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 البحثممخص 
دراسة تحميمية ألثخ الغخوف االستثشائية عمى التؾجو االستخاتيجي ىجف  البحث الى عسل        

التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل  مؽ خبلل تشاول لمتكمفة في مشذآت االعسال الحجيثة 
مؽ حيث مفيؾم التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة واىجاف في السبحث األول الغخوف االستثشائية 

التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة وخرائص التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة ووعائف التؾجو االستخاتيجي 
 .متكمفة لرقابة و لمتكمفة مؽ تخظيط 

اثخ الغخوف االستثشائية عمى الشغام التكاليفي  الثاني السبحثثؼ تشاول الباحث في         
االثخ عمى السؾاد الخام مؽ حيث االثخ عمى  مؾضحا بياسشذآت في بيئة االعسال الحجيثة لم

تدعيخ السؾاد الخام وزيادة كسية السؾاد السظمؾب تخديشيا  وبالتالي ارتفاع تكمفة التخديؽ وارتفاع 
والسؾرديؽ  تكاليف التذغيل والريانة لمعجد واالدوات  واالثخ عمى االلتدامات التعاقجية بيؽ السشذأة

وبيؽ السشذأة والعسبلء واالثخ عمى اذواق واحتياجات ومتظمبات العسبلء واالثخ عمى عقؾد تدؾيق 
السشتج واالثخ عمى تكاليف التدؾيق وخجمات ما بعج البيع وعجم وضؾح الخؤية لعجد الؾحجات 

 التكاليفية. التامة السظمؾب انتاجيا وعجد الؾحجات تحت التذغيل  واالثخ عمى نغام السعمؾمات
مذاكل ومعؾقات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل في السبحث الثالث ثؼ تشاول الباحث         

الغخوف االستثشائية ، و خمص الباحث الى انيا تتسثل في  مذاكل وصعؾبات وعكبات داخل 
، السؾارد  السشذأة وتتسثل في السذاكل والرعؾبات الستعمقة بشغام السعمؾمات التكاليفيوخارج 

 البذخية ، إدارة السشذأة ، السؾارد السادية والسالية لمسشذأة  .
وخمرت نتائج الجراسة الى ان لمغخوف االستثشائية اثخ مباشخ وغيخ مباشخ عمى تحقيق       

التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة كسا انيا تدببت في احجاث العجيج مؽ السذاكل والعكبات التي تكف 
 دون تحقيق التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في مشذآت االعسال الحجيثة . 
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Abstract : 
      The aim of the research is to conduct an analytical study of the 

impact of exceptional circumstances on the strategic direction of cost 

in modern business firms. in the first chapter  the researcher discussed 

the strategic direction of cost under exceptional circumstances in terms 

of the concept, objectives and functions of Cost's strategic direction 

through planning and controlling the cost. 

 

        Then the researcher discussed in the second chapter the effect of 

exceptional circumstances on the cost system of firms in the modern 

business environment. These circumstances can affect raw materials 

through modulating raw materials pricing and increasing the amount 

of materials required to be stored, and consequently the high cost of 

storage and the rise in operating and maintenance costs of the tools. 

They can also affect the contractual obligations between the firm and 

suppliers, and between the firm and the customers. Also they affect the 

needs and requirements of customers, product marketing contracts, 

the costs of  marketing and after-sales services, the clarity for the 

number of complete units to be produced, the number of units under 

operation and the cost information system. 

 

        Then the researcher discussed in the third chapter the problems 

and obstacles to the cost’s strategic direction under exceptional 

circumstances, concluding that they are represented in the problems, 

difficulties and obstacles inside and outside the firm, those related to 

the cost information system, human resources, the management of the 

firm and the firm's material and financial resources. 

 

      The conclusion of the study results is that the exceptional 

circumstances have a direct and indirect impact on achieving the 

strategic direction of cost, as well as causing many problems and 

obstacles that stand in the way of achieving the strategic direction of 

cost in modern business firms . 
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 مقجمة البحث :
تسثل الغخوف االستثشائية كافة العؾامل الخارجية التي ال تخزع لتحكؼ السشذأة ولكؽ      

السشذأة تتأثخ بذكل مباشخ بسا قج يحجث مؽ تجاعيات لتمػ الغخوف  ، وتتسثل ىحه العؾامل في 
انيؽ السشغسة والثقافات تغيخ السشاخ الدياسي واالقترادي واالعتبارات واالعخاف االجتساعية والقؾ 

-في عل الغخوف االستثشائية -اصبح عمى ادارة السشذأة ، و  الدائجة وعخوف الدؾق والسشافدة
ضخورة اعادة الشغخ في اولؾيات اىجافيا ، وتبشى استخاتيجيات مؽ شانيا تحقيق ىحا التفاعل 

تشافدية في عل الغخوف والتخظيط الجيج لؾضع السشذاة ودعؼ قجرتيا التشافدية وتحقيق ميدة 
 االستثشائية .

 مذكمة البحث :
عل الغخوف االستثشائية تقؾم الجولة بؾضع اليات خاصة بالدؾق الجاخمي لسؾاجية تمػ  في    

ويعتبخ متابعة ورصج ، الغخوف التي تشعكذ بذكل مباشخ عمى السشذآت السؾجؾدة في الدؾق 
تغيخات نتيجة تمػ الغخوف االستثشائية ودراسة وتحميل انعكاسات تمػ الستغيخات عمى ستمػ ال

الجؾانب السختمفة ألداء السشذأة بسا في ذلػ االستخاتيجيات السؾجية ليحا االداء مظمبا اساسيا 
لمؾقؾف عمى اىؼ مبلمح وخرائص تمػ الستغيخات مؽ ناحية ومؽ ناحية اخخى التعخف عمى 

ؾجيات والسفاليؼ والسجاخل لسؾاكبة طبيعة تمػ الستغيخات باإلضافة الى اىسية الدياسات والت
 الجراسة لمتظؾيخ السدتيجف  . 

وتأسيدا عمى ما تقجم ، تتبمؾر مذكمة البحث في تحجيج االثار الخاصة بالغخوف االستثشائية     
بل دون تحقيق التؾجو عمى التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة وتحجيج السذاكل والعكبات التي تكف حائ

 االستخاتيجي لمتكمفة لمسشذأة  في عل الغخوف االستثشائية .
 اىسية البحث :

 في ضؾء مذكمة  البحث تتسثل اىسية البحث في اآلتي :  
تعتبخ الغخوف االستثشائية تحجى ججيج يؾاجو ادارة السشذأة نغخا لتغيخ االوضاع  .1

 لتمػ الغخوف .االقترادية والقخارات االقترادية السراحبة 
دراسة تحجى التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  الحى  يعج مؽ اىؼ السيام التي تؾاجييا  .2

خاصة بعج ان اثبتت السجاخل  -فى عل الغخوف االستثشائية-السشذآت السختمفة
 التقميجية إلدارة التكمفة عجم مبلئستيا لغخوف الدؾق التشافدي .

وف االستثشائية عمى التؾجو االستخاتيجي دراسة االثار الستختبة عمى تؾاجج الغخ  .3
 ، والسذكبلت والسعؾقات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل ىحه الغخوف  لمتكمفة
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سؾف يداعج عمى الؾقؾف عمى نقاط االختشاق التي تعانى مشيا السشذآت السؾجؾدة 
 في نظاق تمػ الغخوف .

 اىجاف البحث :
 ثخأل في ضؾء مذكمة البحث واىسيتو يتسثل ىجف البحث الخئيدي في دراسة وتحميل          

الغخوف االستثشائية عمى التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  ، ويشبثق مؽ ىحا اليجف الخئيدي االىجاف 
 الفخعية االتية :

 يةدراسة التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال الحجيثة في عل الغخوف االستثشائ .1
التعخف عمى االثار الستختبة عمى نغخية الغخوف االستثشائية عمى نغام ادارة التكمفة   .2

 الخاصة بالسشذأة وعمى وضع السشذأة االستخاتيجي في الدؾق 
 دراسة مذاكل ومعؾقات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية . .3

 حجود ومجال البحث :
 في ضؾء مذكمة  البحث واىسيتو واىجافو تتسثل حجود ومجال البحث في اآلتي :         

لؽ يتعخض الباحث لمسشذآت الخجمية غيخ اليادفة لتحقيق الخبح ،  كسا لؽ يتعخض  .1
 ايزًا لمسشذآت الؾسيظة التي تكؾن بيؽ السشذأة التي ترشع السشتج والعسيل.

