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  المستخلص

ریة حیث والشركات التجاسسات  مدخل التكلفة المستھدفة في المؤ البحث إمكانیة استخدام  تناول
لدراس  ات والبح  وث الت  ي أمك  ن جمی ع ا  و،ع عل ى ھ  ذا الن  وع م  ن التطبی  ق تمكن الباح  ث م  ن االط  الی  ل م  

 للمنتج  ات وال  شركات ال  صناعیة س  واء المن  شآتع علیھ  ا ق  د تناول  ت اس  تخدام ھ  ذه الم  دخل ف  ي االط  ال
 المھ اري التجاری ة وتوص ل إل ى      وقد تمكن البحث من تطبیق ھذا المدخل في شركة        .الجدیدة أم الحالیة  

 الشركة في السوق بعد اشتقاق التكلفة المستھدفة نتیجة إلجراءات ق ام  زبائنالسعر المرغوب من قبل   
ل  ربح  اھ  امشج  راء تغیی  ر ف  ي ن  سبة إ وأم  ساس بأس  عار اس  تیراد ھ  ذه الم  واد   دون ال م  نبھ  ا الباح  ث

ح وث م ستقبلیة باس تخدام م نھج التكلف ة      وقد أوص ى البح ث ب إجراء ب   المرغوب من قبل إدارة الشركة،  
  .المؤسساتعلى أساس النشاط في إجراءات تخفیض التكلفة في مثل ھذه 
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The current paper sought the possibility of using the targeted cost in commercial 
institutions and companies. These did not enable the researcher to be acquainted with this sort 
of application, and all literatures tackled the use of industrial companies, almost new and 
current products. The study was able to apply this aspect on Al-Mahary Trade Co. and reached 
the desired price by customers. This was done through deriving the targeted as a result to the 
procedures made by the researcher. The research recommended the future studies to use cost 
methodology on the basis of activity in cost reduction in such foundations.  
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  ةلمقدما

تهدفة نتيجة لشدة المنافسة بين الشركات الصناعية علـى         سظهر مدخل التكلفة الم   
 شعرت هذه الشركات     إذ ،و ما يعرف باسم ظاهرة العولمة      الكبير أ  اثر االنفتاح العالمي  

ن لم تسلك المسارات التي تمكنها من       إا في األسواق المحلية والعالمية      بمخاطر وجوده 
 ، ألسعار تلك المنتجات   زبائنن بقاءها مرهون بجودة منتجاتها وقبول ال      أ في حين    ،ذلك

 ،ذلك في خضم عالم اإلعمـال المتـسارع        إليجاد ما يمكنها من      لذا بدأت تسعى حثيثاً   
ن أ إال ،مام المنافسةأ الوقوف على المستهدفة الذي يساعد الشركات فظهر مدخل التكلفة 

 وفي هذا البحـث     ،هذا المدخل ظهر لمعالجة تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية        
ح  التجارية غير الـصناعية وتوضـي      المؤسساتيحاول الباحث تطبيق هذا المدخل في       
 تلجـأ إلـى     ،المؤسساتن هذه    أل المؤسسات هذهمدى االستفادة منه في ترشيد تكاليف       

العناصر المكونة للسعر التي تتمثل في تكلفة السلعة والـربح المرغـوب بوصـفهما              
 توضـيح   خاللتتأتى أهمية هذا البحث من      و،   ذاتها المؤسسةعنصرين ضمن سيطرة    

فة في مجال تخفيض تكاليف السلع التجاريـة        الدور الذي يقوم به مدخل التكلفة المستهد      
 خطـوات   خـالل  التجارية وتبيعها في األسواق المحلية من        المؤسساتالتي تستوردها   

غرض الوصول إلى تحديد دقيق لتكاليف السلعة المستهدفة ومن ثـم           ل وتكاليفية   إجرائية
  . في السوقزبائنتحديد السعر الذي يقبله ال

لشركة موضـوع الدراسـة تـستورد سـلعها         ان  أوتكمن مشكلة هذا البحث في      
 ثـم تـضيف عليهـا        متعددة وبأسعار عالمية تقريبـاً     مناشئها التجارية من    بضائعو

وتحديد أسـعارها  ، بضائعف هذه السلع واليالمصاريف التي تتكبدها لغرض بيع وتصر    
 مـشكلة فـي     فهناك ومن ثم    ،يستوعب تلك األسعار   ن السوق ال  أ  إالّ ،على ضوء ذلك  

 لـذا   ، التجارية المنافسة لها في السوق     المؤسسات تلك السلع لوجود الكثير من       تصرف
 تلك السلع وتحديد التكلفة المـستهدفة التـي         تكاليفن هذا البحث يحاول إعادة قياس       إف

  . إدارة الشركةل من قبتحقيقهسعر السوق والربح المرغوب ل مالئمةتكون 
ماد مدخل التكلفة المـستهدفة فـي        إلى بيان إمكانية اعت     البحث يهدفوعلى ذلك   

 ومن ثم تنشيط مبيعاتها     ، الشركة في السوق   زبائن السعر المقبول من قبل      إلىالوصول  
  .الرغم من وجود المنافسين اآلخرينعلى 

المـستهدفة فـي    إن استخدام مـدخل التكلفـة       : يقوم البحث على فرضية مفادها    
 ويحقق لهـا    ،ها التجارية بضائعدي إلى تخفيض تكاليف سلعها و     ؤالشركات التجارية ي  

