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الشيء الوحید الذي ال یمكن تجاوزه في التخطیط للنمو االقتصادي ھو تحري أكثر الطرق فعالیة لتمویل ھذا 

 یجب أن تكون الشركات التي ترغب في التوسع جادة في مساعیھا نحو إیجاد طرق لتحریر التكالیف. النمو
 .ورأس المال مع إعادة استثمارھا مستغلة أفضل الفرص الممكنة لتحقیق ذلك

 فالتحدي ال یقتصر على تخفیض التكالیف بل یتعداھا إلى ضمان إخراج المنافسین من حقل االستثمار في عملیة 
 .التوسع

  :من ھنا تم وضع أربعة مبادئ لتحقیق ھذا التماشي 
 .استخدام أھداف طموحة للمبیعات  .1
 .ًأھداف محددة خصیصا لتخفیض التكالیف .2
 .تخفیض تكالیف انتقائي .3
 .مقدرات تنظیمیة متطورة .4

 : مشاكل برامج تخفیض التكالیف
ًفي الثمانینات من القرن الماضي أصبحت برامج خفض التكالیف جزءا ال یتجزأ من حیاة التنظیم أو الشركة في 

ج كھذه ھي المسؤلة عن خلق األبطال كما أنھا مسؤلة عن خلق كانت برام. بحثھا عن المزید من األرباح
وبالرغم من أن خفض التكالیف یقود إلى مكتسبات مؤقتة من حیث الفاعلیة، ویمكن ). حسب منظورك(األوغاد 

ولھذا .ًأن یساعد الشركات في تحقیق أھداف الدخل المنشودة، فإنھا نادرا ما تقود إلى تطویر الوضع التنافسي
 : أسبابثالثة 

مبادرات تخفیض التكلفة طریقة مثلى في تعزیز األرباح على المدى القصیر، ولكنھا قد تستنزف الجھود في  .1
ًغالبا ما یظھر النموذج المتبع في برامج تخفیض الكلفة إما بشكل شد الحزام في . ًالتطویر التنافسي األطول أمدا

یض، وفي كال الحالتین یكون الدافع األول ھو زیادة الحد األوقات الصعبة، أو أنھ یأتي كجزء من خطة التخف
 .األدنى من األرباح أو حمایتھ

وبالرغم من أھمیة برامج خفض التكالیف، إال أنھا تبقى بشكلھا المنفرد طریقة ذات بعد واحد، وتطبق لتحقیق 
 منتج الشركة أو الخدمات ًنادرا ما تساھم ھذه البرامج في تقویة وتطویر. فائدة تنافسیة على المدى القصیر

المقدمة في الوقت الذي تتجھ فیھ األرباح مباشرة نحو الحد األدنى من األرباح أو یأخذھا الزبائن والمستھلكون 
 .على شكل أسعار مخفضة

ًمن حیث أنھا تتناول ھدفا واحدا وتطبق مقاییس ". مقسم الكعكة"معظم برامج تخفیض التكالیف أشبھ بـ  .2 ً
ًعندما یصل األمر إلى إدارة التكالیف، تظھر أكثر المشاكل شیوعا . فة عبر مختلف أعمال الشركة تخفیض التكل

  .وھي فقدان أمور ھامة مقابل التخلص من عبء زائد
في محاولة خفض التكالیف، والظھور بمظھر المنافس القوي، تفقد الشركة مقدرات مفصلیة وھامة، وھذا 

  .خفاض في مستوى القدرة التنافسیةًواقعیا یسفر في النھایة عن ان
والتكالیف " تلك التي تساھم في المصالح الربحیة ، –" التكالیف الجیدة" یكمن التحدي ھنا في التفریق بین 

من " التكالیف السیئة"تختلف . ، تلك التي یمكن أن تحذف دون أن تنقص من على المصالح الربحیة"السیئة
 .خر وذلك حسب اإلستراتیجیة المتبعةحیث الطبیعة والمستوى من عمل آل

حتى بعد . یتم التعامل مع برامج تخفیض التكلفة على أنھا مشاریع محدودة أكثر من كونھا عملیات مستمرة .3
حمالت تخفیض التكلفة الناجحة، فإن النتیجة التي تصل إلیھا العدید من الشركات ھي إما صعود المنافسین أو 



 .ًع من جدید، ولو أن ھذا غالبا ما یحدث في مساحات مختلفةعودة التكالیف إلى االرتفا
إن أیة فائدة تنافسیة یتم اكتسابھا بشكل مؤقت ال تلبث أن تتآكل لتعود الشركة إلى نقطة البدایة من جدید، وتواجھ 