وقج تؼ اختيار ىحه  2021حتى سشة  2011ة تقترخ فتخة الجراسة عؽ الفتخة مؽ سش .2
، انتذار فيخوس يؾنيؾ 30يشايخ وثؾرة  25قامت ثؾرة  2011الفتخة ألنو مؽ فتخة يشايخ 

COVID-19 تعخضت لو الجولة . ةف استثشائيو عتبخ عخ ت ه، وىح 
يقترخ البحث عمى جانب التكاليف فقط في عل الغخوف االستثشائية التي تكؾن ناتجة  .3

 االستثشائية . مؽ الغخوف
 مشيج البحث : 

في ضؾء مذكمة  البحث وأىسيتو وأىجافو وافتخاضاتو  وحجوده ومجالو يقؾم الباحث          
بانتياج مديج مؽ السشيج االستقخائي والسشيج االستشباطي وىؾ ما يظمق عميو السشيج العمسي 

 . الحجيث
 خظة البحث :

تتسثل خظة لمبحث في وحجوده ومجالو ومشيجو  في ضؾء طبيعة البحث واىسيتو واىجافو     
 اآلتي :

 السبحث االول : التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال الحجيثة في عل الغخوف 
 .االستثشائية
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السبحث الثاني : أثخ الغخوف االستثشائية عمى الشغام التكاليفي لمسشذآت في بيئة االعسال 
 .الحجيثة

 ومعؾقات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائيةمذاكل :  السبحث الثالث
 السبحث االول

 التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال الحجيثة في عل الغخوف االستثشائية
نتيجة لمتظؾرات والتغيخات التي اوججتيا الغخوف االستثشائية ادت الى  تغيخ في االىجاف      

االستخاتيجية لمسشذآت ،  وتغيخ في طبيعة و محتؾى معمؾمات التكاليف والتحؾل الى مفيؾم 
التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  الحى لو قجرة عمى تؾفيخ السعمؾمات ويتسكؽ مؽ ادارة التكمفة بذكل 

ال مؽ خبلل مشغؾر و رؤية داخمية وخارجية بذكل يسكؽ السشذأة مؽ تحقيق اىجاف فع
استخاتيجية محجدة لسؾاجية الغخوف االستثشائية ، وييجف ىحا السبحث الى التعخف عمي مفيؾم 

 : اآلتيواىجاف وخرائص التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة ، ويتشاول ىحا السبحث بالجراسة والتحميل 
 لتؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  :مفيؾم ا 1/ 1

ان االىسية الستدايجة إلدارة التكمفة ىي نتيجة الزدياد السشافدة ، وقج انتذخ ىحا السفيؾم         
وتعجدت تظبيقاتو حدب عخوف واحتياجات كل مشذأة إلى أن عيخت أىسية التفاعل بيؽ مفاليؼ 

تياجات بيئة الترشيع الحجيثة لتحقيق التؾجو اإلدارة االستخاتيجية ومفيؾم إدارة التكمفة لسؾاكبة اح
 االستخاتيجي لمتكمفة.

&  83،ص:2018)د.حديؽ عبج اال سالؼ، واتفق بعض الباحثيؽ        
Anderson,S.,W.,2015,P.15& Sir Sirkanthan , 2013, Pp.53-59  ) انو يعج

لعؾامل والتغيخات التي تحميل لييكل التكاليف في ضؾء استخاتيجية السشذأة ، و دراسة وتحميل ا
تؤثخ عمى اتجاه ومدتقبل السشذأة وتحجيج آثار ىحه التغييخات في إطار البيئة الجاخمية والبيئة 
الخارجية ودراسة طبيعة العبلقات الجاخمية والتفاعل بيؽ ىحه التغييخات مؽ اجل تحقيق ميدة 

 تشافدية حالية .
متكمفة  في عل الغخوف االستثشائية يعج  نغامًا و يخي الباحث ان التؾجو االستخاتيجي ل        

استخاتيجيًا طؾيل االجل تتبشاه السشذأة مؽ اجل ادارة التكمفة بتؾجو استخاتيجي مؽ خبلل الفيؼ 
الكامل والستعسق لييكل التكمفة الخاصة بالسشذأة ولياكل التكمفة الخاصة بالسشافديؽ في عل 

مية تتعمق بالسشذأة وخارجية تتعمق بالسشافديؽ الغخوف الستقمبة ويختكد عمى بيانات داخ
واحتياجات ورغبات العسبلء وعخوف الدؾق واستخجام تمػ البيانات  بسا يسكؽ السشذأة مؽ 

 تحقيق وضع استخاتيجي تشافدي افزل في الدؾق في عل عخوف متقمبة  .
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 اىجاف التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة :  1/2
 تخاتيجي لمتكمفة  في عل الغخوف االستثشائية في اآلتي :تتسثل اىجاف التؾجو االس       
 . الفيؼ الجيج  لمعؾامل االستخاتيجية  السحيظة بالسشذأة في عل الغخوف االستثشائية  .1
تحميل السشغؾر الجاخمي والخارجي لمتكمفة ويكؾن ذلػ باستخجام ادوات واساليب ادارة  .2

إلدارة التكمفة وتسكؽ السشذأة مؽ إدارة التكمفة السختمفة التي تزفي البعج االستخاتيجي 
 التكمفة تمػ الغخوف ،  و تحقيق وضع استخاتيجي افزل في عل ىحه الغخوف .

تحجيج االستخاتيجيات التشافدية ويقرج بيا تحجيج االستخاتيجية التشافدية التي تتبعيا  .3
خمي السشذأة في عل الغخوف االستثشائية عشج تحجيج وتحميل كبل مؽ السشغؾر الجا

والخارجي إلدارة التكمفة وتحجيج السعؾقات التي أحجثيا الغخف االستثشائي وطخق التعامل 
 معو .

 في عل الغخوف االستثشائية . اتحقيق اىجاف السشذأة االستخاتيجية التي تدعى لتحكيقي .4
تحقيق رضا العسبلء في عل الغخوف االستثشائية  والحى يرعب تحجيج اىتساماتو في عل  .5

  .وف ىحه الغخ 
تحقيق مخكد استخاتيجي افزل في  سؾق  يتدؼ بالتقمب الذجيج  حيث يجب ان ييجف  .6

البعج االستخاتيجي لمتكمفة الى تحقيق السشذأة الى تحقيق وضع استخاتيجي افزل في 
 الدؾق التشافدي في عل ىحه الغخوف .

 ل في اآلتي :تتسث خرائص التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية:  1/3
 : تحجيج  السجخبلت والسخخجات لمتؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  1/3/1

التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية إلى إنتاج كؼ كبيخ مؽ  ييجف        
السعمؾمات عؽ ىحه األبعاد الخسدة  )السؾرديؽ والسشافديؽ والعسبلء والسشتجات و تؾجيات 

خا مؽ تمػ السعمؾمات يكؾن ماليا بظبيعة الحال )مثل تكمفة، وسعخ( ، وىشاك أرقام الجولة(  وكثي
غيخ مالية مثل أحجام السبيعات  وتؾجيات الجولة نحؾ الغخف وتؾجو العسبلء في عل ىحه 

الغخف ثؼ وصؾال إلى السعمؾمات الخاصة بجاذبية السشتجات  هالغخوف ومؾقف السؾرديؽ حؾل ىح
عل ىحه الغخوف ، وتدتخجم ىحه السعمؾمات في صياغة استخاتيجية األعسال  والؾالء لمساركة في

  . وتداىؼ في تعزيج السيدة التشافدية لمسشذأة
  :طبيعة التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  1/3/2

تحتاج السشذآت إلى تشفيح استخاتيجيات إلدارة التكاليف في بيئة األعسال الحجيثة  وتقميل         
التكاليف ليذ فقط عمى أساس قريخ األجل ، ولكؽ أيًزا عمى السجى الظؾيل وتتدؼ طبيعة 
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التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  بالتؾجو طؾيل األجل بسا يخجم األىجاف االستخاتيجية في األجل 
 ,Jean, F. , Olivier,B. , Marie) بجانب األىجاف التذغيمية في األجل القريخالظؾيل 

J.,2016, PP270-271)  
ويخي الباحث  ان التؾجو االستخاتيجي في عل الغخوف االستثشائية يتظمب ضخورة ربط         

ة في عمى إدارة التكمفة مباشخة باستخاتيجية السشذأة وبالسجال التشافدي الحي تتؾلج فيو الكيس
حدب طبيعة الغخف االستثشائي نفدو وان كان عخف مؤقت او عخف استثشائي دائؼ  ، كسا أنو 
يشرب عمى معالجة مؾاقف مقتخحة لمسدتقبل تتعمق بخبط التكاليف باستخاتيجية بسؾاجيو 
ا السشافدة الحادة مؽ ناحية واثخ القخارات التي ترجرىا الجولة في عل الغخوف االستثشائية واثخى

عمى ليكل التكاليف الخاص بالسشذأة مؽ ناحية اخخى في حيؽ أن الشغام التقميجي إلدارة التكمفة 
  يقترخ عمى قياس تكاليف عؽ مؾاقف فعمية مخت بيا السشذأة .

