
 
 

 عالء ریاض 1

  الیفالتكلفة المستھدفة كأحد أسالیب تخفیض التك

   :أوجھ القصور التي وجھت إلى النظم التقلیدیة
نظام التكلفة المستھدفة ھي العیوب التي شابت النظم التقلیدیة فادت إلى صرف النظر   من أھم أسباب االتجاه إلىإن

ھامش الربح المناسب ، فإذا  تقوم بتحدید التكلفة وإضافةتلك النظم نسبیا ، حیث أنھا ال تحدد سعر البیع أوال بل  عن
البیع بھذا السعر ، فیتم تخفیض سعر البیع إلى اقل   الشركة ال تستطیعإنأو  كان ھذا السعر أعلى من سعر السوق

وم التكلفة المستھدفة قد عالج ھذا األمر عن طریق تحدید سعر السوق أوال ثم تق  نظامإنقدر ممكن ، في حین نرى 
بھا وعلى ذلك  ھامش الربح المخطط تحقیقھ والفرق بین سعر السوق والربح المخطط یمثل التكلفة المسموح بتحدید

 . التكلفة المسموح بھا فقط یتم إجراء االختبارات والتصمیمات على المنتج من اجل الوصول إلى
 بتحقیق معدل الربح المطلوب من بیع المنتج المسموح بھا والتي تسمح ولذلك فان التكالیف المستھدفة تحدد التكالیف

 إنالتي أجریت  التكالیف المستھدفة تعتمد على عوامل ومتغیرات السوق كما أثبتت العدید من الدراسات ، لذا فان
وتحقیق أھداف تحسین الجودة وخفض  تطبیق أسلوب التكلفة المستھدفة یؤدى تحسین الموقف التنافسي للشركة

 . البیئة التنافسیة التي تعمل فیھا الشركات ال تحتمل الخطأ أو التأخیر إنبتقدیم المنتج للسوق حیث التكلفة واإلسراع 
أفضل السبل لتخفیض التكلفة  ولذلك وفى ظل ھذه األجواء كان من البدیھي والمنطقي محاولة التطویر للوصول

 انتقل التنافس إلى الریادة في تخفیض إن وبعد بالدینامیكیة القویة ، لتحقیق میزة تنافسیة مرتفعة في ظل بیئة تتصف
التقلیدیة   إلى النظمالموجھةوكان من ھذا التطویر كما ذكرنا ھو محاول دراسة وتحلیل االنتقادات  اكبر للتكلفة

  . للتوصل إلى أفضل الطرق المؤدیة إلى نفس الغرض وھو تخفیض التكلفة
 التكلفة المستھدفة ، ومن عیوب أسلوب لیدیة كان ال مفر من االتجاه إلى إلى النظم التقالموجھةومع زیادة االنتقادات 

  :                 یما یلى النظم التقلیدیة ما نوجزه ف

 . تحدید وتخطیط التكلفة كما وضحنا  اعتبارات السوق ال تعد من أسسإنمن أھم أوجھھ القصور في النظم التقلیدیة  
للتكلفة فأنھا تقصد بذلك التخفیض تقلیل فرص الضیاع والتلف  ة إجراء تخفیضإذا أرادت ھذه النظم التقلیدی - ١

 . االعتبار التكلفة المستھدفة لإلنتاج دون األخذ في. بالشركة 
 األسالیب التقلیدیة تجعل تخفیض سعر البیع بما یتناسب مع السوق إن  ھوالمعتبرة، من أوجھھ القصور إن كما - ٢

 .أوالض التكلفة من تخفی یكون لھ األولویة
الرئیسي في تحدید سعر البیع دون النظر إلى سعر السوق   التكالیف التي تم تحمیلھا على المنتج تكون المحددإن - ٣

 .مسبقا
في الحسبان  الحدیثة نرى إنھا تأخذ في الحسبان قرارات وتصرفات واقتراحات الموردین والمستھلكین لنظم تبدأ- ٥

