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ي ة فالمستهدفة متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلف

 ة األردنية العامة المساهمةالشركات الصناعي

 )دراسة ميدانية( 
 

  غسان فالح المطارنة الدكتور

 ةقسم المحاسب

 المال واألعمال إدارةكلية 

  األردن-جامعة آل البيت

 الملخص

المستهدفة في الشركات الصناعية األردنيـة      هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت استخدام التكلفة         

كذلك المعوقـات التـي تحـول دون        ، والتعرف على مدى توافر العناصر الالزمة لتطبيق هذا المدخل        

 Target cost   وقد تم من خالل الجانب النظري التعرف إلـى مفهـوم التكلفـة المسـتهدفة    . تطبيقه

ية تطبيق هذا المدخل وطرائـق تقـدير التكلفـة          وأهداف التكلفة المستهدفة وخصائصها فضالً عن آل      

  .المستهدفة

ئي  صاحاإل البرنامج   استُخِدم)Spss (          الختبار الفرضيات وتحليل النتائج لعينة الدراسة والتـي تتكـون

 .  شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية التي لها اهتمام ومعرفه بهذا المدخل31من

أن الشركات الصناعية األردنيـة ال تقـوم        ، إلى مجموعة من النتائج من أهمها     وقد توصلت الدراسة    

ويتوافر عدد من العناصر الالزمة لتطبيق هذا المدخل في الشـركات الصـناعية             ، بتطبيق هذا المدخل  

وقد أوصـت الدراسـة     . األردنية إال أن هناك عدداً من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل            

فضـالً عـن عقـد    ، عية الشركات الصناعية األردنية بفوائد ومزايا وأهمية هذا المـدخل   بضرورة تو 

 .الندوات في هذا المجال
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 : ة الدراسمقدمة
 والتغيرات  نتاجق اإل ائ وما تواجه الشركات من تقدم تكنولوجي في طر        نتيجة المنافسة المتزايدة عالمياً   

إرضاء العمالء عن طريق تقديم منـتج منـافس   ى  إل وكذلك سعي الشركات الصناعية،الجوهرية فيها 

 والذي يتطلب من تلك الشركات تطوير منتجاتهـا لتحقيـق تلـك الجـودة               ،من حيث الجودة والسعر   

حتى تتمكن الشـركة    و ، وفي وقت قصير   بسعر منافس وتقديمها في أسواق تتميز بالمنافسة الشديدة       

كأحـد    )  Target Cost(التكلفة المسـتهدفة   ظهر ما يسمى ب فيها المرغوبرباحكذلك من تحقيق األ

  .ة في نظم التكاليف الصناعيالحديثةتجاهات اال

 المزيـد  قد لقـي  أثناء تصميم المنتج موضوع     في   التكلفة   إدارةلذلك نجد أن استخدام بيانات التكلفة و      

إلدارة  مهمـة  تقنيـة   )  Target Cost( التكلفة المسـتهدفة  تعد و،من االهتمام في أدبيات المحاسبة

يتم تحقيقهـا  ل بوضع التكلفة المستهدفة -بشكل أساسي- وتهتم ،تكاليف المنتج خالل مرحلة التصميم   

 في  هطرحو عند البدء بتصميم المنتج      بحيث يتم تحديد هامش الربح الكافي        ،في عملية تطوير المنتج   

 إدارة نظـام    تعدلفة المستهدفة    فإن التك  ، التكلفة إدارة طويلة من جهود     مدةنها ترتكز على    أل ،السوق

خـذت  أ نُفذت مع الجـودة و     وقد التكلفة المستهدفة في الستينيات      تم استحداث  .ستراتيجيةامحاسبية  

الشركات اليابانية بما يسـمى      إلى   مة ونقلتها ي هندسة الق  المسماةمريكية  الصناعات اليابانية الفكرة األ   

وقد قامت الشركات الصناعية اليابانيـة بتوسـيع        . نتاجتخفيض التكاليف الديناميكي ونظام تخطيط اإل     

مـن   % 80اليوم أكثر مـن     هناك   و .عملية التكلفة المستهدفة   إلى   المفاهيم األساسية لهندسة القيمة   

ـ             ة غابالصناعات في اليابان مثل السيارات وااللكترونيات وتجهيزات المستهلك واألدوات اآللية والص

ن الطبيعي أن أفضل الممارسين للتكلفة المسـتهدفة هـي الشـركات             وم ،تستخدم التكلفة المستهدفة  

و، والعديد غيرهـا    ساليابانية القيادية مثل، تويوتا، نيسان، سوني، دايهاتسو كانون، اوليمبوس كومات         

)Ansary and Others , 1997, P.2 ( .إدارة من عمليـة  اً جزءبوصفهاالتكلفة المستهدفة  إلى   ينظر 

  .عملية التخطيط والتطوير والتصميم المفصل للمنتج الجديدنفسه بالوقت في لتي تهتم تكلفة المنتج وا

 : بوصف جوهر التكلفة المستهدفة بعناصر ثالثة )  Ewert and Ernst , 1999(قام 

  . بحيث أن يكون سعر البيع هو نقطة البداية لتحديد التكلفة المستهدفة، التكيف مع السوق– 1

  .التكلفة المستهدفة تعمل على تنسيق نشاطات مصممي المنتجإن ق، حيث  وظيفة التنسي– 2

 . المدة الطويلة لبنية التكلفةفي التفاعل مع العوامل األخرى يؤثر إن يث التعليم االستراتيجي، بح– 3
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  :مشكلة الدراسة
فـي  إلدارة  سـاعدة ا  م إلـى     يهدف  حيث  للمدخل التقليدي  اً مناظر  مدخل التكلفة المستهدفة مدخالً    يعد

ـ  لذلك تك  ، وكذلك قرارات تسعير المنتجات    ،ترشيد القرارات المتعلقة بتحديد تكلفة المنتج      ن مشـكلة   م

 : اآلتيةالدراسة في التساؤالت 

 ؟ة األردنيالصناعية في الشركات ة المستهدفةما مجاالت استخدام التكلف – 1

 فة المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية؟ فر العناصر الالزمة الستخدام مدخل التكلا هل تتو– 2

 ؟  الشركات الصناعية األردنية مدخل التكلفة المستهدفة فيوجد معوقات تحول دون استخدامت هل – 3

 : أهمية الدراسة
تتبع أهمية الدراسة من ازدياد حدة المنافسة التي تشهدها الصناعة على المستوى العالمي والمحلي،              

 وإدخال التكلفة   ،يةنتاجلشركات الصناعية األردنية لكل ما هو جديد في العمليات اإل         وضرورة مواكبة ا  

في الشركات الصناعية التخاذ القـرارات االسـتراتيجية المتعلقـة          إلدارة   يساعد ا  أسلوبالمستهدفة ك 

 . بتحديد تكلفة المنتج وأسعار البيع

  : الدراسةأهداف
  .يتحقيق ما يأت إلى تهدف هذه الدراسة

  . التعرف على مجاالت استخدام التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية– 1

فر العناصر الالزمة الستخدام التكلفة المستهدفة في الشـركات الصـناعية           ا التعرف على مدى تو    – 2

  .األردنية

  . التعرف على معوقات تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية – 3

  :لدراسات السابقةا
عملية تطوير المنتج مـع التركيـز علـى    "بعنوان ) Ibusuki and Kaminski  ) 2007 دراسة – 1

  ."ركة سياراتش دراسة حالة في :هندسة القيمة والتكلفة المستهدفة

 لتطوير المنتجات في شركة للسيارات من خالل هندسة القيمـة           أسلوبيم  دتق إلى    هذه الدراسة  تهدف

 أسـلوب ، لذلك تم تطوير خطط عمل من ثالث مراحل مع تطبيق             التكلفة إدارةة المستهدفة في    كلفوالت
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 كان ناجحا حيث    سلوبأن األ  إلى   وقد توصلت الدراسة  . هندسة القيمة وهي الفكرة، الخطة، التصديق     

  .أةم مع احتياجات العمالء واستراتيجية المنشءخفض تكلفة المنتج وحقق النوعية التي تتال إلى أدى

بين النظريـة   :  للتكلفة المستهدفة في الواليات المتحدة     تطبيق"بعنوان  ) Ellram) 2006 دراسة   – 2

 "والتطبيق

وكذلك كيفيـة   ،  في تحقيق التكلفة المستهدفة    شراء المواد الخام  بيان أهمية عملية     إلى    الدراسة دفته

. لمفهوم الشائع للتكلفة المستهدفة   تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات األمريكية وهل هي مطابقة ل         

  .يجابي في تحقيق التكلفة المستهدفةإأن عملية الشراء تؤثر بشكل  إلى وقد توصلت الدراسة

 –مدى فعالية مدخل التكلفة المستهدفة بالمنشآت الصناعية        "بعنوان  ) 2005(دراسة مفتي وشيخ    -3

  ."جدةة من المنشآت الصناعية بمدينة دراسة استكشافية على عين

براز وتشخيص مفهوم التكلفة المستهدفة ودورها في ظل المنافسة العالمية التي           إ إلى   هدفت الدراسة 

تواجه المنشآت في الوقت الحاضر، والتعرف على مدى تطبيق المنشآت الصـناعية فـي السـعودية                