ًمشھدا آخرا من التقلص الحجمي المؤلم  في محاولة للتخفیف من الضغط المستمر الذي یمارسھ الزبائن (ً
 .المستھلكون للحصول على أكبر قدر ممكن من الفائدةو

لذلك كان تطبیق إدارة نفقات مستمرة ومتطورة بإحكام في التنظیم ال یقل أھمیة عن تطبیق إستراتیجیة خفض 
ًنفقات صارمة، مع فارق أن الفائدة التي تجنیھا الشركة أو التنظیم من األولى دائمة، وتضع في النھایة حدا 

 . مبادرات الفعالیة المتكررةللحاجة إلى 
 :المبادئ األربعة لتماشي إدارة النفقات مع تطور الخط األعلى

من خالل عملنا مع عدد من الشركات في مواضیع إدارة النفقات أتینا على أربعة مبادئ رئیسیة لمحاذاة إدارة 
 .التكالیف مع نمو أو تطور الحد األعلى من األرباح

ھداف طموحة للمبیعات وأھداف تحسین الدخل لاللتزام بالنمو المعتمد على إدارة النفقات استخدام أ: المبدأ األول
 .تم اتخاذ شركة إنتاج بضائع استھالكیة كنموذج في الدراسة. وتحفیزه

. معظم الشركات ال ترى أن إدارة النفقات مرتبطة بإستراتیجیة الشركة، وبالتالي بنمو أي جانب منھا أو تطوره 
 .ن علیھ الحال في شركة إنتاج المستھلكاتھذا ما كا

ًففي حین كان نمو الدخل التاریخي ثابتا في الشركة، كان نمو المبیعات متواضعا في أحسن أحوالھ، وكانت  ً
 .خطوة التغییر في األداء مطلوبة في كال المساحتین

اح محاولة لدفع الشركة لتفھم الحاجة ًھنا أعلنت اإلدارة العلیا أھدافا صعبة للحد األدنى و الحد األعلى من األرب
خل بالحجم المرغوب دًلن یكون العمل قادرا على تحقیق نمو . إلى التزام طریقة أخرى مختلفة لتخفیض التكلفة

 .فیھ إال من خالل خفض التكلفة وزیادة المبیعات، وبالتالي إقحام الحاجة إلى الربط بین االثنین
أن االعتماد على قاعدة تكالیف أساسیة مرتفعة كان یحد من كمیة التمویل أظھر تفحص دقیق لوحدة أعمال ھامة 

 .التي یمكن استثمارھا في النمو
كان المنافسون بقواعد تكلفة أكثر فعالیة قادرین على تحقیق مستویات من الربحیة مماثلة أو أعلى، في حین 

صورة مشابھة ظھرت في . بتكارخرجت الشركة من حقل االستثمار في بعض المجاالت مثل التسویق واال
 بالمقارنة مع المنافسین، وتكالیف أعلى بشكل - ومستمر في االنخفاض - مستوى منخفض في النمو –الشركة 
ُوفي حین بدا ظاھریا أن الحد األدنى من األرباح مستمر في خط سیره ، فإن الطریقة التي كان یكتسب . ملحوظ  ً

 .ًن األرباح ، ویمكن أن تسبب تآكال في األعمال مع مرور الوقتبھا كانت تحد من نمو الحد األعلى م
ًنسبیا، لم یكن فھم ما یعانیھ العمل من أزمة تكلفة في ھذه المساحات أمرا جدیدا، مع ذلك، فإن الضرورة الملحة  ً ً

ن واإلجماع على توضیح الوضع لم یظھر حتى تم تحدید أھداف مبیعات ودخل عالیة المستوى، ثم ما لبثت أ
أدركت اإلدارة أنھ لتحقیق تلك األھداف، ال بد من توضیح سلبیات النمو؛ یجب زیادة بعض التكالیف على أن 

كانت النتیجة النھائیة إیجاد برنامج عالمي لتخفیض النفقات یطبق عل . تمول من مدخرات مساحات أخرى
 المجموعة ویقوم علیھ فریق من قادة المستوى األعلى

    
  
  
  
  
  
  
  



  اسلوب التكلفة المستھدفة فى ادارة التكالیف 
 

 * أوجھ القصور التي وجھت إلى النظم التقلیدیة : 
 

ان من أھم أسباب االتجاه إلى نظام التكلفة المستھدفة ھي العیوب التي شابت النظم التقلیدیة فادت إلى صرف 
ید التكلفة وإضافة ھامش الربح النظر عن تلك النظم نسبیا ، حیث أنھا ال تحدد سعر البیع أوال بل تقوم بتحد

