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 : الملخص

منه دائًما من قبل الخبراء والمديرين التنفيذيين.  تعد القدرات اإلدارية كأحد العناصر المحفزة القوية والرئيسية للتطوير موضوًعا تم التحقق  
ت يعتبر تعزيز اإلدارة المالية كأحد أهم قدرات مديري المؤسسات بمثابة أدوات عملية فعالة في المسار التوجيهي وإدارة الشركات والمؤسسا

لة إدارة الشركة واعتماد االستراتيجيات المناسبة أثناء  وتنفيذ استراتيجيات النمو والتنمية. ينصب تركيز اإلدارة المالية االستراتيجية على حا
االنكماش االقتصادي ودخول الشركات إلى المرحلة المالية الطارئة وزيادة المخاطر بأكملها. تجري اإلدارة المالية اإلستراتيجية أيًضا  

المنظمة لتحقيق األنشطة المستهدفة ذات   دراسة الموارد واالستهالكات لكل منظمة إلى جانب تحديد درجة ومدى وجود المديرين في
الصلة على حالة تحمل نفقات المنظمة، طرق تحصيل الدخل وطريقة إدارة الجوانب والموارد المالية هي مسؤولياتها. إن رؤية اإلستراتيجية 

ضح ومرغوب فيه. يوجه هذا  المالية في شكل عمل استراتيجي تعني فهًما وهمًيا للوضع األمثل لمنظمة ما والحصول على صورة لغد وا
التفكير المديرين التنفيذيين لتحريك استراتيجية المنظمة نحو النجاح والسياسات المالية األفضل. إن تحقيق االستقرار واألغراض طويلة 

حد أهداف اإلدارة األجل للمنظمة، أكثر توازنًا من المدفوعات وتقييم رأس المال وشرح طرق واستراتيجيات جمع الثروة للمساهمين، وهو أ
 المالية اإلستراتيجية التي تحقيقها هذه األهداف تدفع المنظمة نحو النجاح المالي المتزايد باستمرار.

   :مقدمة
خطة عمل اإلدارة إلدارة األعمال وعمليات التوصيل وان استراتيجية الشركة تتكون من التحركات التنافسية "عرفت اإلستراتيجية بأنها  

 وأساليب العمل التي يستخدمها المديرون لتنمية األعمال، وجذب العمالء وإرضائهم، والتنافس بنجاح، وإجراء العمليات، وتحقيق المستويات 
لتالي فإن اإلدارة اإلستراتيجية تستلزم المسح البيئي للعملية وصياغة اإلستراتيجية وتنفيذ اإلستراتيجية وبا"المستهدفة من األداء التنظيمي  

وايضا تعد اإلستراتيجية . ومراقبتها وتقييم ومراجعة عملية التنفيذ لضمان اإلنجاز الفعال والكفء لألهداف التنظيمية على المدى الطويل
مجموعة متماسكة من اإلجراءات الفردية المنفصلة وهي دعم لنظام األهداف"، والتي يتم دعمها "أنها    الهادفة في التطوير الكفاءات على

 كمحفظة من قبل كتلة حرجة ذاتية االستدامة. 

 هو ، باختصار ، ميزة تنافسية. بدون المنافسين  -وما يميزها عن جميع أنواع تخطيط األعمال األخرى    - ما تدور حوله إستراتيجية العمل  
لن تكون هناك حاجة لالستراتيجية ، ألن الغرض الوحيد من التخطيط االستراتيجي هو تمكين الشركة من اكتساب ميزة مستدامة على  

ريقة منافسيها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. وبالتالي ، تتضمن استراتيجية الشركة محاولة لتغيير قوة الشركة بالنسبة إلى قوة منافسيها بالط
 علية. األكثر فا

 الدراسات السابقة

، دور اإلدارة اإلستراتيجية في تطوير الكفاءة المالية للقطاع المصرفي : دراسة تطبيقية (٢٠١٩دراسة حاضر صباح شعير الجميلي، )
للق  المالية  الكفاءة  أثر اإلدارة اإلستراتيجية في تطوير  الكشف عن  إلى  الدراسة  طاع في عدد من المصارف العراقية الخاصة: هدفت 

