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  الملخص

  الملخص
  

للتكلفـة، والـيت تسـتجيب  االسـرتاتيجيةتتناول هذه الدراسة التكلفة املستهدفة باعتبارهـا مـن التقنيـات احلديثـة املسـتخدمة يف اإلدارة 

هذا العتمادها يف ترشيد قرارات التسعري على استهداف  ،حلاجات املؤسسات ملواجهة التحديات اليت توجهها خاصة املنافسة الشديدة

، تـربز أمهيتهـا يف ختفـيض التكـاليف ومـن مث السـيطرة علـي التكـاليف، وقـد خلصـت الدراسـة امليدانيـة الـيت أجريـت علـى التكلفة والتسعري

 جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف واليـة بـرج بـوعريريج إىل أـا تعتمـد علـى التكلفـة املسـتهدفة يف تسـعري املنتجـات، وبالتـايل

 . جيعلها حتقق امليزة التنافسية ترشيد قرارات التسعري مما

 

  . الربح املستهدف، السعر املستهدف  التسعري ، التكلفة املستهدف، :الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

This study deals with  " the targeted cost "which is cosidred as one of the modern techniques that are used in the 

strategic administration of cost ,and which responds to the needs of institutions in order to face the challenges 

especially the difficult competition , this is thanks to relying on the costing decisions through focusing on the cost 

and pricing . Its main importance is to reduce costs, so as to take control over them . 

The practical study that was made on some Algerian economic institutions in BordjBouArreridj city-concluded 

that they rely that targeted cost in pricing that products , so that rationlizing  the pricing decisions wish make them 

achieve the leadership in competition . 

 
 

Key words:targetcosting ,pricing , target profit , target price 
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  مقدمة

 
 ب 

يتميز احمليط االقتصادي باملنافسة الشديدة واملتزايدة بني املؤسسات، نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة   

املنتجات، وعليه ويف ظل هذه الظروف املصاحبة للتغريات ملتطلبات واحتياجات الزبائن مما أدى إىل قصر دورة حياة 

لتحقيق و ،أصبحت املؤسسات تبحث عن كيفية البقاء يف السوق واالستمرار فيه وليس فقط عن كيفية الدخول لألسواق

املستهلك الذي ميثل احلكم األول ألدائها ولبقائها واستمرارها من خالل تلبية احتياجام  ىذلك كان عليها الرتكيز عل

ديدة ذات مقاييس عالية اجلودة، يف الوقت املناسب وبأسعار منخفضة تليب متطلبام، مما يؤدي إيل  من منتجات ج

  . كسب ثقة أكرب عدد ممكن منهم من أجل ضمان بقائها يف السوق

منتج معني يأيت ضمن أولويات الزبون لذلك أصبح املستهلك هو احملدد  ىا أن السعر الذي يدفع للحصول علومب

هذا  ىادة قدرا التنافسية، وبناءا علالرئيسي للسعر، حيث يعترب هذا األخري من أهم العناصر املؤثرة يف جناح املؤسسة وزي

الزبون ويف نفس الوقت  حتقيق رضا ىق حتديد أسعار منتجاا تساعد علأصبح لزاما على أي مؤسسة البحث عن طر 

  . تساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة

املؤسسة حتسني وتطوير أساليب تسعري منتجاا حىت تتمكن من ضمان استمرارها يف السوق مع  ىيتوجب عل وذا

ل من ومن بني هذه األساليب جند أسلوب التكلفة املستهدفة الذي يسعى إىل حتقيق رضا ك ،اكتساح أسواق جديدة

رضا املؤسسة من خالل حتقيق األرباح واكتساح  ىودة العالية وبالسعر املناسب وعلاجلى ن من خالل الرتكيز علالزبو 

  .األسواق ودميومة امليزة التنافسية هلا

  : ومن خالل ما مت طرحه ميكن صياغة إشكالية البحث كما يلي  

  المؤسسات االقتصادية ؟كيف تساهم التكلفة المستهدفة في ترشيد قرارات التسعير في   

  :لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية  

  تطبق املؤسسات االقتصادية اجلزائرية طريقة التكلفة املستهدفة؟هل -

  هل توجد عالقة ارتباط بني التكلفة املستهدفة وقرارات التسعري ؟ -

  ارات التسعري؟ قر  ىيوجد تأثري للتكلفة املستهدفة علهل  -

  فرضيات البحث : أوال

  .املستهدفةتطبق املؤسسات االقتصادية اجلزائرية طريقة التكلفة  - 

  . 0.05توجد عالقة ارتباط إجيايب بني التكلفة املستهدفة وقرارات التسعري ذو داللة معنوية أقل من  - 

  . قرارات التسعري ىعل يوجد تأثري اجيايب للتكلفة املستهدفة  -

  

  



  مقدمة

 
 ج 

  أهمية البحث   : ثانيا

تكمن أمهية البحث يف أمهية متغرياته واملتمثلة يف متغري التكلفة املستهدفة الذي يعترب من أهم الطرق احلديثة يف حساب   

وكذا من الطرق احلديثة للتسعري، ومتغري التسعري الذي يعترب من أهم احملددات اليت حتقق ميزة تنافسية  ،التكاليف

 .للمؤسسة االقتصادية 

  أهداف البحث : ثالثا

  . التعريف بأحد الطرق احلديثة لتسعري التكاليف هي التكلفة املستهدفة وكيفية تطبيقها - 

  .اجلزائريةفة يف املؤسسات االقتصاديةمعرفة مستوى تطبيق التكلفة املستهد - 

  .إبراز العالقة بني التكلفة املستهدفة وترشيد قرارات التسعري  - 

  .التوصل إىل جمموعة من املقرتحات اليت ميكن أن تفعل دور التكلفة املستهدفة يف ترشيد قرارات التسعري - 

  أسباب اختيار الموضوع : رابعا

  .التكاليفاملوضوع حيث تعترب التكلفة املستهدفة من الطرق احلديثة لتسيري  حداثة - 

  .امليول الشخصي للبحث يف مواضيع حماسبة التسيري - 

  .إثراء مكتبة الكلية مبواضيع حديثة - 

  صعوبات البحث : خامسا

املفاهيم واإلجراءات قصرية جدا على استيعاب كل الالفرتة الزمنية من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف البحث 

باإلضافة إىل اإلجراءات الوقائية املتبعة ملكافحة انتشار فريوس كورونا، وما جعل  ،اخلاصة بإشكالية البحث بشكل معمق

نظرا ري بالسقي وحدة برج بوعريريج أسلوب احملاكاة يف شركة األنابيب وعتاد الهذه الدراسة أكثر صعوبة التحول من 

إىل أسلوب االستبيان املوزع على -وعدم التمكن من احلصول على املعلومات الضرورية شركةال للمرض املفاجئ حملاسب

  .جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بوالية برج بوعريريج

  البحثحدود: سادسا

 .بوعريريجمتت هذه الدراسة علي جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف إقليم والية برج :حدود مكانية - 

 . 2021/  2020املوسم اجلامعي  :حدود زمانية - 

  منهج البحث : سابعا

حيث اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على  ،دف اإلملام بكل جوانب هذا املوضوع

يق استبيان موجه إضافة إىل  دراسة جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وذلك عن طر  ،اإلشكالية الرئيسية



  مقدمة

 
 د 

يف املوضوع ومدى تطبيق التكلفة املستهدفة يف املؤسسات  أراءهمللمحاسبني واملهنيني يف االختصاص من أجل معرفة 

 .العالقة والتأثري بني التكلفة املستهدفة وترشيد قرارات التسعري نودراسة كل م ،االقتصادية اجلزائرية

  هيكل البحث : ثامنا

حبيث  ،مقدمة وفصلني وخامتة نهج املتبع قمنا بتقسيم البحث إىلاملوضوع ومتاشيا مع املمن أجل معاجلة هذا   

تناولنا يف الفصل األول دور التكلفة املستهدفة يف ترشيد قرارات التسعري ويتضمن مبحثني كل مبحث يتضمن ثالث 

األول تطرقنا إيل نشأة وتعريف التكلفة  يف املطلب ،يف املبحث األول تناولنا  اإلطار النظري ملتغريات الدراسة ،مطالب

أما يف املطلب الثاين  ،املستهدفة وأهداف ومبادئ التكلفة املستهدفة وطرق مراحل تطبيق التكلفة املستهدفة وتقييمها

 فتطرقنا إيل مفهوم وخطوات التسعري وأهداف والعوامل املؤثرة يف التسعري وطرق التسعري أما املطلب الثالث فتطرقنا إيل

الدراسات السابقة يف املطلب األول املقاالت ويف  إىلويف املبحث الثاين تطرقنا  ،العالقة بني التكلفة املستهدفة والتسعري

أما الفصل الثاين كان عبارة  ،الفرق بني الدراسة احلالية والسابقة املطلب الثالث فتطرقنا إىل املطلب الثاين املذكرات أما

ت املبحث األول الطرق واألدوا ،املؤسسات االقتصادية اجلزائرية فتم تقسيمه إىل مبحثني عن دراسة قياسية لعينة من

واملطلب الثاين األدوات ،املطلب األول الطرق املتبعة يف الدراسة ،ثالث مطالب ىاملستخدمة يف الدراسة حيتوي عل

أما املبحث الثاين عرض نتائج  ،يف الدراسةاملستعملة يف الدراسة ويف املطلب الثالث األساليب واالختيارات املستخدمة 

املطلب الثاين  ،املطلب األول دراسة خصائص أفراد العينة ،حيتوى على ثالث مطالب ،الدراسة امليدانية حتليلها ومناقشتها

 .التسعري واملطلب الثالث دراسة العالقة والتأثري بني التكلفة املستهدفة وقرارات  ،عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
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  :تمهيــد

تعترب التكلفة املستهدفة إحدى أهم التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال اإلدارة والتسيري خصوصا ما يتعلق منها   

والتسويق وهذا باعتبارها قاعدة أساسية إلنتاج البيانات واملعلومات الداخلية اليت تساعد املسري يف اختاذ جبانب اإلنتاج 

القرارات بشكل خيدم أهداف ومصاحل املؤسسة، كما تساهم يف رفع كفاءة اإلدارة يف جماالت التخطيط والرقابة وتقييم األداء 

دفة بدور مهم وأساسي يف حتليل التكاليف وحتديد سعر التكلفة للمنتجات، وحماسبة املسؤولية، كما تقوم  التكلفة املسته

  .وهلذا فهي متثل القاعدة األساسية اليت يتم االعتماد عليها يف حتديد أسعار بيع املنتجات يف املؤسسة االقتصادية

تتم عملية التسعري وفق التكلفة املستهدفة من خالل األسعار اليت حيددها ويفرضها السوق أي أن دراسة السوق   

هي اليت حتدد سعر البيع وهو الذي حيدد بدوره تكلفة املنتج، عكس التسعري وفق املنهج الكالسيكي فالتكاليف هي اليت 

  . حتدد األسعار وليس السوق

خالل مبحثني، املبحث األول اإلطار النظري ملتغريات الدراسة، أما يف املبحث الثاين  سيتم عرض هذا الفصل من  

  .  سوف نتطرق إىل الدراسات السابقة اليت كان موضوع دراستها التكلفة املستهدفة
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  .اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة: المبحث األول

سة بني الشركات بشكل كبري وتزايد معها استخدام لقد شهد يف العقدين األجريين من القرن تزايد حدة املناف

تقنيات وأساليب حديثة لإلدارة الشركات بشكل عام وإدارة التكاليف بشكل خاص دف زيادة القدرة على املنافسة من 

خالل تقدمي منتجات ذات جودة ونوعية جيدة وبأسعار منخفضة وتنافسية يف نفس الوقت،ومن بني أهم هذه الطرق 

ب حملاسبة التكاليف جند التكلفة املستهدفة، سنتطرق يف هذا املبحث للجوانب األساسية لتكلفة املستهدفة من واألسالي

 .مفهومها ومبادئها وطرق حساا

  اإلطار النظري للتكلفة المستهدفة: المطلب األول

  مفهوم التكلفة المستهدفة :الفرعاألول

املستهدفة بدأت بالظهور بعد أن واجهت نظم التكاليف التقليدية إن فكرة التكلفة :شأة التكلفة المستهدفة ن -1

باملائة من الصناعات  80حيث وجد أن أكثر من  1960فريجع بداية ظهورها إىل عام  ،حتديات كبرية يف جمال املنافسة

ملتفوقة للشركات أو قد مت االعرتافبها بشكل واسع كعامل مهم للوضعية التنافسية ا ،الكربى تتبع هذا األسلوب بالفعل

والتكلفة املستهدفة ما هي إال تطوير لفكرة أمريكية بسيطة يطلق عليها هندسة القيمة ظهرت  ،اليابانية يف سنوات الثمانينات

يف شركة جنرال إلكرتيك بعد احلرب العاملية الثانية يهدف إنتاج منتج يف ظل وجود نقص يف عناصر اإلنتاج من املواد اخلام 

وسطية وقد قام اخلرباء اليابانيون بتطوير هذه الفكرة وحتويلها إىل نظام فعال دف إنتاج منتج بكفاءة وفعالية واملنتجات ال

 .مع خفض التكلفة وختطيط الرحبية يعرف بنظام التكلفة املستهدفة 

صناعات اليابانية ملا وقد كانت اليابان من أوائل من استخدم منهج التكلفة املستهدفة كان من وهو من أحد أسباب تقدم ال

واليوم  ،حيققه من مزايا يف عملية إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفعالية مع خفض تكلفة اإلنتاج إىل أدىن مستوى

واألدوات  ،اإللكرتونيات،صناعة السيارات: أصبح هناك نسبة كبرية من الصناعات التجميعية تستعمل هذا األسلوب مثل 

أثبتت الدراسات أن معظم الشركات اليابانية العمالقة ومجيع شركات تصنيع السيارات يف اليابان تستخدم املنزلية وغريها وقد 

  1.منهج التكلفة املستهدفة

  :المستهدفةعريف التكلفة ت-2

 :هناك العديد من الدراسات اليت تشرح وتوضح التكلفة املستهدفة ومن بني هذه التعاريف جند  

                                                           

،  05، العـدد 08 مدخل التكلفة املستهدفة كـأداة لرتشـيد قـرارات التسـعري يف املؤسسـة اخلدميـة ، جملـة االجتهـاد للدراسـات القانونيـة واالقتصـادية ، الـد ،جميد نبو 1
  .467، ص  2019السنة 
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اليت تساعد ) أو اخلدمة (املستهدفة للوحدة هي التكلفة التقديرية يف املدى الطويل للوحدة من املنتج التكلفة :األولالتعريف

  1.املؤسسة على احلصول على الدخل التمثيلي املستهدف للوحدة عندما تباع بالسعر املستهدف

تعمل على خفض تكاليف اليت  االسرتاتيجيةعلى أا احد أدوات  1994سنة " Brausch"يعرفها :التعريف الثاني

 بأا مقدار االختالف بني سعر البيع املستهدف 2012سنة  "kaplan.et.al"يعرفهاو  املنتجات خالل دورة حياا

  2.هامش الربح املستهدف وصوال إىل رقم التكلفة املستهدفةو 

اليت ختفض التكاليف الكلية التكلفة املستهدفة على أا أحد أدوات تسيري التكلفة " SAKURI"عرف :الثالثالتعريف

  3.احملاسبةو  التصميم والتسويقو  البحثو  اهلندسةو  لإلنتاج على مدار دورة حياة املنتج مبساعدة قسم اإلنتاج

مما سبق ميكن القول أن التكلفة املستهدفة هي أسلوب يهدف إىل ختفيض تكاليف املنتجات يف املراحل املبكرة من دورة 

ك يف ضوء التكلفة لعتبار مستوى اجلودة املطلوبة وذاستخدام املوارد املتاحة مع األخذ بعني اال حياة املنتج عن طريق حسن

إذ أنه بدل أن  ،وختتلف التكلفة املستهدفة على املدخل الكالسيكي ،اليت يتقبلها العمالء من أجل حتقيق أهداف املنشأة

والشكل املوايل يوضح هذه  املنتجأوال وبعدها يصمم يصمم املنتج يتم حتديد تكلفته فان التكلفة املستهدفة تكون 

  :االختالفات 

  

                                                           

 475ص،2006،مصر اإلسكندريةحتليل الرحبية ،الدار اجلامعية و  التكلفة إدارةثناء علي القباين ،مدخل اسرتاتيجي لدراسات متقدمة يف 1
جامعة حممد  ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتورة، يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية اإلنتاجماهية تسيري القيمة يف التحكم يف تكاليف ،بعضي أسيا 2

   30ص ،2019 ،خيضر بسكرة
   730ص ، 2020، العدد األول ، أفريل  عبد الواحد نسيمه، أمهية التكلفة املستهدفة يف حتقيق ميزة التكلفة أقل ، جملة البشائر االقتصادية ، الد السادس 3
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Source : Feil Patrick and All ; Japanese Target Costing ; A Historical 
Management ; spring 2004.p14 
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  التكلفة املستهدفةو  الفرق بني املدخل الكالسيكي

e Target Costing ; A Historical Perspective ; international Journal Of cost 

  : المستهدفةالتكلفة 

و ذا املعىن فقط ظهر مدخل التكلفة املستهدفة الذي ميكن التعرف على مضمونه من خالل جمموعة
  :نه مبثابة

................لفصل األولا

الفرق بني املدخل الكالسيكي:1الشكل رقم  

international Journal Of cost 

التكلفة خصائص  -3

و ذا املعىن فقط ظهر مدخل التكلفة املستهدفة الذي ميكن التعرف على مضمونه من خالل جمموعة  
نه مبثابةأالتالية اليت تؤكد على 
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و ذه اخلاصية ,اليت جيب أال تتعداها التكلفة الفعلية هلذا املنتج و  تطوير املنتجو  تصميمالتكلفة احملددة مقدما يف مرحلة  - 
جيب أن تقوم املنظمة بتعديل هيكل املنتج وصوال للتصميم الذي يكون يف حدود التكلفة املستهدفة اليت تصبح مبثابة معيار 

 حتقيق حتسنيو  دخل إلحداث خفض حقيقي يف التكلفةتكلفة ميكن من خالله حتديد جماالت احنرافات األداء الفعلي كم
  .تطوير ملموس يف املنتجو 

 حد أدوات إدارة التكلفة اليت متارسها اإلدارة بغرض رقابة وخفض التكلفة بشكل مستمر يهدف إىل إرضاء عمالء املنظمةأ- 
  .استمرارها يف األسواقو  ضمان بقاؤها ومنوهاو  دعم قدرا التنافسيةو 
اليت متزج بني مدخل اإلدارة  Coste mangement stratégieللتكلفة االسرتاتيجيةاإلدارة حد أدوات أ - 

هندسة و  اليت تعتمد على أدوات أخرى خبالف التكلفة املستهدفة مثل حتليل األنشطةو  مداخل إدارة التكلفةو  االسرتاتيجية
اسرتاتيجي وصوال إىل التكاليف التنافسية اليت إدارة اجلودة الشاملة بغرض خفض التكلفة كهدف و  حتليل القيمةو  القيمة

  .اليت حتقق القدرة التنافسية للمنظمةو  يقبلها العمالء
الذي يضمن حتقيق التكلفة و  حبوث تطوير املنتجو  النشاط الذي يهدف إىل ختفيض تكلفة املنتج اجلديد يف مرحلة ختطيط- 

