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 شكر و عرفان

رب أوزعني ان أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي و أن أعمل صالحا :" قال تعالى 

 صدق هللا العظيم" ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصا لحين

 "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

على كل ما قام من " دبابش دمحم نجيب "إلى أستاذنا الكريم  تقدم بجزيل الشكر و اإلمتنانأ

 .أحبك في هللا يا أستاذنا دمت لنا.أجلنا و التي نقدر فيه إخالصه لعمله 

كما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة كليتنا و إلى كل من اعدنا ولو بالشيء القليل في إتمام هذا 

وكل "بشة نور الدين و لسيد جودي دمحم هشاما" العمل المتواضع و خاصة رئيس قسم المحاسبة

 .علينا بالمعلومات ذات الصلة بالبحث االذي لم يبخلو  عمال مؤسسة صناعة الكوابل

 



 اإلهداء
 :إليه لوال فضل هللا علينا أما بعد لالحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنص

 من ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات

 ثم أمي....ثم أمي ....أمي ...إلى أغلى الناس 

إلى من  إتخذ كفاح عنوانه في الحياة و أوصلني إلى ما أنا عليه ابي 
 .العزيز أدامه هللا فوق رؤوسنا 

آدم،إحسان ، "، و إبتسامة المنزل "عبد الحق ، زهير ، أيمن " إلى إخوتي 
 "درة ، آمنة 

 "باهية ، إيمان ، فدوى " و إلى أخواتي 

لى   "أمينة و سماح" و إلى  كل عائلتي من قريب أو بعيد  وا 

مروى سوفي  ، سلمى ،مروى حشاني ، نعيمة ، دمحم "و إلى أصدقائي 
 .فهمي ، أنيس ، دمحم رضا 

 



 :الملخص 
 تنشط المؤسسة وخاصة الصناعية في محيط يتسم بالتنافس الشديد و التغير السريع في المنتجات وميوالت

وفي ظل ذلك تسعى المؤسسة جاهدة ، وتفضيالت العميل الذي يبحث عن الجودة و إنخفاض األسعار
إلى البيع بأسعار ترضي  العميل ولذا يعد قرار التسعير واحد من أهم القرارات اإلدارية التي تتخذ في 

ستراتيجية مدروسة  .المؤسسة نتيجة دراسة معمقة وا 

في تحديده على األساليب التقليدية المبنية على التسعير وفق تكلفة ورغم ذلك الزالت المؤسسة تعتمد 
المنتوج ،وفي حين هناك أساليب حديثة تسمح لها بتحسين سياسة التسعير فيها ومنها التكاليف المستهدفة 

لى تخفيض تكلفة إنتاج المنتوج في مرحلة تخطيطه وتصميمه مع المحافظة عحيث تعتبر أسلوب يعتمد 
،بعد تحديد سعر البيع بناءا على دراسة السوق و رغبة العميل وهامش الربح الذي ترغب على جودته 

المؤسسة في تحقيقه على عكس األساليب التقليدية التي تعمل على تحديد سعر البيع بعد تحديد تكلفة 
 المنتوج وبالتالي فإن التكاليف المستهدفة تلعب دور كبير في تحسين سياسة تسعير المنتجات في

 .المؤسسة

 السعر  -التكلفة المستهدفة –محاسبة التكاليف : الكلمات المفتاحية -

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص باللغة األجنبية
L’entreprise privée et est active dans le voisinage de produit industriels 

hautement concurrentiels et en rapide évolution et tendances les préférences des 

clients, ceux-ci qui est à la recherche de qualité et de prix bas . 

A la lumière de l'institution s'efforce de vendre à des prix satisfaire le client , et 

s'assurer de leur loyauté, et donc survivre dans le marché. 

Donc, la décision de fixation des prix est l'une des décisions 

Administratives les lus importantes prises par l’institution, à la suite d'une étude 

approfondie et une stratégie délibérée. 

Bien que la société est toujours déterminé en fonction des méthode 

traditionnelles ,fondées sur la tarification en fonction du cout de produit, alors 

qu'il existe drs méthodes modernes, permettra d'améliorer sa politique de prix , y 

compris les cout de la cible. 

Cible méthode des cout dépend de la réduction du cout de production du produit 

au stade détermination du prix de vente basé sur une étude du marché et de la 

volonté du client; et la marge de profit que vous voulez dans l'nstitution 

atteindre. 

Contrairement aux méthodes traditionnelles , qui s'emploie à déterminer la prix 

de vent après la détermination du cout du produit, et donc les couts cibles jouent 

un grand rôle dans l'amélioration de la politique de prix des produit  de l' 

organisation. 
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 مقدمــــة 



 مقدمة

 

 أ
 

ة السريع ةالتكنولوجي اتالتطور ، نتيجة المتزايدة بين المؤسساتالشديدة و نافسة المحيط االقتصادي بالم يتميز        
هذه ظل وعليه وفي  قصر دورة حياة المنتجات، إلىمما أدى  المصاحبة للتغيرات لمتطلبات واحتياجات الزبائن

الدخول  يةعن كيففقط سوق و االستمرار فيه وليس الظروف أصبحت المؤسسات تبحث عن كيفية البقاء في ال
ولبقائها واستمرارها  من  ألدائهاالمستهلكين الذي يمثل الحكم األول ولتحقيق ذلك كان عليها التركيز على  ؛لألسواق

، في الوقت المناسب وبأسعار منخفضة تلبي منتجات جديدة ذات مقاييس عالية الجودة: احتياجاتهم من خالل تلبية
       .السوق في  اكسب ثقة اكبر عدد ممكن منهم من اجل ضمان بقائه ، مما يؤدي إلىطلباتهممت

لذلك أصبح المستهلك هو  ضمن أوليات الزبون  يأتيمعين  منتجالسعر الذي يدفع للحصول على  وبما أن
وزيادة قدرتها من أهم العناصر المؤثرة في نجاح المؤسسة هذا األخير عتبر ي حيث، المحدد الرئيسي للسعر

تساعد على تحقيق  منتجاتهار اسعأتحديد البحث عن طرق  على أي مؤسسةلزاما أصبح  وبناءا عليه، التنافسية
  .رضا الزبون وفي نفس الوقت تساعد في تحقيق أهداف المؤسسة

 استمرارهاحتى تتمكن من ضمان  منتجاتهاوبهذا يتوجب على المؤسسة تحسين و تطوير أساليب تسعير 
الذي يسعى إلى تحقيق  التكلفة المستهدفةنجد أسلوب ومن بين هذه األساليب لسوق  مع اكتساح أسواق جديدة، ي اف

رضا كل من الزبون من خالل التركيز على الجودة العالية وبالسعر المناسب وعلى رضا المؤسسة من خالل تحقيق 
 .األرباح واكتساح األسواق وديمومة الميزة التنافسية لها

  :ن خالل ماتقدم يمكن صياغة اشكالية البحث كما يليمو 

  ؟سلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج في المؤسسة االقتصاديةأ ماهو دور

 الفرعية التالية  األسئلةالمطروحة قمنا بطرح  اإلشكاليةعن  لإلجابة
 ؟ ماهو أسلوب التكلفة المستهدفة 
   يدية ؟التقل األساليبمن الذي يميزها عن 
 ؟ هل توجد عالقة بين التكلفة المستهدفة وسعر المنتوج 
 هل تطبق المؤسسة محل الدراسة أساليب حديثة في تسعير منتجاتها؟ 

 :الفرضيات 

 :الفرضيات التالية  قمنا بصياغةالسابقة  األسئلةعلى  لإلجابة



 مقدمة

 

 ب
 

  نتاجإلعملية ا التكلفة تهدف لتخفيض تكلفة المنتج قبل إلدارةهي أداة.  
  فة و سعر المنتوجبين تكلفة المستهدمباشرة توجد عالقة. 
 أسلوب التكلفة المستهدفة دور هاما في تحديد سعر المنتوجأل.  
 نعم تطبق المؤسسة محل الدراسة أساليب حديثة في تسعير منتجاتها. 

 :إلىسعى من خالل هذا البحث ن: اف البحث داه

 .فة و تحديد سعرإبراز العالقة القائمة بين التكاليف المستهد -

 .المختلفة لحساب التكاليف باألساليبالتعريف  -

 .التوصل الى مجموع من المقترحات التي يمكن أن تفعل دور التكاليف المستهدفة في تحديد سعر المنتوج -

 : تتجلى أهمية هذا الموضوع في: اهمية البحث

 معالجة أحد المواضيع الحديثة في حساب التكاليف

 جيد لتحديد سعر منتوجها يمكنها من تحقيق ميزة تنافسيةسلوب استخدام المؤسسة أل

 :أسباب اختيار الموضوع

 :التالية  األسباب إلىيرجع اختيار هذا الموضوع 

 حداثة الموضوع حيث اصبح التحكم في التكاليف من االهتمامات الكبرى للمؤسسة  -
 .التخصص في مجال المحاسبة -
 .ة التحليليةميول شخصي للبحث في مواضيع المحاسب -

 :منهج البحث 

لدراسة مختلف عناصر ومتغيرات موضوعنا سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على أسلوب التكلفة 
المستهدفة ودوره في تسعير المنتجات في المؤسسات، حيث يساعد هذا المنهج من وصف وتحليل مختلف 

ن ثم تبيان كيفية مساهمتها في تسعير المنتجات بطريقة المعلومات المتعلقة بأسلوب التكلفة المستهدفة  وم
علمية حديثة، ومنهج دراسة حالة من خالل جمع المالحظات والمعلومات المتعلقة بالجانب النظري ومحاولة 

 . تطبيقها في مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة



 مقدمة
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 :هيكل البحث 

ن مدخل ألسلوب التكلفة قمنا بتقسيم البحث إلى ثالث فصول حيث تطرقنا في الفصل األول الذي جاء بعنوا
 .إلى ماهية التكاليف و أساليب محاسبة التكاليف ومفهوم  أسلوب التكلفة المستهدفة، ومراحلهاو مبادئها  ة المستهدف

نا إلى اإلطار المفاهيمي للتسعير وأهداف سياسات أما الفصل الثاني والمعنون األسس النظرية للتسعير فتطرق 
 .تحديد سعر المنتوج باستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة التسعير و

أما الفصل الثالث و المعنون بإستخدام منهج أسلوب التكلفة في تحديد سعر المنتوج تطرقنا فيه إلى التعريف 
المنتج من خالل أسلوب التكلفة  لمؤسسة و كذلك محاولة تسعيربالمؤسسة محل الدراسة ثم تناولنا واقع التسعير في ا

 .المستهدفة 

 :الدراسات السابقة 

 :منها في إعداد بحثنا هذا مايلي  انطلقنامن أهم الدراسات التي 

متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات "بعنوان (: 8002)دراسة المطارنة .1
 "مة األردنية الصناعية المساهمة العا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت إستخدام التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية ، 
والتعرف على مدى توافر العناصر الالزمة لتطبيق هذا األسلوب ، كذلك المعوقات التي تحول دون تطبيقه 

المستهدفة و أهداف التكلفة المستهدفة ، وقد تم من خالل الجانب النظري التعرف إلى مفهوم التكلفة 
وخصائصها فضال عن آلية تطبيق هذا األسلوب وأساليب تقدير التكلفة المستهدفة ، وقد تمت الدراسة على 

إحدى وثالثون شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية التي لها إهتمام ومعرفة بهذا 
 .األسلوب 

عنوان دور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض التكاليف ، وقد ب(: 8002)دراسة راضية عطوي  .8
تناولت هذه الدراسة مدخل لمحاسبة التكاليف وتطورها ، كما تم التركيز على التكلفة المستهدفة كأساس 

تخفيض التكاليف وتم أيضا القيام بداسة حالة تطبيقية كمحاولة إلسقاط هذه األساليب على أرض الواقع ، 
 .قد تطرقت إلى مختلف األساليب الحديثة ، لكنها غضت النظر عن األساليب التقليدية و أسعار التنازلو 
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دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات دراسة "بعنوان ( 8008)دراسة راجخان  .3
 "الصناعية في مدينة جدة  تميدانية على الشركا

دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات في هدفت الدراسة إلى التعرف على 
المؤسسات الصناعية في اليابان خاصة ، وكذلك في الدول المتقدمة التي قامت بإستخدام هذا األسلوب في 

لمملكة العربية السعودية و في المؤسسات الصناعية العاملة بامؤسساتها الصناعية و تطوير المنتجات 
 .من التجربة اليابانية اإلستفادة 

أهمية إستخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات "بعنوان ( 8002)دراسة أبو عودة  .4
 "المصرفية

هدفت هذه الدراسة إلى إستكشاف ما إذا كانت البنوك التجارية العاملة في األردن تدرك المزايا المترتبة على 
ة في تسعير خدماتها المصرفية ، وأهمية هذا المنهج في تحسين كفاءة تسعير تبني منهج التكلفة المستهدف

 .الخدمات المصرفية
ختلفت مهنا في األهمية و االهداف و  يتضح من خالل هذه الدراسات أنها تتفق جزئيا مع موضوع بحثنا وا 

 .األساليب وذلك نتيجة إختالفها في المتغير التابع أو المتغير المستقل

جات بمؤسسة تحديد سعر المنت أسلوب التكلفة المستهدفة مع ربطن خالل دراستنا سنحاول أما ومن م -
التوصل الى  و العالقة القائمة بين التكاليف المستهدفة وتحديد السعر بهدف تبيانصناعة الكوابل بسكرة 

 .مجموع من المقترحات التي يمكن أن تفعل دور التكاليف المستهدفة في تحديد سعر المنتوج

 
 
 

 



 
 :ولــــــل األــالفص

 مدخل ألسلوب التكلفة المستهدفة
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 :تمهيد

و تقديم خدمات مميزة  ،وتنوع المنتجات و مواصفاتها يشهد العالم في الوقت الحالي تطور في شتى المجاالت 
للفوز بالحصة السوقية، وامتدت المنافسة في الصناعات لتفرض على المؤسسة االرتقاء بتقديم خدمات و 

صبحت أساليب حساب التكلفة التقليدية ،حيث أ منتجات عالية الجودة و بأقل تكلفة مع توفير متطلبات العمالء
المستعملة حاليا في معظم المؤسسات الصناعية مسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن معظم مشاكل 

م و مواكبة التغيرات الئاإلنتاج التي تتعرض لها المؤسسات و بالتالي يتعين البحث عن أسلوب تكاليف يمكنها الت
الذي سنحاول التطرق اليه في هذا الفصل من خالل التطرق على  التكلفة المستهدفةالحديثة ، ومنها أسلوب 

 . عموميات حول محاسبة التكاليف ثم التطرق إلى ماهية أسلوب التكلفة المستهدفة
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 عموميات حول محاسبة التكاليف: ولالمبحث األ 

 باألنشطةالمتعلقة ات البيانو تبويب محاسبة المالية تستخدم في تسجيل للنظام   اقتصاديةلكل مؤسسة 
و المركز المالي خالل المالية و في إعداد الحسابات الختامية و الكشوفات المالية التي تعبر عن نتائج األعمال 

على  لمؤسسةبافترة معينة ولكن هذه الكشوفات و التقارير ال توفر المعلومات التفصيلية عن كل نشاط مالي 
ومن القرارات  اتخاذبصورة موحدة  وذلك ماال يخدم اإلدارة في عمليات حدى بل تظهر نتيجة جميع األنشطة 

 .ظهرت أهمية محاسبة التكاليف هنا 

 مفهوم التكلفة و سعر التكلفة : المطلب األول

 مفهوم التكلفة: الأو 

 1."مورد مضحى أو ضائع لتحقيق هدف معين "أنها  عرفت التكلفة على

في سبيل الحصول على سلعة أو خدمة في الحاضر  اقتصاديةعلى أنها تضحية ذات قيمة " كما عرفت أيضا 
 2".او المستقبل 

بأشياء أو ممتلكات أو حقوق مادية أو معنوية يتحتم أن تكون ذات  اختياريةتضحية هي أي " التكلفة تاعتبر كما 
 3".في سبيل الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية اقتصاديةقيمة 

في الحاضر أو المستقبل أن  اقتصاديةبهدف الحصول على منفعة  اختياريةبأنها تضحية مادية "وعرفت كذلك 
ي في الحاضر أو ة بهدف الحصول على مورد إقتصادي أختياريذ الموارد اإلقتصادية المتاحة اإلإستنفا

 4."المستقبل

المفهوم العامة للتكلفة فهي تلك التضحية بموارد إقتصادية من خالل التعاريف سابقة الذكر يمكن أن نستخلص 
 .في سبيل الحصول على منفعة ذات قيمة إقتصادية في الحاضر أو المستقبل

 

                                                           

 .36، ص9002،الرياض ، وآخرون ، ترجمة أحمد حجاج ، محاسبة التكاليف ، المريخ هورنجر شارلي 1
 .2،ص9002أحمد دمحم نور ، محاسبة التكاليف في بيئة أعمال ، دراسات الجامعة، اإلسكندرية، 2
 .5،ص7222عبد الحي مرعي ، في محاسبة التكاليف ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،3
 .،ص9009ار الجامعية، اإلسكندرية ،عبد المقصود ، ناصر نور الدين عبد اللطيف ، مبادئ محاسبة التكاليف ، د 4
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 تعريف سعر التكلفة: ثانيا 

البيع ، كما يعرف أيضا غلى غاية على المنتوج أو الخدمة من بداية العملية  فقتانهو مجموعة التكاليف التي "
عملية إعدادها إلى  بتداءا من إنطالقكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة إعلى أنه مجموع التكاليف التي يت
 1.أو مجموعة خدمات في مرحلة بيعهاأو مجموعة من المنتجات المادية )وصولها على المرحلة النهائية 

 2:تحسب سعر التكلفة لمختلف المؤسسات تحسب طبيعتها كما يلي و  -
 :سعر التكلفة في المؤسسات التجارية -
 .والغير المباشرة ةشر باالتوزيع الممصاريف  +تكلفة شراء البضاعة المباعة =سعر التكلفة  -
 :سعر التكلفة في المؤسسات الصناعية  -

 و أهداف محاسبة التكاليف مفهوم : المطلب الثاني 

 مفهوم محاسبة التكاليف : الفرع االول

بها  االلتزامعملية المحاسبة على التكلفة بدءا من نقطة حدوث النقطة أو " تعرف محاسبة التكاليف على أنها
 3".لى تحديد عالقتها النهائية بمراكز وحدات التكلفة إ وصوال

نتاج أو النشاط لتوفير المعلومات الالزمة ي تجميع وتخصيص و تحليل تكلفة اإله"أيضا على أنها  تكما عرف
 4".القرارات الالزمة واتخاذلإلعداد و التقارير الخارجية و التخطيط و الرقابة لألعمال الجارية 

بيانات في جمع وتبويب و تسجيل  عن مجموعة من األساليب و اإلجراءات المستخدمةهي "وتعرف أيضا 
نشطة المختلفة من اجل تقديم المعلومات أو األنتاج أو خدمات تكاليف اإل احتسابالتكاليف و تحليلها بهدف 

 5."دارية وتقييم األداءوممارسة الوظائف اإلالضرورية لإلدارة ألغراض التسعير وممارسة 

                                                           

 .63،ص9002ناصر دادي عدون ، دراسة الحاالت في المحاسبة و مالية المؤسسة ، دار الدمحمية العامة ، الجزائر ،  1
 .69نص9006بو يعقوب عبد الكريم ، المحاسبة التحليلية ن ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ن2
 .2،ص 7222هللا رزاق، عطاء هللا وراد خليل ، محاسبة التكاليف الفعلية ، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان،صالح عبد 3
 97،ص 7222دمحم القيدميدمحم،اصول محاسبة التكاليف، مؤسسة شباب الجامعة،اسكندرية  4
 7،ص9002لتوزيع،عمان،كمال حسن جمعة الربيعي ،سعدون مهدي الباقي،محاسبة تكاليف صناعية،أثر للنشر و ا 5
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ومات و تصنيفها و تخصيصها على هي مجموعة من األسس و اإلجراءات التي تهتم بتجميع المعل" وهي كذلك 
 فيعنها لإلدارة مؤسسة لمساعدتها  التكلفة سواء كانت السلعة أو أوامر إنتاجية أو مراحل إنتاجية  هدافأ 

 1".القرارات اتخاذالتخطيط و الرقابة و 

أو  فهي ذلك النشاط" الذكر يمكن أن نستخلص مفهوم العام لمحاسبة التكاليف ومن خالل التعاريف سابقة 
نتاجية نشطة اإلانات الخاصة   تكلفة من خالل األت أو البيتجميع وقياس المعلوما الذي يشير إلى الطرق النظام 
ي من أجل االنتاجنشاط هذه البفرض تحديد تكلفة المخرجات وذلك ,ومفاهيم محددة يلها وفقا لقواعد وتشغ

 ."في عملية الرقابة و اتخاذ القرارات استخدام هذه المعلومات

 أهداف محاسبة التكاليف :الفرع الثاني

 2:يلي يمامن األهداف وتتمثل ف كاليف إلى مجموعة متعددةتتسعى محاسبة ال

 :تحديد تكلفة وحدة المنتج أو الخدمة - 1

تحديد تكلفة الوحدات المنتجة الغرض الرئيسي لنظام محاسبة التكاليف لكي تتمكن المؤسسة من  يعتبر
عات التي تحقق أعلى ربحية يتحديد سعر بيع الوحدة و ضبط التكاليف و تحديد كمية اإلنتاج و المب

 .ممكنة

 الرقابة على التكاليف وتخفيض التكاليف - 2

بالرقابة على التكاليف تعتبر الرقابة على التكاليف من أهم أغراض نظام محاسبة التكاليف و نقصد 
تحقيق الكفاية في إستخدام المواد والعمالة و اآلالت و غيرها من عوامل اإلنتاج و التكاليف فتعمل على 

 .يير مادة أولية معينةتخفيض التكاليف مع المحافظة على النوعية عن طريق إتخاذ قرارات إدارية بتغ

 مساعدة اإلدارة في إتخاذ القرارات -3

محاسبة التكاليف تقوم بإعداد التقارير التي تساعد المؤسسة على إتخاذ القرارات المناسبة على 
تلف بعض المنتجات في مراحل اإلنتاج المستويات المختلفة فهي تقدم تقارير عن الوقت الضائع أو 

 .المختلفة
                                                           

 75،ص 9007هنيني،محاسبة تكاليف صناعية ،دار البركة للنشر والتوزيع،عمان  عاطف اخرس،إيمان 1
 72، ص72، ص9076نائل عدس و نضال الخلف ، محاسبة التكاليف ، مدخل حديث ندار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ،2
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 في إعداد الموازنات التقديرية المساهمة  -4