  – مسؤول خدمات العمالء    –مدير عمليات    –( موظفا هما )مدير فرع  100المصرفي العراقي الخاص، وقد اعدت استبانة وزعت على )
مصرف   -ورئيس )كبير( الصرافين( في ثالثة مصارف عراقية خاصة بفروعها هي )مصرف آشور الدولي    –مسؤول الخدمات الخاصة  

وأظهرت نتائج الدراسة: أن واقع تطبيق أسلوب اإلدارة االستراتيجية في القطاع المصرفي العراقي مصرف الخليج التجاري(.    -بغداد  
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الخاص )المصارف المبحوثة ( كان جيد من وجهة نظر عينة الدراسة؛ كما أظهرت النتائج أن تطبيق أسلوب اإلدارة اإلستراتيجية في  
 المالية لهذه المصارف. قطاع المصرفي العراقي الخاص يؤثر على تطوير الكفاءة 

، دور اإلدارة اإلستراتيجية للتکاليف البيئية فى تحسين األداء المالى للشرکات الصناعية  (2018دراسة إبراهيم, & إيهاب عادل حلمى. )
ناعية، وذلک دراسة تطبيقية: استهدف البحث توضيح دور اإلدارة اإلستراتيجية للتکاليف البيئية فى تحسين األداء المالى للشرکات الص

من خالل تحديد أهمية التکاليف البيئية نظرًا لطبيعتها الخاصة والتى تجعلها ُمدرجة داخل التکاليف العامة للشرکات، وبالتالى يجب 
  توجيه إهتمام الشرکات نحو تحديد وقياس هذا النوع من التکاليف بصورة دقيقة والقيام بإدارتها بشکل استراتيجى فّعال؛ مما ينعکس فى 

النهاية على األداء المالى لهذه الشرکات.ولتحقيق ذلک الهدف قام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية )دراسة حالة( على إحدى الشرکات 
المصرية الملوثة للبيئة والمقيدة فى بورصة األوراق المالية، وذلک من خالل اإلعتماد على المقابالت الشخصية مع العديد من المديرين 

اإلدارات المختلفة، وإجراء مکالمات هاتفية معهم؛ هذا باإلضافة الى إجراء تحليل للقوائم المالية للشرکة محل الدراسة من  والموظفين فى
خالل اإلعتماد على بعض المؤشرات المالية. هذا وقد إستخدم الباحث بيانات عن الشرکة قبل قيامها بعملية إدارة التکاليف البيئية بعدة 

لتطبيق بعدة سنوات بهدف الوقوف على أثر التطبيق على األداء المالى للشرکة. وقد أشارت النتائج الى أن عملية سنوات وبعد سنة ا
اإلدارة اإلستراتيجية للتکاليف البيئية تؤدى الى تخفيض تکاليف المنتجات والعمليات، ومن ثّم تکاليف الشرکة ککل، وتحقيق العديد من 

 تى تنعکس فى النهاية على تحسين األداء المالى لها. المزايا التنافسية للشرکات وال

، دور اإلدارة اإلستراتيجية في رفع كفاءة أداء العاملين بالمنظمات الصناعية "دراسة تطبيقية علي  (٢٠١٩دراسة فايز علي آدم يعقوب، )
في رفع كفاءة االداء، "دراسة تطبيقية علي    مجموعة شركات دال للمواد الغذائية": المستخلص تناولت الدراسة دور اإلدارة اإلستراتيجية

 مجموعة شركات دال للمواد الغذائية" تمثلت مشكلة البحث في هل هنالك إتباع للمنهج العلمي السليم في تنفيذ اإلدارة االستراتيجية لرفع 
علي التوقعات في شركة سيقا لمطاحن  كفاءة اداء العاملين بالشركة، هل هناك تواكب اإلدارة االستراتيجية التطورات الحديثة في بناء  