ـ    ة المرجو هدافأن أهم األ   إلى   وقد توصلت الدراسة  . لمدخل التكلفة المستهدفة   ق التكلفـة    مـن تطبي

ـ    و،  ةالمستهدفة هو تخفيض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنشأ         بتطبيـق   اًأن أكثر األقسام اهتمام

إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة لـم       و والمحاسبة،   نتاجقسام التصميم واإل  أالتكلفة المستهدفة هي    

 .ن المنشآت ال تعرف هذا المدخل وذلك بسبب أن الكثير مة،يطبق إال لدى القليل من المنشآت الصناعي

 التكلفة المستهدفة في دعـم ونجـاح تطبيـق          أسلوبتقييم دور   "بعنوان  ) 2003(دراسة هاشم     -4

 ."يادة التكلفة ببيئة األعمال المتقدمةرستراتيجية ا

 التكلفة المسـتهدفة فـي منشـآت        أسلوب لتعظيم االستفادة من     متوفير إطار منظ   إلى   هدفت الدراسة 

 أسـلوب كذلك إبراز الجوانب المستحدثة في      ، ستراتيجية ريادة التكلفة  االمعاصرة التي تتبنى    األعمال  

.  غير تقليـدي   أسلوبالتكلفة المستهدفة ودورها الحيوي في مجاالت تخطيط وخفض وتجنب التكلفة ب          

يـادة  ستراتيجية ر ا في مرحلة بناء     هماًم  دوراً تؤديأن التكلفة المستهدفة     إلى   وقد توصلت الدراسة  

كذلك تسهم التكلفة المستهدفة بفاعلية في أنشطة التحسين والتطوير المسـتمر للتكلفـة وأن              ، التكلفة

  .ستراتيجية ريادة التكلفةا بين كل من التكلفة المستهدفة واً واضحهناك تكامالً

 ." أفضل التطبيقات في التكلفة المستهدفة"بعنوان ) Swenson and Others )  2003  دراسة– 5

ميركا من خالل   أ المطبقة لطريقة التكلفة المستهدفة في       اتاستكشاف أفضل الشرك   إلى   هدفت الدراسة 

أن أفضل   إلى    وقد توصل الباحث   .القيام بمسح ميداني للشركات التي تطبق طريقة التكلفة المستهدفة        

 .أربع شركات تطبق طريقة التكلفة المستهدفة هي
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Chrysler,Continental Teves, Caterpillar, Daimler and the Boeing Company     

 التكلفة وزيادة فرص    إدارةحيث أظهرت هذه الشركات فعالية في تطبيق طريقة التكلفة المستهدفة في            

ـ  تعدالتكلفة المستهدفة   أن طريقة   الدراسة  وأظهرت  .تحقيق الربح  ة علـى الشـركات      جديـد  ة طريق

  .صناعاتهاني هذه الطريقة في وجد شركات تقوم بتبت ال أنه إ،األمريكية

دراسة مسحية حول تبنـي واسـتخدام التكلفـة    " بعنوان ) Dekker and Smidt  ) 2003 دراسة -6

 " المستهدفة في الشركات الهولندية 

دراسة مسحية لبيان الشركات الهولندية التي تتبنى استخدام ممارسـات التكلفـة             إلى   هدفت الدراسة 

 شركة مـن    19 هناك أن إلى    حيث توصلت الدراسة   .ة المستهدفة في اليابان   التي تماثل مفهوم التكلف   

 وقد بينـت الدراسـة أن       ، شركة تزعم أنها تستخدم هذه الممارسات ولكن بمسميات مختلفة         32أصل  

 .   الهدف الرئيسي في هذه الشركات هو تخفيض التكلفة

 إدارةلية تطبيق التكلفة المستهدفة هـي       كذلك بينت الدراسة أن اإلدارات األكثر مساهمة في تنفيذ عم         

 . الحسابات هي األقل مشاركة في تنفيذ عملية التطبيقإدارة التصميم وبينت أن إدارةالتطوير و

تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات " بعنوان ) Borgerans and Fridh  ) 2003 دراسة – 7

 ".الصناعية السويدية

أي مدى يتم تطبيق التكلفة المسـتهدفة        إلى    عدد من التساؤالت منها،    ن ع اإلجابة إلى   هدفت الدراسة 

  وقد توصلت الدراسة   ؟ وما المستوى الذي تطبق به مقارنة مع الدول األخرى         ،في الشركات السويدية  

 وبينت أن أحـد     .من الشركات التي أجريت عليها الدراسة تستخدم التكلفة المستهدفة        % 16.5أن  إلى  

 إلـى    والذي ربما يرجع   ،عدم اإللمام الكافي بهذه الطريقة     إلى   ق هذه الطريقة يرجع   أسباب عدم تطبي  

 . في هذه الشركات المستخدمة حالياًساليب جديدة تختلف عن األأساليبخوف الشركات من تبني 

دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات        " بعنوان  ) 2002(دراسة راجخان   -8

 ". ةدانية على المشروعات الصناعية في مدينة جددراسة مي

وكـذلك التعـرف    ، إظهار دور التكاليف المستهدفة في تخفيض وتطوير المنتجات        إلى   هدفت الدراسة 

وقـد توصـلت    . جدةعلى مدى تطبيق نظام التكاليف المستهدفة في المشروعات الصناعية في مدينة            

وأنـه  جدة   مطبق في المشروعات الصناعية في مدينة        أن نظام التكاليف المستهدفة غير     إلى   الدراسة

 . لمواجهة المنافسة وفرض البقاء في السوقأسلوبيمكن استخدامه ك

  ."في مراحل التكلفة المستهدفة) اإلمداد( المشتريات إدارة دور "بعنوان) Ellram ) 2002دراسة -9
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 إجـراء من خـالل     ،ةالمستهدف لفة المشتريات في مراحل التك    إدارةبيان دور    إلى   هدفت هذه الدراسة  

أن  إلـى    وقد توصلت الدراسـة   .  على عدد من المنشآت التي تطبق التكلفة المستهدفة        ةحاالت تطبيقي 

 وتوصـل   . في المراحل األولية   والسيما في مراحل التكلفة المستهدفة       المشتريات مهم جداً   إدارةدور  

، د مشاركتها في تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة       المشتريات تكون أكثر فعالية عن     إدارةأن   إلى   الباحث

وجد وظيفة واحدة في المنشأه تستطيع أن تتولى تطبيـق التكلفـة            تأنه ال    إلى   كذلك توصلت الدراسة  

 .المستهدفة

التكلفة المستهدفة في بيئة التصـنيع      إلدارة  نحوإطار مقترح   " بعنوان) 2001(دراسة عبد الدايم    -10

  " دراسة تطبيقية-الحديثة

ومدى ،  التكلفة المستهدفة كأداة تخطيط      أسلوبالتحقق من مدى فاعلية استخدام       إلى   هدفت الدراسة 

وكذلك بيـان أثـر تخفـيض       ،  هندسة القيمة كأداة لتحقيق التكلفة المستهدفة      أسلوبأهمية استخدام   

 إلـى   الدراسةوقد توصلت   .  تحقيق الميزة التنافسية   في التكلفة المستهدفة    أسلوبالتكاليف باستخدام   

من خالل خفض    أو   ،التكاليف المستهدفة من خالل التضحية برغبات العميل       إلى   أنه ال يمكن الوصول   

 هندسة القيمة يسهم    أسلوب أن استخدام    كما، تأخير تقديمه للسوق     أو   أداء المنتج  أو   مستوى جودة 

  .في زيادة فعالية مدخل التكلفة المستهدفة

 ودورهاهل يمكن تطبيق التكلفة المستهدفة "بعنوان ) NicoLini and Others  ) 2000 دراسة – 11

 ."ةنشائي اإلفي الصناعات

اختبار حالة استخدام التكلفة المستهدفة كطريقة لدعم دمج سلسلة التزويـد مـن              إلى    الدراسة دفت ه

وقابليتها  كذلك تقديم اقتراحات للتكلفة المستهدفة    .جهة تحسين مستوى الربحية والجودة في الصناعة      

كيفية الطريقة التي يجب     إلى    وقد توصلت الدراسة   .تحدةمنشاءات في المملكة ال   للتطبيق على قطاع اإل   

  .خرى األنشاءاتها في شركات إقامة المباني وشركات اإلب تسعير المنتجات تمأن ي

 التكلفة  مدخل التكلفة المستهدفة في مجال رقابة وخفض      " بعنوان  ) 2000( دراسة عبد الرحمن     – 12

 ."كهدف استراتيجي لتدعيم القدرة التنافسية للشركات المصرية

 تحديد متطلبات وأسس تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشـركات المصـرية            إلى   هدفت الدراسة 

 كذلك تحليل التكاليف التقليدية في مجال الرقابة وخفض التكاليف لتحديد مدى            ،وأدوات خفض التكلفة  

أن اعتمـاد مـدخل التكلفـة     إلـى     وقد توصلت الدراسـة    . تحقيق التكلفة التنافسية   كفايتها في مجال  

بـدائل   إلـى     تنمية األفكار االبتكارية للوصول    في على منهج هندسة وتحليل القيمة يساعد        ةالمستهدف
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 إلـى    ارتباط مدخل التكلفة المستهدفة بمنهج الجودة الشاملة يؤدي        كما أن  ،نتاجمتعددة للتصميم واإل  