المناسب ، فإذا كان ھذا السعر أعلى من سعر السوق أو ان الشركة ال تستطیع البیع بھذا السعر ، فیتم تخفیض 
سعر البیع إلى اقل قدر ممكن ، في حین نرى ان نظام التكلفة المستھدفة قد عالج ھذا األمر عن طریق تحدید 

 ھامش الربح المخطط تحقیقھ والفرق بین سعر السوق والربح المخطط یمثل سعر السوق أوال ثم تقوم بتحدید
التكلفة المسموح بھا وعلى ذلك یتم إجراء االختبارات والتصمیمات على المنتج من اجل الوصول إلى التكلفة 

 المسموح بھا فقط
ل الربح المطلوب من بیع ولذلك فان التكالیف المستھدفة تحدد التكالیف المسموح بھا والتي تسمح بتحقیق معد

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

تج للسوق حیث ان البیئة التنافسیة التي تعمل فیھا الشركات ال تحتمل الجودة وخفض التكلفة واإلسراع بتقدیم المن
 الخطأ أو التأخیر

ولذلك وفى ظل ھذه األجواء كان من البدیھي والمنطقي محاولة التطویر للوصول أفضل السبل لتخفیض التكلفة 
ل التنافس إلى الریادة في لتحقیق میزة تنافسیة مرتفعة في ظل بیئة تتصف بالدینامیكیة القویة ، وبعد ان انتق

تخفیض اكبر للتكلفة وكان من ھذا التطویر كما ذكرنا ھو محاول دراسة وتحلیل االنتقادات الموجھھ إلى النظم 
  . التقلیدیة للتوصل إلى أفضل الطرق المؤدیة إلى نفس الغرض وھو تخفیض التكلفة

مفر من االتجاه إلى إسلوب التكلفة المستھدفة ، ومن ومع زیادة االنتقادات الموجھھ إلى النظم التقلیدیة كان ال 
  : عیوب النظم التقلیدیة ما نوجزه فدى األتي

من أھم أوجھھ القصور في النظم التقلیدیة ان اعتبارات السوق ال تعد من أسس تحدید وتخطیط التكلفة كما 
  . وضحنا

قصد بذلك التخفیض تقلیل فرص الضیاع والتلف إذا أرادت ھذه النظم التقلیدیة إجراء تخفیض للتكلفة فأنھا ت-١
دون األخذ في االعتبار التكلفة المستھدفة لإلنتاج. بالشركة   

كما ان من أوجھھ القصور المعتبرة ، ھو ان األسالیب التقلیدیة تجعل تخفیض سعر البیع بما یتناسب مع -٢
  السوق یكون لھ األولویة من تخفیض التكلفة أوال

لتي تم تحمیلھا على المنتج تكون المحدد الرئیسي في تحدید سعر البیع دون النظر إلى سعر ان التكالیف ا-٣
   السوق مسبقا

في النظم الحدیثة نرى إنھا تأخذ في الحسبان قرارات وتصرفات واقتراحات الموردین والمستھلكین في -٤
 بتلك االقتراحات إال بعد االنتھاء من الحسبان قبل عملیة اإلنتاج على العكس من النظم التقلیدیة إلى ال تھتم

  عملیة اإلنتاج
تبدأ ھذه الطرق بالتكلفة أوال في تحدید سعر البیع حیث تضیف إلى التكلفة ھامش الربح لیصبح بذلك سعر -٥

  البیع
ن كما ان من دواعي االتجاه إلى إسلوب التكلفة المستھدفة تلك البیئة التي تعیش فیھا المنشات والشركات حیث ا

 ھذه الشركات تواجھھ بیئة تتصف بعدة خصائص
  بیئة تنافسیة-

  بیئة سریعة التغییر-
  بیئة ال تسامح في التأخیر أو األخطاء-

  بیئة متزایدة الطلب-
  التطور التاریخي إلسلوب التكلفة المستھدفة

ذلك فإنھا تؤثر تأثیرا كبیرا یعتبر إسلوب التكالیف المستھدفة عملیة بسیطة الفھم والتطبیق نسبیا ، وبالرغم من 



ُعلى ربحیة المنظمات واألعمال التجاریة ، كما أنھا ال تتطلب جیش من المتخصصین والمھنیین ، أو حتى  ّ ِ
ّتتطلب تطبیقات برامج واسعة النطاق، أو تراكیب وإجراءات إدارة معقدة ِ ِ َ ِ ولكنھا في الغالب عبارة عن حسّ . ِ

ِ والعملیات الحالیة للشركةُمنضبط ومنطقي یترجم اإلجراءات ِ   
من الصناعات % ٨٠ حیث وجد ان ١٩٦٠فقد بدا ظھور ھذا األسلوب من التكلفة أوال في الیابان خالل عام 

الكبرى كانت تتبع ھذا األسلوب بالفعل ، باإلضافة إلى قیام الصناعات الیابانیة بتطویر بعض األسالیب 
ة تتوافق مع متغیرات األعمال التي تواجھھ تلك الصناعةوالمفاھیم األمریكیة وإكسابھا خصائص جدید  .  