الغالل، هل هنالك تحفيز ضمن التخطيط االستراتيجي االداري للعاملين لرفع كفاءتهم االنتاجية، تأتي أهمية البحث العلمية من معرفة  
ال المحيطة وإمداد  البيئة  في  المتوقع  التغيير  االستراتيجي ومواجهة  االسترايتجية والتخطيط  باالدبيات العالقة االدارة  باحثين والدارسين 

والمعلومات عن موضوع البحث، تساعد متخذي القرار بالشركة علي ترشيد قراراتهم مما يسهم في تطور االداء بالشركة وزيادة إهتمام 
إلي   البحث  التجارية ،يهدف  المؤسسة  لنجاح  التخطيط االستراتيجي وأهميتها  التعرف على  الباحث لمعرفة اإلدارة االستراتيجية بعملية 

عن  االتي: عملية اإلدارة االستراتيجية وأثرها علي رفع كفاءة االداء بالشركة، ما توفره اإلدارة االستراتيجية من أهداف وأتجاهات واضحه  
د من مستقبل الشركة لرفع كفاءة أداء العاملين بها، معرفة جوانب القصور في كفاءة اداء العاملين وكيفية معالتجها، أختبر البحث عد

الفروض منها فرضيات البحث: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التخطيط االستراتيجي والتخيط المالي، توجد عالقة ذات داللة  
احصائية بين االدارة االستراتيجي التخطيط بناء علي التوقعات، توجد عالقة ذات داللة احصائية بين االدارة االستراتيجي رفع كفاءة 

توجد   االدارة االداء،  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  والفعالية،  والكفاءة  االستراتيجي  االدارة  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة 
االستراتيجي والرضا الوظيفي، توصل البحث الي عدد من النتائج منها تهتم الشركة بتحقيق األهداف المالية جنبًا الى جنب مع األهداف  

ة التخطيط اإلستراتيجي على اإلدارة العليا فقط،تعمل اإلدارة على السماح لرؤساء األقسام والمشرفين بإبداء اإلقتصادية، تقتصر مسئولي
مالحظاتهم حول ما يتخذ من قرارات من إعداد الخطط التنفيذية. توصل البحث الي عدد من التوصيات منها البد من تشجيع الرؤساء 

ومقترحاتهم، أفكارهم  تقديم  على  تحقيق    للمرؤوسين  فى  والمساعدة  األداء  لتطوير  ومكافآت  حوافز  نظام  تضع  أن  الشركة  أوصي 
 األهداف،أوصي الشركة بإتباع منهجية تقييم األداء للعاملين بحيث ترفع كفاءة األداء.
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 اإلطار النظري 

 أهمية اإلستراتيجية في منظمات األعمال 

اإلستراتيجية في تنظيم األعمال. أول جانب مهم حول اإلستراتيجية هو أن اإلدارة بحاجة  حدد العديد من الدراسات سببين رئيسيين ألهمية  
الى صياغة استباقية لكيفية إدارة أعمال المنظمة. ويؤكدون كذلك أن اإلستراتيجية الواضحة والمدروسة جيًدا هي وصفة اإلدارة لممارسة  

وخطة لعبتها إلرضاء العمالء وتحسين األداء المالي. ثانًيا، يقولون إن المؤسسة    األعمال التجارية ، وخريطة طريقها للميزة التنافسية ،
انوية التي تركز على اإلستراتيجية من المرجح أن تكون عاماًل قوًيا لألداء النهائي للشركة التي تنظر إدارتها إلى اإلستراتيجية على أنها ث

وتنفيذها بشكل فعال لهما تأثير إيجابي كبير على نمو اإليرادات واألرباح والعائد وتضع أولوياتها في مكان آخر إن صياغة اإلستراتيجية  
 على االستثمار وتطوير الكفاءة المالية.