 . االقتراحات إال بعد االنتھاء من عملیة اإلنتاج س من النظم التقلیدیة إلى ال تھتم بتلكقبل عملیة اإلنتاج على العك
 . أوال في تحدید سعر البیع حیث تضیف إلى التكلفة ھامش الربح لیصبح بذلك سعر البیع تبدأ ھذه الطرق بالتكلفة  - ٦

 ھذه إنفیھا المنشات والشركات حیث  لتي تعیش التكلفة المستھدفة تلك البیئة اأسلوب من دواعي االتجاه إلى إنكما 
  :خصائصالشركات تواجھھ بیئة تتصف بعدة 

   . بیئة تنافسیة* 
 .التغییربیئة سریعة * 
 . بیئة ال تسامح في التأخیر أواألخطاء* 
  .بالطلبیئة متزایدة * 
 
 

 



 
 

 عالء ریاض 2

 : التكلفة المستھدفة ألسلوبالتطور التاریخي 
 

والتطبیق نسبیا ، وبالرغم من ذلك فإنھا تؤثر تأثیرا كبیرا على  ھدفة عملیة بسیطة الفھم التكالیف المستأسلوبیعتبر 
ُواألعمال التجاریة ، كما أنھا ال تتطلب جیش من المتخصصین والمھنیین ، أو حتى ربحیِة المنظمات تتطلب تطبیقات  ّ

ّبرامج واسعة النطاق، أو تراكیب وإجراءات إدارِة معقدة ِ َ ِ ُي الغالب عبارة عن حس منضبط ومنطقي یترجم ف ولكنھا. ِ ّ
  .للشركِة اإلجراءات والعملیات الحالیِة

من الصناعات الكبرى % ٨٠ إنحیث وجد  1960 فقد بدا ظھور ھذا األسلوب من التكلفة أوال في الیابان خالل عام
بعض األسالیب والمفاھیم األمریكیة إلى قیام الصناعات الیابانیة بتطویر  كانت تتبع ھذا األسلوب بالفعل ، باإلضافة

 . خصائص جدیدة تتوافق مع متغیرات األعمال التي تواجھھ تلك الصناعة وإكسابھا
تحویلھا إلى نظام  خبراء الصناعة الیابانیة بتطویر فكرة أمریكیة بسیطة یطلق علیھا ھندسة القیمة ، وتم حیث قام

األمریكیة ) جنرال الیكتریك(القیمة في شركة  ر ھندسة أسلوبدینامیكي لخفض التكلفة وتخطیط الربحیة ، وقد ظھ
كمنھج أو أسلوب ھندسي منظم یسعى إلى إنتاج المنتج في ظل وجود نقص في  أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، وذلك

فاعلیة ذو  من المواد الخام والمنتجات الوسیطة ، وأسفرت التجارب العملیة عن إمكانیة إنتاج منتج عناصر اإلنتاج
األسلوب حتى أصبح یؤدي إلى إنتاج  عالیة ، ویتكون من اقل عدد ممكن من األجزاء الداخلیة في تركیبھ ، ثم تطور

 . اإلنتاج إلى أدنى مستوى منتج بأقصى درجات الكفاءة والفاعلیة مع خفض تكلفة
ا األسلوب ، مثل صناعة السیارات ، التجمیعیة الیابانیة تستخدم ھذ والیوم أصبح ھناك نسبة كبیرة جدا من الصناعات

الیابانیة   معظم الشركاتإناألدوات المنزلیة وغیرھا من الصناعات الحدیثة والمتقدمة ، ونجد  االلكترونیات ،
 أنشطة تحدید التكالیف مرتبطة إنكما  . العمالقة مثل تویوتا ، نیسان ، سوني ، وشركة كانون تستخدم ھذا األسلوب