 الربح المرغـوب    هامش ويحقق لها    ،وفق مدخل السوق  على  إمكانية تسعير المنتجات    
ـ     ة البحث فقد   ألهداف وفرضي  وتحقيقاً،  نتيجة زيادة أرقام مبيعاتها     ثالتم تقسيمه إلى ث

ف يعر ماهية التكلفة المستهدفة من حيث النشأة والتح تناولت الفقرة األولى توضي،راتقف
قرة الثانية تناولت تطبيق هذا المدخل على شركة المهاري التجارية          ف وفي ال  ،واألهداف
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فرع نينوى بوصفها شركة تجارية واسعة وتعاني من مشكلة أسعار سلعها في الـسوق              
  .صة البحثال فيما استعرضت الفقرة األخيرة خ،المحلية

  المستهدفةماهية مدخل التكلفة . ١
ل حدوثها   في تحديد التكلفة حتى قب      استباقياً الًمستهدفة يعد مدخ   مدخل التكلفة ال   إن

يير التكلفة بواسطة أدواته الخاصة مثل هندسة       غيتمتع به من مرونة في ت      ما لخالمن  
  .وتحليل القيمة وغيرها هندسة التكلفة، القيمة

ن في شركة فورد لـصناعة      ظهر هذا المدخل واستخدم في بدايات القرن العشري       
دين فيما يخـص    أي التركيز على المور    ،تم إتباع أسلوب التكامل الخلفي     إذ ،تالسيارا
 األخـرى تـم   تكاليفوفي ال ،ةرالتركيز على العمالة الماه    تم جورلأل وبالنسبة   ،المواد

  .(Sakurai,1989,23) التركيز على ملوكها في تخصيصها على المنتجات
الصناعية اليابانية واألمريكية   حقة قامت العديد من الشركات      ال الفترات ال  خاللو

 TOYOTAبرز هذه الـشركات شـركة       أعلى منتجاتها وكان من      بتطبيق هذا المدخل  
ن التكلفة المستهدفة   أ و ،عدم جدوى زيادة األسعار     حيث أدركت هذه الشركات    ،ليابانيةا

تطوير وتقديم منتجـات ذات أسـعار       ب هي مفتاح النجاح والبقاء في السوق لذلك قامت       
المحليـة والعالميـة     مكنتها في الحصول على مكانة مرموقة فـي األسـواق          يصةخر

(Okano,1996,2).  
فة للوصـول إلـى     لح وإدارة التك  ب نظام تخطيط الر   بأنهاتهدفة  سلمفة ا لتعرف التك 

ـ   ج المراحل األولية لتصنيع المنت    ى التركيز عل  خالل من   سالسعر المناف   ي وتطويره ف
 Ganye) زبائناألنشطة في سلسلة القيمة مع متطلبات ال لكلية وتحليل اجدورة حياة المنت
keah,2003,2) 

 المقترح الذي عندما يبـاع      ج يقوم على تحديد تكلفة المنت     جنها منه أوتم تعريفها ب  
مراحل األولى من  ويتم التركيز على دورة حياة التكلفة وال،مرغوب به ح ربهامشيولد 

  .(Cooper & slagmoder,1997,5) الكلية جدورة حياة المنت
 التوجـه إلـى العمليـات       خاللنها برنامج لتخفيض التكاليف     أخر ب آفيما عرفها   

 Chen)غـراض التخفـيض وتحـسين الربحيـة     ألمامية من دورة حياة المنتجات ألا
etal,2002,2).  

ن استخدامها  تهدفة والهدف م  سف التكلفة الم  يبين الكتاب على تعر   وال يوجد اتفاق    
خفض التكلفة أم توفير جودة المنـتج وتقديمـه فـي الوقـت      أم   ،فةهل هو رقابة التكل   

  .المناسب
 مدخل تابع لمدخل مستقل هـو سـعر     ين التكلفة المستهدفة ه   ألكن الباحث يرى    

م الـسعر   الئتحكم بكلفة المنتج وتكييفها لت     ومن ثم محاولة ال    ،المنتج المقبول في السوق   
  .والربح المرغوب من قبل اإلدارة
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، وهي كمـا    ي يبني عليها مدخل التكلفة المستهدفة      أهم المرتكزات الت   يمكن بيان و
  )٨ ،٢٠٠٥،خضر (يأتي

  .يتعارض مع الجودة والوقت أسلوب يركز على تخطيط وإدارة التكلفة بما ال .١
  .التركيز على مراحل البحث وتطوير وتصميم المنتج .٢
  .زبائنحسب متطلبات البتقديم المنتج بالجودة والسعر المناسب و .٣
  .سبياًنركز على المنتجات ذات الدورات الحياتية قصيرة األجل ي .٤
 .جنتهدفة للمتيتم االعتماد على أسعار السوق فى تحديد التكلفة المس .٥

  
  خطوات قياس التكلفة المستهدفة

  :تية اعتماد الصيغة اآلمنتجيتطلب تحديد التكلفة المستهدفة لكل 
  )١(---هامش الربح المرغوب + فة التكلفة المستهد = سعر البيع المحدد في السوق

ـ     غ يتوجب تحديد المت   ١ من المعادلة رقم    ،خـضر (ي  أتيرات التي تحتويها وكما ي
١٥ ،٢٠٠٥(  

  )سفالمنا(تحديد سعر البيع المحدد في السوق  .١
فة لوجود العديد من العوامـل     في مدخل التكلفة المستهد    ءيعد سعر البيع نقطة البد    