ويؤكدون أن عملية التطوير اإلستراتيجي ".  عملية تطوير إستراتيجية"يفضل العديد من المؤلفون وصف عملية اإلدارة اإلستراتيجية بأنها  
إن ميلهم نحو مصطلح عملية التنمية االستراتيجية .  ة التي ُتعلم وتشكل وتدعم القرارات اإلستراتيجية التي تواجه المنظمةتشمل عملية اإلدار 

أواًل ، يجادل هؤالء المؤلفون بأن صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها هما نشاطان  .  يقوم على ثالث قضايا رئيسية يسلطون الضوء عليها
والسبب .  مات المشاركة على أساس مستمر؛ ومن ثم فإن فكرة التطوير المستمر هي أمر أساسي لتفكيرهمتجاريان ال ينفصالن المنظ

المستخدم على نطاق واسع أصبح محطمًا بسبب ارتباطه بإنشاء خطط حتمية "  التخطيط االستراتيجي"الثاني لنهجهم هو أن مصطلح  
" اإلدارة اإلستراتيجية"حجتهم الثالثة هي أن  .  د في التفكير في المستقبلسنوات، مما يشير إلى الجمو   10و    5من لقطة واحدة مدتها  

مصطلح فضفاض للغاية بحيث ال يمكن وصف التركيز الذي يجب وضعه على المشاركة االنعكاسية والتساؤل التحليلي الذي يميز 
راتيجية، إال أنهم يشتركون في وجهة نظر مشتركة نهجهم الموصى به وعلى الرغم من انحرافهم الطفيف عن النهج التقليدي لإلدارة اإلست

 ويؤكدون أن الصياغة والتنفيذ االستراتيجية هي وظائف اإلدارة األساسية ؛ التنفيذ الممتاز إلستراتيجية ممتازة هو أفضل بال شك. 

 عملية اإلدارة اإلستراتيجية

وفًقا لذلك، تتكون عملية .  صنع اإلستراتيجية وتنفيذ اإلستراتيجيةيمكن تلخيص عملية اإلدارة اإلستراتيجية في مفهومين عريضين، أي   
 :وضع اإلستراتيجية وتنفيذ اإلستراتيجية من خمس مراحل مترابطة ومتكاملة

  / تطوير رؤية إستراتيجية للمكان الذي تحتاج الشركة أن تتجه إليه وما هو مستقبلها يجب أن يكون التركيز على تكنولوجيا المنتج   .1
 .العميل /السوق 

 تحديد األهداف واستخدامها كمعيار لقياس أداء الشركة و تقدمها. .2
 .ستراتيجي التي رسمتها اإلدارةصياغة استراتيجية لتحقيق األهداف ودفع الشركة على طول المسار اال .3
 .تنفيذ وتنفيذ االستراتيجية المختارة بكفاءة وفعالية .4
تقييم األداء وبدء التعديالت التصحيحية على المدى الطويل للشركة االتجاه أو األهداف أو اإلستراتيجية أو التنفيذ في ضوء التجربة   .5

أدناه هو رسم تخطيطي لكيفية ذلك خمس مراحل مترابطة    5.1الشكل   .الفعلية أو الظروف المتغيرة، أفكار جديدة وفرص جديدة
 .ومتكاملة
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 تطوير وتوصيل رؤية استراتيجية 

وفًقا  التوجهات المستقبلية والصور  المثالية والتفرد،:  كما يشار للرؤية".  صورة لحالة مستقبلية مرغوبة لمؤسسة ما"عرفت الرؤية بأنها  
االتجاه الذي "  -لذلك، فإن السمة المحددة للرؤية اإلستراتيجية المصممة جيًدا هي ما تقوله عن المسار االستراتيجي المستقبلي للشركة  

 إنهم يميزون أيًضا بين الرؤية اإلستراتيجية ".التكنولوجيا في المستقبل  /العميل    /السوق    /نتجه إليه وما سيكون تركيزنا على المنتج  
بينما تصف مهمة   (إلى أين نحن ذاهبون )الرؤية اإلستراتيجية تصور نطاق عمل الشركة المستقبلي  " وبيان المهمة حيث يؤكدون أن  

 .(ماذا نفعل ولماذا نحن هنا من نحن ، و)الشركة عادًة غرضها التجاري الحالي 

الحاسم الذي من المفترض أن تسير فيه المنظمة وكيف يتم تخصيص من المهم أن تضع المنظمات رؤى استراتيجية ألنها تحدد االتجاه  
الذي يشير إلى أن الدافع المشترك لالنخراط في عملية الرؤية هو الوعي بـ   الموارد بفعالية وكفاءة في السعي وراء هذا االتجاه المحدد