        . في التكلفةوفوراتيق تحق
 

  :فرضيات الدراسة
يمكـن صـياغة فرضـيات    وأهميتهـا  الدراسة   وصياغة مشكلة    ةطالع على الدراسات السابق    بعد اال 

 : اآلتيعلى النحو الدراسة 

 ال تقوم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية باستخدام مدخل التكلفة المسـتهدفة فـي               – 1

 .صناعتها

فر العناصر الالزمة الستخدام مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المسـاهمة            ا ال تتو  – 2

 .العامة األردنية

 معوقات تحول دون استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصـناعية المسـاهمة              هناك – 3

 العامة األردنية 

 :منهجية الدراسة
من خالل االعتمـاد     الجانب النظري    غُطِّي التحليلي حيث    صفي  المنهج الو على  هذه الدراسة   اعتمدت  

الجانـب  غُطِّـي     في حين  .ة والدراسات المنشورة   المتخصص على الكتب والدوريات العربية واألجنبية    

استبانة مخصصة لغرض اختبار الفرضيات في ضوء متغيـرات الدراسـة           استخدام  العملي من خالل    

 ومن  ، مسح ميداني للشركات المهتمة بمدخل التكلفة المستهدفة         وزعت على عينة الدراسة بعد إجراء     

 بهدف اختبار الفرضيات والحصول على النتائج       SPSSثم تحليل بياناتها باستخدام البرنامج اإلحصائي       

 .وتقديم التوصيات

 : ةعينالوالدراسة مجتمع 
لمدرجة في بورصة عمـان     يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ا         

 سـح  م إجـراء  شركة بعـد     38 من   ة شركة وقد تم اختيار عينة مكون      89 والبالغ عددها    1/1/2007

 اسـتبانة   ووزعـت  ة الشخصي ة عن طريق المقابل   ميداني للشركات المهتمة بمدخل التكلفة المستهدفة     

 .%81.57 استبانه بنسبة بلغت 31الدراسة على تلك العينة وتم استرجاع 
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 :طار النظرياإل

 : ) Target cost( مفهوم التكلفة المستهدفة 
التكلفة خالل  إلدارة   أسلوب أنها يرى   همبعضناولت تعريف التكلفة المستهدفة ف    تعددت الدراسات التي ت   

  .سعر المنتج إلى  للوصولأسلوبنها أ يرى هم وبعض،مراحل التصميم والتخطيط والتطوير

 ةبالنسـب ،  محـددة  أهـداف لمنظمة بواسـطتها    بأنها عملية تطور ا    ")Ellram،  2000(فقد عرفتها   

 بح مرغوب وسعر بيع مرسوم للسلعة     ويتم بناء التكلفة على هامش ر     . خدمة أو   لتكاليفها لطرح سلعة  

كذلك عرفها كـل مـن      ، "الخدمة أو   ا السلعة تكلفةن  أوعلى التقييمات المعقولة التي يجب      ، الخدمةأو  

)1997  ،Ansari and Bell  (المخططة عـن طريـق   رباحواأل التكاليف إدارة إلى بأنها نظام يهدف 

 وكذلك التركيز على تصـميم المنـتج        ،شباع رغبات العميل  إ للسوق وتحديد السعر مع محاولة       ةدراس

 ." للمنتج ةوالوظائف المترابط

مـع  ، جديدة  تخفيض تكلفة دورة حياة المنتجات ال      إلى   نشاط يهدف " بأنها   )Kato، 1993(وقد عرفها 

فكـار   من خالل دراسـة كـل األ       الءخرى للعم تطلبات األ مالتأكيد على ضمان تحقيق جودة المنتج وال      

ثناء مراحل تخطيط المنـتج والبحـث والتطـوير وفـي المراحـل             في أ المطروحة لتخفيض التكاليف    

  .."لفة يم التصورات المختلفة المتاحة لخفض التكيوذلك من خالل فحص وتق، نتاجلإلالتجريبية 

 وسعر منخفض   ةتقديم منتج للسوق بجودة عالي     إلى   بأنها مدخل يهدف  ) 2007، العمر(كذلك عرفها     

 خـالل   نتاج تكاليف اإل   تخفيض    وذلك من خالل   المطلوبة رباحاألسعار المنافسين محققاً    أشى مع   ايتم

فقد ) 2001، دالدايمبع(ا أم. "لتخطيط والتصميم وحتى بيع المنتج دورة حياة المنتج ابتداء من مرحلة ا      

 التكلفة من خالل مرحلة التخطيط والتطوير والتصـميم   إلدارة أسلوببأنها  "  التكلفة المستهدفة    تعرف

 لخفض تكاليف المنتج علـى مـدى دورة         أساليبيجاد  إفي   يرينالمدالتفصيلي للمنتج هدفه مساعدة     

 "  .رضي العمالء مع التركيز على تصميم المنتج الذي يةربحيحياته لزيادة ال

 اسـتراتيجي  أسلوببأنها ) " Ewert and Ernst، 1999(عريف التكلفة المستهدفة من قبل وقد ورد ت

عرفـا  )  Cooper and Slagmulder , 2002 (ن أال إ . تكلفة المنـتج إدارةجل أدارية من حاسبة اإلملل

دراج التكلفـة   إللشركة من خـالل      المستقبلية   األرباح إلدارة محاسبة   أسلوبالتكلفة المستهدفة بأنها    

، مفتـي وشـيخ   (وقد عرفت التكلفة المستهدفة من قبل        .المستهدفة صراحة في عملية تطوير المنتج     

 تكـاليف   تخفيض إلى   التكاليف والذي يهدف  إلدارة   ةداري اإل ة مداخل المحاسب  مدخل من "نها  أب) 2005
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 ذات جـودة عاليـة      متنوعـة يم منتجات   تقد فضالً عن هذا  ، المنتج في مرحلة تصميم وتطوير المنتج     

 . "الءتشبع حاجات العم

تخفيض تكلفة المنتج    إلى   نشاط يهدف " عرف التكلفة المستهدفة بأنها      ) 2000،أبو الفتوح   ( كما أن   

فكـار   عن طريق فحـص وتجميـع األ       الءالجديد وبما يضمن تحقيق التكلفة التي تفي بمتطلبات العم        

 اً وذلك ليس نشاط    ،التكلفة في مرحلة تخطيط وبحوث تطوير المنتج      المحتملة التي تعمل على خفض      

 ويـرى   " نتـاج  اإل إدارة إلـى    شاملة لنظام يهدف  راتيجية  لخفض التكلفة فحسب ولكنه جزء من است      

)Nicoline and Others , 2000(  التكـاليف لتقلـيص تكلفـة    إلدارة  ةداأ هي " التكلفة المستهدفة أن

ـ  الشركة وكذلك المشاركة الفعالة لسل     إدارةة حياتها الكاملة مع مساعدة      المنتج الكلية خالل دور    لة س

 ."دالتزوي

تكـاليف تصـميم منـتج جديـد        إلدارة  نظام  " بأنها   مستهدفةالتكلفة ال  إلى    )2003، هاشم  ( وينظر  

لي وبما يحقق مسـتوى     فع ال نتاجقبل اإل  المقترح    المنتج إنتاجوتطويره وتحديثه بهدف تحديد تكاليف      

 ."الربح المستهدف 

نها تشـترك فـي     دفة من قبل عدد من الباحثين نجد أ        المسته للتكلفةبعد استعراض التعريفات السابقة     

 :ف وهييساسية للتعرأمحاور 

1- التكاليف التي تعمل على تحديد وظائف المشـروع مـن           إدارة نظم    أحد  التكلفة المستهدفة هي   إن 

 . لتمكينه من المنافسة ورقابة على المنتجإنتاجتخطيط وتصميم و

 تعمل التكاليف المستهدفة على تخفيض التكاليف وتحديد السعر وهامش الربح الذي تسعى المنشأة             -2

 .تحقيقهإلى 

3-  عدد من المنتجات داخل المنشأةإنتاجكبر عند أ ذات فعالية اًأهدافالتكاليف المستهدفة تحقق إن . 