 ، ظروف الـسوق   ،صفات الزبون ومتطلباته   ،عة المنتج  في بيع المنتج مثل طبي     ثرةؤالم
ـ   والسو ،ينسستراتيجيات المناف ا كمية المبيعات المتوقعة و    ،دورة حياة المنتجات    يق ه

اتهـا  عير منتج س والشركات بت  المؤسسات تقوم   أنلذي يجب   حدد السعر التنافسي ا   تي  تال
 وفـي سـعيها     ،وقلك الـس  ت للحصول على مكان في      ليالًقل ق أ وربما   ،بأسعار السوق 

  .لتسعير المنتج تلجأ الشركات إلى دراسات السوق لغرض تحديد السعر المتوقع للمنتج
  تحديد هامش الربح المرغوب .٢

رباح المخططة للشركة وبخاصة على المدى المتوسط       يرتبط الربح المستهدف باأل   
تهدفة سفة الم وفي مدخل التكل   ،ة األموال التي تولد تلك اإلرباح     مع األخذ باالعتبار تكلف   

رباح متوسطة األجل   ي الربح المستهدف على ضوء خطط األ       احتساب إجمال  ءايتم ابتد 
رباح مـستهدفة   أصار إلى تقسيم إجمالي الربح إلى        سنوات ثم ي   ٥-٣طي فترة   غالتي ت 
ـ  فيما يتم استخدام معـدل العا      ،الًمنتجات التي تسوق في السوق مستقب     لكل ال  د علـى   ئ

 التجارية  المؤسسات وفي   ،لى االستثمار لتحديد اإلرباح المستهدفة    د ع ئو العا أالمبيعات  
عداد أبوضوح ربحية كل منتج عندما تكون  يحدد ذ، إد على المبيعاتئيفضل اعتماد العا
  .ج االستثمار لكل منتىالعائد عل احتساب صعبفيالمنتجات كبيرة 

  تهدفةمسة الفتحديد التكل .٣
ح المرغوب من سعر البيـع      ب بطرح الر  منتجاليتم تحديد التكلفة المستهدفة لوحدة      

لهذا المنتج في ظل    ) المستهدفة(لسوق للوصول إلى التكلفة الممكن تحقيقها       االمحدد في   
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 وفي  منتج باالعتبار جميع االعتبارات والمواصفات الخاصة بال      خذاًآ الموارد واألنشطة 
 خاصة للبحث عـن     اتءبإجراء  تهدفة يمكن البد  سكبر من الم  أالتكلفة  ذه  حال ظهور ه  

ومواصـفات المنـتج   ص ئ خصافيالتأثير  دونمن   تكاليفالفرص المتاحة لتخفيض ال   
  ).*(أو هندسة التكلفةالقيمة يسة التي يحتاجها الزبائن عن طريق ما يعرف بهندسة ئالر

  هو النـشاط الـصناعي  المستهدفةن مكان تطبيق مدخل التكلفة أمما سبق يتضح   
 التي تحاول الشركات الصناعية تسويقها في األسواق المحلية وبخاصة للمنتجات الجديدة

سسات والشركات التجاريـة التـي تقـوم    ؤة للم بسالحال بالن  يه  لكن ما  ،أو الخارجية 
 محلية لتقوم ببيعها    وها التجارية من مناشئ خارجية أ     بضائعباستيراد أو شراء سلعها و    

  في األسواق المحلية إلى تجار الجملة والمفرد؟
ـ ستلزمات الخاصـة بتطبيـق مـدخل التك        ما سيتم توضيحه وتحديد الم     هذا ة لف

ية التي أجراها الباحث علـى الـشركة موضـوع    ق الدراسة التطبيخاللالمستهدفة من   
  .الدراسة

   فرع نينوى/ في شركة المهاري التجارية  الدراسة التطبيقية.٢
س فـي   ئيلـر  وكان مقرها ا   ١٩٩٣عام   ءبدتأسست شركة المهاري التجارية في      

عـن طريـق    ) ية وغيرها ئغذا(كية  ال تقوم بالمتاجرة بالمواد االسته     وهي شركة  ،بغداد
 شركة ، شركة نستله،حصولها على وكاالت تجارية من شركات عالمية مثل شركة نيدو

 تقوم باستيراد السلع التجارية من هذه الشركات وتخزنهـا فـي            إذ ،وغيرها ،وينلوفر
امت بافتتاح قعمالها فأثم توسعت  ،ق المحليةوالس في ها الحقاًالمخازن الخاصة بها لتبيع

       حيث تم افتتاح فرع نينوى فـي العـام     ،العديد من الفروع في مدن ومحافظات العراق      
د بعـد   يسة في بغدا  ئكية من المركز الر   ال بتجهيزه بالمواد والسلع االسته    وتقوم ،٢٠٠٢

تعتمـد  و ، تجـار الجملـة  إلى بضائعلع والن تباع به السأتحديد سعر البيع الذي يجب     
نظام المحاسبة الموحد في جميع المعالجات المحاسبية عـن طريـق ربطـه             كة  الشر

 وللـشركة   ،فروع الشركة المنتشرة في العراق    يسة مع باقي    ئ مع المركز الر   اًلكترونيإ
يق السلع في أسواق محافظة نينـوى وتكريـت         و مبيعات يقومون بترويج وتس    ومندوب
تمـان  ئ عن منحه مـدة ا     الً فض ،م نقدي للتاجر الذي يسدد نقداً     راء ويتم منح خص   وسام

 وال يمكن   ،تمانئضمن فترة اال  حسب حجم المشتريات والتسديدات     بخاصة يتم تحديدها    
  .تمان المحددة لهئيز في حال تجاوز التاجر فترة االقطع فاتورة جديدة للتجه