الموازنة التقديرية خطة عينية و مالية و نقدية تفصيلية ، تغطي كل نواحي النشاط في المؤسسة  تعتبر
على البيانات التاريخية و توقعات يمكن  باعتمادمحددة ومقبلة وتعتمد على تحليل سلوك التكاليف لفترة 

 .حدوثها

 التسعيرالمساعدة في وضع سياسات  -5

تقوم محاسبة التكاليف بيانات توضح فيها تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة  تبعا للظروف اإلقتصادية
المنتجة مما يساعد اإلدارة في سياسة التسعير بحيث يغطي سعر البيع تكلفة اإلنتاج و تحقيق رببح 

 1.أسواق جديدةو ظروف المنافسة و دخول معين يتحدد 

 ساليب محاسبة التكاليف المطلب الثالث ، أ

 ساليب التقليدية األ: الفرع األول

 أسلوب التكلفة الكلية : أوال 

العالميتين من طرف الرائد العقيد بعد الدراسات التي أجريت بين الفترة الممتدة بين الحربين ظهرت هذه الطريقة 
RIMAILHO  في إطار تنظيم الورشات العسكرية ثم تتابعت في اللجنة العامة للتنظيم العلمي و مكتب المجلس

 و تكوين المؤسسات 

من طرف لجنة المعايير للمحاسبات وفق  اعتمدتعرفت و في هذه الفترة عرفت بطريقة األقسام المتجانسة 
 2(.7252و 7262) ومن طرف المخططات المحاسبية العامة ( 7262أفريل  6)مرسوم 

 : تعريف الطريقة

تقوم هذه الطريقة على تقسيم األعباء المحملة إلى أعباء مباشرة و أخرى غير مباشرة فاألولى هي التي 
لتحمل بعد ذلك عن طريق مراكز التحليل ،تحمل مباشرة لتكلفة المنتوج بدون غموض ، و الثانية توزع في 

 .وحدات العمل بصفة متجانسة
                                                           

1
 72، ص9009،محاسبة التكاليف الصناعية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة ،عمان ، عبد الناصر نور ، عليان الشريف 1 
ماجيستير ، فرع مرابطي نوال ، أهمية نظام المحاسبة التحليلية كأداة في مراقبة التسيير ، حالة المؤسسة ،نفطال مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ال2

 .769-767،ص 9005يير ، جامعة الجزائر ،اإلقتصادية وعلوم التسالتحليل اإلقتصادي ، كلية العلوم 
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 1:إلى تحقيق أهداف رئيسية  تسعى المؤسسة من خالل إستخدام هذه الطريقة

ممكنة ممكنة  لمختلف التكاليف المهمة في المؤسسة بإدخال جميع األعباء البحث عن الحساب بطريقة أكثر جدية  .7
 الخصوص للمؤسسات التي تطورت إلى مستوى دفعها لخلق وظائفالقابلة لإلدماج ، وهي موجهة على وجه 

 .باإلنتاجمنها المصالح المرتبطة مباشرة مخصصة تزود مصالح أخرى بخدمتها خاصة 
مثل البحث عن صيغة للتقسيم بدال من المساعدة على التسيير ، وهنا يمكن القول بأن أسلوب التكلفة الكلية ت .9

بعض الحاالت الخاصة  السوق ومن خالل نظام األسعار ، و بإستثناءضمنيا بشكل مراقبة لسلم القيم التي يحددها 
 .، ال بد أن يكون السعر أكبر أو يساوي التكلفة الكلية

 .اإلستجابة لمتطلبات التسيير الداخلية ، حيث تشكل معلومة محاسبية مهمة بالنسبة للمسيرين  .6

 (تحمل التكاليف الكلية للمنتج)حساب سعر التكلفة 

 :يتم تحميل التكاليف للمنتجات بإتباع المراحل الموضحة في الشكل التالي وفق أسلوب التكاليف الكلية 
 أسلوب التكلفة الكلية( 7)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 

مواد أولية )حسب طبيعتها (32حساب الى 37حساب  )يتم تحليل عناصر التكاليف من  1-
 . الخ...،أجورمستهلكة

 (تموين ، إنتاج ، توزيع )وحسب وظائف المؤسسة 

                                                           

 730، ص9007رضوان دمحم العناني ،محاسبة التكاليف ، الطبعة الثانية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،1

 

 

 

 

 

 

 

 

 على اساس مفاتيح التوزيع                                    

 

 مصاريف مباشرة

 مصاريف غير مباشرة

 أقسام رئيسية أقسام ثانوية

سعر 

تكلفة 

 المنتج

 (س)

سعر 

تكلفة 

 المنتج

 (ع)

 

المصاريف من 

 66/إلى حـ 61/حـ

 حسب طبيعتها

 51،ص1994علي رحال،سعر التكلفة والمحاسبة التحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: المصدر

 على اساس وحدات القياس
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 1:لى تكاليف مباشرة و غير مباشرة كما يلي إتنقسم  تكاليف 2-

، وتتمثل في عناصر وثيقا بوحدات اإلنتاج  هي المصاريف التي ترتبط إرتباطا:مصاريف مباشرة  .أ 
 .إلنتاج سلعة معينة بذاتها ومصاريف  مباشرة صرفت خصيصا 

هامة و ضرورية إلتمام عمليات التصنيع و التسويق و وتعتبر هذه المصاريف : مصاريف غير مباشرة .ب 
 .اإلدارة إال أنه ال يمكن تخصيصها أو ربطها بساعة معينة 

 جانسة غير المباشرة على األقسام المتتوزيع المصاريف  -6

هذه ثم تحمل  حيث يعرف القسم المتجانس بأنه نظام المحاسبي فيه عناص التكاليف و أسعار التكلفة 
 :ستخدام وحدات القياس أو نسب مئوية وتنقسم األقسام المتجانسة إلىالعناصر على مختلف األقسام بإ

 :قسام األساسية األ

خر لها عالقة مباشرة ات نشاط قابل للقياس ، أو بمعنى أ، وهي أقسام ذوتسمى باألقسام الرئيسية أو الفعلية 
لى التكاليف  و سعر تالي تنسب المصاريف الخاصة  بها عورة اإلستغالل ن و باللمنتجات المدمجة ضمن داب

 :وتتمثل أساسا في  التكلفة و ذلك من خالل وحدات العمل 

 ويتمثل نشاط هذا القسم في الشراء و التخزين و يقاس نشاطه بالكمية المشتراة:  وينقسم التم. 
 و المعمل ، ويتمثل في الورشات المنتشرة عبر المؤسسة و أقسم الصنع بويسمى أيضا  :قسم اإلنتاج

يعبر عن نشاطه بإحدى الوحدات ،عدد الوحدات المنتجة ، عدد ساعات العمل المباشرة ، عدد 
 .لةعمل اآلساعات 

 :األقسام الثانوية 

وتسمى باألقسام المساعدة و هي أقسام ذات نشاط يصعب قياسه ، وتكمن مهمتها االساسية  في تقديم خدمات 
سن وجه ، وتحول مصاريف م االساسية ، حيث تساعدها في تأدية عمليات النشاط اإلقتصادي على أحلألقسا

قسم اإلدارة ، : يليهذه االقسام كليا عند عملية التوزيع الثانوي لألعباء ، ونذكر من بين هذه االقسام الثانوية ما
 .الخ....قسم الصيانة ، قسم المحاسبة و المالية

                                                           

 .72،ص7222بوعالم بوشاشي ، المنير في المحاسبة التحليلية ، دار هزمة للنشر و التوزيع ،1
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  :التوزيع الثانوي للتكاليف غير المباشرة

نما إلى األقسام الرئيسية ، ألنها تقدم خدمات إلى مصاريف األقسام الثانوية ال تحمل مباشرة  إلى سعر التكلفة وا 
 .الرئيسية أو فيمما بينهما بواسطة نسب مئوية تسمى بمفاتيح التوزيعالمنتج في حد ذاته و إنما تقدمها لألقسام 

 :ونجد طريقتين لتوزيع هذه المصاريف طريقة التوزيع التنازلي ، وطريقة التوزيع التبادلي 

ترتيبا ( االقسام المساعدة)يتم وفق هذه الطريقة ترتيب مراكز الخدمات : التوزيع التنازلي  .7
ه من األقسام المساعدة و الرئيسية و تستمر ثم توزع أعباء القسم األول على مايليتنازليا 

 على األقسام الرئيسية العملية إلى أن تتم عملية توزيع أعباء األقسام المساعدة كليا 
تستعمل عندما تقوم األقسام المساعدة بتقديم خدمات وتتلقي في نفس :التوزيع التبادلي  .9

 1.تبادلة ، ثم القيام بعملية التوزيعالوقت خدمات ، يستلزم أوال تحديد قيمة هذه الخدمات الم

 مزايا وعيوب أسلوب التكلفة الكلية 

 2:المزايا تتمثل في : أوال

 .أم تعمل على إعداد قوائم مالية بصورة تقليدية سهلة اإلستخدام .1
حيث تؤمن هذا تساعد اإلدارة على تحديد سياسات التسعير لها و ذلك في األمد البعيد  .2

 .األسلوب بأن السعر يجب أن يغطي التكاليف الكلية و يزيد عن ذلك في تحقيق هامش الربح

 عيوبها : ثانيا 

 3:نذكر من أهمها 

 عدم تالئم األسلوب مع الضواهر السوقية -  

إرتفاع سعر التكلفة يؤدي إلى إرتفاع سعر المؤسسة لتخفيض التكاليف ألن في حالة الكساد تسعى  -
 .البيع أما في السوق يجب تخفيض األسعار 

                                                           

 .92حاسبة التحليلية من النظرية إلى التطبيق ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة ،الجزائر ،صعلي رحال ، الم1
 769ص 9000دمحم علي الجبالي و قصي السامرائي،محاسبة التكاليف ،دار وائل للنشر عمان، الطبعة األولى،2

3www.world.acc.net.18/03/2015 
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تخفيض األسعار أما في السوق فنجد  بالتاليو في حالة الرواج تسعى المؤسسة غلى زيادة اإلنتاج  -
 .األسعار مرتفعة 

 .البيانات الكافية إلتخاذ القرار فقط بيانات عن تكاليف مباشرة و غير مباشرةعدم توافر  -

ال يسمح بيان مدى إستغالل الطاقة الكلية المتاحة و إن تحميل التكاليف الكلية جميعها علو وحدات اإلنتاج 
 منها المستغلء المستغل و غير التكاليف المقابلة للجز 

 :طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة وطريقة التكاليف المتغيرة :ثانيا

 .طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة -1
 :تعريف طريقة التحميل العقالني - أ

المنتسب الى التيار الفكري للتنظيم العلمي للعمل  Granthب إلى أبحاث يعود الفضل في ظهور هذا األسلو 
 لحساب سعر التكلفة،يقوم على تقسيم المصاريف الى مصاريف ه أسلوبويعرف على ان 7257وذلك سنة 

ات متغيرة ومصاريف ثابتة ليتم تحميل المصاريف الثابتة للوحدات المنتجة يعمل هذا األسلوب على تحميل الوحد
 1م لها من التكاليف الثابتة وفقا لمعامل يسمى معامل التحميل العقالنيالمنتجة بالقدر المالئ

 :التحميل العقالنيمبادئ اسلوب  -ب 
 2:الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة -7

هي التي ال تتأثر بنشاط المؤسسة، أي باإلنتاج مثل أجرة الكراء، اإلهتالك، : التكاليف الثابتة  - أ
 .وهذا النوع من التكاليف تتحمله المؤسسة مهما كان مستوى نشاطهامصاريف التأمين، 

التي تتغير بمجموعها مع التغير بحجم النشاط بالزيادة أو هي تلك التكاليف : التكاليف المتغيرة - ب
تزداد بنفس الزيادة وتنقص بنفس نسبة النقصان مع حجم اإلنتاج مثل تكاليف  اي أنهاالنقصان 

 .الخ ...، تكاليف الطاقة المحملةعمال الورشاتالمادة األولية، أجرة 

 .ويحسب جزء التكاليف الثابتة الذي يتعلق بحجم النشاط او اإلنتاج

                                                           

يير الفعال، مذكرة ماجستبر،معهد العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة جراح عبد الزوهير، المحاسبة التحليلية كأداة التس -1
 52،ص9000،9007الجزائر،

 52علي رحاب،مرجع سابق، ص -2
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 :كيفية حساب سعر التكلفة

 .تحديد معامل التحميل العقالني للتكاليف الثابتة  -
قيمة المصاريف  يتم حسب مستوى النشاط اإلقتصادي، أي تثيتبحيث يصبح تحميل المصاريف الثابتة 

 : الثابتة الفردية المحملة الى سعر التكلفة بواسطة معامل التحميل الذي يحسب بالقاعدة التالية
المستوى  الحقيقي للنشاط اإلقتصادي
المستوى  العادي للنشاط اإلقتصادي

 معامل التحميل العقالني 

 :مستوى النشاط العادي والحقيقي
 :مستوى النشاط العادي -

نتاجية قصد بها الطاقة اإلنأي مستوى اإلنتاج العادي بالمؤسسة، أي بالطاقة اإلنتاجية للمؤسسة والتي 
مل، أوقات والتجهيزات، عدد العمال، وقت العة اي العادية التي تأخذ بعين اإلعتبار طاقة اآلالت طالمتوس

 .التعطل والصيانة

 :مستوى النشاط الحقيقي

ذي يكون أقل أو يساوي أو أكبر من المستوى الذي تبلغه المؤسسة فعليا من اإلنتاج في الفترات المختلفة وال هو
 .المستوى العادي

 :وهكذا يتم تحميل المصاريف الثابتة بواسطة معامل التحميل الذي يأخذ الحالت التالية

  (.فائض)معامل التحميل أكبر من الواحد وهذا ينتج عنه ربح المردودية 
  (عجز)وهذا ينتج عن تكلفة العطالة معامل التحميل أقل من الواحد 
 حقيقيمعامل التحميل يساوي الواحد ويعني تطابق مستوى النشاط العادي والنشاط ال. 

 :حساب التكاليف الثابتة المحملة عقالنيا -

    التحميل العقالنيمعامل  Xالتكاليف الثابتة الفعلية = عقالنيا  التكاليف الثابتة المحملة
 :وبعد حسابهم يتم حساب التكلفة اإلجمالية كما يلي

 المصاريف الثابتة المحملة + المصاريف المتغيرة = التكلفة اإلجمالية المحملة 
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 :ويمكن من خالل حساب التكاليف الثابتة المحملة عقالنيا كذلك، تحديد الفرق بينها وبين الحقيقية منها كما يلي

 :بين التكاليف الثابتة الفعلية والمحملة حساب الفرق  -
 :هذا الفرق بين يأخذ الحاالت التالية

  (النشاطعجز )اذا كانت الفعلية اكبر من المحملة يسمى تكلفة البطالة 
  (ربح زيادة الفعالية)اذا كانت الفعلية أصغر من المحملة يسمى فائض النشاط. 

 شاط كال الحالتين سعر التكلفة للوحدة يبقى ثابت دون تأثير تغيرات حجم الن في
 فروقات المخزونات -

اذا كانت القيمة  الحقيقية للمخزونات اكبر من قيمتها بالتحميل العقالني فإن الفرق موجب يضاف الى 
ذا كان الفرق سالبا يطرح من النتيجةالنتيجة  .، وا 

 :العقالني للتكاليف الثابتةالتحميل أسلوب مزايا وعيوب  -
 1:نذكر من أهمها أسلوب التحميل العقالني للتكاليف الثابتة لها مزايا كما لها من عيوب 

 :يا أهمهااالمز : أوال 

 إلغاء أثر تغير مستوى النشاط على التكاليف الثابتة. 
 تحديد سعر البيع فيما يخص نظام األوامر اإلنتاجية. 
  للطاقة المتاحة للمؤسسة تحديد تكلفة البطالة و التي تبين عدم اإلستغالل الكامل. 

 عيوبها: ثانيا 

  أول مشكل يطرح هو صعوبة تحديد النشاط العادي ، ألن له إنعكاسات على تحميل التكاليف
 .على تحديد السعروبالتالي 

  خصوصا في حالة وجود تكاليف شبه صعوبة الفصل بين التكاليف الثابتة و التكاليف المتغيرة
 .متغيرة

  تختلف عن التكلفة الحقيقية(منتجات ، مواد أولية)قيمة المخزونات النهائية. 

                                                           

العلوم  أحمد طوبية ، المحاسبة التحليلية كأداة لتخطيط و مراقبة الغنتاج ، مذكرة ماجيستير ، تخصص التخطيط و التنمية ، قسم اإلقتصاد ، كلية1
 .22، ص9006-9009قتصادية و التسييير ، جامعة الجزائر ،اإل



 مدخل ألسلوب التكلفة المستهدفة: الفصل األول

 

12 
 

تتم من خالل حساب الهامش على التكلفة المتغيرة :كيفية حساب النتيجة وفقا لطريقة التكاليف المتغيرة 
MCV 1:الذي يساوي 

 رقم االعمال –التكاليف المتغيرة = 

MCV=CA-CV 

 :ثالث حاالت ويعطي 

  MCV>CF(ثات >ه ت م )و تكون في هذه الحالة نتيجة موجبة. 
MCV<CF(ت ثا<ه ت م )سالبة و تكون في هذه الحالة نتيجة. 
MCV=CF( ت ثاااااااا=ه ت م ) و تكااااااااون فاااااااي هااااااااذه الحالااااااااة نتيجاااااااة تساااااااااوي الصاااااااافر

 .عند نقطة تسمى نقطة التعادل المؤسسة في حالة تعادل أو 

 :المردوديةعتبة 

التكاليف المتغيرة ) تسمى نقطة التعادل وهي النقطة التي تصل المؤسسة فيها إلى تغطية مجموع تكاليفها 
 .تبدأالمؤسسة فب تحقيق األرباح برقم أعمالها ، تكون النتيجة فيها معدومة و  إنطالقا منها ( التكاليف الثابتة +

 :كما هي موضحة في الشكل التالي 

 مستوى النشاط الذي يحقق عتبة المردودية (9)شكل رقم  
 

 

 

  

  

 
                                                           

 .702، ص7222ناصر دادي عدون ، التحليل المالي ، دار الدمحمية العامة ، الجزائر ، 1

 تكاليف و إيرادات

 خسارة

 تكلفة إجمالية ربح

 نقطة تعادل

 (CT)التكاليف الكلية 

 (CV)التكاليف المتغيرة 

 (CF)التكاليف الثابتة 

 

 

 CAرقم األعمال 

 حجم النشاط
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قبل رقم األعمال نقطة التعادل لم تحقق خسارة بمعنى أن التكاليف الثابتة نالحظ أن المؤسسة  
أكبر من الهامش على التكلفة المتغيرة أو في نقطة التعادل تحقق المؤسسة نتيجة تساوي الصفر بمعنى ان 

المتغيرة  التكلفة الثابتة تساوي الهامش بعد ذلك أي بعد رقم األعمال نقطة التعادل يصبح الهامش على التكلفة
 .يعطي تكاليف ثابتة و يحقق أرباح

 :ثالثا أسلوب التكلفة المتغيرة 

 :تعريف اسلوب التكلفة المتغيرة

يطبق هذا  HARISبالواليات المتحدة األمريكية على يد  7263ألول مرة سنة  األسلوبستعمال هذا تم إ
لمتغيرة و التكاليف الثابتة و بين التكلفة ا األسلوب التي تنتج عدة منتجات دفعة واحدة و هو يعتمد على التفرقة

بالتكاليف المتغيرة فقط  األخيرةجزئي لعناصر التكاليف إلى وحدات اإلنتاج ،من خالل تحميل هذه أالتحميل المبد
، أما التكاليف الثابتة فتحمل في نهاية الفترة عند حساب النتيجة الصافية ، أين يتم حساب الهامش على التكلفة 

 رة لكل منتج بطرح التكلفة المتغيرة له من رقم أعمالهالمتغي

ثم تحسب النتيجة الصافية بطرح إجمالي الهامش على التكلفة المتغيرة للمنتجات من التكاليف الثابتة كما هو 
 1:موضح في الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .770عبد الحي مرعي مرجع سابق ، ص1
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 حساب النتيجة بطريقة التكلفة المتغيرة  ( 6)شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حساب عتبة المردودية

 هي الكميات المباعة من المنتجات التي تحقق للمؤسسة نتيجة (: الكمية الحرجة) بالكميات  التعادلنقطة
مشية أي وحدة إضافية ستبيعها المؤسسة فإن مساهمتها الها(تغطية كل التكاليف الثابتة و المتغيرة )معدومة 

 .(سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة و تعتبر الربح الوحدوي )

 :وتحسب كما يلي 

 MCV=CFو هذا يعني أن التكاليف الثابتة  =الهامش على التكلفة المتغيرة 
 التكاليف الثابتة=الهامش على التكلفة المتغيرة للوحدة Xالكمية المباعة 

 2المنتوج  3المنتوج  1المنتوج 

 2رقم األعمال  3رقم األعمال  1رقم األعمال 

التكلفة المتغيرة  

1 
التكلفة المتغيرة  

3 

 

التكلفة المتغيرة  

2 

 

الهامش على 

 1التكلفة المتغيرة
الهامش على 

 3التكلفة المتغيرة

 

الهامش على 

 2التكلفة المتغيرة

 

 3هامش +  2هامش +  1هامش

 التكاليف الثابتة

 النتيجة

- 

= 

= = = 

- - -

   

 177،ص 2114 2بويعقوب عبد الكريم، محاسبة تحليلية،ديوان المطبوعات الجامعية،ط:المصدر



 مدخل ألسلوب التكلفة المستهدفة: الفصل األول

 

15 
 

 و هذا يعني  
   

 
    

التكلفة الثابتة=  (حجم التعادل)الكمية المباعة الحرجة 
الهامش على التكلفة المتغيرة للوحدة

التكلفة الثابتةاو 
التكاليف المتغيرة للوحدة –سعر بيع الوحدة 

 

 رقم االعمال الحرج هو رقم االعمال الذي يعطي التكاليف الكلية و ( رقم األعمال الحرج)نقطة التعادل بالقيمة
 يحسب كالتالي 

 التكاليف الثابتة +التكاليف المتغيرة =األعمال  عند نقطة التعادل  رقم 
 التكاليف الثابتة (=نسبة التكاليف المتغيرة  -7)رقم االعمال 

 التكاليف=  رقم األعمال الحرج
نسبة الهامش على التكاليف المتغيرة

 

ر ع× ت ث = ورقم االعمال نقطة التعادل  
ت م

 