 نظام يهدف  أو   أسلوبنها  بأن تعرف   ألمستهدفة يمكن   من خالل استعراض التعريفات السابقة للتكلفة ا      

 دراسة للسوق وتحديد للسعر ومعرفة      اءجرإ المخططة عن طريق القيام ب     رباح التكاليف واأل  إدارةإلى  

 التكلفة خـالل مرحلـة التخطـيط والتصـميم          إدارة فضالً عن ما يرضيه    إلى   رغبات العميل للوصول  

 . دورة حياة المنتج خالل من تمارسأنوالتطوير للمنتج أي 

 :مستهدفة التكلفة الأهداف

تخفـيض التكلفـة كهـدف     إلـى   تكاليف تسعى  إدارة نظام   تعد مستهدفة التكلفة ال  إن كرنا سابقاً ذكما  

 مثل مراقبة التكلفـة المنخفضـة والجـودة العاليـة           ،هاأهداف عملية تطوير المنتج لها      أن الإساسي  أ
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 تنظيمية  ةن التكلفة المستهدفة تسهم كأدا    أ نجد   .نتج في السوق  شباع رغبات العميل ووقت طرح الم     إو

 Copper and ويـرى  .يجـاد مصـممي المنـتج المتمكنـين    إ عن طريـق  هداففي مراقبة هذه األ

Slagmulder ,1999) (  أن األغراض األساسة للتكلفة المستهدفة هي مالحظة الجودة وإشباع حاجات

 .المحددون وطرح المنتج الجديد في الوقت بالز

تحسـين  و، مستهدفة تكمن فـي الربحيـة المحسـنة    التكلفة الأهدافأن )  Robenson,1999(ويرى 

تشـديد أفضـل    و  والتسويق، نتاجتنسيق أفضل لإل  و  عليه، المعولالسعر  وتطوير المنتج،   و ،العمليات

  .على عمل الوظائف المتقاطعة

تحقيق خفض في التكاليف التي يتكبـدها    إلىيرى أن التكلفة المستهدفة تسعى ) 2003،هاشم(كما أن   

 .أدنى قدر ممكن   إلى   تخفيض التكاليف التي يتكبدها المنتج     فضالً عن  ،أدنى قدر ممكن   إلى   المستهلك

العليا فـي   إلدارة   ا أهدافتحقيق   إلى   أن التكلفة المستهدفة تهدف   ) Lee,1994(من ناحية أخرى يبين     

لوجيـة ورغـم    وقتصـادية والتكن  الطويل رغم التغيرات اال    والمنافسة على المدى     رباحالمنشأة من األ  

  .احتياجات السوق المتجددة والضغوط الداخلية والخارجية

  :تياآل التكلفة المستهدفة في أهدافبناء على ما سبق يمكن أن نوجز 

  . تحديد سعر البيع الذي يحقق للمنشأة الحصة السوقية– 1

  .أة له قبل طرح المنتج في السوق تحديد هامش الربح الذي تسعى المنش– 2

 . المنتجات بالجودة المنافسة والتي تفي باحتياجات العميلإنتاج – 3

 . والمنافسة على المدى الطويلرباحمن خالل األإلدارة  اأهداف تحقيق – 4

 .الحد الذي يضمن تحقيق الربح المستهدف والسعر المنشود إلى  تكاليف المنتج خفض– 5

 .ة حياة المنتج من البداية حتى البيع وخدمات ما بعد البيع مراقبة دور– 6
 

  :المستهدفة تطبيق التكلفة مراحل
ن تبدأ بمرحلة تخطيط وتصـميم      أتمر عملية تطبيق التكلفة المستهدفة بعدد من المراحل والتي ال بد و           

ـ     ،المنتج قبل البدء بعملية التصنيع       الل المراحـل   ومن ثم متابعة محاوالت التحسين المستمر مـن خ

 لذلك  ،جودة المنتج  أو    دون أن يتم تخفيض خصائص     ، ما يعرف بدورة حياة المنتج     عن طريق التالية  

 :اآلتييمكن أن تقسم خطوات تطبيق التكلفة المستهدفة على النحو 
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 :هوتصميمالمنتج  تخطيط – 1

 وتقـوم المنشـأة     ،طـيط تبدأ هذه الخطوة عند القيام بإعداد مشروع هذا المنتج وذلك في مرحلة التخ            

 دراسـة  قيـيم المشروع المبدئي بعد القيام بت إلى بدراسة جدوى تسويق المنتج وبعد ذلك يتم التوصل       

 المنافسة التي تنتمي لها هذه الصناعة ونوع المستهلكين المحتملين لهـذا            بالحسبانالسوق مع األخذ    

المحاسب اإلداري فـي هـذه المرحلـة        يقوم  و بعد ذلك يتم عمل تقدير مبدئي لتكلفة التصميم          ،المنتج

 اللجنة التي تستطيع مـن واقـع        ى تقديرات تكلفة هذه التصميمات للمنتج الجديد لعرضها عل        ةمراجعب

 المنـتج  إنتـاج اة من دراسة السوق وبيانات التكلفة المقدرة تحديد مـدى جـدوى    قتسالمعلومات الم 

الهندسية في إعـداد    إلدارة  تج الجديد تبدأ ا    وتسويق المن  إنتاج وإذا اتضح أن هناك جدوى من        ،الجديد

 المنتج تتضمن تحديد األجزاء التي سيتكون منها ومعايير الجودة المتعلقة بالمنتج الجديد             نتاجخطة إل 

 .)654ص،1995،محرم(

  :المستهدف السعر  تحديد- 2

  :اآلتيةبين االعتبارات يقصد بالسعر المستهدف للمنتج هو السعر الذي يحقق التوافق 

  فيهـا   التي يتقبلها المستهلك ويمكن للمنشأة من خاللها تحقيق حصة سـوقية مرغـوب             األسعار  -

  .ب أسواق جديدةستوسيع نطاق الحصة السوقية الحالية وك أو للمنتج المقترح

 .)Drury,2000,p121 (ين أسعار المنافسلى يزيد السعر بأي حال من االحوال عأالّ-

وال إلدارة   ا تحقيقـه إلـى   تهدف   المستهدف والذي يمثل أدنى هامش ربح        األسعار التي تحقق الربح   -

  .يمكنها التنازل عنه

 لبحـوث  إدارةألخذ هذه االعتبارات بالحسبان عند تحديد السعر المستهدف يجب أن يكون في المنشأة          

التنبؤ سوق قادرة على دراسة السوق واحتياجاته وجمع المعلومات عن أسعار المنافسين وتحليلها و            ال

 كذلك التنبؤ بردود أفعال المنافسين تجاه األسعار المتوقعة التـي           ،بالتغيرات المتوقعة في تلك األسعار    

 .)26ص،1999،عبدالرحمن(ترغب المنشأة في تحديدها لمنتجاتها  

  : تحديد الربح المستهدف– 3

 بعـد القيـام ببيـع       يمكن تعريف الربح المستهدف بأنه الربح الذي ترغب المنشأة في الحصول عليه           

 ولكي يتم تحديد الربح المستهدف في أي منشأة ال بد من أخذ بعض االعتبارات بالحسبان عند                 ،المنتج

 .السعي لتحصيلة
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 . لتعويض تكاليف دورة حياة المنتجاً وكافياًأن يكون هذا المنتج واقعي -

 .ائد عليهاحجم المال المستثمر ومصادر الحصول عليه وحجم القروض ومعدالت الفو -

 .)Ansary,1997,p.33( الشركات المنافسة لدىمعدالت التوزيعات السائدة  -

 في بعض األحيان يتم تحديد الربح المستهدف على أساس العائد علـى المبيعـات عنـد اسـتخدام                  

المحاسبه على أساس التكلفة المستهدفة كمرشد في تسعير المنتجات ويقل استخدام معدل العائد على              

 والسبب في تفضيل استخدام العائد على المبيعات في ظل استخدام التكلفة المستهدفة هـو               ،ماراالستث

)Sakura,1989,p.40(: 

  . عدد من المنتجاتإنتاج  ربحية كل منتج بوضوح عندعكسأن العائد على المبيعات ي -

ـ   والسيماقد يكون ليس من الممكن احتساب العائد على االستثمار لكل منتج             - تج المنشـأة    عندما تن

  . من المنتجات بأحجام صغيرةاًعدد

- ع في الصـناعات التـي      نالص أو    في اتخاذ القرارات ومنها الشراء      العائد على المبيعات مفيداً    يعد

 .تعتمد على اآللية ككل

 .سهولة المقارنة بين المنتجات على أساس الربحية -

 . تحديد التكلفة المستهدفة للمنتج– 4

 ويطلق  ،ة المستهدفة عن طريق الفرق بين السعر المستهدف والربح المستهدف         يمكن احتساب التكلف  

 طريقة الخصم ألنه يتم تحديدها عن طريق طرح الربح المستهدف من سعر البيع المخطط          حياناًأعليها  

)Sakura,1989,P.40(.  

  لكل جزء  لفةالتك يتم تقرير     وهو أن  ،كذلك يمكن الحصول على التكلفة المستهدفة عن طريق اإلضافة        

 ويـتم   ، الحالي مع األخذ في االعتبار التخفيضات المحتملة في التكلفة         التكلفة بمستوى   نشاط بدءاً أو  

 للوظائف التي يحققها المنتج حتى يتم التوصل للتكلفة المسـتهدفة           تجميع هذه التكلفة لكل منتج طبقاً     

 هندسة  أسلوبستهدفة يمكن استخدام     حتى يتم التوصل للتكلفة الم     .)Kato,1993,P.38(للمنتج الجديد   

أثناء مرحلة تصميم وتخطيط      في القيمة وذلك عن طريق البحث عن المناطق المحتملة لخفض التكلفة         

  . لمدخل التكلفة المستهدفة  مكمالًاًأسلوب هالمنتج واعتبار
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 . القيمةسة تحديد التكلفة المستهدفة باستخدام هند– 5

تحليل الجـدوى االقتصـادية لمكونـات    " بأنها ) Value Engineering(يمكن أن تعرف هندسة القيمة 

هدف بداء الوظيفي للمنتج وجودته وذلك التحليل الوظيفي لعناصر المنتج مع الحفاظ على األ        أو   المنتج

االسـتخدام األمثـل لـبعض    "بأنها ) Elias,1998( كذلك عرفها .)Red Fern,2004 ("تخفيض التكلفة

والوظيفة التي يؤديها كل جزء مع تحديد       الخدمة   أو   لتحديد مكونات وأجزاء المنتج    الهندسية   ساليباأل