ونظم معلومات وموظفي مخازن    ويتكون الفرع من إدارة تضم موظفي حسابات        
  .ة مساندة والشكل التالي يبين الخريطة التنظيمية للفرعوأنشط
  

                                                 
  .ة الخاصةبحاث وكتب المحاسبأيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى  للمز)*(
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  مدير الفرع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لى سجالت الشركة وبياناتها إ من اعداد الباحث استناداً:المصدر
  
حسب المتوفر فـي    بارية  رع بالسلع التج  فس للشركة بتجهيز ال   ئيقوم المركز الر  ي

ن يتحمل الفرع أجور النقل ألى  الطلبيات التي يعدها الفرع ع   حسببويسة  ئلمخازن الر ا
بض في حساب    ويقوم بإيداع جميع اإليرادات المستلمة بموجب وصوالت ق        ،إلى الفرع 

حد المصارف بعد اقتطاع مبـالغ تـودع لـدى أمـين            أيس في   ئ باسم المركز الر   جاٍر
المصاريف التي يتكبـدها الفـرع بموجـب        تديمة للنثرية لتدارك    سلف م سالصندوق ك 

 ويـتم   ،سيئ ويرسل األخرى إلى المركز الر     ،نهاوصوالت دفع يحتفظ الفرع بنسخة م     
  .هاد أو عند نفاتسوية هذه السلفة دورياً

 أمكن تبويبهـا إلـى العناصـر        ي المواد الت   العديد من مفردات   عيتعامل الفرع م  
  :تيةة اآلسيئالر
  . أصناف متعددة من األرز.١
  . والمربياتل أصناف من العس.٢
  .ر والمشروباتئ أصناف من العصا.٣
  .الكي والسيرر األطفال والكبامن حليب أصناف .٤
  . أصناف من النساتل والجلي.٥
  . من القهوة والشايأنواع. ٦
  . من الشوربةأنواع ٧
  . من المبيضات ومستلزمات الغسيلأنواع .٨
  . الصوابين والمعقماتأنواع .٩

 مشرف خمازن نظم معلومات مشرف املبيعات مدير حسابات الفرع

  خازنممحاسب  - 
 وكالء  =    - 
 فرع  =   - 
  أمين صندوق - 

مندوبي مبيعـات    - 
 في المحافظة

مندوبي مبيعـات    - 
 خارج المحافظة

 السيطرة المخزنية - 
 عمال مخازن - 

 ITمسؤول  - 
 منسق مبيعات - 

   إداريموظف 
  سواق سيارات
  مشغل مولدة
  عمال صيانة

 حراس

 داريةإشؤون 
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  . الشامبو والكريماتواعأن. ١٠
  . من معطرات الجو وقاتل الحشراتأنواع. ١١
  . من معجون وفرشاة األسنانأنواع .١٢
  . متفرقةدو وموا من سويتنلأنواع .١٣

ن وحدة القياس    كارتون أل  ٧٨٧٨ويبلغ متوسط المخزون الشهري من هذه المواد        
ت اليف واإليداعات والتحوي ويتم التعامل مع اإليرادات والمصار، هي الكارتونةالرئيس

  .حسب سياسة الشركةبمن المصارف بالدوالر فقط 
 بالمواد المتوفرة وأسعارها من قبـل       قوائمن يتم عرض    ألية عمل الفرع ب   آوتقوم  

 ثـم يقـوم     ،مندوبي مبيعات الفرع على تجار الجملة في أسواق المحافظة أو خارجها          
 أو جزء منها إلى المندوب الـذي يقـوم          التاجر بتسجيل المواد المطلوبة وتسليم قيمتها     

وق  اإليداع إلى أمين الـصند     ةلغ لدى المصرف المختص وتقديم فيش     بدوره بإيداع المبا  
 إذ،  يتهاو ويتحمل المندوب مديونية الوكيـل لحـين تـس         ،أو اليوم التالي   ذاته اليوم   في

 همـسؤوليت ء المسجلين ضـمن     الت من الوك  اليتوجب على كل مندوب متابعة التحصي     
، ت اليوميـة  المع وجود نظام دقيق لمتابعة التحـصي      ،  ومنطقته التجارية في األسواق   

  .ها تحديد عموالت المندوبينئيتم في ضووالشهرية ألسبوعية وا
عماله هذه مصاريف شهرية مثل الرواتب واإليجارات وأجور        أويتحمل الفرع في    

  :تييمكن توضيحها في الجدول اآلوالنقل وغيرها 
  

  ٢الجدول 
  المالحظات  البيان  المبلغ
    إيجار مبنى إدارة الفرع  ٧٠٠

    إيجار مخازن الفرع  ٢٧٢٣,٢٥
    خدمات قانونية  ٢٠,٥
    صيانة وسائل تدفئة وتبريد  ١٥,٧٥
    لوازم ومهمات  ١٣,٨٥
    مصاريف ضيافة  ٥٧,٥

    رواتب وأجور  ٧٥٩٥,٧٥
    خدمات مصرفية  ٤٥,٧٥
    صيانة وسائل نقل  ١١١,٨٥
    صيانة آالت ومعدات  ١٦,٣٥
    صيانة مباني وإنشاءات  ٧٧,٨٥
    اتصاالت عامة  ٣٧١
    صيانة حاسبات الكترونية  ٣٧,١٠