حیث قام خبراء الصناعة الیابانیة بتطویر فكرة أمریكیة بسیطة یطلق علیھا ھندسة القیمة ، وتم تحویلھا إلى 
) جنرال الیكتریك(نظام دینامیكي لخفض التكلفة وتخطیط الربحیة ، وقد ظھر ھندسة أسلوب القیمة في شركة 

یكیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، وذلك كمنھج أو أسلوب ھندسي منظم یسعى إلى إنتاج المنتج في ظل األمر
وجود نقص في عناصر اإلنتاج من المواد الخام والمنتجات الوسیطة ، وأسفرت التجارب العملیة عن إمكانیة 

داخلیة في تركیبھ ، ثم تطور األسلوب إنتاج منتج ذو فاعلیة عالیة ، ویتكون من اقل عدد ممكن من األجزاء ال
  حتى أصبح یؤدي إلى إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفاعلیة مع خفض تكلفة اإلنتاج إلى أدنى مستوى

والیوم أصبح ھناك نسبة كبیرة جدا من الصناعات التجمیعیة الیابانیة تستخدم ھذا األسلوب ، مثل صناعة 
وات المنزلیة وغیرھا من الصناعات الحدیثة والمتقدمة ، ونجد ان معظم السیارات ، االلكترونیات ، األد

كما ان أنشطة . الشركات الیابانیة العمالقة مثل تویوتا ، نیسان ، سوني ، وشركة كانون تستخدم ھذا األسلوب 
سرا وھذه تحدید التكالیف مرتبطة ارتباطا مباشرا بتطویر المنتجات الجدیدة وھو الشئ الذي تعتبره الشركات 

  السریة قد تكون سببا في إخفاء األثر الحقیقي إلسلوب تحدید التكالیف المستھدفة
  ماھیة التكالیف المستھدفة

عبارة عن عملیة ضبط وتحدید إجمالي تكالیف المنتج المقترح والمحدد والذي یؤدي إنتاجھ : التكلفة المستھدفة 
وقع البیع بھ في المستقبلإلي تولید الربحیة المطلوبة عند السعر الذي یت   

التكالیف المستھدفة بأنھا النظام الذي یعاون في عملیة تخفیض التكلفة في  (Kazuki Hamada) كما عرف
  مرحلة تطویر وتصمیم منتج جدید تماما أو إجراء تغییر شامل أو تغییر بسیط في منتج قدیم

ض تكالیف المنتجات الجدیدة وفى نفس الوقت فقد عرفھا بأنھا نشاط یھدف إلى تخفی ( Yutaka Kato ) أما
یضمن جودة المنتج ویفي بمتطلبات المستھلك ، وذلك عن طریق فحص كل األفكار المحتملة من اجل تخفیض 

  . التكلفة مسبقا في مرحلة التخطیط وتطویر المنتج
نظام لتخطیط ان التكالیف المستھدفة ھي  (CAM-I) في حین یرى المجلس االستشاري للتصنیع الدولي

األرباح وإدارة التكلفة ، وانھ یعتمد على سعر البیع والتركیز على العمیل وتصمیم المنتج ووجود فریق عمل 
متكامل ملتزم بتطبیق النظام ویتیح تطبیق ھذا النظام ممارسة إدراة التكلفة في المراحل المبكرة لتطویر المنتج 

  . ()  وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القیمة الكلیةوتستمر تلك الممارسة خالل دورة حیاة المنتج
وھناك كثیر من الخبرات المھنیة الحدیثة التي بذلت لتطبیق إسلوب التكلفة المستھدفة على نطاق وتشكیلة واسعة 

ِمن المنتجات وعملیات واإلجراءات في شركة تصنیع كبیرة الحجم  ِ یا ومن خالل ذلك تبین لنا ان ھنالك مزا. َُ
   یقدمھا إسلوب التكلفة المستھدفة سواء للمنظمة أو العمالء والموردین