حيث التخكيد عمى احتياجات العسبلء نغخا ألن قيسة السشذأة  التخكيد عمى العسيل : 1/3/3
مى السشذأة خاصة في عل الغخوف االستثشائية فيؼ متظمبات مدتسجة مؽ العسبلء وبالتالي ع

واحتياجات العسبلء في عل ىحه الغخوف ومحاولة تحكيقيا مؽ خبلل تؾجيو جسيع امكانيات 
 السشذأة لتمبية تمػ الستظمبات .

 وعائف التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية : 1/3
 االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية فيسا يمى :تتسثل وعائف التؾجو         
ويقرج بو التشبؤ بسا يجب ان يكؾن عميو التكمفة في السدتقبل  وذلػ في  تخظيط التكمفة : أوال 

ضؾء دراسة وتحميل االنذظة البلزمة ومتظمبات تشفيح تمػ االنذظة ونظاق االختشاق التي 
ؾد التي اوججتيا وذلػ ابتجاء مؽ السخاحل االولية لترسيؼ اوججتيا الغخوف االستثشائية والقي

السشتج حتى يتؼ بيعو لمعسبلء وتقجيؼ خجمات ما بعج البيع  مؽ خبلل  تحميل  الؾضع 
االستخاتيجي السؾجؾد في الدؾق في عل الغخوف االستثشائية وما اوججتو قخارات الجولة الستقمبة 

تحجيج لياكل تكاليف السشافديؽ في عل ىحه ، السشذأةفي تمػ الغخوف واثخىا عمى ليكل تكاليف 
 ، الغخوف االستثشائية وطخق تعامميؼ مع القخارات التي اصجرتيا الجولة في عل ىحه الغخوف

في عل ىحه الغخوف ، تحجيج مجى استسخارية التعاقجات بيؽ السشذأة والسؾرديؽ لمسؾاد الخام 
خ العسبلء في عل ىحه الغخوف ومدتؾيات انجاز تحجيج السؾصفات السظمؾبة لمسشتج مؽ وجية نغ

كل صفة وتكاليف انجاز كل مدتؾى مؽ مدتؾيات االنجاز والسفاضمة بيؽ تمػ السدتؾيات 
استخجام االساليب العمسية في التشبؤ بسا يجب ان تكؾن عميو التكاليف في ، واختيار افزميا 

 السدتقبل .
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بالخقابة االستخاتيجية عمى التكاليف في عل الغخوف عشج الكيام  الخقابة عمى التكمفة :ثانيا 
 االستثشائية يمدم مخاعاة :

تتزسؽ الخقابة عمى التكاليف كبل مؽ الخقابة الدابقة لمتشفيح والخقابة اثشاء التشفيح  .أ 
 والخقابة البلحقة لمتشفيح .

مالية مؽ الزخوري اثشاء الخقابة عمى التكاليف مخاعات مجسؾعة مؽ السقاييذ الغيخ  .ب 
التي تعكذ اثخ الغخوف االستثشائية عمى ليكل تكمفة السشذأة ولياكل تكمفة السشافديؽ  

 وايزا مخاعاة السقاييذ الغيخ مالية لؤلداء.
متؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في تحقيق لومؽ خبلل ما تقجم يتزح لمباحث الجور اإليجابي         

الستثشائية فتؾجج العجيج مؽ االثار لتمػ الغخوف وضع استخاتيجي لمسشذأة ، و في عل الغخوف ا
والتي يشتج عشيا العجيج والعجيج مؽ السذاكل والسعؾقات التي تكف دون تحقيق السشذأة لمتؾجو 

 االستخاتيجي لمتكمفة  في الدؾق وىحا ما يتشاولو الباحث في السبحث القادم
 السبحث الثاني

 يفي لمسشذآت في بيئة االعسال الحجيثةأثخ الغخوف االستثشائية عمى الشغام التكال
تسثل الغخوف االستثشائية كافة العؾامل الخارجية التي ال تخزع لتحكؼ السشذأة ولكؽ         

السشذأة تتأثخ بذكل مباشخ بسا قج يحجث مؽ تجاعيات لتمػ الغخوف  ، ونغخا الن السِشذاة ال 
يسكشيا التحكؼ بيا ، فان ىحه التجاعيات  تدتظيع تؾقع التجاعيات الخاصة بتمػ الغخوف بجقة وال

تؤثخ عمى عسل السشذأة واتجاىاتيا االمخ الحى يدتمدم الؾقؾف لتؾضيح االثخ لمغخوف 
 الىؼ ىحه االثار: تؾضيحاالستثشائية عمى الشغام التكاليفي وفيسا يمى 

السؾاد الخام : وىي السؾاد التي تدود بيا العسمية اإلنتاجية لئلنتاج السشتجات الخاصة   2/1
بالسشذأة بحيث تتحؾل خبلل العسميات اإلنتاجية مؽ طبيعتيا األساسية لتداىؼ في تكؾيؽ السشتج 

 الشيائي لمسشذأة وتغيخ االثار الستعمقة بالغخوف االستثشائية عمى السؾاد الخام كسا يمى :
 تدعيخ السؾاد الخام : 2/1/1

تؤثخ لمغخوف االستثشائية بذكل كبيخ عمى تدعيخ السؾاد الخام مؽ حيث تحجيج سعخ         
السؾاد الخام  عشج الرخف لبلستخجام فيل ىؾ سعخ الذخاء قبل الغخف االستثشائي ام بعجه واذا 

 كان قج تؼ استيخاده مؽ الخارج .
سعخ الرخف قج تتدبب في اختبلف سعخ السؾاد الخام قبل وبعج  ويخي الباحث انو مع قخار تغييخ 

الغخف االستثشائي  ، وفى حالة  اذا كان مذتخيات السشذأة مؽ السؾاد الخام  مسؾلة بقخض 
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اجشبي فالدعخ سؾف يختمف مع تغييخ سعخ فائجة القخض ايزا ، وبالتالي فان لمغخف االستثشائي 
 ام .لو اثخ مباشخ عمى تدعيخ السؾاد الخ

 زيادة كسية السؾاد الخام السظمؾب تخديشيا وارتفاع تكمفة التخديؽ: 2/1/2
حيث تؤدى الغخوف االستثشائية الى ارتفاع تكاليف التخديؽ نغخا لحاجة السشذأة لتؾاجج         

كؼ استخاتيجي مؽ السؾاد الخام البلزمة لمتخديؽ نتيجة بعض القخارات السراحبة لمغخف 
وقف الجولة عؽ االستيخاد لبعض السؾاد الخام التي تحتاجيا السشذأة إلدارة االستثشائي مثل 

العسمية االنتاجية  او لعجم تؾاجج العسمة الرعبة او نتيجة لقخارات الجولة بتحخيخ سعخ الرخف ، 
وبالتالي انخفاض قيسة الجشيو وارتفاع تكمفة السؾاد الخام وبالتالي قج تكؾن تكاليف التخديؽ اقل 

 ,Amit K. D. and Ragib H,2013 )وق التكمفة الشاتجة عؽ تحخيخ سعخ الرخف مؽ فخ 
P3    ). 

) د.طارق عبج  ويتزح ذلػ في اآلتي ارتفاع تكاليف التذغيل والريانة لمعجد واالدوات :  2/2
   Nor Z. C.,et all ,2016,p.2  Ulius & & 990-982،ص ص:2017العغيؼ ،

Faremi , 2014, pp25-27 ): 
حيث تتسثل االثار الخاصة بالقخارات التي ترجرىا الجولة  التكاليف السباشخة لمريانة :  -1

 نتيجة تعخض الجولة لمغخف االستثشائي الى ارتفاع اسعار التكاليف السباشخة لمريانة مثل :
تكاليف االجؾر : وتذسل االجؾر الخارجية لمفشييؽ السدئؾليؽ عؽ الريانة التي تدتعيؽ  .أ 

السشذأة او االجؾر الجاخمية الخاصة بالفشيؽ ومتخرري الريانة مؽ داخل السشذأة بيؼ 
والتي تتأثخ بذكل مباشخ بالغخوف االستثشائية باالرتفاع في معجل االجؾر الخاص 
بالعامميؽ نتيجة لمقخارات الستقمبة السراحبة لمغخف االستثشائي والستسثمة عمى سبيل 

 فاض الكيسة الذخائية لمجشيو .السثال في ارتفاع االسعار وانخ
تكاليف السؾاد السدتخجمة في الريانة مثل السؾاد ويقرج بيا كل ما يتؼ تبجيمو مؽ قظع  .ب 

 .خبلل عسمية الريانة والديؾت والذحؾم والتي تأثخت باالرتفاع نتيجة تمػ القخارات 
ريانة والتي الشفقات العامة إلدارة الريانة وتذسل كافة التكاليف األخخى الستعمقة بال .ج 