    صيانة أثاث أجهزة مكتب  ٥
    أجور كهرباء وماء  ٤٤,٥
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  المالحظات  البيان  المبلغ
    أجور نقل العاملين   ٥٥,٨٥
    سفر وإيفاد  ٣٣٠
    مصروفات أخرى  ٢٩٠
    نقل السلع والبضائع  ٢٠٥٠
    قرطاسية  ٨٤,٦٥

    كاز وبنزين  ١٠٧٧,٥٠
    مكافآت تشجيعية  ٧٦٥
    تعويضات وغرامات  ١٧
  

٣٣٣,٣٤  
  

  اندثار سيارات
   عدد٤* كلفة١٠٠٠٠

 ---- ---- -------/ ١٢  
١٠  

  
٢٢٧,٧٨  

  
  اندثار أجهزة حاسوب

٥٠٠٠+٤*٨٠٠  
 ---- ---- -------/ ١٢  

٣  
  
٢٠٠  

  
  اندثار مولدة كهرباء

١٠٠٠-١٣٠٠٠  
 ---- ---- -------/ ١٢  

٥  
  

١٦٦,٦٧  
  

  اندثار مجمدة تبريد حاوية
  
  

١٠٠٠-١٥٠٠٠  
 ---- ---- -------/ ١٢  

٧  

  
٦٦,٦٧  

  
  اندثار مكيفات هواء

٥٠٠-٥٠٠*٩  
 ---- ---- -------/ ١٢  

٥  
  

١١٦,٦٧  
  

  اندثار أثاث
٥٠٠-٧٥٠٠  

 ---- ---- -------/ ١٢  
٥  

    كلف التلف وانتهاء الصالحية  ١٩٧٥
    مجموع المصاريف الشهرية  ١٩٦٠٢

 الباحث فتـرة الـشهر    سنوية وقد اعتمد  ال الفرع   سجالتداد الباحث بموجب بيانات و     من إع  :المصدر
  . والسلع ذات الدورات القصيرةبضائع للمةءمالكونها أكثر 

  
اب نصيب الكارتون الواحد مـن      س باحت الرئيسيقوم الفرع وباالتفاق مع المركز      

ز ثم يضاف هـامش  هذه المصاريف وإضافتها إلى سعر التجهيز المحدد من قبل المجه    
من سعر البيع للوصول إلى سعر البيع       % ١٥الربح المرغوب من قبل الشركة والبالغ       

  . الجملةلوكالء
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 بضائعن جميع سلع و أالشركة اتضح   ه   معايشة الباحث الميدانية في هذ     خاللومن  
 المنافسة من   سعارأللواجه صعوبة في التسويق في أسواق الموصل نتيجة         ت الفرع   اهذ

وبعد لقاء  ،  شركات التجارية األخرى واحتواء البطاقة التموينية على البعض منها        قبل ال 
ن أ تبين مندوبي المبيعات البالغ عددهم تسعة مندوبين ومناقشة الموضوع معهم شخصياً      

هو السعر الذي يقـل عـن األسـعار         )  الشركة زبائن (الوكالءالسعر المقبول من قبل     
 بضائعدوبون ومن ثم فرع الشركة من بيع السلع وال        لكي يتمكن المن  % ٣الحالية بنسبة   

يض ن إدارة الفرع اعترضت على التخف     أ إالّ،   ودورانه بالسرعة المطلوبة   سبسعر مناف 
 وال يمكن تغيير هـذه األسـعار بـسبب          ،ن أسعار سلعها قد تم تحديدها من المجهز       أل

ة الـشركة دراسـة      لذا فقد اقترح الباحث على إدار      ،االتفاقيات المبرمة مع المجهزين   
قـدر  (دون المـساس    مـن    بضائعالسلع وال  لهذه T.Cإمكانية تحديد التكلفة المستهدفة     

بأسعار المجهزين التي يتم االستيراد بموجبها بعد إعادة تحليـل مـصاريف            ) اإلمكان
  :تي على المواد وعلى وفق التفصيل اآلالفرع الذي يقوم بتحميلها

 كما رتون الواحد من مصاريف الفرع شهرياً يمكن تحديد حصة الكا٢من الجدول 
  :أتيي

  حصة الكارتون الواحد شهرياً$ ٢,٤٩=  كارتون ٧٨٧٨÷ $ ١٩٦٠٢
ـ    بضائعلية تحديد أسعار السلع وال    آولغرض الوقوف على       حاليـاً  ا المعمـول به

ن زفقد تم اختيار بعض السلع المهمة الموجودة في المخا         B.Cالتقليدية   بموجب الصيغة 
  :تيةن تمت بموجب الصيغة اآلأسبق  لية التسعير التيلتوضيح عم

  ح المرغوب ب الرشهام+  ةكلفتال= السعر 
  :لية التسعيرآ يبين تيوالجدول األ

  
  ٣الجدول 

  اسم المادة  رمز المادة
سعر 
  $المجهز

مصاريف 
  $الفرع

إجمالي 
  $الكلفة

الربح 
المرغوب 

١٥%  

وحدة 
  القياس

سعر البيع 
  $بالجملة

  ٣٤,٤٥  كارتون  ٥,١٧  ٢٩,٢٨  ٢,٤٩  ٢٦,٧٩  كغم٥*٨ستاني بسمتي رز باك  ٠٠٦٢٨
  ٥٦,٤٥  =  ٨,٤٧  ٤٧,٩٨  ٢,٤٩  ٤٥,٤٩  ٧٥٠*١٢عسل السنبلة   ١٦٢٨١