   ولذلك فان أسلوب التكلفة المستھدفة یقوم على ان
   الربح المرغوب فیھ–سعر البیع المتوقع = التكلفة المسموح بھ وھى التكلفة المستھدفة 

ْدم البیانات والمعلومات في سلسلة منطقیّة من كما ان التكالیف المستھدفة عبارة عن عملیة الضبط التي تستخ ِ َ َ
إضافة إلى ذلك فان سعر وتكلفة المنتج ذو الوظائف . الخطوات لتحدید وتحقیق التكلفة المستھدفة للمنتج 

المتفردة والمتخصصة التي یتمیز بھا دو غیره من المنتجات المنافسة یتم تحدیده من خالل فھم وتحدید 
الء وقدرتھم على الدفع مقابل ھذه المیزاتاحتیاجات ورغبات العم  

  خطوات تطبیق
  إسلوب التكلفة المستھدفة

َیقوم إسلوب التكالیف المستھدفة على مدخل تصمیم في حدود التكالیف  (TDC)  مع األخذ في االعتبار على
ى جانب اخذ الجودة الجیدة في ِالسعر المستھدف والمتأثر بالسوق كأساس لبناء ووضع التكلفة المستھدفة ، إل

 االعتبار



وعند تحدید األھداف الخاصة بالمنشأة یجب ان یكون لدیھا رؤیة وفكرة واضحة عن احتیاجات العمالء 
كذلك السعر المستھدف والتكلفة المستھدفة ، كل ھذه یعبر . والمنتجات التي یكونون مستعدین للدفع من اجلھا 

لفةعن العوامل المحددة لھیكل التك  
َویتطلب مدخل التكالیف المستھدفة تطبیق الخطوات العشر التالیة لكي نتمكن من تحدید التكلفة المستھدفة 

  لمنظمة ما
 1- االھتمام بالوضع الداخلي للمنظمة

یجب ان یتم جعل عملیة حساب التكالیف المستھدفة عملیة واضحة المعالم بالنسبة ألقسام المنظمة ككل ، حیث 
ْاندماج األنشطة والمھام لدعم إسلوب التكالیف المستھدفة ، ھذه العملیة من الضروري أن تقوم على ّیتطلب ذلك  ْ َْ ِ ِ َ

اعتبارات مبدئیة للتكلفة المستھدفة ، وھى ان المنظمة یجب ان تكون عبارة عن فریق عمل منظم ، مما یتطلب 
َذلك تكامل المجاالت الضروریة بالمنشأة مثل نشاط التسویق والھن دسة والتصنیع والشراء والمسؤولیات المالیة َ

ْالمسؤولیات الالزمة لدعم وتشجیع عملیة حساب التكالیف المستھدفة وتحدیدھا بشكل واضح َ    
  2- الوقوف على الوضع الحالي للسوق

مة التي وھنا تأتى الخطوة التالیة التي یتم من خاللھا أجراء بحوث على السوق والبیئة السوقیة والتنافسیة للمنظ
تعمل من خاللھا أو تنوي ان تعمل من خاللھا الشركة ، كان تفتح أسواق جدیدة و جمع معلومات عن احتیاجات 
ورغبات العمالء في المنتجات الحالیة أو المنتجات المتوقعة والتي في طریقھا إلى اإلنتاج والخروج إلى السوق 

ي لم یتم توافرھا من خالل الشركات المنافسة ، كما یتم ویقصد بھا المنتجات التي مازالت رھینة التصمیم والت
أیضا تحدید احتیاجات ومتطلبات العمالء من خالل عرض التصور المبدئي للمنتج على عینة من العمالء 

ثم یتم إجراء .....) الجودة والتصمیم والسعر والشكل النھائي ( المرتقبین ویتم قیاس ردود أفعالھم بالنسبة للمنتج 
 على المنتج وإعادة تصمیم المنتج وتحسینھ وتعدیلھ حتى الوصول إلى الشكل النھائي للمنتج بناء على تعدیل

تحلیل المعلومات التي تم جمعھا من العمالء والموردین أوال بأول وذلك حتى نتأكد من ان المنتج قد حقق 
  احتیاجات ومتطلبات العمالء

ءولذلك فان ھذه الخطوة یھدف إلى تحدید أشیا   
  . المنتج الذي تخطط لشركة إلى إنتاجھ

  . السوق الذي ترغب الشركة في اقتحامھ
  . نوعیات العمالء التي سیتم التركیز علیھا

ِكما یجب عند األخذ في االعتبار السعر المتأثر بالسوق وتفصیالت واحتیاجات العمالء ان یكون مرتبطا بمدى 
ِالتقنیة المتوفرة حالیا كقاعد للتطویر   