   ."القيمة لكل وظيفة من هذه الوظائف وإنجاز هذه الوظائف بأقل تكلفة

 دراسات ومقارنات بين التكلفة المسموح بها وتكاليف التصميم المقدرة في           اءفي هذه المرحلة يتم إجر    

تج والتي تسمى أحياناً التكلفة الجارية التي يمكن تحقيقهـا لمحاولـة     ضوء خصائص ومواصفات المن   

المسـتوى   إلـى  الوصـول  أو التكلفة المسموح بها خفض التكلفة المقدرة واالقتراب بها من مستوى   

 . نفسه

 للمنـتج   ةكذلك نجد أن مدخل هندسة القيمة يستهدف تقليل الفجوة التي قد توجد بين التكلفة التقديري              

نتهـا  رنتهاء من التصميم المبدئي للمنتج يتم تقدير تكلفة تنفيـذه ومقا     فعند اال  . المسموح بها  والتكلفة

فإذا ما تبين أن التكلفة المقدرة لتنفيذ هـذا التصـميم تزيـد علـى التكلفـة            ، بالتكلفة المسموح بها    

ميم أخـرى   حيث يتم تعديل التصميم والبحث عن بدائل تص       ، المسموح بها تبدأ أنشطة هندسة القيمة       

وذلك من خالل تركيز مدخل هندسة القيمة علـى         ، تلبي احتياجات العمالء وتحقق التكلفة المستهدفة       

مقدار العمالة بحيـث ال ينفـذ       و، سهولة األداء و، د األجزاء دعو، مواصفات المواد الخام واستهالكها   

لمسموح بهـا والتـي تمثـل       أقل من التكلفة ا    أو    المقدرة مساوية  التكلفة تصميم المنتج إال إذا كانت    

 نجد أن خطة هندسة القيمـة  سبق  بناء على ما.)Kaplan and Atkinson,1998(التكلفة المستهدفة 

 :اآلتيةاع المراحل تبتتم با

 .  في عملية التحسين والتطويركمن والتي تهدافتحديد األ -

  .عمل الهندسي التكاليف وفريق الإدارةجمع المعلومات عن المنتج عن طريق التعاون بين  -

  .حتياجات ورغبات العمالءإعداد التصميم الهندسي للمنتج وفقاً ال -

 والعمليات التي تحقق الوظائف الرئيسية للمنتج وفقاً الحتياجات العمالء عن طريق            ساليبتقديم األ  -

  .العصف الذهني لفريق العمل

انية تطبيقها ومساهمتها في    مكإ وعمليات والتحقق من مدى      أساليبم ما تم تقديمه من أفكار و      يتقي -

  .تخفيض التكلفة وتحسين جودة المنتج
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تطوير األفكار والعمليات التي قدمت مع المحافظة على األداء الوظيفي للمنتج وتقديم قائمة توضح               -

  .األجزاء األساسية للمنتج وتكلفة كل جزء منها

  .مرحلة تقديم خطة هندسة القيمة -

، عبد الـدايم  . (مع متابعة وتقييم النتائج التي يتم التوصل إليها       مرحلة تطبيق خطة هندسة القيمة       -

 (Davis, 2004) ،)2005، مفتي وشيخ ،2001

  : إعداد التصميم النهائي للمنتج-6

،  لألنشطة ومعايير تكاليف لكل نشاط       أداءمعايير   إلى   م في هذه المرحلة ترجمة التكاليف المستهدفة      تي

يات والعناصر باعتبارها معايير ملزمـة لألطـراف المشـاركة فـي            وتحليل تلك المعايير حسب العمل    

 تلـك المعـايير   تعدو،  وفي تحقيقها يتم تحقيق التكلفة المستهدفة    ، ال يمكن تجاوزها   نتاجإلالتصميم وا 

يجابي الحقيقي للتكلفة ويـتم     مة والقدرة التنافسية والخفض اإل    ء استراتيجية تحقق المال   أهداف بمنزلة

يف المستهدفة حيث يكشف النموذج التجريبـي عـن      لنموذج تجريبي للمنتج طبقاً للتكا    بعد ذلك وضع    

  . )2000، عبدالرحمن ( محاولة إعادة هندسة القيمة مرة أخرى  أو مدى االلتزام بتحقيق تلك التكلفة

 :خصائص مدخل التكلفة المستهدفة
أهـم هـذه     ،وقف تنافسي قوي   في م  ةنشأمتتميز التكلفة المستهدفة بعدة خصائص تسهم في وضع ال        

  :الخصائص

للمنتجـات   داة للرقابة كونها تطبق في مرحلة التخطيط والتصميم       أتستخدم التكلفة المستهدفة ك    -1

  .نتاجوالتي تتميز بها عن التكاليف المعيارية التي تطبق عند مرحلة اإل

التركيز علـى   يساعد مدخل التكلفة المستهدفة في خلق مستقبل تنافسي قوي للشركة من خالل              -2

  .الموجهة بالسوقإلدارة ا

مما ، ها بصورة متتابعة  إنتاج عديدة من المنتج في وقت واحد بدالً من          أجزاء إنتاجيساعد على    -3

ذلـك    تخفـيض التكلفـة الناتجـة عـن        ومن ثم ، يساعد على تقليل الزمن المخصص للتصنيع     

.(Ansari , 1997 ,P.12)  

كثر من المنتجات التي لها     أ المنتجات التي تتصف بقصر دورة حياتها        مستهدفةتناسب التكلفة ال   -4

وسـرعة   ،  األجل القصـير     فيوذلك لسهولة تحديد تكاليف المدخالت بدقة       ، دورة حياة طويلة    

  .التعرف على ردود فعل العمالء تجاه المنتج الجديد
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ظرة كونه يعتمد على مشـاركة       مدخل التكلفة المستهدفة الدافع الذاتي لتحقيق النتائج المنت        يوفر -5

ويوفر دافع االنتماء من قبل العاملين وسعيهم نحو        ، يةنتاج األطراف المرتبطة بالعملية اإل    جميع

  .تحقيق هدف خفض التكلفة

 مثل تحديد المواصفات التـي      ،رات األداء غير المالي   ش التكلفة المستهدفة بمؤ   أسلوبكذلك يهتم    -6

توفير رؤيـة  ، البيع الذي يحقق الحصة السوقية المستهدفة تحديد سعر  ، توافق رغبات العمالء  

  . االهتمام بدورة حياة المنتج،ئل تصميم المنتجاتدادراسة وتحليل ب، منهجية جديدة في التسعير

تعمل التكلفة المستهدفة على تنمية وتعميق فكرة فريق العمل بـين المصـممين والمهندسـين                -7

 . وجميع العاملين داخل المنشأة

 للمنتج بما يحقق مستوى الربح عنـد        نتاج مدخل التكلفة المستهدفة على تحديد تكاليف اإل       يقوم -8

 المنشأة على تحقيق مستويات التكاليف التي تعكـس  إدارة فإن هذا المدخل يساعد      ومن ثم بيعه  

  .)44. ص، 1996، عبد الحميد( االداء المالي المقترح 

تبار ديناميكية التسعير وتعقـد مكونـات المنـتج    عاليشرح ويصف خطة التطوير مع األخذ في ا        -9

 (Cooper and Chew , 1996 ,P 93)والعالقة مع الموردين 

 الكافيـة   رباح الوسيلة للتعرف على أي المنتجات تحقق األ       بمنزلةيعد مدخل التكلفة المستهدفة       -10

 .( Cooper and Slagmulder , 1999 ,P. 23) ةوالمطلوب

 ال يعتمـد علـى      إذ إنّه ف عن المدخل التقليدي ومدخل التكاليف المعيارية        نالحظ أن هذا المدخل يختل    

ال يـتم تحديـد      إذ ،مكانات الداخلية فقط وإنما يركز على األبعاد والعناصر التي تؤثر في التكلفـة            اإل

نفسـه   وإنما في ضوء إمكانات المشروع  وفي الوقـت           ، بها نتاجالتكلفة وفقاً لما يمكن للمشروع اإل     

 ممـا   ؛ بين تكلفة المشروع وتكلفة المنافسين     بالعالقةهتمام   اال  وكذلك ،ل السوق لهذه التكلفة   مدى تقب 

  . في هذه التكلفةة ذوي العالق التوازن بين جميع األطرافيعني

 :الصناعيةفي الشركات التكلفة المستهدفة مجاالت استخدام 
ـ          في الع  الصناعيةفي الشركات   التكلفة المستهدفة   يمكن استخدام     ةديد مـن المجـاالت  مثـل العملي

شـارت  أحيـث    ،تكلفـة األجـزاء والمهمـات     ، شراء المواد الخـام   ، نتاجالتخطيط واإل  ،ةالتصنيعي

التكلفـة  أن مدخل    ،ة شركات ياباني  109 من   ة مكون ةجريت على عين  أالتي  ) Takeyuki,1994(دراسة

في رقابة   %98 ،وث والتطوير في رقابة تكاليف البح   % 99يطبق في تلك الشركات بنسبة      المستهدفة  
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في رقابة تكلفـة األجـزاء       %97و .في رقابة تكاليف التصميم   %98 ،خفض تكلفة شراء المواد الخام    

