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 نضال محمد رضا الخلف و إنعام محسن حسن زويلف 
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 المملكة األردنية الهاشمية
 )هـ٢٠/٢/١٤٢٧هـ وقبل للنشر في ١/٤/١٤٢٦قدم للنشر في (
 

داريـة   اإل من أهم القـرارات   ا يعد قرار التسعير واحد    .المستخلص
لـذا   ، القصير والطويل  ين ألثره على ربحية المنشأة في األجل      انظر 

 ـ اأصبح تطوير أنظمة التكاليف أمر ينبغـي التعامـل معـه    ا حيوي 
 قرارات رشيدة في هذا المجـال        إلى بموضوعية وعلمية للوصول  
 أحد أسـاليب التسـعير       إلى نه يتطرق وتكمن أهمية البحث في كو    

 وقـد جـاءت   ،الحديثة إال وهو منهج التكلفة المستهدفة في التسعير   
الدراسة بهدف التعرف على واقع أساليب التسعير المستخدمة فـي          

متها للتطورات  ء األردني ومدى مال   ةقطاع صناعة األدوية البيطري   
ساليب التسـعير    ومن ثم االرتقاء بأ    ،الجارية وتعدد أشكال المنافسة   

 يعتمد السعر السائد في     ،المستخدمة من خالل اقتراح منهج للتسعير     
 اختبرت فرضـيت  ا و ،السوق التنافسي كأساس التخاذ قرار التسعير     

    وتم  . للمنافسة الكبيرة التي يشهدها    االبحث في القطاع المذكور نظر 
الحصول على بيانات الجانب التطبيقي من خالل المشاهدة المباشرة         

كما تـم  .  تصميم استمارة استبانة  إلى إضافة   ،والمقابالت الشخصية 
 .دام أسلوب الحالة الدراسية أيضااستخ
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ن قـرارات  أبرزهـا،  أخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج    و
 ن والتكـاليف،  يالتسعير تتأثر بالعديد من العوامل كالزبائن والمنافس      

 العولمة وحريـة   اعتماد المنهج التقليدي في التسعير في عصر     وأن
سـواق  افسة في حدود السعر السائد في األ      التجارة ال يمكّن من المن    

 منهج التكلفة المستهدفة يمثل طريقة للتسعير ونظـام         وأن التنافسية،
 الشركات  أنكما. دارة التكلفة في البيئة التنافسيةإلتخطيط الربحية و 

ير محل عينة البحث تطبق نظام تكاليف فعلي وتسـتند فـي تسـع            
 .منتجاتها بصورة رئيسة على التكلفة الكلية

هم التوصيات التي تقدمت بها الدراسة، فيمكن تلخيصـها         أأما  
 ظمة التكاليف للمساهمة في ترشيد عملية اتخـاذ        أن بضرورة تطوير 

القرارات، واعتماد منهج التكلفة المستهدفة في التسعير لرفع كفاءة         
شركات محل عينة البحـث      قيام ال   أهمية مع. القرارات ذات الصلة  

عداد البرامج والدورات التدريبية المتطورة والمتخصصة في مجال إب
 .التسعير لتزويد كوادرها بآخر المستجدات في هذا الميدان

 المقـدمة
التطورات الجارية في عصر العولمة وحريـة التجـارة وتعـدد اشـكال               دتأ

 تنـامي احتياجـات    إلـى سـواق للسيطرة على األ   عـ والتحرك السري  ،المنافسة
ـ        ـ  االمعلومات، ويمثل نظام محاسبة التكـاليف نظام يقـوم بتـوفير      إذ ،ا فرعي

المعلومات لألطراف الداخلية في الوحدة االقتصـادية لالرتقـاء بعمليـة اتخـاذ           
ثـره   أل ادارية نظـر   اإل هم القرارات أ من   ا ويعتبر قرار التسعير واحد    .القرارات

 لذا أصـبح تطـوير   ،في األجل القصير والطويل على ربحية الوحدة االقتصادية     
  اأنظمة التكاليف أمر علميـة  بأسـس    ينبغي التعامل معـه بموضـوعية و       ا حيوي

 . قرارات رشيدة في هذا المجال إلىللوصول

 مشكلة البحث 
يعتمد اتخاذ قرار التسعير على العديد من االعتبارات التي ال تتعلـق فقـط              

 ودرجـة وطبيعـة     ، طبيعة المنتجات المنافسة    إلى انما تتعداه إ ،ببيانات التكاليف 
ج التقليـدي فـي     ه اتباع المن   فإن  لذا .المنافسة في سوق المنتج وسلوك المنافسين     
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ن من المنافسة في حدود السعر السائد في السوق التنافسـي  مكّي الصبح  أالتسعير  
 .تكلفةض اليخفتالذي يستلزم تحسين النوعية و

 هدف البحث 
 :لى إيهدف البحث

جراءات  المستهدفة، مع بيان اإل    تكلفة دراسة فلسفة وآلية تطبيق منهج ال      -١
 .المستهدفة للمنتجات المراد تسعيرهاالتكلفة   إلىلالالزم اتخاذها للوصو

وف  المستهدفة في التسعير في ظل ظر      تكلفة استخدام منهج ال    أهمية  بيان -٢
 .المعاصرالمنافسة الشديدة في االقتصاد 

ساليب التسعير المستخدمة في    أللتعرف على واقع    ميدانية  دراسة  جراء  إ -٣
 همـة هـذ  ءالبيطري األردني، وتقويمها لبيـان مـدى مال        دويةاأل قطاع صناعة 

 .وتعدد اشكال المنافسة العولمةليب للتطورات الجارية في عصراساأل

قتراح مـنهج تسـعير     ساليب التسعير المستخدمة من خالل ا     االرتقاء بأ  -٤
 حيث يتخذ   ،تخاذ قرار التسعير  الالسوق التنافسي كأساس     السعر السائد في  يعتمد  

بعـد تـأمين الـربح      ) التكلفة المستهدفة ( هذا السعر كأساس لتحديد تكلفة المنتج     
   والحصول على نصـيب     ن المنشأة من البقاء واالستمرار    مكِّالمرغوب فيه وبما ي
 .أكبر من حجم السوق

ردن تتماشى مع   ية حديثة للتسعير في األ    محاسب الحث على تطبيق أسس      -٥
 .اليناميكية المعاصرةمتغيرات البيئة 

 البحث أهمية 
دارية وهو قرار  اإل من أهم القراراتاتكمن أهمية البحث في أنه يتناول واحد

عد سعر البيع من العوامل الهامة في تحديد الطلب على المنتجات            حيث ي  ،التسعير
 التعرف علـى واقـع أسـاليب التسـعير           إلى ضافةإ ،يرادات للمنشأة  اإل وتدفق
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 من خالل   ته كما تبرز أهمي   . في بعض المنشآت ومحاولة االرتقاء بها      ةالمستخدم
دارة  اإلدارية في توفير معلومـات تلبـي رغبـة         اإل ور المحاسبة لتركيز على د  ا

دارة المنشأة بكفاءة عالية وبقائها في حالة منافسة مع المنشـآت           إومساعدتها في   
 فالتغيير في أذواق المستهلكين وانفتاح األسواق العالمية على بعضـها           ،األخرى

 ، يعترف بحدة المنافسةا جديدادارية أن تتبنى أسلوب اإلالبعض يتطلب من المحاسبة
ـ   تكلفةال المنتج بل أصبح تحديد      تكلفة ل اولم يعد يسمح بتحديد السعر وفقً       ا يتم وفقً

 . المستهدفةالتكلفة أسلوبوق وهذا ما يسمى بألسعار البيع التي يقبلها الس

  البحث اتفرضي
 :تيتينالفرضيتين اآل  إلىيستند البحث

 ."ردني المناهج التقليدية في التسعيريطبق قطاع صناعة األدوية البيطرية األ" -١
ل بيئة المنافسة المفتوحـة ال      في ظ  ن تطبيق المناهج التقليدية في التسعير     إ"  -٢

 ."زيادة الربحيةكبر من السوق وأ الحصول على حصة تصادية منن الوحدة االقيمكّ

 مجتمع البحث وعينته
ردني لتطبيـق هـذه الدراسـة     األدوية البيطرية األتم اختيار قطاع صناعة  

ة طـرح   متمثلـة باسـتمراري   الووذلك للمنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع        
عينة عشوائية مـن شـركات       وقد تم اختيار   .سواقمنتجات جديدة متميزة في األ    

شركات من مجموع الشركات العاملة فـي   )٥(دوية البيطرية وعددها    صناعة األ 
حيث تم االطـالع علـى واقـع عمليـة     ،شركة) ١٣(البالغ عددها   و هذا القطاع 

 تطبيـق نمـوذج     وتـم ، لة دراسية كحا)* س(خذت الشركة   كما اتُ  .التسعير فيها 
  . المستهدفة عليهاتكلفةال

بسبب التنافس الشديد بين     و ،ردنيةحدى شركات صناعة األدوية البيطرية األ     إهي   )س(ة  الشرك *
لب منا عدم ذكر اسم الشركة كشرط لحصولنا على البيانات          الشركات العاملة في هذا القطاع طُ     

 .لذا نعتذر عن ذكر اسم تلك الشركة، )س(شارة لها بالشركة االكتفاء باإل و،الالزمة للدراسة
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 بحثأسلوب ال
طارها النظري على مجموعـة مـن المصـادر         إاعتمدت هذه الدراسة في     

مـا بالنسـبة للجانـب       أ .ذات الصلة به   أو   العلمية التي تناولت موضوع البحث    
  : فقد تم الحصول على البيانات الخاصة به من خالل،التطبيقي

جل الوقوف علـى واقـع      أالمقابالت الشخصية من    والمشاهدة المباشرة    -أ
 .ردنية محل عينة الدراسةفي الشركات األ  التسعير المستخدمةساليبأ

طار النظـري والدراسـات     اإل  باالعتماد على  تصميم استمارة استبانة   -ب
 ربـع أسئلة االستبانة على    أ وقد تم توزيع   ، للتعرف على الواقع المذكور    السابقة،

ـ لحصـول   كان الغرض منها ائلةس مجموعة من األ  إلى إضافة   ،مجموعات  ىعل
سئلة المجموعـة   أ وقد ركزت    .)١ملحق   (فراد عينة البحث  أبيانات شخصية عن    

 هـدفت شركات المبحوثة، بينما  استكشاف واقع نظام التكاليف في ال      على   :ىولاأل
 في تلـك   بيان المعلومات التي يوفرها نظام التكاليف   إلى :سئلة المجموعة الثانية  أ

 فجاءت :ة الثالثسئلة المجموعةأ ا أم،غراض التسعير ومدى اعتمادها أل ،الشركات
خيـرا  أولمستخدم في الشركات عينـة الدراسـة،     سلوب التسعير ا  أللتعرف على   

سعير المعتمد  سلوب الت  المستجيبين بأ   رأي :سئلةاأل  من ة الرابع ت المجموعة تضمن
 . االستبانةسئلةأمجموعات ) ١(ويوضح الجدول  .في الشركات محل عينة البحث

ق من صدق وثبات االستبانة حيث عرضت على عدد مـن      هذا وقد تم التحق   
واستخدمت . بدوهاأفي ضوء المالحظات التي       وتم تعديلها  ،ذوي العالقة  الخبراء

 مما  ٠,٨١٣  وقد بلغ معامل الثبات    ،يجاد ثبات المقياس  إلطريقة التجزئة النصفية    
 . المقياس ذا ثبات عالي إلى أنيشير