  .اليت تفي مبتطلبات عمالء املنظمة
اجلديدة يف كافة مراحل العمليات اإلنتاجية بدءا من ختطيط و   خفض التكلفة للمنتجات القائمةالنشاط الذي يهدف إىل- 

  .انتهاء خبدمات ما بعد البيعو  املنتج
  .بعد اإلنتاجو  أثناءو  تأكيد جودته قبلو  النشاط الذي يهدف إىل ختفيض دورة حياة املنتج اجلديد - 
أيضا و  ورة حياة املنتج بغرض حتقيق خفض حقيقي يف عناصر التكاليفالنشاط الذي يهدف إىل ترشيد اإلنفاق على د - 

  1.بغرض حتقيق أهداف التخطيط االسرتاتيجي للمنتج

  ةأهداف ومبادئ التكلفة المستهدف: الفرع الثاني

  :يلييتضمن أسلوب التكلفة املستهدفة عدة مبادئ نذكر منها ما :المستهدفةمبادئ التكلفة  - 1

هذا ما يعرب عنه باملعادلة و  أسعار السوق تستخدم لتحديد التكاليف املسموح ا أو املستهدفة: للتكلفةالسعر قيادة -

 :التالية

  .هامش الربح املستهدف –سعر البيع = التكلفة املستهدفة 
 

اليت تؤخذ بعني و  الوقتو  التكلفةو  احتياجات العمالء املتعلقة باجلودةو  أي الرتكيز على متطلبات:الزبونالتركيز على  -

األداء الوظيفي بالنسبة للزبون و  توجيه حتليل التكلفة قيمة أي من املواصفاتو  العملياتو  االعتبار متزامنة يف قرارات املنتج

                                                           

     332-331ص، 2011، الطبعة األويل، عمان األردن،ازوري العلمية للنشر والتوزيع دار الي، ليف املنظورين التقليدي واحلديثحماسبة التكا، حممد العشماوي 1
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 تصميم املنتج هو عملية مستمرة بالسماع للزبون. األداء الوظيفيو  جيب أن تكون أكرب من تكلفة تقدمي هذه املواصفات

  1.بالسعر الذي ميكن أن يدفعهو  رغبات الزبونو  املنتج تكون مهمة ملا حتقق احتياجاتحتسينات مواصفات و 

على مراحل تصميم املنتج لذلك و  حيث تكون الرقابة على التكاليف مشددة على املنتج:  التركيز على تصميم المنتج -
كذلك و  ذلك دف ختفيض تكلفة املنتجو  اإلنتاجيةفان التغيريات اهلندسية على املنتج جيب إن حتدث قبل البدء بالعملية 

 .سرعة نزوله إىل األسواق
حىت يتم إنتاج املنتج وفقا للتكلفة املستهدفة فانه يتطلب ذلك فريق عمل من خمتلف : متعدد المهامو  فريق عمل متعاون -

عن املنتج  مسؤوليةتكون و  اسبةاحملو  التسويقو  اإلنتاجو  اهلندسةو  التخصصات من داخل املنشأة بقسم التصميمو  الوظائف
  2.إنتاجهيف االنتقاء من و  بصورة كاملة من بداية حتديد التكلفة املستهدفة

 .املنتجهنا جيب األخذ بعني االعتبار مجيع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة  :تخفيض تكلفتهاو  المنتجدورة حياة  -

 إدارينيو  حماسبنيو  مهندسنيو  مصممنيو  جيب إشراك كل أعضاء سلسلة القيمة من موردين :توجيه سلسلة القيمة -

 3.موزعني يف عملية التكلفة املستهدفةو 

  :يفميكن إجياز أهم أهداف التكلفة املستهدفة :المستهدفةأهداف التكلفة  –2

  .حتديد سعر البيع الذي حيقق للمنشأة احلصة السوقية   - 

  .السوقحتديد هامش الربح الذي تسعى الشركة له قبل طرح املنتج يف    - 

  . اليت تليب احتياجات العميل و  إنتاج املنتجات باجلودة املنافسة  - 

  .الطويلأهداف اإلدارة من خالل األرباح واملنافسة على املدى  حتقيق - 

  .السعر املنشودو  تكاليف املنتج إىل احلد الذي يضمن حتقيق الربح املستهدف خفض - 

  :إىلويهدف تطبيق التكلفة املستهدفة أيضا 

حتسني املوقف التنافسي للشركة عن طريق توفري منافع االنتماء من قبل العاملني وسعيهم حنو حتقيق أهداف خفض  - 

  .التكلفة

ميل ومواصفات وخصائص احتياجات العو  من رغبات ،يركز أسلوب التكلفة املستهدفة على دراسة البيئة اخلارجية للشركة - 

  .أحسن تسعري و  املنتج وظروف املنافسني مما ميكن من حتديد امليزة التنافسية

                                                           

233، ص2018، 14التكلفة، جملة االقتصاد الصناعي، العدد  ةلإلدار اليزيد ساحري،مدخل اسرتاتيجي  1  
 اإلسالميةالعاملة يف قطاع غزة، رسالة ماجيسرت،اجلامعة سطينية لحممد حسن احلداد، مدى تطبيق مدخل التكلفة املستهدفة يف الشركات الصناعية الف2

  16،ص2011غزة،
  .470جميد نبو،مرجع سبق ذكره،ص 3
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كما يساعد يف حتديد تكلفة املنتج املستهدفة وهي التكلفة التنافسية املستمدة من واقع السوق   ،إدارة تشكيلة املنتجات- 

  1.اخلارجي واليت يتم مقارنة بتكلفة املنتج ا 

  طرق حساب التكلفة المستهدفة و  مراحل تطبيق: الثالث الفرع

ثالث مراحل أو مستويات أساسية  إىلميكن تقسيم طريقة التكلفة املستهدفة : مراحل تطبيق التكلفة المستهدفة  - 1

  على مستوى املركبات  –على مستوى املنتوج  –على مستوى السوق –هي 

 :التايلكما هو موضح يف الشكل 

  املراحل األساسية للتكلفة املستهدفة: 2الشكل رقم  

  على مستوى املركبات    على مستوى املنتوج    على مستوى السوق

خمطط املؤسسة طويل 

  األجل السعر املستهدف 

  الربح املستهدف 

  التكلفة املستهدفة

تصميم منتوج يتوافق مع 

حتديد (التكلفة املستهدفة 

  )املركبات 

تصميم مركبات توفر 

الوظائفبالتكلفة 

  املستهدفة 

  تسيرياملوردين

  

source :Hergeth Helmut ; Target Costing In The Textile Complex ; Journal of Textile and 
ApparelTechnology and Management : (JTATM) ; Volum2 , Issue2 IV Fall2002.P03 

موردي و  مصممي إىليتم يف هذه املرحلة نقل الضغط الذي تواجهه املؤسسة يف السوق : على مستوى السوق )   1-1

وهي .اليت يسمح ا السوق  املتوجوذلك بطرح هامش الربح املستهدف من سعر البيع املستهدف لتحديد تكلفة  ،املتوج

 :التاليةاملساواة التكلفة املستهدفة اليت جيب أن تسعى املؤسسة لتحقيقها وهذا ما يعرب عنه نظريا ب

 

  الربح املستهدف –سعر البيع املستهدف = التكلفة املسموح ا 
  أو

 الربح الذي ختطط املؤسسة لتحقيقه –سعر البيع الذي حيدده السوق = التكلفة املستهدفة 

  :وهيثالث خطوات أساسية  إىلمن هنا ميكن تقسيم مستوى السوق و     

                                                           

 32بعظي اسيا ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  :تحديد السعر المستهدف  - أ

وضع سعر مستهدف للمنتوج وهذا هو االختالف  إىلخطوة حسب طريقة التكلفة املستهدفة تؤدي  أولتؤدي     
اجلوهري عن الطريقة التقليدية حلساب التكلفة حيث أن حساب التكلفة املستهدفة يكون على أساس السعر أي أن هناك 

سعر منتوج موجود يف السوق فان نقطة البداية تقييم  إعادةتوجه حنو السوق وسواء تعلق األمر بتحديد سعر منتوج جديد أو 
  .من السوق عوضا عن املعايري الداخلية للتكلفة أو تقديرات التكلفة املوجودة 

تتمثل الفكرة الرئيسية لنظام التكلفة املستهدفة يف ختفيض تكلفة امتالك املنتوج وليس ختفيض السعر الذي يدفعه     
تكلفة  ،كل التكاليف اليت تضمها تكلفةاالمتالك واملتمثلة يف سعر الفاتورة  العميل أثناء الشراء فقط معىن هذا أن

اخلدمات وتكلفة التخلص من املنتوج جيب أن تؤخذ بعني االعتبار أثناء شراء املنتوج ويف هذا  ،الصيانةو  التصليحات،النقل
املستهدفة مع األخذ بعني  نظام التكلفة السياق وخالفا للطريقة التقليدية للتسعري وحساب التكلفة يتم حتديد األسعار يف

  : االعتبار مايلي
  الوظيفية للمنتج واليت تؤثر على السعر و  لك اخلصائص املاديةويقصد بذ: ت العمالء /أذواق /ات احتياج  - 
  الوظائف املطلوبة يف املنتوج و  وهو السعر الذي يستعد العمالء لدفعه مقابل اخلصائص: السعر املرضي   - 
  توجام ووظائفها نأصناف م ،أسعارهم ،دراسة الوضعية التنافسية للمنافسني  - 
األحباث أن معظم و  هدف حصة السوق املتعلق حبجم السوق الذي ترغب املؤسسة يف بلوغه وقد أظهرت الدراسات  - 

  1.وضع أسعار تنافسية للتقدم على املنافسني اسرتاتيجيةالشركات اليابانية تتبع 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           

شهادة الدكتورة يف العلوم حتسني األرباح،رسالة مقدمة لنيل و  خمتلف الطرق اليت ميكن استعماهلا لتخفيض التكاليفو  االسرتاتيجية للتكاليف اإلدارةراضية عطوي، 1
  .123-122 ،ص2016، 1االقتصادية،جامعة فرحات عباس سطيف 
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رسالة ، خمتلف الطرق اليت ميكن استعماهلا لتخفيض التكاليف وحتسني األرباح

 123 ص، 2016

يعرف الربح املستهدف علي أنه مقدار ذلك الربح الذي ترغب اإلدارة يف حتقيقه من املنتج املعني والذي يتم حتديده 

الربح املستهدف  إنواليت تعكس التخطيط االسرتاتيجي للمشروع مبعين 

للحصول على التكلفة املستهدفة يتم استخدام العنصرين السابقني بطرح الربح املستهدف من سعر البيع املستهدف 

ويف هذه احلالة يلجأ إىل إجراءات البحث عن غرض ختفيض 

تكاليف اإلنتاج وهذا على كامل املراحل والنشاطات ويطلق على هذه اإلجراءات ندسة القيمة اليت تعمل على تقييم منظم 

ع احملافظة على الوفاء باحتياجات الزبائن لكل النشاطات ضمن ما يسمى بتحليل سلسلة القيمة دف ختفيض التكلفة م

التطوير ونشاطات التسويق و  البحثو  اإلنتاجو 

معة علي عدنان أبو عودة،أمهية استخدام التكلفة املستهدفة يف حتسني كفاءة تسعري اخلدمات املصرفية،شهادة املاجيسرت،كلية التجارة يف اجلا
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  :سبقوالشكل املبني أدناه يلخص كل ما 

  حتديد األسعار يف أسلوب التكلفة املستهدفة

خمتلف الطرق اليت ميكن استعماهلا لتخفيض التكاليف وحتسني األرباحو  االسرتاتيجية للتكاليف ، اإلدارةراضية عطوي

1،2016جامعة فرحات عباس سطيف ، الدكتورة يف العلوم االقتصادية مقدمة لنيل شهادة

  :المستهدف

يعرف الربح املستهدف علي أنه مقدار ذلك الربح الذي ترغب اإلدارة يف حتقيقه من املنتج املعني والذي يتم حتديده 

واليت تعكس التخطيط االسرتاتيجي للمشروع مبعين  األجلعلي أساس خطة الربح الطويلة أو املتوسطة 

  1.هو الربح الذي تطمح املنشأة بتحقيقه 

  :حساب التكلفة المستهدفة

للحصول على التكلفة املستهدفة يتم استخدام العنصرين السابقني بطرح الربح املستهدف من سعر البيع املستهدف 

ويف هذه احلالة يلجأ إىل إجراءات البحث عن غرض ختفيض  ،أكرب من التكلفة املسموح ا وعادة ما تكون هذه التكلفة

تكاليف اإلنتاج وهذا على كامل املراحل والنشاطات ويطلق على هذه اإلجراءات ندسة القيمة اليت تعمل على تقييم منظم 

لكل النشاطات ضمن ما يسمى بتحليل سلسلة القيمة دف ختفيض التكلفة م

و  إذا فهي تشمل نشاطات التصميم ،من حيث خدمات وظائف املنتج

                                         

علي عدنان أبو عودة،أمهية استخدام التكلفة املستهدفة يف حتسني كفاءة تسعري اخلدمات املصرفية،شهادة املاجيسرت،كلية التجارة يف اجلا
  

................لفصل األولا

والشكل املبني أدناه يلخص كل ما 

حتديد األسعار يف أسلوب التكلفة املستهدفة:3الشكل رقم  

راضية عطوي:المصدر

مقدمة لنيل شهادة

المستهدفتحديد الربح  – ب

يعرف الربح املستهدف علي أنه مقدار ذلك الربح الذي ترغب اإلدارة يف حتقيقه من املنتج املعني والذي يتم حتديده     

علي أساس خطة الربح الطويلة أو املتوسطة 

هو الربح الذي تطمح املنشأة بتحقيقه 

حساب التكلفة المستهدفة-ج

للحصول على التكلفة املستهدفة يتم استخدام العنصرين السابقني بطرح الربح املستهدف من سعر البيع املستهدف     

وعادة ما تكون هذه التكلفة

تكاليف اإلنتاج وهذا على كامل املراحل والنشاطات ويطلق على هذه اإلجراءات ندسة القيمة اليت تعمل على تقييم منظم 

لكل النشاطات ضمن ما يسمى بتحليل سلسلة القيمة دف ختفيض التكلفة م

من حيث خدمات وظائف املنتج

                                                          

علي عدنان أبو عودة،أمهية استخدام التكلفة املستهدفة يف حتسني كفاءة تسعري اخلدمات املصرفية،شهادة املاجيسرت،كلية التجارة يف اجلا 1
  31،ص2010غزة،اإلسالمية



�..............................................لفصل األولا$
Lارات ا���.  $S�� 81 K1 U�Lا�� K��� دور ا��
 

 

11 

وميكن حساب التكلفة املستهدفة بالعالقة   باإلضافة إىل وظائف املنتج يف حد ذاته بدراسة املنتج من حيث مكوناته ووظائفه

 : 1التالية

 الربح المستهدف–السعر المستهدف =التكلفة المستهدفة 
  

  على مستوى المنتج  -2

املؤسسة وما حيكمها من عوامل   إىليتم نقل ضغوط املنافسة من السوق وما تفرضه من متطلبات املرحلة األوىل     
املؤسسة أو املوردين  إمكانياتفالتكلفة املستهدفة اليت مت حساا يف املرحلة األوىل ال تأخذ بعني االعتبار  ،فعاليةو  كفاءة

املتاحة للمؤسسة يف حدود التكنولوجيا  واإلمكانياتيف ضوء املوارد ) التكلفة املقدرة(ويتم يف هذه املرحلة تقدير تكلفة املنتج 
  .املتاحة

حتديد الفجوة بينها وبني التكلفة املستهدفة و  كرب من التكلفة املستهدفة وبعد تقدير التكلفةواليت غالبا ما تكون أ    
ال ميكن أبدا جتاوز التكلفة "األساسية Cooper slagmulerوجب حد هاته الفجوة وذلك بتخفيض التكاليف عمال بقاعدة 

فان التكلفة املستهدفة تفقد أثرها كأداة  وإالالسوق  املنتج اجلديد يف إطالقحدث ذلك فانه لن يتم  وإذااملستهدفة للمنتج 
  2.للتسيري

  :على مستوى المركبات -3

تكون املرحلة الثالثة من أسلوب التكلفة املستهدفة على مستوى املركبات املكونة للمنتج ويف حاالت عديدة تتم     

فرعية وتعاد نفس  إلËوظائفحيث يتم جتزئة املركبات  ،هذه املرحلة بالتوازي مع املرحلة الثانية اليت تكون على مستوى املنتوج

ويتمثل هدف هذه املرحلة يف  ،العملية اليت متت يف املرحلة الثانية على مستوى املنتوج ولكن هذه املرة على مستوى املركبات

من وضع ) ةاملؤسس(لك متكني املشرتي ليف املركبات اليت يعرضوا وبذضغط على موردي املؤسسة لتخفيض تكا إحداث

وتسمح للموردين بتحقيق ) معقولة(تكون هذه األسعار واقعية  إنالسعر املرغوب دفعه لكل املركبات الضرورية للمنتج وجيب 

 3. منتجامبذلوا جمهودات معتربة لتخطيط تكاليف  إذاعوائد مالئمة 

العديد من التقنيات املساعدة يف ختفيض التكاليف لسد الفجوة بني التكلفة املستهدفة وبني التكلفة املقدرة  تستعمل    

  :منهانذكر 

وقد قام كل من generalelectricبدأ تطبيق هندسة القيمة يف شركة  :القيمةهندسة- 
lawrenceharryوerlichermilesيف شركة  بالبحثG.E جودة املنتج وقد الحظ و  عن البدائل املقبولة من ناحية تكلفة

عمليات تقييم  بأاتعرف هندسة القيمة .كالمها  أوحتسني املنتج  أوختفيض التكاليف  إىلهذه البدائل غالبا ما تؤدي  إن

                                                           

  63ص،  2017،مذكرة لنيل شهادة ماسرت أكادميي، جامعة العريب بن مهيدي،استخدام مدخل التكلفة يف اختاذ القرارات ،فايزة عيشاوي 1
  33ص  ذكره، مرجع سبق  نسيمه،عبد الواحد 2
  .126راضية عطوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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العمالءتعرف كذاك  منتظمة لكل نواحي وظائف سلسلة القيمة دف ختفيض التكاليف مع احملافظة على الوفاء مبتطلبات
فرق متعددة التخصصات  إىلحتتاج و  الزبون رضيلتخفيض التكلفة مع احلفاظ على  األنشطةتقييم  بأاإعادةhorngrenمن 
لتقدير   حماسبنيو  العملياتو  مهندسني لتصميم فعال للمنتجاتو  إدارةاإلنتاجمن و  التسويق لتحديد حاجات الزبون إدارةمن 

  1.ككيف تتأثر التكلفة بذل

حيث تعد تلك اجلداول من املصادر املهمة للمعلومات عند حتديد التكلفة املستهدفة فهي توفر :  جداول التكلفة- 

املختلفة وطرق التصنيع البديلة وتصميم املنتجات البديلة على التكلفة من خالل  اإلنتاجيةاملعلومات عن أثر استخدام املواد 

كما تساند جداول التكلفة جهود خفض التكلفة خالل   تكاليفيةحتليل التكاليف اخلاصة بكل بديل وتوفر قاعدة معلومات 

