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الملخص
يهدف البحث الىى تنىاول المرتكىزات المعرفيىة لتقنيىة التكلفىة المسىتهدفة مىن خىالل تنىاول مفهىوم وأهميىة هىه
التقنية ومبادئها األساسية وخطوات تطبيقها ،باإلضافة الى بيان دور التحليل المفكىك فىي تخفىيض التكلفىة ثى بيىان
دور هها التخفيض في تنفيه االستراتيجيات التنافسية المتمثلىة بقيىادة التكلفىة والتمىايز والتركيىز ،وبىهلك فىنن هنىا
ضىرورة لتطبيى تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة فىي الوحىىدة االقتصىىادية مىىن أجىىل التوصىل الىىى مبلى التكلفىىة المسىىتهدفة
لمنتجاتها ،باإلضافة الىى اسىتعمال بعىض األسىالي الحديثىة لتخفىيض التكىاليف والتىي مىن أهمهىا التحليىل المفكىك
بالشكل الهي يساعد الوحدة االقتصادية في تنفيه االستراتيجيات التنافسىية ،إذ يىت السىعي لتطىوير وتحسىين منتىو
الوحىىدة االقتصىىادية وتخفىىيض تكاليف ى بالمقارنىىة م ى منتجىىات أفضىىل المنافسىىين مىىن خىىالل االعتمىىاد علىىى قيىىا
مواصفات ووظائف وتكاليف المنتو المنافس ،وتوصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كان مىن أهمهىا إن
هنىا امكانيىىة لتخفىيض التكىىاليف باسىتعمال التكلفىىة المسىتهدفة والتحليىىل المفكىك باإلضىىافة الىى تىىوفير المعلومىىات
المالئمة التي يمكن أن تساعد في تنفيه االستراتيجيات التنافسية ،وت تطبي البحث في الشىركة العامىة للصىناعات
الكهربائية عن بيانات السنة المالية المنتهية في  ،1012 /11 /01كما وق ّدم البحث مجموعىة مىن التوصىيات التىي
تؤكد على أهمية استعمال التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك من أجل تخفيض التكاليف غير المبررة بالشكل الهي
يساعد في تنفيه االستراتيجيات التنافسية.
©  1019جامعة المثنى  .جمي الحقوق محفوظة

Abstract
The research aims to studying the knowledge bases of the target cost technique through studying the concept,
importance, basic principles and steps of application of this technique, in addition to explaining the role of tear-down in
reducing the costs and implementation of competitive strategies in economic unit, thus, it is necessary to apply the
target cost technique in the economic unit in order to reach the target cost of its products, in addition to using of some
modern methods to reduce the costs, which is the most important tear-down in a way that helps economic unit in the
implementation of competitive strategies, if the economic unit sought to developing and improving its products and
reducing its costs compared with products of best competitors by relying on the measurement of specifications,
functions and costs of the competing product, the research comes to a sets of conclusions, the most important of which
was that there is a possibility to reduce the costs by using target cost and tear-down in the economic unit, in addition to
providing appropriate information that can help in implementation of competitive strategies in the economic unit, the
research was applied in the General Company for Electrical Industries for the fiscal year ended 31/12/2017, the
research also presented a set of recommendations that emphasize the importance of using target cost and tear-down in
order to reduce the unnecessary costs in a way that helps the company in the implementation of competitive strategies.

المقدمة
تعىىىىىد تقنيىىىىىة التكلفىىىىىة المسىىىىىتهدفة مىىىىىن تقنيىىىىىات إدارة التكلفىىىىىة
االستراتيجيات التىي تهىت بتصىمي المنتىو باإلضىافة الىى تصىمي