حـدى  إسـلوب علـى     ألطبيق هـذا ا   سلوب دراسة الحالة، حيث تم ت     أ -ج
 ).س(ردنية محل عينة البحث الشركة  األالشركات
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 . االستبانةسئلةأمجموعات . )١(جدول 
 سئلةاأل المجموعات التسلسل

 ٢، ١ نظام التكاليف في الشركات المبحوثة -١
غـراض  أل المعلومات التي يوفرها نظام التكاليف ومدى اعتمادها       -٢

 ينة البحثالتسعير في الشركات ع
٤، ٣ 

  :ردنية محل عينة البحثعير المستخدم في الشركات األأسلوب التس
 ٥  المنهج االقتصادي للتسعير -أ

 ٦  الكلية تكلفة التسعير على أساس ال-ب
 ٧  المتغيرة تكلفة التسعير على أساس ال-ج
 ٨  التسعير على أساس العائد على االستثمار -د

٣- 

 ١٢،١١،١٠،٩  المستهدفة تكلفةلى أساس ال التسعير ع-هـ
 ١٤،١٣ سلوب التسعير المعتمد في الشركةأ عينة البحث بأفرادرأي  -٤

 
 الدراسات السابقة وطار النظرياإل

 دور محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات 
  حيـث  ،دارة العلمية للمنشآت   اإل هدافأيعتبر نظام التكاليف وسيلة لتحقيق      

 . في العديد من المجاالت كالتخطيط والرقابـة وصـناعة القـرار          دارة اإل يساعد
ويساهم هذا النظام في عملية اتخاذ القـرارات مـن خـالل تـوفير البيانـات                

فضـلها  أالممكنـة الختيـار      و والمعلومات الالزمة للمفاضلة بين البدائل المتاحة     
 .)٣٦ص ،م٢٠٠٢ ،دبيان وعبداللطيف(دارة  اإلهداف ألاتحقيقً

عداد البيانات والمعلومات بشكل تفصيلي عن كـل  إاسبة التكاليف بوتقوم مح 
كثـر كفـاءة   أدارة في اتخاذ القرار بصورة       اإل أة لمساعدة ششطة المن  أن نشاط من 

 وتزداد). ١١، ص م٢٠٠١السامرائي،   و الجبالي (هداف المنشأة أوفاعلية لتحقيق   
قـرارات ورسـم     هذه البيانات والمعلومات التفصيلية في مجال اتخـاذ ال         أهمية

  والشـراء  التشـغيل  و نتـاج  اإل لالسياسات والخطط المستقبلية ذات الصلة بمجا     
 .)١٩، صم٢٠٠٢نور والشريف، ( التسويقو
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ويوفر نظام محاسبة التكاليف البيانات والمعلومات المالية وغير المالية ذات          
غـراض  موارد واسـتخداماتها فـي المنشـأة أل       العالقة بتكلفة الحصول على ال    

 .(Hongren, et al., 2000, P.3)دارية حاسبة المالية واإلالم
ـ  دارة باتخاذ مختلف   اإل فمحاسبة التكاليف تهتم بمساعدة     ،واع القـرارات   أن

ضـافة ستراتيجية، باإل  اإل  القرارات  إلى  من القرارات الروتينية المتكررة    اامتداد 
ـ         إلى الك والـدائنين    توفير المعلومات التقليدية الخاصة بالتقارير الخارجيـة للم

 ،ةنـور وشـحات   (طراف الخارجيـة     اإلشراف والرقابة وغيرهم من األ     وهيئات
 .)٢٥ ص،م٢٠٠٤

 سلوب العلمي فيتجاه نحو تطبيق األر اإلو بعد ظه أن إلىمما تقدم نخلص
 معلومات عن تكاليف المنتج الرشاد المدراء عند  إلىصبح هناك حاجةأدارة اإل

 .نتاج اإلاسات كالتسعير وسي،اتخاذ القرارات
ثره في ربحية المنشأة وقدرتها على تسـويق       ألالتسعير  وسنركز على قرار    

. )Mores, et al., 2003(المنتج في المدى الطويل واستمراريتها فـي المنافسـة   
 قرار التسعير يعتمد على مجموعـة العوامـل االقتصـادية            أن لرغم من  ا لىوع

 لتـوافر   اساسية نظـر  اج تعد القاعدة األ   نت اإل تكلفة  أن الإ والسياسية   واالجتماعية
  دارة لتغطيـة    اإل تجاهإ إلى إضافة    بالقياس بالعوامل األخرى   اتلك المعلومات نسبي

 فمـن وجهـة     ،شأة بنشاطها نيمكن استمرار الم   التكاليف في األجل الطويل حتى    
خالت التـي   سعار المـد  أنتاج تمثل    اإل  مجموع تكاليف   أن النظر المحاسبية نجد  

  ويتم تقديمها للسوق لتتحول هـذه التكـاليف        ، السلعة تكلفة جميعها لتحديد    تتظافر
 تكلفـة  السلعة عن ال    إلى  تزداد القيمة التي يضيفها السوق      أن  قيم ينشد المنظم   إلى

 فيحقق ربحا من زيـادة القيمـة عـن مجمـوع            ،نتاجهاإالتي يتحملها في سبيل     
الخسـارة التـي يحققهـا      أو    مقدار الربح   أن  ومما ال شك فيه    ،عناصر التكاليف 

زيادة المنـتج    أو   نتاج السلعة إالمنظم تؤثر على قراراته المتعلقة باالستمرار في        
 . وما يتصل بذلك من قرارات،التوقف عنها أو ،منها
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 الكلية مـع    تكلفة تتم تغطية ال    إذ ،وتتحكم ظروف المنشآت بسياستها السعرية    
ة بينما فـي األمـد القصـير      تحقيق هامش ربح معين عندما تكون الظروف جيد       

 تضع سـعر   أنصلح للمنشأةالظروف غير مناسبة قد يكون من األ     وحينما تكون   
 ولكـن تبقـى     ،البيع بحيث ال يقل عن تكلفتها المتغيرة الصـناعية والتسـويقية          

شـآت مـن   ن تسـتطيع الم يالتكاليف الكلية في األمد الطويل ال بد من تغطيتها ك      
 .االستمرار بمزاولة نشاطها

ن مواكبة نظام محاسبة التكاليف للمستجدات والتغيرات التي تشـهدها البيئـة            إ
مر ضروري لتمكين هذا النظام من توفير بيانـات ومعلومـات           أاالقتصادية العالمية   

جل االسـتمرار   أدارة التكلفة بفاعلية من      وإ دارة من اتخاذ القرارات الصائبة     اإل نمكّتُ
 .)٤٧ص ،م٢٠٠٤ ،ةنور وشحات( افسة تتميز بحدة المن أسواقوالبقاء في

 يهاالعوامل المؤثرة ف وارات التسعيررق
ـ   أن إلىيشير البعض  ,Needles & Crosson (ا عملية التسعير تتطلـب فنً

2002, P. 422(.عد قرار التسعير واحدعقد القـرارات التـي   أهم وأ من ا حيث ي
تسويق المنتج ومستوى   مكانية  إدارة، فهذا القرار يؤثر بشكل مباشر في         اإل تواجه

 أة على البقاء في السوق واالستمرار في المنافسة       ش قدرة المن  إلى إضافة   الربحية،
 2003, P. 366) (Sahaf, 2002, P. 394; Mores, et al.,. سعر بيع المنتج هو نإ 

ؤسـس  ت  أن  قرارات التسعير ينبغي    فإن  لذا ،نتيجة للتفاعل بين العرض والطلب    
 .رض والطلبعلى كيفية تأثر الع

 :همهاأوتؤثر العديد من العوامل في قرار التسعير 
 لـذا   ، خالل تأثيرهم في الطلب    سعار من  يؤثر الزبائن على األ    :الزبائن -١

 قرار التسعير من وجهة نظر زبائنها، فالسعر المبالغ          إلى  تنظر  أن ى المنشآت عل
 منافسـة  أو   يلةتحولهم لمنتجات بد   و منشأةنتجات ال مفيه قد يسبب رفض الزبائن ل     

(Maher, et al., 2001, P. 237). 
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خذ وجود المنافسين في االعتبار عند      أبات من الضروري    : المنافسون -٢
سعار المنتجات المنافسـة فـي الطلـب        أ تؤثر    أن  يمكن  إذ  قرار التسعير،  اتخاذ

صـبح  أ معرفة تكاليف المنافسين      فإن لذا. سعارهاأة على تخفيض    أوتجبر المنش 
اامر معرفة هذه التكاليف من خالل       إلى ويمكن التوصل . غراض التسعير ا أل  هام 

الحصول على المعلومات ذات العالقة بالمنافسـين كالتكنولوجيـا المسـتخدمة،           
نتاجية، وسياسات التسعير، حيث تساعد هذه المعلومات علـى تقـدير       اإل والطاقة

سـعار صـرف    أت  بتقلبـا  ايضأ كما تتأثر قرارات التسعير      .تكاليف المنافسين 
 .(Horngren, et al., 2000, P. 422)العمالت للبلدان المختلفة 

وتقـوم  . الخدمة أو   تؤثر التكاليف في تحديد سعر بيع المنتج      : التكاليف -٣
ويختلـف تـأثير   . هانتاجإ عادة بتسعير منتجاتها بسعر يزيد عن تكاليف     تالمنشآ

مة، فالمنتجات التـي تتصـف     الخد أو   سعار باختالف نوع المنتج   التكاليف في األ  
سعارها أ شديدة المنافسة كالحنطة والشعير مثالً تتحدد         أسواق بالتجانس وتباع في  
 انخفاض تكلفة هذه المنتجات      وأن ،العرض والطلب  لعوامل   امن قبل السوق وفقً   

مكانية بيعها مـن زيـادة الكميـة    إأة في حالة توافر منشعن سعر السوق يمكّن ال  
تتميـز بالتجـانس    ما المنتجات التـي ال أ. رباحزيادة األ  إلىديالمنتجة، مما يؤ 

 قل منافسة كالتلفونات المحمولـة والكـاميرات، فيـتم تحديـد    أ  أسواقوتباع في 
 على التكاليف وهنا تلعـب المعلومـات ذات العالقـة           اها باالعتماد جزئي  أسعار

ابالتكلفة دورعند اتخاذ قرار التسعيرا هام . 