 2.اإلنتاجدورة حياة املنتج وبصفة خاصة مرحلة ما قبل 

التصنيع و  التصميم إاءتعمل على تنفيذ زمن تصميم املنتج وزمن تصنيعه بشكل متوازي يضمن  اليت: الهندسة المتزامنة- 

يف أوقات خمططة ومستهدفة وهي بذلك أداة ختفيض زمن التصميم واإلنتاج كما تسعي للقضاء على أو احلد من االختناقات 

  .تصنيع املنتجو  والقيود اليت تتعرض هلا موارد تصميم

بغرض تلبية رغبات  اإلنتاجواليت تبدأ باملورد مث باملنظمة مث باملوزع مث بالعميل مث باملسؤولني عن إعادة :  سلسلة القيمة- 

وتفيد سلسلة القيمة ذا املعىن يف إرسال نظم إدارة  أخرىاملستهلك من ناحية وحتقيق ميزة تنافسية للمنظمة من ناحية 

 واألخرىيف القضاء على أو احلد من فجوة التكلفة بني التكاليف املقدرة التكلفة من قبل أعضاء سلسلة القيمة وإشراكهم 

املسموح ا وذلك عن طريق تقدمي أفكار معينة وتقدمي تكنولوجيا متقدمة وتبادل اخلربات وبرامج التدريب واملشاركة يف 

 3.أنشطة البحوث  والتطوير

ويتم استخدام التحليل الوظيفي يف حالة توفرت معلومات عن تكاليف كل وظيفة من وظائف :  تحليل التكلفة الوظيفي- 

يتم عمل تعديل عليها إما بضمها مع بعضها أو حذفها  حيناخلدمة أو املنتج وتقسيم الوظائف إيل جمموعات رئيسية وثانوية 

 4.إذا كانت غري ذات أمهية وذلك دف خفض التكلفة

 

  

                                                           

  .236اليزيد ساحري مرجع سبق ذكره،ص1
  .34علي عدنان أبو عودة،مرجع سبق ذكره،ص 2
  .346حممد العشماوي،مرجع سبق ذكره،ص 3
  .35علي عدنان أبو عودة،مرجع سبق ذكره،ص4



�..............................................لفصل األولا$
Lارات ا���.  $S�� 81 K1 U�Lا�� K��� دور ا��
 

 

13 

  :تكلفة المستهدفةطرق حساب ال. 2

اخل ....تعددت طرق حساب التكلفة املستهدفة باختالف اسرتاتيجيات املؤسسة واهلدف من املقياس ونوعية املنتج    

  :ومن أهم هذه الطرق نذكر

  ):الجمع(طريقة اإلضافة . 2.1

نشاط على حدا يعد ذلك جيرى جتمع التكاليف اجلزئية  أووفيها يتم تقدير التكلفة املستهدفة لكل جزءا مكون     

يؤديها انطالقا من مستوى تكلفة حايل مث مت حماولة استغالل كل وسيلة ممكنة لتحقيق  إنللمنتج طبقا للوظائف اليت ينظر 

  :وأكثر ما يعاب على هذه الطريقة أا ،هذا املستوى

  .ية يف الربط بني ختطيط التكلفة وختطيط  الرحب تفشل - 

  .ترتكز على فلسفة إنتاجية تقوم على التكاليف املعيارية وتربط بني أهداف األداء وبني التكنولوجيا املستخدمة   - 

يكون  إنألنظمة التكاليف يف حني أن مدخل التكلفة املستهدفة يراد له ) املغلقة(تعد واحدة من املداخل التقليدية   - 

حيث يصعب تقدير اثر العوامل اخلارجية على تكلفة (وعليه فان هذه الطريقة تفتقر إىل البعد االسرتاتيجي  ،نظاما متنوعا

 1.ومن مث فهي ال تساهم  يف خلق ميزة تنافسية للمؤسسة) املنتج

ر البيع يف هذه الطريقة حترر التكلفة املستهدفة اعتمادا على معدل الربح املستهدف وسع): الطرح(طريقة الخصم . 2.2

 :املستهدف، حيث

 الربح المستهدف–سعر البيع المستهدف =التكلفة المستهدفة 

  أا   إىللكمن الشركات اليابانية ويعين ذ 85من  أكثراستخداما حيث تطبق يف  األكثرتعد هذه الطريقة 

وعلى السعر املستهدف الذي يقبل تعكس كل العوامل الداخلية أو اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على األداء وعلى التكلفة   - 

  املسامهون و  العميل دفعه وعلى الربح الذي ينتظره املسريون

  2.التكلفة على اعتبار أا نظاما مفتوحا  إدارةتعترب مدخال من املداخيل احلديثة يف    - 

فيض التكلفة احلالية مبا وفيما يتم تقدير التكلفة املستهدفة بتحديد معدل معني لتخ :التكلفةطريقة تخفيض معدل . 3.2

  يعكس تطور أداء املؤسسة 

 )معدل التخفيض  -1(التكلفة الحالية = التكلفة المستهدفة 

                                                           

للتكلفة املستهدفة ودوره يف حتقيق املركز التنافسي ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،  لإلدارةاالسرتاتيجيةذوادي مهيدي ، مدخل التكلفة املستهدفة كأداة  1
  .212، ص   2009، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ن جامعة فرحات عباس سطيف  09العدد 

  .234اليزيد ساحلي ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 :ومما يتوجب مالحظته يف هذه الطريقة ما يلي 

أو مع منتجات جديدة  إنتاجهاأا صاحلة للتطبيق مع املنتجات تتوفر عنها معلومات تكاليفية تارخيية جيري أو جرى    - 

  .ولكن قريبة جدا منها 

التقدير اجليد ملعدل التخفيض املطلوب ومدى عالقته بتحسن و  اإلدراكأن دقة التقديرات فيها تتوقف على مدى    - 

  1.مستوى األداء يف املؤسسة

  المستهدفةتقييم طريقة التكلفة :الفرعالرابع

 أهم مزايا وسلبيات طريقة التكلفة املستهدفة عرضسنحاول يف هذا الفرع  

  :مزايا التكلفة المستهدفة  -1

بالتكاليف وبالتايل الرتكيز علي اهلامش الرحبي مما يقوي الوضع التنافسي  اإلدارةهي أداة مهمة للتحكم يف تعزيز وعي  - 
  .للشركة

حبيث تدعم تكاليفها اجلديدة، بأساليب وطرق حتليلية لتطوير املنتجات  اإلدارةالتكلفة املستهدفة تزود  - 
  .واألرباحللشركة كاحلصة السوقية  األهدافاالسرتاتيجية

حيث تراعي متطلبام للجودة ،حتدد من خالل وجهة نظر الزبائن األسلوبتكاليف املنتجات اجلديدة باستخدام هذا  - 
  .تكاليف امللكية وطريقة التسليم للزبائنوالتكلفة واليت تشمل وظائف املنتج و 

ليكون عامل مشرتك بني مهندسي التصميم  واألداءميكن مدخل التكلفة املستهدفة من نقل االهتمام بعوامل التكلفة  - 
  . العمالء  وحىتوأطراف أخري خارجية مثل املوردين 

يف عن طريق إدارة تشكيلة أنشطة سلسلة القيمة أسلوب التكلفة املستهدفة يساعد علي حتقيق الكثري من وفرات التكال - 
  .حبيث يتم إنتاج املنتج بأفضل توليفة ممكنة من األنشطة،وعالقتها بأنشطة املوردين والعمالء،بالشركة اخلاصة

 اممالالزمة، عمليات التكلفة املستهدفة تدار من قبل فريق عمل ميثلون عدة أقسام يف الشركة، يتعاونون يف اختاذ القرارات - 
  2.جيعلها أكثر استجابة ملتطلبات إجناح العمل ااألقساماملختلفة، مميقود إيل احلد من فجوة املعلومات بني 

  :سلبيات التكلفة المستهدفة -2

التكلفة املستهدفة وبناءعلى  من غري السهل التنبؤ بسعر السوق املستقبلي ملنتج معني والذي يعترب نقطة البداية حلساب - 
  .املستهدفةالنظر يف تقدير التكلفة  إعادةجيب ) يف حالة االخنفاض(لك فانه يف حالة تغري سعر السوق ذ

                                                           

 .212ذوادي مهدي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
باملنشآت الصناعية مذكرة ماجستري ،جامعة السودان ،  االسرتاتيجيةالتكلفة يف ترشيد القرارات  إلدارةاحلديثة  األساليبقصي كمال الدين امحد عبد القادر ،فعالية 1

  .30،ص 2018
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العادية معقوال عندما تكون املؤسسة حتقق أرباحا قريبة من املستويات العادية،  حباألربا يكون ربط التكلفة املستهدفة    - 
قيق سلسلة من اخلسائر نتيجة االخنفاض يف أسعار السوق بسبب لكن يف حالة بعدها عن األرباح العادية وخاصة عند حت

أهداف غري قابلة  إىلالعادية ميكن أن يؤدي  األرباححدة املنافسة أو اخنفاض الطلب فان قيام التكلفة املستهدفة على أساس 
  .للتطبيق 

يها التكلفة املستهدفة ن واليت تتضمن يتمثل يف الفرضيات اليت تبىن عل ،يرتبط باملشكل السابق أخرهناك أيضا مشكل    - 
وتتعلق  ،املنافسني احلاليني إضافةإىلمثال على املنافسني احلاليني ن حيث ميكن أن تواجه املؤسسة منافسني جدد يف املستقبل 

ية اجلديدة اليت الفرضية الثانية على بالتطورات التكنولوجية املستقبلية فمن غري املمكن أن تتنبأ املؤسسة بالتطورات التكنولوج
ومبا أن التسعري  ،ذه األخرية التنبؤجيب  إذالعمالء املستقبلية  بتفصيالتأما الفرضية الثالثة تتعلق  ،ستكون يف املستقبل

هي عبارة عن أفضل تقدير يف ظل  وإمناحسب التكلفة املستهدفة قائم على فرضيات فهذا يعين أا ليست قياسات دقيقة 
  1.تقوم عليها هذه الفرضيات اليت

  اإلطار النظري لتسعير: المطلب الثاني 

 لكل مؤسسة، االقتصاديةالقدرة و  األهدافو  من شركة إىل أخرى حسب الظروفو  خيتلف التسعري من مكان إىل آخر       

  .رجال التسويق و  ،اتمع ،املستهلك: هي و  توجد ثالث أطراف تتأثر بالسعرو 

 :مفهوم التسعير : الفرع األول 

  : للتسعري عدة مفاهيم خنتصر منها  

ليت يبادهلا املستهلك بالنقد كمية النقد املدفوعة مقابل سلعة أو خدمة أو كم من القيم ا" ركوتل"حسب  :األول  التعريف

وعة يركز هذا التعريف على كمية النقد املدف. جل احلصول على املنافع اليت حيملها املنتوج املستعمل من قبل املستهلك أمن 

  .2النقد املدفوع للحصول على تلك املنفعةو  من أجل احلصول على املنافع فهو يربط بني املنفعة املتوقعة

 اليت هي جوهر عملية التبادل حيث تتحدد قيمة السلعو  يعترب السعر أحد احملددات الرئيسية للقيمة"  :الثاني  التعريف

كذلك على أساس و  اخلدماتو  املنفعة اليت يدركها املشرتكني هلذه السلعاخلدمات اليت يقدمها املنتج للسوق على أساس و 

السعر هي اليت و  العالقة بني املنفعة إنيتبني من ذلك و  ،الثمن الذي جيب على املشرتكني دفعه مقابل احلصول على السلعة

  value "3" حتدد القيمة 

                                                           

،  1 2012ربسكرة ، ضيف علوم التسيري ، جامعة حممد خي ماجستريهاديف خالد ، دور احملاسبة التحليلية يف حتديد سياسة التسعري للمؤسسة اقتصادية ، مذكرة   1
  .117 – 116ص 

.28، ص2011التوزيع ، طبعة أوىل ، عمان و  زكريا أمحد عزام ، علي فالح الزعيب ، سياسات التسعري ، دار املسرية للنشر 2 
، رسالة ماجستري ، جامعة حممدبوضياف  ةاإللكرتو منزليو  التسعري دراسة حالة يف الصناعة اإللكرتونية اسرتاتيجيةرزيق عمر ، استخدام دورة حياة السلعة يف حتديد 3
  02ص. 2007/2008-املسيلة  –
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 القيمة هنا مسألة مرنةو  ،يعرف التسعري على أنه فن ترمجة قيمة السلعة يف وقت ما إىل قيمة نقدية:  الثالثالتعريف 

قد تكون القيمة غري ملموسة و  ،هو الثمن الذي يدفع يف مقابل احلصول على السلعةو  شخصية فقد تكون القيمة حمددةو 

 فس السلع أكثر من قيمة بالنسبة إىل املستهلكني املختلفنيغالبا ما يكون لنو  ،مثل الشعور بالفخر عند امتالك سلعة معينة

  1قد ختتلف هذه القيمة بالنسبة للمشرتي الواحد يف األوقات املختلفة و 

غري ملموسة من  أوكانت تلك القيمة ملموسة   سوءاهي القيمة و  هناك نقطة ارتكاز بينها ،من التعاريف السابقة       

حتقق و  دفع ما يقابلها كون العالمة األوىل تدعوا التفاخرو  ناحية العوامل التسويقية مثل تفضيل عالمة مشهورة على أخرى

ميكن القول أن السعر هو التعبري عن قيمة السلعة أو اخلدمة  و  ليس استعمايل أي هذه القيمة ليست ملموسةو  إشباع نفسي

 .فيما يتعلق بالبائع أو املشرتي ) ملموسة ملموسة أو غري  سوءا( 

  :وهناك عدة خطوات لعملية التسعري نذكر منها 

  .التسعري  االسرتاتيجيةوضع األهداف  - 

  .املرونة السعرية و  تقدير الطلب - 

  .املنافسنيتكاليف أسعار و دراسة - 

  .السعراختيار طريقة حساب - 

  .التكاليفو تكييف األسعار مع التغيريات يف الطلب

  أهداف التسعير :الفرع الثاني 

 أهدافه تتصلو  ملا كانت قرارات التسعريو  تعين أهداف التسعري الغايات اليت تسعى غليها املنظمة من وراء التسعري          

لذا من الضروري أن تنسجم هذه األهداف مع  اإلنتاجو  احملاسبيةو  تؤثر بشكل كبري على ااالت الوظيفية األخرى كاملاليةو 

  . فيما يلي أهم األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقهاو  غايات املؤسسة

 

 

 

 

 

                                                           

  .19، ص2013التسعري يف احلصة السوقية ، جامعة دمشق سنة  اسرتاتيجيةوسام أبو أمني ، رسالة أعدت لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال ، دور عوامل 1
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املؤسسات بشكل عام إىل هدف البقاء حيث أصبح هذا اهلدف أمرا ضروريا بالنسبة هلا ألن جناحها يف 
  1.متغريةخاصة الشركات اليت متتلك عالمة جتارية 

 ،األسعار املختلفةو  التكلفةو  خالل تقدير الطلب

حبيث ختتار السعر الذي حيقق أعلى ربح ممكن غري أن هذا اهلدف ليس يف السهولة حتقيقه لسبب صعوبة الدقة يف تقدير 
2  

 بأسعار خيالية لتحقيق هدف قيادة جودة املنتج يف السوق

اخلدمات املقدمة من الفنادق و .العايل يف تكلفة إنتاج السلعة مثل سيارة رولزرايس يدوية الصنع 

  3.الزبائنو  سعارها عالية جدا من أجل التميز يف اجلودة

، ص 2013، سنة 12العدد ، 6 ، جامعة البصرة، الد

،  2009،  2لطبعةا، دار املسرية للنشر والتوزيع ، "ديث بني النظرية والتطبيق 

اخرتاق أسواق 
جديدة

قيادة اجلودة

..............................................�$
Lارات ا���.  $S�� 81 K1 U�Lا�� K���دور ا��

17 

 .أهداف التسعري

ص  ،سياسات التسعري ،زكريا أمحد عزام: املصدر

املؤسسات بشكل عام إىل هدف البقاء حيث أصبح هذا اهلدف أمرا ضروريا بالنسبة هلا ألن جناحها يف 
خاصة الشركات اليت متتلك عالمة جتارية و  استمرارها يف العمل

خالل تقدير الطلبزيادا من و  تسعى الشركات عرب هذا اهلدف إىل تعظيم األرباح

حبيث ختتار السعر الذي حيقق أعلى ربح ممكن غري أن هذا اهلدف ليس يف السهولة حتقيقه لسبب صعوبة الدقة يف تقدير 

2.لسبب القيود املفروضة على األسعارو  ردود أفعال املنافسني

 : قيادة جودة المنتج

بأسعار خيالية لتحقيق هدف قيادة جودة املنتج يف السوقو  املنظمات منتجات ذات جودة عالية جدا

العايل يف تكلفة إنتاج السلعة مثل سيارة رولزرايس يدوية الصنع  االستثمار

سعارها عالية جدا من أجل التميز يف اجلودةإذ تكون أ املختارة،الطريان بالدرجة السياحية 

                                         

، جامعة البصرة، الداالقتصادبدر شيت ، السياسات التسعريية وأثرها يف رضا الزبون ، جملة صادرة عن كلية اإلدارة و 

  . 12ال بدر شيت ، نفس املرجع ، ص 
ديث بني النظرية والتطبيق التسويق احلمبادئ " سعيد الشيخ ، مصطفى د عزام ،عبد الباسط حسونة،

األهداف التسويقية للتسعري

قيادة احلصة 
السوقية

الربح تعظيم

................لفصل األولا

أهداف التسعري: 4الشكل رقم  

 : البقاءتحقيق  - 1
املؤسسات بشكل عام إىل هدف البقاء حيث أصبح هذا اهلدف أمرا ضروريا بالنسبة هلا ألن جناحها يف  تسعى  

استمرارها يف العملو  السوق يعين بقاءها
 :تعظيم األرباح  -2

تسعى الشركات عرب هذا اهلدف إىل تعظيم األرباح   

حبيث ختتار السعر الذي حيقق أعلى ربح ممكن غري أن هذا اهلدف ليس يف السهولة حتقيقه لسبب صعوبة الدقة يف تقدير 

ردود أفعال املنافسنيو  التكلفةو  الطلب

قيادة جودة المنتج -3

املنظمات منتجات ذات جودة عالية جدا تقدم بعض  

االستثمارهذا ناتج عن و 

الطريان بالدرجة السياحية و  مخسة حنوم

                                                          

بدر شيت ، السياسات التسعريية وأثرها يف رضا الزبون ، جملة صادرة عن كلية اإلدارة و  نضال1
11.  

ال بدر شيت ، نفس املرجع ، ص ضن2
د عزام ،عبد الباسط حسونة،زكريا أمح 3

  .282ص

حتقيق البقاء



�..............................................لفصل األولا$
Lارات ا���.  $S�� 81 K1 U�Lا�� K��� دور ا��
 

 

18 

 :زيادة الحصة السوقية -4

 تؤمن املنظمات املتميزة يف السوق بأن كلما كان حجم مبيعاا يف السوق كبريا فهذا سيؤدي إىل ختفيض التكاليف  

اخرتاق  اسرتاتيجيةهنا على هذه املنظمات أن تطبق و  .بالتايل حتقيق رحبية على املدى البعيد يف سوق حصتها فيه عالية و 

 السعر املنخفض تطبق يف حاالت معينة اسرتاتيجيةخاصة إن و  السوق بسعر منخفض لزيادة حصتها السوقية بشكل حذر

  : هي و 

  .السوق حساس بشكل عايل حنو األسعار . 