 3- تحدید السعر المستھدف
َان السعر المستھدف من الضروري أن یبنى على تحلیل العوامل المرتبطة بالسوق ، وذلك مثل موقع الشركة  ِ َ ُ ْ َ

ِ، وإستراتیجیة اختراق السوق، ومدى استجابة ورد فعل المنافسة والسعر التنافسي )الحصة السوقیة(ِفي السوق 
عر ومرونة الطلب وذلك إذا كانت الشركة في حالة استجابة للتسعیر ، كذلك السوق المستھدف ونقطة الس

َالمقترح أو الفجوة التسویقیة َ  
 وھناك طرق عدیدة لتحدید ھذا السعر من ضمنھا ما یلي

االعتماد على سعر السوق الحالي مع إضافة نسبة مقابل القیم السوقیة لخصائص الجدیدة للمنتج كان یكون *
د والتي ال تتوافر في المنتجات السائدة في السوقمیزة في المنتج الجدی   

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

لھادف إلى الربح مع اخذ قدرة العمالء على الشراء ِكما انھ یتم تحدید السعر المستھدف بناء على تحلیل السعر ِا
   وتحلیل المنافسة في االعتبار وورقة العمل التالیة مثال على ذلك

 4ـ تحدید التكلفة واألرباح المستھدفة
وكما ھو الحال بالنسبة للسعر المستھدف في المثال السابق ، یتم حساب التكلفة المستھدفة حیث یستخدم السعر 

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



و یتم تحدید اإلرباح المستھدفة والتي من المخطط ان یحققھا المنتج بناء على األسلوب الذي تتبعھ الشركة في 
 تحدید األرباح والذي قد یكون أحدى ثالث مقاییس

ى المبیعات التاریخیة للشركةمعدل العائد عل •  .  
بالنسبة للمنافسین( معدل العائد على المبیعات على مستوى الصناعة • ) .  

  . معدل العائد على المبیعات المتوقعة للشركة •
فقد یتم التعبیر عن ھامش الربح أو الربح المستھدف للشركة في صورة نسبة إلى المبیعات التي تقوم بھا 

 وان كان ھناك عدم تماثل –، أو المبیعات على مستوى الصناعة ) المبیعات التاریخیة( ة للشركةوالمعتادة بالنسب
 أو المبیعات المتوقعة للشركة سواء في المدى الطویل أو -بالنسبة للشركات في حجم المبیعات في نفس الصناعة

  المدى القصیر
  5- مقارنة التكلفة المستھدفة مع متطلبات جودة المنتج 

ث انھ یجب قبل االنتھاء من تحدید التكلفة المستھدفة ان یأخذ في االعتبار ان التكلفة المستھدفة تكون مرتبطة حی
بتكلفة ومتطلبات الجودة بالنسبة المنتج ، كما ان الفرصة العظیمة للسیطرة على التكالیف ، ھي عن طریق 

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

  . بھ المنتج
ھذا مع األخذ في االعتبار ان ھذا األمر قد یتطلب الحذر عند تحلیل و تحدید احتیاجات وقدرات العمالء على 

شراء ، دون إغفال مدى اتجاه العمیل أو المستھلك إلى شراء المنتجات ذات الجودة العالیة وذات خصوصیة ال
   الوظائف والقدرات والتي ینفرد بھا عن باقي المنتجات المنافسة

-٦ مناقشة وتحلیل البدائل   
ُوھذه الخطوة ھامة جدا لعمل تخفیض للتكلفة من خالل تصمیّم البدائل لكل المن ُ ُتجات ، وتدعیم العملیات في كلّ ّ َ َ

َھذه الفرصھ یمكن أن تنجز عندما تكون مقترنة بتحلیل منظم مع الفھم الجید والشامل . ِمرحلة من دورة التطویر َ ََ ُُ ْ َ ِ ْ ُ
  لطرق اتخاذ القرارات

ْإنشاء ووضع نماذج لتكلفة المنتج لدعم اتخاذ القرارات َ  -7 
قدم األدوات الالزمة لتقییم وتصمیم البدائل ، وفى المراحل األولیة من حیث ان نماذج وجداول تكلفة المنتج ت

التطویر تكون ھذه النماذج معتمدة على التقنیات الحدیثة إضافة إلى تنمیة دورة اإلنتاج لتصبح عملیة اإلنتاج 
 ،و تحتاج والمنتج نفسھ أكثر تعریفا ووضوحا ، كما ان ھذه النماذج تقوم على ما یسمى بالھندسة الصناعیة