يطلق على هذا المصطلح عادة على الفرق بين نقطة التعادل بالقيمة و رقم األعمال الفعلي و  :هامش األمان 
 يكون أعلى من مستوى النشاط في نقطة التعادل الذي 

 1رقم األعمال الحرج–البيعات =مان هامش األ

 2: هناك مزايا و عيوب ألسلوب التكلفة المتغيرة حيث نذكر منها : أسلوب التكلفة المتغيرةمزايا وعيوب 

 :المزايا: أوال

 .يستعمل كأسلوب مفيدة للمؤسسة تقيييم المخزونات النهائية .أ 
 .يستعمل هذا االسلوب ألغراض أخرى بعد تطوير هذا االسلوب  .ب 
 .نجاح إستعمالها يعود الى التقديرات المستقبلية  .ج 
 .السهولة في حسابها  .د 
 .بالمقارنة بين المؤسسات على أساس الهامش على التكلفة المتغيرةتسمح  .ه 

                                                           

 777نفس المرجع، صبويعقوب عبد الكريم  1
قرار في المؤسسة ، مذكرة اجيستير ، تخصص محاسبة و تدقيق ن قسم العلوم التجارية ، كلية سالمي ياسين ، الطرق الحديثة لحساب التكاليف و إتخاذ ال2

 .20،ص9070-9002سنة 6العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير نجامعة الجزائر 
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 : عيوبها: ثانيا 

 .جلليس هناك تمييز واضح بين الفترة الطويلة والقصيرة األ .أ 
 .ليس من السهل لفصل بين التكاليف الثابتة المتغيرة  .ب 
أن يغطي على هذا األسلوب لوضع سياسة التسعير طويلة األجل ،ألن السعر يجب  ال يمكن اإلعتماد .ج 

 .إجمالي خالل األجل الطويل

 : أسلوب التكلفة المعيارية :رابعا 

يقصد بالتكاليف المعيارية هي تلك التكاليف المحددة مقدما بعناية و تستخدم كأساليب للمقارنة مع التكاليف 
 .ية هي مقاييس تحقق لقياس االداءالفعلية والتكاليف المعيار 

 :خصائص التكاليف المعيارية 

 1: تتكون التكاليف المعيارية من جزئين .هي تكاليف محددة مقدمة تتخذ أساسا للمقارنة مع التكاليف الفعلية 

 األول يتعلق بالكمية 
  (السعر )الثاني يتعلق بالتكلفة 

 .عدد وحدات المواد األولية الالزمة لصنع المنتج :الكمية في المواد 
 .هي ساعات التشغيل المباشرة لصنع المنتج: الكمية في األجور 
 .سعر الوحدة للمادة األولية: التكلفة في المواد

 .معدل أجر الساعة بالنسبة للعامل: التكلفة في األجور 

 :مزايا أسلوب التكلفة المعيارية 

 2:ا التكاليف المعيارية مايليإن من بين التي تحقق ه

 .ليات و العمل على تحسين شروط اإلستغالل و ذلك من خالل اإلنحرافات و تحديد المسؤ  .7

                                                           
1
 .29ص-27، ص9002طبانة ، ،توزيع و العايدة ، المحاسبة اإلدارية لتخصص نظم المعلومات المحاسبية ، دار المسيرة للنشر و السفيصل جميل ال1 
 

هاشم أحمد عطية و محمود عبد ربه دمحم ، دراسات في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف  والمحاسبة اإلدارية ، دار الجامعية ، مصر 2
 .650،ص9000،
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إمكانية تفديم التكاليف ألي حجم من اإلنتاج و تحليل اإلنحرافات الخاصة به ، و بالتالي المساعدة على  .9
 .وضع الموازنات التقديرية 

 اتخاذ اجلأدائها و اإلنحرافات ، وذلك من  مستوى تزويد اإلدارة بتقارير دورية عن وضعية المؤسسة و  .6
 .القرارات 

، وهذا يمكن اإلدارة من إعداد قوائم التكاليف و مراقبة الحصول على معلومات فورية عند الحاجة إليها  .6
أي إنحراف و رصد كل المؤشرات و ، والعمل على مالحظة نتاجيةسير النظام اإلنتاجي و تطور اإل

 .تقديمها للمصالح المعنية باإلجراءات المناسبة 

 :عيوبها

 :إن لهذا األسلوب عدة عيوب هي كالتالي 

 .صعبة للتحقيقها تشكل مستويات من النتائج إن وضع معيار ،و إن تم على أساس صحيح فإن .7
ال يمكن التدخل أو التأثير فيها بالرغم من  ي التطبيقبتحديد التكلفة المعيارية و تبدأ فبعد أن تقوم  .9

 .حدوث التغيرات التي تقتضي ذلك
إستثنائية ال تشكل مراجعة المعايير يمكن أن تتم دون أن تقتضي الحاجة إلى ذلك نتيجة و قوع أحداث  .6

 .تمدةأسباب حقيقية لتعبير و تعديل المعايير المع
وبعض األنشطة  صعوبة تطبيق هذا األسلوب في المؤسسات التي تتبع أسلوب اإلنتاج النمطي  .6

 . الخدمية

 األساليب الحديثة: الفرع الثاني 

 أسلوب التكلفة على أساس النشاط: أوال 

 : بها هناك تعاريف مختلف بهذا األسلوب و أهم المرتبطة: تعريفه

تلااك األساالوب التااي تصااحح أساااليب محاساابة التكاااليف  ABCنشاااط لقااد عرفاات أساالوب التكلفااة علااى أساااس ال" 
 1".األخرى  عن طريق التركيز على األنشطة الفردية و إعتبارها موقع الكلفة األساسي

 
                                                           

 790ص ا، مرجع سابق،أحمد صالح عطية1
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  توكذلك عرف:تعريف الثاني 

 "هي تلك األسلوب التي تقوم أوال بتخصيص استفادتها من هذه األنشطة " 

أنها أسلوب يتكون من مرحلتين لتوزيع الكلفة غير المباشرة حيث ياتم تجميعهاا فاي مجمعاات للتكلفاة ثام ياتم  على"
 1."تخصيصها على المنتجات النهائية تبعا على موجهات التكلفة 

للمنتج أو الخدمة هي مجموع التكاليف اإلنفرادية المباشرة و الغير مباشرة لكل نشااط موجاود  ABCينظر أسلوب 
 2.من المنتجض

هو أسلويب يقود إلى تحسين االنظمة التقليدية ABCمن خالل التعاريف السابقة يمكن أن نلخص القول أن نظام 
 3.للتكاليف عن طريق التركيز على االنظمة كأعراض أساسية للتكلفة

 4:تتلخص فيما يلي :مراحل عمل أسلوب التكلفة على أساس األنشطة

 :تحديد أنشطة المؤسسة  .1

يعتبر تحديد األنشطة المرحلة األولى و األساسية في عملية بناء نظام المحاسبة التكاليف على أساس األنشطة ، 
 .و التي على ضوئها تبن المراحل التالية و كذلك تحديد المعلومة المنتجة

 : توزيع الموارد بين األنشطة  .2

 :تقسم بين انشطة كل قسم حيث تسجل االعباء غير المباشرة عادة على مستوى أقسام المؤسسة ثم

 .في حالة وجود رابط مباشر بين العبء و النشاط فإن التخصيص يكون مباشر  -

في حالة عدم وجاود راباط مباشار فاإن العابء ياوزع بالتناساب ماع عادد العماال أو الوساائل المادياة المساتخدمة -
 .خصيص الموارد على األنشطةفي المهام المشكلة لألنشطة ، و تسمى مفاتيح التوزيع المستخدمة لت

                                                           

على تعظيم الربحية ، رسالة شهادة ماجيستير قسم المحاسبة ABCأشرف عزمي مسعود مغلي ، اثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة 1
 .92،ص9002كلية العلوم اإلدارية و المالية ن جامعة الشرق األوسط ، 

ى نشاط المرابحة في المصارف  اإلسالمية ، مذكرة نيل شهادة الماجيستير  قسم عالء أسامة الشعراني ، أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة عل2
 .702، ص9070المحاسبة ، جامعة دمشق ، 

 .22،ص9076إسماعيل حجازي ، معاليم سعاد ، محاسبة التكاليف الحديثة من خالل االنشطة ، دار أسامة للنشر و التوزيع ،  3
 .29-27ص، دمحم ، مرجع سابق  هاشم أحمد عطية ، دمحم محمود عبد ربه4
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تكلفاة النشااط هاي مجماوع تكااليف عوامال اإلنتااج حتاى يمكان تتيعهاا تتباين انهاا : تحديد تكلفةة األنشةطة  .6
 تخص و تشكل هذا النشاط

و تتطلب تحديد تكلفة النشاط حصر تكاليف الموارد التي تستهلك لمعرفاة كال نشااط خاالل فتارة معيناة و يعتبار 
 .بقا لعالقتها باألنشطة المنفذة خالل الفترةذلك تبويب التكلفة ط

ترتكااز عاان أساالوب التكاااليف علااى أساااس األنشااطة علااى فكاارة أن : تحميةةل تكةةاليف األنشةةطة للمنتجةةات .6
األنشااطة تسااتهلك المااوارد و بالتااالي التكلفااة المرتبطااة بهااا وماان ناحيااة أخاارى فااإن هااذه المنتجااات للمااولرد 

طرياق تحدياد معادل التكااليف غيار المباشارة لكال نشااط باساتخدام  المستنفذة في تنفيذ األنشطة و ذلك عان
 .مسبب التكلفة المناسبة 

 :مبادئ أسلوب التكلفة على أساس النشاط

علاى أسااس األنشاطة علاى أساس عديادة لتحميال االعبااء الغيار  يفترتكز طريقة تخصيص التكاال 
للمااوارد المخصصااة و ذلااك وفقااا مااا تاام صاارفه فااي عمليااة  مباشاارة لااتالئم مااع طبيعااة األنشااطة و درجااة إسااتهالكها

اإلنتاج من وقت وجهد أو عناصر أخرى مالئمة ، تحدد في إطار النشاطات المسببة لألعباء ، ومقادار إساتخدام 
خارجاة مان نطااق األنشاطة  أساساألخرى التي تعتمد على  األساليبأهداف التكلفة لتلك األنشطة ، على  عكس 

 .ساعات العمل المباشرة عموما في عملية التوزيع، أي تعتمد على 

األساساي للمحاسابة التحليلياة فيماا يخاص تطابقهاا ماع تنظايم المؤسساة الاذي و عليه قد حقق هذا االسلوب المبادأ 
تمثل أساس كل األنشطة الضرورية التي تحتاجها للحصول على مخرجات ، هذا التطابق يظهر في تتبع األعباء 

د ، الااذي ترافقااه عمليااة ضاابط و تحلياال األنشااطة ، وا عااادة تربيتهااا لتحديااد تلااك التااي تساااهم فااي و إسااتهالك المااوار 
 1.خلق قيمة مضافة هذا ما يمنحها ميزة تنافسية في السوق 

 2:كما يمكن إنجاز ثالث مبادئ أساسية يرتكز عليها أسلوب التكلفة على النشاط بإختصار فيما يلي 

 النشاط 
  مسببات التكلفة 

                                                           

، تخصص تحليل نوال مرابطي ، أهمية نظام المحاسبة التحليلية كأداة في مراقبة التسيير ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم اإلقنصادية 1
 .52، ص52، ص9003اقتصادي ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 

 709ل حجازي ، معاليم سعاد، مرجع سابق ، صإسماعي2
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 العمليات 

 أسلوب التكلفة المستهدفة: ثانيا 

ويقصااد بااه تكاااليف التصاانيع و تسااويق المنااتج التااي تتضاامن الوصااول غلااى السااعر المسااتهدف و تحقيااق :تعريفهةةا
 1.يتم التطرق لها بالتفصيل في المبحث الموالي أيضا العائد و سوف

 أسلوب التكلفة المستهدفة:المبحث الثاني 

في العقدين األخيرين من القرن تزايدت حدة المنافسة بين الشركات بشكل كبير وتزايد معها إستخدام تقنيات و 
زيادة القدرة على المنافسة من أساليب حديثة إلدارة الشركات بشكل عام و إدارة التكاليف بشكل خاص بهدف 

ي نفس الوقت ، ومن بين هذه التقنيات تقنية خالل تقديم منتجات ذات نوعية جيدة و بأسعار منخفظة وتنافسية ف
 .التكلفة المستهدفة

 :مفهوم التكلفة المستهدفة و خصائصها : المطلب األول 

 .التطور التاريخي السلوب التكلفة المستهدفة: أوال 

من الصناعات الكبرى  %20حيث وجد أن 7230بدأ ظهور هذا األسلوب من التكلفة في اليابان خالل عام 
كانت تتبع هذا األسلوب بالفعل ، باإلضافة إلى قيام الصناعات اليابانية بتطوير بعض األساليب و المفاهيم 
األمريكية و إكسابها خصائص جديدة تتوافق مع متغيرات األعمال التي تواجه الصناعة ، حيث قام خبراء 

يطلق عليها هندسة القيمة ، ومن ثم تم تحويلها غلى نظام الصناعة اليابانية بتطوير فكرة أمريكية بسيطة 
ديناميكي لخفض التكلفة و تخطيط الربحية ، وقد ظهرت هندسة القيمة في شركة جنراللكنزيك األمريكية أثناء 
الحرب العالمية الثانية ، وذلك كمنهج او أسلوب هندسي منظم يسعى إلى إنتاج المنتج في ظل وجود نقص في 

نتاج من المواد الخام و المنتجات الوسيطية ، و أسفرت التجارب العلمية عن إمكانية إنتاج منتج ذو عناصر اإل
فعالية عالية و يتكون من أقل عدد ممكن من االجزاء الداخلية في تركيبه ، ثم تطورت هذا االسلوب حتى اصبح 

أدنى مستوى ، و اليوم اصبح هناك لى إنتاج منتج بأقصى درجة كفاءة و فعالية مع خفض التكلفة إلى إيؤدي 

                                                           

رة هادفي خالد ، دور المحاسبة التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة اإلقتصادية ، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات اإلقتصادية، مذك1
 .23،ص9079ماجيستير،تخصص محاسبة، كلية العلوم اإلقتصادية ، جامعة بسكرة ، 
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نسبة كبيرة من الصناعات التجميعية يستخدم هذا االسلوب مثل صناعة السيارات ، اإللكترونيات ، األدوات 
 .المنزلية وغيرها ومعظم الشركات اليابانية العمالقة مثل تيوتا ، نيسان ، سوني تستخدم هذا األسلوب 

ل التكلفة المستهدفة لم يقارب ثالثين عاما بإعتباره سالحا إستراتيجيا إلدارة و بالرغم من إستخدام اليابانيين مدخ
التكاليف إال أن المديرين خارج اليابان لم يكن لديهم المعرفة الكافية التي تظهرلهم األهمية الكبيرة لهذا المدخل 

ف فإنه يناقش موضوع خاص قفد كان اإلعتقاد السائد لديهم أن أي مقال أو كتاب يحتوي على جملة نظام تكالي
يعمل المحاسبين كالتالي فهو خارج إهتمامهمبارغم من أن مدخل التكلفة المستهدفة هو أسلوب شامل لغدارة 

 1.التكاليف و األرباح

 :تعريفها:ثانيا 

و  التكلفة المستهدفة أداة إلدارة التكلفة تهدف إلى تخفيض تكلفة المنتج أثناء مرحلة التخطيط:"التعريف األول
التطوير و التصميم من مراحل دورة حياة المنتج و من ثم فإن هذه األداة  تركز جهود خفض التكلفة عند مرحلة 

 2".التصميم لسرعة و كبر حجم الوفورات التي يمكن تحقيقها عند تلك المرحلة عنها في المراحل التالية لها

سبة لتكاليفها لطرح سلعة أو خدمة ،ويتم بناء هي عملية تطور بواسطتها أهداف محددة ،بان:"التعريف الثاني
التكلفة على هامش ربح مرغوب وسعر بيع مرسوم للسلعة أو الخدمة ، وعلى التقسيمات المعقولة التي يجب أن 

 ."تكلفة السلعة أو الخدمة

المتميزأو تعرف بأنه أسلوب لتخطيط التكلفة ترتكز على المنتجات ذات عمليات التشغيل :" التعريف الثالث
الخاصة و الدورة الجبائية  القصيرة نسبيان و أنه أسلوب ذات التكلفة التي تستخدم في المرحلة األولى من دورة 

 3."حياة المنتج اي مرحلة األبحاث و التطوير و هندسة المنتج

ى فهم بانها مجموعة من الخطوات التي تهدف لخفض تكاليف المنتج التي يتم تحديدها بناء عل"كم عرفت 
 :رغبات و حاجيات العمالء ، أن مستخدم أسلوب التكلفة المستهدفة عدة أهداف من بينها

                                                           

أبو عواد،أهميةإستخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية ، دراسة إستكمال لمتطلبات الحصول على أحمد راجح خليل 1
 .52، ص9002درجة الماجيستير في المحاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ، كلية العلوم اإلدارية و المالية ، 

كامل بين اسلوب التكلفة المستهدفة و تحليل القيمة ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة اإلسكندرية ، العدد األول ، شوقي فودة ، إطار مقترح للت2
 .902، ص902، ص9002، مارس 66المجلة 

3
معوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة غسان فالح المطارنة ، قسم المحاسبة ، كلية إدارة المال و األعمال ، جامعة آل البيت ، األردن ، متطلبات و  

 .لفي الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
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 .تخفيض تكاليف المنتج أثناء مرحلة التصميم -

 .تأكيد جودة المنتج مع خفض تكاليفه-

 .تطوير المنتج لجذب المستهلكين-

 ".تخفيض تكاليف المنتجات الحالية و المستقبلية-

 :وهناك عدة مفاهيم مرتبطة لمفهوم التكلفة المستهدفة بصورة أساسية و هي

 : سعر البيع المستهدف

يعد سعر البيع المستهدف الركن األساسي األول في هذا األسلوب الذي بموجبه تحدد المؤسسة ماهو سعر البيع 
 .الذي يحدده السوق للمنتج

 1:من خالل ثالث عوامل أساسية

ن يكون لدى المؤسة القدرة على فهم مدى إستعداد الزبائن على الدفع في ضوء الوضع ينبغي أ:  الزبون 
حتياجاته  .التنافسي و قدرة المنتج على تلبية رغباته وا 

معرفة قدرة المنافسة على طرح المنتجات البديلة و كيف أن الزبائن يبحثون على المنتجات ذات : المنافسة
 .م و في نفس الوقت الحصول على أفضل األسعارالوظائف التي تتالئم على متطلباته

 :إستراتيجية المؤسسة

 .أي أن تتصرف المؤسسة بكمة لتحقيق أهدافها إلحتفاظ بحصة سوقية مناسبة

يعرف على أنه مقدار ذلك الربح الذي ترغب المؤسسة في تحقيقه من منتج معين و :  هامش الربح المستهدف
 .ح الطويل أو المتوسط اآلجال التي تعكس التخطيط اإلستراتيجي الذي يتم تحديده على اساس خطة الرب

 :وهناك عاملين اساسين يؤثران على الربح المستهدف فهما

 .المستثمرين-
                                                           

، 9070بغداد ، ناجي شايب الركابي ، أهمية التكلفة المستهدفة في تحسين الوضع التنافسي للشركة الصناعية اإللكترونية،مذكرةماجيستير،كلية التقنية ، 1
 .6ص



 مدخل ألسلوب التكلفة المستهدفة: الفصل األول

 

23 
 

 .إدارة المؤسسة -

 :التكلفة المسموح بها 

تعد   يقصد بها اقصى تكلفة يمكن بها إنتاج المنتج تتجدد بطرح الربح المستهدف من سعر البيع المستهدف كما
على أنها التكلفة المستهدفة و قد يحدث بعض التعديالت على التكلفة المسموح بها إلى أن تصل إلى التكلفة 

 1:و يمكن التعبير عنها و فق العالقة التالية.المستهدفة 

 هامش الربح المستهدف –سعر البيع المستهدف =التكلفةالمسموح بها 

 :من خالل ما سبق نستخلص أن التكاليف المستهدفة تتميز بالخصائص التالية 

نتاجاليف التي تعمل على تنظيم جميع و هي أهم أساسي إدارة التك-  ظائف المؤسسة في تخطيط و تصميم وا 
 .رقابة لتكسب المنافسة القوية و المكانة السوقية المهمةو 

التي تتبع إحتياجات العمالء و  المناسبت ذات الجودة و السعر تهدف إلى تخفيض التكاليف و تقديم المنتجا-
 تحقيق االرباح المطلوبة 

 .تحقيق أهداف المؤسسة اإلدارية و المالية المخططة بفعالية أكبر-

 مراحل تطبيق التكلفة المستهدفة و طرق حسابها: المطلب الثاني 

 :تمر التكلفة المستهدفة بثالث مراحل كالتالي 

 :تخطيط التكلفة المستهدفة : المرحلة األولى

تبدأ عملية التخطيط للتكلفة المستهدفة من خالل البحث السوقي لمستوى جودة المنتج التي يمكن أن تجذب 
 2.العمالء المتوقعين و السعر المتوقع له و الذي عادة ما يعكس ظروف السوق ليست الحالية و إنما المستقبلية 

 :وتمر مرحلة التخطيط باالخطوات التالية 

 

                                                           

 .70،ص9002كاليف المستهدفة ، بحث جامعة األزهر ،دمحم منصور الشبلي ،ماهية الت1
 .702،ص7222أحمد زامل ، نحو إطار شامل لتحديد التكلفة المستهدفة ، مجلة الدراسات و البحوث التجارية ، جامعة بنها ، العدد األول ،2
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 :تحديد سعر البع المستهدف  .أ 

و يتم من خالل تحديد السعر الذي سوف يدفعه المستهلكين مقابل الحصول على المنتج ومن خالل دراسة 
 1.السوق ألسعار المنتجات المنافسة و الوظائف التي يؤديها المنتج

 :و توجد هناك حالتين

تبر سهلة على إعتبار أن المنتج مطروح في السوق و المعلومات المتعلقة به و تع:الحالة األولى 
 .إستهالكه متوفرة مما يسمح بوضع تقديرات حول أسعاره

 :الحالة الثانية
تكون صعبة نوعا ما على إعتبار أنها تتمثل في تعيين سعر مستهدف للمنتج جديد سيطرح في السوق 

 .اإلستراتجيتين التاليين وهذا يمكن اإلختيار من 

بناءا على هذه اإلستراتيجية يتم البيع بأسعار منخفضة مبذئيا للحصول على حصة سريعة : إستراتيجية االختراق
من السوق نتيجة إلقبال العمالء على األسعار المنخفضة خاصة في حالة وجود منتجات متنافسة تتمتع بنفس 