 .ايزا ليا اثخ باالرتفاع مع القخارات السراحبة لمغخف االستثشائي 
وتذسل كافة التكاليف السراحبة لمتؾقف عؽ االنتاج  التكاليف غيخ السباشخة لمريانة : -2

نتيجة التعخض لمغخف االستثشائي ، حيث تؤدى بعض القخارات التي ترجرىا الجولة اثشاء الغخف 
 ارتفاع اسعار التكاليف غيخ السباشخة لمريانة مثل: االستثشائي الى
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تكاليف خدارة االنتاج متسثمة في قيسة االنتاج الزائع نتيجة التؾقف عؽ االنتاج  .أ 
وتذسل تكمفة الؾقت الزائع والشاتج عؽ تؾقف العسال عؽ العسل وتكمفة االنتاج الزائع 

تسمة  واالستثشائية والسختبظة وتتسثل في االنخفاض في معجل االنتاج نتيجة الحؾادث السح
 بالخمل الؾعيفي في التجييد ويتختب عمييا تكاليف اضافية 

تكمفة البلجؾدة والستسثمة في الؾحجات السعيبة  نتيجة تؾقف االنتاج  وىحه تأثخت ايزا  .ب 
بالغخوف االستثشائية نغخا الرتفاع تكمفتيا نغخا الرتفاع التكاليف الخاصة بالسؾاد الخام 

 .واالجؾر 
تكمفة الغخامات التجارية الشاتجة عؽ عجد السشذأة عؽ الؾفاء بالتداماتيا وىحه تختفع  .ج 

بذجة في عل الغخوف االستثشائية التي تعجد السشذأة عؽ الؾفاء بااللتدامات مؽ حيث 
الدعخ نغخا لبلرتفاع الكبيخ في االسعار ومؽ حيث الؾقت لمرعؾبة التي قج تؾاجييا 

 السؾاد الخام في عل ىحه الغخوف . السشذأة في الحرؾل عمى
ويتزح االثخ عمى االلتدامات التعاقجية بيؽ السشذأة والسؾرديؽ وبيؽ السشذأة وعسبلئيا : 2/3

 :اآلتي مؽ خبلل  ذلػ
االلتدامات التعاقجية لمسشذأة مع  السؾرديؽ نغخا الرتفاع االسعار لمسؾاد الخام نتيجة  .أ 

الحى يخفع عمى السشذأة تكاليف السؾاد الخام ،  القخارات السراحبة لتمػ الغخوف االمخ
وبالتالي اصبح مؾجؾد مذكمة في  العقج بيؽ السشذأة والسؾرديؽ حيث  ال يدتظيع 
السؾرد الؾفاء بو لتحسمو خدارة في الدعخ نغخا الرتفاع األسعار بعج التعخض لمغخف 

 ,.Mihai , F., Irina,A., 2013 ,Pp75-77& Assey,M) االستثشائي  
Janvier ,J., 2012,Pp197-198  ). 

االلتدامات التعاقجية بيؽ السشذأة وعسبلئيا نتيجة اختبلف سعخ البيع لجى السشذأة عؽ  .ب 
العقج السبخم مع العسبلء نغخا الرتفاع تكمفة السؾاد الخام وبالتالي ارتفاع تكمفة اإلنتاج 

 .(  Claudia g., 2020,pp:2-3) عؽ ما تؼ االتفاق عميو مع البائع 
عمي انو " يسكؽ ان   48مؽ السعيار السحاسبي السرخي رقؼ  87ولقج نرت الفقخة رقؼ          

يتغيخ سعخ السعاممة بعج نذأة العقج ألسباب عجيجة بسا في ذلػ إيزاح االحجاث غيخ السؤكجة او 
ة ان في التغيخات األخخى في الغخوف التي تؤدي الى تغيخ السبمغ السقابل الحى تتؾقع السشذأ

) د. ديشا كسال عبج الدبلم ، يكؾن ليا حق فيو في مقابل الدمع او الخجمات الستعيج بيا " 
 (. 71،ص:2020
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قج جاءت كسحاولة لمتؾفيق بيؽ االلتدامات الغخوف االستثشائية و يخي الباحث ان        
ل الى ذلػ لعجم التعاقجية لمؾصؾل لمحج الغيخ مخىق لكبل الظخفيؽ ، وان لؼ يدتظع القزاء الؾصؾ

اتفاق الظخفيؽ عمى ذلػ  يتؼ فدخ التعاقج  اذا كان ىشاك خدارة فادحة الحج طخفي العقج ، االمخ 
الحى يحسل السشذأة العجيج مؽ التكاليف والتي تقؾم بتحسيميا بالتبعية عمى العسيل الحى قج يقؾم 

 بخفض السشتج والبحث عؽ بجيل ارخص في الدعخ .
حيث اصبحت االىجاف الخئيدية لمسشذآت   واحتياجات ومتظمبات العسبلء : االثخ عمى اذواق 2/4

في بيئة االعسال الحجيثة ىؾ كيفية السحافغة عمى العسبلء الحالييؽ وكدب رضاىؼ ووالئيؼ ثؼ 
العسل بعج ذلػ عمى جحب السديج مشيؼ  ، وتتسثل الرعؾبة  في كيفية تمبية احتياجاتو الحالية 

 ( (Adrina C. ,et all , 2018,pp55-57اتو في السدتقبل.وكيفية التشبؤ بتظمع
وفي عل الغخوف االستثشائية يدداد الؾضع صعؾبة حيث تتغيخ اذواق واحتياجات         

ومتظمبات العسبلء استجابة مشيؼ ليحه الغخوف واثخىا عمى حياتيؼ االمخ الحى يدتمدم عسل 
ء في عل الغخوف االستثشائية نغخا الن دراسات مدتسخة لسعخفة تغيخ اذواق ورغبات العسبل

 احتياجاتيؼ مؽ السشتج وراييؼ التفريمي عؽ مكؾناتو قج تتغيخ بعج الغخف االستثشائي عؽ قبمو
Asad A. A. ,2020,pp:2-4) . ) 

 االثخ عمى عقؾد تدؾيق السشتج : 2/5
السشذأة  وعقؾد  ان لشغخية الغخوف االستثشائية اكبخ االثخ عمى العقؾد السبخمة بيؽ        

تدؾيق السشتج حيث اشتخطت الشغخية تغييخ العقج الى الحج غيخ السخىق لمظخفيؽ واال الغاء العقج 
االمخ الحى يدتمدم في تعجيل قيسة العقج لمعقؾد القائسة او الغاء العقؾد القائسة بعقؾد ججيجة ذات 

دبة لمعقؾد الججيجة لمسشذأة مع تكمفة اعمى وبالتمى زيادة في التكاليف الخاصة بالسشتجات بالش
مشذآت التدؾيق فان تكمفة العقج نفدو سؾف تختفع بذكل كبيخ بعج القخارات السراحبة لمغخف 

 لبلستثشائي .
 االثخ عمى تكاليف التدؾيق وخجمات ما  بعج البيع :  2/6

تتعخض التكاليف التدؾيكية لبلرتفاع بذكل مباشخ نتيجة لمقخارات السراحبة لمغخف         
االستثشائي  حيث تؤدى الى ارتفاع تكاليف الجعاية واالعبلن ، ارتفاع تكاليف التعبئة والتغميف 
مؽ مؾاد واجؾر وصيانة لمعجد واآلالت السدتخجمة فيو ، ارتفاع تكاليف الذحؽ والشقل، ارتفاع 

خجمات ما بعج البيع ، ازدياد اىسية نذاط ادارة العسبلء وتحميل ربحيتيؼ ، ارتفاع تكاليف  تكاليف
 .Shermain D (ابحاث الدؾق لتحجيج احتياجات العسبلء والتشبؤ بيا  عل الغخف االستثشائي 

H., Penny L.,2015,pp:5-6& Thales S. Teixeira,2014,pp:3-4 )    
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 لؾحجات التامة السظمؾب انتاجيا وعجد الؾحجات تحت التذغيل :عجم وضؾح الخؤية لعجد ا 2/7
حيث انو في عل الغخوف االستثشائية واالوضاع الستقمبة بيؽ المحغة واالخخى  ونتيجة         

لتغيخ االحتياجات في اذواق ورغبات العسبلء نتيجة وقؾع الغخف تجج ادارة السشذأة نفديا في 
وضع صعب  حؾل كسية االنتاج السظمؾبة وبالتالي عجد الؾحجات تحت التذغيل السظمؾبة  وىل 

يل في شكل او الخرائص الخاصة بالسشتج  ام ال ؟ ، وىل مؽ االفزل البيع االن ىشاك أي تعج
لمعسبلء ام االنتغار ؟ ، وىل نتيجة االنتغار سؾف يكؾن ىشاك  سعخ اعمى لمسشتج ام ان االسعار 

 سؾف تشخفض نتيجة لمغخف االستثشائي ؟ 
  :اثخ الغخوف االستثشائية عمى نغام السعمؾمات التكاليفية  2/8