  .التوزيع و  زيادة املبيعات تؤدي إىل اخنفاض تكاليف اإلنتاج. 

  .املتوقعة و ختفيض األسعار سيبعد املنافسة احلالية إن. 

  : المسؤولية االجتماعية  – 5

 تقدمي منتجات دف إلشباع رغبات األفرادو  حتمل املؤسسات على عاتقها مسؤولية ذات أبعاد كبرية من خالل إنتاج     

 حضارية، منتجات ال تتعارض مع عادات ،ترقوية،تقليل األضرار االجتماعية اليت تنجم من خالل تقدمي منتجات صحيةو 

 1.ديانات اتمع املوجهة له و 

  :جديدةاختراق أسواق - 6

يف نفس الوقت تعلم هذه و  ،مجيع الشركات دف إىل الدخول إىل أسواق جديدة ألا حتاول حتقيق منو مستقبلي  

القوة الشرائية لكي تتمكن من و  األسواقرغبات هذه و  أسواق جديدة تتطلب التعرف على حاجات اخرتاقالشركات بأن 

 رسم سياستها التسعريية

  :منهاو جند أيضا أهداف أخرى 

  الفعال للموارد املتاحة و  الكامل االستخدام - 

  .حاجيات املستهلك مع مراعاة دخلهإشباع - 

  .استقراراألسعار - 

  .مقابلة املنافسة أو جتنبها - 

  2.املستهلكهذا حلماية و  من خالل الرقابة احلكومية على األسعار املخالفات،احلد من - 

 

                                                           

.129، جامعة اجللفة ، ص  االقتصاديةقويدر بورقبة ، سياسات تسعري املنتج يف املؤسسة  1 
.12ال بدر شيت ، مرجع سبق ذكره ، صضن  2 
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  .العوامل المؤثرة على التسعير : الفرع الثالث 

اعتبارات أساسية و  يف اعتبارها جمموعة العوامل داخل الشركة تأخذعندما تقوم الشركة بعملية التسعري جيب أن             

 :يوضح هذه العوامل الشكل الثاين و  ،من البيئة اخلارجية

  العوامل املؤثرة على عملية التسعري: 5الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصر ،الة الدولية للرتاث ،تأثري السياسات التسعريية يف النواتج التشغيلية: املصدر   

  :لداخليةالعوامال.1

 :التسويقيةاألهداف-1-1

التنافس مع املنتجات و  إذا كان اهلدف السوقي احملدد هو إنتاج منتج ذو جودة عالية دف الصمود بوجه املنافسة   

إذا كان اهلدف هو الوصول إىل  إمافإن ذلك السوق يقرتح املطالبة بأسعار مرتفعة ن  ،املماثلة يف السوق يف قطاع األرباح

بذلك تكون و  ،الدخل احملدود فإن هذا يتطلب فرض أسعار منخفضةباألخص ذوي و  أكرب عدد ممكن من املستهلكني

كلما كانت األهداف واضحة كلما  و  ،األسعار حمددة بشكل واسع من قبل القرارات اخلاصة باألهداف التسويقية اسرتاتيجية

دنيئة ( عار واطئة فمثال إذا كانت شركة ما تواجه منافسة شديدة يوجب عليها أن حتدد أس ،كان من السهل حتديد األسعار

قرارات 

 التسعير

:العوامل اخلارجية   

.طبيعة السوق  -   

.طبيعة الطلب  -   

.املنافسة  -   

عوامل  - 

.اقتصادية و حكومية  

:العوامل الداخلية   

االهداف التسويقية -   

اسرتاتيجية املزيج  - 

.التسويقي   

.التكاليف  -   

.تنظيم عملية التسعري -   
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أما على املدى  ،هذا على املدى القصريو  ففي هذه احلالة الربح أقل أمهية من البقاء ،من اجل زيادة الطلب على منتجاا) 

  .1االنقراضإال سوف تواجه و  تتعلم كيفية إضافة القيمة إنالطويل فوجب على الشركة 

 :المزيج التسويقي  استراتيجية -1-2

فقد تلجأ  ،التسويق  السرتاتيجيةبالتكامل مع العناصر األخرى  أنتتخذقرارات التسعري جيب  أنيرى خرباء التسويق   

فقرار التسعري ال يتخذ مبعزل عن بقية  ،التسويق اسرتاتيجيةكوسيلة تسويقية لدعم كامل   أسعارهابعض الشركات إىل ختفيض 

حثهم على الرتويج و  العناصر بل قد تلجأ الشركة إىل منح هوامش سعرية للوسطاء من أجل إجناح نشاط التوزيع للمنتج

غطية املنتج ذو اجلودة العالية تدفع الشركة أن تقدم املنتج بسعر أعلى من أجل ت اسرتاتيجيةباملثل فإن و  ،تبين توزيعهو  للمنتج

من مث تقوم بتصميم املنتج الذي يتوافق مع السعر و  أواللكن بعض الشركات اليت ال تتصف بالتميز تضع السعر و  ،التكاليف

 ،هونداو  هم الباحثون عن السعر األقل كما هو احلال يف شركات هوندايو  احملدد كوا تستهدف جزء معني من السوق

هل و  أن يدرك ماهية سوق املنتج االسرتاتيجيعلى املخطط و  املنتج يف السوقحيث يساهم هذا املستوى السعري يف إحالل 

  2.يتصف باملنافسة السعرية 

  : كلفة تال - 1-3

تشكل الكلفة األساس الذي يعتمد عليه عند حتديد األسعار ألن مجيع املنتجات دف غلى تغطية كل تكاليف   

إن الكثري من و  ،جمازفتهم من خالل حتديد األسعارو  مردود طيب جلهودهمغريها من األنشطة مع حتقيق و  بيع املنتجو  اإلنتاج

املؤسسات تعمل كي تكون منتجات ذات كلفة منخفضة يف جمال نشاطها حىت ميكنها أن تضع أسعار منخفضة تؤدي 

اليت تتغري أو و  تقسم الكلف إىل كلف ثابتةو  ،عدم التضحية باجلودة االعتباربدورها إىل مبيعات أعلى على أن تأخذ بعني 

أما التكاليف املتغرية . .. رواتب العاملني  ،فاتورة اإلجيار الشهري ،تتناسب مع كمية اإلنتاج أو املبيعات مثل تكاليف التدفئة

املوارد األخرى الداخلية و  فهي ترتبط بسورة مباشرة مع مستوى اإلنتاج حيث كل  وحدة واحدة حتتاج نفس الكمية من املواد

 ج حيث أن تكاليف هذه املواد متيل إىل أن تكون ذاا يف كل وحدة واحدة يتم إنتاجها فإا تسمى بالكلفة املتغرية يف اإلنتا 

 .ذلك ألن جمموعها الكلي خيتلف مع اختالف عدد الوحدات املنتجة و 

  

                                                           

.  215، ص 2010حتليلي ، جامعة الزيتونة األردنية ،سنة و  ، اسرتاتيجية التسويق مدخل كمي حممود جاسم حممد الصميدعي  1 
.30مرجع سبق ذكره، ص ، وسام أبو أمني   2 

.216حممود جاسم حممد الصميدعي، مرجع سبق ذكره ، ص   3 

  3الكلف املتغرية + جمموع الكلف الثابتة = الكلفة اإلمجالية 
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  : التنظيم  -4-1

التسعري  اسرتاتيجيةجزء منها خيتص به مستويات دنيا يف التنظيم إال أن  ،هناك مستويان أساسيان لقرارات التسعري       

ختتلف طريقة التسعري من شركة و  ،البد أن تكون يف أيدي اإلدارة العليا مثل جملس اإلدارة أو جلنة من مديري الغدارة املختصة

يف شركات أخرى حتدد و  ،مدير التسويق دافع ملموس عند التسعريو  يكون لرأي مدير اإلنتاجيف بعض الشركات و  ،إىل شركة

و حىت املستويات الوسطى كطريقة لتطبيق أتعطى ملستويات دنيا يف التنظيم  يف شركات أخرىو  ،األسعار بطريقة مركزية 

  1.األسلوب الالمركزي

  :لخارجيةعوامالال-2

  :جندمن أبرزها  اسرتاتيجيةاألسعار،بشكل كبري علة و  توجد العديد من العوامل خارج حدود الشركة تأثر          

تتحدد  باختالف و  نذكر هنا أن حرية التسعري بالنسبة للبائع تتنوعو  احلدود العليا لألسعار: الطلب و  السوق -2-1

  .إخل...املنتجات االحتكارية  ،املنافسة االحتكارية ،األسواق مثل السوق يف محلة املنافسة

الشروط القانونية و  عند حتديد األسعار يراعى اجلانب القانوين فقد تفرض الدولة بعض احلدود :النواحي القانونية  -2-2

  .اتمع مثالو  هذا دف محاية املستهلكو  اليت جيب أن تلتزم ا املنظمات

حيث  ،املنظمة التسعريية اسرتاتيجيةاليت هلا األثر البالغ على  االقتصاديةهناك بعض العوامل  : االقتصاديةالنواحي  -2-3

القوانني  ،أسعار الفائدة ،التضخم ،النشيطة االقتصاديةاحلركات : ن هناك تأثري مباشر على كلف اإلنتاج مثل أجند 

  2.حتوالت أسعار املنتجات البديلة  ،السائدة االقتصادية

  

  

  

  

                                                           

 ديد ، جملة دولية للرتاثغادة عبد اهللا حممد ، رشا امحد خليل ، رشا حسن رأفت حممد ، تأثري السياسات التسعريية ، يف النواة التشغيلية للهيئة القومية لسكك ح 1
  .5، ص 2017، سنة  11الضيافة ، جامعة الفيوم ، جملد و  السياحةو 

.130/131قويدر بورقبة ، مرجع سبق ذكرة ، ص    2 
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  .األسعاريوضح أهم العوامل املؤثرة على قرارات حتديد جدولفيما يلي    

  1العوامل املؤثرة يف قرارات حتديد األسعار:1الجدول رقم  
  المجتمع

  االجتماعيةالظروف  االقتصاديةالظروف

  احلكومة  املنافسة

  :املستهلك
  إدراك مايقدمه السوق - 
  .الدخلاخنفاضو ارتفاع - 
  .مستوى األسعار  - 
  .اجلودةو السعر  - 

  :التسويقإدارة
  .التكاليف و األهداف - 
  .الرقابة السعرية  - 
  .السوق،املنظمة،احلكومة - 

 .219ص  ،اسرتاتيجية التسويق مدخل كمي حتليلي، مرجع سبق ذكره ،حممد الصميدعي ،حممد جاسم :املصدر

  .طرق التسعير : الفرع الرابع 

السياسات اهلادفة إىل وضع السعر و  اختيار طريقة التسعري للسلعة أو اخلدمة على جمموعة من اإلجراءاتيعتمد   
على و  على أساس الطلبو  توجد عدة طرق للتسعري منها على أساس التكلفةو  ،املشرتيو  املناسب لكل من البائعو  املقبول

  .أساس املنافسني 

  . الطرق الرئيسية للتسعري: 6الشكل رقم  

  

  

  

  

  .190ص  ،مرجع سبق ذكره ،زكريا امحد عزام: املصدر 

                                                           

  .   219حممد جاسم ، حممد الصميدعي ، اسرتاتيجية التسويق مدخل كمي حتليلي، مرجع سبق ذكره ، ص 1

 طرق التسعير الرئيسية

  

 أساس التكلفة التسعري على

  

 التسعري على أساس السوق

  

 التسعري على أساس املنافسة

  

 الطلبالتسعري على أساس 
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قد يكون سعر البيع مساوي أو أقل أو و  ،تكون البداية بسعر السوق السائد :طريقة التسعير على أساس السوق  -1

لتحديد السعر املناسب لبيع منتج الشركة السعر و  ،ذلك حسب ما تتميز به سلعته من مزايا خاصةو  أكثر من سعر السوق

  : الذي حيقق العائد املناسب للشركة جيب تطبيق 

  البديلة و  للكشف عن األسعار املقبولة يف السوق لألصناف املماثلة : دراسة السوق -أ

  .رجة إقبال املستهلكني عليهادو  على أساس النوعية:المنافسةاألسعار دراسة مجال  -ب

  .اجلملة و  يقصد حتديد هيكل اخلصومات اليت حتصل عليها شركات التجزئة :وجهات نظر شركات التوزيع  دراسة -ج

  .الشركةلتحديد السعر املناسب الذي يناسب منتجات  :اختبارالسوق -د

     .للتنبؤ باملبيعات على أساس لعدة مستويات لألسعار:  دراسة السوق -و

  .الرتويج النقل،التخزين،ذلك لبحث أثرها على السعر النهائي مثل و  ):ثابتة و  صغيرة( دراسة تكاليف التسويق  - ي

  1.األرباحو مصاريف اإلدارةو  تغطية تكاليف اإلنتاجذلك لو  :البيعتقديم باقي عناصر سعر  -ه

 طريقة التسعير على أساس المنافسة -2

أكثر أو وفقا  أوقد حتدد الشركة أسعارها بأقل و  ليس الطلب  أو الكلفةو  تعتمد هذه الطريقة على أساس املنافسني  

هلذه و  درجة والء الزبونو  املزيج التسويقيو  التجاريةالتصور الذهين للعالمة و  هذا يعتمد على نوع الزبائنو  لسعر املنافسني

  :الطريقة عدة خيارات منها 

  .فقطاملنافسني  أوسرعة حتديد السعر من خالل السوق و  سهولة - 

  .املنطق يف التسعري و  اإلنصاف - 

  .الشركة و  وضوح مستويات السعر لكل من الزبون - 

  .التابعةو جتاوز حساسية املنافسني للشركات القائدة - 

  .باألسعاراملنتجني مع سهولة إقناع املشرتي و خلق التعاون بني املوزعين - 

  اليت يكون فيها السعر سببا يف جناحها االسرتاتيجياتاعتماد - 

  :طريقة التسعير على أساس التكلفة -3

فهي تعتمد على إضافة هامش  ،تعترب من أبسط الطرق اليت ميكن أن تتبعها معظم الشركات يف تسعري منتجاا  

اليت تتحملها الشركات أثناء عملية اإلنتاج كما يكون هذا اهلامش نسبة من ) املتغرية  ،الثابتة( معني إىل جممل التكاليف 

بالتايل فإن و  ،السوقو  خيضع هذا اهلامش العتبارات املديرين الشخصية البعيدة عن ظروف املنافسةو  ،سعر بيع املنتج نفسه

                                                           

 .190الدكتور زكريا أمحد عزام ، سياسات التسعري مرجع سبق ذكره ، 1
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املعادلة اليت تلخص و  خصائصه بشكل واضحو  الفعلي قد يكون أبعد ما ميكن عن السعر العادل الذي يعكس املنتج السعر

 : هي 1هذه الطريقة

  .الربحهامش + نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة + التكلفة المتغيرة للوحدة = السعر 

 : أمهية طريقة التكلفة يف التسعري 

 .الشركةالسعر يعزز رحب -

 السعر حيفز الزبون على الشراء  -

 .املباعةو زيادة عدد الوحدات املنتجة -

 .الواسعختفيض كلفة الوحدة الواحدة بسبب استثمار اإلنتاج  -

 2.التكلفةو املبيعات و  السعر :الثالثةاألثر بني العناصر و  النتيجةو  التفاعل يف األثرو  استمرار دورة التكامل -

 :جمموعة من العيوب منهاه الطريقة فيما يتضمن استخدام هذ

 .لقدرامو  ىل جتاهل دور املستهلكني يف حتديد السعر املناسب هلمإمتيل  -

 .متيل إىل جتاهل دور املنافسة يف السوق  -

 .أكثرتستخدم التكاليف احملاسبية التارخيية بصورة  -

 .الثابتةتستخدم الناتج العادي أو املعياري لتوزيع التكاليف  -

 ).تكلفة أفضل ثاين بديل ( تتجاهل تكلفة الفرصة البديلة  -

 3.املستقبليةصعوبة تقدير التكلفة و صعوبة حتديد املعلومات اخلاصة بالتكلفة -

رغبته  على الشراء بأسعار خمتلفة و  إن طلب املستهلك على سلعة أو خدمة ميثل قدرته: التسعير على أساس الطلب  -4

املستهلك سوف يزيد من مشرتياته من منتج معني إذا ما  أنحيث  ،بقاء العناصر األخرى ثابتةخالل فرتة زمنية معينة مع 

اليت منها و  الطلب عكسية على الرغم من وجود بعض االستثناءاتو  فالعالقة بني السعر ،العكس صحيحو  اخنفض سعره

فالتغري يف الكميات  ،زيادة الطلب عليهااليت ما اخنفض أو ارتفع سعرها ال يؤدي إىل خفض أو و  اخلدمات الصحيةو  اخلبز

فعندما يرتفع السعر من  ،أو بالعكس" ب"إىل " أ"من نقطة ألخرى على نفس املنحىن مثل التحرك من  االنتقالاملطلوبة هو 

P2 إىلP1   تنخفض الكمية منQ2   إىلQ1  بالعكس إذا اخنفض سعر الوحدات منوP2 إىلP1  فإن الكميات

  : هو موضح يف الشكل التايل  املشرتاة تزداد كما
                                                           

.39وسام أبو أمني ، مرجع سبق ذكره، ص  1 

.  196زكريا أمحد عزام ، مرجع سبق ذكره ، ص    2 
. 306/307، ص  أوىلكمي ، عمان ، دار الصفاء ، طبعة و  النسور ، إياد عبد الفتاح ، اسرتاتيجيات التسويق مدخل نظري   3
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  يوضح العالقة بني السعر والطلب:7الشكل رقم  

  

 ا

  43ص ،مذكرة نيل شهادة املاجستري ،دور عوامل اسرتاتيجية التسعري يف احلصة السوقية ،وسام أبو أمني :المصدر 

أسعار املنتجات و  أذواق املستهلكني أو تفضيالمو  غري السعر كالدخل أخرىكما يتأثر الطلب على املنتجات بعوامل 

( يتأثر أيضا بالتغريات يف أسعار املنتجات البديلة مثل و  ،غريهاو  التسهيالت احلكومية املتاحةو  ممتلكات املستهلكنيو  األخرى

اخنفض سعر منتج بديل مثل حلم  أوفإذا ارتفع ) شاي  ،سكر( أو املنتجات املكملة مثل ) مسك  ،حلوم محراء ،دجاج

  .ينخفض  أودجاج فإن الطلب على اللحوم األخرى يرتفع 

 األسعار،فانتقال منحىن الطلب إىل جهة اليمني ترتفع  العرض،منحىن و  أما سعر التوازن فيتحد بتقاطع منحىن الطلب

 .1انتقاله إىل جهة اليسار تنخفض األسعار و 

  :مرونة الطلب السعرية  

يعين التغري النسيب يف الكميات املطلوبة مقسوما على التغري النسيب يف سعر ذلك و  أكثر مقاييس املرونة شيوعا من  

  :العالقةيستخدم و  املنتج على أن يبقى كل شيء ثابتا على حاله

=س.ط.م
التغري	النسيب	يف	الكمية

	التغري	النسيب	يف		السعر
  

                                                           