الشئ الذي تعتبره الشركات سرا وھذه السریة قد تكون سببا في إخفاء  تطویر المنتجات الجدیدة وھوارتباطا مباشرا ب
 .  تحدید التكالیف المستھدفةألسلوب األثر الحقیقي

 : ماھیة التكالیف المستھدفة
دي إنتاجھ إلي المقترح والمحدد والذي یؤ  عبارة عن عملیة ضبط وتحدید إجمالي تكالیف المنتج:التكلفة المستھدفة 

 .  في المستقبلبةیتوقع البیع  تولید الربحیة المطلوبة عند السعر الذي
بأنھا النظام الذي یعاون في عملیة تخفیض التكلفة في  التكالیف المستھدفة (Kazuki Hamada) كما عرف

 .قدیمتماما أو إجراء تغییر شامل أو تغییر بسیط في منتج  مرحلة تطویر وتصمیم منتج جدید
فقد عرفھا بأنھا نشاط یھدف إلى تخفیض تكالیف المنتجات الجدیدة وفى نفس الوقت  ( Yutaka Kato ) أما

تخفیض التكلفة   وذلك عن طریق فحص كل األفكار المحتملة من اجلالمستھلك،جودة المنتج ویفي بمتطلبات  یضمن
 . مسبقا في مرحلة التخطیط وتطویر المنتج

  التكالیف المستھدفة ھي نظام لتخطیط األرباحإن (CAM-I) شاري للتصنیع الدولياالست في حین یرى المجلس
ووجود فریق عمل متكامل ملتزم  وإدارة التكلفة ، وانھ یعتمد على سعر البیع والتركیز على العمیل وتصمیم المنتج

طویر المنتج وتستمر تلك التكلفة في المراحل المبكرة لت إدارةبتطبیق النظام ویتیح تطبیق ھذا النظام ممارسة 
  .  المنتج وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القیمة الكلیة الممارسة خالل دورة حیاة

وتشكیلة واسعة من   التكلفة المستھدفة على نطاقأسلوبالخبرات المھنیة الحدیثة التي بذلت لتطبیق  وھناك كثیر من
َالمنتجات وعملیاِت واإلجراءات في شركة تصنی  ھنالك مزایا یقدمھا إنخالل ذلك تبین لنا  ومن. ع كبیرِة الحجم ُ

 .والموردینالعمالء   التكلفة المستھدفة سواء للمنظمة أوأسلوب
  : إنولذلك فان أسلوب التكلفة المستھدفة یقوم على 

 المرغوب فیھ  الربح–سعر البیع المتوقع =  وھى التكلفة المستھدفة بةالتكلفة المسموح 
ّالبیانات والمعلومات في سلسلة منطقیة ِمْن   التكالیف المستھدفة عبارة عن عملیة الضبط التي تستخدمإنكما  َ َ

 إضافة إلى ذلك فان سعر وتكلفة المنتج ذو الوظائف المتفردة. المستھدفة للمنتج  الخطوات لتحدید وتحقیق التكلفة
وتحدید احتیاجات ورغبات  یتم تحدیده من خالل فھموالمتخصصة التي یتمیز بھا دو غیره من المنتجات المنافسة 

 . رتھم على الدفع مقابل ھذه المیزاالعمالء وقد



 
 

 عالء ریاض 3

  : التكلفة المستھدفةأسلوب خطوات تطبیق
على السعر  مع األخذ في االعتبار (TDC) َالتكالیف المستھدفة على مدخل تصمیم في حدود التكالیف أسلوبیقوم 

 . جانب اخذ الجودة الجیدة في االعتبار أساس لبناء ووضع التكلفة المستھدفة ، إلىِالمستھدف والمتأثر بالسوق ك
احتیاجات العمالء والمنتجات   یكون لدیھا رؤیة وفكرة واضحة عنإنوعند تحدید األھداف الخاصة بالمنشأة یجب 

ل ھذه یعبر عن العوامل المستھدف والتكلفة المستھدفة ، ك كذلك السعر. التي یكونون مستعدین للدفع من اجلھا 
  . المحددة لھیكل التكلفة