كافة العمليات المرتبطة بننتاج وذلك من أجىل تصىنيع بالتكىاليف
التي تم ّكن من تحقي المستوى المطلوب مىن األربىاا اسىتنادال الىى
السىىىعر الموجىىى فىىىي السىىىوق ،وتسىىىعى هىىىه التقنيىىىة الىىىى تخفىىىيض
التكىىاليف خىىالل مرحلىىة البحىىث والتطىىوير ومرحلىىة التصىىمي م ى
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مراعاة القدر المقبىول مىن الجىودة ودرجىة الثقىة والرضىا مىن قبىل
الزبائن من خالل تركيزها علىى األبعىاد المىؤثرة علىى التكلفىة فىي
ضوء تكلفة المنافسىين ،وبالتىالي فىنن تقنيىة التكلفىة المسىتهدفة تعىد
أكثر مالئمة لمتطلبات بيئة التصني الحديثة ،حيث إنها تسىاعد فىي
تحقي ى األهىىداف االسىىتراتيجيات للوحىىدة االقتصىىادية فيم ىا يتعل ى
بىىىندارة التكىىىاليف بشىىىكل فاعىىىل وكفىىىوء  .كمىىىا وتسىىىعى الوحىىىدات
االقتصىىادية الىىى تحقيىى أعلىىى قيمىىة مدركىىة للزبىىون مىىن خىىالل
المنتجات التي يمكن أن تلبي حاجات أولئك الزبىائن للمسىاعدة فىي
تحقيىىىى الميىىىىزة التنافسىىىىية ،لىىىىهلك فعلىىىىى هىىىىه الوحىىىىدات اختيىىىىار
االسىىتراتيجيات التنافسىىية التىىي تالئ ى إمكاناتهىىا ومواردهىىا المتاحىىة
م ضرورة التركيز على تحقي األهداف االسىتراتيجيات بفاعليىة
وكفىىاءة ،وهنىىا ثىىالع أنىىوا مىىن االسىىتراتيجيات التنافسىىية وهىىي
قيىىادة التكلفىىة والتمىىايز والتركيىىز ،وهنىىا ينهىىر دور تقنيىىة التكلفىىة
المستهدفة باستعمال التحليىل المفكىك لتخفىيض التكىاليف المرتبطىة
بمكونات ووظائف ال تضيف قيمة  .ولتحقي أهداف البحىث فالبىد
من تناول المرتكزات المعرفية لتقنية التكلفة المستهدفة فيما يتعلى
بمفهومهىىا وأهميتهىىا ومبادئهىىا وخطىىوات تطبيقهىىا ،باإلضىىافة الىىى
بيان دور التحليىل المفكىك فىي الوصىول الىى التكلفىة المسىتهدفة ثى
بيىىان دور ذلىىك ف ىي تنفيىىه االسىىتراتيجيات التنافسىىية المتمثلىىة بقيىىادة
التكلفة والتمايز والتركيز .

منهجية البحث
منهجية البحث
خالل هه الفقرة سىيت تنىاول مشىكلة البحىث وأهدافى وأهميتى
وفرضيت ومنهج العلمي وعينت .

والتطىىىورات السىىىريعة والمتالحقىىىة المرافقىىىة لبيئىىىة التصىىىني
الحديثة ؟
 .1هل يمكن استعمال التكلفة المسىتهدفة والتحليىل المفكىك بالشىكل
الهي يساعد في تنفيه االسىتراتيجيات التنافسىية العامىة المتعلقىة
باسىىىىىىىتراتيجيات قيىىىىىىىادة التكلفىىىىىىىة واسىىىىىىىتراتيجيات التمىىىىىىىايز
واستراتيجيات التركيز .
أهدف البحث
يهىىدف البحىىث الىىى تنىىاول المرتكىىزات المعرفيىىة لتقنيىىة التكلفىىة
المسىىتهدفة مىىن خىىالل تنىىاول مفهىىوم وأهميىىة هىىه التقنيىىة ومبادئهىىا
األساسية وخطىوات تطبيقهىا فىي الوحىدات االقتصىادية ،باإلضىافة
الى بيان دور تقنية التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك في تخفيض
التكىىاليف المرتبطىىة بمكونىىات ووظىىائف ال تضىىيف قيمىىة ،ث ى بيىىان
دور هىىها التخفىىيض فىىي تنفيىىه االسىىتراتيجيات التنافسىىية المتمثلىىة
باستراتيجيات قيادة التكلفة والتمايز والتركيز .
أهمية البحث
تنطل ى أهميىىة البحىىث مىىن أهميىىة تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة لمىىا
تلعبىى مىىن دور كبيىىر فىىي تىىوفر الضىىمانات الكافيىىة التىىي تسىىاعد
الوحدات االقتصادية في تخفيض التكاليف خالل المراحىل األولىى
لتصىىمي وتطىىوير المنتىىو  ،كمىىا وتىىاتي أهميىىة البحىىث مىىن أهميىىة
التحليىىل المفكىىك فىىي تخفىىيض التكىىاليف وذل ىك مىىن أجىىل مسىىاعدة
الوحىىدات االقتصىىادية فىىي تنفيىىه االسىىتراتيجيات التنافسىىية العامىىة
المتعلقة بقيادة التكلفة والتمايز والتركيز .