 يأخذ المدراء في الحسبان عند اتخـاذ         أن ، من الضروري  حوالوفي كل األ  
قرار التسعير التكاليف المالئمة في كل حلقة من سلسلة القيمة لجميـع العمليـات           
ذات الصلة بالمنتج منذ البدء باالنتاج ولغاية خدمات ما بعد البيع، حيـث يمكّـن               

 (,.Horngren, et alالتحكم في هذه التكاليف من تعظيم الدخل التشغيلي للمنشـأة  

(2000, P. 422.  
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اه  بعض المنافع العامة كالمي     أسعار  تتدخل الحكومات في تحديد     أن كما يمكن 
 وعلـى  .سعار باالعتماد على تكـاليف المنتجـات    والكهرباء، وهنا يتم تحديد األ    

بقـاء  على األقل اإل أو  نتاجهاإ تحاول تخفيض تكاليف      أن المنشآت في هذه الحالة   
 ،خرس وآخـرون  األ(ع ضرورة المحافظة على الجودة      لمستوى، م عليها بنفس ا  

  ).١٦ ص،م٢٠٠١

قانونية وبيئيـة    و هناك عوامل سياسية   :بيئية و قانونية و عوامل سياسية  -٤
فعلى سبيل   . العوامل السابقة الذكر   إلى إضافة   الخدمات و  السلع  أسعار تؤثر على 

ر عادلة يتم التدخل فـي      غي و ا كبيرة  أرباح ققحت تآا كانت بعض المنش    إذ المثال
ـ وفي مجال العوامـل القانونيـة   . منتجاتها من جهات حكومية    أسعار تحديد ه  فإن

 فمـثال ال    . تتقيد بالقوانين السارية عند تسويقها لمنتجاتهـا        أن يجب على المنشأة  
 . منتجاتها بشكل مرتفـع     أسعار المهمة لتحديد  و الكبيرة  تتواطأ المنشآت   أن يجوز

للمنتجـات    يكـون  أنكثيرا من الدول تشترط  فإنامل البيئية  فيما يخص العو   أما
سمنت تتطلـب العوامـل     فمثال في صناعة األ    ،كن على البيئة  قل تأثير سلبي مم   أ

بالشكل الذي يحـد مـن       فالتر لتصفية الغبار المتناثر و     البيئية من المنشأة وضع   
باعات الجمهور   انط  أن كما .التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة وتقليل الضرر      

فالشـركة ذات السـمعة      ،تحديد سعر منتجاتها   عن المنشأة وسمعتها قد يؤثرعلى    
الجيدة بانتاج منتجات تتمتع بجودة عالية قد تضع سعرا عاليا لمنتجهـا الجديـد              

 ه منتجـا بـديالً     في الوقت الذي قد يكون في      ،سمعتها لدى الجمهور   للحفاظ على 
 .)٢٣٢ ص،م٢٠٠٢ ،ظاهر (ة الجيدة ذات السمعالجديد للمنشأةللمنتج 

 جلالطويلة األ وقرارات التسعير القصيرة
المعلومات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قـرارات          و تختلف البيانات 

 :فهناك ، هذه القراراته المدى الذي تغطيالتسعير باختالف
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ي جل وهي التي تغطي العديد من الحاالت الت       قرارات التسعير قصيرة األ    -أ
مر خاص بسعر   أكما هو الحال عند قبول       .عاجلة و تتطلب اتخاذ قرارات سريعة   

 يعتمد قرار التسعير هنا على وجـود  و. المتغيرة للوحدةتكلفةمنخفض يزيد عن ال   
 .عدم وجود طاقة فائضة لدى المنشأةأو 

 تغطي التكـاليف     أن هي التي يجب   و جلقرارات التسعير الطويلة األ     -  ب
  ما يـتم اغالب و.مد الطويل لتتمكن من االستمرار في نشاطها    األفي   الكلية للمنشأة 

 السـعر   إلـى مبلغ معين على التكاليف الكليـة للوصـول       أو   نسبة معينة إضافة  
 .للمنشأة المستهدف لتأمين الربح المرغوب فيه

 ):٢٥٩-٢٥٧ :ص ص ،م٢٠٠٢ ،ظاهر( استراتيجيات التسعير للمنتجات الجديدة
االولـى هـي اسـتراتيجية      .الجديـدة ر المنتجات   هناك استراتجيات لتسعي  

بينما تعـرف االسـتراتيجية    ،Penetration Pricing Strategy تراق للتسعيرخاال
 .Skimming Pricing Stretegy التصفح للتسعير ستراتيجيةا بالثانية

 منخفضة مبـدئيا للحصـول       أسعار تراق للتسعيربدفع خوتقضي استراتيجية اال  
سعار المنخفضة عادة فـي   على األالزبائنلسوق نتيجة اقبال على حصة سريعة من ا 

ربـاح  باألوتتطلب هذه االستراتيجية التضحية      .سة بنفس الجودة  فوجود سلع منا   حالة
 .جل الطويلمن السوق في األجل الحصول على حصة أالقصيرة المدى من 

ربـاح   مرتفعة مبدئيا لتعظيم األ     أسعار د بتحدي عنىجية التصفح فتُ  ياسترات ماأ
سـعار فيمـا بعـد      ومن ثم تخفيض هذه األ     ،في المدى القصير للمنتجات الجديدة    

  .للتجاوب مع السوق والمنافسة

هداف أويعتمد اختياراالستراتيجية التي تتبعها المنشأة على عدة عوامل منها          
تقدير االستراتيجية التي لهـا فـرص     و ،وماذا ترغب المنشأة في تحقيقة     ،المنشأة
 .كبرأنجاح 
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جية يالتي تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة تتبع عادة اسـترات          تآفالمنش
ا عالية فـي بدايـة طـرح         أسعار  حيث تضع  ،التصفح لتسعير منتجاتها الجديدة   

 بطـرح منتجـات تضـاهيها      المنافسة تسواق وعند قيام المنشآ    األ  إلى جهانتاإ
 .ها أسعاربتخفيض تنافسها تبدأو

لـى   إ في مجال منتجات التنظيف المنزلية مثال فتلجأ      التي تعمل    تشآما المن أ
في البداية لتكسـب     ها أسعار  حيث تخفض  ،اتباع سياسة اختراق السوق للتسعير    

ـ .مناسبة في السوق نظرا لوجود المنافسة الكبيرة في هذا المجال          حصة  ةأ فالمنش
تها ميزا و ن في البداية على المنتجات الجديدة     و يتعرف المستهلك   أن ترغب هنا في  

من استحسان المسـتهلكين لمنتجاتهـا       وعند التأكد  ،مع المنتجات المنافسة   مقارنة
 .سعار المنتجات المنافسةأسعار تدريجيا لتوازي رفع األفي  وتمسكهم بها تبدأ

ـ      حد المشاكل األ  أويعد تسعير المنتجات الجديدة       هكثر صـعوبة التـي تواج
سـعار   لأل الزبـائن نية تقبـل    مكاإالشك المحيط ب   و المنشأة وذلك بسبب الغموض   

مشابهة للمنتج الجديد فـي      ذا لم توجد سلعة   إف .المعروضة لهذه المنتجات الجديدة   
كانـت   ذاإمـا    أ .عدم التأكد  و الطلب على هذا المنتج بالغموض     مسيتسف ،السوق

فسيكون الشـك فـي هـذه       ،  في السوق  المنتج الجديد  هناك منتجات مشابهة لهذا   
حالل المنتج الجديد بالمنتجـات المنافسـة الموجـودة         إة  مكانيإحول مدى    الحالة

 المنشـأة  ولغرض تخفيض مستوى الشكوك حول المنتج الجديد قد تلجأ         .بالسوق
 لتجميـع معلومـات   Test Marketing of Products  فحص تسويق المنتجاتإلى

د في  ويكون الفحص المذكور بعرض المنتج الجدي      .المناسب التخاذ قرار التسعير  
راسة عالقة حجم الطلب مع السـعر       ومن خالل د   ،مختلفه سعارأطق مختلفه ب  منا
الـذي يخـدم     أو   ،رباح تعظيم األ   إلى نه يتم اختيار السعر المقبول الذي يؤدي      إف
خطـاء  أية  أومن هنا يمكن تجنب     هداف المنشأة على المدى الطويل،       وأ غراضأ

 منطقة معينة في  بحصرها   بقائها على مستوى منخفض    وإ ، وجدت نإ في التسعير 
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طرح المنتج الجديد للسوق    و ،محاولة معالجتها عند اتخاذ قرار التسعير النهائي      و
اتبـاع   وةتسويق المنتجـات الجديـد    و عليه يمكن القول بأن فحص     و .بشكل عام 

ة  ترشيد قرارات تسعير المنتجات الجديـد       إلى السياسة المناسبة لتسعيرها سيؤدي   
 . البعيد أو  سواء على المدى القصيرهداف المنشأةأيساهم في تحقيق و

 مناهج التسعير
 في الحياة اموعة من مناهج التسعير األكثر استخداملمجعرض في هذه الفقرة تسن
 :االقتصادي في التسعير وكاآلتي وذلك بعد التطرق بشكل مختصر للمنهج ،العملية

 لمنهج االقتصادي للتسعير ا-١
ر  وجهة النظر االقتصادية عنـد السـع     مثل لسلعة معينة من   يتحدد السعر األ  

ج نتاإرباح ب  ويتحقق ذلك القدر من األ     .رباحقصى قدر ممكن من األ    أالذي يحقق   
 .يراد الحدي من بيع المنـتج بتكلفتـه الحديـة         ذلك الحجم الذي يتساوى عنده اإل     

عات مختلفة بمقـدار الزيـادة فـي        نتاج ومبي إحجام  أيراد الحدي عند    ويقاس اإل 
 تكلفـة وحدة واحدة من المنتج، كما تقـاس ال     إضافة   ي للمبيعات نتيجة  يراد الكل اإل

الحدية عند تلك األحجام بمقدار الزيادة في التكاليف الكلية نتيجة الضافة وحـدة             
وعلى الرغم من المزايا التي يتصف بها النموذج االقتصـادي           .واحدة من المنتج  

ه يواجه الكثير    أن الإ ، المنتجات سواق التي تباع فيها    األ  إلى نتباهه يلفت اال  نإ حيث
ه من الصعوبة بمكان تحديـد       أن  إذ ،من الصعوبات عند تطبيقه في الحياة العملية      

 تركيزه على   إلى إضافة   ، الحدية في الواقع العملي    تكلفةمنحنى الطلب ومنحنى ال   
صول المسـتخدمة    على األ   من هدف تحقيق عائد مرضٍ     هدف تعظيم الربح بدالً   

 .قيقه المنشآت في الوقت الحاضرالذي تسعى لتح

 تكلفةساس الأمناهج التسعير على  -٢
ـ        م في قرا  س العامل الحا  تكلفةتعد ال  را رات التسعير في الواقـع العملـي نظ

   أهمية تغطيـة    إلى إضافة   ،خرى األ  مقارنة بالعوامل  التوافر تلك المعلومات نسبي 
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. ن االستمرار في النشاط   قل لتتمكن المنشأة م   جل الطويل على األ   التكاليف في األ  
لها لتحديـد سـعر      كأساس   تكلفةوتوجد العديد من معادالت التسعير التي تتخذ ال       

 :همهاأالبيع من 

  الكليةتكلفةساس الألتسعير على ا -أ
ـ    لتغطية كاف  ا يكون سعر البيع كافي     أن ويقصد بهذا المدخل    ةة التكاليف الثابت

ك  تل  إلى الفائض الذي يضاف   أو   بح يغطي هامش الر    أن نتاج وعلى والمتغيرة لإل 
 وما يلـزم لتحقيـق مسـتوى    ،دارية والضرائب التكاليف المصاريف البيعية واإل   
نا عند تحديد نسبة الفـائض    ومن الضروري ه   .الربح المقبول والمرضي للمنشأة   

ها كافية لتغطيـة تلـك المصـاريف         أن التأكد من ) نسبة هامش الربح   (المضاف
 .وتحقيق الربح المستهدف

  المتغيرةتكلفةساس الأ ىالتسعير عل -ب
جل الطويل لكي تتمكن    ورة تغطية التكاليف الكلية في األ     من المعروف ضر  

جل القصـير قـد يكـون مـن         ه في األ   أن الإ .المنشأة من االستمرار في النشاط    
حد المنتجات بسعر يقل عن تكلفته الكلية       أفضل للمنشأة في بعض الحاالت بيع       األ

 يساهم فـي     أن  وبالتالي يستطيع  ، المتغيرة تكلفةلوقت يزيد عن ال   ولكن في نفس ا   
سـاس  أ لمدخل التسعير علـى  ا وفقً تكلفةساس ال أويتكون   .تغطية التكاليف الثابته  

 ساس هامش المساهمة  أ بالتسعير على    احيانًأ والذي يطلق عليه     -  المتغيرة تكلفةال
 الصناعية المتغيرة مضـافً    من التكاليف المتغيرة والتي تشتمل على التكاليف ا        -
 تكـون نسـبة    أن وعليـه يجـب   ،دارية المتغيرة اإلوليها المصاريف التسويقية    إ
كافية لتغطية هذه التكاليف عالوة     ) نسبة هامش الربح المضافة    (فائض المضاف ال