  تحدید التكلفة المستھدفة لمنظمة ما َویتطلب مدخل التكالیف المستھدفة تطبیق الخطوات العشر التالیة لكي نتمكن من
 : االھتمام بالوضع الداخلي للمنظمة - ١

ّألقسام المنظمة ككل ، حیث یتطلب   بالنسبة یتم جعل عملیة حساب التكالیف المستھدفة عملیة واضحة المعالمإنیجب 
َالمستھدفة ، ھذه العملیِة ِمْن الضروري أْن تقوم على اعتبارات   التكالیفأسلوبْذلك اندماج األنشطة والمھام لَدعم 

تكامل   تكون عبارة عن فریق عمل منظم ، مما یتطلب ذلكإن المنظمة یجب إنالمستھدفة ، وھى  مبدئیة للتكلفة
َت الضروریة بالمنشأة مثل نشاط التسویق والھندسة والتصنیع والشراءالمجاال والمسؤولیات المالیة المسؤولیات  َ

 . المستھدفة وتحدیدھا بشكل واضح ْالالزمة لَدعم وتشجیع عملیة حساب التكالیف
  : الوقوف على الوضع الحالي للسوق - ٢

السوقیة والتنافسیة للمنظمة التي  بحوث على السوق والبیئةوھنا تأتى الخطوة التالیة التي یتم من خاللھا أجراء 
، كان تفتح أسواق جدیدة و جمع معلومات عن احتیاجات   تعمل من خاللھا الشركةإنتعمل من خاللھا أو تنوي 

الحالیة أو المنتجات المتوقعة والتي في طریقھا إلى اإلنتاج والخروج إلى السوق  ورغبات العمالء في المنتجات
المنافسة ، كما یتم أیضا  بھا المنتجات التي مازالت رھینة التصمیم والتي لم یتم توافرھا من خالل الشركات قصدوی

المبدئي للمنتج على عینة من العمالء المرتقبین ویتم  تحدید احتیاجات ومتطلبات العمالء من خالل عرض التصور
المنتج  ثم یتم إجراء تعدیل على.....) والسعر والشكل النھائي الجودة والتصمیم ( للمنتج  قیاس ردود أفعالھم بالنسبة

على تحلیل المعلومات التي تم  بناء وإعادة تصمیم المنتج وتحسینھ وتعدیلھ حتى الوصول إلى الشكل النھائي للمنتج
  .عمالءال المنتج قد حقق احتیاجات ومتطلبات إننتأكد من  جمعھا من العمالء والموردین أوال بأول وذلك حتى

  : الخطوة یھدف إلى تحدید أشیاء ولذلك فان ھذه
 . المنتج الذي تخطط لشركة إلى إنتاجھ

 . الذي ترغب الشركة في اقتحامھ السوق
 .علیھانوعیات العمالء التي سیتم التركیز 

طا بمدى التقنیة یكون مرتب إنِیجب عند األخذ في االعتبار السعر المتأثر بالسوق وتفصیالت واحتیاجات العمالء  كما
 .... ِالمتوفرة حالیا كقاعد للتطویر

  : السعر المستھدف تحدید  - ٣
َ السعر المستھدف مْن الضروري أن یبنى على تحلیل العواملإن ُ َالمرتبطة بالسوق ، وذلك مثل موقع الشركة في  َ ِ

منافسة والسعر التنافسي ، كذلك ِاختراق السوق، ومدى استجابة ورد فعل ال ، وإستراتیجیة)الحصة السوقیة(ِالسوق 
َالمقترح أو الفجوة  المستھدف ونقطة السعر ومرونة الطلب وذلك إذا كانت الشركة في حالة استجابة للتسعیر السوق