عالوة على تطوير الرؤية اإلستراتيجية ، من  .ه األمورعدم الرضا عن الطريقة التي تسير بها األمور حالًيا، أو االتجاه الذي تسير في
 .المهم أيًضا إيصالها بوضوح إلى بقية الدول أعضاء المنظمة

التزام موظفي الشركة باإلجراءات التي تجعل  ومن المؤكد على أن الرؤية التي يتم توصيلها بشكل فعال هي أداة إدارية قيمة لتجنيد 
كما أنها تعزز أهمية توصيل الرؤية اإلستراتيجية بشكل فعال من خالل التأكيد على أن الرؤى   ود،الشركة تتحرك في االتجاه المقص

 .اإلستراتيجية تصبح حقيقية فقط عندما يتم طبع الرؤية في أذهان أعضاء المنظمة ومن ثم ترجمتها إلى أهداف واستراتيجيات صلبة

 للمنظمةدور اإلدارة المالية اإلستراتيجية في النجاح المالي 

أدت التغييرات العديدة التي تم إنشاؤها في السنوات األخيرة في البيئة التجارية إلى إجبار الوحدات االقتصادية على مواجهة تحديات 
أحد هذه التحديات هو تكثيف المنافسة العالمية، وقد أظهرت الزيادة في عدد الشركات هذه الحقيقة أن المديرين لزيادة الربحية .  توسعية

وبالمثل ، أجبر التطور التكنولوجي العديد من المؤسسات على استخدام  .  يجب أن يستفيدوا من الفرص الموجودة في األسواق الدولية
مع استخدام اإلدارة المالية االستراتيجية، سيكون . التكنولوجيا الجديدة التي جعلت إمكانية اإلنتاج الضخم ممكًنا في فترة قصيرة من زمن

إن التركيز على توجيه العمالء، والتطور في  .  ي تحرزه المنظمة من وجهة نظر أداء المديرين والنمو المالي للمؤسسة ممكًناالتقدم الذ
إدارة المنظمات، وتقديم المنتجات والخدمات في الوقت المناسب واالبتكار في اإلنتاج، هي الحاالت المهمة األخرى التي يجب على  

من ناحية أخرى، أدت التغيرات االجتماعية والسياسية والثقافية إلى زيادة المرونة وقدرات التكيف للمؤسسات، .  المديرين االنتباه إليها
ومراعاة العوامل الخارجية التنظيمية وإنتاج السلع أو تقديم الخدمات وفًقا الحتياجات العمالء على المستوى العالمي، قد حققت أهمية 

ت أن تنظر المنظمة في أهدافها السنوية، وتحدد السياسات، وتخلق دافًعا في الموظفين وتخصيص الموارد  يتطلب تنفيذ االستراتيجيا .  كبيرة
 .بطريقة يتم بها تنفيذ االستراتيجيات المصاغة 

اليوم ال يمكن أن يضمن نجاح الغد   -تقييم االستراتيجيات   اإلدارة قبل أي شيء آخر، تعتبر  .  يجب تقييم االستراتيجيات ألن نجاح 
اإلستراتيجية إدارة مهام ممتازة، ألن النجاح إذا كان مرتبًطا بشكل كامل بمستقبل المنظمة والجهد في تحديد السياق يهدف إلى توجيه 

يام إنه يعتقد أنه في األفق الدوري المحدد، ماذا سيكون التنظيم ولحصول هذه النتائج على المهام التي يجب الق .  المهام الرئيسية للمديرين
في الرسم  .  ترتبط االستراتيجيات المالية لمنظمة ما مع االستراتيجيات األخرى ونجاح المنظمة في ظل تفضيل هذه االستراتيجيات.  بها