 .على تحقيق الربح المستهدف
لمتغيرة تستخدم فـي تحديـد الحـد         طريقة التكلفة ا    أن  إلى شارةوتجدر اإل 

دنـى  أ وهـو    ،خير التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة    ألدنى للسعر، حيث يمثل األ    ا
 ).٣٥٤، صم٢٠٠٢الفضل ونور، ( تبيع فيه منتجاتها  أنسعر يمكن للمنشأة
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 ساس العائد على االستثمارأ على التسعير -ج
 الـربط بـين      إلـى  ساس العائد على االستثمار   أيهدف مدخل التسعير على     

 التكاليف لغرض تحديد سعر البيع وبـين رأس المـال            إلى فةضا اإل تحديد مقدار 
       المـال    رأس  على ا معينً االمستثمر، وبالتالي يمكن تحديد السعر الذي يحقق عائد 

 ثم يحدد الفـائض الـذي       ،ويتم تحديد العائد المستهدف على االستثمار     . المستثمر
يد نسبة الفـائض  وهناك معادلة يمكن استخدامها لتحد   . يحقق هذا العائد المستهدف   

 وتختلـف   ،لمعرفة معدل العائد الذي ترغب المنشأة في تحقيقه على االسـتثمار          
 الكليـة عنهـا فـي حالـة         تكلفةمعطيات هذه المعادلة في حالة استخدام منهج ال       

 .)٣٢ :ص، م١٩٩٧ ،حسين( المتغيرة وكاآلتي تكلفةاستخدام منهج ال

 :الكلية تكلفةمنهج ال
المصـاريف   +صول المستخدمة   لمستهدف على األ  العائد ا = الفائض  نسبة  
  الصناعية الكلية للوحدةتكلفةال×  الحجم بالوحدات/داريةالبيعية واإل

 : المتغيرةتكلفةمنهج ال
التكـاليف  + صـول المسـتخدمة     العائد المستهدف على األ   = الفائض  نسبة  

  المتغيرة للوحدةتكلفةال× بالوحدات الحجم / ةالثابت

 سابقة  تكلفةساس ال أ التي تحققها مناهج التسعير التي تعتمد        هم المزايا أومن  
يجاد حالة من االسـتقرار فـي قـرارات         إ و ، سهولة تطبيقها واستخدامها   :الذكر

د اتخـاذ    مساعدة المدراء في مواجهة ظروف عدم التأكد عن        إلى إضافة   التسعير،
هذه النماذج  ها من خالل    يلإالتوصل   سعار التي يمكن   حيث تعد األ   ،قرار التسعير 

 هناك بعض العيوب  أنالإ . تزيل الكثير من عدم التأكد أنبمثابة نقطة بداية يمكن  
همالها للعالقة بين السعر والحجم     إ :برزهاأالتي تشوب استخدام هذه المناهج من       

ذا كان سعر السوق التنافسي يختلف عـن نسـبة   إخذها بنظر االعتبار ما  أوعدم  
 فقد يكون سعر البيع المسـتهدف       . عند تحديد السعر   ةتكلف ال  إلى الفائض المضافة 
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  مما قد يؤدي،سعار المنافسينأقل بكثير من أ أو ،كبرأالناتج من استخدام المعادلة   
 أو ، وفقد المركز التنافسي للمنشأة في السوق، انخفاض كبير في حجم المبيعاتإلى

 ظروف السوق  متاحة كان من الممكن تحقيقها في ظل        أرباح فقدان فرصة تحقيق  
ساس المناهج المذكورة ال يأخذ في الحسبان وجود        أ التسعير على     أن  كما .الحالية
لف المنتجات مـن حيـث      خت حيث ت  ،نتاجقسام اإل قات في الطاقة المتاحة أل    اختنا

أي موارد نادرة غير  أو شرافاإل أو العمالة الماهرة أو احتياجاتها من التجهيزات
 يكون سعر المنتجات التي تستخدم المـوارد         أن جب لذلك ي  .متاحة بصورة كافية  

 الفرصة البديلة الستخدام تكلفة لكي تعكس ،كبر من سعر المنتجات العاديةأالنادرة 
 ويتطلب تطبيق هذه االستراتيجية معرفـة المـوارد التـي           ،هذه الموارد النادرة  

  .)٤٠-٣٧ : ص ص،م١٩٩٧ ،حسين(ها منيحتاجها كل منتج ومقدار المتاح 

   المستهدفة وتسعير المنتجاتتكلفةال
نتاج قد تمـت    عملية اإل  ا أن تفترض مناهج التسعير التي تمت مناقشتها سابقً      

 وسوف يطرح في األسواق عند تحديد سـعر         ، المنتج تكلفةمكن تحديد   أ و ،بالفعل
ن تحـدد المنشـأة     أ أي   ،حداث السابقة بطريقة عكسية   ن تجري األ  أويمكن  . بيعه

 ستبيع به المنتج وبذلك تصبح المشكلة هي تصنيع المنتج الـذي            والً السعر الذي  أ
وبذلك يمكن استخدام   . سعار وتحديد تكلفته   يكون مربحا في ظل هذه األ       أن يمكن

 . المستهدفة للمنتجتكلفة ال إلىمعادلة التسعير بطريقة عكسية للوصول

  هو طريقـة تسـعير ونظـام   (Target Costing)  المستهدفةتكلفةالن منهج إ
سلوب للتسعير تم اسـتحداثه     أوالتكلفة المستهدفة    .تكلفةدارة ال إلتخطيط الربحية و  

في اليابان واستخدم بشكل واسع من قبل المنشآت اليابانية خاصة تللك العاملة في             
فبدالً من  (Garrisson & Noreen, 2003, pp: 813-814) .مجال صناعة السيارات

هامش الربح المرغوب فيـه لتحديـد        إضافة   م لكل بند من البنود ث     تكلفةتحديد ال 
 يـتم تحديـد      إذ ،جراءات المستهدفة بعكس هذه اإل    تكلفةالسعر المنتج يقوم منهج     
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البيع الذي ينسجم مع متطلبات السوق، ثم احتساب هامش الربح المرغوب           سعر  
ي أعلى تكلفة مسموح بها     أالبيع، وستمثل نتيجة الطرح هنا      فيه وطرحه من سعر   

نتـاج  تزويد المهندسـين ومصـممي اإل     وبعد ذلك يتم    . المستهدفة للمنتج التكلفة  
علـى لتكلفـة المـواد والطـرق        أ واعتمادهـا كحـد      ،بالتكلفة المستهدفة للمنتج  

وبذلك ستكون مسؤولية هؤالء تصـميم       .نتاجهإجراءات المطلوبة لتصميمه و   واإل
  إلى خفاق في الوصول  وفي حالة اإل   .بأدنى منها  أو    لتكلفته المستهدفة  االمنتج وفقً 

عادة تقيـيم التصـميم الخـاص بـالمنتج         إب هذه التكلفة تجري محاولة تخفيضها    
يؤمن توفيرهـا فـي      وتطوير نظام تجهيز المواد بما       ،نتاجهإجراءات  إوتحسين  

 لهـذا المنـتج      يجب استبدال التكنولوجيا المخصصة    الّإ و ،نتاجالوقت المحدد لإل  
 تعذر ذلـك ينبغـي      نإ و ،تخفيض تلك التكلفة  خرى متطورة ل  بأ) نتاجمعدات اإل (

 .نتاج ذلك المنتجإالتخلي عن خطة 

سواق التي تتسم بدرجة عاليـة      األداة جيدة للتسعير في     أوتعد التكلفة المستهدفة    
جـاح المنـتج قبـل      جراء تحليل حاسـم الحتمـاالت ن      إيث تسمح ب  ح من المنافسة، 

 فقد تكتشف   ،ساس التكلفة ألى   على خالف التسعير ع    ،نتاجية له تخصيص الموارد اإل  
 .نتاجهإفي   سعر المنتج غير تنافسي بعدما تكون قد استخدمت الموارد أنمنشأةال

 (,Hilton, 2002ساسية هـي أويتضمن منهج التكلفة المستهدفة سبعة مبادئ 

(PP: 670-671. 

فلتحديد التكلفة المستهدفة يجـب  : (Price Led Costing)قيادة السعر للتكلفة  -١
ن يباع به المنتج، وبطرح الربح المستهدف من        أوالً بتحديد السعر الذي يمكن      أقيام  ال

 .هذا السعر نحصل على التكلفة المستهدفة التي يجب تصنيع المنتج بحدودها

  ينبغـي علـى   إذ:(Focus on The Customer) التركيز على الزبـون  -٢
 . الذي يناسبهمفعالهم والسعر أدارة معرفة تفضيالت الزبائن وردود اإل
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دسة تُعد هن:   (Focus on Product Design)لتركيز على تصميم المنتج ا-٣
 يجب على المهندسين تصـميم       إذ كلفة المستهدفة، التصميم العنصر الرئيس في الت    

 . حدود تكلفته المستهدفةفي نتاجه إالمنتج بالشكل الذي يمكن 

وهذا يعني : (Focus on Process Design) التركيز على عملية التصميم -٤
ن المنتج سيتم تصـنيعه بـأعلى       أنتاجية للتأكد من     اإل فحص جميع أوجه العملية   

 .  للتكلفة المستهدفة للمنتجاكفاءة ممكنة، كما يجب تصميم جميع هذه األوجه وفقً

يتطلب تصنيع المنـتج    : Teams) (Cross-Functional  متداخلة المهام   فرق -٥
 ومن مختلـف    ،االختصاصاتفة استخدام فريق عمل متنوع      حدود تكلفته المستهد  في  

 ،وهندسـة التصـميم   ، والبيـع ،يقشأة كالمتخصصين في بحوث التسـو  دارات المن إ
 . دارة التكلفةإ و، ومناولة المواد، والتجهيز،نتاج اإل وجدولة،نتاج اإلوهندسة

عند ن ينتبه المحللون أينبغي : (Life-Cycle Costs) دورة حياة التكاليف -٦
 أخذ جميع التكاليف ذات العالقة بـدورة حيـاة     أهمية  إلى تحديد التكلفة المستهدفة  

 فالنظام المحاسبي التقليدي يركز على التكاليف خالل مرحلة        ،عتبار اال المنتج في 
 .  لبقية التكاليف ذات العالقة بالمنتجا كافيايعير اهتمام  وال،نتاج فقطاإل

حيـان،  في بعض األ: (Value-Chain Orientation) توجيه سلسلة القيمة -٧
قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة المستهدفة، وهنـا تُبـذل الجهـود لحـذف               

وفـي بعـض    . جل تخفيض التكلفة المخططة   أالتكاليف التي ال تضيف قيمة من       
شـطة المنشـأة    أن تساعد النظرة الفاحصة لسلسلة القيمة لكامل أن الحاالت، يمكن 
 .تحديد فرص تقليل التكلفةالمدراء على 

 التكلفة المستهدفة وتكلفة كيزن
 (Valueلتحقيق التكلفة المستهدفة البد من القيـام بعمليـة هندسـة القيمـة     

(Engineering تحسين قيمة المنتج، حيث تحدد بدائل للتصـميم          إلى  تهدف والتي 
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قيـام  ص هذه البدائل الختيـار البـديل األفضـل لل         نتاج، ثم يتم فح    اإل وعمليات
 (,Hiltonجراءات المطلوبة للتحسين وبما يتناسب مع التكلفة المستهدفة للمنتج باإل

(2002, PP: 673-674.  ثم تبدأ بعد ذلك عمليات تصنيع المنتج، وعندها يتحـول 
 وتكلفة كيزن مصطلح ياباني يطلق .(Kaizen Costing)فة كيزن  تكل إلىاالهتمام

نتاج ورفـع   اإلستمرة بهدف تخفيض تكاليفعلى الجهود الخاصة بالتحسينات الم    
نتاج، وذلـك بعـد البـدء بأنشـطة التصـنيع       اإلمستوى الجودة وتحسين عملية  

(Barfield, et al., 2003, P. 721). 