أیضا إلى ان تكون شاملة لكي تكون مناسبة للمواد الخام المقترحة ، وطرق التصنیع ، وعملیات التجمیع 
والتركیب ، كما أن إنشاء ورقة عمل للتكلفة المستھدفة یمكن ان تستخدم للسیطرة على عناصر اإلنتاج المختلفة 

إسلوب التكلفة المستھدفة خالل دورة حیاة المنتجإضافة إلى تحلیل البدائل المتاحة وتحدید عوائق تنفیذ    
 8- استخدام األدوات لتخفیض التكلفة

ویقصد باألدوات ھنا األدوات والطرق والمنھجیات المرتبطة بتصمیم وتركیب وتجمیع المنتجات إضافة إلى 
ت وقواعد بیانات فحص واختبار معاییر اإلنتاج ، ھذه الطرق والمنھجیات تشتمل على خطوات إرشادیة وتعلیما

   وتدریبات وإجراءات ، إضافة إلى أدوات تحلیلیة أخرى
  9- تخفیض تطبیقات التكلفة الغیر مباشرة 

ًغیر مباشرة ، فان ھذه التكالیف یجب أیضا ان تكون  %) ٥٠-٣٠ًنموذجیا (وبما ان جزء ھام من تكلفة المنتج  ُ ِ َ
 على المشروع ان یفحص ھذه التكالیف ، إضافة إلى ما ولذلك یجب. على قدر كبیر من الدقة وتحت المراقبة 

   یسمى بعملیة إعادة ھندسة األعمال
وباإلضافة إلى ھذه الخطوات ، فنرى انھ قد یكون ھناك شبھ افتقار لدى رجال التنمیة والتطویر في فھم عالقة 

ب التكالیف على أساس األنشطة ھذه التكالیف بالمنتج وبعملیة تصمیم القرارات التي یتخذونھا ، واستعمال إسلو
والفھم الجید لتكالیف المنظمة یمكن ان یمد اإلدارة بقاعد ة للفھم الصحیح لكیفیة تصمیم واتخاذ القرارات التي 

   تؤثر على التكالیف الغیر مباشرة
  10- قیاس نتائج وقدرات واھتمامات اإلدارة 

وتحتاج التكالیف المقدرة الحالیة .  تمثل بؤرة اھتمام إالدارة ِحیث ان التكالیف الحالیة والمقدرة مستقبال البد وان



إلى اجتیاز المعوقات التي تواجھھ أسلوب التكلفة المستھدفة في كافة أنحاء ومجاالت التطویر، وعلى اإلدارة ان 
بالغ ِتركز اھتمامھا بمدى اإلنجاز في تحقیق إسلوب التكلفة المستھدفة خالل استعراض ومراجعة التصمیم إل

  المنظمة بمدى أھمیة إسلوب التكلفة المستھدفة
  * خصائص إسلوب التكلفة المستھدفة

  ویتمیز إسلوب التكالیف المستھدفة بعدة خصائص
ان المشروعات المتعددة المنتجات وذات الطاقة اإلنتاجیة الصغیرة ، أكثر استفادة بأسلوب التكلفة المستھدفة من 

ت الطاقة اإلنتاجیة الكبیرةالشركات متعددة المنتجات ذا  .  
  . ان من أھم خصائص التكلفة المستھدفة على اإلطالق أنھا تھدف إلى تخفیض التكالیف

  . أنھا ـ التكالیف المستھدفة ـ لیست إسلوب إداري لمراقبة التكالیف بالمعنى التقلیدي
ات داخل المنشأةان تنفیذ إسلوب التكالیف المستھدفة یحتاج إلى تضافر جھود جمیع اإلدار  .  

یطبق إسلوب التكالیف المستھدفة في مرحلة التطویر والتصمیم وھى بالطبع تختلف عن نظم مراقبة التكالیف 
  . المعیاریة التي یتم تطبیقھا فدى مراحل اإلنتاج

  : مزایا استخدام إسلوب التكلفة المستھدفة
راء منتجات الشركةتوفر الكثیر من المزایا التي تمكن العمالء من الدفع لش  .  

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

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

ِلعمالء والموردین لتصمیم المنتج الصحیح ومعرفة ما یتوقعھ العمالء والمستھلكون من المنتج الخاص مشاركة ا ِ َ َ
  . بالشركة أو من المنتجات المنافسة والبدیلة

یؤدي إسلوب التكلفة المستھدفة إلى تحسین جودة المنتج عن طریق وضع التكلفة المستھدفة كھدف واضح إلى 
   جودة المنتججانب األخذ في االعتبار

- الجاریة–تبنى اسلوب التكلفة المستھدفة بدال من التكلفة التقلیدیة    
Target Costing Instead OF Traditional Cost. 