فرضية البحث
مشكلة البحث
تسىىعى الوحىىدات االقتصىىادية الىىى تحقي ى أعلىىى قيمىىة مدركىىة
للزبائن من خالل المنتجات التي يمكىن أن تلبىي حاجىات ورغبىات
أولئك الزبائن من أجل المساعدة في تحقي الميزة التنافسية ،لىهلك
فعلىىى هىىه الوحىىدات اختيىىار االسىىتراتيجيات التنافسىىية التىىي تالئ ى
ظروفهىىا إمكاناتهىىا ومواردهىىا المتاحىىة مى ضىىرورة التركيىىز علىىى
تحقيىى األهىىداف االسىىتراتيجيات بفاعليىىة وكفىىاءة ،وهنىىا ثىىالع
أنىىوا مىىن االسىىتراتيجيات التنافسىىية وهىىي قيىىادة التكلفىىة والتمىىايز
والتركيىىىز ،وهنىىىا ينهىىىر دور تقنيىىىة التكلفىىىة المسىىىتهدفة باسىىىتعمال
التحليل المفكك لتخفيض التكاليف المرتبطة بمكونىات ووظىائف ال
تضيف قيمة ،ويمكىن التعبيىر عىن مشىكلة البحىث عبىر التسىاتالت
الفكرية اآلتية :ـ

يستند البحث على فرضية أساسية مفادها اآلتي :
هنا امكانيىة لتخفىيض التكىاليف باسىتعمال التكلفىة المسىتهدفة
والتحليىىل المفكىىك بالشىىكل الىىهي يسىىاعد الوحىىدات االقتصىىادية فىىي
تنفيه االستراتيجيات التنافسية .
منهج البحث
ت استعمال المىنه الوصىفي فىي الجانى الننىري للبحىث مىن
خىىىالل عىىىرق ومناقشىىىة اسىىىهامات البىىىاحثين فىىىي هىىىها المجىىىال
باالطال على الكت والبحوع والىدوريات والرسىائل واألطىاري
الجامعية ،كما وت استعمال المنه التحليلي في الجان التطبيقىي،
إذ ت دراسة وتحليل البيانات التي ت جمعها من عينة البحث .