 (Anderson, et al., 1996, pp: 334-335)  المستهدفة في التسعيرتكلفةالستخدام ا
 منشـآت حـدى ال  إ  أن رض نف ، المستهدفة تكلفةاللتوضيح التسعير باستخدام    

 المسـتهدفة التخـاذ   تكلفة وسوف تعتمد ال   ،الصناعية تنوي طرح منتجين جديدين    
 :حالي لهذين المنتجين يتراوح بينوأن سعر السوق ال. هذا القرار

 .للوحدة ادينار ٣٨٠-٣٢٠:  المنتج أ -١
 . للوحدةا دينار٨٥٠– ٧٥٠:  المنتج ب-٢

سـعر المنـتج أ بــ    ت  أن منشأةعت ال ذا استطا إه   أن سات السوق وبينت درا 
كبيرة في   ها سوف تحصل على حصة     فإن ادينار ٧٢٥دينار والمنتج ب بـ      ٣٠٠

 تكلفـة جمـالي   إ من   )٢٥( هو   منشأة هامش الربح المعتاد لل     وأن .سوق المنتج 
 :لمرتبطة بهذين المنتجين كاآلتيوقد تم تقدير التكاليف ا الوحدة،

 : المباشرةلتكاليف الصناعية غيرمعدالت ا

  ولية ولكل جزء مشترى دينار لكل دينار من المواد األ١,٣٠ نشاط مناولة المواد
 . لكل ساعة عمل ماكنةاناري د٣,٥٠    نشاط اإلنتاج

 . لكل وحدة من المنتج أا  دينار٢٤   نشاط تسليم المنتج
      ٣٠لكل وحدة من المنتج با  دينار . 



١٧٨نضال محمد رضا الخلف و إنعام محسن حسن زويلف 



 نتج بالم     المنتج أ    تفاصيــل
  وحدة١٨٠٠٠   وحدة٢٦٠٠٠  كمية الطلبية المتوقعة

 :حدةاالبيانات للوحدة الو
 ادينار ٦٥       اينار د٢٥  ولية   المواد األتكلفة
 ا دينار٤٥      ادينار ١٥  جزاء المشتراة األتكلفة

 :أجور التصنيع
 ات ساع٤,٨        تان ساع٢,٦   الساعات

 ادينار ١٥        اناردي ١٢  معدل أجر الساعة  
 :أجور التجميع

 ات ساع٨,٢       ات ساع٣,٤   الساعات 
 ادينار ١٦       ا دينار١٤  معدل أجر الساعة

  ساعة٢٨,٤             ساعة ١٢,٨        ساعات دوران المكائن

 :آلتي لكل منتج وكاتكلفةال المستهدفة نقوم باحتساب تكلفةال لمنهج اولتحديد السعر وفقً
  الربح المرغوب فيه–سعر البيع التنافسي =  المستهدفة تكلفةال
 س ٠,٢٥ -٣٠٠* = س      

  المستهدفة للمنتج أتكلفةال ادينار ٢٤٠= س   
 س ٠,٢٥ – ٧٢٥= س   
 . المستهدفة للمنتج بتكلفةال ادينار ٥٨٠= س   

 :مالية المتوقعة للوحدة الواحدة ج اإل التصنيع والتسليمتكلفة
 المنتج ب  المنتج أ    تفاصيــل

 : الموادتكلفة
 ادينار ٦٥  ا دينار٢٥   ولية المواد األتكلفة
 ادينار ٤٥  ادينار ١٥   هجزاء  المشترا األتكلفة

 ادينار ١١٠ ادينار ٤٠ واألجزاء ولية الكلية للمواد األتكلفةال
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 :جور األتكلفة
 أجور التصنيع

 ا دينار٣١,٢٠  )دينار ١٢,٠٠ × تانساع ٢,٦( المنتج أ
 ادينار  ٧٢     )دينار ١٥,٠٠ × اتساع ٤,٨( المنتج ب

 :أجور التجميع
 ا دينار٤٧,٦٠  )ادينار ١٤,٠٠ × اتساع ٣,٤( المنتج أ

 ادينار١٣١,٢٠ )ادينار ١٦,٠٠ × اتساع ٨,٢( المنتج ب

 :لتكاليف الصناعية غير المباشرةا
 :نشاط مناولة المواد

 ادينار ٥٢,٠٠   )ادينار ١,٣٠ × ادينار ٤٠( المنتج أ
 ادينار ١٤٣,٠٠  )ادينار ١,٣٠ × ادينار ١١٠( المنتج ب

 :نتاجنشاط اإل
 ادينار ٤٤,٨٠  )نانيرد ٣,٥٠ × ساعة ١٢,٨( المنتج أ

 ادينار ٩٩,٤٠  )نانيرد ٣,٥٠ × ساعة ٢٨,٤( المنتج ب

 :نشاط تسليم المنتج
 ادينار ٢٤,٠٠      المنتج أ

 ادينار ٣٠                المنتج ب
 ا دينار٥٨٥,٦٠)ب(وللوحدة  ادينار ٢٣٩,٦٠) أ ( المتوقعة للوحدةتكلفةالجمالي إ

 التكلفة المتوقعة للوحدة من المنتج أ وب بالتكلفة المستهدفة لكل           جماليإوبمقارنة  
 :أنمنتج نجد 

________________ 
 تمثل س التكلفة المستهدفة* 
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    المنتج ب  منتج أ ال       
 ادينار ٥٨٠,٠٠  ادينار ٢٤٠,٠٠  المستهدفة للوحدة تكلفةال
 ًادينار ٢٨٥,٦٠  ادينار ٢٣٩,٦٠       المتوقعة للوحدة تكلفةال

 نانيرد )٥,٦٠(    ادينار ٠,٤٠  ) الفرق (االختالف

هدفة  من تكلفته المست   بأقل )أ( المنتج   إنتاجه يمكن    أن  نجد أعالهومن التحليل   
 فبتصميمه الحـالي ال يمكـن       )ب(ما المنتج   أ .بإنتاجهوعليه يجب اتخاذ القرار     

 أو  تصـميمه  في    النظر إلعادةنتاجه بحدود تكلفته المستهدفة وعليه فهناك حاجة        إ
 .إنتاجهالتخلي عن خطط 

 الدراسات السابقة
التي تطرقت لموضوع   دب المحاسبي العديد من الدراسات      يجد المراجع لأل  

ـ     التسعير، دام التكلفة المستهدفة في مجال    استخ بيل المثـال ال    نذكر منها على س
 :تيةالحصر الدراسات اآل

التي تناولت اسـتخدام   (Arzova & Uydaci, 2005)  أرزونا وأيداكيدراسة
 نأ  إلـى   وتوصلت ،التكلفة المستهدفة للتسعير في قطاع البيع بالتجزئة في تركيا        

ـ    ستهدفة ك استخدام التكلفة الم    والقـرارات ذات    ،عيرمرشد لصناعة قرارات التس
 تخفـيض التكلفـة بشـكل        إلى  يؤدي األولى منذ مراحلها    اإلنتاجالعالقة بعملية   

 .جوهري وزيادة قناعة الزبائن

ـتهدفة علـى      (Borba, 2005)  بوربا وزميالهواقترح منهجية جديدة للتكلفـة المس
الحكـم  (م التأكد وعدم الموضوعية    ضبابي لألخذ في الحسبان عوامل عد     ال المنطق   أساس

 .التي تالزم العمليات ذات العالقة بتحديد التكلفة المستهدفة للمنتجات) الشخصي

 ومدخل التصميم ،ية تطبيق التكلفة المستهدفةكيف(Crow, 2005)  كروووصف
 . تطوير المنتجأثناء التكلفة أهداف  إلىللوصول. (Design-to-Cost) للتكلفة اوفقً
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 تطبيقات الكلفة المستهدفة افي دراستهم (Schmelze, 2005)  وزميلهملزش وبين
 أجـزاء مجهـزي   كبـر   أ السيارات، وهي واحدة من      أجزاء لتجهيز   ITTفي منشأة   

وطبقت المنشأة المذكورة التكلفة المستهدفة في مجـال صـناعة          . السيارات في العالم  
العديـد مـن الوسـائل     استخدام   هذا الميدان، وتم      في الفرامل بسبب المنافسة الشديدة   

 ،استخدام فريق عمـل متعـدد االختصاصـات      :  التكلفة المستهدفة منها    إلى للوصول
 ومحاسـبي  ، ورجال البيع،اإلنتاج ومصممي ، كالمهندسين المنشأةأقسامومن مختلف  

، وتكوين شـراكة مـع المجهـزين، والقيمـة          اهداف التكلفة مبكر  أالتكلفة، ووضع   
 ا القرارات التي تتخـذ مبكـر      إن اإلدراك أهميةسفة القيمة الهندسية    تعني فل (الهندسية  

 .)اإلنتاجفي عملية التصميم تؤثر في سعر المنتج وتكلفة 

طرق تطبيق التكلفة المستهدفة  (Swenson, 2003)  وزمالؤه سوينسنوفحص
 ومسـتوى  األمريكيةفي مجال التسعير في صناعات مختلفة في الواليات المتحدة  

 .  والعوامل المؤثرة في نجاح هذه التطبيقاتإليها أدت والتحسينات التي نجاحها

والتـي   (Cooper & Slagmulder, 2003)  كوبر وسلجمولدروهدفت دراسة
التكلفـة لتحقيـق التكلفـة       تحديد الطرق الخاصة بتقليـل        إلى جزأينوقعت في   

 إلدارةلـداخلي   ، وذلك من خالل عملية التنظيم ا      األرباحالمستهدفة ومن ثم زيادة     
 .حيث بينت ثالثة أوجه رئيسة لهذا التنظيم يمكن استخدامها لتقليل التكلفة التكلفة،

ـ أ (Crow, 2002)  كرووضحأكما  ان التكلفة المستهدفة تمثل منهج ا جديـد 
مـا   أو  المسـتهلك إلمكانيات اتكييف المنتجات وفقً:  مقومات هي  ةثالث  إلى يستند

  إلى  كمتغير مستقل، والوصول   اإلنتاج ومعاملة تكلفة    يسمى بقيادة السوق للسعر،   
كما عرضـت هـذه الدراسـة    . تطويرنتاج وعمليات ال  أثناء اإل التكلفة المستهدفة   

 .شآتن خطوات مطلوبة لوضع منهج شامل للتكلفة المستهدفة في المعشر

ن مدخل التكلفة المستهدفة يعتبـر مـن        أ) م١٩٩٥ (دراسة محرم ظهرت  أو
ثرة على   العوامل المؤ  االعتبارعتمد على دراسة السوق آخذة بعين       تالمداخل التي   
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 لسعر المنـتج    إدراكه من خالل دراسة معدل المستهلك ومدى        ،قرارات التسعير 
ذا األسلوب يصـلح للتطبيـق فـي        ن ه أ و ، المنافسة المحتملة  إلى إضافة   ،الجديد

 الحر  تصاداالق مصر في كل ظروف      في ويمكن تطبيقه    ،تسعير المنتجات الجديدة  
 .نافسة الشديدةموال