 .الصناعيةوالمهمات 

 التكـاليف    إذ إن  ،في مرحلة ما بعد البيع والتصرف في المنتج       التكلفة المستهدفة   كذلك يمكن استخدام    

 . آثار ضاره على البيئه مثل الفاقد غير النقي        أي المرتبطه بتدني     تتمثل في التكاليف   ةفي هذه المرحل  

الحد األدنى مـن المخـزون       إلى   في عملية التخزين والوصول   التكلفة المستهدفة   كذلك يمكن استخدام    

حتى ال تسهم عملية التخزين في رفع تكلفة المنتجات وذلك عـن طريـق التكامـل بـين التكـاليف                    

 ).Just in Time(وقت المناسب ونظام مخزون المستهدفةال

اآلتـي   على النحو    ة التصنيعي ة تستخدم على مدار الدور    أنيمكن  التكلفة المستهدفة   هناك من يرى أن     

)Yashikawa,1993:( 

 : مثل للتصنيعمستهدفة تكلفة -1

 . للتصميممستهدفة تكلفة-

 .نتاج لإلمستهدفة تكلفة -

 . لنفقات البيعمستهدفة تكلفة -

 : مثلء للعمالفةمستهد تكاليف -2

 . لتشغيل المنتجمستهدفة تكلفة -

 . لصيانة المنتجمستهدفة تكلفة -

 . لمرتجعات بيع المنتجمستهدفة تكلفة -

  :مستهدفةق تقدير التكلفة الائطر
ـ  ثـالث طر   هناكونوع المنتج إال أن     إلدارة  ق تقدير التكلفة المستهدفة وفقاً لهدف ا      ائتختلف طر  ق ائ

 :فة المستهدفةكلترئيسية لتقدير ال

  :طريقة اإلضافة -1

نشاط بدالً من مستوى التكلفة الحالي مع        أو   كلفة المستهدفة لكل جزء   تيتم وفقاً لهذه الطريقة تقدير ال     

 ويتم تجميع التكلفة لكل منتج      ،خارجية أو   أخذ أي تخفيضات محتملة في التكلفة سواء ألسباب داخلية        

 .ل للتكلفة المستهدفة للمنتج الجديدوفقاً للوظائف التي يحققها حتى يتم التوص
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  :معدل تخفيض التكلفةطريقة  -2

يمكن تقدير التكلفة المستهدفة وفقاً لهذه الطريقة عن طريق محاولة تخفيض التكلفة الحالية للمنـتج               

يمكن تطبيق هذه الطريقة علـى منتجـات        وعليه   ، المهام ءداأالت التطور في    دبمعدل معين يعكس مع   

 .منتج الجديد بشـكل كبيـر     للخرى مشابهة   أ المنشأة لمنتجات    إنتاجفي حال    أو   ،هاقائمة يراد تطوير  

 :اآلتي التكلفة المستهدفة على النحو  معادلةكونت

 )التكلفة الفعلية × معدل التخفيض  (–التكلفة الحالية =  التكلفة المستهدفة 

  :طريقة الخصم -3

ستهدف الذي يتم احتسابه على أساس العائـد        ستهدفة عن طريق خصم الربح الم     ميعد تحديد التكلفة ال   

ق الشائعة االستخدام والتي يفضـل اسـتخدامها        ائ من الطر  يعدو، على المبيعات في كثير من األحيان     

لتقدير التكلفة المستهدفة وذلك ألن هذه الطريقة تمكن المدير من ربط التكلفـة المسـتهدفة بخطـط                 

 مـن   مـدة ك التخطيط االستراتيجي لألعمال والذي يغطي        وكذل ، وطويلة األجل   األجل الربحية متوسطة 

 لذلك  . مع الظروف المرتبطة بالمنتجات الجديدة     -حد كبير إلى  - خمس سنوات وهي تتناسب    إلى   ثالث

يفضل استخدامها في تحديد التكلفة المستهدفة التي يمكن االعتماد عليها لرفع كفاءة قـرار تسـعير                

  .)657.ص، 1995، محرم( المنتجات الجديد 

 : اآلتيوفقاً لهذه الطريقة تصبح معادلة احتساب التكلفة المستهدفة على النحو 

  معدل الربح المستهدف –سعر البيع المستهدف = التكلفة المستهدفة 

  :تحليل البيانات واختبار الفرضيات
ن وباسـتخدام    اإلحصائية المالئمة لتحليل البيانات التي جمعت من خالل االستبيا         ساليب األ ت استخدم

 : اآلتية اإلحصائية ساليب  وذلك باالعتماد على األ (spss)البرنامج اإلحصائي 

 حيث استخدمت للمركز الوظيفي والخبرة وعدد العاملين فـي كـل شـركة وعـدد                ،التكرارات -1

 .المنتجات في كل شركة

نحرافات المقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت من خالل حساب المتوسطات الحسابية وا           -2

سـئلة  المعيارية من أجل معرفة متوسط الحسابات الخاصة بكل سؤال على حـدة ولجميـع األ              

  . بكل فرضيةةالخاص

  .الختبار فرضيات الدراسة T-test اختبار  -3
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 الختبار مـدى اتبـاع    One Sample Kolomogrov – Smirnov Testاختبار التوزيع الطبيعي  -4

 .البيانات للتوزيع الطبيعي

 . لقياس مدى ثبات أداة القياس (Cronback Alpha) الثبات اختبار -5

 :خاختبار آلفا كرونبا

 الفا للتعرف علـى الدرجـة       خكرونبااختبار  استخدام   إلى    الباحث جأللتأكد من ثبات مقياس الدراسة ل     

 هعلى من النسب  أوهي نسبة جيدة كونها     % α = 73.52 وقد بلغت قيمة     ،الكلية لثبات مقياس الدراسة   

 .%60قبولة الم

  :اختبار التوزيع الطبيعي

 للتحقق من مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعـي حيـث    Kolmogorov – Smirnov اختبار ستُخِدما 

 . مما يدل على اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي؛ لكل فرضية0.05 أكبر من  sigبلغت قيمة 

 انالبي الفرصة األولى الفرصة الثانية الفرصة الثالثة
0,354 0,317 0,653 Kolmogorov – Smirnov 

 

 :عينة الدراسة
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي ) 1(  يبين الجدول رقم 

 ةالمركز الوظيفي ألفراد عينة الدراس  )1( جدول 

 ةبالنس العدد المركز الوظيفي

 مدير عام

 مدير مصنع

 مدير مالي

 رئيس قسم التكاليف

. 
2 
9 
20 
 

. 

6.45% 

29% 

64.5% 

 %100 31 المجموع
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تكاليف حيث بلغت نسبتهم    الالجدول أعاله أن أكبر نسبة من عينة الدراسة هم رئيس قسم            من  نالحظ  

من ذوي العالقة في اسـتخدام       ن عينة الدراسة هم   أ مما يعني    ،%29يليها مدير مالي بنسبة     % 64.5

 .مدخل التكلفة المستهدفة

  :فرة لعينة الدراسةاالخبرة المتو) 2(م كذلك يبين الجدول رق

 

 ة ألفراد عينة الدراسةالخبر )2(جدول 

 ةبالنس العدد الخبرة

  سنوات5أقل من 

  سنوات10 أقل من إلى 5من 

  سنة15أقل من  إلى 10من 

  فأكثر15من 

- 

1 
21 
9 

- 

3.2% 

67.7% 

29.0% 

 %100 31 المجموع

ـ ؛ة الدراسة خبراتهم تتجاوز عشر سنواتمن عين% 96كثر من  أنالحظ من الجدول أن       ه مما يعني أن

 .فر الخبرة الكافية لعينة الدراسةاتوت

  .بين عدد العاملين في المصنعي) 3( الجدول رقم وبين 

 عدد العاملين في المصنع )3(جدول 

 النسبة العدد عدد العاملين في المصنع
  عامل100أقل من 

  عامل200أقل من  إلى 100من 
  عامل400أقل من  إلى 200من 

11 
18 
2 

35.5% 
58.1% 
6.5% 

 %100 31 المجموع

عداد العاملين فيها أمن عينة الدراسة من المصانع تتراوح  % 58 من   أكثر أنعاله  أنالحظ من الجدول    

 .  عامل400 و 200من العينة تتراوح أعداد العمال فيها بين % 6.5 و ،  عامل200 و100بين 

 يبين عدد المنتجات في المصانع عينة الدراسة) 4(قم نالحظ أن الجدول ر 
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 عدد المنتجات في المصنع  )4(جدول رقم 

 النسبة العدد عدد المنتجات في المصانع

  منتجات3أقل من
  منتجات5أقل من  إلى 3من 
  منتجات8أقل من  إلى 5من 

10 
12 
9 

32.3% 
38.7% 
29.0% 

 %100 31 المجموع

و % 38.7 النسبةحيث بلغت    منتجات 5 إلى   3بة هي للمصانع التي تنتج من        نس أعلى أنيبين الجدول   

 .%29.0 منتجات بلغت نسبتها 8 إلى 5المصانع التي تنتج بين 

 :عرض البيانات واختبار الفرضيات
 الصناعية المساهمة العامة األردنيـة باسـتخدام مـدخل التكلفـة            ات ال تقوم الشرك   :ولىالفرضية األ 