 ...َالتسویقیة
  : ضمنھا ما یلي وھناك طرق عدیدة لتحدید ھذا السعر من

السوقیة لخصائص الجدیدة للمنتج كان یكون میزة  ماالعتماد على سعر السوق الحالي مع إضافة نسبة مقابل القی* 
 . المنتجات السائدة في السوق في المنتج الجدید والتي ال تتوافر في

 .السوقعلى الحصة المقررة من   على سعر بیع متوقع یحقق للشركة حصولھااالعتماد* 
  . مقابل القیمة السوقیة للطاقة  االعتماد على سعر السوق الحالي مع إضافة نسبة* 

ِتحلیل السعرِ الھادف إلى الربح مع اخذ قدرة العمالء على الشراء  كما انھ یتم تحدید السعر المستھدف بناء على
 ٠االعتبار  وتحلیل المنافسة في



 
 

 عالء ریاض 4

 : واألرباح المستھدفة  تحدید التكلفة- ٤
، یتم حساب التكلفة المستھدفة حیث یستخدم السعر السابق  وكما ھو الحال بالنسبة للسعر المستھدف في المثال

الربح والمخصصات واالحتیاطیات وأي مخصصات أخرى لظروف وال تقع تحت  المستھدف بان یطرح منھ ھامش
 . سیطرة الشركة

د األسلوب الذي تتبعھ الشركة في تحدی  یحققھا المنتج بناء علىإنو یتم تحدید اإلرباح المستھدفة والتي من المخطط 
 : یس ح والذي قد یكون أحدى ثالث مقایاألربا

 . معدل العائد على المبیعات التاریخیة للشركة * 
  ٠ ) بالنسبة للمنافسین( على مستوى الصناعة معدل العائد على المبیعات* 
  . للشركة معدل العائد على المبیعات المتوقعة* 

إلى المبیعات التي تقوم بھا والمعتادة  شركة في صورة نسبةفقد یتم التعبیر عن ھامش الربح أو الربح المستھدف لل
 وان كان ھناك عدم تماثل بالنسبة –المبیعات على مستوى الصناعة  ، أو) المبیعات التاریخیة( بالنسبة للشركة

المدى   أو المبیعات المتوقعة للشركة سواء في المدى الطویل أو-المبیعات في نفس الصناعة للشركات في حجم
  . قصیرال
  :  مقارنة التكلفة المستھدفة مع متطلبات جودة المنتج - ٥

 التكلفة المستھدفة تكون مرتبطة إن  یأخذ في االعتبارإنحیث انھ یجب قبل االنتھاء من تحدید التكلفة المستھدفة 
عن طریق التحدید الفرصة العظیمة للسیطرة على التكالیف ، ھي  إنبتكلفة ومتطلبات الجودة بالنسبة المنتج ، كما 

التي  ومواصفات جودة المنتج ، فقد تفوق في بعض األحیان جودة المنتج الحالي للشركة الجودة المناسب لمتطلبات
 .  المنتجبةالسعر الذي یقدم  یتوقعھا العمیل أو السوق الذي تعمل من خاللھ الشركة ، مما ینعكس طبیعیا على

الحذر عند تحلیل و تحدید احتیاجات وقدرات العمالء على الشراء ،   قد یتطلب ھذا األمرإنھذا مع األخذ في االعتبار 
 العمیل أو المستھلك إلى شراء المنتجات ذات الجودة العالیة وذات خصوصیة الوظائف دون إغفال مدى اتجاه

 . والقدرات والتي ینفرد بھا عن باقي المنتجات المنافسة
 : البدائل مناقشة وتحلیل - ٦

ُوة ھامة جدا لعمل تخفیض للتكلفة من خالل تصمیم البدائلوھذه الخط ّ ّلكل المنتجات ، وتدعیم العملیات في كل مرحلة  ُّ ُ ََ
َیمِكُن أْن تنجز عندما تكون مقترنة بتحلیل منظم مع الفھم الجید والشامل ھذه الفرصھ. من دورِة التطویر َ َ َُ ْ لطرق اتخاذ  َُ