 .1ما المقصود بالتكلفة المستهدفة والتحليل المفكك ؟ ،وهل يمكىن
تطبيقهمىىىىا فىىىىي الوحىىىىدات االقتصىىىىادية فىىىىي ظىىىىل الت يىىىىرات
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عينة البحث
تىىى اختيىىىار الشىىىركة العامىىىة للصىىىناعات الكهربائيىىىة احىىىدى
تشكيالت وزارة الصىناعة والمعىادن العراقيىة وذلىك بسىب وجىود
العديد من المنتجات األجنبية المماثلة المنافسة فىي السىوق المحليىة
مما أدى الى ازدياد شىدة المنافسىة ،باإلضىافة الىى ارتفىا تكىاليف
منتو براد المىاء سلسىبيل ذو ثىالع حنفيىات ،فضىالل عىن عىزوف
الزبىىائن عىىن هىىها المنتىىو  ،وت ى تطبي ى البحىىث عىىن بيانىىات السىىنة
المالية المنتهية في . 1012/11/01
الدراسات السابقة
يمكن توضي هه الدراسات من خالل اآلتي :ـ
 دراسةة ) ،(Dekker & Smidit , 2003اسىتعمال التكلفىة
المسىتهدفة فىي الشىركات الهولنديىة (Using Target Cost
) : in Dutch Firmsقامىت هىه الدراسىة بتحديىد الشىركات
المسىىجلة فىىي سىىوق األوراق الماليىىة والمطبقىىة لتقنيىىة التكلفىىة
المستهدفة في هولندا ،وقىد بلى عىدد هىه الشىركات  01شىركة
منهىىا  19شىىركة مطبقىىة لهىىه التقنيىىة بهىىدف تخفىىيض التكىىاليف
غيىىر الضىىرورية وغيىىر المبىىررة ،وتوصىىلت الدراسىىة الىىى إن
أكثىىىر اإلدارات تطبيقىىىا ل لمىىىدخل التكلفىىىة المسىىىتهدفة هىىىي إدارة
التطىىىوير وإدارة التصىىىمي  ،كمىىىا وتوصىىىلت الدراسىىىة الىىىى إن
اإلدارات الماليىة والمحاسىبية فىىي الشىركات الهولنديىىة تعىد أقىىل
اإلدارات مشاركةل في تطبي هه التقنية .
 دراسةة ) ،(Rattray , et.al., 2007التكلفىة المسىتهدفة فىي
الشىركات الصىناعية النيوزلنديىة (Target Cost in New
) : Zealand Manufacturing Firmsهدفت هه الدراسة
الىىى التعىىرف علىىى مىىدى تطبي ى الشىىركات النيوزلنديىىة لتقنيىىة
التكلفىىىة المسىىىتهدفة ،وتوصىىىلت الدراسىىىة الىىىى مجموعىىىة مىىىن
االسىىتنتاجات كىىان مىىن أهمهىىا إن الهىىدف الرئيسىىي مىىن تطبي ى
تقنيىىىة التكلفىىىة المسىىىتهدفة فىىىي تخفىىىيض التكىىىاليف المرتبطىىىة
بمكونات ووظىائف وأنشىطة ومىوارد ال تضىيف قيمىة لكىل مىن
الشركة والزبون علىى حى سد سىواء ،كمىا وتى تطبيى هىه التقنيىة
علىىى المنتجىىات القائمىىة حالي ىا ل خىىالل مرحلىىة االنتىىا لمعالجىىة
المشاكل التي تواجهها هه المنتجات .
 دراسةة ) ،(Kocsoy , et.al., 2008التكلفىة المسىتهدفة فىي
الصىىىىناعة التركيىىىىة (Target Cost in Turkish
) : Manufacturingتناولىىىىت هىىىىه الدراسىىىىة كيفيىىىىة إفىىىىادة
الشركات الصناعية التركية في اسطنبول تحديدال من األسىالي
والتقنيات الكلفوية الحديثة وخاصةل تقنية التكلفىة المسىتهدفة فىي
ظىىىل الت يىىىرات المرافقىىىة لبيئىىىة التصىىىني الحديثىىىة ،وتوصىىىلت
الدراسة الى إن الشركات التي تعمل في ظىل المنافسىة الشىديدة
تطبىىى تقنيىىىة التكلفىىىة المسىىىتهدفة بحيىىىث تعطىىىي أهميىىىة كبيىىىرة
لحاجىىات ورغبىىات الزبىىائن ،كمىىا وتوصىىلت الدراسىىة الىىى إن