.43/44وسام أبو أمني، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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هناك و  .مة مادام منحىن الطلب سالب امليلفإن مرونة الطلب تكون سالبة القيعكسية ) الكمية و  السعر(ن العالقة بنيأمبا

  : أربعة عوامل تؤثر على مرونة الطلب السعرية ملختلف املنتجات هي 

درجة كمال هذه البدائل فإذا توفر عدد كبري من املنتجات البديلة كاملنتج فإن الطلب على و  عدد البدائل املتاحة للمنتج - 

  .األمساكيكون مرنا مثل الطلب على  هذا املنتج

  .املرونةفالطلب على اخلبز يكون قليل  املنتج،نسبة دخل املستهلك الذي ينفقه على  - 

  استعماالت املستهلك للمنتج فكلما تعددت استعماالت املنتج كلما زادت مرونة الطلب عليه و  أنواععدد  - 

  .مرونةكان الطلب أقل   فكلما قصرت الفرتة الزمنية كلما الزمنية،الفرتة - 

  التكلفة المستهدفة والتسعير: المطلب الثالث

  المستهدف  روالتسعيالتكاليف المستهدفة : األولالفرع 

السعر املستهدف هو سعر تقديري للمنتج أو اخلدمة يرغب العميل احملتمل يف سداده ويعتمد تقدير السعر علي   
ويعترب كل من مبيعات الشركة وتنظيم السوق أحسن موقع  ،استجابة املنافسني فهم القيمة اليت يتوقعها العميل للمنتج وعلي

لتحديد احتياجات العمالء والقيمة اليت يتوقعوا من املنتج كما تقوم الشركات بعمل أحباث عن السوق حول خصائص 
واملنتجات والتكاليف ،ولوجيا املنافسنيوحتتاج الشركة إيل فهم تكن،اليت يرغبون يف دفعها واألسعاراملنتج اليت يريدها العمالء 

  .والظروف املالية

والتكلفة  ،وميثل سعر البيع املبين على مدخالت  بيانات العمالء واملنافسني أساس حساب التكاليف املستهدفة  
وحدة أما الدخل التشغيلي املستهدف لل،املستهدفة للوحدة هو السعر املستهدف ناقص الدخل التشغيلي املستهدف للوحدة

  .فهو الدخل التشغيلي الذي تريده الشركة أن حتققه للوحدة من املنتج أو اخلدمة املباعة

والتكلفة املستهدفة للوحدة فهي التكلفة التقديرية يف املدى الطويل للوحدة من املنتج أو اخلدمة اليت تساعد الشركة   
  .لسعر املستهدفعلي احلصول علي الدخل التشغيلي املستهدف للوحدة عندما تباع با

  ولكن ماهي التكاليف المالئمة التي يجب أن توجد ضمن حساب التكاليف المستهدفة ؟  

يف املدى الطويل جيب أن تغطي أسعار وإيرادات الشركة   كثابتة، وذلإا كل التكاليف املستقبلية سواء متغرية أو   
  . كل تكاليفها، فإذا مل حيدث ذلك فالبديل الوحيد هو أن تغلق الشركة أبواا

ويف املعتاد ما تكون التكلفة املستهدفة للوحدة أقل من التكلفة اإلمجالية للوحدة حاليا، ويف الواقع أن التكلفة   
فة، وحىت تصل الشركة إىل حتديد التكلفة املستهدفة للوحدة والدخل التشغيلي املستهدف املستهدفة للوحدة هي مستهد
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وتستخدم التكاليف املستهدفة بشكل واسع يف خمتلف  ،للوحدة جيب أن تقوم الشركة بتخفيض تكلفة منتجاا وعملياا
  1. باناسونيك وغريهاومنها على سبيل املثال شركة فورد وتويوتا ودايهاتسو و  ،الصناعات يف العامل

  .أثر تطبيق التكلفة المستهدفة علي التسعير: الفرع الثاني

من املتعارف عليه إن عملية التسعري تتم بعد اإلنتاج وحتديد قيمة تكلفة املنتج بعد ذلك يتم طرح املنتجات يف   

مما يؤدي إىل مشكلة تصنيع املنتج الذي من  ،ومن املمكن أن حيدث العكس من خالل حتديد السعر أوال للمنتج ،األسواق

حتديد تكلفتها من خالل استخدام هذه الطريقة العكسية فمن املمكن و  املتوقع أن يكون مرحبا يف ضل هذه األسعار احملددة

  .تطبيق معادلة التسعري بالطريقة العكسية لغرض الوصول إىل التكلفة املستهدفة للمنتج 

هدفة طريقة للتسعري إضافة إىل الدور املهم الذي تلعبه فالتخطيط للوصول إىل الرحبية وإدارة تعد تقنية التكلفة املست  

 احيث أن تقنية التكلفة املستهدفة تعترب تقنية حديثة للتسعري حيث كان اليابانيون من قام باستخدامه ،تكاليفها بنظام

يتناسب مع  ثلة بتحديد سعر البيع للمنتج بشكلإذ يتم استخدام الطريقة العكسية املتم ،بشكل كبري يف مؤسسام

حيث هذه النتيجة  ،وطرحه من سعر البيع) املستهدف(لك يتم احتساب هامش الربح املرغوب فيه متطلبات السوق وبعد ذ

 ،نديف هذه الطريقة تكون اعتمدت الطريقة املغايرة لطريقة حتديد التكلفة لكل ب ،متثل الطرح بأعلى تكلفة مستهدفة للمنتج

  .مث إضافة هامش الربح املرغوب فيه لتحديد سعر املنتج 

إن استخدام الطريقة املعاكسة حلساب التكلفة املستهدفة بعد إجراء حتديد سعر البيع أوال وطرح  هامش الربح املرغوب       

حيث أن مجيع اإلجراءات  ،اديتم تزويد املهندسني ومصممي اإلنتاج بالتكلفة املستهدفة للمنتج واعتمادها تكلفة املو  ،فيه

بإتباع احلد  املتبعة لتصميم املنتج يف حال استالم املهندسني واملصممني تكلفة املنتج املقررة تكون ملزمة عليهم ومسؤولني

ضمان جودة املنتج يف الوقت احملدد إلجنازها،  ماألعلى واألدىن للوصول إىل هذه التكلفة املستهدفة إضافة إىل مسؤوليته

إضافة إىل إجياد حلول وطرق تطوير مناسبة يتم استبداهلا عند احلاجة إليها بطرق أخرى مرنة لتخفيض التكلفة يف حال 

  .ارتفاعها عن هامش الربح املرغوب فيه 

ون فيها املنافسة شديدة من خالل السماح بإجراء تعترب التكلفة املستهدفة طريقة جيدة للتسعري يف األسواق اليت تك       

  2.التحميل املناسب الحتماالت جناح املنتج من فشله قبل ختصيص املوارد اإلنتاجية له 

                                                           

  .476 -475ثناء علي القباين، مرجع سبق ذكره، ص 1
بومجعة ،دور تقنية التكلفة املستهدفة يف تسعري املنتجات ، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ماسرت ، ختصص حماسبة وجباية معمقة ، كلية  خاليف احلسني ،بوداري  2

   22، ص  2018العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي  برج بوعريريج ،
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  .عوامل نجاح التكلفة المستهدفة:الفرع الثالث

ري عوامل داعمة ال يكفي إعجاب املؤسسة بأسلوب التكلفة املستهدفة لضمان جناحه عند التنفيذ وعندما ينبغي توف  

  :لنجاح تطبيقها نذكر أمهها فيما يلي 

 .وجود نظام جيد ملعلومات احملاسبة - 

 وجود نظام جيد لتقدير التكاليف باالعتماد على كال من التكلفة التارخيية والدراسة السوقية الجتاهات األسعار  - 

 .الدورات العلمية والتدريب العملي على األفراد على استخدام التكلفة املستهدفة توفري - 

يف خمتلف اإلدارات  الدعم منقبل اإلدارة العليا وذلك بسبب طبيعة اسرتاتيجية هلذه التكلفة وتأثريه على أسلوب العمل - 

 .داخل املؤسسة

 .التخصصاتو  اإلدارات تشجيع وتطوير فرق العمل اليت يتم تكوينها من أفراد من خمتلف - 

 .مشاركة مجيع املعلومات املتاحة بني مجيع اإلدارات واألفراد عدم اختصاص البعض منها - 

 .اعتماد املؤسسة على أسلوب تفويض السلطة لفرق العمل ملساعدا على االبتكار واإلبداع - 

 .خرغلى حساب خسارة الطرف اآلربح طرق تنمية العالقات مع املوردين حبيث تكون قائمة على التعاون بدال من  - 

 العمالء أو بني خمتلف اإلداراتو  وجود قنوات اتصال مفتوحة بشكل دائم سواء بني املؤسسة واملوردين أو بني املؤسسة - 

 .األقسام داخل املؤسسة لتسهيل تقدمي ومناقشة االقرتاحات واحلصول على املعلوماتو 

 1.حتقيق اسرتاتيجية للربح للمؤسسة  تقدمي مجيع األنشطة واألفراد مبدى مسامهتهم يف - 

  

  

  

   

                                                           

فة املستهدفة يف حتديد سعر املنتوج ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت  ، ختصص فحص حماسبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية هناء بن سعيد دور أسلوب التكل  1
  .49، ص 2014وعلوم التسيري ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، 
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  الدراسات السابقة :الثانيالمبحث

اعتمدنا يف دراستنا علي بعض الدراسات املتوفرة ذات صلة مبوضوع الدراسة منها دراسة مقاالت ودراسة مذكرات   

  . والفرق بني دراستنا والدراسات السابقة، ميكن تلخيصها يف هذا املبحث

  مقاالتال:األولالمطلب

  :ميكن تلخيصها يف ما يلي   

  :األولىالدراسة

، دراسة حالة شركة أنابيب وعتاد أهمية التكلفة المستهدفة في تحقيق ميزة التكلفة أقل،نسيمهعبد الواحد           
  .2020 األولالري بالسقي وحدة برج بوعريريج جامعة املسيلة اجلزائر جملة البشائر االقتصادية الد السادس العدد 

واليت هلا دور   لليابانينيدف هذه الدراسة إىل التعريف بتقنية التكلفة املستهدفة اليت ظلت لسنوات طويلة السالح السري 
كبري يف ختفيض التكاليف كما تعترب من أهم تقنيات التسيري االسرتاتيجي للتكاليف اليت تتالءم ومتطلبات البيئة التنافسية 

الداخلية  األسواقملؤسسات اجلزائرية إذ تساعد املنتجات احمللية على أن تكون أكثر تنافسية يف احلديثة اليت تشهدها ا
وعتاد الري بالسقي وحدة  األنابيبواخلارجية وذلك من خالل حتقيق ميزة تنافسية بالتكلفة مث تطبيق هذه التقنية يف شركة 

بإثبات فرضية مسامهة تقنية التكلفة املستهدفة يف ختفيض برج بوعريريج باستعمال منهج احملاكاة مسح لنا هذا املنهج 
  .التكاليف وحتقيق ميزة التكلفة أقل 

  :الدراسة الثانية

، دراسة تطبيقية مدخل التكلفة المستهدفة كأداة لترشيد قرارات التسعير في المؤسسة الخدمية،جميد نبو            
  . 2019، 05العدد 08وكالة أدرار، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، الد CAATبالشركة اجلزائرية لتأمني 

التكلفة املستهدفة كأحد أنظمة حماسبة التكاليف  مهدفت الدراسة على التعريف علي اإلطار العملي الستخدا  
نظرا حليوية هذا القطاع وارتباطه بالتطور احلديثة يف جمال خفض التكاليف وترشيد قرارات التسعري يف قطاع خدمات التامني 

التقين وشدة املنافسة فبعد التعريف ذا املدخل ومراحل تطبيقه وكذا أمهية استخدامه يف ترشيد قرارات املرتبطة بتسعري اخلدمة 
  .ومت تقدمي مقرتح لقياس وحتديد سعر بيع اخلدمة التأمينية باستخدام مدخل التكلفة املستهدفة

هذه الدراسة لعدم مالئمة نظام حماسبة التكاليف املعتمد علي مستوى الوكالة كونه نظام تقليدي غري قادر وتوصلت   
علي توفري املعلومات الكافية عن تفاصيل تكاليف إنتاج اخلدمة التأمينية لتطبيق مدخل التكلفة املستهدفة وتوصى الدراسة 

يضم فريق من اخلرباء واملختصني لدراسة عمليات التحسني  بضرورة اعتماد قسم خاص للتسويق علي مستوى الوكالة
والتطوير لتكلفة اخلدمات بناء على دراسة السوق واجتاهات شركات التامني املنافسة يف السوق اجلزائرية واعتماد نظام حماسبة 

استمرارية الشركة تكاليف كفئ يضمن القدرة على تطبيق األساليب احلديثة خلفض التكلفة وفرض أسعار تنافسية تضمن 
  .وزيادة تنافسينها
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  المذكرات: المطلب الثاني

  :الدراسة األولى

، دراسة دور التكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة،حسام عمرون  

التجارية، ختصص  حالة مؤسسة بروليبوس عني مليلة، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم

  .2015حماسبة ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التجارية، جامعة أم البواقي، 

دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على خمتلف االسرتاتيجيات اليت تتبعها املؤسسات االقتصادية فيما خيص   

ختفيض تكاليف منتجاا واملعرضة للمنافسة من قبل املؤسسات األخرى، األمر الذي جعل املؤسسة تعتمد على أسلوب 

. لتنافسية ملنتجاا من خالل احملافظة علي جودة ما يطلبه الزبونالتكلفة املستهدفة كأداة لتخفيض التكاليف وحتسني امليزة ا

تبني النتائج املتوصل إليها أن تطبيق التكلفة املستهدفة لدي املؤسسات اجلزائرية حتما سيكسبها الرهان وهذا لدقة األسلوب 

رحبية، وتعترب منهجا جديدا يف احلصول يف حتديد تكلفة املنتج وحتديد السعر املناسب واملرضي الذي يقبله العميل ويكسبها ال

 .علي األرباح وبالتايل ختفيض التكاليف وحتقيق امليزة التنافسية

  : الدراسة الثانية

، دراسة حالة جمموعة دور المحاسبة التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة االقتصاديةهاديف خالد،   

متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة، كلية من  ءمن املؤسسات االقتصادية، مذكرة مقدمة كجز 

  .2012العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

دف هذه الدراسة إيل إبراز أمهية وجود نظام للمحاسبة التحليلية ودوره األساسي يف مراقبة تسيري املؤسسة    

قتصادية حيث يتم حتديد تكاليف منتجاا وخدماا املقدمة بكل دقة وموضوعية وبالتايل ميكنها من بناء القاعدة اال

األساسية ألسعار منتجاا وحتديد سياسة التسعري املناسبة هلا وفق إمكانياا االقتصادية وطبيعة منتجاا كما أا هلا دور 

حالة ارتفاع التكاليف أو تغري مستوى الطلب علي منتجات املؤسسة أو احرتام املنافسة مساعد يف ترشيد قرارات التسعري يف 

علي منتجات املؤسسات األخرى من خالل مراجعة هيكل تكاليفها حيث تساهم يف مراقبتها بغرض ختفيضها والسيطرة 

ليب السعرية بغرض تعزيز مكانتها عليها، وبالتايل متكن املؤسسة من تعديل أسعار منتجاا واستخدام العديد من األسا

  .يف حتديد سياسة التسعري للمؤسسة االقتصادية ةالتنافسية وعليه مت طرح اإلشكالية حول دور احملاسبة التحليلي

ميكن الوصول إيل حتديد تكلفة املنتج وفق كل طريقة حسب أسلوا يف حساب تبني النتائج املتوصل إليها إيل أنه   

ز كل طريقة بتقسيم معني للتكاليف وتشكل احملاسبة التحليلية بعدا اسرتاتيجيا للمؤسسة االقتصادية تتمي التكاليف حبيث
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وذلك من حيث استخدامها يف جمال التسعري وما يتطلبه من ضبط وترشيد للتكاليف خاصة يف ضل ظروف املنافسة 

  . وتقلبات الطلب

  :الدراسة الثالثة

للتكاليف ومختلف الطرق التي يمكن استعمالها لتخفيض التكاليف اإلدارة االستراتيجية راضية عطوي،   

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم وتحسين األرباح

  .2016، - 1-التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف 

 جمال حماسبة التسيري يف العقدين املاضيني حيث مت االنتقال من منظور الكبري يف دف هذه الدراسة إىل إبراز التغري  

حساب التكلفة إيل منظور متجدد يهدف إيل إدارة التكلفة يركز علي ختفيض التكلفة والتحسني املستمر يف إطار سباق 

  . عاملي متغري يسوده التوجه املتزايد حنو خلق القيمة وإرضاء العميل

لنظري هلذه األطروحة إيل إعطاء إطار مفاهيمي شامل ميكن من خالله دراسة خمتلف حبيث يهدف اجلانب ا  

املفاهيم املتعلقة باإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة انطالقا من االسرتاتيجية واإلدارة االسرتاتيجية حين التوصل تدرجييا إيل أهم 

مؤسسة  17الدراسة التطبيقية اليت اعتمدت علي استبيان مشل  التقنيات واألساليب املعنية باإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة، أما

صناعية جزائرية كبرية احلجم، فتحاول حتديد أهم املسائل الفرص واملعوقات اليت قد تواجه التطبيق الفعلي ألساليب اإلدارة 

املعنية ترتبط بشكل كبري يكلة تبني النتائج املتوصل إليها أن األساليب . االسرتاتيجية للتكلفة من قبل املؤسسات املدروسة

املنظمة وأنه علي الرغم من البساطة املفاهيمية اليت تقوم عليها اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة إال أن اعتمادها يطرح مشاكل 

  .تتعلق أساسا بالنظام اإلنتاجي القائم
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  الحاليةالدراسة الفرق بين الدراسات السابقة و : المطلب الثالث

  
  أوجه االختالف  أوجه التشابه  البيان

من
ل 

 ك
سة

درا
ع 

 م
تنا

اس
در

ة 
ارن

مق
  

عبد الواحد 
  نسيمه

التطرق يف اجلزء النظري إىل نفس املتغري وهو 
  التكلفة املستهدفة 

دراستنا مت يربطها مع متغري ترشيد قرارات التسعري  
أما دراسة عبد الواحد نسيمه مت ربطها مع متغري 

  .حتقيق تكلفة أقل 

أما ، دراسة حالة الشركة اجلزائرية لتامني وكالة أدرار  ربط التكلفة املستهدفة مع متغري التسعري  نبو جميد
دراستنا فكانت شركة أنابيب وعتاد الري بالسقي 

  وحدة برج بوعريريج

حسام 
  عمرون

التطرق يف اجلزء النظري إىل نفس املتغري وهو 
  التكلفة املستهدفة

التكلفة املستهدفة مع متغري يف دراستنا مت ربط 
ترشيد قرارات التسعري أما دراسته فتم ربطها مع 

  متغري ختفيض التكاليف وحتقيق القدرة التنافسية

دراسة حالة جمموعة من املؤسسات   هاديف خالد
  .االقتصادية

يف دراستنا مت التطرق إىل طريقة واحدة يف حساب 
أما دراسته فتم ،التكاليف وهي التكلفة املستهدفة