نغخا لظبيعة الغخوف االستثشائية ولمتغييخ السدتسخ في االحجاث السراحبة لو فان نغام        
السعمؾمات التكاليفي سيكؾن في حاجة دائسة لمتظؾيخ السدتسخ بسا يتبلءم مع  مذكبلت السشذأة 

يخى الباحث انو لكي يؤدي نغام ، و الجاخمية و الخارجية الشاتجة عؽ الغخوف االستثشائية 
لسعمؾمات التكاليفي دوره بذكل فعال ويداعج السشذأة في تحقيق أىجافيا االستخاتيجية في عل ا

 : الغخوف االستثشائية  يجب ان يتؾافخ فيو مجسؾعة مؽ الخرائص
أن يحقق نغام السعمؾمات التكاليفي درجة عالية مؽ الجقة والدخعة في معالجة البيانات  .أ 

 . والسعمؾمات
ية مؽ السخونة لبلستجابة لؤلحجاث والستغيخات التي تفخضيا ان يكؾن عمى درجة عال .ب 

  الغخوف االستثشائية
أن يتستع بالسخونة الكافية لتحجيثو ليتبلءم مع التغيخات الدخيعة أو الظارئة التي تحجثيا  .ج 

 .الغخوف االستثشائي
أن يقؾم بتدويج اإلدارة بالسعمؾمات التذغيمية الزخورية وفي الؾقت السشاسب لحغة  .د 

 .محغة التخاذ القخار السشاسب وفي الؾقت السشاسبب
 . أن يدود اإلدارة بالسعمؾمات البلزمة مؽ أجل عسمية التخظيط .ه 
أن يدود اإلدارة بالسعمؾمات البلزمة لتحقيق الخقابة والتقييؼ ألنذظة السشذأة وفقا لسا ىؾ  .و 

 .مخظط مؽ قبل السشذأة
الكسية والؾصفية السخدنة في قؾاعج أن يكؾن سخيعا  ودقيقا  في استخجاع السعمؾمات  .ز 

 بياناتو عشج الحاجة ليا لحغة الحاجة ليا.
ويخي الباحث ان كل تمػ االثار السراحبة لمغخوف االستثشائية  تدببت  في وجؾد العجيج      

مؽ السذاكل والرعؾبات لمتؾجو االستخاتيجي لمتكمفة لمسشذآت الخاضعة ليحه الغخوف  التي 
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ى تدتظيع السشذأة تحقيق وضع استخاتيجي افزل ويقاس درجة نجاح تتظمب ان حميا حت
في  وذلػ ما سؾف يؾضحو الباحث تمػ الستغيخاتالسشذأة في سخعة استجابتيا وتكيفيا مع 

 . السبحث التالي 
 السبحث الثالث

 مذاكل ومعؾقات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية
إال أنو في عل الغخوف االستثشائية  اىسية تظبيق التؾجو االستخاتيجي لمتكمفةعمى الخغؼ مؽ      

اصبح التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة يؾاجو العجيج مؽ السذاكل والرعؾبات والعكبات التي تحؾل 
دون تحقيق أىجافو السشذؾدة مشيا ما يتعمق بالبيئة الجاخمية لمسشذأة ومشيا ما يتعمق بالبيئة 

 لسشذأة مؽ خبلليا وتتسثل في اآلتي : التي تعسل ا
 تتسثل في اآلتي :و  السذاكل والرعؾبات والعكبات داخل السشذأة )الجاخمية ( : 3/1
نغخا لظبيعة الغخوف االستثشائية  مذاكل وصعؾبات تتعمق بشغام السعمؾمات التكاليفية : 3/1/1

وجو الجقة وايزا تبعا لمحالة  وحيث انيا التدامات غيخ مؤكجة الحجوث وغيخ محجدة الكيسة عمى
التي تراحب الغخف االستثشائي مؽ غسؾض والتباس في بعض االحيان وغياب السعمؾمات 

 الجقيقة والؾاضحة تشذأ مذاكل ومعؾقات مؽ اىسيا :
صعؾبة جسع معمؾمات عؽ  كل الغخوف االستثشائية التي يسكؽ ان تؾاجو مشذآت  .1

 االعسال .
والسعمؾمات البلزمة مسا يؤدى الى انعجام حالة التؾازن وجؾد نقص واضح في البيانات  .2

 ) د.لجى صشاع القخار وبالتالي قج يربحؾن تحت سيظخت السختريؽ وغيخ السختريؽ 
 .( 33، ص:2011صابخ حدؽ الغشام ، 

يتدؼ الغخف االستثشائي بجرجة عالية مؽ التعقيج والتجاخل في العشاصخ والسدببات  .3
ودرجة عالية مؽ التذابػ والتشاقض بيؽ اصاب السرالح مسا يتختب عميو تعارض 

 .)السخجع الدابق ( مرالح السشذأة لمتيجيج والزغط مؽ جانب اطخاف متعجدة 
الحجيثة ال يسكؽ تحجيجه بجقة فيختمف  تأثيخ الغخوف االستثشائية عمى مشذآت االعسال .4

) التأثيخ تبعا لشؾع الغخف االستثشائي وقؾتو ومجى استعجاد مشذآت االعسال لو 
Emanuele,V.,2020,p380 ). 

ويخى الباحث ان مذاكل  كفاءة نغام السعمؾمات التكاليفي الكفؤ في عل الغخوف         
 االستثشائية تتسثل في اآلتي :
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ي نغؼ السعمؾمات في عل الغخوف االستثشائية فظبيعة الغخف االستثشائي مذكمة الجقة ف .1
 نفدو يؤثخ عمى دقة نغام السعمؾمات التكاليفي .

مذكمة القجرة عمى ادامة نغام السعمؾمات في تقجيؼ  الجعؼ السظمؾب مشو لمسشذأة في  .2
بيؽ الحيؽ التؾقيت السشاسب في عل الغخوف االستثشائية التي يشتج عشو اوضاع متقمبة 

 واالخخ .
مذكمة القابمية لمسقارنة في نغام السعمؾمات التكاليفي لمسشذأة في عل الغخوف  .3

 االستثشائية الختبلف الغخوف التي تتعخض ليا السشذآت مؽ دولة ألخخى .
صعؾبة بشاء نغام معمؾمات تكاليفي قؾى لجى السشذآت وطؾل الفتخة البلزمة لبشائو ال  .4

 لسراحبة لمغخوف االستثشائية التي تتغيخ مؽ لحغة ألخخى .يتشاسب مع القخارات ا
 تتسثل في: : مذاكل وصعؾبات تتعمق بالسؾارد البذخية في عل الغخوف االستثشائية 3/1/2

قمة الجورات التجريبية حؾل أساليب التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة ،  وعجم وجؾد مخكد  .1
نغام ادارة التكمفة بسا يدتجج مؽ استذاري ومعمؾماتي متخرص داخل السشذأة لتظؾيخ 

  .عخوف نتيجة التعخض لمغخف االستثشائي
عجم ادراك العامميؽ ألىسية استخجام وتظؾيخ ادوات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة داخل  .2

 السشذأة لمتعامل مع الغخف االستثشائي .
بيق مفاليؼ مذكمة افتقاد العجيج مؽ السشذآت لمكؾادر العمسية والعسمية السجربة عمى تظ .3

 , Paula,c., et all)   التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف االستثشائية
2020 , pp:698-701  ( . 

مذكمة االحتفاظ بالعسالة ماىخة لجى السشذأة في عل الغخف االستثشائي ، حيث انو تقؾم  .4
ادارة السشذأة بتظبيق اجخ أساسي لمعامل باإلضافة إلى أجخ متغيخ مختبط بحجؼ اإلنتاج، 
وبالتالي ففي عل الغخوف االستثشائية يكؾن مؽ الستؾقع انخفاض حجؼ اإلنتاج وبالتالي 

أخخى ل االمخ الحى يقمل مؽ ندبة والئو لمسشذأة والبحث عؽ مشذأة انخفاض اجخ العام
 .(  514، ص. 2018) د. دمحم احسج شاىيؽ ، بخواتب اعمى 

مذكمة انخفاض جؾدة اإلنتاج نتيجة عجم شعؾر العامل باالطسئشان عمى مدتقبمو في  .5
إنتاجية  السشذأة  نتيجة تعخض السشذأة لمغخف االستثشائي االمخ الحى يؤثخ عمى معجل

 العامل وعمى جؾدة اإلنتاج ككل .
مذكمة نقص العسالة الساىخة : حيث قج تتدبب الغخوف االستثشائية في نقص بعض  .6

العسالة الساىخة االمخ الحى يدبب مذكمة في اتسام مخحمة االنتاج الحى يزع السشذأة 
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الؾقت حتى  بيؽ امخيؽ اما تعييؽ عسالة ججيجة وتجريبيا ولكؽ االمخ يتظمب السديج مؽ
يرل الى مخحمة االتقان او االستعانة بعسالة لجييا نفذ الخبخة ، حيث قج تدبب تفذي 