ية باألرباح في اآلجال القصيرة من أجل الحصول على حصة من سوق وتطلب هذه اإلستراتيجية  التضح.الجودة
 2.اآلجل الطويل

 :إستراتيجية تصفح السوق 

 .تكون هذه اإلستراتيجية مناسبة في حالة كون المنتج يتمتع بخصائص عن المنتجات المنافسة 

بتحديد أسعار مرتفعة مبدئيا لتعظيم األرباح في األجل القصير ، ثم تخفيض هذه  و تقتضي هذه اإلستراتيجية
 .األسعار فيما بعد للتجارب مع السوق و المنافسة 

 .وتقوم المؤسسة بإختيار واحدة من اإلستراتيجيتين السابقين وفق ألهدافها

 

 
                                                           

 .76ناجي شايب الركابي ، مرجع سابق ، ص1
البيطرية األردني، ) ربإستخدام منهج التكلفة المستهدفة ، دراسة ميزانية في قطاع صناعة األدوية نضال دمحم الخلف ، وأنعام محسن حسن زويلف،التسعي2

 .702،ص9002مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، العدد األول ،
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 :وضع هامش الربح المستهدف  .ب 

لمؤسسة على المدى الطويل و محفظة منتجاتها متوسطة األجل ، وذلك من خالل وضع التخطيط اإلستراتيجي ل
فتحديد الربح المستهدف يكون بناءا على إستراتيجية الربح طويل األجل للمؤسسة و إستراتيجية حصة المنتج من 

 .السوق في المدى القصير

إلخ و .....حليل المنافسة يحدد هذا الهامش بناءا على عوامل كثيرة مثل الربح المتوقع للنتائج التاريخية ، ت -
 1.ينبغي أن يكون هامش الربح واقعي و كافي لتعويض تكاليف دورة حياة المنتج

 : تحديد التكلفة المسموح بها .ج 

 2:يمكن التعبيرعنها بالمعادلة التالية 

 .الربح المستهدف–سعر البيع المتوقع =التكلفة المسموح بها 

، تقوم المؤسسة بتحديد التكلفة المقدرة للمنتج وفقا لمتطلبات السوق  ةبعد حساب التكلفة المسموح بها و المحدد
 بالمقارنة بين التكلفةثم تقوم المؤسسة ( طاقتها و خصائصها و مواردها )و ظروفها الداخلية  لقدراتها  وفقا

ذا ما كانت .المسموح بها و التكلفة الجارية  ليل الفجوة حمجهود لت، تبذل المؤسسة هذه االخيرة أكبر من األولى وا 
 .لتقليص قدر اإلمكانالممكنة  ، ومحاولة إيجاد الحلول

 :تحديد و تحليل هدف خفض التكلفة للوصول إلى التكلفة المستهدفة .د 
تكلفة : هدف خفض التكلفة هو الفرق بين التكلفة المسموح بها و التكلفة الجارية ويقصد بالتكلفة الجارية 

 .لخفض التكلفةالتصنيع الحالية دون إجراء أي محاولة  المنتج المقترحة بإفتراضيات
 
 
 
 
 

                                                           

لك عبد العزيز، ميساء دمحم محمود رجخان، دور التكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف و تطوير المنتجات ، مذكرة ماجيستير ، جامعة الم 1
 .2،ص9009السعودية

 .70دمحم منصور شبلي موسى ، مرجع سابق ، ص 2
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 1:وتتكون هذه األخيرة من جزئين هما

 :الممكنالتكلفة  هدف خفض-

عن طريق تطوير تصميم المنتج و تطوير الطاقات المتاحة لدى المؤسسة و هو جزء التكاليف القابل للتحقيق 
 .و التكلفة المستهدفة للمنتجالجارية لدى الموردين ، وهو الفرق بين التكلفة 

سيادة نفس الظروف الحالية وهذا الجزء يصعب تحقيقه في ظل :التحدي اإلستراتيجي لخفض التكلفة -
 من تكنولوجيا وغيرها

 بالمعادالتسبق  كماوهو عبارة عن الفرق بين التكلفة المسموح بها و التكلفة المستهدفة للمنتج و يمكن التعبير 
 :التالية

 7...........هامش الربح المستهدف–سعر البيع المستهدف =التكلفة المسموح بها -
 9.......................التكلفة الجارية-التكلفة المسموح بها= هدف خفض التكلفة -
 6...............التكلفة المستهدفة  -الجارية التكلفة =هدف خفض التكلفة الممكن -
 6.....التكلفة المستهدفة -التكلفة المسموح بها=التكلفة لخفض التحدي اإلستراتيجي -

 نجد أن 6و بإستخدام المعادلة 
 5.......التحدي اإلستراتيجيلخفض التكلفة–التكلفة المسموح بها = التكلفة المستهدفة -

 نجد 5في المعادلة 7و بالتعويض التكلفة المسموح بها في المعادلة 
التحدي اإلستراتيجي لخفض –هامش البح المستهدف –سعر البيع المستهدف =التكلفة المستهدفة 

 .التكلفة

  تقليل التكلفة تحقيق التكلفة المستهدفة بإستخدام: الثانيةالمرحلة

التكلفة المستهدفة يتم معرفة التكلفة المسموح بها و التكلفة من مراحل تطبيق أسلوب بإنتهاء المرحلة األولى 
و التكلفة ( التكلفة الجارية) د حددنا فجوة التكاليف بين تكلفة التصميم المبدئي أن تكون قالمستهدفة و كذلك 

 .التحدي اإلستراتيجي لخفض التكلفة المسموح بها ، وبالتلي مقدار الخفض الممكن في التكاليف و

 خفض التكلفةي في التكاليف و التحدي اإلستراتيج
                                                           

 .23، ص9002دمحم عماد صالح عبد الحفيظ ، التكلفة المستهدفة تمهيدي ماجيستير ، قسم الدراسات العليا ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة، 1
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يتم إستخدامها للقضاء على فجوة ومن يأتي دور أدوات تقليل التكلفة و هي مجموعة من األساليب أو اإلجراءات 
 .التكاليف 

 1:ويمكن أهم هذه االدوات فيما يلي 

 .أسلوب هندسة القيمة-
 .أسلوب الهندسة المتزامنة-

 .اسلوب جداول التكلفة-

 .الهندسة العكسية-

إستخدام أسلوب هندسة القيمة ألول مرة أثناء الحرب : المستهدفة لتكلفةلتحقيق اسلوب أك ةهندسة القيم. أ
عتماد نتاج المنتجات باإلالخام فحاول مهندسي التصميم إالعالمية الثانية حيث كان هناك نقص في بعض المواد 

 .ر المتاحة ديلة للمواد و األجزاء غيعلى مصادر ب

في محاولة تخفيض تكاليف اإلنتاج عن طريق إجراء  ثم تطوير هذه الفكرة من جانب اليابانيون إلستخدامها
 2.أو خصائص المنتج بوظائفعلى المنتج دون اإلضرار  بعض التغيرات الهندسية

 3:وتتضمن أسلوب هندسة القيمة القيام بثالث أنشطة و هي

 الغرض الرئيسي من  وظائف رئيسية معينة تتجمع معا لتحقيقفكل منتج له : الوظيفي للمنتج التحليل
قارنة تكلفة كل وظيفة المنتج ، لذا يتم تحليل المنتج إلى مجموعة من الوظائف الرئيسية و الثانوية و م

حذف بعض الوظائف التي تثير مع ما يرغب العميل في دفعة مقابل اإلنتفاع منها فقد يتطلب األمر 
نظر العميل و بعد التحليل يتم تخفيض التكلفة المستهدفة التغذية العكسية إلى عدم أهميتها  من وجهة 

 .للمنتج على الوظائف وذلك بناء على األهمية النسبية لكل وظيفة 
 ديد المكونات بمجرد تخصص التكلفة المستهدفة للمنتج على الوظائف يتم تح: تحليل مكونات المنتج

القائمين بتخطيط و تصميم و تصنيع  بالفنيينكل وظيفة من خالل اإلستعانةالرئيسية الالزمة ألداء 

                                                           

 .976شوقي فودة، مرجع سابق ،ص1
 .662صأحمد زامل ، مرجع سابق ، 2
 .79محمود منصور شبلي موسى مرجع سابق ، ص3
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المنتج، ثم يتم إعداد الترتيب النسبي للمكونات في ضوء المنتج و يتم توزيع التكاليف المستهدفة على 
 .مستوى الوظائف

  حيث أن التكلفة المستهدفة على مستوى المكونات تحدد أسعار البيع :إدارة العالقة مع الموردين
أي يتم مقارنة تلك التكاليف باألسعار المعروضة من قبل الموردين فإذا بالنسبة للموردين ، المسموح بها 

 .إذا كانت مرتفعة فتقوم بمفاوضات إضافية مع الموردينكانت مرضية تقبلها المؤسسة أما 
زمن تطوير المنتج أو الخدمة من خالل أداء األعمال الخاصة تعتبر وسيلة لخفض :ة الهندسة المتزامن . ب

و و التصميم التفصيلي للمنتجات أو الخدمات الجديدة في وقت واحد بما يترتب عليه بالتخطيط و التطوير 
إلى التكلفة ل فورات زمنية ، بااإلضافة إلى الوفورات في التكاليف المرتبطة بها ، مما يساعد في الوصو 

 .المستهدفة 

ة للمعلومات عند تحديد التكلفة المستهدفة ، فهي توفر المعلومات تعد من المصادر المهم:جداول التكلفة . ج
على التكلفة من خالل البديلة  التصنيع و تصميم المنتجاتعن أثر إستخدام المواد اإلنتاجية المختلفة و طرق 

التكاليف ، كما تساند جداول التكلفة جهود خفض معلومات توفير قاعدة تحليل التكاليف الخاصة بكل بديل و 
 1.مرحلة ما قبل اإلنتاجالتكلفة خالل دورة حياة المنتج و بصفة خاصة 

هو عملية تحليل و تقييم المنافسين لمعرفة فرص تحسين منتج المؤسسة ، ويبدا ": أسلوب الهندسة العكسية.د
التحليل يتم تكوين إستدالال ت و غلى مجموعة من المكونات ، ومن خالل هذا بتحليل منتج المنافسين 

كما يوفر معلومات من مزايا و عيوب المنتج  عن المواد الخام و عمليات تصنيع المنتج أو الخدمةجاتتاستنإ
 2".المنافس

ال يعني الوصول إلى التكلفة :  المطور أسلوب التكلفة  باستخدامالمرحلة الثالثة تحسين التكلفة المستهدفة 
المستهدفة نهاي األمر و غنما يعني بداية مرحلة جديدة في البحث المستمر عن مواطن إلختراق و تخفيض 

تحسينات للعملية اإلنتاجية من خالل كميا هي مصطلح ياباني يعني إجراء ( kinzen)و كلمة  أمكنالتكلفة كلما 

                                                           

لعاملة في على عدنان أبو عودة ، أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية ن دراسة تطبيقية على المصارف ا1
 .93، ص95، ص9070قطاع غزة ، مذكرة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

اتقى خالد غازي التميمي ، رباب عدنان شهاب ،استخدام مصفوفة الجودة و الوظائف وتحقيق تكاليف الخدمة دراسة حالة مستشفيات حلب والموصل ، م2
 .73جامعة الموصل ، العراق ، ص
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في إجراء التحسينات على المنتج  االستمراربتكارات كبيرة ، بما يعني إصغيرة متزايدة بدال من إجرائها من خالل 
 1.عما هو متوقع عند تصميم المنتجنتاجه مما يؤدي إلى خفض التكلفة إومراحل 

في التحسين فمهما كانت التخفيضات محدودة فإنها تعطي  ستمراريةوأهم ما يميز التكلفة المطورة خاصية اإل
ية لإلنتاج إيجابية ، وبمجرد أن يق برنامج التكلفة المطور أهدافه فإن التكلفة الكلبمرور الوقت نتائج هامة و 

 .تنخفض بما يجعل التكلفة في كل فترة أفضل من الفترة السابقة لها

تصميم و تطوير المنتج المستهدفة يعمل على إدارة التكلفة في مرحلة  وتجدر اإلشارة إلى أنه كان أسلوب التكلفة
فإن أسلوب التكلفة المطور يدعم أنشطة التحسين في مرحلة اإلنتاج و كذلك على عكس التكلفة المستهدفة فإن 

 رة ال يركز على منتجات و لكن بدال عن ذلك فإنه أسلوب التكلفة المطو 

 .جعل عمليات اإلنتاج بصفة عامة أكثر فعالية ىيركز عل

المستهدفة ليس فقط لمرة واحدة عند و بالتالي فإن أسلوب التكلفة المطور يسمح بتطوير و تحسين التكلفة 
 .تصميم المنتج و إنما يستمر تحسين و تخفيض التكلفة حتى في مراحل إنتاجه

 :من خالل الشكل التاليومن ثم يمكن توضيح مراحل تطبيق التكلفة المستهدفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 92، مرجع سابق، صعلى عدنان أبو عودة1
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 طرق حساب التكلفة المستهدفة : ثانيا 

 مراحل تطبيق التكلفة املستهدفة:  4الشكل

 طرق التسعيري حتليل متطلبات العميل

 حتديد مواصفات املنتج والتصميم املبدئي

 حتليل املنتجات التنافسية

 التكلفةاملستهدفة (جتارية)تقدير التكلفة املستهدفة  السعر املستهدف

 التكلفة املستهدفة

 

هل التكلفة املستهدفة تساوي او 
 أقل من التكلفة التجارية

 التكلفة املستهدفة ال نعم

 

 إعتقاد التصميم

 KinZen costبرامج 

 بدأ اإلنتاج

 حتليل وظائف املنتج حتليل وظائف املنتج حتليل وظائف املنتج

 

 إعادة تصميم املنتج وتقدير القيمة املبدئية اخلارجية

 01دمحم عماد صالح عبد احلفيظ، مرجع سابق ، ص : املصدر 
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..... الهدف من القياس و نوعية المنتج ستراتيجيات المؤسسة إ تتعدد طرق حساب التكلفة المستهدفة بإختالف
 1: إلخ ، ومن أهم تلك الطرق نذكر 

أو مكون أو نشاط على حدى فيها يتم تقدير التكلفة المستهدفة لكل جزء  و:( الجمع) طريقة اإلضافية .1
من مستوى  ؤديها ، إنطالقاطبق للوظائف التي ينتظر أن يبعد ذلك يجري تجميع التكاليف الجزئية للمنتج 

و أكثر ما يعاب على هذه الطريقة تكلفة حاليا ثم محاولة إستغالل كل وسيلة ممكنة لتخفيض هذا المستوى 
 :أنها 

 .تخطيط التكلفة و تخطيط الربحيةتفشل في الربط بين  .أ 
على فلسفة إنتاجية تقوم على التكاليف المعيارية و تربط بين أهداف األداء و بين التكنولوجيا  تركز .ب 

 .المستخدمة
ن يكو التكلفة المستهدفة يراد له أن  أسلوبفي حيث أن : تعد واحدة من األساليب التقليدية لحساب التكاليف  .ج 

 .فهي ال تساهم في خلق ميزة تنافسية ر إلى البعد اإلستراتيجي ،فتقأسلوب مفتوحا و عليه الطريقة ت

في هذه الطريقة تحديد التكلفة المستهدفة إعتمادا على معدل الربح المستهدف و : ( الطرح)طريقة الخصم .2
 :سعر البيع المستهدف حيث

 .الربح المستهدف –سعر البيع المستهدف =التكلفة المستهدفة 

ل الداخلية ت من الشركات اليابانية يعكس كل العوام%25حيث تطبق في اكثر من  إستخداماتعد هذه األكثر 
يدفعه أو الخارجية التي يمكن أن تؤثر على األداء و عليه على التكلفة على السعر المستهدف الذي يقبل العميل 

 .و على الربح الذي ينتظره المسيرون و المساهمون 

 .ةدارة التكلفة على إعتبارها مفتوحإتعتبر مدخال من المداخل الحديثة في  -

الحالية وفيها يتم تقدير التكلفة المستهدفة بتحديد معدل معين لتخفيض التكلفة : طريقة تخفيض معدل التكلفة.3
 .ومما يعكس تطور أداء المؤسسة

 (معدل التخفيض-7)تكلفة حالية = التكلفة المستهدفة 

                                                           

 .979دوادي مهيدي ، مرجع سابق ، ص 1
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 :  على هذه الطريقة مايلي مالحظتهومما يستوحي 

 ري إنتاجها إنها صالحة لتطبيق مع منتجات تتوفر عنها معلومات تكاليف تاريخية يج -
على مدى اإلدارات و التقدير الجيد بمعدل التخفيض المطلوب و إن دقة التقديرات فيها تتوقف -

 .مستوى األداء في المؤسسةسن مدى عالقته يتح

 وصعوباتهامبادئ التكلفة المستهدفة ومزايا :الثالث  المطلب

 مبادئ أسلوب التكلفة المستهدفة: أوال

 1:ئ نذكر مايلي يتضمن أسلوب التكلفة المستهدفة عدة مباد -
 :قيادة سعر البيع المستهدف للتكلفة .1

لتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أوال بتحديد السعر الذي يمكن أن يباع به المنتج و يطرح الربح  أنه
 .تصنيع لمنتج في حدودهاالمستهدف من هذا السعر نحصل على التي يجب 

 :التركيز على العمالء  .2

 .ناسب للحصول على المنتجمن ناحية الجودة و السعر و الوقت الم حيث أنه ال بد اإلهتمام بمتطلبات العمالء

 : على تصميم المنتج التركيز .3

، إذ يجب على المهندسين تصميم المنتج  التكلفة المستهدفةهي العنصر الرئيسي في  التصميمتعد هندسة 
 .فةبالشكل الذي يمكن إنتاجه في حدود التكلفة المستهد

 :التركيز على عملية التصميم . 4       

يعني فحص جميع أوجه العملية اإلنتاجية للتأكد من المنتج سيتم تصنيعه بأعلى كفاءة ممكنة ، كما يجب 
 .تصميم جميع األوجه وفقا للتكلفة المستهدفة للمنتج

 

 
                                                           

 6، مرجع سابق ، ص دمحم عماد صالح عبد الحفيظ 1
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 :دورة حياة التكاليف.5       

أخذ جميع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة ينبغي أن ينتبه المحللون عند تحديد التكلفة المستهدفة إلى أهمية 
و ، والعمل على تخفيض تكلفة دورة حياة المنتج سواء تكاليف التوزيع أو الشراء أو التشغيل  االعتبارالمنتج في 

 .الصيانة وصوال إلى تكلفة التخلص منه بعد إنتهاء الغرض

التكلفة المستهدفة إستخدام فريق عمل متنوع يتطلب تصنيع المنتج في حدود : فرق عمل متداخلة المهام .6    
يز في بحوث التسويق و البيع وهندسة اإلنتاج أو التجه كالمختصينومن مختلف إدارات المنشأة  االختصاصات
 .، إدارة التكلفة

 :توجيه سلسلة القيمة.7   

ال  يجهد لحذف التكاليف التبذل في بعض األحيان قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة المستهدفة ، وهنا يتم 
، يمكن أن تساعد النظرة الفاحصة لسلسلة تضيف قيمة من أجل تخفيض التكلفة المخططة وفي بعض الحاالت 
 .القيم لكامل أنشطة المؤسسة المديرين على تحديد فرص تقليل التكلفة 

 مزايا وصعوبات أسلوب التكلفة المستهدفة : ثانيا 

 1:والتي تتمثل فيما يلي : المزايا .أ 
  إلى تحسين جودة المنتج عن طريق وضع أسلوب التكلفة يؤدي أسلوب التكلفة المستهدفة

 .المستهدفة كهدف واضح إلى جانب االخذ بعين اإلعتبار جودة المنتج
 تؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتجات بشكل ملحوظ. 
  كفريق واحد ، يأخذ على عاتقه مسؤولية تعمل على ترايط األقسام الداخلية للمنظمة والعمل

 .التسويق و التخطيط وتطوير المنتج
  يمكن أسلوب التكلفة المستهدفة من نقل اإلهتمام بعوامل التكلفة و األداء ليكون عامل مشترك بين

 .ين التصميم و أطراف خارجية مثل الموردين والعمالءمهندس
 اليف قبل حدوثها أي أثناء مرحلة التصميم ض التكيعمل أسلوب التكلفة المستهدفة على تخفي

 .لصعوبة التأثير على التكلفة بعد حدوثها

                                                           
1www.occyarab.com/acc/showthred.php?t=1896.2e)20:30 (27/02/2015 
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  ردين على على مستوى المكونات يساعد في تحقيق قدرات المو تحديد أسلوب التكلفة المستهدفة
اإلبتكار بما يقيد المؤسسة و الموردين معا بما يؤدي إلى تحويل ضغوط المنافسة الخاصة بالتكلفة 

 .ردينلمو إلى ا
  ال يقتصر دور المحاسب اإلداري في ظل مدخل التكلفة المستهدفة على مجرد قياس أنشطة

تصميم و تطوير و تنفيذ  ليشترك مع فرق  العمل في مبادرات األعمال و التقرير عنها إنما يمتد
 .المنتجات

إال أن وضع األسلوب قيد التنفيذ يتجنب بعض على الرغم من أهمية أسلوب التكلفة المستهدفة :صعوباتها. ب 
من تخطيها ، ومن أهم هذه الصعوبات الصعوبات التي ينبغي أن تكون المؤسسة على علم مسبق حتى تتمكن 

 1:ما يلي 

  إلى صعوبة الصراع التنظيمي حيث أن إختالف األهداف و التيسعى إلى تحقيقها كل قسم يؤدي
 .ما لم يتم التنسيق بين هذه االهدافنجاح أسلوب التكلفة المستهدفة  

 يتطلب أسلوب التكلفة المستهدفة العديد من التغيرات التنظيمية عبر المناطق الوظيفية المختلفة. 
  يحتاج تطبيق هذا األسلوب إلى تكاليف لتطوير و تجربة المنتج، وهي تكليف إختيارية و لهذا

لفة المستهدفة ألن عالقة المدخوالت أصعب إدخال مثل هذه التكاليف في تحديد أسلوب التك
 .بالمخرجات في هذه التكاليف غير واضحة

  وهذا يؤدي إلى الضغط عل تحتاج أنشطة أسلوب التكلفة المستهدف إلى ساعات عمل طويلة
 .فريق العمل