 . القرارات
  : القرارات ْلفة المنتج لَدعم اتخاذإنشاء ووضع نماذج لتك  - ٧

وتصمیم البدائل ، وفى المراحل األولیة من التطویر   نماذج وجداول تكلفة المنتج تقدم األدوات الالزمة لتقییمإنحیث 
 التقنیات الحدیثة إضافة إلى تنمیة دورة اإلنتاج لتصبح عملیة اإلنتاج والمنتج نفسھ تكون ھذه النماذج معتمدة على

 تكون إنتحتاج أیضا إلى   ھذه النماذج تقوم على ما یسمى بالھندسة الصناعیة ،وإن تعریفا ووضوحا ، كما أكثر
التصنیع ، وعملیات التجمیع والتركیب ، كما أن إنشاء ورقة  شاملة لكي تكون مناسبة للمواد الخام المقترحة ، وطرق

المتاحة  ر اإلنتاج المختلفة إضافة إلى تحلیل البدائل تستخدم للسیطرة على عناصإنیمكن  عمل للتكلفة المستھدفة
  .  التكلفة المستھدفة خالل دورة حیاة المنتجأسلوبوتحدید عوائق تنفیذ 

  : استخدام األدوات لتخفیض التكلفة - ٨ 
والطرق والمنھجیات المرتبطة بتصمیم وتركیب وتجمیع المنتجات إضافة إلى فحص  ویقصد باألدوات ھنا األدوات

بیانات وتدریبات  معاییر اإلنتاج ، ھذه الطرق والمنھجیات تشتمل على خطوات إرشادیة وتعلیمات وقواعد اختبارو
 . وإجراءات ، إضافة إلى أدوات تحلیلیة أخرى

  :مباشرةتطبیقات التكلفة الغیر  تخفیض - ٩
ًلتكالیف یجب أیضا غیر مباشرة ، فان ھذه ا %) ٥٠-٣٠ًنموذجیا )  جزء ھام من تكلفة المنتجإنوبما  ُ  تكون على إنَِ
إلى ما یسمى بعملیة   إضافةالتكالیف، یفحص ھذه إنولذلك یجب على المشروع . كبیر من الدقة وتحت المراقبة  قدر

  .األعمالإعادة ھندسة 
ة ھذه انھ قد یكون ھناك شبھ افتقار لدى رجال التنمیة والتطویر في فھم عالق وباإلضافة إلى ھذه الخطوات ، فنرى
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األنشطة والفھم   التكالیف على أساسأسلوببالمنتج وبعملیة تصمیم القرارات التي یتخذونھا ، واستعمال  التكالیف
لكیفیة تصمیم واتخاذ القرارات التي تؤثر على   یمد اإلدارة بقاعد ة للفھم الصحیحإنالجید لتكالیف المنظمة یمكن 

  . التكالیف الغیر مباشرة
  :  وقدرات واھتمامات اإلدارةقیاس نتائج  - ١٠

وتحتاج التكالیف المقدرة الحالیة .  ِةإال دارمستقبال البد وان تمثل بؤرة اھتمام   التكالیف الحالیة والمقدرةإنحیث 
 تركز إنالتطویر، وعلى اإلدارة  اجتیاز المعوقات التي تواجھھ أسلوب التكلفة المستھدفة في كافة أنحاء ومجاالت إلى

ِالمستھدفة خالل استعراض ومراجعة التصمیم إلبالغ المنظمة بمدى   التكلفةأسلوب بمدى اإلنجاز في تحقیق اھتمامھا
 .المستھدفة  التكلفةأسلوبأھمیة 

  :المستھدفة  التكلفةأسلوب بعض خصائص وممیزات
  : ة التكلفة المستھدفأسلوبخصائص 

  : التكالیف المستھدفة بعدة خصائص أسلوبویتمیز 
اإلنتاجیة الصغیرة ، أكثر استفادة بأسلوب التكلفة المستھدفة من  مشروعات المتعددة المنتجات وذات الطاقة الإن