تاناكاينوب  (Tanaka, 1993) بالدرجـة  يركز في تويوتان تخطيط التكلفة أب 
 وتصـميم عمليـة   ، حيث يتم تغيير تصميم المنـتج    ،التصميماألولى على مرحلة    

جل تخفيض سعر المنتج وزيادة كفاءته ومن ثـم  أ بهدف تقليل التكلفة، من   اإلنتاج
 .زيادة الربحية

  إلـى تحول العديـد مـن المنشـآت    إلى (Sakurai, 1989)  سكورياروأش
 وخلـق   ، ونوعيـة منتجاتهـا    أسعاراستخدام التكلفة المستهدفة كطريقة لتحسين      

  التكلفة المستهدفة تضـيف قيمـة       وأن . وزيادة قناعة المستهلك   ،واألرباحالمنافع  
 المنـتج،   لـى  إ  التي ال تضيف قيمـة     األنشطة إلغاء من خالل    اإلنتاج عملية   إلى

 ، واقعيـة للمنتجـات    أسعار بالتالي من تحديد     ويمكّن الذي يقلل من التكلفة      األمر
 .وتقوية المنافسة بوساطة تقديم منتجات ذات نوعية جيدة وبتكاليف منخفضة

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما
  مـن البـاحثين لـم يتنـاول        أيا نأتبين من استعراض الدراسات السابقة      ي

 األدويـة قطاع صناعة   ي  موضوع استخدام منهج التكلفة المستهدفة في التسعير ف       
 مثل هـذه الدراسـة،   إلجراء يعتبر بيئة مالئمة   نأ، الذي يمكن    األردني ةالبيطري

قيـام الشـركات      إلى ضافةصناعة، باإل  للمنافسة الحادة التي تشهدها هذه ال      انظر 
 . باستمرارجديدةاملة في هذا القطاع بطرح منتجات الع
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 دراسة الميدانيةال
 مجتمع البحث وعينته

 في األردن وتم    ةطبقت هذه الدراسة على قطاع صناعة األدوية البيطري        
 والشـركات  ،شركة عاملة في هذا الميدان) ١٣(شركات من مجموع ) ٥(اختيار  

 : التي تم اختيارها بصورة عشوائية هي 

  .)س(الشركة  -١
  .)البيطرية(شركة دار الدواء  -٢

 .شركة فابكو -٣

 .شركة مارماسوب -٤

 .الشركة العربية لصناعة األدوية البيطرية -٥

 وهـذا   ،استمارة) ٤٠( استعيد منها    .هاستمارة استبان ) ٤٥(وقد تم توزيع      
   ٨٩( ايعني أن نسبة االستعادة هي تقريب.(  وقد تم توزيع تلك االستمارات علـى 

 ومحاسـبة  ،اسـبة الماليـة  مسؤول شعبة في أقسام المح     أو   ،هم بدرجة مدير   من
كحالـة  ) س(كما تم اختيار الشـركة      . التخطيط والمتابعة و ، والتسويق ،التكاليف
 . وطبق عليها نموذج الدراسة المقترح،دراسية

 عرض تحليلي لنتائج الدراسة الميدانية
  خصائص أفراد عينة البحث-أ

 التحليل واالختصاص العلمي -١
 الدراسي األكثر   مؤهلكالوريوس هي ال  أن شهادة الب  ) ٢ (يتضح من الجدول  

٧٥( حيث بلغت نسبة الحاملين لتلك الشهادة        ،اتكرار(       فيما بلغت أعلـى نسـبة 
 حيث بلغت نسبة المتخصصين في هذا المجال ،تحصيل علمي في مجال المحاسبة 

)٥٠.(  
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 .توزيع أفراد عينة البحث حسب التحصيل واالختصاص العلمي. )٢(جدول 
 مي العلاالختصاص

 
 

 العلمي يلالتحص

النسبة  اقتصاد دارة أعمالإ علوم مالية محاسبة
 المئوية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 المجموع

 
 ٢٠ ٨ - صفر - ١ - ٢ - ٥ دبلوم

 ٧٥ ٣٠ - ٣ - ٥ - ٧ - ١٥ بكالوريوس
 ٥ ٢ - ١ - ١ - - - - ماجستير
 ١٠٠ ٤٠ *١٠ ٤ *١٧,٥ ٧ *٢٢,٥ ٩ *٥٠ ٢٠ المجموع

 عدد سنوات الخبرة -٢
    هي الفئة التي تتراوح خبـرة أفرادهـا مـن          اكانت أكثر الفئات تكرار  

  . من مجموع أفراد العينة)٤٠( حيث بلغت نسبة هذه الفئة ، سنة١٥-٥
 .توزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة. )٣(جدول 

 النسبة المئوية التكرار فئات سنوات الخدمة
 ١٥ ١٠  سنوات٥أقل من 
٤٠ ١٦ ١٥ -٥ 

 ٣٥ ١٤ ١٥أكثر من 
 ١٠٠ ٤٠ المجموع

   عدد ونوع الدورات التدريبية-٣
حتلت الدورات ذات العالقة بالحاسوب النسبة األعلى بين عدد الدورات          ا 

 . الـدورات من مجموع) ٥٠,٨( حيث بلغت هذه النسبة   ،التي تلقاها أفراد العينة   
امما يعني أن هناك اهتمامأولته هذه الشركات لتطوير كوادرها في المجال ا واسع 

مما يدل على ) ١٨,٤ ( بلغتذإ فيما شكلت الدورات التكاليفية أقل نسبة ،المذكور
ويوضـح   .ضعف اهتمام الشركات بتطوير كوادرها في مجال محاسبة التكاليف        

  .تدريبية التي حصل عليها أفراد العينةعدد ونوع الدورات ال) ٤ (الجدول

                                                        
  . نسبة إلى مجموع أفراد العينة*
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 .عدد ونوع الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة. )٤(جدول 
 النسبة المئوية عدد الدورات التدريبية نوع الدورات التدريبية

 ١٨,٤ ١٢ تكاليف
 ٥٠,٨ ٣٣ حاسوب
 ٣٠,٨ ٢٠ تسويق

 ١٠٠ ٦٥ المجموع

   محل عينة البحث التسعير المستخدمة في الشركات عرض تحليلي لواقع أساليب-ب
 محل عينة البحث نظام التكاليف في الشركات -١

 وتشير إجابات أفراد العينة عن السؤال       ، سؤالين جموعة الم هذه تتضمن 
 تكلفة في تحديد ا الطريقة المستخدمة عموم: الكلية هيتكلفة أن طريقة ال إلىاألول

 جابات ما يشير   اإل نما لم يظهر من هذه    يب. نة البحث  الشركات محل عي   نتاج في اإل
 كما تبين أن .نتاج اإلتغيرة في احتساب تكاليفم التكلفة وجود تطبيق لطريقة الإلى

 أما نظام التكاليف المعيارية  ، عينة البحث تطبق نظام تكاليف فعلي       محل الشركات
ن هنـاك مواصـفة      بأ من خالل االطالع المباشر     أنه تبين لنا    إال .فال تطبيق له  

    نتـاج لى الكميات المعيارية الالزمـة لإل    ع اقياسية تقتصر بصورة أساسية تقريب. 
  .اجابات أفراد العينة عن أسئلة هذه المجموعةنتائج ) ٥(ويبين الجدول 

 محل  نتائج إجابات أفراد العينة حول طبيعة بيانات نظام التكاليف في الشركات          . )٥(جدول  
 .عينة البحث

 النسبة المئوية التكرار األسئلة التسلسل
 الشركة هأي من الطرق اآلتية تستخدم 

 نتاج اإلفي احتساب تكاليف
  

 ١٠٠ ٤٠  الكلية تكلفة طريقة ال-    
 - -  المتغيرة تكلفة طريقة ال-    

١- 

 - - ) حدد( طريقة أخرى -    
   :ظام التكاليف المطبق في الشركةإن ن
 ١٠٠ ٤٠  فعلي -    
 - -  معياري -    

٢- 

 - -  آخر-    
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المعلومات التي يوفرها نظام التكاليف ومدى اعتمادها ألغراض التسعير          -٢
  محل عينة البحثفي الشركات

  أن يتبـين لنـا  جموعـة  المهات أفراد العينة ذات العالقة بهذ    من خالل إجاب  
نتاج ألغراض تقـويم     اإل لفةتكتحديد  في  االستخدام األكثر لبيانات التكاليف يتمثل      

 حيـث   ،عداد القوائم المالية  إ البضاعة المباعة ألغراض     تكلفة وتحديد   ،المخزون
 ١,٩٤) ٦ (الوارد في الجدول) ٣(ؤال رقم بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن الس  

 فيما كان الوسط الحسابي لإلجابات المتعلقة باسـتخدام هـذه           ،)٩٧(أي بنسبة   
 كمـا   .)٨٤,٤ (أي بنسـبة  ) ١,٦٨٨(خاذ قرارات التسعير    البيانات ألغراض ات  

 أكدت اجابات أفراد عينة البحث حول السؤال الرابع الخاص بهذا الجانـب بـأن         
 حيث بلـغ المتوسـط      ،دارة تطلب معلومات التكاليف التخاذ قرارات التسعير      اإل

 ).٨٧,٥(أي بنسبة ) ١,٧٥(الحسابي لإلجابات هنا 

العينة ذات العالقة بهذا الجانب منسـجمة حيـث         هذا وكانت إجابات أفراد     
  .)٠,٣٦٣-٠,٠٦٣(تراوحت بين 

ل المعلومات التي يوفرها نظام التكاليف واعتمادها ونتائج إجابات أفراد العينة ح. )٦ (جدول
 . محل عينة البحثألغراض التسعير في الشركات

النسبة  التكرار األسئلة التسلسل
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

يقدم نظام التكاليف فـي الشـركة        -٣
 : معلومات في مجال

   

 المنتج ألغـراض    تكلفة تحديد   - 
 تكلفـة تقويم المخـزون وتحديـد      

   .البضاعة المباعة

٩٧ ١,٩٤ ٠,٠٦٣ 

 ٠,٣٦٣ ٨٤,٤ ١,٦٨٨  اتخاذ قرارات التسعير  - 
دارة على طلب معلومات     اإل اعتادت -٤

 : التكاليف التخاذ قرارات التسعير
   

 ٠,٤٦٧ ٨٧,٥ ١,٧٥  نعم - 
 ٠,٣٣٣ ١٢,٥ ٠,٢٥  ال- 
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  عينة البحث محل أسلوب التسعير المستخدم في الشركات-٣
ب التـي   إجابات أفراد عينة البحـث حـول األسـالي        ) ٧ (يوضح الجدول 

 حيث تبين أنها تسـتند  ،في تسعير منتجاتها تستخدمها الشركات محل عينة البحث    
 حيث بلغ الوسـط     ،لية عند تسعير منتجاتها بالدرجة األولى      الك تكلفةعلى أساس ال  
 أي ١,٦٢) ٦(جابات عن السؤال المتعلق بهذا الجانب سـؤال رقـم      الحسابي لإل 

 أخرى مختلفـة للتسـعير   اكما نجد أن تلك الشركات تستخدم أسس٨١(  ،    (بنسبة  
 ، المتغيـرة  تكلفـة حيث بلغ المتوسط الحسابي الستخدام التسعير على أسـاس ال         

 تكلفـة والتسـعير علـى أسـاس ال      ،والتسعير على أساس العائد على االستثمار     
  وبنسب هـي علـى التـوالي       ،٠,٤١٤ ،٠,١٨ ،٠,٠٦ ،المستهدفة على التوالي  

)٣(، )٩(، )٢٠,٥ ( ويوضح الجدول رقم)اورد آنفً ما) ٧.  
الشـركات  نتائج إجابات أفراد عينة البحث حول أسلوب التسعير المستخدم في           . )٧(جدول  