التطرق للعديد من طرق حساب التكاليف وتسعري 
  املنتجات 

استبيان موزع على جمموعة من املؤسسات   راضية عطوي
  .اجلزائريةاالقتصادية

يف دراستنا مت التطرق إىل طريقة واحدة يف حساب 
أما دراسته فتم ،التكاليف وهي التكلفة املستهدفة

  .التكاليف وحساا التطرق للعديد من طرق إلدارة 

 الطالبني إعدادمن  :المصدر 
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  :خالصة الفصل

تناولنا يف هذا الفصل اإلطار النظري للتكلفة املستهدفة وارتباطها برتشيد قرارات التسعري حيث أا تعد من األدوات     

ودف إىل ختفيض تكلفة اإلنتاج مع التأكد على حتقيق اجلودة ومتطلبات العمالء، فهي  ،اإلسرتاتيجية إلدارة التكلفة

وهو ما يسمح بتوفري معلومات متعلقة بالقدرة  ،التقنية اليت متكن من حتديد التكلفة مث تصميم املنتج يف حدود تلك التكلفة

  :الرحبية للمنتج، ومت التوصل إىل 

تقنية حلساب التكاليف، وإمنا نظاما متكامال إلدارة التكاليف، يأخذ بعني االعتبار  أن التكلفة املستهدفة ليس جمرد - 

متغريات السوق ورغبات العمالء، ويعمل على نقل الضغط الذي تواجهه املؤسسة يف السوق إىل مصممي 

ة املرغوبة من املنتجات، حىت يتم تصميم منتج يتوافق مت التكلفة املفروضة على املؤسسة من السوق وحيقق اجلود

 . طرف العمالء، وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة

من خالل التسعري على أساس املنافسني  ،استخدام التكلفة املستهدفة له دور إجيايب يف ترشيد قرارات التسعري -

 ،سعر البيع أي بدال من حتديد تكلفة املنتج ومن مث حتديد ،ورغبات العمالء بدال من التسعري على أساس التكلفة

  .أي يتم حتديد سعر البيع مث تكلفة اإلنتاج



 

  

 

 -G�Hا�$#" ا�: �Iرا�ا�
�� �J�'ا� 
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  :ديتــمهـ

سنحاول يف ) التكلفة املستهدفة والتسعري(اسة فاهيمي ملتغريات الدر املزء  النظري للدراسة إىل اإلطار بعد تطرقنا يف اجل

قصد معرفة دور  ،هذا الفصل إسقاط الدراسة النظرية على عينة من املؤسسات االقتصادية على مستوى برج بوعريريج

وذلك من خالل عرض الطريقة واألدوات اإلحصائية اليت مت استخدامها يف  ،التكلفة املستهدفة يف ترشيد قرارات التسعري 

الطرق واألدوات : املبحث األول،حتليل البيانات قصد الوصول إىل النتائج ومناقشتها، حيث قسم هذا الفصل إىل مبحثني

  .املبحث الثانيعرض نتائج الدراسة امليدانية حتليلها ومناقشتها   ويف ،يف الدراسة املستخدمة
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  الطرق واألدوات المستخدمة: المبحث األول

الطريقة  فاملسطرة، ختتلالبحث والنتائج  أغراضلËيستعملها الباحث من أجل التوصل إأدوات و  إن لكل حبث طرق  
  .وسنعرض يف هذا املبحث الطريقة اليت قمنا بإتباعها يف الدراسة امليدانية من حبث إىل أخر واألدوات

  الطرق المتبعة في الدراسة :األولالمطلب

أي تقدمي كيفية اختيار جمتمع الدراسة والعينة حتديد املتغريات  إجناحالدراسة،سنقوم يف هذا املطلب توضيح كيفية   
وصف كيفية تلخيص املعطيات امعة واألدوات اإلحصائية  املستخدمة،ات األدو و  طريقة مجع البيانات قياسها،وكيفية 

  .املستخدمة يف حتليل املعطيات الختبار الفروض
  المنهج المتبع:الفرع األول

حيث اعتمدنا على املنهج  ،ميثل املنهج يف الدراسة امليدانية األسلوب املتبع قصد الوصول إىل األهداف املسطرة
لك بتحليل البيانات واملعلومات وذ ،الوصفي التحليلي لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وخمتلف التساؤالت والفرضيات

  .املتحصل عليها ومن مث حتديد النتائج واالستنتاجات املتوصل إليها 

  مجتمع وعينة الدراسة: الفرع الثاني

I- تمع : مجتمع الدراسةهو جمموعة العناصر أو األفراد اليت ينصب عليهم االهتمام يف دراسة معينة ومبعىن آخر هو ا
مجيع العناصر اليت تتعلق ا مشكلة البحث، أما يف هذه الدراسة فقد كان جمتمع الدراسة هو جمموع املؤسسات االقتصادية 

  .على مستوى برج بوعريريج 

استمارة موزعة على املؤسسات  25وقد بلغ حجم العينة  ،بطريقة عشوائيةمت حتديد حجم العينة : عينة الدراسة -2
لشرح االستبيان  لكاملقابلة يف مكان عملهم وذ(اشر واعتمدنا على طريقة التسليم املب ،االقتصادية على مستوى الوالية

ها متاطل بعض املؤسسات رغم وقد واجهتنا بعض املشاكل من بين ،وتوضيح أي غموض فيه وملراعاة اجلدية يف اإلجابة عليه
حيث كان توزيع االستمارات املذكورة سابقا مبينة حسب . زيارتنا املتكررة هلم حرمانا يف احلصول على أرائهم وإجابام 

  :اجلدول التايل

 ستبياناالاتخاصة باستمار جدول يضح إحصائيات :2الجدول رقم  

 البيان التكرارات النسبة

 عدد االستمارات املوزعة 25 %100

 عدد االستمارات املستلمة 23 %92

 عدد االستمارات املفقودة 02 %08

 عدد االستمارات امللغاة 00 %00

 عدد االستمارات الصاحلة للدراسة 23 %92

 .من إعداد الطالبني اعتمادا على فرز استمارات االستبيان: المصدر
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  مصادر جمع معلومات الدراسة :الفرع الثالث

  :تعتمد الدراسة على نوعني أساسيني من البيانات     

  :األوليةالبيانات-1

لك يف البحث يف اجلانب امليداين من خالل توزيع استمارات االستبيان ودراسة لبعض مفردات البحث وحصر وذ  

يف برنامج إحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية  وجتميع املعلومات الالزمة يف موضوع البحث ومن مث تفريغها وحتليلها

  .املناسبة دف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 

  :البيانات الثانوية-2

 ،اخلاصة باملوضوع قيد الدراسة اإللكرتونيةلك بالبحث يف الكتب والدراسات السابقة واملنشورات واملواقع وذ  

وبغرض التحليل  ،واعتمادا على الفرضيات املختلفة مث حتديد أسئلة االستبيان حبيث حيقق أهداف الدراسة املختلفة وفرضياا

 .تفريغ إجابات أفراد العينة املوجودة يف االستبيان إىلاإلحصائي واختبار الفرضيات مت اللجوء 

  :أدوات المستعملة في الدراسة :الثانيالمطلب

االعتماد على االستبيان بصفة أساسية يف مجع البيانات من اجل اإلدراك اجليد للعالقة بني متغريات الدراسة  مت  

  .هحتضري االستبيان، تقسيمه ونشر وحتقيق أهداف البحث، وفيما يلي خطوات 

  خطوات بناء االستبيان:ولالفرعاأل

  :مرت عملية إعداد االستبيان بعدة مراحل متثلت يف

 حتتاج إىل تفسريات أخرى األسئلة بأسلوب بسيط وواضح حبيث تكون قابلة للفهم من قبل املستجوبني وال تصميم - 
  .متعددة

  .ذ املشرفعرض االستبيان لعملية التحكيم على األستا - 
  .ان بشكل أويل حسب ما يراه املشرفتعديل االستبي - 

قمنا بتعديل وتصحيح األسئلة على ضوء املالحظات الواردة و بناءا على املالحظات والتوصيات املقدمة من قبل املشرف، 

  .وذلك متهيدا لصياغة االستبيان بشكله النهائي

وهذا منأجل حتديد أفراد العينة لعبارات  إجاباتاألسئلة على حساب ليكارت اخلماسي والذي حيمل مخس  إعدادولقد مت 

  :االستبيان كما هو مبني يف اجلدول التايل
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  .ليكارت الخماسيدرجات مقياس جدول يوضح:3الجدول رقم  

  غير موافق بشدة  غير موافق  موافق إلى حد ما  موافق  موافق بشدة  الرأي

  1  2  3  4  5  الوزن

المتوسط 

  المرجح

  1.79إىل1من  2.59إىل  1.80من  3.39إىل  2.60من  4.19 إىل 3.40من  5 إىل 4.20من

مستوى 

  األهمية

  منخفض  متوسط  عايل

اجلزء الثالث  ،، دار النهضة العربية،القاهرةspssمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام ،عز عبد الفتاح:املصدر

  بتصرف،540،541،ص1998

  تقسيم االستبيان  :الفرع الثاني

عملية التحكيم قمنا بتوزيع استمارة االستبيان حيث احتوى على مقدمة عامة حول املوضوع لشرح أهداف  بعد  
  :االستبيان، كما تضمن ثالث أجزاء من األسئلة

  .املستهدفةتطبيق التكلفة  بقياس مستوىواملتعلق باألسئلة اخلاصة :األول المحور - 

 األسئلة اخلاصة بقرارات التسعري باملؤسسة وجاءت فيه :الثاني المحور - 

، طريقة املهنية، قطاع املؤسسة ةالعامةالتالية املستوى العلمي، نوع النشاط، اخلرب  سئلةاألويتضمن :الثالث المحور - 
  .التسعري

  ومعالجة استمارة االستبيان توزيع: الفرع الثالث

  :أجل توزيع اكرب قدر ممكن من استمارات االستبيان اعتمدنا على عدة طرق ميكن توضيحها فيما يلي من  

يف   االستمارةاملباشر لالستمارة إىل املستجوب، كما أحلينا على ضرورة مأل وهذا من خالل التسليم :التسليم المباشر- 
 . قرب وقت ممكنأ

  . استمارة االستبيان يف العديد من املؤسسات وهذا من خالل إيداع: التسليم غير المباشر-

  األساليب واالختبارات المستخدمة في الدراسة: المطلب الثالث

قصد القيام بالتحليل اإلحصائي للبياناتاملتعلقةمبوضوع البحث استخدمنا عدة أدوات إحصائية، وكذلك عدة برامج 
  .إحصائية
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 : األدوات اإلحصائية المستخدمة: الفرع األول

وهي األدوات اليت تساعد على وصف البيانات وإعطاء نظرة مفصلة عنها،  :اإلحصاءات الوصفية المستخدمة-1
فباستخدام أدوات خمتلفة من اإلحصاء الوصفي حنصل على نظرة متعددة اجلوانب حول البيانات نستطيع استخالص منها 

 .الكثري من النتائج

لتعرف على الصفات الشخصية والوظيفية ملفردات الدراسة وحتديد مت استعماهلا ل :التكرارات والنسب المئويةب - 
 . استجابات أفرادها اجتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة

املتوسط أو الوسط احلسايب يعترب من أهم مقاييس النزعة املركزية، يستخدم عادة يف الكثري من : المتوسط الحسابي - 
الظواهر املختلفة، ومت استخدامه يف هذه الدراسة ملعرفة مدى ارتفاع واخنفاض استجابات عينة الدراسة على كل املقارنات بني 

 .عبارة من عبارات الدراسة األساسية، مع العلم أنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط

مربع احنرافات القيم عن وسطها احلسايب،  يُعْرف عن طريق التباين والذي يـُّعرف على أنه متوسط: االنحراف المعياري-
للتباين ينتج عنه مقياس من أهم وأدق مقاييس التشتت وهو االحنراف املعياري، ومت استخدامه للتعرف على  لرتبيعياواجلذر 

مدى احنراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسية عن 
  .متوسطها احلسايب

 :اختبار التوزيع الطبيعي-

اإلحصائية احملدد  االختباراتالبيانات يساعد يف حتديد األساليب التحليل اإلحصائية املناسبة ومن بني استكشاف 

املتجمعة ويظهر على شكل جرس مقلوب الذي يعترب التوزيع النظري للبيانات  هلذا الغرض استكشاف التوزيع الطبيعي

. املنوال  - الوسيط  - مقاييس النزعة املركزية املتوسط  ل عندما تتطابق فيه قيمالتوزيع متماثويكون  ،يسمى منحنيکاوس

ختبارات املستخدمة للعينة مناسبة من البيانات على طبيعة العينة وكانت اويتوقف احلصول على منحىن التوزيع الطبيعي لل

بيعي تتوزع البيانات التوزيع الطويف . حيث درجة الصعوبة والسهولة كلما اقرتبنا من توزيع البيانات توزيعا اعتداليا او طبيعيا

  :ليتعلى النحو ا

 

  http://elearning.centre-univ-mila.dz/pluginfile.php/65669/mod_resource/content/0/03-51-57.pdf:المصدر
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 : ومت فيها استخدام االختبارات اإلحصائية التالية: اإلحصاءات االستداللية المستخدمة-2

ويستخدم إلجراء اختبار الثبات لعبارات االستمارة أو بعبارة أخرى ثبات االستبيان يعين  :كرونباخمعامل الثبات ألفا   -
االستقرار يف النتائج وعدم تغريها بشكل كبري لو مت إعادة توزيعها على أفراد اتمع عدة مرات خالل فرتة زمنية معينة، 

 .1و 0ويأخذ قيمة ترتاوح بني 

واآلخر يرمز له ) X(هو الدراسة للتوزيع املشرتك ملتغريين أحدمها مستقل يرمز له بالرمز : االنحدار الخطي البسيط-
و يسمى التابع، يستخدم الختبار الفرضيات واهلدف من دراسته إجياد دالة العالقة بني املتغريين واليت تساعد يف )Y(بالرمز

 . تغري املستقلتفسري التغري الذي يطرأ على املتغري التابع تبعا للتغري يف امل

 1قيمته من وذلك ملعرفة قوة العالقة بني املتغري التابع واملستقل،  حيث يكون االرتباط قويا عند اقرتاب : معامل االرتباط-
  . ، وتكون قيمته موجبة عندما يكون االرتباط طردي، وسالبة عندما يكون االرتباط عكسي0نوضعيفا عند اقرتابه م

 :وتتمثل فيما يلي :اإلحصائية المستخدمةالبرمجيات :الفرع الثاني

ووظيفته إنشاء ومعاجلة اجلداول اإللكرتونية MICROSOFT OFFICEحد جمموعة برامج أهو : EXCELبرنامج -1
 .البيانيةاملخططات والرسوم  إنشاء، وكذلك تنيوإجراء العمليات احلسابية واإلحصائية املعقدة بسرعة وكفاءة عالي

هي اختصار للحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، تتوفر على جمموعة و: IBM SPSS STATISTICS25برنامج  -2
  . البيانات وإعادة تشفريها أو حتويلهاوتشفري شاملة من اإلجراءات اإلحصائية، باإلضافة إىل تسهيالت واسعة ملعاجلة 
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  عرض نتائج الدراسة الميدانية تحليلها ومناقشتها: المبحث الثاني 

يتناول هذا املبحث عرض للدراسة امليدانية اليت مت التوصل إليها من خالل مجع البيانات وحتليلها ومناقشتها للوصول   
 .إلثبات الفرضيات أو نفيها من خالل نتائج الدراسة

  دراسة خصائص أفراد العينة:المطلب األول

  اختبار صدق وثبات االستبيان :الفرع األول 

مت االعتماد على مقياس معامل ألفا كرونباخ للحكم على ثبات االستبيان فيما يتعلق بالشرحية حمل الدراسة،   
  :واجلدول التايل يبني ذلك

  معامل ثبات ألفا كرونباخ جدول يوضح :4الجدول رقم  

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المحاور

  0.748  07  المحور األول

  0.789  05  المحور الثاني

  0.845  12  المجموع

  02، ملحق رقم SPSSعلى خمرجات  الطالبني بناءامن إعداد : المصدر        

يساوي  لمحور األول اخلاص مبدى تطبيق التكلفة املستهدفةباخ لنمعامل ألفا كرو  ةنالحظ من اجلدول أعاله أن قيم  
أما بالنسبة  ،0.789كرونباخ اخلاص باحملور الثاين املتعلق بقرارات التسعري فقدرت بأما قيمة املعامل ألفا   ،0.748

كلما كانت قيمة   أي،وهو معامل جيد يربهن على صالحية االستبيان،0.845للمحورين معا كان معامل ثبات ألفا كرونباخ 
 وهذا ،الستبيان املستخدمة تتميز بالثباتدلت على وجود ثبات عايل، وبالتايل ميكن القول أن فقرات ا 01ألفا قريبة من 

على نفس النتائج، ومما  يف نفس الظروففسوف نتحصل لو مت توزيعه مرة أخرى أييدل على وجود صدق يف االستبيان، 
  . يصبح صاحل للتطبيق على عينة الدراسة ،ثبات فقرات االستبيانمن سبق ذكره وبعد التأكد 
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  االتساق الداخلي : الفرع الثاني

  :المحور األول–1

  جدول يوضح قيمة معامل االرتباط والقيمة االحتمالية:5الجدول رقم  

 .sigالقيمة االحتمالية   معامل ارتباط بريسون  الفقرات

A01  0.578  0.004  

A02  0.63  0.001  

A03  0.584  0.003  

A04  0.425  0.043  

A05  0.839  00.00  

A06  0.765  00.00  

A07 0.555  0.006  

  03، ملحق رقم  SPSSعلى خمرجات  الطالبني بناءامن إعداد : المصدر  

لكل  sigوالقيمة االحتمالية )  0.839/ 0.555( نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط حمصورة بني 

وهذا ما يعكس وجود اتساق داخلي  0.05القيمة االحتمالية هلا أقل من  A04باستثناء الفقرة  0.01الفقرات أقل من 

  بني فقرات احملور األول 
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  :المحور الثاني  –2

  جدول يوضح معامل ارتباط بيرسون والقيمة االحتمالية:6الجدول رقم  

 .sigالقيمة االحتمالية   معامل ارتباط بريسون  الفقرات

B01  0.727  00.00  

B02  832.0  00.00  

B03  882.0  00.00  

B04  544.0  0.07  

B05  696.0  00.00  
  04، ملحق رقم SPSSعلى خمرجات  الطالبينبناءامن إعداد : المصدر

 sigوالقيمة االحتمالية )  0.882 ،0.544(نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط حمصورة بني   

وهذا ما يعكس وجود اتساق  0.05القيمة االحتمالية هلا أقل من  A04باستثناء الفقرة  0.01من  لكل الفقرات أقل

 .داخلي بني فقرات احملور األول

  :توزيع الطبيعياختبار ال

  شكل يوضح التوزيع الطبيعي ألفراد العينة: 8الشكل رقم  

  
 05، ملحق رقم SPSSالطالبني، اعتمادا على خمرجات  إعدادمن:املصدر

 إذن تتبع التوزيع الطبيعي 0.05أقل من Sigمستوى املعنوية  
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 عرض نتائج محاور االستبيان: الفرع الثالث