 .  المنتجات ذات الطاقة اإلنتاجیة الكبیرة الشركات متعددة
 .  اإلطالق أنھا تھدف إلى تخفیض التكالیف  من أھم خصائص التكلفة المستھدفة علىإن

 . التقلیديإداري لمراقبة التكالیف بالمعنى  أسلوبفة ـ لیست أنھا ـ التكالیف المستھد
 .  یحتاج إلى تضافر جھود جمیع اإلدارات داخل المنشأة  التكالیف المستھدفةأسلوب تنفیذ إن

 المستھدفة في مرحلة التطویر والتصمیم وھى بالطبع تختلف عن نظم مراقبة التكالیف  التكالیفأسلوبیطبق 
 .  م تطبیقھا فدى مراحل اإلنتاجالمعیاریة التي یت

  : التكلفة المستھدفة أسلوبمزایا استخدام 
 . لشراء منتجات الشركة توفر الكثیر من المزایا التي تمكن العمالء من الدفع

َتعمل على تخفیض خفض دورة تطویر المنتج َ َْ  . 
 .  َتخفیض تكلفة المنتجات بشكل ملحوظ تؤدي إلى

َوالعمل كفریق واحد یأخذ على عاتقھ مسئولیة تسویق وتخطیط وتطویر  الداخلیة للمنظمةتعمل على ترابط األقسام 
 .  َوتوزیع وتركیب المنتج وتصنیع وبیع

ِمشاركة العمالء والموردین لتصمیم المنتج الصحیح ِ َ ومعرفة ما یتوقعھ العمالء والمستھلكون من المنتج الخاص  َ
 .  یلةالمنافسة والبد بالشركة أو من المنتجات

طریق وضع التكلفة المستھدفة كھدف واضح إلى   التكلفة المستھدفة إلى تحسین جودة المنتج عنأسلوبیؤدي 
  .  جانب األخذ في االعتبار جودة المنتج
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  ) الجاریة ( تبنى اسلوب التكلفة المستھدفة بدال من التكلفة التقلیدیة
Target Costing Instead OF Traditional Cost. 

  : على األتى الشركات باعتمادھا على اسلوب التكلفة الجاریة كأساس لتسعیر المناقصات والذى یقوم نظرا لقیام
 . حساب التكالیف المباشرة وغیر المباشرة لوحدة المنتج  - ١
 . للتكلفة) المكسب ( اضافة ھامش ربح   - ٢
  ٢و  1 تحدید سعر البیع بناء على ماجاء فى بند - ٣

 . ھامش الربح+ تكلفة وحدة االنتاج = سعر المناقصة 
المناقصة  الشركة على الدخول للمناقصة بھذا السعر الرتفاعھ فان الشركة تحاول الحصول على وفى حالة عدم مقدرة

وذلك للوصول  Traditional Coast Reduction بسعر منخفض مع اتباع تطبیق أسالیب خفض التكلفة التقلیدیة
وتتمثل طرق تخفیض التكالیف . أو تخفیض الخسائر  ( غیر مرضى(  الى الحد الذى یحقق معھا ھامش ربح بالتكلفة

  : فى
  .خفض التالف  - ١
  .  المعیب خفض  - ٢
 . الحصول على خصم الكمیة من المشتریات  - ٣
 .  استخدام بدائل للتشغیل  - ٤

  : وقد أدى ذلك بالتبعیة الى نوعین من الخسائر
 . لعدم امكانیة مجاراة الشركات المنافسة فى أسعارھا التنافسیة رة مناقصات ذات قیمةخسا  -١
  التشغیل لبعض المناقصات لألعتماد على الطرق التقلیدیة فى خفض التكلفة خسارة ناتجة عن - ٢