في انتذار عجد الؾفيات بيؽ االفخاد وبالتالي نقص في القؾى   covid-19مخض 
 ( . Iza Gigauri, 2020, pp:16-17 )الذخية السجربة داخل السشذأة

،  2017،  د.اميخ دمحم دمحم) السشذأة : تتسثل فيمذاكل وصعؾبات تتعمق بإدارة  3/1/3
 , Alexander H., 2014  & 610، ص: 2018،د. نادية مبلذ دمحم &  127ص:

pp189-191 & Sungmin K.  ,  Youn K. N ,2020,pp4-5. : ) 
عجم اقتشاع إدارة السشذأة  بأىسية التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل الغخوف  .1

 وبالتالي ضعف السدانجة الكافية .االستثشائية 
عجم الججية مؽ قبل إدارة السشذأة في تظؾيخ الخظة االستخاتيجية الخاصة بالسشذأة بسا  .2

 يتبلءم مع طبيعة الغخف االستثشائي وتجنى حساس العامميؽ ليا .
تخكيد إدارة السشذأة عمى الشؾاحي التذغيمية قريخة االجل فقط وعجم اىتساميا بالبعج  .3

 اتيجي لمتكمفة رغؼ التعخض لمغخف االستثشائي .االستخ 
قرؾر الؾعى والسعخفة بسفاليؼ واساليب التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة وطخق تعاممو مع  .4

 الغخف االستثشائي .
 عجم قجرة إدارة السشذأة عمى ادراك  السخاطخ السراحبة لمغخف االستثشائي . .5
ية لتشفيحىا  في عل الغخوف الظسؾح السفخط في الخظة بسا يفؾق القجرات الفعم .6

 االستثشائية .
صعؾبة التخظيط طؾيل االجل لعجم االستظاعة بالتشبؤ بسا يحجث مدتكببل في عل  .7

 الغخوف االستثشائية . 
ضعف الشغام التكاليفي السظبق مؽ قبل السشذأة عمى تحقيق التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة  .8

 السخغؾب في عل الغخف االستثشائي .
لكبيخة إلعجاد استخاتيجية التكمفة وتظؾيخىا في عل الغخوف االستثشائية والتي التكاليف ا .9

قج يعتقج بعض مجيخي مشذآت االعسال الحجيثة ان ندبة تحقيق ىحه الغخوف ضئيمة 
 وبالتالي عجم ججوى تظبيقيا بالسقارنة الى تكاليفيا .

السشذأة وبالتالي عجم وجؾد تعجد وسائل وادوات استخاتيجية التكمفة التي تؾاجو إدارة . 10
 وسيمة محجدة تدتخجم في جسيع الغخوف االستثشائية التي قج تؾاجييا السشذأة .
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مذكمة مقاومة االدارة لمتظؾيخ: حيث تكسؽ السذكمة في مقاومة إدارة السشذأة  لمتظؾيخ . 11
ة وعجم في الشغام التكاليفي السظبق في السشذأة طبقا لمسدتجج في عل الغخوف االستثشائي

 الخغبة في تحسل السدئؾلية وتحسيل الشتائج عمى الغخف االستثشائي.
عجم وجؾد الية لمتحجيج الجقيق لمتكمفة التي تحجث نتيجة التعخض لمغخف استثشائي . 12

 ومجى التأثيخ الحى يحجثو داخل السشذأة حاليا .
 تتسثل في اآلتي :و مذاكل وصعؾبات تتعمق بالسؾارد السادية والسالية لمسشذأة  : 3/1/4

:حيث يمدم التشبؤ  مذكمة التشبؤ الجقيق باحتياجات االنتاج في عل الغخوف االستثشائية .1
بتقجيخ الؾقت والجيج والتكاليف البلزمة لتؾفيخ االحتياجات البلزمة لئلنتاج في عل ىحه 
الغخوف وىحا يتظمب الجقة واالعتساد عمى اسذ عمسية ، ويغيخ في عل الغخوف 

ئية الحاجة الى اختيار مجخبلت  بالكسية السشاسبة وفي الؾقت السشاسب االستثشا
(Emanuele V., p.382 ). 

التدعيخ السشاسب لمسؾاد الخام :حيث تؾاجو السشذأة مذكمة تحجيج التكمفة لمسؾاد الخام  .2
في عل الغخوف االستثشائية نغخا لمتغييخ الدخيع في اسعار السؾاد الخام نتيجة التعخض 

االستثشائي ، فيل تقؾم السشذأة بتحجيج التكمفة لمسؾاد الخام عشج الذخاء عمى لمغخف 
اساس سعخ الذخاء ام عشج الرخف لبلستخجام عمى اساس الدعخ وقتيا وعشج الرخف 
لبلستخجام ايزا ، ىل السشذأة قامت بدجاد تكمفة السؾاد الخام ام انو شخاء اجل ويتؼ 

وىشا تكؾن التكمفة مختمفة نغخا الختبلف الدعخ بيؽ الجفع بعج فتخة او عشج بيع السشتج 
وقت االستخجام ووقت الدجاد فيشذأ فخوق تحسيل تعادل فخوق تحسيل تكاليفية ناتجة 
 ) عؽ التغيخ في االسعار وتؾجج مذكمة في كيف يتؼ تحسيل تمػ الفخوق عمى السشتجات

Martin C. , Matthias H.,2017,pp4-7  ) 
تسخ لتكاليف انتاج وتدؾيق السشتج نتيجة تعخض السشذأة لمغخف مذكمة االرتفاع السد .3

 االستثشائي .
مذكمة تحسل السشذأة لفؾائج مختفعة وتخاكسية نتيجة عجم سجاد القخوض نغخا عجم تؾافخ  .4

 الديؾلة الكافية لجي السشذأة نتيجة التعخض لمغخف االستثشائي .
 تتسثل في اآلتي : )الخارجية (:السذاكل والرعؾبات والعكبات مؽ خارج السشذأة  3/2
 : تتسثل  في عل الغخوف االستثشائيةنغام السعمؾمات التكاليفية  مذاكل وصعؾبات تتعمق 3/2/1

 في اآلتي :
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جسع معمؾمات غيخ مبلئسة حؾل الستغيخات االستخاتيجية في الدؾق نتيجة التعخض  .1
 .(   Adrienn A. , et all , 2013, p.625)لمغخف االستثشائي 

سخعة التظؾر في القخارات التي ترجرىا الجولة والسراحبة لمغخف االستثشائي  قج يخمق  .2
 وضعا يختمف عسا وضعتو الخظة مؽ اىجاف .

مقاومة الؾاقع الشاتج عؽ القخارات السراحبة لمغخف االستثشائي لمتغيخات التي يخيج  .3
 التخظيط احجاثيا .

 Peter) السراحبة لمغخف االستثشائيمذكمة سخعة تقادم السعمؾمات نتيجة التظؾرات  .4
E.D.L. , Zahir I. , 2013, pp: 651-652 ) . 

 ) صعؾبة تؾافخ معمؾمات عؽ سمؾك العسبلء والسشافديؽ تجاه الغخف االستثشائي  .5
Martin M., 2016,p:105  ). 

مذاكل وصعؾبات تتعمق بالسؾارد البذخية  : ويخي الباحث عمى ضؾء الجراسات الدابقة  3/2/2
 , Pelin V)انو تتسثل الرعؾبات والسعؾقات الخارجية الخاصة بالسؾارد البذخية في اآلتي 

2016 , pp:465-470 & Naima Y , et all , 2015, pp:4-5 )   : 
حيث تغيخ السذكمة في حالة استعانة السشذأة ببعض الخبخاء  مذكبلت تتعمق باألجؾر : .1

االجانب في مجاالت معيشة او استذارة مكاتب خبخة محمية متخررة وسجاد االتعاب 
بعسمة اجشبية او سجاد قيسة بعض الخجمات السؤداة بؾاسظة الغيخ بعسمة اجشبية و تشذأ 

ت االجشبية نتيجة تعخض السذكمة نغخا الختبلف سعخ الرخف مؽ لحغة ألخخى لمعسبل
السشذأة لمغخف االستثشائي مسا يتختب عميو اختبلف الكيسة التي يتؼ التعبيخ عشيا عؽ 
تكمفة معيشة لؤلجؾر شيخيا عمى الخغؼ مؽ ثبات الكيسة السجفؾعة بالعسمة االجشبية 

 وبالتالي تغييخ تكمفة األجؾر مؽ لحغة ألخخى وبالتالي تختفع تكمفة االجؾر .
فقج السشذأة  لمعسالة السجربة نتيجة تعخضيا لمغخف االستثشائي نتيجة الؾفاة او مذكمة  .2

الفقج :حيث تعاني بعض السشذآت في عل ىحه الغخوف بارتفاع عجد الؾفيات نتيجة 
التعخض لمغخف االستثشائي ، وتؾاجو أيزا عجم والء العامميؽ لمسشذأة التي يعسمؾن بيا 

فيقؾمؾن بتخك السشذأة والحىاب الى مشذأة أخخى او وعشج تعخضيا لمغخف االستثشائي 
الدفخ خارج حجود الببلد ، و تمجأ بعض السشذآت الى تقميل األجؾر كؾسيمة لمتعامل مع 
الغخف االستثشائي االمخ الحى يكمفيا البحث عؽ عسالة مجربة او تؾعيف عسالة وعسل 

 دورات تجريبية وبالتالي تكمفة اعمى .
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ن لمحرؾل عمى السؾرد البذخي وارتفاع تكمفة تجريبو مؽ تجريب ارتفاع تكمفة اإلعبل  .3
 ودورات وبعثات .