 التقليدية ن  المديرين بنظام عمل المؤسسة و اإلجراءات الروتينية و تمسكهم بالمفاهيم التزام
 .ومحاربة و كراهية تحمل المسؤولية

 

 
 

                                                           

ة حلقة في طارق تيسير النابلسي ، إمكانية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية ، قدم هذا البحث إستكماال لمتطلبات ماد 1
 .2، ص9002صرفية ، جامعة حسين بن طالل ، األردن المحاسبة ، قسم المحاسبة المالية و الم
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 :خالصة الفصل

  ،عتماد عليها في إعطائها نتائج دقيقة إلتبين أن األساليب التقليدية غير مجدية و ال يمكن للمؤسسة ا مما سبق 
تهادف لتخفاايض التكااليف بصاافة أساساية علااى عكاس أنااواع  لاذا ظهار أساالوب التكلفاة المسااتهدفة كأسالوب بااديل ل

التكاااليف األخاارى التقليديااة التااي ال تراعااي طاارق تخفاايض التكاااليف و ال تضااع سااعر مسااتهدف يجعلهااا تنااافس بااه 
علااى خااالف أساالوب التكلفااة المسااتهدفة باااقي المؤسسااات التااي تضاامن ماان خااالل هااذا التنااافس البقاااء فااي السااوق، 

 . المؤسسة الى اقصى درجات الدقة والتفصيلالذي تتوصل من خالله 

 

 



 

 

 :الفصــــــل الثاني
 األسس النظرية للتسعير
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 :تمهيد

وفق أسس المنتوج من العمليات الصعبة و المهمة التي تقوم بها المؤسسة ، إذ تتم  سعر تعتبر سياسة تحديد
 .العرض و الطلب و أسعار المنافسين فحسب، بل ايضا تكلفة المنتوج نفسه مدروسة ال تؤخذ بعين اإلعتبار

و عامل أسعار المنافسين خارج سيطرة المؤسسة فإن تكلفة المنتوج هي وبينما يقع عامل العرض و الطلب 
ضمن سيطرتها ، و التي قد تساعدها على تحديد أسعار تتناسب مع أسعار المنافسين و تؤدي وحدها التي تقع 

 .جذب اكبر عدد ممكن من العمالء ، من خالل تطبيق التكلفة المستهدفةإلى زيادة الحصة السوقية من خالل 

 :، من خاللوهذا سنحاول مناقشته في هذا الفصل

 .اإلطارالمفاهيمي للتسعير:المبحث األول

 .إستخدام منهج أسلوب التكلفة المستهدفة بتسعير المنتجات:بحث الثاني مال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظرية للتسعيراألسس : الفصل الثاني
 

73 
 

 المنفعة
 السعر

 

 القيمة

 وتقاس عن طريق تخلق

 المفاهيمي للتسعير االطار:ث األولالمبح

كأحد عناصره ن و لكن يمتد اتيجية إذ يؤثر ليس فقط المزيج التسويقي ر ستالقرارات اإل أهم ديعتبر التسعير أح
 .أثره ليشمل المؤسسة ككل ، نجاحها و بقائها في السوق 

 مفهوم السعر : المطلب األول

 تعريف السعر : أوال

و التي هي جوهر عملية التبادل حيث تتحدد قيمة السلع و , الرئيسية للقيمة السعر أحد المحددات "يعتبر
الخدمات التي يقدمها المنتج للسوق على أساس المنفعة التي يدركها المشترين لهذه السلع و الخدمات وكذلك 

ة ويتضح من ذلك أن العالقة على أساس الثمن الذي يجب على المشترين دفعه مقابل الحصول على هذه المنفع
 1" بين المنفعة و السعر هي التي تحدد القيمة

 .هي مواصفات السلعة التي تحقق اشباعا لالحتياجات المشتري :المنفعة

الواجب على المشتري ( السعر)هي التعبير الكني عن السلعة و التي يمكن قياسها من خالل الثمن : القيمة 
 . المرغوبةدفعه الحصول على المنفعة 

 "يمكن اعتبار السعر هو القيمة النقدية للسلعة أو الخدمة كما يحددها السوق "-

 م السعرو مفه (5)شكل رقم 

 

 

، 0222 ر وائل للنشر عمان ،اد، الصناعي مدخل إستراتيجي التسويق ،أحمد شاكر العسكري :المصدر
 501ص

                                                           

، رسالة  دراسة حالة العاملة في قطاع الصناعة االلكترونية و االلكترومنزلية)رزيق عمر ،استخدام دورة حياة السلعة في تحديد استراتيجية التسعير 1
 1،ص7002ماجيستير ، جامعة دمحم بوضياف ، المسيلة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، 
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 المقابل النقدي المدفوع للحصول على كمية معينة من السلع أو الخدمات ،أو مقدار"كما يعرف على أنه 
 "التضحية المادية و المعنوية التي يتحملها الفرد في سبيل الحصول على السلعة أو الخدمة

 مة أن السعر مرتبط بعدة عوامل ، أي يجب أن تكون منفعة من أجل خلق القي كما

نسبة للمشتري على أنه الشروط التي تتم على ضوئها الحصول على السلع التي يرغب في لكما ينظر للسعر با-
 .نسبة للمشتري و البائع لشرائها من هنا يتحدد مفهوم السعر با

 :السعر من وجهة نظر المشتري  .1

يمثل السعر من وجهة نظر المشتري الثمن الذي يدفعه لسلعة أو خدمة تضحية بقوة شرائية ، مقابل الحصول 
 1.على تلك السلعة أو الخدمة هذا بالنسبة للمشتري االستهالكي النهائي 

أما المشتري الصناعي فان السعر يمثل له تكلفة الحصول على المنتجات و يعتبر السعر كذلك وسيلة و  -
لمقارنة عدة صفقات بالنسبة للمشتري  أساساة مقارنة بين السلع و الخدمات البديلة المنافسة ، و معيار أدا 

 .الصناعي أو التجاري 
 :السعر من وجهة البائع .0

أنه الوسيلة االساسية التي يحقق من خاللها عائدا  السعر يعني من وجهة نظر البائع سواء كان منتجا أو وسيطا
 . حدد األول للربح ،حيث أن السعر الذي يحدده البائع يحدد اليراد المتوقع من عملية البيعمعينا كمت أنه الم

و بصفة عامة فأن السعر يمثل القيمة التي يكون المستهلك على استعداد لتحملها مقابل المنفعة التي يحصل 
 .عليها من استعمال السلعة أو الخدمة

 أهمية السعر :ثانيا

 2:تبرز أهمية السعر كعنصر من عناصر المزيج التسويقي ألي مؤسسة و ذلك ألسباب التالية 

  ان السعر من اسهل و اسرع عناصر مزيج التسويق تغييرا و تعديال لمقابلة الطلب أو تصرفات
 .المنافسين 

                                                           

 3رزيق عمر ،مرجع سابق ، ص1
 192ص ، جامعة اليرموك،7003، ر، مدخل تحليلي ، دار وائل للنشناجي معال ، رائف توفيق ، أصول التسويق  2
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  يعد ارتفاع السعر مؤشرا علىن الجودة من وجهة نظر فئة من المستهلكين. 
 ين السعر و مقدار ايرادات المؤسسة و ارباحها و هذا أمر مهم للمؤسسة ألنها اذا لم وجود عالقة ب

 .تحقق ايرادات أو أرباحا معينة فلن تستطيع االستمرار 
 ان السعر يعد أحد مجاالت التنافس بين المؤسسات. 

 أنواع األسعار:ثالثا

 1:هناك عدة أشكال للسعر نذكر من أهمها

بناء عل تفاعل كل من العرض و الطلب في السوق ،وفي هذه الحالة ال يكون ويتحدد :السعر السوقي  .أ 
 . للمؤسسة أي سيطرة على السعر ، و يكون في ظل المنافسة الكاملة

هو السعر الذي تحدده المؤسسة في أهدافها و قراراتها ، و تقدم السلعة  :السعر المحدد أو المتحكم فيه .ب 
 .ء أو عدمهالى السوق به ، والعميل حرية الشرا

 . وليس للسوق أي سيطرة على هذا السعر على الرغم من تأثيره على السعر ولكنها ال تحدده 

حيث تقوم الحكومة بتحديد أسعار بعض السلع بالرقابة عليها و التأكد من أنها ال تتعدى : السعر الحكومي .ج 
 .حدود معينة

 أهداف و سياسات التسعير :المطلب الثاني 

 :التسعير اهداف:أوال

 2:تسعى المؤسسة من خالل التسعير الى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها

 : راألهداف الربحية للتسعي .أ 
تسعى المؤسسة الى تسعير منتجاتها بالعر الذي بؤدي الى تعظيم األرباحو يدخل ضمن هذا الهدف 

 : مجموعة من األهداف الفرعية هي
 .كاف تحقيق أقصى ربح ممكن أو معدل مردودية  -

                                                           

 التسويق 105، ص7007ديث ، الدار العلمية الدولية ، عمان ،عبد الجبار منديل ،أسس لتسويق الح 1
 393،ص 7005دمحم الصيرفي ، مبادئ التسويق ، حورس الدولية للنشر و التوزيع ، اإلسكندرية ، 2
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تعظيم األرباح االجمالية أو الصناعية وألجل ذلك تضع المؤسسة سياسة تسعيرية تتضمن هوامش  -
 .ربح اجمالية أو صافية تشجع على تنشبط البيع و األرباح الكمية

تحقيق صافي ربح عل المبيعات حيث يتم تحديد سعر يتضمن عائد صافي بعد طرح كافة التكاليف،  -
 .ل عن معدل العائد المستهدفواليمكن بيع سعر يق

 .تحقيق معدل مرتفع للعائد على اإلستثمار وهنا يتم وضع السعر وفقا للمعدل المراد تحقيقه -
مرتفع للعائد على صافي حقوق الملكية، وهنا يتم وضع السعر الذي يحقق عائدا محددا  لتحقيق معد -

 .رنا بها المالكين من حقوق صافية للمؤسسةللمالكين ويقاس باألرباح الصافية التي يحققها السعر مقا
 :األهداف البيعية للتسعير .ب 

من السوق مقارنة  يقصد باألهداف البيعية تحقيق رقم اجمالي للمبيعات أو تحديد حصة المؤسسة
 .بالمنافسين

 :وتفضل العديد من المؤسسات اختيار اهداف بيعية للسعر بدال من األهداف الربحية لألسباب التالية
 .البقاء في السوق محاولة -
 .محاولة اإلبقاء على حصتها في السوق  -

 ولتحقيق تلك األهداف قد تضطر المؤسسة الى تخفيض األسعار او دعم اسعارها بخدمات مختلفة
 1.تجعل السعر الحقيقي لمنتوجاتها يبدو افضل في أعين العمالء .الخ..كخدمات مابعد البيع 

 :األهداف الجماعية للتسعير .ج 
المجتمع التي تعمل فيه  سة في أعينبهذه األهداف كل ما من شأنه أن يخلق صورة حسنة للمؤس ويقصد

 . (كفئة المعاقين) سواء في تحديد أسعار عادلة ومقبولة بتقديم تخفيضات سعرية لفئات معينة 
 :عية منهار وعادة ما يتضمن هذا الهدف مجموعة من األهداف الف

حد من المبيعات النقدية و الزيادة التدفقات النقدية عن طريق عدة طرق مثل تخفيض أسعار المبيعات  -
 .ات نقدية للعمالء للحصول على والء الزبون اآلجلةأو منح خصوم

 .المحافضة على مستوى عال من الجودة وذلك يهدف الى جلب عدد كبير من العمالء -
 .طرح مستويات سعية مناسبة للزبون  -
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 :سياسات التسعبر: ثانيا 
 1( الحد األعلى من السعر)سياسة قشط السوق  .5

مع بداية تقديم السلعة هناك مجموعة من المستهلكين مستعدة لدفع سعر عال إلشباع دوافع التميز عندهم وهناك 
 .المنافسة تكون الفرصة مواتية لكي تعرض السلعة الجديدة بأعلى سعر ممكن قبل أن تتعرض المنشأة لضغوط 

 :السياسة في الحاالت التالية يمكن إتباع هذه  -
 .قلة مرونة الطلب على السلعة خاصة في المراحل األولى من عمر السلعة .أ 
 .حالة تقسيم السوق الى طبقات حسب الدخل و القدرة الشرائية  .ب 
 .حالة رغبة المؤسسة في التركيز على الطبقات ذات الدخل المرتفع  .ج 
في حالة كون السعر مرتفعا فإن من السهل تخفيضه ،أما إذا بدأ بالسعر المنخفض فمن الصعب رفعه بعد  .د 

 . ذلك
 ولى من حياة السلعة يؤدي إلى زيادة اإليراد و الربح من السلعةالسعر العالي في المرحلة اال .ه 
الطاقة اإلنتاجية في بداية اإلنتاج للمؤسسة منخفضة و السعر العالي يحافظ على التوازن بين القدرة  تكون  .و 

 .اإلنتاجية و الطلب
 (الحد االدنى من السعر)سياسة التمكن من السوق  .0

ضة بهدف الوصول غلى أكبر عددمن المشترين وتقضي هذه السياسة بعرض السلعة الجديدة بأسعار منخف
 :و الحصول على أكبر حصة من المبيعات في السوق ويفضل عادة إتباعها في الحاالت التاليةالمتوقعين 

 .عندما يكون الطلب على السلعة الجديدة مرنا  .أ 
 .تجاه تكلفة اإلنتاج و التسويق لإلنخفاض مع تزايد الكميات المباعةإ .ب 
 .إذا كان السوق ال يهتم كثيرا بالفروق في خصائص السلعة ومواصفاتها  .ج 
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 :طرق تحديد السعر و العوامل المؤثرة :المطلب الثالث 

 طرق تحديد السعر: أوال 

السعر تحديد إن تجربة السوق و العالقة القائمة بين المنتج و المستهلك أدت إلى خلق أفكار جديدة في طريقة 
 1هناك فرص بيع و شراء بين الطرفين وهناك عدة طرق لتحديد السع نذكر أهمهاحتى يكون 

هذه الطريقة من أسهل الطرق إذ يتم بموجب هذه الطريقة اضافة مبلغ أو : التسعير على أساس التكلفة .1
 :، وتشمل هذه الطريقة نسبة معيارية الى التكاليف المرافقة للمنتج

 ويعبر عنه بالمعادلة التالية : التسعير على أساس الربح المضاف - ا

 هامش الربح +مصاريف إدارية +تكلفة اإلنتاج =السعر 

 .م هذه الطريقة توفير معلومات دقيقة عن التكاليف المتغيرة إلستخراج نصيب الوحدة الواحدة منهاز وتستل

أن تحدد السعر الذي يحقق له عائدا مخططا على  ؤسسةحيث تحاول ال: التسعير بالهدف الربحي -ب        
إجمالي تكاليفها عن معدل تقديري لحجم المبيعات حيث تالحظ إستخدام الواسع لهذه الطريقة عند تجار التجزئة 

 :ومن مميزاتها 

 .لسعر ا السهولة و البساطة في تحديد -
 .لعدل هذه الطريقة ( البائع و المشتري )اإلرتياح النفسي للطرفين  -
 إمكانية تقارب األسعار بين المنافسين خاصة عند تعلق األمر بتقارب التكلفة و هامش الربح  -

 : فتتمثل في : ومن عيوبها 

 .ال تهتم برغبات المستهلك و قدرته الشرائية  -   

 .عدم إعطاء أهمية للسياسة السعرية للمنافسين  -   

 .صعوبة حساب التكاليف غير مباشرة بصفة دقيقة إضافة إنها تعتبر كل ماهو منتج مباشر مباع -   
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ترتكز هذه الطريقة على مستوى الطلب ، بحيث ترتفع األسعار عندما يزداد :التسعير على أساس الطلب  .7
 .التين ثبات كلفة الوحدة في الحإنخفاض الطلب ، و ذلك لتغطية الربح برغم الطلب ، وتنخفض عند 

حيث تحدد المؤسسة أسعارها في ضوء أسعار منافسيها ، حيث تحاول :التسعير على أساس المنافسة  .3
األكثر و هذه الطريقة هي المؤسسة وضع متوسط سعر يطابق سعر الصناعة التي تنتمي لها في السوق 

 : شيوعا لعدة أسباب منها 
 .صعوبة حساب الكلفة لبعض المنتجات  .أ 
 .بأن هناك مثيال لهذا السعر في السوق  صورال .ب 
 .صعوبة معرفة رد فعل المستهلك و المنافسين في السوق حول تباين االسعار .ج 

 : ساس تحليل نقطة التعادلأالتسعير على  .3

يستخدم هذا النوع من التسعير بشكل خاص في تحديد أسعار المنتجات الجديدة و يتم تحديد تلك النقطة عن 
المنتجات المراد بيعها بسعر مناسب بحيث يغطي في األقل تكاليف اإلنتاج و التسويق و كما طريق تحديد كمية 

و تحسب وفق يرادات الكلية هو معروف فإن نقطة التعادل هي النقطة التي تساوي فيها التكاليف الكلية مع اإل
 :للصيغة التالية 

التكلفة الثابتة
التكلفة المتغيرة للوحدة –سعر بيع الوحدة 

 

 :كما هو موضح في الشكل التالي

 (6)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 قيمة نقطة تعادل

 القيمة

 الكمية

 ثابتة.ت
 خسارة
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 العوامل المؤثرة في قرارات التسعير: ثانيا 

 1:هناك عوامل داخلية و أخرى خارجية نوجزها فيما يلي 

 العوامل الداخلية : أوال 

 : نجد مجموعة من العوامل داخل المؤسسة تؤثر على قرارات التسعير ن و من أهمها 

  فإن هدف زيادة الحصة السوقية قد يدفع المؤسسة إلى تحديد سعر منخفض لمنتجاتها مثال : األهداف
 .بعكس هدف تعظيم األرباح الذي يصاحبه عادة سعر مرتفع للمنتج 

  إن دخول المنتج في مرحلة النضج أو التهور يقيد من قدرة المؤسسة :مكان السلعة في دورة حياتها
 .على فرض سعر معين بعكس الحال في مرحلة تقديم المنتج

 بحيث تتفق مع أهدافها و تميل بعض المؤسسات التي تبني فلسفات خاصة بالسعر : فلسفة المؤسسة
 .اغراضها ، فلسفة المؤسسة توجه القائمين على تحديد السعر بالوجهة التي تتبناها

  سعر مرتفع مثال فيجب أن تكون جودة المنتج المؤسسة حين تقرر سعر منتجاتها  :المزيج التسويقي
أو تقديمها في  مستهلكين بمعايير السعر المرتفع ود ترويجه مكثفة إلقناع المرتفعة ، ويصاحب ذلك جه

ختيار منافذ التوزيع التي تسوق منتجات مرتفعة السعر  .غالف مناسب وا 
  سب الذي هذا التميز يمنح ميزة للمخطط السعري في وضع السعر المنا:و تميزهالمنتوج درجة تفرد

 .منتجاتهايتناسب و الخصائص الفردية في 
  ل الممارسة خبرة هنا تلك المهارات التي اكتسبتها المؤسسة من خاللنقصد با:قيمة الخبرة المتراكمة

نتاجية ، حيث أن ذلك يمكنها من زيادة كمية اإلنتاج و مستوى جودته المستمرة و الطويلة في العملية اإل
 2.نتاجيةعن تلك المؤسسات الجديدة في العملية اإل

  عتماد عليه  في تحديد سعرها ، حيث أو الخدمة أساسا يمكن اإلتشكل تكلفة إنتاج المنتج : التكاليف
الخدمات  يجب أن يكون السعر كافيا لتغطية كافة التكاليف  الخاصة بإنتاج و توزيع تلك المنتجات أو

.3 

                                                           

 .77، ص 72، ص 1996دمحم فريد الصحن ، قراءات إارة التسويق ، الدار الجامعية ،  1
 .301، ص300دمحم الصيرفي ، مرجع سابق ، ص  2
 .193، ص7007ناجي معال إدارة التسويق ، مدخل تحليلي إستراتيجي متكامل ، إثراء للنشر و التوزيع ، عمان،  3



 النظرية للتسعيراألسس : الفصل الثاني
 

04 
 

 :العوامل الخارجية :  ثانيا

  يؤثر الطلب على المنتج أو الخدمة عند التسعير ، و بصفة خاصة عند تسعير المنتج ألول : الطلب
وتؤثر على نمط الطلب على منتوج معين منها دخل المستهلك ، القدرة  مرة فهناك عوامل كثيرة تشكل 

 .الشرائية 
  عها و ، وتتبتها مالحظة أسعار المنافسين يجب على المؤسسة عند تحديد أسعار منتجا:المنافسون

العمل على التنبؤ بسلوك المنافسين ، ليس فقط في نفس المجال بل في مجاالت أخرى التي تتبع 
 .تشبع نفس الحاجة منتجات 

  ولية أو الوسطاء في المساومة على رفع هامش فقيام برفع أسعار المواد األ: الموردون و الموزعون
 .السعر المالئميضيف قيدا على المؤسسة على تحديد أرباحهم 

  تمارس الحكومة و السلطة السياسية في بعض البلدان تأثيراتها على حركة : اإلجراءات الحكومية
األسعار فقد تحدد الحكومة سعر بيع المنتج للمستهلك النهائي و يحدث ذلك عادة من المنتجات 

 . الضرورية ، أو قد تكتفي الحكومة بتوجيه األسعار من تحديدها
 اإلقتصادي يزاد الطلب على مختلف أنواع االنتعاشنالحظ أنه في حالة الرواج أو :قتصادية الضرورة اإل

في قراراتها السعرية و التمتع  تجات ومن ثم تستطيع المؤسسة أن تتحرك بحرية أكبر تحديدنالم
 .واضحة لصياغة إستراتيجية التسعير  باالستقاللية

الكساد، )التسعيرية سوف تتأثر لعوامل كثيرة منها التضخم  أما في حالة الكساد فإن اإلستراتيجيات
 1(الخ .....التضخم ،

 :التاليفي الشكل  كما هو موضح
 

 العوامل المؤثرة في قرارات التسعير( 2)الشكل رقم 
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  تحديد سعر المنتوج بإستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة:المبحث الثاني

 التكاليف المستهدفة و التسعير المستهدف : المطلب االول 

السعر المستهدف هو سعر تقديري للمنتج يرغب العميل المحتمل في سداده و يعتمد تقدير السعر على 
فهم القيمة التي يتوقعها العميل للمنتج و على إستجابة المنافسين ، ويعتبر كل من مبيعات الشركة و تنظيم 

لمنتج كما تقوم الشركات يعمل أبحاث السوق أحسن موقع لتحديد إحتياجات العمالء و القيمة التي يتوقعونها من ا
عن السوق حول خصائص المنتج التي يريدها العمالء و األسعار التي يرغبون في دفعها ، وتحتاج الشركة الى 