  .اعاتهاالمستهدفة في صن

حيث ،الدراسة   الفقرات محل    على ةنحراف المعياري إلجابات أفراد العين     الوسط الحسابي واال   استُخِرج

 .ة األردنيالصناعيةفي الشركات التكلفة المستهدفة  استخدام مجاالت ) 5(رقم يوضح الجدول 

 دنيةاألر الصناعيةفي الشركات التكلفة المستهدفة مجاالت استخدام  )5(جدول رقم 

 
 العبـــــارة

ــط  الوس
 الحسابي 

ــراف اال نحـ
 المعياري

تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة في مجال إعداد البحـوث والتطـوير             .1
 .للمنتج

2.3226 .59928 

 51431.   2.2581 .تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة في مجال التخطيط والتصميم .2
 66073. 2.3548 .دام التكلفة المستهدفة عند شراء المواد الخامتقوم الشركة باستخ .3
 56985. 2.4839 .تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة في عملية التصنيع .4
 66073. 2.6452 .تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة في عملية التخزين .5
 46141. 2.2903 .ملية البيع والتوزيعتقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة في ع .6
تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة لتشغيل وتركيـب وتوصـيل المنـتج             .7

 .عيالمب
2.0968 .39622 

 73908. 2.2903 .عةيتقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة في عملية الصيانة للمنتجات المب .8
 68313. 2.0000 .ستهدفة إلعادة التدويرتقوم الشركة باستخدام التكلفة الم .9
 0,30221 2,3046 المجموع 

جابات أفراد العينة على أسئلة الفرضية جميعها       ق أن المتوسطات الحسابية إل    بيتضح من الجدول السا   

نه ال يتم استخدام مدخل التكلفة المستهدفة     أجابات   حيث بينت اإل   ،3داة القياس   أقل من متوسط    أ سلبية
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 ال تقوم باسـتخدام  كما،  2,3226عداد البحوث والتطوير للمنتج حيث بلغ وسطها الحسابي   في مجال إ  

 وال تستخدم في تشغيل وتركيب وتوصيل ،2,000 التكلفة المستهدفة إلعادة التدوير بوسط حسابي بلغ 

ة كذلك نجد أن مجموع المتوسطات الحسابية لألسـئل  .2,0968وسط الحسابي   الع حيث بلغ    يالمنتج المب 

 مما يعني أنـه     0,30221نحراف المعياري   ال أقل من متوسط أداة القياس وبلغ ا       2,3046 بلغت   ةمجتمع

يوضـح  كـذلك   .الصناعية األردنية باستخدام مدخل التكلفة المستهدفة في صناعتها       ات  ال تقوم الشرك  

  :األولى ةلفرضيل  T-testختبارا نتائج )6(رقم  الجدول

 )6(جدول رقم 
 Tالمحسوبة Tلجدولية ا SIG   t الوسط الحسابي نتيجة الفرضية 

 2,3047        قبول                         0,089             2,0452            -1,765

استُخِدم one sample T-test الختبار الفرضية األولى ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول  

 قاعـدة   ونظراً ألن  ،)2,0452(وهي أقل من قيمتها الجدولية    ) -1,765= المحسوبة   t(السابق أن قيمة    

 المحسوبة أقل مـن القيمـة الجدوليـة وتـرفض      تقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة: القرار هي

من خالل النتـائج السـابقة      .  الجدولية T المحسوبة أكبر من قيمة      Tالفرضية العدمية إذا كانت قيمة      

 الصناعية المساهمة العامة األردنية باستخدام مدخل التكلفة المستهدفة في         اتلشركأنه ال تقوم ا   نالحظ  

  .صناعتها

 الصناعية  اتفر العناصر الالزمة الستخدام مدخل التكلفة المستهدفة في الشرك        اال تتو  :الفرضية الثانية 

  .المساهمة العامة األردنية

حيث  ،الدراسة  نحو الفقرات محل   ةات أفراد العين  نحراف المعياري إلجاب   الوسط الحسابي واال   استُخِرج

 .مستهدفة الالتكلفة الستخدام ةالعناصر الالزم )7(يوضح الجدول رقم 

 مستهدفة الالتكلفةستخدام  الةالعناصر الالزم فراتو  )7(جدول رقم 

 العبـــــارة 
ــط  الوس
 الحسابي

نحـراف  اال
 المعياري

1. 
شدة المنافسة كأحد العناصر الالزمـة لتطبيـق        تعمل الشركة في سوق يتميز بكثافة و      

 .التكلفة المستهدفة
2.9032 .84751 

2. 
كم بالوعي واإلدراك للمنتجات التي تطرح ومقدرتهم على عقـد المقارنـة            ؤيتمتع عمال 

 .بين هذه المنتجات من حيث السعر والجودة والخصائص
3.0968 .74632 

 66073. 3.6452 .هاتقوم الشركة بتحديد سعر مستهدف لمنتجات .3
 67997. 3.9355 .تحقيقه إلى تقوم الشركة بتحديد هامش ربح مستهدف تسعى .4
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 85131. 3.5161 .تقوم الشركة بالتحقق من إمكانية تصريف المنتج خالل الفترة .5
 78288. 2.7097 .تقوم الشركة بتحديد مدى وجود سلع بديلة في السوق .6

7. 
ا وخصائص للمنـتج تفـوق مزايـا وخصـائص منتجـات            تقوم الشركة بتحقيق مزاي   

 .المنافسين
2.8065 .90992 

 76762. 2.4516 .تقوم الشركة بتحديد المقدرة الحالية للعمالء على الدفع .8
 67202. 2.5806 .تقوم الشركة بتحديد مدى معرفة العمالء بمتطلباتهم ورغباتهم المستقبلية .9

 60464. 2.9677 . منتجات متنوعةإنتاجها على تقوم الشركة بتحديد مدى قدرت 10
 73908. 2.7079 .يةنتاجتقوم الشركة بدراسة مستوى التكنولوجيا المستخدمة في العملية اإل 11
 73470. 3.1613 . المنتجنتاجتقوم الشركة بتحديد الوقت الالزم إل 12
 54279. 2.8065 .نتاجتقوم الشركة بتحديد طريقة المناولة الالزمة في اإل 13
 65254. 2.6774 .نتاج اإلعلىتقوم الشركة بتدريب العمال لتمكينهم من الرقابة المتزامنة  14
 70023. 3.0968 .تقوم الشركة بتحديد مزايا المنتجات التي تنتجها 15
 83086. 3.4194 .تقوم الشركة بتحديد المدة التي يستغرقها المنتج إلعادة تطويره 16
 78972. 2.9032 . بتحديد حجم األموال التي تخصصها لعملية تطوير المنتجاتتقوم الشركة 17
 79515. 3.0323 .تقوم الشركة بتحديد طبيعة المكونات التي يحتويها المنتج 18
 76902. 3.5161 .نتاجتقوم الشركة بتحديد أسعار وكلف المواد الداخلة في اإل 19
 49730. 3.7742 .طلوبة من المواد األوليةتقوم الشركة بسرعة توفير الكميات الم 20
 68784. 2.8387 .تقوم الشركة بتحديد طبيعة وتصميم المنتج 21
 56225. 3.1290 .نتاجتقوم الشركة بدراسة تذبذب أسعار المواد األولية الالزمة لعملية اإل 22
 1.02758 3.4516 .تعمل الشركة على التعاون الدائم مع الموردين 23
 40222. 3,0926 عالمجمو 

) 21,17,1,14,13,11,10,9,8,7,6(نالحظ من الجدول السابق أن اتجاهات العينة سلبية نحو األسئلة           

ـاتهم    على الدفع  حيث بلغ أدنى متوسط حسابي للسؤل الثامن وهو قيام الشركة بتحديد المقدرة الحالية للعمالء               ورغب

يليه السؤال التاسع وهـو      ،0,76762 معياري  وبانحراف 2,4516 المستقبلية حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا السؤال      

ـابي لهـذا             م الشركة بتحديد مدى معرفة العمالء     قيا  بمتطلباتهم ورغباتهم المستقبليه وحيث بلـغ المتوسـط الحس

 من العناصر الالزمة لتطبيـق مـدخل        اًك عدد  هنا مما يعني أنه  ،  0,67202 وبانحراف معياري قدره    2,5806السؤال

تحقيق حيث بلغ    إلى   كذلك نجد أن الشركات تقوم بتحديد هامش ربح مستهدف تسعى         . غير متوافر لفة المستهدفة   التك

 حيث  كذلك تقوم الشركات بسرعة توفير الكميات المطلوبة من المواد األولية          ، 3,9355الوسط الحسابي لهذا السؤال     

وكذلك العمل على  ، نتاجلف المواد الداخلة في اإلكيد قيام الشركات بتحد فضالً عن، 3,7742  بلغ المتوسط الحسابي

ـاري    3,0926 بلغ    والذي ةأسئلة الفرضي  الوسط الحسابي لجميع     ذا ما تم أخذ   إ .التعاون مع الموردين    وبانحراف معي

. فة في الشركات الصناعية األردنية    فر العناصر الالزمة الستخدام التكلفة المستهد     ا تتو  أنه نجد 0,40222

 :الفرضية الثانيةختبار ال T-test   نتائج)8(ن الجدول رقم بيكذلك 
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 )8(جدول رقم 