 :خصائص أفراد العينة-1

  : المستوى العلمي- أ

  حسب المستوى العلمي جدول يوضح توزيع أفراد العينة: 7الجدول رقم  

  %التكرار النسبي  التكرار المطلق  البيان

  73.9  17  ليسانس

  17.4  04  ماسرت

  8.7  02  ماجستري

  00  00  دكتوراه

  00  00  أخرى

  100  23  اموع
  06،ملحق رقم SPSSعلى خمرجات  الطالبني بناءامن إعداد : المصدر

  شكل يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى العلمي :9الشكل رقم  

  

 excelعلى خمرجات  الطالبينبناءامن إعداد : المصدر

يليها أصحاب درجة ،%73.9نالحظ من الشكل السابق أن أغلب املستجوبني ذو مستوى علمي ليسانس بنسبة   

  .أي أن أغلب أفراد العينة ذو مستوى علمي ، %8.7لك درجة املاجستري بنسبة وبعد ذ ،أي %17.4املاسرت بنسبة 
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 %التكرار النسبي

13 

21.7  

65.3  

100  
  06،ملحق رقم SPSSعلى خمرجات 

  

سنوات 10 إىل 5مابني أما ،سنوات 10تفوق خربم املهنية 

أي أن أغلب أفراد العينة ذو خربة .من جمموع املستجوبني

  .مهنية معتربة وهو ما يسمح للمستجوبني بفهم فقرات االستبيان واإلجابة عليه

0

5

10

15

	�وات 5أ�ل �ن 

........................................................................
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:  

 الخبرة المهنية جدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب

  التكرار المطلق  الخبرة المهنية

  03  سنوات 5أقل من 

  05  واتسن 10إلى 

  15  سنوات 10أكثر من 

  23  المجموع
على خمرجات  الطالبني بناءامن إعداد : المصدر    

  الخبرة المهنية يوضح توزيع أفراد العينة حسب 

 SPSSعلى خمرجات  الطالبينبناءا

تفوق خربم املهنية األشخاص املستجوبني  من%65.3يبني الشكل أن 

من جمموع املستجوبني %13سنوات فقد بلغت النسبة  05وأقل من 

مهنية معتربة وهو ما يسمح للمستجوبني بفهم فقرات االستبيان واإلجابة عليه

    

أ�ل �ن 
	�وات 10إ��  �5ن 

	�وات 10أ�!ر �ن 

................لثانيلفصال ا

:ا��رة ا������–ب

جدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب: 8الجدول رقم  

الخبرة المهنية

أقل من 

إلى  5من 

أكثر من 

المجموع

      

 شكل: 10الشكل رقم  

الطالبينبناءامن إعداد : المصدر

يبني الشكل أن   

وأقل من ،%21.7بلغت 

مهنية معتربة وهو ما يسمح للمستجوبني بفهم فقرات االستبيان واإلجابة عليه
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 %يالنسبالتكرار 

34.8 

56.5  

08.7  

100  
SPSS06رقم  ،ملحق 

 

 excelمن اعداد الطالبني بناءا على خمرجات 

بالنسبة  أما، %56.5ذلك بنسبة و  اإلنتاجيقطاع 

  .%8.7خلدمايت أما القطاع ا ،34.8%

 %ي النسبالتكرار 

82,6 

13,0 

4.4 

100%  
SPSS 06،ملحق رقم 

........................................................................
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  :ا����ط ا����رس �ن طرف �ؤ����م 

 جدول يوضح نوع النشاط

  المطلق التكرار  نوع النشاط

  08  تجاري

  13  إنتاجي

  02  خدماتي

  23  المجموع
SPSSعلى خمرجات  الطالبني بناءامن إعداد : المصدر

 شكل يوضح نوع النشاط

من اعداد الطالبني بناءا على خمرجات : المصدر

قطاع اليف  تنشطأن أغلبية املؤسسات ....رقمالشكل 

34.8يقطاع التجار الللقطاعات األخرى فقد بلغت نسبة املمارسة يف كل من 

 : 

  جدول يوضح توزيع المؤسسات حسب قطاع الملكية

  المطلق التكرار  قطاع المؤسسة

 19  خاص

 3  عام

 1  مختلط

  23  المجموع
SPSSعلى خمرجات  الطالبني بناءامن إعداد : المصدر

  

0

20

��ري
 #��إ�

 #�د��

................لثانيلفصال ا

ا����ط ا����رس �ن طرف �ؤ����م  �وع  -ج

جدول يوضح نوع النشاط: 9الجدول رقم  

نوع النشاط

تجاري

إنتاجي

خدماتي

المجموع

شكل يوضح نوع النشاط: 11الشكل رقم  

الشكل  نالحظ من  

للقطاعات األخرى فقد بلغت نسبة املمارسة يف كل من 

: قطاع المؤسسة  –د 

جدول يوضح توزيع المؤسسات حسب قطاع الملكية:10الجدول رقم  

قطاع المؤسسة

المجموع
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  excelعلى خمرجات 

يقارب أي ما%82.6لك بنسبة ت املستجوبة ضمن القطاع اخلاص وذ

مؤسسات، ويف األخري القطاع املختلط بنسبة  03

  جدول يوضح الطريقة المعتمدة في المؤسسات للتسعير

 %ي النسبالتكرار 

65.2 

34,8 

00 

100,0 
SPS 06،ملحق رقم 

  

 excelعلى خمرجات

 ،%65.2بنسبة  تستعمل طريقة التسعري على أساس التكلفة

، يف حني مل نسجل أي مؤسسة تعتمد تستعمل طريقة التسعري على أساس السوق

20

........................................................................
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  شكل يوضح توزيع المؤسسات حسب قطاع الملكية

على خمرجات  الطالبينبناءامن إعداد : المصدر

ت املستجوبة ضمن القطاع اخلاص وذأن أغلب املؤسسا 12رقم 

03من اموع أي  %13لك القطاع العام بنسبة ، يليها بعد ذ

  .أي مؤسسة واحدة وفقط

  طريقة التسعير في مؤسستكم 

جدول يوضح الطريقة المعتمدة في المؤسسات للتسعير

  المطلق التكرار  طريقة التسعير

 15  على أساس التكلفة

 8  على أساس السوق

 00  على أساس الطلب

 23  المجموع
SPSSعلى خمرجات  بناءاالطالبني من إعداد : المصدر

  شكل يوضح الطريقة املعتمدة يف املؤسسات للتسعري

على خمرجات الطالبينبناءامن إعداد : المصدر

تستعمل طريقة التسعري على أساس التكلفة تمن الشكل السابق تبني أن معظم املؤسسا

تستعمل طريقة التسعري على أساس السوق من املؤسسات عينة الدراسة

  .التسعري على أساس الطلب

0

20

��ص
&�م

)ط��

19; ��ص
3; &�م

1; ��)ط

0

20

&)ل أ	�س 
,-(�ا�

� أ	�س (&
ا�	وق

� أ	�س (&
ا�ط)ب

................لثانيلفصال ا

شكل يوضح توزيع المؤسسات حسب قطاع الملكية:12الشكل رقم  

رقم الشكل  نييب  

، يليها بعد ذمؤسسة 19

أي مؤسسة واحدة وفقط 4.4%

طريقة التسعير في مؤسستكم  -ه 

جدول يوضح الطريقة المعتمدة في المؤسسات للتسعير: 11الجدول رقم  

طريقة التسعير

على أساس التكلفة

على أساس السوق

على أساس الطلب

المجموع

شكل يوضح الطريقة املعتمدة يف املؤسسات للتسعري:13الشكل رقم  

من الشكل السابق تبني أن معظم املؤسسا  

من املؤسسات عينة الدراسة%34.8و

التسعري على أساس الطلب
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  واختبار الفرضياتعرض نتائج : المطلب الثاني

  هذا املطلب عرض نتائج الدراسة واختبار صحة الفرضيات يفيتم   

  نتائج المحور األولعرض :الفرع األول

  نتائج إجابات أفراد العينة حول  مستوى تطبيق التكلفة املستهدفة :12الجدول رقم  

فقرات 

المحور 

01  

  المقياس
موافق 

  بشدة
  موافق

موافق 

إلى جد 

  ما

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  األهمية

A01  
 00 02 00 09 12  التكرار

  عالية 0,88 4,35
 00 8,7 00 39,1 52,2  %النسبة

A02  
 00 01 06 06 10  التكرار

  عالية 0,95 4,09
 00 4.3 26.1 26.1 43.5  %النسبة

A03  
 00 01 04 08 10  التكرار

  عالية 0,89 4,17
 00 4.3 17.4 34.8 43.5  %النسبة

A04  
 00 01 08 10 04  التكرار

  عالية 0,81 3,74
 00 4.3 34.8 43.5 17.4  %النسبة

A05  
 00 04 03 08 08  التكرار

  عالية 1,10 3,87
 00 17.4 13 34.8 34.8  النسبة

A06  
 01 3 4 9 6  التكرار

  عالية 1,15 3,70
 4.3 13 17,4 39.1 26.1  النسبة

A07  
 01 02 03 07 10  التكرار

  عالية 1,17 4,00
 4.3 8.7 13,0 30.4 43.5  النسبة

  عالية 0,63 3,99              المجموع

 07،ملحق رقم SPSSمن إعداد الطالبني بناءا على خمرجات : المصدر

مبستوى )  0.63( باحنراف معياري )  3,99( من اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط العام للمحور األول قد بلغ  

 مبستوى أمهية )1.17/  0.81(باحنرافات معيارية بني  )3,70/ 4.35(أما املتوسطات احلسابية تراوحت بني ،أمهية عالية

  :مما يشري إىل مستوى تطبيق التكلفة املستهدفة وفيما يلي ترتيب الفقرات من حيث مستوى األمهية ،عالية

) 0,88(واحنراف معياري ) 4,35(توسط حسايبعلى املرتبة األوىل مب) تقوم املؤسسة بدراسة السوق(A01 تأيت الفقرة

مث تليها ،فردين اثنني  بغري موافقو  ،أفراد مبوافق 09و ،أفراد من العينة مبوافق بشدة 10ومبستوى أمهية عالية، حيث أجاب 
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) 0,89(واحنراف معياري ) 4,17(مبتوسط حسايب )  تقوم املؤسسة بتحديد الربح املستهدف(A03يف املرتبة الثانية الفقرة 

أفراد مبوافق إىل حد ما وفرد  04و أفراد مبوافق 08أفراد من العينة مبوافق بشدة و 10ومبستوى أمهية عالية، حيث أجاب 

مبتوسط حسايب ) تقوم املؤسسة بتحديد السعر املستهدف ( A02مث تليها يف املرتبة الثالثة الفقرة  ،واحد بغري موافق

أفراد مبوافق  10توى أمهية عالية،وكانت إجابة أفراد العينة على النحو التايل ومبس) 0,95(واحنراف معياري ) 4,09(

تقوم ( A07مث تليها يف املرتبة الرابعة الفقرة  ،أفراد لكل من موافق وموافق إىل حد ما وفرد واحد بغري موافق 06و ،بشدة

ومبستوى أمهية عالية،وكانت إجابة ) 1,17(واحنراف معياري ) 4,00(مبتوسط حسايب ) املؤسسة بتصميم أوىل للمنتج 

أفراد مبوافق إىل حد ما وفردين اثنني بغري موافق وفرد  03و أفراد مبوافق 07و مبوافق بشدة 10أفراد العينة على النحو التايل 

لتكلفة تقوم املؤسسة مبقارنة التكلفة احلقيقية مع ا( A05مث تليها يف املرتبة اخلامسة الفقرة  ،واحد بغري موافق بشدة

أفراد من العينة  08ومبستوى أمهية عالية،حيث أجاب ) 1,10(واحنراف معياري ) 3,87(مبتوسط حسايب ) املستهدفة 

أفراد بغري موافق، مث تليها يف املرتبة السادسة الفقرة  04أفراد مبوافق إىل حد ما و 03أفراد مبوافق و 08و مبوافق بشدة

A04 )0,81(واحنراف معياري ) 3,74(مبتوسط حسايب )  هدف من السعر املستهدفتقوم املؤسسة بطرح الربح املست (

فرد واحد و  أفراد مبوافق إىل حد ما 08أفراد مبوافق و10و أفراد من العينة مبوافق بشدة 04ومبستوى أمهية عالية،حيث أجاب 

وجدت بني التكلفة املستهدفة والتكلفة  تقوم املؤسسة مبعاجلة الفجوة إن(  A06الفقرة  األخريةمث يف املرتبة بغري موافق، 

أفراد من العينة  06، حيث أجاب وبدرجة تقدير عالية) 1,15(واحنراف معياري ) 3,70(مبتوسط حسايب ) احلقيقية 

 .أفراد بغري موافق وفرد واحد بغري موافق بشدة  03و أفراد مبوافق إىل حد ما 04و أفراد مبوافق 09مبوافق بشدة و

وهو ما يثبت  سبق ميكن القول أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عينة الدراسة تطبق طريقة التكلفة املستهدفة مما  

  .صحة الفرضية األوىل
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   عرض نتائج المحور الثاني: الفرع الثاني

  .مستوى التسعريمتوسطات إجابات العينة على : 13الجدول رقم  

فقرات 

المحور 

02  

موافق   المقياس

  بشدة

ما   موافق

موافق 

  الى جد 

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  األهمية

01B  
 00 02 04 10 07  التكرار

  عالية 0,93 3,96
 00 08.7 17.4 43.5 30.4  %النسبة

02B  
 00 04 04 09 06  التكرار

  عالية 1,05 3,74
 00 17.4 17.4 39.1 26.1  %النسبة

03B  
 00 04 01 12 06  التكرار

  عالية 1,01 3,87
 00 17.4 4.3 52.2 26.1  %النسبة

04 B  
 00 01 02 06 14  التكرار 

  عالية 0,84 4,43
 00 4.3 8.7 26.1 60.9  %النسبة

05B  
 01 05 03 09 05  التكرار

  عالية 1,20 3,52
 4.3 21.7 13 39.1 21.7  النسبة

  عالية 0,75 3,90              المجموع

 08،ملحق رقم spssبناءا على خمرجات ،من اعداد الطالبني :المصدر      

مبستوى ) 0,75(باحنراف معياري )  3,90(من اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط العام للمحور الثاين قد بلغ  

مبستوى أمهية ) 1.17/ 0.81(باحنرافات معيارية بني ) 4,43/3,52(أما املتوسطات احلسابية تراوحت بني ،أمهية عالية

  :وفيما يلي ترتيب الفقرات من حيث مستوى األمهية ،مما يشري إىل قرارات التسعري يف املؤسسات اجلزائرية ،عالية

ف معياري واحنرا) 4,43(علي املرتبة األوىل مبتوسط حسايب) دف املؤسسة إىل خفض التكاليف (B 04تأيت الفقرة 
أفراد مبوافق وفردين اثنني مبوافق إىل حد  06و فرد من العينة مبوافق بشدة 14ومبستوى أمهية عالية، حيث أجاب ) 0,84(
تقوم املؤسسة بالتسعري على أساس التكلفة املستهدفة (  01Bمث تليها يف املرتبة الثانية الفقرة،فرد واحد بغري موافقو  ما

أفراد  07ومبستوى أمهية عالية، حيث أجاب ) 0,93(واحنراف معياري ) 3,96(مبتوسط حسايب )لتحسني قرارات التسعري 
املرتبة الثالثة الفقرة  أفراد مبوافق إىل حد ما وفردين اثنني بغري موافق، مث تليهايف 04أفراد مبوافق و10من العينة مبوافق بشدة و

03B ) واحنراف معياري ) 3,87(مبتوسط حسايب ) استخدام التكلفة املستهدفة يضمن رحبية املؤسسة ويعاجل العيوب
فرد مبوافق وفرد واحد مبوافق  12أفراد مبوافق بشدة و 06ومبستوى أمهية عالية، وكانت إجابة أفراد العينة كما يلي ) 1,01(

استخدام التكلفة املستهدفة يضمن السعر املرغوب ( 02Bمث تليها يف املرتبة الرابعة الفقرة ،اد بغري موافقأفر  04و إىل حد ما
أفراد  06ومبستوى أمهية عالية، وكانت إجابة أفراد العينة كما يلي ) 1,05(واحنراف معياري ) 3,74(مبتوسط حسايب )فيه 

أسلوب ( 05Bأفراد بغري موافق، مث يف املرتبة األخرية الفقرة  04و حد ماأفرد مبوافق إىل  04أفرد مبوافق و 09مبوافق بشدةو
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واحنراف معياري ) 3,52(مبتوسط حسايب )  التكلفة املستهدفة يضاعف حصة املؤسسة يف السوق وحجم مبيعاا 
 05و إىل حد ماأفراد مبوافق  03و أفراد مبوافق 09أفراد مبوافق بشدة  05ومبستوى أمهية عالية، حيث أجاب ) 1,20(

 .أفراد بغري موافق وفرد واحد بغري موافق بشدة

  دراسة العالقة والتأثير بين التكلفة المستهدفة وقرارات التسعير: المطلب الثالث

  يتم يف هذا املطلب بدراسة العالقة بني التكلفة املستهدفة وقرارات التسعري والتأثري املوجود بينهما   

  العالقة بين التكلفة المستهدفة والتسعيردراسة : الفرع األول

  جدول يدرس االرتباط بين التكلفة المستهدفة والتسعير:14الجدول رقم  

 sigمستوى المعنوية  قيمة االرتباط  البيان

  0.002  0.622  التكلفة المستهدفة

  09،ملحق رقم spssبناءا على خمرجات ،الطالبني إعدادمن : المصدر      

عند  % 62.2بني التكلفة املستهدفة والتسعري والذي قدر ب إجيايبنالحظ من اجلدول أعاله وجود ارتباط   

  .0.05مستوى املعنوية أقل 

  .0.05بني التكلفة املستهدفة والتسعري عند مستوى معنوية أقل من  إجيايبمما سبق ميكن القول توجد ارتباط   

  ير التكلفة المستهدفة على التسعيردراسة تأث: الفرع الثاني

  وترشيد قرارات التسعير ن التكلفة المستهدفةجدول يوضح التأثير بي:15الجدول رقم  

المعامل الثابت   البيان

B0 

معامل االنحدار 

B1 

معامل التحديد 

R2 

مستوى 

 .sigالمعنوية 

  القرار

التكلفة 

  المستهدفة

  يوجد تأثري  0.002  0.386  0.736  0.968

 10ملحق رقم ،spssبناءا على خمرجات ،الطالبني إعدادمن : المصدر

وميكن  ،بني التكلفة املستهدفة وترشيد قرارات التسعري %73.6من اجلدول نالحظ أنه يوجد تأثري اجيايب قدر ب   

  y=0.968+0.736x: كتابة معادلة االحندار اخلطي البسيط كما يلي 

  0.05سبق ميكن القول أنه  يوجد تأثري اجيايب للتكلفة املستهدفة على قرارات التسعري عند مستوى معنوية أقل من مما 
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  :لخالصة الفص

بعد إسقاطنا للدراسة النظرية على الواقع العملي من خالل الدراسة امليدانية واملتمثلة يف توزيع و  يف هذا الفصل  

كيف " استبيان على جمموعة من املؤسسات االقتصادي اجلزائرية، حيث كان اهلدف منه اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية 

كما مت حتليل نتائج الدراسة امليدانية ،"االقتصادية ؟ تساهم التكلفة املستهدفة يف ترشيد قرارات التسعري يف املؤسسات

وتفسريها من خالل مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت  لعبارات التكلفة املستهدفة  كمتغري مستقل، وترشيد قرارات 