 .فهم تكنولوجيا المنافسين ، والمنتجات و التكاليف

ليف المستهدفة ، و حساب التكا و يمثل سعر البيع المبني على مدخالت بيانات العمالء و المنافسين أساس
التكلفة المستهدفة للوحدة هو السعر المستهدف ناقص الدخل التشغيلي المستهدف للوحدة ، أما الدخل التشغيلي 

 .للوحدة من المنتج أو الخدمة المباعة الدخل التشغيلي الذي تريده الشركة أن تحققهالمستهدف للوحدة فهو 

التي تساعد  (أو الخدمة)التقديرية في المدى الطويل للوحدة من المنتج و التكلفة المستهدفة للوحدة فهي التكلفة 
 .الشركة على الحصول على الدخل التشغيلي المستهدف للوحدة عندما تباع بالسعر المستهدف

 العوامل المؤثرة في قرارات التسعير

 العوامل الداخلية العوامل الخارجية
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 و لكن ماهي التكاليف المالئمة التي يجب أن توجد ضمن حساب التكاليف المستهدفة ؟

متغيرة أو ثابتة ، و ذلك ألنه في المدى الطويل يجب ان تغطي أسعار و سواء أنها كل التكاليف المستقبلية  -
 .الشركة كل تكاليفها ، فإذا لم يحدث ذلك فالبديل الوحيد هو أن تغلق الشركة أبوابهاإيرادات 

لفة وفي المعتاد ما تكون التكلفة المستهدفة للوحدة أقل من التكلفة اإلجمالية للوحدة حاليا ، وفي الواقع أن التك
المستهدفة للوحدة هي مستهدفة ، وحتى تصل الشركة الى تحديد التكلفة المستهدفة للوحدة و الدخل التشغيلي 

للوحدة يجب أن تقوم الشركة بتخفيض تكلفة منتجاتها و عملياتها ، و تستخدم التكاليف المستهدف المستهدف 
 1.مثال شركات فورد و تويوتافي مختلف الصناعات في العالم ، ومنها على سبيل البشكل واسع 

 عالقة التكلفة المستهدفة بتسعير المنتجات : المطلب الثاني 

،ومن ثم اإلنتاج لوضع سعربيع للمنتج وذلك بعد تحديد تكلفة الفعلية تعتمد أساليب التسعير التقليدية على عملية 
 يطرح في السوق 

ستبيع المنتوج ،و إال أنه من الممكن أن تجري العملية بطريقة عكسية ، أي تحدد المؤسسة أوال السعر الذي 
بذلك تصبح المشكلة هي كيفية التصنيع التي تسمح لها بالبيع في ظل تلك األسعار ن وهو ماتسمح به التكلفة 

 .المستهدفة 

طريقة تسعير وأداة لتخطيط الربحية و إدارة التكلفة تم إستخدامها في اليابان بشكل واسع أن التكلفة المستهدفة  -
نتاج المنتج ثم إضافة إفال بد من تحديد تكلفة .خاصة من قبل المؤسسات العاملة في مجال صناع السيارات 

 .هامش الربح المرغوب فيه لتحديد سعر البيع

غوب ر ش الربح الممتطلبات السوق و إستراتيجية المؤسسة ثم حساب هامإذ يتم تحديد السعر الذي يتالئم مع  -
 .فيه تمطرحه من سعر البيع يتم تحديد التكلفة المستهدفة للمنتج

بها إلعتمادها كحد أعلى للتكلفة المواد و ستهدفة يتم تزويد المهندسين و مصممي اإلنتاجمبعد تحديد التكلفة ال -
 .األخرى عند تصميم و تخطيط المنتج اليد العاملة و مختلف التكاليف
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و في حالة  لتكلفته المستهدفة و بأقل منها  وهنا تكمن أهمية و الدور األساسي لمرحلة تصميم المنتج وفقا
جراءات و إمنتج و تحسين لاإلخفاق في الوصول إليها يتم محاولة تخفيضها بإعادة تقييم التصميم الخاص با

نظام تجهيز المواد مع مراعاة دائما جودة المنتج و المحافظة على خصائص التي نتاجية و تطوير تكنولوجيا إ
 .تسمح بكسب ثقة الزبون 

المنافسة حيث و تعتبر التكلفة المستهدفة أداة مهمة لتسعير المنتجات في األسواق التي تتميز بذرجة عالية من 
ألساليب التقليدية ، وقد تكتشف المؤسسة حتماالت نجاح المنتج قبل إنتاجه على خالف اتسمح بزيادة فرص و إ

 .قد أستخدمت الموارد وقامت بإنتاجهأن سعر المنتج غير تنافسي ، بعدما تكون 

 عوامل نجاح التكلفة المستهدفة: المطلب الثالث 

ينبغي توفير عوامل ال يكفي إعجاب المؤسسة بأسلوب التكلفة المستهدفة لضمان نجاحه عند التنفيذ و عندما -
 1:داعمة لنجاح تطبيقها ، نذكر أهمها فيما يلي 

  وجود نظام جيد لمعلومات المحاسبة. 
  وجود نظام جيد لتقدير التكاليف باإلعتماد على كال من التكلفة التاريخية و الدراسة السوقية إلتجاهات

 .األسعار
 ل في لهذه التكلفة و لتأثيره على أسلوب العم ستراتيجيةرة العليا و ذلك بسبب الطبيعة اإلالدعم من قبل اإلدا

 .دارات داخل المؤسسة‘مختلف ال
  ستخدام التكلفة المستهدفة و التدريب العملي لألفراد على إ العلميةتوفير الدورات 
 دارات و التخصصاتتم تكوينها من أفراد من مختلف اإلتشجيع و تطوير فرق العمل التي ي. 
 مشاركة جميع المعلومات المتاحة بين جميع اإلدارات و األفراد عدم إختصاص البعض بها 
 إعتماد المؤسسة على أسلوب تفويض السلطة لفرق العمل لمساعدتها على اإلبتكار و اإلبداع. 
  تنمية العالقات مع الموردين بحيث تكون قائمة على التعاون بدال من ربح طرق على حساب خسارة الطرف

 .خراآل
  وجود قنوات إتصال مفتوحة بشكل دائم سواء بين المؤسسة و الموردين أو بين المؤسسة و العمالء أو بين

 .مختلف اإلدارات و األقسام داخل المؤسسة لتسهيل تقديم ومناقشة اإلقتراحات و الحصول على المعلومات 
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 للربح للمؤسسة تقديم جميع االنشطة و األفراد بمدى مساهمتهم في تحقيق إستراتيجية. 
 :تقييم أسلوب التكلفة المستهدفة

ي عرض ألسلوب التكلفة المستهدفة في التسعير مزايا و نقاط ضعف في المقابل ، و سنحاول فيما يل
 1:أهمها
 :المزايا .أ 

  (التسعير العملي)يمكن المؤسسة من تسعير ممتجاتها وفق معطيات السوق 
 أسلوب التكلفة المستهدفة نحو السوق نقطة محورية للتحليل،فإنها تتجنب مشاكل أخرى للتكلفة ،  إن إتجاه

 .حيث تصبح التكلفة أداة فعالة لتصميم منتج ناجح بدال من توثيق بيانات تاريخية
  يصبح السعر مسببا لعملية تطوير المنتج بدال من أن يكون ناتجا عنها مما يجعل عملية تطوير المنتج

 .نحو السوق و الربح بناء على أسعار السوق وجهة م
  إن إستعمال أسلوب التكلفة المستهدفة سيجبر المسيرين على تغيير طريقة تفكيرهم فيما يخص العالقة بين

 .سعر البيع والربحيةب التكلفة
 ما  إن من أهم خصائص أسلوب التكلفة المستهدفة على اإلطالق أنها تهدف إلى تخفيض التكاليف و هذا

 .يعزز فرصة زيادة حجم الربح المستهدف ، كما أنه يجعل من تسعير المنتجات عملية مرنة بشكل أكبر
 :نقاط الضعف .ب 

  كلفة لحساب الت البدايةمن غير السهل التنبؤ بسعر السوق المستقبلي لمنتج معين و الذي يعتبر نقطة
يجب إعادة النظر تقدير ( في حالة اإلنخفاض )سعر السوق المستهدفة ، وبناء ذلك فإنه في حالة تغير 

 .التكلفة المستهدفة
  يكون ربط أسلوب التكلفة المستهدفة باألرباح العادية معقوال عندما تكون المؤسسة تحقق أرباحا قريبة من

ت العادية رباح العادية و باألخص عند تحقيقها من المستويالعادية ،لكن في حالة بعدها عن األالمستويات ا
وباألخص عند تحقيقها لسلسة من الخسائر نتيجة إلنخفاض في حالة بعدها عن األرباح العادية لكن 
إنخفاض الطلب ، فإن قيام التكلفة المستهدفة على أساس األرباح  أو ر في السوق يسب حدة المنافسةاألسعا

 .لى أهداف غير قابلة للتحقيقإالعادية يمكن أن يؤدي 
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 :الفصل صةخال

ينظر المستهلك للسعر على أته مقدار للتضحية المادية و المعنوية التي يتحملها للحصول على المنتوج وهذا 
ما يجعله عنصرا مهما للمؤسسة في تسويق منتجاتها رغم تزايد دور العوامل غير السعرية في العملية 

ه دور إيجابي في تحسين سياسة سعر وبمجمل القول أن إستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة لالتسويقية 
ورغبات المستهلكين بدال من التسعير على اساس المنتجات ومن خالل التسعير على اساس المنافسين 

 .ثم تكلفة اإلنتاجالتكلفة ، أي بدال من تحديد تكلفة اإلنتاج ثم تحديد سعر البيع ، يتم تحديد سعر البيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :لثالفصــــــل الثا
إستخدام منهج اسلوب التكلفة  

 في تحديد سعر المنتوج المستهدفة
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 :تمهيد
دخل  أس لوب التللف ة لم على مختلف المفاهيم و الجوانب النظرية  و الثاني  األولبعد أن تعرفنا في الفصل      

التر  رإ يلي  د م   دانيا م  ن خ   ل ، س  نواول ف  ي ه  صا الفص  ل تجس   د م  ا ت  م المس  تفدفة و اار  ار المف  اهيمي للس  عر 
لص   ناعة اللوام   ل بس   ورة ، مواول   ة من   ا ت    خي  سياس   ة س   ع ر الدراس   ة الت   ي همن   ا مف   ا ف   ي الم سس   ة الورني   ة 

 .المستفدفة ف فا المنتجات في الم سسة ، ومواولة ترم ق التلال ف 
تق ديم لم سس ة وهد تمت هصه الدراسة الم دانية من خ ل ث ث مباوث أساسية ، و  ث تناولن ا ف ي المبو ث األول 

مواول  ة تس  ع ر أم  ا المبو  ث الثال  ث  فق  د ت  م في  د ر ف  ي الم سس  ة واه  ا التس  ع المبو  ث الث  اني  م  الص  ناعة اللوام  ل أ
المعلوم ات م ن مختل ف أهس ام ،وو ل ه صا ت م ع ن رري ق جم ا  المنتج من خ ل ترم  ق أس لوب التللف ة المس تفدفة

 .سسة التي لفا ع هة بالموضوعالم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إستخدام منهج أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج: الفصل الثالث 
 

35 
 

 .ENICABتقديم مؤسسة صناعة الكوابل : المبحث األول
 تعد م سسة صناعة اللوامل بسورة من الم سسات الفامة اهتصاديا نظرا لتم زها في مجال ن ارفا        

ن أتفا، ون ارفا وأهم تفا  وهدراتفا التنافسية اللم رة وسنتعرف على هصه الم سسة ألثر من خ ل التررإ يلى
 .االهتصادية، ومن ثم يلى هيولفا التنظيمي

I-  ن أة م سسةENICAB  التعريف مفاو. 
بعدة مراول منص ن أتفا يلى  ومنا هصا لصلك سنتررإ في هصا العنصر يلى ن أة هصه  ENICABلقد مرت م سسة 

 .الم سسة، والتعريف مفا وهصا من خ ل التعرف على الم سسة األم ومن ثم يلى الم سسة مول الدراسة
I-1-  ن أة م سسةENICAB : تعتمر الم سسة الورنية لصناعة وترو ب األجفزة اللفربائي واالللترونية

SONELEC  الم سسة األصلية التي انمثقت عنفا م سسة  ENICAB فقد أن أتSONELEC  في يرار
وانر هة انعاش الصناعة اللفربائية المولية، وفي يرار  18/11/1696الصادر متاريخ  96/38القرار رهم 

وبموجب مرسوم  1638مارس  1في  SONELECالهتصاد الورني، ثم هرار يعادة هيولة يعادة تنظيم ا
 :وانمثقت عنفا الم سسات التالية( SONELEK)تم يعادة الفيولة للم سسة  1638جانفي 1الم رخ في  01/38

ENIE : 08/11/1638متاريخ  38/801الم سسة الورنية لصناعة األجفزة االلترونية بموجب المرسوم 
 .ومقرها بس دي بالعباس

EDIMEL : 11/11/1638متاريخ  38/01الم سسة الورنية لصناعة العتاد اللفربائي، بموجب المرسوم 
 .ومقرها بالعاصمة

ENIBEC :ومقرها  11/11/1638متاريخ  38/00ب المرسوم الم سسة الورنية لصناعة البراريات، بموج
 .بسر ف

ENIEM : ومقرها  11/11/1638متاريخ  38/16الم سسة الورنية للصناعة اللفرومنزلية، بموجب المرسوم
 .مت زي وزو

:ENICAB الم سسة الورنية لصناعة اللوامل التي ت مل على ث ث وودات وهي: 
:  اعة األس ك الفاتفية واللوامل اللفربائية براهة ينتاجية هيمتفامختصة بصن :وودة وادي سمار بالوراش -   

 .رن سنويا00111
مختصة في صناعة األس ك واللوامل اللفربائية، براهة ينتاجية تقدر ب : وودة جسر هسنر نة بالقبة - 

 .رن سنويا 09111
 .مختصة بصناعة اللوامل اللفربائية بأنواعفا المتعددة: وودة بسورة -  
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2-I- و ث وانت  1639في سنة '' وودة اللوامل اللفربائية بسورة '' أن ئت : التعريف بالمؤسسة محل الدراسة
 1663اللائن مقرها بالعاصمة ثم انفصلت عنفا في سنة '' للم سسة الورنية لصناعة اللوامل '' تابعة آنصاك 

اللوامل مبسورة في المنرقة الصناعية ، و ث تقا م سسة صناعة ''م سسة صناعات اللوامل لبسورة '' لتصبح 
ولم عن الجزائر العاصمة،  وهد استفادت  601تبعد ووالي  69غرب المد نة على جانب الرريق الورني رهم 

دج وبعد ال رالة ما ال روة ااسبانية 311111111رأس مالفا 1661-11-16من هرار االستق لية في 
عتمر من ألمر المصانا على المستوى اافريقي، تقدر مساوتفا دج، وت1111111111أصبح  رأسمالفا يقدر م  

 ...هوتار مغراة ت تمل على ور ات ينتاج، مباني يدارية  60:ب
هوتار ت تمل على موهف للسيارات ومساوة  09: أما القسم الباهي ففو عبارة عن مساوة ورة تقدر ب 

 .خضراء
منفم ي تغلون بصفة مبا رة  % 11عامل ووالي  844: 24/12/2012ويملغ عدد عمال الم سسة يلى غاية 

 :       أو غ ر مبا رة في اانتاج وهم  نقسمون يلى
 .117: ير      ارات -
 .161: أع  وان توو م -
 .566: أع  وان تنف   ص -

ر     ن ولل     ن تغ      رت والي     ا ألس     باب تلنولوجي     ة  03111أم     ا بالنس     بة للراه     ة اانتاجي     ة المدائي     ة ه     ي 
 .واهتصادية

 : عقدا ما م سسات ورنية وأجنمية منفا86آنصاك ووالي SONELEC والنجاز هصه الوودة أمرمت 
 % 61لم سسات األجنمية منسبة ا

: SKET               م سسة ألمانية تلفلت مدراسة وتجف ز الم سسة باآلالت والمعدات وتلوين ال د العاملة المولية
 .بألمانيا

INVEST IMPORT :تلفل مترو ب اآلالت 11/18/1661وفقا للعقد الصي أمرم في  من  وغس فيا . 
SOGELERG :م سسة فرنسية اهتمت مدراسة أ غال الفندسة المعمارية والمدنية. 

VENCOTTE    :م سسة ملجيوية اختصت بالقيام بالمراهبة التقنية ألجفزة اانتاج. 

 %  91الم سسات المولية منسبة 

:GENERISDERممناء المسالن االجتماعية والررهات اهتمت. 
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BATIMENTAL   :اهتمت ممناء المصنا وبور ات اانتاج. 

ENIEL    : األجفزة اللفربائية مإعداداهتمت. 

SINMETAL    :مفمتفا يعداد وترو ب األعمدة الود دية. 

:SNIC.VPVأعمال الر ء والدهن. 

:ENMGPأعمال النجارة. 

ENP    : والدهناهتمت بالر ء. 

أواخر " GENERAL CABLE"بعقد  رالة ما  روة يسبانية  ENICABوهد هامت م سسة 
وبصلك فقد  %81، أما الدولة فوان لفا%11و ث أن النسبة المخصصة لفصه ال روة تقدرب  0111نوفممر

 .فرعا لل روة ااسبانية ولم تعد مللا للدولة ENICABأصبوت م سسة 
II-  االهتصاديةن اط الم سسة وأهم تفا. 

 . سوف نتررإ في هصا العنصر يلى الن اط الصي تمارسد الم سسة ووصلك يلى أهم تفا االهتصادية 
II1-- ن اط م سسةENICAB : تقوم الم سسة مإنتاج اللوامل اللفربائية بمختلف أنواعفا، وهصا بفضل يدخالفا

نوع من  611التخص  في ينتاج ألثر من لتلنولوجيا ود ثة ومترورة في هصا المجال يص تمونت الم سسة من 
 :اللوامل جمعت في خمس مجموعات هي

نوع تستخدم في  006تنتج الم سسة منفا ووالي : ( Les câbles domestiques)اللوامل المنزل . 1
 . pvcفولط وتصنا من مادتي النواس و  101و  001المنايات واالستخدام المنزلي ويتراوح ضغرفا ما م ن 

نوعا وتستخدم في ت غ ل اآلالت  11 ملغ عددها (:  les câbles industriel) مل الصناعية اللوا. 0
فولط وتنقسم مدورها يلى نوع ن وسب المواد  1111و  911الصناعية والموروات، ويتراوح ضغرفا ما م ن 

 . PRCعزولة بمادة واللوامل الصناعية الم  PVCاألولية المستخدمة في صناعتفا وهي اللوامل المعزولة بمادة 
تستخدم اللوامل صات التوتر المتوسط في نقل اللفرباء متوتر : اللوامل اللفربائية صات التوتر المتوسط والمرتفا. 3

فولط ويملغ  8111فولط، أما صات التوتر العالي فتفوإ  دة توترها في النقل اللفرباء  8111و 1111ما م ن 
 .نوع 11ووالي عدد اللوامل صات التوتر المتوسط 



 إستخدام منهج أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج: الفصل الثالث 
 

35 
 

وتستعمل خاصة في نقل اللفرباء من المووالت يلى منارق  11 ملغ عدد أنواعفا  :ابل غير المعزولةاللو. 6
 .فولط 00111توزيا مع نة وتتومل تيار  دتد ووالي 

تستخدم هصه اللوامل في توزيا (:  les câbles de réseaux) كوابل الشبكات الكهربائية أو التوزيع . 5
ويتلون من المنغزيوموالس لس وم واأللمن وم وتتلون هصه AGS: باء وتصنا من األلمن وم وخليط يسمى م    اللفر 

 . فولط  1111نوع ، وتنقل تيار  دتد ووالي  11المجموعة من ووالي 
 .وما تنتج الم سسة بورات خ مية بأوجام مختلفة لتوظ ب اللوامل مور ات مختلفة

وصارت تسوهفا للم سسات صات  PVCت الم سسة تنتج وم بات وفي السنوات األخ رة أصبو 
الصناعة الب ستيوية هصا بااضافة يلى استعمالفا في صناعة اللوامل اللفربائية وللي تقوم الم سسة مفصا 

 .اانتاج توتاج يلى مواد أولية 
 :وانتاج مختلف األنواع من اللوامل فإن الم سسة توتاج جملة من المواد أهمفا

 MIDAL CABLE :م سسة بورين تزود الم سسة باأللمن وم. 
UNYM-SOCHTTE-BDYAMA :روة فرنسية تزود الم سسة بالربا  ر . 

SARC NISAN :م سسة تروية تمول الم سسة بالنواس. 
BPCHICAL : الملجيوية تزود الم سسة بمواد أخرى مختلفة واأللواح، المسام ر، هرا الغيار، ومادتي

 .PVCو PRCالعزل
ENAP :بسويودة تزود الم سسة بالخ ب. 
ENIP : بسويودة تزود الم سسة بPVC. 
ENC :بالخروب تزود الم سسة بالنواس وPVC. 