T      المحسوبة  T        الجدولية Sig  t الوسط الحسابي نتيجة الفرضية 

 3,0926 رفض 0,000 2,0452 9,587

اختبار استُخِدم T-test ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب أن قيمة )T  أكبر من )  9,587= المحسوبة

تقبل الفرضـية العدميـة إذا كانـت القيمـة          :  قاعدة القرار هي   ونظراً ألن  )2,0452(قيمتها الجدولية 

 المحسوبة أكبـر مـن      Tالمحسوبة أقل من القيمة الجدولية وترفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة            

الزمة الستخدام مدخل التكلفة    فر العناصر ال  ا تتو من خالل النتائج السابقة نالحظ أنه     .  الجدولية Tقيمة  

 . المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

الشـركات  فـي    معوقات تحول دون اسـتخدام مـدخل التكلفـة المسـتهدفة             هناك :الفرضية الثالثة 

  . األردنيةالمساهمه العامهالصناعية

حيـث  ،الدراسـة    نحو الفقرات محـل      ة العين نحراف المعياري إلجابات أفراد   استُخِرج الوسط الحسابي واال   

 الصـناعية فـي الشـركات   التكلفة المسـتهدفة  المعوقات التي تحول دون تطبيق      ) 9(يوضح الجدول رقم    

 . ةاألردني

في الشركات التكلفة المستهدفة المعوقات التي تحول دون تطبيق  )9(جدول رقم 

 األردنية الصناعية

 العبـــــارة 
ــط  الوسـ

 الحسابي
حـراف  ناال

 المعياري
 77875. 2.8387 . كيفية تطبيق هذا المدخلحولوجد درايٍة كافية لدى الشركةال ت .1
2. 76482. 3.4194 .  جمع المعلومات التي يتطلبها هذا المدخل تتطلب الكثير من الجهد والوقتإن 
3.  85635. 3.0000 .تكاليف التطبيق مرتفعة وتفوق الفائدة المتوقعة منهإن 
 79108. 3.6774 . المستخدم حالياً في الشركةسلوب جديدة مختلفة عن األأساليبالخوف من تبني  .4
 78515. 2.9543 . الشركةإدارةعدم وجود تعاون من قبل الموردين مع  .5
 62881. 3.4667 .تذبذب أسعار المواد الخام المستخدمة في المنتج .6
 86011. 3.4516 .يق مدخل التكلفة المستهدفةعدم وجود منافسة شديدة تستدعي تطب .7
 76762. 3878 .2 .فر العناصر الالزمة لتطبيق التكلفة المستهدفةاعدم تو .8

9. 
فر المعلومات الواضحة والمفصلة لتكاليف المنتجات      ا التكاليف من عدم تو    إدارةتعاني  

 . التكاليف المستهدفةاستخدام فيمما يؤثر 
3.6586 .67422 

 82044. 2.8387 .وجود جهة توفر الدورات والتدريب للموظفين وتبين فوائد ومزايا هذا المدخلعدم  10
 .47265 3,18935 المجموع 
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نالحظ من الجدول أعاله أنه يوجد عدد من المعوقات التي تحـول دون قيـام الشـركة الصـناعية                    

 سـلوب يدة مختلفـة عـن األ      جد أساليبباستخدام التكلفة المستهدفة حيث تبين أن الخوف من تبني          

 وبـانحراف  3,6774      حيث بلغ الوسـط الحسـابي   ؛ في الشركة هو أشد المعوقاتحالياالمستخدم 

عدم وجود   فضالً عن  ،نتاج في اإل  ةخدم يليه تذبذب أسعار المواد الخام المست      .0,79108 معياري قدره 

ـ   أن   عينةالفراد  أ يرى كذلك . الشركة إدارة مع   وردينالتعاون من قبل الم     شـديدة   ةعدم وجود منافس

من متوسط   أكثر كانت   ة متوسطاتها الحسابي  إذ إن   من معوقات تطبيقه   تعد دعي تطبيق هذا المدخل   تتس

ـ فر للعناصر الالا هناك عدم توأن العينة ال ترى أن فضالً عن ،3 داة القياس أ التكلفـة   لتطبيـق  ةزم

 كذلك  .لمدخلا الصناعية لهذا    ات دون استخدام الشرك   من المعوقات التي تحول   وأنها ليست   المستهدفة  

 نحرافـات المعياريـة بلغـت    ال وا3,18935نالحظ أن مجموع المتوسطات الحسابية لألسئلة بلغـت  

 الصناعية باسـتخدام مـدخل التكلفـة        ات الشرك م معوقات تحول دون قيا    ناكه مما يعني أن  0,47265

 .اآلتيجدول الية الثالثة كما هو في لفرضل t-test اختبار واستُخِدم .المستهدفة

 )10(جدول رقم                                       

T       المحسوبة  T          الجدولية Sig t الوسط الحسابي نتيجة الفرضية 
 3,2125 رفض 0,000 2,0452 9,572

 

 ونظراً ألن) 2,0452(لجدوليةأكبر من قيمتها ا) 9,572= المحسوبة  T(يبين الجدول السابق أن قيمة 

تقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية وتـرفض     : قاعدة القرار هي  

من خالل النتـائج السـابقة      .  الجدولية T المحسوبة أكبر من قيمة      Tالفرضية العدمية إذا كانت قيمة      

 الصناعية المساهمة العامة األردنية باستخدام      اتك معوقات تحول دون قيام الشر     أن هناك  فإننا نالحظ 

 .التكلفة المستهدفة

 : والتوصياتستنتاجاتاال

 :اآلتيعدد من النتائج يمكن ذكرها على النحو  إلى توصلت الدراسة

نحراف المعياري ألسئلة الفرضية أنه     ال المتوسط الحسابي وا   من خالل لى   بين تحليل الفرضية األو    -1

الصناعية المساهمة العامة األردنية باستخدام مدخل التكلفـة المسـتهدفة فـي             اتال تقوم الشرك  

 :يأت ما يلصناعتها حيث تبين ذلك من خال
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  . عدم استخدام التكلفة المستهدفة إلعادة التدوير- 

  .عي عدم استخدام التكلفة المستهدفة لتشغيل وتركيب وتوصيل المنتج المب- 

 .فة في مجال التخطيط والتصميم عدم استخدام التكلفة المستهد-

  . عدم استخدام التكلفة المستهدفة في مجال إعداد البحوث والتطوير للمنتج-

  . عدم استخدام التكلفة المستهدفة في عملية التصنيع وغيرها من المجاالت-

دام ستخمة ال زفر في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية مجموعة من العناصر الال          ا تتو -2

يتضح ذلك من خالل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة         حيث   .مدخل التكلفة المستهدفة  

فر فـي  ا تتور  إال أن هذه العناص، T-testوكذلك من خالل نتيجة اختبار  ، مجتمعةةالثاني الفرضية

  :فر عدد من العناصر كان أهمهااتوالدراسة حدها األدنى وقد بينت 

  .تحقيقه إلى  الشركاتح مستهدف تسعى تحديد هامش رب-

  .ر الكميات المطلوبة من المواد الخامي سرعة توف-

  .فترةال التحقق من إمكانية تصريف المنتج خالل -

 .منافسةال توفر سوق يتميز بكثافة وشدة -

 . قيام الشركة بتحديد المدة التي يستغرقها المنتج إلعادة تطويره- 

 ات معوقات تحول دون قيام الشرك      هناك  العملي لنتائج الفرضية الثالثة أن      كذلك اتضح من التحليل    -3

 وكـان أبـرز تلـك       خل التكلفة المستهدفة في صناعتها،    ستخدام مد الصناعية المساهمة العامة ال   

 :المعوقات

 . المستخدم حالياًسلوب جديدة مختلفة عن األأساليب الخوف من تبني -

  .تخدمة في المنتج تذبذب أسعار المواد الخام المس-

 . عدم وجود المنافسة الشديدة-

- منهة المتوقعة وتفوق الفائدةتكاليف التطبيق مرتفع إن . 

 . لتكاليف المنتجاتة والمفصلةضحافر المعلومات الواعدم تو-
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 : يأت يوصي الباحث بما يسابقهبناء على النتائج ال

األردنية بتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة لمـا        الصناعية المساهمة العامة     ات ضرورة قيام الشرك   -1

 ،قتصـادية والتكنولوجيـة العالميـة     يحققه من فوائد ومزايا ومقدرة تنافسية في ظل التطورات اال         

والعمل على توعية الشركات الصناعية حول أهمية هذا المدخل وفوائده من خـالل عقـد نـدوات              

  .ودورات تدريبية من قبل الجهات الحكومية المسؤولة

 ضرورة العمل على تفعيل العناصر الالزمة لتطبيق هذا المدخل بصورة أكبر و محاولة إسـتخدام                -2

 والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تطبيق هذا         فرة حالياً كخطوة أولية لتطبيقه    االعناصر المتو 

   .المدخل

كاليف المستهدفة في خفـض      التطبيقية حول مدى فاعلية الت     والبحوث إجراء المزيد من الدراسات      -3

 والعوامل المؤثرة فـي عمليـة تحديـد التكلفـة           ، تطبيق هذا المدخل   ةليآ وكذلك   ،نتاجتكاليف اإل 

 . ة ربحية الشركفي مستهدفةكذلك أثر التكاليف ال ،المستهدفة في الشركات الصناعية األردنية
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