حندار اخلطي البسيط التسعري كمتغري تابع، مث مت اختبار فرضيات الدراسة امليدانية وحتليلها بواسطة االرتباط اخلطي واال

واعتمادا على هذه النتائج مت قبول كل الفرضيات، خلصت الدراسة إىل أن التكلفة املستهدفة هلا دور يف ترشيد قرارات 

  . التسعري
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إن ظهور أسلوب التكلفة املستهدفة كبديل لألساليب التقليدية املختلفة اليت تعمل على ختفيض التكاليف يف           

يسمح باالختبار يف إنتاج املنتوج املرغوب فيه أي تكون لديها صورة واضحة عن السعر  ،التصويرو  التصميم: املراحل مبكرة

ويعتمد هذا األسلوب على دراسة السوق  ،أين يكون هلا صورة مستقبلية عن مصري هذا املنتوج ،والسوق الذي يطرح فيه

ح من هذا املنتوج وبعدها يأيت حتديد اخل مث ما ترغب أن تكسبه كهامش رب...حبيث يرتكز على رغبة العميل واملنافسني

التكلفة املستهدفة اليت جيب إنتاج املنتوج بتكاليف من حدودها على عكس السياسات التقليدية للتسعري اليت تعتمد على 

  .ختفيض التكاليف يف مراحل متأخرة مما جيعلها تصل هلامش الربح املرغوب فيه وقد تصل أحيانا إىل خسارة 

دراستنا للجانب التطبيقي تبني وجود معلومات وثقافة قبلية عن أسلوب التكلفة املستهدفة لدى حماسبو وبعد التطرق يف 

الشركات االقتصادية اليت قمنا بدراستها وسعيهم على العمل ذا األسلوب وتطبيقه دف حتسني مستوى التسعري املعتمد 

تكلفة املستهدفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دف وهذا ما جيعلنا حنكم على إمكانية تطبيق ال ،لدى املؤسسات

  .ترشيد قرارات التسعري، وحتديد السعر املناسب الذي حيقق الربح املرغوب فيه للمؤسسة والذي يقبله ويرضى به العميل 

كون التكلفة املستهدفة ولقد مت من خالل هذا البحث التوصل موعة من النتائج النظرية والتطبيقية نربز أمهها يف          

وتطبيقها يف  ،منهج جديد للحصول على الربح يف املدى الطويل واليت ختفض التكاليف يف كل مراحل إنتاج املنتوج

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حتما يكسبها الرهان وهذا لدقة األسلوب يف حتليل تكلفة املنتوج وحتديد السعر املناسب 

واعتماد التكلفة املستهدفة يتطلب تكريس إمكانيات مادية وبشرية هامة،  ،عميل ويكسبها الرحبيةواملرضي الذي يقبله ال

وتوصلنا أيضا إىل إمكانية تطبيق التكلفة املستهدفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حيث باشرت مؤسسة األنابيب وعتاد 

 . الري بالعمل ا

 اختبار صحة الفرضيات: أوال 

 .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية طريقة التكلفة املستهدفة  تطبق  - 

ال ميكن اطالق حكم جازم بالتطبيق الشامل هلذه الطريقة وبناءا على ماسبق وكذا على الزيارات اليت قام ا الطالبان لعدد 

عدد كبري من ن الفرضية ليست صحيحة لوجود ة برج بوعريريج، لذا ميكن القول أمن املؤسسات على مستوى والي

  .املؤسسات التطبق الطريقة املذكورة

  . 0.05توجد عالقة ارتباط إجيايب بني التكلفة املستهدفة وقرارات التسعري ذو داللة معنوية أقل من  - 

ىل النتائج املبينة يف اجلدول إخصوصا باالستناد الفرضية صحيحة  أنبناءا على ماجاء يف الفصل التطبيقي ميكن القول 

 14رقم

  . قرارات التسعري ىعل للتكلفة املستهدفة إجيايبيوجد تأثري   -
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ىل النتائج املبينة يف اجلدول ميكن القول أن الفرضية صحيحة خصوصا باالستناد إبناءا على ما جاء يف الفصل التطبيقي 

  .15رقم

 التوصيات: ثانيا

اجلاد لالنتقال إىل تطبيقها ملا  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على تطبيق التكلفة املستهدفة ونوصي بالعمل ننصح - 

 .ققه من نتائج لصاحل املؤسسةحت

 .طرق احلديثة وكيفية التعامل معهاضرورة تدريب اجلهات املسئولة والعاملني على ال - 

 .أجل وضع هذا النظام حتت خدمة املؤسسة توفري اإلمكانيات املادية واملعنوية واملالية من - 

 آفاق الدراسة: ثالثا

 .مدى تطبيق التكلفة املستهدفة لتخفيض التكاليف - 

 .الدور االسرتاتيجي لتقنية التكلفة املستهدفة يف حتقيق قيادة التكلفة - 

  .فيما يتمثل الفرق بني التكلفة املستهدفة وحماسبة التكاليف - 
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يشرفين أن أضع بني أيديكم هذا االستبيان كأداة جلمع املعلومات املتعلقة باجلزء امليداين لدراستنا استكماال 

دور التكلفة ملتطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم املالية واحملاسبة ختصص حماسبة وجباية معمقة حتت عنوان 

لمؤسسات االقتصادية الجزائرية على 

من  نرجويني يف هذا املوضوع لذا نكمحاسبني ومه

سيادتكم التكرم مبأل االستبيان املرفق وإعطاءه األمهية املناسبة ملا له من تأثري على نتيجة الدراسة وإن حرصكم على 

ات الكافية واملطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي إىل إثراء املوضوع وبالتايل احلصول على نتائج وتوصيات 

، خدم ألغراض البحث العلمي وفقطالدراسة أكثر دقة مع تأكيد على سرية املعلومات اليت تقدموا حيث أا تست

  : تحت اشراف

 عبد الواحد نسيمة 

 

  ا������ن

  ا�$��ور�� ا�$زا"ر�� ا�د�� راط�� ا������

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -برج بوعريريج -ـة محمد البشير اإلبراهيمي 

  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  العلوم التجارية

 محاسبة وجباية معمقة

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  :أخي أخيت الفاضلة حتية طيبة وبعد

يشرفين أن أضع بني أيديكم هذا االستبيان كأداة جلمع املعلومات املتعلقة باجلزء امليداين لدراستنا استكماال 

ملتطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم املالية واحملاسبة ختصص حماسبة وجباية معمقة حتت عنوان 

لمؤسسات االقتصادية الجزائرية على دراسة مجموعة من ا المستهدفة في ترشيد قرارات التسعير

كمحاسبني ومه  أراءكم، ودف هذه الدراسة إىل معرفة مستوى برج بوعريريج 

سيادتكم التكرم مبأل االستبيان املرفق وإعطاءه األمهية املناسبة ملا له من تأثري على نتيجة الدراسة وإن حرصكم على 

ات الكافية واملطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي إىل إثراء املوضوع وبالتايل احلصول على نتائج وتوصيات 

الدراسة أكثر دقة مع تأكيد على سرية املعلومات اليت تقدموا حيث أا تست

 ولكم منا فائق التقدير واالحرتام

تحت اشراف

• 

                                        :  

شايب الطيب                                    

 رجاوة أشرف

ا������ن: 01ا��)'ق ر%م 

ا�$��ور�� ا�$زا"ر�� ا�د�� راط�� ا������

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ـة محمد البشير اإلبراهيمي معجا

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركليــة

العلوم التجاريةقســـم 

محاسبة وجباية معمقةتخـصـص 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أخي أخيت الفاضلة حتية طيبة وبعد

يشرفين أن أضع بني أيديكم هذا االستبيان كأداة جلمع املعلومات املتعلقة باجلزء امليداين لدراستنا استكماال 

ملتطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم املالية واحملاسبة ختصص حماسبة وجباية معمقة حتت عنوان 

المستهدفة في ترشيد قرارات التسعير

مستوى برج بوعريريج 

سيادتكم التكرم مبأل االستبيان املرفق وإعطاءه األمهية املناسبة ملا له من تأثري على نتيجة الدراسة وإن حرصكم على 

ات الكافية واملطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي إىل إثراء املوضوع وبالتايل احلصول على نتائج وتوصيات تقدمي املعلوم

الدراسة أكثر دقة مع تأكيد على سرية املعلومات اليت تقدموا حيث أا تست

ولكم منا فائق التقدير واالحرتام

:                                        من اعداد الطالبان 

شايب الطيب                                     •

رجاوة أشرف •
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مدى تطبيق التكلفة المستهدفة : لمحور األولا  

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق متوسط

 بشدة
 الرقم البيان

  تطبيق التكلفة المستهدفة

 1 تقوم املؤسسة بدراسة السوق     

 2 تقوم املؤسسة بتحديد السعر املستهدف     

 3 تقوم املؤسسة بتحديد الربح املستهدف     

 4 تقوم املؤسسة بطرح الربح املستهدف من السعر املستهدف     

 5 .تقوم املؤسسة مبقاربة التكلفة احلقيقية مع التكلفة املستهدفة      

تقوم املؤسسة مبعاجلة الفجوة إن وجدت بني التكلفة املستهدفة      

 .والتكلفة احلقيقية 

6 

  7  .تقوم املؤسسة بتصميم أويل للمنتج      
 

طريقة التسعير في المؤسسة : المحور الثاني   

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق متوسط

 بشدة
 الرقم البيان

 قرارات التسعير

تقوم املؤسسة بالتسعري على أساس التكلفة املستهدفة لتحسني      

 قرارات التسعري

1 

 2 استخدام التكلفة املستهدفة يضمن السعر املرغوب فيه     

استخدام التكلفة املستهدفة يضمن رحبية املؤسسة و يعاجل      

 العيوب

3 

  4دف املؤسسة إىل ختفيض التكاليف إىل أدىن حد     

أسلوب التكلفة املستهدفة يضاعف حصة املؤسسة يف السوق      

 وحجم مبيعاا

5 

 

 

  



 المالحق
 

 

 البيانات العامة: المحور الثالث

  :المستوى العلمي •

 ليسانس            ماسرت              ماجستري         دكتوراه

  :الخبرة المهنية •

  سنوات 10سنوات               أكثر من  10إىل  05سنوات               من  05من  أقل

 :نوع النشاط الممارس من طرف مؤسستكم •

 جتاري                     إنتاجي                    خدمايت                    

 :ملكية المؤسسة •

  عمومية                          خمتلطة                         خاصة
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:02الملحق رقم   

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,748 7 

,789 5 

,845 12 

:03الملحق رقم   

Corrélations 

 Axe_cs A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Axe_cs Corrélation de Pearson 1 ,578** ,630** ,584** ,425* ,839** ,767** ,555** 

Sig. (bilatérale)  ,004 ,001 ,003 ,043 ,000 ,000 ,006 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A01 Corrélation de Pearson ,578** 1 ,395 ,325 -,058 ,329 ,064 ,528** 

Sig. (bilatérale) ,004  ,062 ,130 ,793 ,125 ,770 ,010 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A02 Corrélation de Pearson ,630** ,395 1 ,575** ,208 ,403 ,402 -,082 

Sig. (bilatérale) ,001 ,062  ,004 ,340 ,056 ,057 ,710 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A03 Corrélation de Pearson ,584** ,325 ,575** 1 ,256 ,304 ,233 ,044 

Sig. (bilatérale) ,003 ,130 ,004  ,239 ,159 ,284 ,842 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A04 Corrélation de Pearson ,425* -,058 ,208 ,256 1 ,317 ,351 -,048 

Sig. (bilatérale) ,043 ,793 ,340 ,239  ,140 ,100 ,828 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A05 Corrélation de Pearson ,839** ,329 ,403 ,304 ,317 1 ,797** ,425* 

Sig. (bilatérale) ,000 ,125 ,056 ,159 ,140  ,000 ,043 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A06 Corrélation de Pearson ,767** ,064 ,402 ,233 ,351 ,797** 1 ,374 

Sig. (bilatérale) ,000 ,770 ,057 ,284 ,100 ,000  ,079 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

A07 Corrélation de Pearson ,555** ,528** -,082 ,044 -,048 ,425* ,374 1 

Sig. (bilatérale) ,006 ,010 ,710 ,842 ,828 ,043 ,079  

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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: 04الملحق رقم   

 

Corrélations 

 Axe_p B01 B02 B03 B04 B05 

Axe_p Corrélation de Pearson 1 ,727** ,832** ,882** ,544** ,696** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 

B01 Corrélation de Pearson ,727** 1 ,499* ,622** ,316 ,307 

Sig. (bilatérale) ,000  ,015 ,002 ,143 ,155 

N 23 23 23 23 23 23 

B02 Corrélation de Pearson ,832** ,499* 1 ,775** ,287 ,471* 

Sig. (bilatérale) ,000 ,015  ,000 ,185 ,023 

N 23 23 23 23 23 23 

B03 Corrélation de Pearson ,882** ,622** ,775** 1 ,388 ,469* 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002 ,000  ,067 ,024 

N 23 23 23 23 23 23 

B04 Corrélation de Pearson ,544** ,316 ,287 ,388 1 ,170 

Sig. (bilatérale) ,007 ,143 ,185 ,067  ,439 

N 23 23 23 23 23 23 

B05 Corrélation de Pearson ,696** ,307 ,471* ,469* ,170 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,155 ,023 ,024 ,439  

N 23 23 23 23 23 23 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

:05الملحق رقم   
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:06الملحق رقم   

Statistiques 


,_ا��Yرة ا�W)�#_ا��	وى �Z��\�ط_�وع ا��,_�ط�ع ا		ؤ��ا ,^

ر_طرW	 ا�

N Valide 23 23 23 23 23 

Manquant 0 0 0 0 0 

Moyenne ,3478 1,5217    

Ecart type ,64728 ,73048    

ى ا��)�: �وا���  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide س��	
� 17 73,9 73,9 73,9 

ر	�� 91,3 17,4 17,4 4 


ر	��� 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

ا������ ا��رة  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide وات 5 ا�)�ن�	13,0 13,0 13,0 3  

 34,8 21,7 21,7 5 	�وات 10 ا�� 5 �ن

 100,0 65,2 65,2 15 	�وات 10 ا�Yر�ن

Total 23 100,0 100,0  

 ا����ط_�وع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ري�� 8 34,8 34,8 34,8 

#�� 91,3 56,5 56,5 13 ا�

# 100,0 8,7 8,7 2 �د��

Total 23 100,0 100,0 

 ا��ؤ���_%ط�ع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 82,6 82,6 82,6 19 ��ص 

 95,7 13,0 13,0 3 &�م

100,0 4,3 4,3 1 ��)ط 

Total 23 100,0 100,0  

 ا�����ر_طر� �

Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ,-(� 65,2 65,2 65,2 15 ا�

 100,0 34,8 34,8 8 ا�	وق

Total 23 100,0 100,0 
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N 

Moyenne Ecart type Valide Manquant 

A01 23 0 4,3478 ,88465 

A02 23 0 4,0870 ,94931 

A03 23 0 4,1739 ,88688 

A04 23 0 3,7391 ,81002 

A05 23 0 3,8696 1,09977 

A06 23 0 3,6957 1,14554 

A07 23 0 4,0000 1,16775 

A01 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 2 8,7 8,7 8,7 

 47,8 39,1 39,1 9 �واfق

 100,0 52,2 52,2 12 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

A02 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 

h��^fد���واi  6 26,1 26,1 30,4 

 56,5 26,1 26,1 6 �واfق

 100,0 43,5 43,5 10 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

A03 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 

 21,7 17,4 17,4 4 �وا�^f�ihد��

 56,5 34,8 34,8 8 �واfق

 100,0 43,5 43,5 10 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

A04 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 

 39,1 34,8 34,8 8 �وا�^f�ihد��

 82,6 43,5 43,5 10 �واfق

 100,0 17,4 17,4 4 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  
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A05 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 4 17,4 17,4 17,4 

 30,4 13,0 13,0 3 �وا�^f�ihد��

 65,2 34,8 34,8 8 �واfق

 100,0 34,8 34,8 8 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

A06 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide دة\Y^fر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 


ر�واfقg 3 13,0 13,0 17,4 

 34,8 17,4 17,4 4 �وا�^f�ihد��

 73,9 39,1 39,1 9 �واfق

 100,0 26,1 26,1 6 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

A07 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide دة\Y^fر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 


ر�واfقg 2 8,7 8,7 13,0 

 26,1 13,0 13,0 3 �وا�^f�ihد��

 56,5 30,4 30,4 7 �واfق

 100,0 43,5 43,5 10 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

A01 23 2,00 5,00 4,3478 ,88465 

A02 23 2,00 5,00 4,0870 ,94931 

A03 23 2,00 5,00 4,1739 ,88688 

A04 23 2,00 5,00 3,7391 ,81002 

A05 23 2,00 5,00 3,8696 1,09977 

A06 23 1,00 5,00 3,6957 1,14554 

A07 23 1,00 5,00 4,0000 1,16775 

Axe_cs 23 2,71 5,00 3,9876 ,63145 

N valide (liste) 23     
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Statistiques 

 B01 B02 B03 B04 B05 

N Valide 23 23 23 23 23 

Manquant 0 0 0 0 0 

Moyenne 3,9565 3,7391 3,8696 4,4348 3,5217 

Ecart type ,92826 1,05388 1,01374 ,84348 1,20112 

B01 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 2 8,7 8,7 8,7 

 26,1 17,4 17,4 4 �وا�^f�ihد��

 69,6 43,5 43,5 10 �واfق

 100,0 30,4 30,4 7 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

B02 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 4 17,4 17,4 17,4 

 34,8 17,4 17,4 4 �وا�^f�ihد��

 73,9 39,1 39,1 9 �واfق

 100,0 26,1 26,1 6 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

B03 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 4 17,4 17,4 17,4 

 21,7 4,3 4,3 1 �وا�^f�ihد��

 73,9 52,2 52,2 12 �واfق

 100,0 26,1 26,1 6 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  

B04 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide قfر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 

 13,0 8,7 8,7 2 �وا�^f�ihد��

 39,1 26,1 26,1 6 �واfق

 100,0 60,9 60,9 14 �وY^f\دة

Total 23 100,0 100,0  
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide دة\Y^fر�وا
g 1 4,3 4,3 4,3 


ر�واfقg 5 21,7 21,7 26,1 

 39,1 13,0 13,0 3 �وا�^f�ihد��

 78,3 39,1 39,1 9 �واfق

^fدة�و\Y  5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

B01 23 2,00 5,00 3,9565 ,92826 

B02 23 2,00 5,00 3,7391 1,05388 

B03 23 2,00 5,00 3,8696 1,01374 

B04 23 2,00 5,00 4,4348 ,84348 

B05 23 1,00 5,00 3,5217 1,20112 

Axe_p 23 2,40 5,00 3,9043 ,74801 

N valide (liste) 23     
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Corrélations 

 Axe_cs Axe_p 

Axe_cs Corrélation de Pearson 1 ,622** 

Sig. (bilatérale)  ,002 

N 23 23 

Axe_p Corrélation de Pearson ,622** 1 

Sig. (bilatérale) ,002  

N 23 23 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,968 ,817  1,185 ,249 

Axe_cs ,736 ,203 ,622 3,636 ,002 

a. Variable dépendante : Axe_p 

 
 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,622a ,386 ,357 ,59978 

a. Prédicteurs : (Constante), Axe_cs 

b. Variable dépendante : Axe_p 

  