 ھذا ویقوم كأساس فى دراسة المناقصات Target Costing تبنى استخدام أسلوب التكلفة المستھدفة لذا أرى
  : األسلوب على اآلتى

 . یرتضیھ السوق فى ظل بیئة التنافس الساریة بین الشركات التنافسى أوال والذى) البیع ( تحدید سعر  - ١
 المبنى على الھامش السائد فى نفس النشاط فى سوق العمل واستنادا الى ھامش) المرضى  ) تحدید ھامش الربح  - ٢

 . ركةالربح التاریخى المحقق سابقا للش
 : وھى ناتج المحصلة اآلتیة ( المستھدفة( تحدید التكلفة المسموح بھا   - ٣

 . الربح  ھامش–سعر البیع التنافسى = التكلفة المستھدفة 
  . األفكار األساسیة ألسلوب التكلفة المستھدفة

Target Costing – Key Ideas. 
 . تحدید التكلفة المبنى على سعر البیع - ١
  . أثناء مرحلة االعداد والتخطیط لالنتاج ولیس أثناء التشغیل یفخفض التكال - ٢
متابعة  للشركة بالمضمون العام والھدف من وراء خفض التكلفة وایصالھا للمشرفین علىVision اعداد رؤیة - ٣

 على أجلھ وحث العاملین معھم بالمضمون الذى یعملون من Mission وتنفیذ التكلفة بالمشروع لیصبح لدیھم رسالة
 متبادلة للطرفین تبنى نفس الرسالة طبقا لرؤیة الشركة وبما یحقق منفعة

 احتفاظ العامل بوظیفتھ= استمرار الشركة  
  أسلوب التكلفة المستھدفة خطوات تطبیق

  :التكالیف المستھدفة الى) الحالیة ( الوصول بالتكالیف الجاریة  - ١
دراسة تكلفة المواد الغذائیة الى عناصرھا االفرادیة   ( ى مفردات صغیرةویتطلب ذلك تحلیل عناصر التكالیف الجاریة ال

ودراسة تلك العناصر بدایة من مرحلة التخطیط لالنتاج وصوال بمرحلة توصیل الخدمة  فى ظل ظروف التشغیل الحالیة
  . المنتج للعمیل أو
  : وضع اطارعام للتكالیف المستھدفة - ٢

 التكلفة یمكن من خالل تحلیل عناصرالتكلفة الوصول الى حساب فجوة ) ١( بند بالتحلیل فى  بناء على ما جاء
Computing Cost Gap على مستوى كل بند طبقا للآلتى :  
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  التكلفة المستھدفة التكلفة الجاریة فرق التكلفة عناصر التكالیف
................ .............. .............. .............. 
................ .............. .............. ............. 
................ .............. .............. ............. 

  : تحلیل فجوة التكالیف - ٣
االجزاء من  یمكن الوصول الى الجزء أو ) ٢( تحلیل التكلفة على فجوة التكالیف المستخلصة من بند  بتطبیق عملیات

 . المستھدفة  یمكن اجراء تخفیض التكلفة علیھا للوصول الى التكلفةالتكالیف التى
  : التحقق من مطابقة النتائج المستخلصة  - ٤

 (  ھامش الربح–سعر بیع تنافسى = تكلفة مستھدفة ( التكلفة المستھدفة  بمراجعة معادلة
سعر البیع  ة تقییم النتائج وتحدیدالى مدى مطابقة النتائج المستخلصة مع المعادلة أعاله المكانی یمكن الوصول

 . التنافسى فى ظل المعطیات السابقة
 التكلفة المستھدفة كآداة ھامة الدارة التكلفة والربحیة یمكن توفیر المعلومات ومن ھنا ومن خالل تطبیق أسلوب
  : الالزمة لالجابة عن األسئلة التالیة

 كیف یمكن زیادة األرباح ؟ - ١
 لمنافسة ؟یمكن مواجھة ا كیف - ٢
 ؟ ماھو سعر البیع التنافسى  - ٣
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