II -2-األهمية االقتصادية للمؤسسة. 
توتل الم سسة موانة بارزة علي المستوى الدولي وتعتمر ألمر وودة صناعية في مجال تخصصفا على 

للجودة من ررف الووالة  ISOالمستوى اافريقي، وهد التسمت سمعة ج دة دوليا بعد توصلفا على  فادة 
ول هسم تس  ر التي منوت يلي ول مس  (  ISO10011) وتوصلفا على  فادة المدهق ن  A-F-A-Qالفرنسية 

 .الجودة ومس ول دائرة التلنولوجية وضمان الجودة، وأثمتت أهمية ه الء األ خا  للقيام بعملية التده ق والمراهبة
 : فإن اء الم سسة الورنية لصناعة اللوامل جاء لتوق ق جملة من األهداف أهمفا 

 . تلمية اوتياجات السوإ الورنية من اللوامل- 
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 . جات الورنية من اللوامل في السوإ العالميةيموانية صرف المنت -
 . التقل ل من نسبة البرالة لت غ ل عدد مع ن من العمال -
 .يدخال تلنولوجيا الود ثة والمترورة في صناعة اللوامل -
 .تدعيم هيول االهتصاد الورني  -
 .ة االهتصادية راد اللوام ل م ن الس وإ الخارج  ة والقض اء عل ى التبع   تخف  ض نسم ة است -
 .المس اهم ة  في جل ب العمل ة الصعم ة -
 . توس  ن ص ورة المنتج ات الورن  ة ف ي الس وإ العالم   ة -
III- الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة. 
عب       ارة ع       ن ه       رم  وض       ح مختل       ف  ين المخر       ط  التنظيم       ي لم سس       ة ص       ناعة اللوام       ل مبس       ورة 

المس       تويات والوظ       ائف والع ه       ات المختلف       ة م        ن ه       صه الوظ       ائف الموج       ودة ب        ول متسلس       ل وتص       اعدي 
 (1أنظر الملوق رهم: )ويمون تقسيم الم سسة يلى خمس مد ريات وعدة دوائر تتمثل في 

ــــة العامــــة 1 يصا تتل    ون م    ن أمان    ة  ت     رف ه    صه المد ري    ة عل    ى مراهب    ة ومتابع    ة س     ر الم    د ريات: ـ المديري
 :العامة ومجموعة من المساعد ن المولف ن بعدة مفام وهم

ويت      ولى ه      صا المس      اعد القض      ايا المتعلق      ة : مســــــاعد الــــــرئيش المكلــــــف بالشــــــؤو  القانونيــــــة والنزاعــــــات. أ
 .بالزبائن الص ن لم يسددوا ما عل فم من د ون ونزاعات أخرى متنوعة خاصة بالم سسة

ـــــرئيش الم. ب ـــــةمســـــاعد ال ـــــف بالمعلوماتي تتمث     ل مفم     ة ه     صا الف     رع ف     ي الخ     دمات الت     ي تس     تف د منف     ا  :كل
 . الم سسة في يرار ال بوة المعلوماتية وأجفزة الواسوب

ــــة الحســــابات. ج ــــف بمراقب  ف    تم ه    صا المس    اعد بمراهب    ة س     ر العم    ل المواس    مي والعم    ل عل    ى : مســــاعد المكل
ة المتع     ارف عل ف     ا للموافظ     ة عل     ى أص     ول الم سس     ة توق     ق الده     ة، وااللت     زام ف     ي ترم      ق المب     اد  المواس     مي

 .وممتللاتفا
ــــف با شــــهار. د ــــرئيش المكل يق    وم ه    صا المس    اعدة مإنج    از الم    رامج اال     فارية لت    رويج المنتج    ات : مســــاعد ال

والدعاي     ة لترغ      ب الزب     ائن عل     ى ااهب     ال، يصا نج     د أن لف     صه المد ري     ة العام     ة وم     د ريات فرعي     ة متص     لة مف     ا 
 : مبا رة وهي

مد ري      ة التقني      ة، مد ري      ة المالي      ة والمواس      بة، المد ري      ة التقني      ة التجاري      ة، مد ري      ة ال       راء، مد ري      ة الم      وارد ال
 .الب رية والوسائل

 : وتتلون من الدوائر التالية :ـ المديرية التقنية 2
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وه      ي ال      دوائر الخاص      ة بعملي      ات اانت      اج وتض      م و      ل م      ن مص      لوة التخر      يط،  :دائــــــرج إنتــــــاج الكوابــــــل. أ
 .ة العزل، مصلوة القلد والظفر، مصلوة التغل ف والتجميا ومصلوة العزل والتغل فمصلو

وه     ي الت     ي تف     تم بعملي     ة الص     يانة اآلالت اانتاجي     ة ميوانيوي     ا ووفربائي     ا وعت     اد النق     ل  :دائـــــرج الصـــــيانة. ب
مص       لوة الص       يانة اللفربائي       ة، مص       لوة ص       يانة العت       اد المتنق       ل، : والتل        ف وه       ي تض       م مص       الح التالي       ة

 . مصلوة صيانة المناهج
ــــات. ج ــــاج الملحق ــــرج إنت وتتل    ون ( لبو    رات الخ     مية ا) وتق    وم ه    صه ال    دائرة بص    ناعة مختل    ف المنتوج    ات : دائ

 .مصلوة البورات واالسترجاع، مصلوة المنافا: هصه الدائرة من ث ثة مصالح وهي
ـــــة. د ـــــا ويـــــما  النوعي ـــــرج التكنولوضي تق     وم ه     صه ال     دائرة بمراهب     ة وفو       الم     واد األولي     ة الم      تراة هم     ل : دائ

خروجف     ا م     ن الور      ات وصل     ك  القي     ام بعملي     ة التخ     زين وم     ا  نرم     ق نف     س األم     ر عل     ى المنتج     ات التام     ة بع     د
 .مصلوة التلنولوجيا والتنمية، مصلوة المخامر، مصلوة التجارب: من خ ل المصالح التالية 

تعتم    ر ه     صه المد ري     ة الرو     زة األساس     ية الس     تمرار الم سس    ة نظ     را ل     دورها : مديريـــــة الماليـــــة والمحاســـــبة -3
ومراهب    ة الت    دفقات المالي    ة الخارجي    ة والداخلي    ة  الف    ام ال    صي تق    وم ب    د م    ن خ     ل متابع    ة و    ل العملي    ات التجاري    ة

يض      افة يل      ى يع      داد دف      اتر الم سس      ة والميان      ات الخاص      ة بالتس      ج ل المواس      مي للعملي      ات ال ومي      ة، وو      صلك 
الوس       ابات الختامي       ة، الم زاني       ات وج       دول وس       ابات النت       ائج وو       صلك وس       اب س       عر التللف       ة وتنقس       م ه       صه 

 : المد رية يلى دائرت ن 
تق      وم ه      صه ال      دائرة متس        ر أم      وال الم سس      ة وتس      د د مختل      ف العملي      ات،       : ليــــــة والميزانيــــــةدائــــــرج الما. أ

 : يضافة يلى يعداد الم زانية التقد رية وهي تقسم
ــــــة* وه      ي المص      لوة المس      ئولة ع      ن يع      داد الم زاني      ات التقد ري      ة ومراهب      ة التل      ال ف، : مصــــــلحة الميزاني

 . زانيةوهي تتلون من رئيس المصلوة ورئيس فرع الم
نفق       ات )وه      ي المس       ئولة ع       ن مختل      ف العملي       ات المالي       ة ومراهب      ة ورو       ة األم       وال : مصـــــــلحة الماليـــــــة*

لتجم      ا و      ل الم      دخ ت ( ال      خ......ال       يوات، أم      ر بالتووي      ل )وف      ق لر      رإ التس      د د المتبع      ة ( وا        رادات 
مواس      مي والمخرج      ات ف      ي ج      دول ارس      الفا يل      ى الوس      اب الج      اري والص      ندوإ اتم      ام عملي      ة التس      ج ل ال

 .فرع وروة األموال وفرع تغرية األموال: وصلك بمساعدة الفروع التالية
ومتابع       ة ( المميع       ات ، الم        تريات)مفمتف       ا متابع       ة ال ومي       ات المس       اعدة : دائـــــــرج المحاســـــــبة العامـــــــة -ب

وصل      ك م      ن خ       ل ( العام      ة، التول لي      ة ) المص      اريف الم      دخ ت والمخرج      ات وصل      ك باس      تعمال المواس      مت ن 
 : ت ن وهماالمصلو
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وه     ي المس      ولة ع     ن تنف      ص العملي     ات المختلف     ة م     ن مي     ا و      راء، ج     دول  :مصـــــلحة المحاســـــبة العامـــــة* 
ف        رع الم       ورد ن، ف        رع الزب        ائن، ف       رع الوس        ابات الج        اري : النت       ائج وه        ي توت       وي عل        ى الف        روع التالي       ة

 .والصندوإ 
وهيم     ة يصا توت     وي عل     ى وه     ي المس      ولة ع     ن مراهب     ة المخ     زون وم     ا : مصـــــلحة المحاســـــبة التحليليـــــة* 

 .فرع المواد والممتللات، فرع االستثمار، فرع سعر التللفة: الفروع التالية
 : تضم هصه المد رية الدوائر التالية: ـ المديرية التقنية والتضارية 4

 : ويتفرع عن هصه الدائرة مصلوت ن هما: دائرج المنتوج النهائي .أ 
 مصلوة تس  ر اللوامل. 
  الملوقاتمصلوة تس  ر ينتاج. 
 :ونجد ف فا مصلوت ن هما: دائرج التسويق . ب
 مصلوة الميا. 
 مصلوة التسويق. 

ــــة الشــــرا  4 تف    تم ه    صه المد ري    ة ب     راء الم    واد األولي    ة وهر    ا الغي    ار وو    صلك تس      ر المخزون    ات : ـ مديري
 :وتظم المصالح التالية( مواد أولية وهرا غيار)
 .مصلوة التموين. 1
 .تس  ر مخزون هرا الغيار مصلوة. 0
 .مصلوة تس  ر مخزون المواد األولية. 8
تق      وم ه      صه المد ري      ة بمتابع      ة الورو      ة ال ومي      ة للعم      ال ومراهب      ة : مديريــــــة المــــــوارد البشــــــرية والوســــــائل -5

: اوت    رامفم ه    وان ن العم    ل وتف ئ    ة النق    ل، وم    ا تق    وم أيض    ا مت     جيا وترهي    ة العم    ال وه    ي تض    م مص    لوت ن هم    ا
 .اية واألمنمصلوة الوه

وت      مل أيض     ا عل     ى دائ     رة المس     تخدم ن والتل     وين، والت     ي م     دورها تتف     رع يل     ى : مصـــــلحة الوســـــائل العامـــــة
 : مصلوت ن هما

 .مصلوة المستخدم ن*     
 . مصلوة التلوين والخدمات االجتماعية*     

 :يمي الفيول التنظ
  التعريف باالمنتوج محل الدراسة:المطلب األول 
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 تعريف بالمنتوج : أوال 

و ث  تراوح ضغط  H07V-K 16mm2هو نوع من أنواع اللوامل المنزلية ، ويرلق على هصا الصنف با سم 
  .فولط   ، يستخدم في المباني  601-101هصه اللوامل م ن 

 :تستعمل الم سسة انتاج هصا المنتوج  المواد التالية 

 %66من معدن النواس بصفاء  هو ناهل وفربائئي: النواس -1
هي عبارة عن مادة ب ستيوية ميضاء وهي من مستخرجات المترول و الغاز و تجلب بصفة : prcمادة  -0

 .الملجيوية  BOREALISعامة من سويودة ومن  روة 
 .MéLANGECOLORé MAITRE DE PVCخليط  ملون اسود  -8

 :وباستعمال  د عاملة تتمثل في 

 :ق لكل آالت ا نتاجعمال يوزع سائ3: العمال 

 .BM800:اآللة األولى 

 .MEHC90/4:اآللة الثانية 

 .RWV450-S:اآللة الثالثة

 : مراحل ا نتاج : ثانيا

 : إ  مختلف الكوابل المنزلية تمر بالمراحل التالية 

هي مرولة تقلي  هرر سلك النواس أو األلمن وم عن رريق تمد ده وسب نوع اللامل  تم : مرحلة القلد .1
المصلوة بمدى مرابقتد للمواصفات المرلوبة  و ث تتلفل هصه يرسالد بعد صلك يلى مصلوة التجارب 

، الوزن ، النوعية ، وما  تم يرسال  ع نة يلى المراهبة الف زيائية و الميوانيوية لد من من و ث القرر 
الص بة ، المقاومة اللفربائية ، وفي والة ثموت عدم المرابقة يعزل نفائيا و ث التمدد و ااسترالة

وضا عليد يص ود أما يصا أمون يص ود تعلى وهصا في والة عدم القدرة وتوضا عليد براهة ومراء 
 .براهة صفراء

 .PRCوهي غزل اللامل بمادة أولية ب ستيوية : مرحلة الغزل  .2
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 .ENROLER DES COURONNES:مرحلة التركيب  .3

 التسعير في المؤسسة محل الدراسةواقع : المبحث الثاني 

 اقع سعر التكلفة و : المطلب األول

و ث  تراوح ضغط هصه هو نوع من أنواع اللوامل المنزلية ،  H07V-K 16mm2 سنختار في بوثنا هصا المنتج 
  .فولط   ، يستخدم في المباني  601-101اللوامل م ن 

 :حساب تكلفة المنتوج: أوال 

تستخدم لم سسة الورنية لصنا اللوامل انتاج المنتوج أسلوب التلال ف الللية ، التي تتضمن التلال ف التالية 
 .متر 1111وهصا انتاج 
 :تتلون من : تلال ف المواد المستعملة  .1

 fil de cuivre cu-el 20Q mmتللفة المادة المستعملة مادة  .أ 
 106.3x111.60=111101.319=تللفة الوودة الم تراة 

 :تللفة اللمية المستعملة 
 دج111101.319=وغ x111.60وغ 106.3

 mélange de prc 12-e2cmمادة : mélangeprc( 0)تللفة المادة  .ب 
 : يموننا تود د تللفة هصه المادة األولية المستعملة وما  لي 

 مصاريف ال راء +سعر المادة = prcتللفة  راء 
 :وما هو موضح في الجدول التالي 

 prcتكلفة شرا  المادج  -1-رقم  ضدول
  الميان (وغ)اللمية  euro 1000السعر  (السعر xاللمية )القيمة 

314 412,00 
9 576,00 

1 970,00 
60,00 

15 960,00 
15 960,00 

 PRCمادة 
 مصاريف ال راء

 اجمالي    988,00 323
 عدد الوودات   960,00 15

 تللفة  راء الرن الواود   2.03
 ميانات الم سسةمن يعداد الرالبة باالعتماد على : المصدر
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 يلى دج EUROتوويل العملة من 
 : تم توويل العملة ما لي

1.EURO=110.8609 دج 
0.18EURO =207.8631دج 

 
 متر من المنتوج1111تللفة المادة األولية المستعملة انتاج ( 0)الجدول رهم -

 المادة الموونة (وغ)اللمية  السعر  القيمة 
3 775,64 

30 404,11 
358,21 
186,81 

207,8631 
135,03 
15,28 

149,45 

48,03 
25,21 
51.21 
1.25 

PRC 
Plastifiant DOP 

CRAIEMYA 
STAB/CUB(ME8703KA) 

 اجمالي    724,77 7
 عدد الوودات   100

 الوودةتللفة   77,25
 ميانات الم سسةمن يعداد الرالبة باالعتماد على : المصدر

 
 : تتجلى من الجدول التالي ( 8)تللفة المادة 

 8وساب تللفة المادة ( 8)الجدول رهم    
 القيمة السعر اللمية وغ المادة الموونة
PVC noir 0,9 805,17 724,5 

 ميانات الم سسةمن يعداد الرالبة باالعتماد على : المصدر
 

متر من المنتج يموننا وساب التللفة ااجمالية للمواد  1111بعد أن همنا بوساب تللفة الوودة المستعملة انتاج 
 :المستعملة وما  لي 
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 وساب التللفة ااجمالية للمواد المستعملة ( 6) جدول رهم 

 المادة الموونة (وغ)اللمية  السعر  القيمة 
110 127,81 711,42 154,8 Fil de cuivre 

4 298,77 140,025 35 Mélange de PRC 
724,5 805,17 0,9 PVC Noir 

 ااجمالي   451,08 115
 ميانات الم سسةمن يعداد الرالبة باالعتماد على : المصدر

 

بعد هيامنا مزيارة مصلوة ااستثمارات زودنا مإهت ك اآلالت الث ثة : تلال ف يهت ك اآلالت 
MEHC90/4.SC،RWW4450،BM800 

 11هت ك المتزا د ،و ث أخصنا يهت ك سنة  علما أن عدد اال فر السنة اما العلم أنفم يستخدمون رريقة ا
 :ساعة ويوسب بالع هة التالية 118.88 وم وعدد ساعات هو 60عرل و ث لم تأخص بع ن ااعتبار ال

اهت كالسنة
    فر

 اهت ك ال فر 

 

اهت ك ال فر
      

 اهت ك الساعة 

 

 

 

 

 

 



 إستخدام منهج أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج: الفصل الثالث 
 

53 
 

 األالت يهت ك( 6)جدول رهم

اهت ك سنوي  األالت
 دج

اهت ك  فري 
 دج

اهت ك ساعة 
 دج

 اهت ك األلة الوهت سا
 دج/سا

BM800 1 
277546,99 

121671.14 701,96 0,310 217,61 

MeHc90/4 965698,89 91971,32 503,61 0,217 115,14 
RWV450.sc 1181446,46 112518,71 649,16 0,111 72,06 

 404,81     المجموع
 ميانات الم سسةمن يعداد الرالبة باالعتماد على : المصدر

 

للوصول على عدد العمال الم رف ن على ث ث آالت السابقة همنا مزيارة هسم المستخدم ن : تللفة ال د العاملة
وهت الصي تستفللد اآللة لووصا هسم األجور للوصول على أجرهم ال فري ، وزودنا هسم المواسبة التول لية با

 في أجر العامل  %10انتاج هصا المنتج ما العلم اند تابا للسنة وأن هناك زيادة منسبة 

اجر ال فر
      

 األجر الساعي 

 

 الوهت الصي تستفللد اآللة هل الوهت دهائق أو ماصا ن  ر يلى صلك فوإ الجدول xاالجر الساعي =أجر العامل 

 تللفة ال د العاملة ( 0)جدول رهم 

 اجر العامل الوهت سا األجر الساعي األجر ال فري  العمال األالت
BM800 123.74 0,310 399,16 69186,83 سائق 

MeHc90/4 116.73 0,217 537,92 93237,90 سائق 
RWV450.sc 42.20 0,111 380,14 65889,63 سائق 

 282.67     المجموع
 ميانات الم سسةمن يعداد الرالبة باالعتماد على : المصدر
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 تللفة اانتاج المبا رة  وساب  تمومن هنا 

 ااهت لات+العاملة  تللفة ال د+تللفة المواد األولية المستعملة =تللفة اانتاج المبا رة 

                      11061.13+030.91+616.31=110003.09 

 x01%تلال ف االنتاج المبا رة=أما تلال ف اانتاج غ ر المبا رة 

        11003.09x   1.0   =0660.110 

 التول لية  ومن هنا يمون وساب سعر التللفة مناء على المعلومات التي زودنا مفا رئيس مصلوة المواسبة

 ت اانتاج غ ر المبا رة +ت اانتاج المبا رة =سعر التللفة 

 18916.010=سعر التللفة 

232 47631تللفة المتر الواود 

4   
 م/دج18.916010=

 : تعتمد الم سسة على تسع ر منتجات مإضافة هامش ربح مودد لسعر التللفة مفمت وان هصا األخ ر وما  لي 

 (%11)هامش الربح +التللفة  سعر=سعر الميا 

18916.01(+1.113674.27x) 

18916.01+1891.60 

 10161.961=سعر ميا المنتج 

 م/دج10.1619سعر ميا المتر الواود 

 مما يقدم ن وظ أن السعر الناتج يوون بع د عن ما ريد الزبون في اللث ر من االويان 

 طرق التسعير: الثاني المطلب

مستوى وودة ى عملية تود د السعر في مرولت ن تتم في نفس الوهت عملية التخريط لإلنتاج عل يمون يختصار
.العمليات و على مستوى المالية و المواسبة   
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من الور ة األولى يلى المرولة األخ رة   Zيلى Aتقوم هص الوودة متخريط للعملية اانتاجية من : وحدج العمليات 
و ث تتم تود د اللمية المادة األولية االزمة المواد األخرى ، اآلالت المستخدمة ،الراهة " مراهبة المنتوج"

ينر ها من معلومات النظام (هيمة)  DECOالمستخدمة ويتم تسج ل هصه العملية على مستوى مرنامج 
 ى من وودة المواسبة و الماليةومعلومات أخر  AS400المعلوماتي 

  

للراهة على  تم تسج ل المعلومات الخاصة بفاتورات المواد األولية و المواد األخرى : وحدج المحاسبة والمالية 
عملية وتتم  UNICLASSمرتبط مجفاز مواسمي  JJJJJJJالصي هو   AS400مستوى جفاز نظام معلوماتي 

تود د سعر المنتوج ينر ها من سعر المواد األولية ، المواد األخرى ، ال د العاملة المبا رة ، يهت ك اآلالت 
 .  DECOينر ها من AS400، وتتم على مستوى المستخدمة 

ما UNICLASSمن خ ل مقارنة التلال ف المسجلة الموجودة في  تتم عملية المراهبة:مراقبة تكلفة المنتوج 
 %31مراهبة سعر المادة األولية الموجودة التي ت ول ووالي وتتم  AS400القيمة النفائية للمنتوج النفائي في 

 .مساهمة غ ر مولفة مقارنة بمادة األولية لنظرا اهت ك اآلالت وهيمة تللفة  ال د امن سعر المنتوج 

 المستهدفةمحاولة تسعير المنتج م  خالل أسلوب التكلفة : الثالث المبحث

مراول اانتاج وصلك في مراول تصميم وتروير المنتج  خ لالتللفة  لتللفة المستفدفة يعتمد على تقللأسلوب ا 
ما الموافظة على نفس جودة المنتج ، لصا سنواول ترم ق أسلوب التللفة المستفدفة على المنتوج مول الدراسة 

 : تالية أوال مراول ترم ق التللفة المستفدفة بالمراول ال

 تخريط التللفة المستفدفة : المرولة األولى  -1

 وتمر باالخروات التالية 

ويتم تود ده من خ ل دراسة الم سسة للسوإ الصي  تم ررح فيد : تود د سعر الميا المستفدف  .أ        
 المنتوج مول الدراسة وصلك من خ ل دراسة وتود د عدة عوامل منفا 

AS400 DECO 
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هم ولقة في تود د التللفة المستفدفة بالنسبة لعم ء م سسة صناعة اللوامل ، ف مدو وتعتمر أ : العم ء .ب    
أنفم راض ن عن المنتوج ، ما الرغبة في ينخفاض األسعار ألند منتوج مستفلك وث را ولد مجاالت متعددة من 

 ااستعمال

توقيقفا باافتراض ما رئيس ولود د الوصة السوهية التي ترمي م سسة صناعة اللوامل في : المنافس ن .ج   
هسم المميعات فإن السعر الصي  ريده الزبون هو سعر الميا المنتوج مول الدراسة ليصبح سعر ميا مستفدف يقدر 

 م من اللامل المنزلي 1111ل دج16611ب

للم سسة على المدى   تم تود د من خ ل وضا التخريط ااسترات جي: وضا هامش الربح المستفدف   
الرويل ، وبناء على يسترات جية الربح ، يفترضنا بمساعد رئيس هسم المميعات أن الم سسة تود توق ق هامش 

 :وصلك مناء على هامش الربح الفعلي ومن هنا يمون تود د الربح المستفدف وما  لي %11ربح يقدر 

 التللفة+هامش الربح =السعر 

 لفةالتل(+التللفة 1.1x=)السعر

=التللفة المستفدفة 
السعر
4 4

=18060.606 
 18060.606x1.1=1806.060=هامش الربح 

 :تحديد وتحليل هدف خفض التكلفة للوصول إلى التكلفة المستهدفة :المطلب األول  

 :معادالت التالية الويمون التعم ر عنفا با

 .هامش الربح المستفدف –سعر ميا المستفدف  =التللفة المسموح مفا 

 =16611-1806.060 

                    =18060.600..........1 

 .التللفة المستفدفة-التللفة الجارية=هدف خفض التللفة الممون  -

                             =18916.01-18060.600. 
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                             =103.310..........0 

 .التللفة المستفدفة-التللفة المسموح مفا=التللفة  التودي ااسترات جي لخفض -

                                     =18060.600-18060.600. 