.  المنظمات في البيئة التي تقع فيها لديها ارتباط وتفاعل مع بعضها البعض البياني التالي، تم توضيح العالقة بين هذه االستراتيجيات
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لهذا السبب فإن اإلدارة اإلستراتيجية سوف تطارد البيئة من .  نت التغييرات التي تحدث في بيئة، تقبل المنظمة أيًضا تأثيًرا منهامهما كا
اإلدارة المالية وكذلك اإلدارة اإلستراتيجية هما طريقتان متكاملتان متعددان التخصصات يتكامالن في طريقة مفيدة للغاية ويؤديان .  القرب

لم يتم قبول اإلدارة المالية اإلستراتيجية بطريقة موسعة ألنها محددة بمجموعة واسعة من األساليب أو .  دارة المالية اإلستراتيجيةإلى اإل
تحدد اإلدارة المالية اإلستراتيجية األهداف والقرارات واألنشطة في المنظمة وما يصل إلى أدنى  .  كانت مقصورة على األساليب الخاصة

بشكل عام، يتم تقنين االستراتيجية المالية للمؤسسة من خالل المراحل التي تشمل حالة   .دد نقطة حركة البدء لكل شخصالمستويات تح
وبسبب  النجاحات  وتقييم  األداء  وتقييم  العمالء،  لرضا  جديدة  استراتيجيات  وتنفيذ  الموارد  وتخصيص  العمالء،  تفضيالت  تلبية  كيفية 

 األعمال.

اتيجية المالية هي اإلستراتيجية األكثر توجهًا لمنظمة ما، وبالتالي فإن تفاعلها مع االستراتيجيات التنظيمية األخرى لذلك، يبدو أن اإلستر 
إدارة استراتيجية االستثمار، والتوفير المالي،  :  يصادف أهمية كبيرة في اإلدارة المالية االستراتيجية، يتم النظر في ثالثة أنواع من اإلدارة

المدير المالي  .  الربحية والجمع األمثل لهذه األنواع الثالثة من اإلستراتيجيات وإدارتها المثلى، سيشمل النجاح المالي للمؤسسةوفي النهاية  
لتوجيه الشركة باستمرار قراًرا في هذه الوحدات الثالث وتسعى للوصول إلى مزيج من السياسات والقرارات من أجل توجيه المؤسسة بشكل 

أساس خلق القيمة الذي هو الهدف النهائي لنشاط منظمة .  وحدات الثالث التي تحقق هدف إنشاء القيمة وتعظيم الثروةصحيح في هذه ال
األمل في أن يكون النقد الذي يتم االستفادة منه من خالل الشركة :  اقتصادية ومعرفة اإلدارة المالية يقع على هذه المبادئ الثالثة البسيطة

على هذا األساس، تتطلع اإلدارة المالية إلى أنه من خالل اإلدارة الفعالة، تخلق .  أكثر من المال الذي أنت ادخال  أو المنظمة االقتصادية
من بين أهم القرارات األساسية للمديرين الماليين في مؤسسة ما هو .  التدفقات النقدية قصيرة األجل وطويلة األجل ومراحل نقدية متزايدة

بعد إنشاء رأس المال لمؤسسة  .  ركة بأقل تكلفة ممكنة والرافعة المالية لها دور مهم في هيكل رأس مال الشركةمعرفة التوفير المالي لش
تهدف إلى خفض تكلفة رأس المال، يتم اتباع هيكل رأس المال، وحالة االستثمار األمثل هي إحدى مهام المديرين الماليين االستراتيجيين 

في نهاية المطاف، يخضع قسم .  ية بعزم و االنتهاء من السياسة المالية التي تحكمها على المنظمةلمنظمة ما هي اإلستراتيجية المال
 .تقسيم الفائدة في االعتبار إلى أن األرباح المتراكمة كمصدر مالي مؤقت يمكن تقسيمها كحصة أو في شكل السيولة النقدية

تشمل .  ات اإلدارة واإلجراءات التي تحدد أداء الشركة على المدى الطويلاإلدارة المالية اإلستراتيجية هي عبارة عن مجموعة من قرار 
لذلك، تركز اإلدارة االستراتيجية على  .  اإلدارة المالية اإلستراتيجية التقييم البيئي وصياغة اإلستراتيجية وتنفيذ اإلستراتيجية والتقييم والرقابة