  ٢٧,٤٥  =  ٤,١٢  ٢٣,٣٣  ٢,٤٩  ٢٠,٨٤   لتر٣,٥*٤زيوت   ٦٢٨١٠
  ٤٧,٧  =  ٧,١٦  ٤٠,٥٤  ٢,٤٩  ٣٨,٠٥  ٢٥٠٠*٦عصائر   ٥٣٥٢١

  ٩٣,٤٥  =  ١٤,٠٢  ٧٩,٤٣  ٢,٤٩  ٧٦,٩٤  ١٨٠٠*٦حليب نيدو باودر   ٨٢٥٤٠
  ٩٢,٢٥  =  ١٣,٨٣  ٧٨,٤١  ٢,٤٩  ٧٥,٩٢  ٤٣٠*٦نستله   ٠٥٠٠٠٤

  ٤٦,٩٥  =  ٧,٠٤  ٣٩,٩١  ٢,٤٩  ٣٧,٤٢  ٢٠٠*٦القهوة   ٠٠٩٨٩
  ٧٦,٨٥  =  ١١,٥٣  ٦٥,٣٢  ٢,٤٩  ٦٢,٨٣  ٥٣*١٤٤الشوربة   ٤٠٤٢

  ٣٠,٠١  =  ٤,٥٠  ٢٥,٥١  ٢,٤٩  ٢٣,٠٢  ٩٥٠*١٨مبيضات   ١٠٠٥٥
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سعر   اسم المادة  رمز المادة
  $المجهز

مصاريف 
  $الفرع

إجمالي 
  $الكلفة

الربح 
المرغوب 

١٥%  

وحدة 
  القياس

سعر البيع 
  $بالجملة

  ٥٣,٤٥  =  ٨,٠٢  ٤٥,٤٣  ٢,٤٩  ٤٢,٩٤  ١٠٠*١٤٤صوابين   ١٦٠٠١١

٤٦Sss   ٢٦,٢٧  =  ٣,٩٤  ٢٢,٣٣  ٢,٤٩  ١٩,٨٤  ١٩٠*٣٦شامبو  

  ١٦,٩٥  =  ٢,٥٤  ٤١,١٤  ٢,٤٩  ١١,٩٢  ٣٠٠*١٢معطرات جو   ١٦٠٠١٠

٣٦Scu   ٤٥,٧٢  =  ٦,٨٥  ٣٨,٨٧  ٢,٤٩  ٣٦,٣٨  ١٠٠*٤٨معجون أسنان  

٤٧٨٦L  ٤١,٤٥  =  ٦,٢٢  ٣٥,٢٣  ٢,٤٩  ٣٢,٧٤  ٨٠*١٢سويتنلو  

  ٢٧,٤٥  =  ٤,١٢  ٢٣,٣٣  ٢,٤٩  ٢٠,٨٤  ١*١٢عنبة الباخرة   ٠٨٨٥٢

  ٣٩,٤٥  =  ٥,٩٢  ٣٣,٥٣  ٢,٤٩  ٣١,٠٤  ١٧٥*٤٨قشطه   ٧٦١٦١
١١٧Tss   ٢٢,٩٤  =  ٣,٤٤  ١٩,٥  ٢,٤٩  ١٧,٠١  ٣٠٠*١٢مكيف  

٣٤٠Srx   ٦٢,٩٥  =  ٩,٤٤  ٥٣,٥١  ٢,٤٩  ٥١,٠٢  ١٥*٤٨ريكسونا بخاخ  

٤٤٠Slx  ١٩,٣٢  =  ٢,٩٠  ١٦,٤٢  ٢,٤٩  ١٣,٩٣  ١٠٠*٤٨كريم لوكس  

  ٦١,٤٥  =  ٩,٢٢  ٥٢,٢٣  ٢,٤٩  ٤٩,٧٤  ٢٠٠*٥٠ح سيريالك قم  ٠٠٤٠٦٤

  ٣٠/٤/٢٠٠٨حسب بيانات الشركة في ب الجدول من إعداد الباحث :المصدر 
  

 الشركة يجـب اشـتقاق      زبائنولغرض تحديد السعر المستهدف المقبول من قبل        
  . السابقة٢ية المعادلة غ وفق صي علىالتكلفة المستهدفة

   هامش الربح المرغوب-مقبول في السوق  سعر البيع ال= المستهدفةالتكلفة 
 التي تتاجر بها الشركة بعـد       بضائعالصيغة على أصناف السلع وال    ه  وبتطبيق هذ 

سعر الحـالي بحـدود   ال والذي يقل عن زبائناألخذ باالعتبار السعر المقبول من قبل ال    
لفة  المبيعات يمكن تحديد األسعار والك     ودراسات السوق التي قام بها مندوب     ب  سحب% ٣