 .محل عينة البحث
المتوسط  األسئلة التسلسل

 الحسابي 
* النسبة
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

    :  المنهج االقتصادي للتسعير-أ -٥
 - - -  .تعتمد الشركة السعر الذي يحقق أقصى ربح ممكن - 
    :  الكلية تكلفة التسعير على أساس ال-ب -٦
 ا الكلية زائـد لفةتكتعتمد الشركة الذي يغطي ال   - 

  .هامش للربح المرغوب فيه
٨١ ١,٦٢ ٠,٣٤٨ 

    :  المتغيرة تكلفةال التسعير على أساس -ج -٧
 ٠,٤٦٧ ٣ ٠,٠٦  .تعتمد الشركة السعر الذي يغطي تكاليفها المتغيرة - 
    :  التسعير على أساس العائد على االستثمار-د -٨
 -      ـ  اتعتمد الشركة السعر الذي يحقق عائد  ا معينً

 .على رأس المال المستثمر
٩ ٠,١٨ ٠,١٦٣ 

 **٠,٣٥٧ **٢٠,٥ **٠,٤١٤ :  المستهدفةتكلفة التسعير على أساس ال-هـ -٩
 ٠,٣٥٦ ٣٦ ٠,٧٢  .تعتمد الشركة سعر السوق التنافسي عند تسعير منتجاتها - 

 ٠,٣٦٥ ٢٦ ٠,٥٢  .تكلفةتسعر الشركة منتجاتها دون االعتماد على ال - -١٠
تعتمد الشركة سعر السوق التنافسي كأساس  - -١١

  . منتجاتهاتكلفةلتحديد 
١٥ ٠,٣١٣ ٠,٣٦٥ 

 :  منتجاتهاتكلفةتطبق الشركة المعادلة التالية لتحديد  - -١٢
  المنتج تكلفة=  الربح المرغوب فيها –سعر البيع 

٥ ٠,١٠٤ ٠,٣٣٣ 

 ______________________________________ 
 .  ألن الشركات المبحوثة تستخدم أكثر من أساس لتسعير منتجاتها١٠٠مجموع النسب المئوية ال يساوي   * 

ابات األسئلة ذات العالقة بالتسعير تمثل متوسط المتوسط الحسابي والنسبة المئوية واالنحراف المعياري إلج** 
  .على أساس التكلفة المستهدفة
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 الشركات محـل    معتمد في  عينة البحث عن اسلوب التسعير ال      أفراد رأي   -٤
 عينة البحث

ـ ) ٢٠( أن    إلى  العينة ذات العالقة بهذا الجزء     تشير إجابات أفراد   ن ومقتنع
 : تيةغير مقتنعين بها لألسباب اآل) ٨٠(بطريقة التسعير و

 اعـادة    إلـى   يحتاج ، اعتماد سعر السوق التنافسي كأساس للتسعير       أن -١
 .مرغوب فيهالمنتجات للحصول على هامش ربح  تكاليففي النظر 

عدم قدرة بعض المنتجات على تحقيق الهدف المرجو منها سواء مـن             -٢
  .االستمرارية أو حيث الربحية

  .السوق على المدى الطويلفي عدم قدرة بعض المنتجات على منافسة مثيالتها  -٣

 أن الشركات المبحوثة تسعر منتجاتها على       : إلى ويمكن أن نخلص مما تقدم    
مكانيات تخفيض تكـاليف    إاالعتبار  لتنافسي دون األخذ في     س سعر السوق ا   أسا

  . في ضوء سعر السوق التنافسي، لكي تحقق الربح المرغوب فيه،تلك المنتجات

 األردنـي   ةوبناء على النتائج السابقة نجد أن قطاع صناعة األدوية البيطري         
ا يعني قبـول     مم ، الكلية تكلفة وخاصة منهج ال   ،التسعيرفي  يتبع المناهج التقليدية    
  .الفرضية األولى للبحث

 ) س الشركة (ةيالحالة الدراس -ج
كحالة دراسية وألجل ذلك    ) س(نه تم اتخاذ الشركة      أ  إلى شارة اإل لقد سبقت 

جراء المقابالت الشخصية مع المسؤولين في تلك الشركة للحصـول علـى            إتم  
سة فـي السـوق     التكاليف الخاصة لبعض المنتجات التي لها منتجات مماثلة مناف        

 ولقد تبين أن الشركة تسعر منتجاتها على أسـاس         .وبنسبة هامش الربح المضافة   
 تكلفـة ليها نسبة فائض من ال    إ اللمنتج مضافً ) الثابتة والمتغيرة ( الصناعية   تكلفةال

 ومـا يلـزم لتـأمين       ، والضرائب داريةالصناعية لتغطية التكاليف التسويقية واإل    
 تكلفـة  ال إلـى )س(بة الفائض التي تضيفها الشركة     نس  وأن ،الربح المرغوب فيه  
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 والتي تغطي التكاليف    تكلفةمن تلك ال  ) ٥٤(الصناعية لمنتجاتها بشكل عام هي      
  .دارية مع ما يلزم لتأمين الربح المستهدف واإلالتسويقية

والتي لها منتجـات    ) س( منتجات من منتجات الشركة      ةثالثتم اختيار   و 
 حيث تمت مقارنـة أسـعار       ،ت عربية محلية ومستوردة   مماثلة منافسة من شركا   

مقارنـة أسـعار    ) ٨ ( ويبين الجدول  ،هذه المنتجات بمثيالتها من شركات أخرى     
  .مع مثيالتها المنافسة) س(المنتجات المختارة للشركة 

 .مع مثيالتها المنافسة) س (ةمقارنة أسعار المنتجات المختارة للشرك. )٨(جدول 
 )دينار** (السعر الشركة المصنعة *منتجأسم ال المنتج رقم

 ١ ٥,٥٠٠ الشركة س البندازول
 ٥,٧٥٠ دار الدواء البزوداد

 ٢ ٣,٠٠٠ الشركة س ايثرومايسين
 ٢,٧٠٠ دار الدواء ايرثرومايسين

 ٣ ١,٧٠٠ الشركة س ٠,١سوبرنيوني 
 ٢,١٠٠ )مصر ( فايزر  نيوترمايسين

  . بأرقامهاا المنتجات الحقً إلىشارة اإلسيتم  * 
  .تم الحصول على األسعار من السوق المحلي **

نجـد أن المنـتج الثـاني       ) ٨(ر الواردة في الجـدول      ومن مقارنة األسعا  
 ٠,٣٠٠يزيد عن سعر مثيله من منشأ آخر بمقـدار           )س(للشركة  ) ايثرومايسين(

 ،المنتجمما يفقد الشركة المذكورة مركزها التنافسي في السوق بالنسبة لهذا           دينار  
ويقلل من فرص تحقيقها ألرباح كان من الممكن أن تتحقق فيما لو قامت الشركة              

 وبما يمكنها من تخفيض     ،تخفيضهاذلك المنتج لمحاولة    تكاليف  في  بإعادة النظر   
) البنـدازول ( أما المنتج األول .سعر المنتج مع المحافظة على نفس هامش الربح     

ن سعرهما يقل عن سعر مثيليهما من منشـأ         فإ) ٠,١ي  نسوبرنيو(والمنتج الثالث   
 وذلك يعنـي أن بإمكـان       . دينار على التوالي   ٠,٦٠٠ ، دينار ٠,٢٥آخر بمقدار   

  .أن تسعر المنتجين المذكورين بسعر أعلى من سعرهما الحالي) س(الشركة 
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  المستهدفة في التسعير على المنتجات المختـارة       تكلفةالتطبيق نموذج    -د
  )س(للشركة 

  الربح المرغوب فيه–ر البيع التنافسي سع= س 
  المستهدفة تكلفةال= حيث أن س 

 :)١(المنتج رقم 
 س × ٢٤ - ٥,٧٥= س

    ٥,٧٥=  س ١,٢٤
  التكلفة المستهدفةنانير د٤,٦٣٧= س 

 ) :٢( المنتج رقم
 س × ٢٤ – ٢,٧٠= س 

 ٢,٧٠=  س ١,٢٤
  التكلفة المستهدفةين دينار٢,١٧٧= س 

 ) :٣( المنتج رقم
 س × ٢٤ – ٢,١٠٠= س 

 ٢,١٠٠=  س ١,٢٤
  التكلفة المستهدفة ا دينار١,٦٩٤= س 

  . الحالية للمنتجات المختارة بتكلفتها المستهدفةتكلفةمقارنة إجمالي ال) ٩(ويبين الجدول 
 .بتكلفتها المستهدفة) س( الحالية للمنتجات المختارة للشركة تكلفةمقارنة إجمالي ال. )٩(جدول 

  الحالية للمنتجتكلفةال المنتج
 )دينار(

  المستهدفة للمنتجتكلفةال
 )دينار(

 الفرق
 )دينار(

 ٠,٤٥٧ ٤,٦٣٧ ٤,١٨٠ )١(منتج رقم 
 )٠,١٠٣( ٢,١٧٧ ٢,٢٨٠ )٢(منتج رقم 
 ٠,٤٠٢ ١,٦٩٤ ١,٢٩٢ )٣(منتج رقم 
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حـدود  فـي  نتاجـه  إال يمكن ) ٢(بأن المنتج رقم  ) ٩ (ويتضح من الجدول  
 المستهدفة له تقل عـن تكلفتـه        تكلفةن ال إ حيث   ،ضعه الحالي تكلفته المستهدفة بو  

أن ) س(ومن هنا نجد أنه لو اسـتطاعت الشـركة           .دينار) ٠,١٠٣(الحالية بـ   
نها أن تخفض سـعر     مك المستهدفة أل  تكلفة ال  إلى  الحالية لهذا المنتج   تكلفةالتخفض  

  ولكـي تسـتطيع  . حصولها على حصة أكبر مـن السـوق      إلى  مما يؤدي  ،بيعه
 : المسـتهدفة تكلفـة  ال إلـى )٢( المنتج رقم تكلفةكة المذكورة هنا أن تصل ب    رالش

يـؤمن  نتاجه وتطوير نظام تجهيز المواد بمـا        إإجراءات  في  عليها إعادة النظر    
 وبما يمكن من اعتماد السعر      ،تكلفةنتاج لتخفيض ال  توفيرها في الوقت المحدد لإل    

 المخصصة لهذا المنتج بأخرى متطورة    ال يجب استبدال التكنولوجيا     إ و ،التنافسي
  .نتاجهإالتخلي عن خطط أو 

نتاجهمـا بتكلفتهمـا    إفي  فيمكن االستمرار   ) ٣(ورقم  ) ١( رقم   انما المنتج أ
 المستهدفة لهما عن    تكلفة إذ تزيد ال   ،هدفةت المس تكلفةا أقل من ال   م حيث أنه  ،الحالية

 وعليـه  .ار على التـوالي دين) ٠,٤٠٢(دينار و) ٠,٤٥٧ (تكلفتهما الحالية بمقدار 
  . لألسعار التنافسيةاأن تسعر هذين المنتجين وفقً) س(يمكن للشركة 

أن "ناء على النتائج السابقة يتم قبول الفرضية الثانية للبحث والتي تفيـد             بو
تطبيق المناهج التقليدية في التسعير في ظل بيئة المنافسـة المفتوحـة ال يمكـن               

  ."حصول على حصة أكبر من السوق وزيادة الربحيةاالقتصادية من ال الوحدة

 النتائج والتوصيات
  النتائج
 وتعـدد   ، وحرية التجـارة   ،أدت التطورات الجارية في عصر العولمة      )١