الهدف من تجميع اإلستراتيجية هو تحديد .  اة نقاط القوة والضعف في الشركةالفرص والتهديدات الخارجية وتقيمها وتؤكد في ظل مراع
هي تتعلق  -هو  . في حالة جيدة، هو كذلك تحديد العوامل التي في البيئة الخارجية إما أن تهدد منظمة أو تخلق الفرص. مهمة الشركة

طويلة األجل، والنظر في االستراتيجيات المختلفة واختيار االستراتيجيات بتحديد نقاط الضعف والقوة الداخلية للمؤسسة، وتحديد األهداف  
من أجل تجنب ازدواجية المنافسين .  يجب أيًضا أن يكون من الصعب تقليد المورد النادر والقيّ م .  بذاءة.  المحددة من أجل مواصلة النشاط

العقبات بعض  توجد  أن  يجب  للموارد،  التنافسية  الميزة  على  يتمكن .  والحفاظ  عندما  إال  وخروجه  ومخرجاته  المصدر  تقليد  يمكن  ال 
إن التركيز على مكونات ومحتويات اإلستراتيجية مثل الوضع التنافسي وعالقته  .  المنافسون من إنشاء نفس المورد أو الحصول عليه

كة مكاًنا تنافسًيا مناسًبا والعوامل التي بأداء الشركة هو خارج مركز االهتمام ويجب على الباحثين التركيز على الحالة التي تجعل الشر 
عملية استراتيجية الباحثين لها التركيز على حالة المدير وكيف يمكن أن يكون له تأثير مستمر .  تسبب أن يتم الحصول على أداء معين

المناسبة واستخدام األنظمة اإلدارية ال.  على الموقع االستراتيجي للشركة من خالل القرارات  الهيكل الغرض من  نظم اإلدارية تنظيمي 
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االستراتيجية يعتبر نهج العملية كيف يتم تشكيل استراتيجية فعالة  .  والتخطيط والتحكم والتحفيز وإدارة الموارد البشرية ونظام القيمة للشركة
 .في منظمة إلى جانب إعطاء أهمية ل ذلك وتنفيذه الفعال

 ستراتيجية حوكمة الشركات؛ دور مجلس اإلدارة في اإلدارة اإل

ية بينما تتولى اإلدارة العليا المسؤولية الرئيسية في صياغة وتنفيذ استراتيجية المنظمة ، فإن مجلس اإلدارة عليه واجب ممارسة رقابة قو 
رين. والتأكد من أن المراحل الخمس لصياغة االستراتيجية وتنفيذها يتم تنفيذها بفعالية وكفاءة لصالح كل من المساهمين ومختلف اآلخ

أألطراف الفاعلة. ال يضمن مجلس اإلدارة فقط أن إجراءات اإلدارة مصممة لتحقيق األهداف التنظيمية ولكن أيًضا تتماشى مع مصالح  
 -أصحاب المصلحة. في تنفيذ مهامه ، يضطلع مجلس اإلدارة بأربع وظائف رئيسية: 

 واستراتيجيتها وأساليب عملها.استفسر عن النقاد وأشرف على اتجاه الشركة  .1
 قم بتقييم عيار مهارات صنع اإلستراتيجية وتنفيذ اإلستراتيجية لدى كبار المديرين التنفيذيين.  .2
ضع خطة تعويض لكبار المديرين التنفيذيين تكافئهم على اإلجراءات والنتائج التي تخدم مصالح أصحاب المصلحة ، وخاصًة تلك  .3

 الخاصة بالمساهمين.
 ف على المحاسبة المالية للشركة وممارسات إعداد التقارير المالية. اإلشرا .4

 -إن لمجلس اإلدارة في أي مؤسسة ثالث مسؤوليات إدارية إستراتيجية متميزة:

 المراقبة: من خالل لجانه، يمكن لمجلس اإلدارة مواكبة التطورات في كل من البيئات الداخلية والخارجية للمؤسسة. لذلك قد يلفت مجلس 
اإلدارة انتباه اإلدارة إلى بعض التطورات التي قد تغفلها اإلدارة. هذا هو الحد األدنى الذي يجب على مجلس اإلدارة القيام به كمهمة 
الشركة  اتجاه  على  واإلشراف  النقاد  استفسار  ما  حد  إلى  تشبه  المعينة  المهمة  هذه  وكفؤة.  فعالة  إستراتيجية  وتنفيذ  صياغة  لضمان 

 ا وأساليب عملها. ''تغطي وظيفة المراقبة هذه أيًضا اإلشراف على ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية للمؤسسة. واستراتيجيته

م التقييم والتأثير: يمكن لمجلس اإلدارة فحص مقترحات اإلدارة وقراراتها وإجراءاتها؛ تتفق معهم أو ال تتفق معهم؛ تقديم المشورة وتقدي
البدائل. تقوم المجالس األكثر نشاًطا بذلك باإلضافة إلى مراقبة أنشطة اإلدارة. وتتطابق هذه المهمة مع "تقييم مستوى   االقتراحات؛ وتحديد

 مهارات كبار المديرين التنفيذيين في صنع اإلستراتيجيات وتنفيذ اإلستراتيجيات". 

الخيارات اإلستراتيجية إلدارتها. فقط مجالس اإلدارة التي تلعب دوًرا البدء والتحديد: يمكن لمجلس اإلدارة تحديد مهمة الشركة وتحديد  
في    نشًطا للغاية تتولى هذه المهمة باإلضافة إلى المراقبة والتقييم والتأثير. من منظور حوكمة الشركات، يلعب مجلس اإلدارة دوًرا حاسًما 

 ة فعالة وكفؤة في تلبية توقعات المساهمين واألهم من ذلك. ضمان أن تكون خطط وإجراءات اإلدارة في صياغة وتنفيذ اإلستراتيجي

 الخاتمة

حاسم ال يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية اإلدارة اإلستراتيجية في إدارة منظمات األعمال. يعد تطوير رؤية استراتيجية تحدد االتجاه ال
راتيجية والتنفيذ الفعال والمراقبة وتقييم األداء وتطوير التدخالت وتوجه تخصيص الموارد داخل المنظمة أمًرا أساسًيا. تعد صياغة اإلست

التصحيحية عند الضرورة ، بعض الجوانب الحاسمة التي يمكن أن تساعد المنظمات في إنشاء ميزة تنافسية مستدامة والحفاظ عليها. 
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مة الشركات. لذلك تحتاج المجالس التنظيمية دور مجلس اإلدارة في صياغة وتنفيذ اإلستراتيجية هو أيًضا عنصر مهم جًدا في حوك
وفرق اإلدارة إلى إعطاء اإلدارة اإلستراتيجية من جميع جوانبها االهتمام الذي تستحقه لضمان األداء المتفوق في الصناعات الخاصة  

 بكل منها. 
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Abstract: 

Managerial capabilities as one of the powerful and key motivating elements for development is a subject that has always 

been verified by experts and executives. Strengthening financial management as one of the most important capabilities of 

enterprise managers is considered as effective practical tools in the guiding path, management of companies and 

organizations and the implementation of growth and development strategies. The focus of strategic financial management is 

on the state of the company's management and the adoption of appropriate strategies during the economic downturn, the 

entry of companies into the emergency financial phase and the increase in risk as a whole. Strategic financial management 

also conducts study of resources and consumptions of each organization along with determining the degree and extent of 

manager’s presence in the organization to achieve relevant target activities on the state of incurring the expenses of the 

organization, ways of earning income and way of managing aspects and financial resources are its responsibilities. Seeing 

financial strategy in the form of strategic action means an illusory understanding of the optimal position of an organization 

and an image of a clear and desirable tomorrow. This thinking guides executives to move the organization's strategy toward 

success and better financial policies. Achieving stability and long-term purposes of the organization, more balanced than 

payments and capital valuation and explaining the ways and strategies of wealth accumulation to shareholders, and it is one 

of the objectives of the strategic financial management achieved by these goals drives the organization towards the ever-

increasing financial success. 
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