ارتفاع تكمفة االستغشاء عؽ السؾرد البذخى ، حيث تمجأ بعض السشذآت الى تخفيض  .4
حجؼ العسالة عشجىا نتيجة التعخض لمغخف االستثشائي وىشا تؾاجو تكمفة مكافئة نياية 

رنة بيؽ الكيسة الجفتخية لؤلصل البذخي وتكمفة اذأة بالسقالخجمة لتمػ العسالة  وتقؾم السش
  .االستغشاء عشو

مذكمة التشاوب بيؽ العامميؽ : حيث ترجر بعض القخارات مؽ الجولة نتيجة التعخض  .5
لمغخف االستثشائي بالتشاوب بيؽ الحزؾر لمعسالة وبالتالي تتحسل السشذأة تكاليف مختفعة 

قبل ىحه العسالة ، كسا انو يشتج مؽ ذلػ تقميل معجل مؽ األجؾر دون مقابل انتاجي مؽ 
اإلنتاج لمسشذأة وبالتالي وجؾد طاقة عاطمة وتخاكؼ لمؾحجات تحت التذغيل في بعض 

 أماكؽ العسمية اإلنتاجية .
 تتسثل في اآلتي : بإدارة السشذأة  : مذاكل وصعؾبات تتعمق 3/2/3

خبلل عسمية التفاوض والذخاء مؽ مذكمة عجم وجؾد معاييخ مشاسبة إلدارة التكاليف  .1
حيث تيتؼ كل مؽ السشذأة والسؾرد بإقامة  السؾرديؽ في عل الغخوف االستثشائية :

وتؾطيج العبلقات بيشيؼ فيحخص السؾرد عمى استسخار شخاء السشذأة  مشو لزسان 
ترخيف مشتجاتو واالحتفاظ بسخكده التشافدي في أسؾاق التؾريج  وتحخص السشذأة عمى 

السؾرد ليا وتعاونو معيا في مختمف الغخوف التي تتعخض وفي تؾفيخ احتياجاتيا والء 
ويخي الباحث انو يجب عمي  .(  272، ص. 2017) د. اميخ دمحم دمحم ،  بفاعمية

السشذأة في عل الغخوف االستثشائية العسل  عمى وضع مجسؾعة مؽ السعاييخ السشدبة 
بعة تشفيح تمػ السعاييخ باالترال بالسؾرديؽ بيجف تؾطيج العبلقات مع السؾرديؽ،  ومتا

بالؾسائل الذخرية وغيخ الذخرية لبلترال ثؼ تكيذ فاعمية تمػ السعاييخ في تحقيق 
 األىجاف التي وضعت مؽ اجميا .

حيث  مذكمة  صعؾبة التشبؤ بالقخارات التي تتبعيا الجولة في عل الغخوف االستثشائية : .2
بسا سؾف تقؾم بو الجولة مؽ قخارات لسؾاجية الغخف يرعب عمى ادارة السشذأة التشبؤ 

االستثشائي فالقخارات تختمف مؽ شخص لآلخخ ومؽ ادارة سياسية ألخخى االمخ الحى 
يتظمب مشيا االحتياط ألى قخار قج يكؾن متؾقع ويؤثخ بذكل مباشخ عمى السشذأة وعمى 

 العسمية االنتاجية وتكاليفيا .
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حيث يتظمب الغخف االستثشائي   ل الغخوف االستثشائية:مذكمة سخعة اتخاذ القخار في ع .3
اتخاذ قخار سخيع مؽ قبل االدارة لمتعامل مع ىحا الغخف االمخ الحى يدتمدم وجؾد نغام 
معمؾمات تكاليفية كفأ وفعال ليقؾم بإمجاد االدارة بالسعمؾمات السظمؾبة بدخعة وبجقة 

 .مشاسبة و قؾى قادر عمى التأقمؼ مع تمػ القخارات 
مذكمة صعؾبة استسخارية السحافغة عمى الخظة السؾضؾعة مؽ قبل السشذأة لمتؾجو  .4

حيث  االستخاتيجي لمتكمفة  في عل اوضاع وقخارات متقمبة اوججتيا الغخوف االستثشائية :
االستثشائية وما يراحبيا مؽ قخارات استثشائية ترظجم بالخظة السؾضؾعة  الغخوفان 

مؽ قبل السشذأة التي وضعتيا السشذأة في اوضاع عادية وتؼ تحجيجىا وفقا إلمكانيات 
   السشذأة الحالية ووضعيا التشافدي بالدؾق وبعج الغخوف االستثشائية يمدم التعجيل لمخظة 

 ,.Igor G) تتبلءم مع طبيعة تمػ الغخوف السؾضؾعة مؽ قبل السشذأة حتى
2012,pp:180-182   ). 

مذكمة عبلقات إدارة السشذأة الزعيفة مع العسبلء الحى قج يدبب كارثة عشج حجوث  .5
 الغخف االستثشائي .

مذكمة اغفال عسمية التحميل لؤلوضاع الحالية والسدتقبمية لتمػ الغخوف في التخظيط  .6
 السدتقبل والتؾجو الى الحجس واتخاذ قخارات دون أي تحميلووضع الخؤية الذاممة في 

(K.L. Narayanan1 , Karuppasamy R. , 2014, p.360 . ) 
حيث  سابعا مذكمة عيؾر مجسؾعة مؽ السذاكل غيخ الستؾقعة مؽ قبل السشذأة : .7

يراحب الغخوف االستثشائية مجسؾعة عجيجة مؽ السذاكل غيخ الستؾقعة مؽ قبل ادارة 
ة نتيجة القخارات الستعمقة بالغخف وىحه القخارات قج تتدبب في ايقاف العسمية السشذأ

 االنتاجية بذكل كامل مثل ايقاف الجولة لبلستيخاد لعامل مؽ عؾامل االنتاج .
 تتسثل في اآلتي:  بالسؾارد السادية والسالية لمسشذأة : مذاكل وصعؾبات تتعمق 3/2/4

أوال مذكبلت متعمقة بالسخدون الدمعي : يخي الباحث عمى ضؾء الجراسات الدابقة ان السذكبلت 
) د. دمحم عبج الحسيج سيج الستعمقة باثخ الغخوف االستثشائية عمى السخدون الدمعي تتسثل  في 

 : (  John D., 2020&  38، ص: 2015عمي ، 
ض البيع تشذأ السذكمة الشاتجة في حالة استيخاد مدتمدمات االنتاج او بزائع بغخ  .أ 

مؽ الغخف االستثشائي  في اختبلف تكمفة كل رسالة عؽ االخخى لتبعا لتغيخ سعخ كل 
رسالة عؽ االخخى مسا يؤدى الى اختبلف تكمفة االنتاج وبالتمى تكمفة البزاعة 
 السباعة مؽ فتخة ألخخى وبالتالي عجم التجانذ في تقييؼ عشاصخ السخدون الدمعي .
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تحجيج حجؼ السخدون مؽ السؾاد الخام لمترشيع فقج يشتج عؽ الغخف االستثشائي  .ب 
قخارات متعمقة بؾقف االستيخاد وبالتالي فيمدم ان تحتاط السشذأة بؾضع قجر كافي مؽ 
مخدون السؾاد الخام حتى تدتظيع السشذأة الؾفاء بالتداماتيا او قج تختفع االسعار 

السراحبة لمغخف االستثشائي مثل تحخيخ سعخ ارتفاع جشؾني بعج بعض القخارات 
الرخف وىشا تؾاجو السشذأة مذكمة ارتفاع تكمفة التخديؽ في وقت تتبع فيو بعض 

 السشذآت السخدون الرفخي. 
عجم التعبيخ الرحيح عؽ السخدون نتيجة الختبلف سعخ الرخف عشج استبلم  .ج 

ي نياية الفتخة مدتمدمات االنتاج وايجاعيا بالسخازن وسعخ الرخف الدائج ف
 السحاسبية خاصة اذا كانت السدتمدمات مدتؾرده .