  :تيالمستهدفة على وفق الجدول اآل
  

  ٤جدول ال

  اسم المادة
سعر 
  $المجهز

مصاريف 
  )٤(الفرع
٣- ٥  

إجمالي 
التكلفة 
  المستهدفة

الربح 
  المرغوب

وحدة 
  القياس

سعر البيع 
  المستهدف

  ٣٣,٤٢  كارتون  ٥,٠١  ٢٨,٤١  ١,٦٩  ٢٦,٧٩  كغم٥*٨رز باكستاني بسمتي 

  ٥٤,٦٣  =  ٨,٢١  ٤٦,٥٤  ١,٠٥  ٤٥,٤٩  ٧٥٠*١٢عسل السنبلة 

  ٢٦,٦٣  =  ٣,٩٩  ٢٢,٦٤  ١,٨٠  ٢٠,٨٤   لتر٣,٥*٤زيوت 

  ٤٦,٢٤  =  ٦,٩٤  ٣٩,٣٣  ١,٢٨  ٣٨,٠٥  ٢٥٠٠*٦عصائر 

  ٩٠,٦٤  =  ١٣,٥٩  ٧٧,٠٥  ٠,١١  ٧٦,٩٤  ١٨٠٠*٦حليب نيدو باودر 

  ٨٩,٤٨  =  ١٣,٤٢  ٧٦,٠٦  ٠,١٤  ٧٥,٩٢  ٤٣٠*٦نستله 

  ٤٥,٥٤  =  ٦,٨٣  ٣٨,٧١  ١,٢٩  ٣٧,٤٢  ٢٠٠*٦القهوة 

  ٧٤,٥٤  =  ١١,١٨  ٦٣,٣٦  ٠,٥٣  ٦٢,٨٣  ٥٣*١٤٤ الشوربة
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سعر   اسم المادة
  $المجهز

مصاريف 
  )٤(الفرع
٣- ٥  

إجمالي 
التكلفة 
  المستهدفة

الربح 
  المرغوب

وحدة 
  القياس

سعر البيع 
  المستهدف

  ٢٩,١١  =  ٤,٣٧  ٢٤,٧٤  ١,٧٢  ٢٣,٠٢  ٩٥٠*١٨مبيضات 

  ٥١,٨٥  =  ٧,٧٨  ٤٤,٠٧  ١,١٣  ٤٢,٩٤  ١٠٠*١٤٤صوابين 

  ٢٥,٤٨  =  ٣,٨٢  ٢١,٦٦  ١,٨٢  ١٩,٨٤  ١٩٠*٣٦شامبو 

  ١٦,٤٤  =  ٢,٤٧  ١٣,٩٧  ٢,٠٥  ١١,٩٢  ٣٠٠*١٢معطرات جو 

  ٤٤,٣٥  =  ٦,٦٥  ٣٧,٧  ١,٣٢  ٣٦,٣٨  ١٠٠*٤٨معجون أسنان 

  ٤٠,٢١  =  ٦,٠٣  ٣٤,١٨  ١,٤٤  ٣٢,٧٤  ٨٠*١٢سويتنلو 

  ٢٦,٦٣  =  ٣,٩٩  ٢٢,٦٤  ١,٨  ٢٠,٨٤  ١*١٢عنبة الباخرة 

  ٣٨,٢٧  =  ٥,٧٤  ٣٢,٥٣  ١,٤٩  ٣١,٠٤  ١٧٥*٤٨قشطه 

  ٢٢,٢٥  =  ٣,٣٤  ١٨,٩١  ١,٩  ١٧,٠١  ٣٠٠*١٢مكيف 

  ٦١,٠٦  =  ٩,١٦  ٥١,٩  ٠,٨٨  ٥١,٠٢  ١٥*٤٨ريكسونا بخاخ 

  ١٨,٧٤  =  ٢,٨١  ١٥,٩٣  ٢  ١٣,٩٣  ١٠٠*٤٨كريم لوكس 

  ٥٩,٦١  =  ٨,٩٤  ٥٠,٩٤  ٠,٩٣  ٤٩,٧٤  ٢٠٠*٥٠سيريالك قمح 

          ١,٥٧    المتوسط

   الجدول من إعداد الباحث:المصدر
  

نه أ يتضح   المذكورين آنفاً ر المستهدف والتكلفة المستهدفة     سعلمن جدول اشتقاق ا   
 التجاريـة مـع   بـضائع لع وال سلل) من المجهز (ولغرض اإلبقاء على أسعار االستيراد      

 من سعر البيع يجـب تخفـيض        % ١٥المحافظة على هامش الربح المرغوب وقدره       
حتى يتمكن فرع   $ ١,٥٧ ث ال تتجاوز  يحصة الكارتون الواحد من مصاريف الفرع بح      

 من دون المساس    ،)المستهدفة(سعار الربح المقبولة من قبل الزبائن       من بلوغ أ  الشركة  
  . هز وهامش الربح المرغوبمتغيري سعر المجب
  

  خطوات تحليل التكلفة للوصول إلى التكلفة المستهدفة
 تم تحديد حصة الكارتون الواحد من مصاريف الفرع المحملة على           ٢من الجدول   

 المبلغ المطلوب تحميله على الكارتون  في حين،$٢,٤٩ التجارية بمبلغ بضائعسلع واللا
ي أ ،$١,٥٧ن ال يتجاوز مبلـغ      أ المستهدفة يجب    ر البيع والتكلفة  الواحد في ظل أسعا   

  ؟ إجراءات عملية التخفيض المطلوبةهي ما. للكارتون الواحد$ ٠,٩٢ه بفارق قدر
ع مـن  اجتمع الباحث مع إدارة الفرع وموظفي المخازن وتمت مناقشة الموضـو  

ن ن يتم انتقال اإلدارة بصورة كاملة إلى مبنى المخـاز         أجميع جوانبه واقترح الباحث     
 وهي عبارة عن مـسقفات كونكريتيـة        ،)متر مربع  (٢٤٠٠التي تبلغ مساحتها بحدود     

احة المتبقيـة كمخـازن     ستستطيع استيعاب مكاتب اإلدارة في جانب منه واستخدام الم        
  .للمواد
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ف يهذا االنتقال والدمج بين إدارة الفرع وإدارة المخازن يؤدي إلى تخفيض مصار
  : اآلتيسبحب المستهدفةتكلفة الفرع الشهرية والوصول إلى ال