   نظرا لقیام الشركات باعتمادھا على اسلوب التكلفة الجاریة كأساس لتسعیر المناقصات والذى یقوم على األتى
لمباشرة لوحدة المنتجحساب التكالیف المباشرة وغیر ا   -1 

للتكلفة) المكسب ( اضافة ھامش ربح   -2 
٢ و ١تحدید سعر البیع بناء على ماجاء فى بند    -3 

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

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

  : طرق تخفیض التكالیف فى
 خفض التالف 

 خفض المعیب 
المشتریاتالحصول على خصم الكمیة من    . 

 . استخدام بدائل للتشغیل 
  وقد أدى ذلك بالتبعیة الى نوعین من الخسائر

 1- خسارة مناقصات ذات قیمة لعدم امكانیة مجاراة الشركات المنافسة فى أسعارھا التنافسیة 
  2-خسارة ناتجة عن التشغیل لبعض المناقصات لألعتماد على الطرق التقلیدیة فى خفض التكلفة 

رى تبنى استخدام أسلوب التكلفة المستھدفةلذا أ  Target Costing  كأساس فى دراسة المناقصات ویقوم ھذا
  األسلوب على اآلتى

 



التنافسى أوال والذى یرتضیھ السوق فى ظل بیئة التنافس الساریة بین الشركات) البیع ( تحدید سعر   -1 
سائد فى نفس النشاط فى سوق العمل واستنادا الى المبنى على الھامش ال) المرضى ( تحدید ھامش الربح - ٢ 

  ھامش الربح التاریخى المحقق سابقا للشركة
وھى ناتج المحصلة اآلتیة) المستھدفة ( تحدید التكلفة المسموح بھا    -3 

   ھامش الربح–سعر البیع التنافسى = التكلفة المستھدفة 
 

  * األفكار األساسیة ألسلوب التكلفة المستھدفة
Target Costing – Key Ideas. 

 
 1- تحدید التكلفة المبنى على سعر البیع

  2-خفض التكالیف أثناء مرحلة االعداد والتخطیط لالنتاج ولیس أثناء التشغیل
Vision اعداد رؤیة  للشركة بالمضمون العام والھدف من وراء خفض التكلفة وایصالھا للمشرفین على -٣

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

احتفاظ العامل بوظیفتھ= استمرار الشركة  )  ) 
 * خطوات تطبیق أسلوب التكلفة المستھدفة

الى التكالیف المستھدفة) حالیة ال( الوصول بالتكالیف الجاریة   -1 
دراسة تكلفة المواد الغذائیة الى عناصرھا ( ویتطلب ذلك تحلیل عناصر التكالیف الجاریة الى مفردات صغیرة 

فى ظل ظروف التشغیل الحالیة ودراسة تلك العناصر بدایة من مرحلة التخطیط لالنتاج وصوال ) االفرادیة 
ج للعمیلبمرحلة توصیل الخدمة أو المنت  .  

 2- وضع اطارعام للتكالیف المستھدفة 
یمكن من خالل تحلیل عناصرالتكلفة الوصول الى حساب فجوة  ) ١( بناء على ما جاء بالتحلیل فى بند 

Computing Cost Gap  على مستوى كل بند 
  
 

 3- تحلیل فجوة التكالیف 
یمكن الوصول الى الجزء أو  ) ٢( ة من بند بتطبیق عملیات تحلیل التكلفة على فجوة التكالیف المستخلص

  االجزاء من التكالیف التى یمكن اجراء تخفیض التكلفة علیھا للوصول الى التكلفة المستھدفة
 

 4- التحقق من مطابقة النتائج المستخلصة 
 (  ھامش الربح–سعر بیع تنافسى = تكلفة مستھدفة ( بمراجعة معادلة التكلفة المستھدفة 

ول الى مدى مطابقة النتائج المستخلصة مع المعادلة أعاله المكانیة تقییم النتائج وتحدید سعر البیع یمكن الوص
  التنافسى فى ظل المعطیات السابقة

 
ومن ھنا ومن خالل تطبیق أسلوب التكلفة المستھدفة كآداة ھامة الدارة التكلفة والربحیة یمكن توفیر المعلومات 

ة التالیةالالزمة لالجابة عن األسئل  :  
 كیف یمكن زیادة األرباح ؟

 كیف یمكن مواجھة المنافسة ؟ 
 ماھو سعر البیع التنافسى ؟ -

 
 
 
 



 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