في حالة استيخاد مدتمدمات االنتاج بسؾجب قخوض اجشبية مع سجادىا عمى اقداط  .د 
 ما ىؾ العسل مع التكمفة الشاتجة عؽ تغيخ االسعار عشج تاريخ سجاد االقداط  .

تظيع السشذأة الكيام بيا مذكمة الشدب السئؾية التي تعبخ عؽ اداء السشذأة كيف تد .ه 
 في عل الغخوف االستثشائية مثل تحجيج ندبة مجسل الخبح ومعجل دوران السخدون .

فعشج فتح اعتساد مدتشجي الستيخاد بعض السؾاد الخام  ثانيا مذكمة تتعمق باالعتساد السدتشجي :
يجة التعخض وسجاد قيستو بالكامل تشذأ مذكمة في الفخوق الستعمقة في تغييخ سعخ الرخف نت

لمغخف االستثشائي فيشاك بعج زمشى بيؽ تاريخ فتح طمب االعتساد وبيؽ تاريخ قيام البشػ بفتح 
االعتساد وتاريخ شحؽ البزاعة مؽ السؾرد األجشبي وتاريخ وصؾليا الى السيشا وتختمف بالتالي 

 التكمفة بيؽ كل تاريخ مؽ ىحه التؾاريخ .
 نتائج البحث :

 يسا يمي :تتسثل نتائج البحث ف 
يعج  التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة جدء مؽ االستخاتيجيات  التشافدية  لسشذآت االعسال  .1

الحجيثة  وأىجافا استخاتيجية  ليا ، واكثخىا فاعمية  لتحقيق مدايا تشافدية في عل 
 الغخوف االستثشائية  التي تتدؼ بذجة التغيخ.

الغخوف االستثشائية في تخظيط تتسثل وعائف التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة في عل  .2
التكمفة مؽ خبلل التشبؤ بسا يجب ان يكؾن عميو التكمفة في السدتقبل  ، ثؼ الخقابة عمي 

 التكمفة الدابقة لمتشفيح و اثشاء التشفيح والبلحقة لمتشفيح .
تسثمت اثار الغخوف االستثشائية  عمى التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال  .3

 اآلتي : الحجيثة في
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اختبلف أسعار السؾاد الخام قبل الغخف وبعجه ، زيادة كسية السؾاد السظمؾب تخديشيا  .أ 
 وارتفاع تكمفة التخديؽ  .

ارتفاع تكاليف التذغيل والريانة لمعجد واالدوات ولمعسمية اإلنتاجية مؽ حيث ارتفاع  .ب 
يكية لمسشتج التكاليف السباشخة وغيخ السباشخة  لمريانة ، وارتفاع التكاليف التدؾ 

نغخا الرتفاع تكاليف الجعاية واالعبلن  ، التعبئة والتغميف ، تكاليف الذحؽ والشقل ، 
 تكاليف خجمات ما بعج البيع ، تكاليف ابحاث الدؾق .

تغيخ االلتدامات التعاقجية لمسشذأة مع  السؾرديؽ نغخا الرتفاع االسعار لمسؾاد الخام  .ج 
 . وفنتيجة القخارات السراحبة لتمػ الغخ 

 تغيخ احتياجات ومتظمبات العسبلء وبذجة استجابة مشيؼ ليحه الغخوف . .د 
تغيخ قيسة العقؾد السبخمة بيؽ السشذأة  وعقؾد تدؾيق السشتج نغخا الرتفاع تكاليف  .ه 

 الجعاية واالعبلن بعج التعخض لمغخف االستثشائي . 
ات تحت عجم وضؾح الخؤية لعجد الؾحجات التامة السظمؾب انتاجيا وعجد الؾحج .و 

 التذغيل .
يؾاجو تحقيق  التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال الحجيثة العجيج مؽ  .4

السذكبلت الجاخمية والخارجية الشاتجة عؽ الغخوف االستثشائية والستعمقة بشغام 
السعمؾمات التكاليفي ، السؾارد البذخية الخاصة بالسشذأة ، إدارة السشذأة والسؾارد السادية  

 ذأة .لمسش
 تؾصيات الباحث : 

 تتسثل تؾصيات الباحث فيسا يمي :
تظؾيخ أساليب وأدوات التؾجو االستخاتيجي لمتكمفة بسا يتبلءم مع طبيعة الغخوف ضخورة  .1

 االستثشائية ويداعج السشذآت عمى تحقيق ميدة تشافدية في تمػ الغخوف .
في عل الغخوف االستثشائية ضخورة االىتسام بتحميل البيئة الجاخمية والخارجية لمسشذأة  .2

لمؾقؾف عمى السذاكل والسعؾقات التي سؾف تؾاجو السشذأة وتحؾل دون تحقيق التؾجو 
 االستخاتيجي لمتكمفة .

ضخورة العسل عمي استخجام  األساليب الحجيثة في مجال إدارة التكمفة بسا يتؾاكب مع  .3
يا السعمؾمات واالترال، التغيخات في أساليب اإلدارة، وتكشؾلؾجيا اإلنتاج، وتكشؾلؾج

 وعخوف السشافدة العالسية ، وبسا يتؾافق مع طبيعة الغخوف االستثشائية .
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ضخورة قيام السشغسات السيشية بتؾفيخ معاييخ محاسبية ارشادية تداعج السشذآت لمتعامل  .4
 مع القخارات االستثشائية السراحبة  لمغخوف االستثشائية.

سا يجب ان بالدعي نحؾ صياغة نسؾذج خاص بالتشبؤ بقيام السشغسات السيشية السخترة  .5
الغخوف االستثشائية ويكؾن مؾضؾعي التظبيق لزسان تكؾن عميو التكمفة في عل 

 تحقيق االستقخار االقترادي لمدؾق .
ضخورة عسل تحالفات استخاتيجية مع السؾرديؽ لزسان وصؾل السؾاد الخام بذكل مشتغؼ  .6

 عسل متابعة دورية لستظمبات واحتياجات العسبلء.في فتخات الغخوف االستثشائية ، 
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 د. حديؽ عبج اال سالؼ ، " تقييؼ العبلقة السؤثخة لمتحميل االستخاتيجي لمتكمفة  وأثخه عمى 2
 السجمةاألداء السالي لمذخكات الرشاعية مع دراسة حالة  " ،                        
 ، كمية التجارة باإلسساعمية ، العمسية لمجراسات التجارية والبيئية                       
 2018جامعة قشاة الدؾيذ، السجمج التاسع ، العجد الخابع ،                         

 دؽ ، " اثخ تظبيق معاييخ السحاسبة السرخية السزافةد. ديشا كسال عبج الدبلم عمي ح 3
 السعمؾمات السحاسبية في ضؾء جائحة كخونا عمى تحديؽ جؾدة                         

                       (covid-19 ، " دراسة ميجانية )مجمة البحؾث السالية 
 ، العجد  21، كمية التجارة جامعة بؾرسعيج ، السجمج  والتجارية                        

 2020الخابع ، أكتؾبخ                         
 د. صابخ حدؽ الغشام ، " دور التكاليف المؾجدتية في دعؼ مخكد ادارة االزمات السقتخح 4

 ،  والتجاريةمجمة البحؾث السالية انذائو في جامعة الظائف " ،                         
 ، الجدء الثاني 12كمية التجارة جامعة بؾرسعيج ، السجمج                          
 2011،العجد الثاني ،                         

 اثخ تعؾيؼ سعخ الرخف " د. طارق عبج العغيؼ يؾسف  ،  د . داليا عادل عباس الديج  ،  5
 لمجشيو عمى عشاصخ القؾائؼ السالية في اطار معيار السحاسبة                          
 دراسة ميجانية  عمى الذخكات السدجمة  – 13السرخي رقؼ                          
 ، كمية  مجمة الفكخ السحاسبي،  "  بدؾق االوراق السالية                         
 ، العجد الثالث ،  21التجارة ، جامعة عيؽ شسذ ، السجمج                         
                        2017 

 د. دمحم أحسج شاىيؽ ، "  إطار محاسبي مقتخح الستخجام نسؾذج الدمؾك غيخ السشتغؼ 6
 دراسة  –لمتكاليف في تحجيج محخك تكمفة الشذاط األكثخ فاعمية                         

 ، كمية التجارة جامعة عيؽ  مجمة الفكخ السحاسبيتظبيكية ،                         
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 2018، العجد الثاني ،  22شسذ ، مجمج                         
 د. نادية مبلذ دمحم السبخوك ، التخظيط االستخاتيجي لمتكمفة كسجخل لتعديد القجرة التشافدية ، 7

 ، كمية التجارة جامعة سية لمجراسات التجارية والبيئيةالسجمة العم                        
 2018، العجد الثالث ،  9قشاة الدؾيذ ، مجمج                         
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