 قـرارات    إلـى   للوصـول  ، ضرورة تطوير أنظمة التكاليف     إلى أشكال المنافسة 
  .رشيدة في هذا المجال
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 ، المنافسـون ،الزبائن : أهمهاتتأثر قرارات التسعير بالعديد من العوامل   )٢
  .التكاليف وعوامل سياسية وقانونية وبيئية

 استراتيجية االختراق   : لتسعير المنتجات الجديدة هما    تانهناك استراتيجي  )٣
ـ  ويعت، واستراتيجية التصـفح للتسـعير    ،للتسعير ـ ختاد م ار المنشـأة ألحـدى   ي

يق فرص النجـاح     أهداف المنشأة في تحق    :االستراتيجيتين على عدة عوامل منها    
  .المتوفرة لالستراتيجية المختارة

٤(  كن اعتماد المنهج التقليدي في التسعير من المنافسـة فـي حـدود      ال يم
 ،تكلفـة  مما يتطلب تحسين النوعية وخفض ال،السعر السائد في األسواق التنافسية  

  .إذ يعتمد نجاح المنتج في هذه األسواق على الجودة والسعر

 المستهدفة طريقة تسعير ونظام لتخطـيط الربحيـة         تكلفةاليمثل منهج    )٥
دارة االستراتيجية التي تبحث     اإل داةأعد   حيث ي  ، في البيئة التنافسية   تكلفةوإدارة ال 

  .نتاج اإلعن تخفيض تكاليف

 ،عينة البحث تطبق نظام تكاليف فعلي     محل  أن الشركات   بينت الدراسة    )٦
ال أن هناك مواصـفة قياسـية       إ ،ولم يكن هناك تطبيق لنظام التكاليف المعيارية      

  .نتاجلى الكميات المعيارية الالزمة لإلتقتصر بشكل أساسي ع

أن االستخدام األكثر لبيانات التكاليف في الشـركات        أوضحت الدراسة    )٧
 ،نتاج ألغـراض تقـويم المخـزون       اإل تكلفةتحديد  في  عينة البحث يتمثل    محل  

لقوائم المالية وألغراض اتخـاذ      البضاعة المباعة ألغراض إعداد ا     تكلفةوتحديد  
  .قرارات التسعير

 تستند في تسعير     محل عينة البحث   ردنية األ  الشركات  أن ثبتت الدراسة أ )٨
 حيث بلغت النسبة المئوية لهذا      ،لكليةا تكلفةمنتجاتها بصورة رئيسة على أساس ال     

 جانب ذلك أسس أخرى للتسـعير كـان          إلى  كما أنها تستخدم   ).٨١ (األسلوب
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 والتسعير  ، المستهدفة تكلفةالالتسعير على أساس    : أولوية استخدامها كاآلتي  ترتيب  
 المتغيرة، حيـث    تكلفةال والتسعير على أساس     ،على أساس العائد على االستثمار    

  .على التوالي) ٣(،)٩ (،)٢٠,٥ (بلغت النسبة المئوية لألساليب المذكورة

 سـعر   لـى  يزيد ع  أيثرومايسين) س(للشركة  ) ٢(أن سعر المنتج رقم      )٩
فـإن  ) ٣ (،)١ (ي أما المنتجين رقم   ،دينار) ٠,٣٠٠ (مثيله من منشأ آخر بمقدار    

) ٠,٦ (دينـار ) ٠,٢٥٠ ( عن سعر مثيليهما من منشأ آخر بمقدار       نهما يقال يسعر
  .دينار على التوالي

أقـل مـن تكلفتـه      ) س(للشركة  ) ٢( المستهدفة للمنتج رقم     تكلفةن ال إ )١٠
 االستمرار في تصنيعه بتكلفتـه       من  مما ال يمكن   ،دينار) ٠,١٠٣ (الحالية بمقدار 

 .حدود السعر التنافسي في السـوق     في   حيث ال تستطيع الشركة التسعير       ،الحالية
 تكلفةزيد على ال  تف) ٣(ورقم  ) ١(رقم  ) س( المستهدفة لمنتجي الشركة     تكلفةأما ال 

تـوالي ممـا يتـيح      دينار على ال  ) ٠,٤٠٢(دينار و ) ٠,٤٥٧(الحالية لهما بمقدار  
 .ا بأسعار السوق التنافسيةمللشركة تسعيره

 لتوصيات ا
  .ينبغي تطوير أنظمة التكاليف للمساهمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات )١

 لمسـاعدة   ، المسـتهدفة فـي التسـعير      تكلفـة ضرورة اعتماد منهج ال    )٢
  .قاء وتحقيق حجم المبيعات المطلوببالمنظمات على ال

 بتطبيـق نظـام التكـاليف       ت محل عينة البحـث    توسع الشركا أهمية   )٣
 ، القياسـية للمـواد فقـط      دم االقتصار على استخدام المواصـفات      وع ،المعيارية

  .فالقياس األكثر دقة للتكاليف ينعكس على ترشيد قرارات التسعير

 المستهدفة لتسعير منتجاتهـا     تكلفةالمنهج  ) س(ضرورة تطبيق الشركة     )٤
  .سواقفي ظل الظروف السائدة في األ
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وذلـك  ) ١(نتاج المنتج رقـم     إ تكلفةبتخفيض  ) س(أهمية قيام الشركة     )٥
 وتطـوير نظـام تجهيـز    ،نتاج اإل جراءاتإ وتحسين   ،بإعادة النظر في التصميم   

نتـاج المخصصـة للمنـتج     اإل وفي حالة تعذر ذلك يجب استبدال معدات      .المواد
  .المذكور بأخرى متطورة

خفـاق   اإل في حالة ) ٢(المنتج رقم   نتاج  إعن  ) س(أهمية تخلي الشركة     )٦
  . المستهدفة لهتكلفة ال إلىفي الوصول

ورقم ) ١(بتخفيض أسعار بيع المنتجين رقم      ) س(ضرورة قيام الشركة     )٧
حدود األسعار التنافسية للحصول على حصة أكبر من السـوق          في  وبيعهما  ) ٣(

  .وبالتالي زيادة األرباح

قامـة الـدورات    إ و ،البـرامج عداد  إ ب قيام الشركات محل عينة البحث     )٨
 لتزويد العاملين لديها بـآخر   ،التدريبية المتطورة والمتخصصة في مجال التسعير     

فجوة بين ما لحق بمناهج التسعير      ال من أجل تضييق     ،المستجدات في هذا الميدان   
  . وبين استخداماتها في التطبيق العملي،من تطورات

ـ  تخفي إلى تهدفضوعاتإجراء بحوث تتناول مو    )٩ نتـاج   اإلليفاض تك
  . مثالً تكلفةكإدارة ال
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 )١ (ملحق
 االستبانة 

ـ       "نقوم بإعداد بحث بعنوان       –تهدفة  التسعير باستخدام مـنهج التكلفـة المس
، لذا نرجو تعـاونكم     "ردني األ ةدراسة ميدانية في قطاع صناعة األدوية البيطري      

جابة من أهمية في     اإل جابة على أسئلة االستبانة بدقة وموضوعية، لما لهذه        اإل في
   التي سوف تـدلون بهـا سـتعامل          بأن المعلومات  اتحقيق أهداف الدراسة، علم 

  .قط وألغراض البحث العلمي ف،بسرية تامة
 ،،،،،،،،،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم

 المعلومات الشخصية: أوالً 
 ______________________________:  عنوان الوظيفة الحالي –أ 
 _________________________________:  التحصيل العلمي -ب
 ________________________________:  االختصاص العلمي -ج
 _________________________________: عدد سنوات الخدمة -د
 : نوع وعدد الدورات التدريبية-ـه

 (             ) عدد   / تكاليف  
 (             ) عدد  / حاسوب  
 (             ) عدد / تسويـق  
 _____________________ ) يرجى ذكر عددها ونوعها( أخرى  

       
سئلة االستبانة أ : اثاني 

 :جابة المناسبة اإلأمام) × (ضع إشارة
 :نتاج اإلي من الطرق اآلتية تستخدم الشركة في احتساب تكاليفأ. ١

  . طريقة التكاليف الكلية- 
  . طريقة التكاليف المتغيرة- 



١٩٨نضال محمد رضا الخلف و إنعام محسن حسن زويلف 



 :ظام التكاليف المطبق في الشركة ن أن.٢
  فعلي - 
  معياري - 
 ________________________________) حدد (  أخرى - 

 :ليف في الشركة معلومات في مجاليقدم نظام التكا. ٣
  .تحديد تكلفة المنتج ألغراض تقويم المخزون وتحديد تكلفة البضاعة المباعة -
  اتخاذ قرارات التسعير -

 :لتكاليف التخاذ قرارات التسعيردارة على طلب معلومات ا اإلاعتادت. ٤
  ال -   نعم - 

 : لها أقصى ربح ممكنسعر الذي يحقق تعتمد الشركة ال. ٥
  ال -   نعم - 

٦ .          هـامش للـربح     اتعتمد الشركة السعر الذي يغطي التكـاليف الكليـة زائـد 
 : يهب فوالمرغ
  ال -   نعم - 

 :ر الذي يغطي تكاليفها المتغيرةتعتمد الشركة السع. ٧
  ال -   نعم - 

٨ .المستثمر على رأس المال ا معينًاتعتمد الشركة السعر الذي يحقق عائد: 
  ال -   نعم - 

 :ق التنافسي عند تسعير منتجاتهاتعتمد الشركة سعر السو. ٩
  ال -   نعم - 

 :اتها دون االعتماد على التكلفةتسعر الشركة منتج. ١٠
  ال -   نعم - 

 :ي كأساس لتحديد تكلفة منتجاتهاتعتمد الشركة سعر السوق التنافس. ١١
  ال -   نعم - 
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 :التالية لتحديد تكلفة منتجاتها المعادلة تطبق الشركة. ١٢
 تكلفة المنتج =  الربح المرغوب فيه –سعر البيع  

 ال  -    نعم -
 :ت مقتنع بطريقة التسعير المتبعةهل أن. ١٣

  ال -   نعم - 
 :سبباليرجى ذكر ) ال ( ذا كانت إجابة السؤال السابق إ. ١٤
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Abstract. The pricing decision is considered one of the most important 
managerial decisions, due to its effect on the profitability for the short 
and long terms, so developing of cost systems becomes a vital matter, 
should be dealt with is in objectivity and scientifically to achieve the 
optimum decisions in this field. 

The increasing importance of this research study that it's 
mentioned one of the modern pricing methods, known as the formal 
objectively cost in pricing. 

The study came with the aim to define and clear the reality of used 
price mechanism style in the field of Jordan veterinary pharmaceutical 
industry and how much relevant or convenience to the current 
developments and improvements in the multiform of competitions, 
then rising high the used pricing methods through suggesting modern 
pricing formal depending on fierce price competition in the market as 
abase for pricing decision-making. 

Both hypotheses in the research study were examined in the 
mentioned field due to the present big and high competition. The 
practical data of the study have been collected through the direct watch 
and personal conversation. In addition to that we also design a 
questionnaire as well as we applied the analytical study style. 

The study came out with the following main results: showing 
main factors effecting pricing decisions and these are: customers, 
competitors, and cost; adopting traditional pricing methods within 
globalization and free trading which unable the competition within the 
common price in the competitive markets; target cost approach which 
represents a pricing method, planning profit system, and cost 
management in the competitive environment. 

The main recommendations of the study are: developing cost 
systems in order to improve decision making, adopting target cost 
approach in pricing in order to improve decisions related to pricing. 
The companies related to this study must create programs, and 
specialized developed training courses in pricing to splay its employees 
with the up-dates in this field. 