  %.٥٠ إلى تخفيض كمية الوقود المستخدمة للمولدة والسيارات بنسبة يؤديالدمج  .١
  % .٤٠ إلى تخفيض عدد العاملين ومن ثم الرواتب واألجور بنسبة يؤديالدمج  .٢
  %.٥٠ إلى تخفيض فقرة صيانة المباني بنسبة يؤديالدمج  .٣
  %.٣٠وب بنسبة  إلى تخفيض عدد أجهزة الحاسيؤديالدمج  .٤
  . عن إيجار مبنى اإلدارة الشهري%٧٠٠ إلى تخفيض مبلغ يؤديالدمج  .٥
  %.٥٠ة ب إلى تخفيض عدد المكيفات وأجهزة التبريد بنسيؤديالدمج  .٦
  %.١٠٠ إلى تخفيض أجور نقل العاملين بنسبة يؤديالدمج  .٧
بنـسبة  حية  ال إلى تقليل التالف وانتهاء الص     يؤدياإلشراف المباشر من قبل اإلدارة       .٨

٨٠.%  
  %.٤٠ضرورة تخفيض فقرة المصروفات األخرى بنسبة  .٩
  %.٣٠العمل على تخفيض مصاريف االتصاالت بنسبة  .١٠
  .%٢٠ترشيد مصاريف السفر واإليفاد والعمل على تخفيضها بنسبة  .١١
أو القيـام باسـتخدام     % ٢٥ بنسبة   بضائعلع وال سالعمل على تخفيض أجور نقل ال      .١٢

  .إن أمكن ذلكالشركة ذاتها في النقل  سيارات
بحيث تـتم تغطيـة الرواتـب األساسـية     ) العموالت(تخفيض المكافآت التشجيعية    .١٣

 ومن ثم تصرف العموالت على ضوء تحقيـق المـستهدف    ،لمندوبي المبيعات أوالً  
  %.٤٠الشهري من المبيعات وبذلك ستنخفض العموالت بنسبة 

 عداد المتبقية بعد   حسب اإل  التكييفقساط اندثار أجهزة الحاسوب وأجهزة      أتخفيض   .١٤
  .الدمج

 تبين إن مقدار    ٢وعند ترجمة هذه الفقرات بلغة األرقام وعلى ضوء ما جاء بالجدول            
 وبذا متكون مصاريف الفـرع بعـد        $٧٢٣٩,٦٤التخفيض في مصاريف الفرع تبلغ      

   التخفيض
١٢٣٦٢,٣٦=٧٢٣٩,٤٦-١٩,٦٠٢$  
المتوفرة في مخازن    بضائعبقسمة هذا المبلغ على عدد الكارتونات من السلع وال        و

  .فيكون نصيب الكارتون الواحد من هذه المصاري الفرع شهرياً
١,٥٧=١٢٣٦٢,٣٦/٧٨٧٨$  

 بفرع الشركة للوصول إلى التكلفة المستهدفة ومن ثم الوصـول           يؤديوهو مبلغ   
 الشركة في السوق دون التأثير على سعر االستيراد         زبائنإلى السعر المقبول من قبل      

وعلى هذا يمكن إثبات فرضـية      . ٤غوب وكما موضح في الجدول      وهامش الربح المر  
  . التجاريةالمؤسسات ياعتماد مدخل التكلفة المستهدفة فالبحث بإمكانية 
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  خالصة البحث
تناول البحث موضوع التكلفة المستهدفة وهو من المواضيع الهامـة فـي عـالم              

ألدبيات التي أمكـن    ا حيث ركزت    ،لمفهوم والنشأة ومجاالت التطبيق   الصناعة وناقش ا  
ستهدفة هـو فـي     ع عليها على إن المجال المناسب لتطبيقات التكلفة الم        الللباحث االط 

سسات التجارية  ؤ إال إن البحث استطاع تطبيق هذا المدخل في الم         ،المجاالت الصناعية 
على الرغم من وجود العديد من المحددات مثل أسعار االسـتيراد وهـوامش الـربح               

 الـضوء علـى التكـاليف الخاضـعة         ل تسليط خالاإلدارة وذلك من    قبل  المحددة من   
 بمـا يالئـم  حليل وتنظيم تلك التكـاليف    إعادة ت   محاوالً ،ولية ورقابة إدارة الفرع   ؤلمس

ن الشركة فـي الـسوق      ئعر الذي يقبله زبا   سإمكانية اعتماد هذا المدخل وصوال إلى ال      
الباحث من إعادة احتـساب     حيث تمكن   % ٣عر الحالي بحدود    سوالذي كان يقل عن ال    

 عليها التخفيضات المناسبة بعد دراسة الموضوع مع إدارة فرع الشركة           وأجرىالكلف  
 إلى $٢,٤٩ع التجارية من مبلغ ئوتمكن من تخفيض نصيب الكارتون من السلع والبضا

سلع أو تغيير نسبة هامش     ل للكارتون الواحد دون المساس بأسعار استيراد تلك ا        $١,٥٧
لمرغوب من قبل اإلدارة وجاءت هذه التخفيضات نتيجة المناقشات والمداوالت          الربح ا 

 ولكن باإلمكان إجراء مثل هذه الدراسة بـصورة         ،شخصية مع اإلدارة وقناعتها بذلك    ال
في تحديد نصيب كل نوع من هذه السلع وسيتم ذلك في            ABCأكثر دقة باستخدام منهج     
  .اهللالبحوث المستقبلية إنشاء 
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