                                   =1.............8 

 نجد أن 4 وبإستخدام المعادلة -

 .التللفة التودي ااسترات جي لخفض –التللفة المسموح مفا =التللفة المستفدفة 

                  =18060.600- 1=18060.600. 

 نجد 1بالتعويض التللفة المسموح مفا في المعادلة 

لخفض  االسترات جيدي التو–هامش الربح المستفدف –سعر ميا المستفدف  =التللفة المستفدفة 
 التللفة

               =16611- 1806.060- 1 =18060.600. 

 :تحقيق التكلفة المستهدفة بإستخدام أدوات تقليل التكلفة:المطلب الثاني  

التي تستخدم لتوق ق التللفة المستفدفة ، لقد يخترنا في دراستنا هصه اسلوب هندسة  هناك العد د من األدوات
القيمة والتي تعمل على تود د توس نات التي يمون يدخالفا على تصميم المنتوج ، ويمون من خ لفا تخفيض 

 : هية و ث ث أن ر، وتتضمن  تللفتد

 :التحليل الوظيفي للمنتوج محل الدراسة  .1

رئيسية و المتمثلة في ظبط التوتر و نقل اللفرباء ، وتوق ق الغرض  ظائفتول ل وظائف اللامل المنزلي الو  بعد
عنفا لم لفا من دور مفم  بأنفا وظائف ال يمون ااستغناءالرئيسي للمنتوج ، والثانوية المتمثلة في العزل ، وجدنا 

 .في توزيا و ييصال اللفرباء داخل المباني 
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 :تحليل مكونات المنتوج .2

بقسم التلنولوجيا وجدنا أند يمون تغ  ر  اللامل ، بااستعانة وهنا  تم تود د الموونات الرئيسية االزمة لألداء
الخصائ  وي دي نفس الوظيفة للند لد نفس   pvcالصي وظيفتد العزل ، بموون آخر ويسمى  prcموون 

 .بسعر أهل

الت تستورد منفا sarguysanهامت الم سسة بمفاوضات ما ال روة التروية :  إدارج العالقة مع الموردي  .3
عم ل رئيسي  مإعتبارها مادة النواس من أجل تخفيض أسعار الميا مإفتراض بعد المفاوضة أن الم سسة

 :هي ومفم هنا تصبح تللفة المادة المستعملة من النواس
 1.06x1061.16% =111606.1.1100= هيمة التخفيض  -

 رن/دج1061.16=                 
 1061.16-111606.1100=بعد التخفيض تللفة الرن -

 وغ/دج118.33=رن /دج118331.39=                          
 106.3703.88x=113691.90=المستعملة  تللفة

وهي عبارة عن مادة ب ستيوية ميضاء تتمثل سلسلتفا اللفربائية من  prcالمعوضة للمادة  pcvتللفة مادة 
ch2=hcl  وهي مستخرجات المترول والغاز وتستورد من المورد الفرنسيitochu France 

 يلى د نار جزائري  usdيموننا توويل العملة من 

usd=13.910 

 :يموننا وساب تللفة هصه المادة األولية ، وما هو موضح في الجدول التالي -
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 :تكلفة المادج المستعملة

 المادة الموونة (وغ)اللمية  السعر  القيمة 
3 775,64 

30 404,11 
358,21 
186,81 

13.91 
135,03 
15,28 

149,45 

48,03 
25,21 
51.21 
1.25 

PRC 
Plastifiant DOP 

CRAIEMYA 
STAB/CUB 

(ME8703KA) 
 اجمالي    724,77 7

 عدد الوودات   100
 الوودةتللفة   77,25

       

التي ت دي يلى نفس الوظيفة  pvcبمادة  prcبعد أن همنا متعد ل تللفة المادة االولية للنواس و يستمدال مادة 
 :المستعملة وصلك من خ ل الجدول التالي للن متللفة أهل ، يموننا وساب التللفة المستفدفة لمواد 

 المادة الموونة (وغ)اللمية  السعر  القيمة 
113691.906 118.33 154,8 Fil de cuivre 

0118.10 11.00 35 Mélange de PRC 
724,5 805,17 0,9 PVC Noir 

 ااجمالي   110033.31
 

 سا/دج 616.31ا سمق فإن يهت ك اآلالت بوغ من خ ل م

 030.91وتللفة ال د العاملة هدرت 

 ومنفا فإن التللفة المستفدفة المبا رة تساوي 

110833.31+616.31+030.91=1106016.63 

 من التلال ف المبا رة   %01أما التلال ف غ ر المبا رة ففي نسبة -
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 1106016.63x1.0=006616.369=التلال ف المستفدفة الغ ر مبا رة يصن 

 18060.600=المستفدفة  التللفة

 .م/دج 18.06000=م 1111/دج18060.600=التللفة المستفدفة للوودة 
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 :خالصة الفصل  

سسة لفا هسم خا  بمواسبة التلال ف و ث ترمق أسلوب التللفة   من خ ل دراستنا لفصا الفصل تعرفنا بأن الم
مر الزبائن صوما أنفا تتبا الرريقة التقل دية في تود د أسعارها مما هد   دي يلى تد د تلال ف ينتاجفا والللية في ت

 ريده الزبون وما تترلا يليد الم سسة  وعليد واولنا ترم ق أسلوب التللفة المستفدفة لمواولة ي جاد ول م ن ما
 ينتاجهندسة  يعادة، من خ ل البوث عن السعر الصي  رضي الزبون ومواولة تجس ده من خ ل من أهداف

 .المنتج مول الدراسة

 

 

 

 

 



 

 
 

 ةخـــاتـمـال



 الخاتمة

 

ر أسلوب التكلفة المستهدفة كبديل لألساليب التقليدية المختلفة التي تعمل على تخفيض التكاليف في و ظهإن    
أي تكون لديها يسمح باإلختيار في إنتاج المنتوج المرغوبة فيه  ،مرحلة التصميم و التصوير :مراحل مبكرة 

، يكون لها صورة مستقبلية عن مصير هذا المنتوج  نأيضحة عن السعر و السوق الذي يطرح فيه اصورة و 
تم ماترغب أن إلخ ......يعتمد هذا األسلوب على دراسة السوق بحيث يرتكز على رغبة العمل والمنافسين 
يجب إنتاج المنتوج بتكاليف من تكسبه كهامش ربح من هذا المنتوج وبعدها يأتي تحديد التكلفة المستهدفة التي 

السياسات التقليدية للتسعير التي تعتمد على تخفيض التكاليف في مراحل متأخرة مما يجعلها حدودها على عكس 
 .تصل بهامش  الربح المرغوب فيه وقد تصل أحيانا إلى الخسارة

وبعد التطرق للجانب التطبيقي تبين أن هناك إستعداد واضح أبداه محاسبو التكاليف ومسؤولو قسم المبيعات في 
الذي يريدونه بهدف تحسين مستوى التسعير المعتمدة لدى المؤسسة ، وهذا ب المقترح والتغير تعلم هذا األسلو 
ما يجعلنا نحكم على إمكانية تطبيق هذا األسلوب المقترح للمؤسسة لهذا التغيير ، وهذا  استعدادايعني أن هناك 

نات التفصيلية التي كانت وحيد في ظل عدم التمكن من جمع البياو إن كانت تجربتنا إقتصرت على منتوج 
 .ميل ستسمح لنا بتحديد التدقيق لتكلفة المنتج وبالتالي تسعيره بشكل أدق ومناسب ومرضي للع

 :ولقد تم من خالل هذا البحث التوصل لمجموعة من النتائج النظرية و التطبيقية تبرز أهمها في 

 : النتائج النظرية .1
بشكل جيد للمستويات  المفاهيم الحديثة وغير معروفةإن مفهوم أسلوب التكلفة المستهدفة من  .أ 

اإلدارية المسؤولة كما نرى الكثير هذه المؤسسات أن مخرجات االساليب المستخدم لديها سليمة 
 . وال داعي لتفسيرها إذا لم تشجع وتدعم أهمية تطبيقه

ل والتي تخفض تمثل التكلفة المستهدفة منها جديدا في الحصول على الربحية على المدى الطوي .ب 
 .التكاليف في كل مراحل إنتاج المنتوج 

" المنافسة "تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة لدى المؤسسات الجزائرية حتما سيكسبها الرهان  .ج 
تكلفة المنتوج وتحديد السعر المناسب و المرضي الذي يقبله وهذا لذقة األسلوب في  تحديد 

 .العميل و يكسبها الربحية 
ن كان العائق المادي التكلفة المستهدفة يتطلب تكريس  إعتماد .د  إمكانيات مادية وبشرية هامة ، وا 

مقدور عليه عند بعض المؤسسات ، إال أن عائق مقاومة التغير فقد يكون األصعب و الذي 
 .يتطلب جهد أكبر



 الخاتمة

 

 : النتائج التطبيقية .2
يصفة عامة سسات الجزائرية من أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق التكاليف المستهدفة في المؤ  .أ 

 .محل الدراسة عدم توافر أنظمة المعلومات الالزمةالتطبيقية ENICABمؤسسة 
لدى إطارات مصلحة محاسبة التكاليف بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة إستعداد لتطبيق طريقة  .ب 

لكن هذا القرار ال يتخذ على مستوى هذه  ،أفضل من تلك الطريقة المعتمدة في معالجة التكاليف 
 .المصلحة بل يخص المستويات اإلدارية العليا

المؤسسة تطبق جزء من مبادئ التي تقوم عليها التكلفة المستهدفة من خالل التركيز على العمالء و  .ج 
 .بمواصفات وجودة المنتجكذلك اإلهتمام 

حصة سوقية أكبر في السوق المحلية  ستكسب بذلكإن طبقت الشركة أسلوب التكلفة المستهدفة  .د 
 .عليها بهامش البح في المدى الطويل  ودوربما في السوق الدولية ، وهذا يع

على علم  إن إطارات مؤسسة صناعة الكوابل يسكرة المسؤولين على قسم المحاسبة ، لم يكونو .ه 
بأسلوب التكاليف المستهدفة ، وفي نفس الوقت يرغبون في التعرف عليها ، خاصة أننا رأينا دورها 
 .في تخفيض التكلفة وتحسين سياسة التسعير ، مع إهتمامها أكثر بأهم عنصر للمؤسسة هو العميل

 54)م العطل أيا المؤسسة تستعمل طريقة خاطئة في حساب إهتالك في آالتها حيث انها ال تدرج .و 
 .ضمن اإلهتالك وهذا خاطئ ألن الهتالك يحسب على التقادم و اإلستعمال( يوم

صحة الفرضيات وبناءا على ما تم التطرق إليه في الدراسة النظرية و التطبيقية قمنا بإختبار 
 :كما يلي 

 .أن التكلفة المستهدفة تهدف لتخفيض تكلفة المنتج قبل عملية اإلنتاج  هي:إختبار الفرضية األولى       

من خالل ما تم دراسته تم إثبات هذه الفرضية أن التكلفة المستهدفة أداة إلدارة التكلفة تهدف 
م تكلفة المنتج أثناء مرحلة التخطيط والتطوير و التصميم لسرعة وكبر حجإلى تخفيض 

 .ها عند تلك المرحلة عنها في المرحلة التالية لها رات التي يمكن تحقيقالوفو 

 .أن توجد عالقة مباشرة بين التكلفة المستهدفة و سعر المنتوج:  ة الثانيةإختبار الفرضي      

 .من خالل ما تم دراسته تم إثبات هذه الفرضية أن التكلفة المستهدفة هي طريقة التسعير و أداة لتخطيط الربحية

 .أسلوب التكلفة المستهدفة دورهاما في تحديد سعر المنتوج:  الفرضية الثالثة تبارإخ     



 الخاتمة

 

ة مهمة لتسعير المنتجات في من خالل ما تم دراسته تم إثبات هذه الفرضية حيث تعتبر التكلفة المستهدفة أدا  
المنتج قبل إنتاجه نجاح ق التي تتميز بدرجة عالية في المنافسة حيث تسمح بزيادة فرص و إحتماالت األسوا

 .على خالف األساليب التقليدية

 :التوصيات 

تقديم أهمية علمية ألسلوب التكلفة المستهدفة خاصة في مناهج الدراسة الجامعية ،وهذا ما يجعل خريجي  -    
محاسبة أكثر إلماما به ، وذلك لكونه من أحدث األساليب التكاليف الحالية ويساهم هذا لالتخصصات المرتبطة با

 التكوين في تحسين وتسهيل عملية تطبيقه في المؤسسات 

قيام المعاهد والجامعات بعقد دورات تدريبية وبرامج نوعية حول التكلفة المستهدفة و أهميتها للمؤسسات  -   
من هذه الدورات في تعلم االسلوب ومحاولة  ستفادةاالة بحيث يمكن المؤسسات من وغيرها من األساليب الحديث

 تطبيقه 

توفير برامج الكمبيوتر الالزمة و المطلوبة إلستخدامها في تشغيل التكلفة المستهدفة في حدود التكاليف التي  -  
 .تتناسب مع مقدرة المؤسسات التعليمية خصوصا اإلنتاجية عموما 



 قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية

  :الكتب

أحمد الطائي ، بشير العالق ،مبادئ التسويق الحديث، دار اليزوري العلمية للنشر و التوزيع ،  .1
 .9002األردن ،
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، 9014ن جامعة المنوفية  ، \لي القباني ، إدارة التكلفة و تحليل الربحية ، كلية التجارة ثناء ع .6

 دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان
رضوان دمحم العناني ،محاسبة التكاليف ، الطبعة الثانية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان  .2

،9001. 
 9002لتكاليف ، المريخ ،الرياض ، شارلي نجرو وآخرون ، ترجمة أحمد حجاج ، محاسبة ا .2
صالح عبد هللا رزاق، عطاء هللا وراد خليل ، محاسبة التكاليف الفعلية ، دار زهران للنشر  .2

 1222والتوزيع ،عمان،
طارق الحاج و آخرون ، التسويق من المنتج إلى المستهلك ،الطبعة األولى ، دار صفاء للنشر  .10

 .9010والتوزيع ، عمان ،
 ، 9001اخرس،إيمان هنيني،محاسبة تكاليف صناعية ،دار البركة للنشر والتوزيع،عمان عاطف  .11
 .9009عبد الجبار منديل ،أسس لتسويق الحديث ، الدار العلمية الدولية ، عمان ، .19
 ،1222عبد الحي مرعي ، في محاسبة التكاليف ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، .13
عبد اللطيف ، مبادئ محاسبة التكاليف ، دار الجامعية، عبد المقصود ، ناصر نور الدين  .14

 اإلسكندرية

عبد الناصر نور ، عليان الشريف ،محاسبة التكاليف الصناعية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع و  .15
 9009الطباعة ،عمان ، ،



،الجزائر علي رحال ، المحاسبة التحليلية من النظرية إلى التطبيق ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة  .16
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فيصل جميل العايدة ، المحاسبة اإلدارية لتخصص نظم المعلومات المحاسبية ، دار المسيرة  .12

 .9002للنشر و التوزيع و الطبانة ، ،
كمال حسن جمعة الربيعي ،سعدون مهدي الباقي،محاسبة تكاليف صناعية،أثر للنشر و  .12
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 .9005الدولية للنشر و التوزيع ، اإلسكندرية ، دمحم الصيرفي ، مبادئ التسويق ، حورس .12
 1222دمحم القيدمي دمحم،اصول محاسبة التكاليف، مؤسسة شباب الجامعة،اسكندرية  .90
دمحم علي الجبالي و قصي السامرائي،محاسبة التكاليف ،دار وائل للنشر عمان، الطبعة  .91

 .9000األولى،
 .1226الجامعية ، دمحم فريد الصحن ، قراءات إدارة التسويق ، الدار  .99
ناجي معال ، رائف توفيق ، أصول التسويق ، مدخل تحليلي ، دار وائل للنشر جامعة  .93

 .9003،،،اليرموك
ناجي معال إدارة التسويق ، مدخل تحليلي إستراتيجي متكامل ، إثراء للنشر و التوزيع ، عمان،  .94

9002. 
 .1222عدون ، التحليل المالي ، دار الدمحمية العامة ، الجزائر ،  ناصر دادي .95
ناصر دادي عدون ، دراسة الحاالت في المحاسبة و مالية المؤسسة ، دار الدمحمية العامة ،  .96

 9002الجزائر ، ، 
نائل عدس و نضال الخلف ، محاسبة التكاليف ، مدخل حديث ندار اليازوري العلمية للنشر و  .92

 9014عمان ،التوزيع ، 
هاشم أحمد عطية و محمود عبد ربه دمحم ، دراسات في المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف   .92

 .9000والمحاسبة اإلدارية ، دار الجامعية ، مصر ،
  :المذكراتالرسائل و 

عالء أسامة الشعراني ، أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة على نشاط المرابحة في  . .92
 .9010اإلسالمية ، مذكرة نيل شهادة الماجيستير  قسم المحاسبة ، جامعة دمشق ، المصارف  

أحمد راجح خليل أبو عواد،أهميةإستخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير  .30
الخدمات المصرفية ، دراسة إستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في المحاسبة، 

 ..9002للدراسات العليا ، كلية العلوم اإلدارية و المالية ، جامعة الشرق األوسط 



أحمد طوبية ، المحاسبة التحليلية كأداة لتخطيط و مراقبة الغنتاج ، مذكرة ماجيستير ، تخصص  .31
التخطيط و التنمية ، قسم اإلقتصاد ، كلية العلوم اإلقتصادية و التسييير ، جامعة الجزائر 

،9009-9003 ، 
د مغلي ، اثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة أشرف عزمي مسعو  .39

ABC على تعظيم الربحية ، رسالة شهادة ماجيستير قسم المحاسبة كلية العلوم اإلدارية و المالية
 9002ن جامعة الشرق األوسط ، 

دراسة حالة العاملة في )عمر ،استخدام دورة حياة السلعة في تحديد استراتيجية التسعير  رزيق .33
قطاع الصناعة االلكترونية و االلكترومنزلية ، رسالة ماجيستير ، جامعة دمحم بوضياف ، المسيلة 

 .9002، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، 
كاليف و إتخاذ القرار في المؤسسة ، مذكرة اجيستير سالمي ياسين ، الطرق الحديثة لحساب الت .34

، تخصص محاسبة و تدقيق ن قسم العلوم التجارية ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير 
 .9010-9002سنة 3نجامعة الجزائر 

طارق تيسير النابلسي ، إمكانية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية  .35
هذا البحث إستكماال لمتطلبات مادة حلقة في المحاسبة ، قسم المحاسبة المالية و ، قدم 

 ،9002المصرفية ، جامعة حسين بن طالل ، األردن 
عبد الزوهير، المحاسبة التحليلية كأداة التسيير الفعال، مذكرة ماجستبر،معهد العلوم اإلقتصادية  .36

 9000،9001وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
نان أبو عودة ، أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير على عد .32

الخدمات المصرفية ن دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة ، مذكرة ماجستير ، 
 .9010الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

غسان ناجي شايب الركابي ، أهمية التكلفة المستهدفة في تحسين الوضع التنافسي للشركة  .32
 .9010الصناعية اإللكترونية،مذكرةماجيستير،كلية التقنية ، بغداد ، 

دمحم عماد صالح عبد الحفيظ ، التكلفة المستهدفة تمهيدي ماجيستير ، قسم الدراسات العليا ،  .32
 .9002رة،كلية التجارة ، جامعة القاه

مرابطي نوال ، أهمية نظام المحاسبة التحليلية كأداة في مراقبة التسيير ، حالة المؤسسة ،نفطال  .40
مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير ، فرع التحليل اإلقتصادي ، كلية العلوم 

 9005.اإلقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ،
التكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف و تطوير المنتجات ،  ميساء دمحم محمود رجخان، دور .41

 .9009مذكرة ماجيستير ، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية



نوال مرابطي ، أهمية نظام المحاسبة التحليلية كأداة في مراقبة التسيير ، مذكرة مقدمة لنيل  .49
، كلية العلوم اإلقتصادية  شهادة الماجيستير في العلوم اإلقنصادية ، تخصص تحليل اقتصادي

 .9006و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 

هادفي خالد ، دور المحاسبة التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة اإلقتصادية ، دراسة 1 .43
حالة مجموعة من المؤسسات اإلقتصادية، مذكرة ماجيستير،تخصص محاسبة، كلية العلوم 

 .9019، جامعة بسكرة ،  اإلقتصادية
 الملتقيات المجالت: 

أحمد زامل ، نحو إطار شامل لتحديد التكلفة المستهدفة ، مجلة الدراسات و البحوث التجارية ،  .44
 .1222جامعة بنها ، العدد األول ،

خالد غازي التميمي ، رباب عدنان شهاب ،استخدام مصفوفة الجودة و الوظائف وتحقيق  .45
 .تكاليف الخدمة دراسة حالة مستشفيات حلب والموصل ، ماتقى جامعة الموصل ، العراق

شوقي فودة ، إطار مقترح للتكامل بين اسلوب التكلفة المستهدفة و تحليل القيمة ، مجلة كلية  .46
 .9002، مارس 44علمية ، جامعة اإلسكندرية ، العدد األول ، المجلة التجارة للبحوث ال

فالح المطارنة ، قسم المحاسبة ، كلية إدارة المال و األعمال ، جامعة آل البيت ، غسان  .42
األردن ، متطلبات و معوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة لفي الشركات الصناعية المساهمة 

 .العامة األردنية
بإستخدام منهج التكلفة المستهدفة ،  نضال دمحم الخلف ، وأنعام محسن حسن زويلف،التسعير .42

البيطرية األردني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، ) دراسة ميزانية في قطاع صناعة األدوية 
 .9002العدد األول ،
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 9002هر ،دمحم منصور الشبلي ،ماهية التكاليف المستهدفة ، بحث جامعة األز   .42
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