الشىىركات التىىي تطبى تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة تكىىون حريصىىة
على تطبي االستراتيجيات التنافسية المتوازية .
 دراسةةةة ) ،(Filomena, et.al., 2009عمليىىىات التكلفىىىة
المسىىىىتهدفة خىىىىىالل تطىىىىوير المنتىىىىىو  :النمىىىىوذ والتطبيىىىىى
(Target Cost Operations During Product
) : Development : Model and Applicationهىدفت
هه الدراسة الى تناول تجارب بعض الدول الناميىة مىن خىالل
دراسىىىة تكلفىىىة اإلنتىىىا خىىىالل عمليىىىة التنميىىىة ،وقىىىام البىىىاحثون
بدراسىىىة مىىىدى امكانيىىىة تطبيىىى تقنيىىىة التكلفىىىة المسىىىتهدفة فىىىي
الصىىىناعات التحويليىىىة البرازيليىىىة مىىىن أجىىىل تخفىىىيض تكلفىىىة
المنتو  ،وتوصلت الدراسة الى إن هنا ضىرورة الىى وضى
اسىىىتراتيجيات مالئمىىىة تحىىىدد المعىىىايير المناسىىىبة للرقابىىىة علىىىى
عناصىىر التكىىاليف ابتىىدا لء مىىن البحىىث والتطىىوير حتىىى خدمىىة
الزبائن .
 اسهامة البحث الحالي ومدى اختالفه عة الدراسةات السةابقة
(Contributed of Current Research and the
Extent of its Difference from Previous
): Studiesـ
يمكن بيان اسهامة البحث الحالي ومدى اختالف عىن الدراسىات
السابقة من خالل اآلتي :ـ
 .1تنىىاول البحىىث الحىىالي تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة والسىىعي الىىى
تخفىىيض التكىىاليف غيىىر الضىىرورية وغيىىر المبىىررة المرتبطىىة
بمكونات ووظىائف وأنشىطة ال تضىيف قيمىة باسىتعمال طريقىة
التحليل المفكك من أجل تنفيه االستراتيجيات التنافسىية العامىة،
وهها مال يت ايجاد في الدراسات السابقة .
 .1ت ى وض ى أسىىا منطقىىي لتطبي ى تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة فىىي
الوحدات االقتصادية العراقية بالشكل الهي يساعد في تخفىيض
التكىىاليف غيىىر المبىىررة باسىىتعمال طريقىىة التحليىىل المفكىىك مىىن
أجىىل تنفيىىه االسىىتراتيجيات التنافسىىية العامىىة وبمىىا يتناس ى م ى
متطلبات بيئة التصني الحديثة .
اإلطار النظري
اوال  :مفهوم وأهمية تقنية التكلفة المستهدفة
يننر الى تقنية التكلفة المستهدفة على إنها احدى تقنيات إدارة
التكلفىة االسىىتراتيجيات التىىي تهىىت بتصىىمي المنتىىو باإلضىىافة الىىى
تصمي كافىة العمليىات المرتبطىة بننتاجى وذلىك مىن أجىل تصىنيع
بالتكاليف التي تم ّكىن مىن تحقيى المسىتوى المطلىوب مىن األربىاا
استنادال الى السعر الموج فىي السىوق )،(Hilton , 2005 :670
كمىىا ويظننىىر الىىى هىىه التقنيىىة علىىى إنهىىا التقنيىىة التىي تهىىت بتخطىىي
األربىىاا وإدارة التكىىاليف فىىي الوحىىدة االقتصىىادية ،بحيىىث يكىىون
السىىىعر هىىىو الموجىىى للتكلفىىىة مىىىن خىىىالل التركيىىىز علىىىى الزبىىىون
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باإلضافة الى التركيز على كل من تصمي المنتىو ووظائفى التىي
يرغبهىىا الزبىىون ،وبىىهلك فىىنن تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة مىىاهي اال
مبىىادرة إلدارة التكىىاليف خىىالل المراحىىل األولىىى مىىن دورة حيىىاة
المنتو ) ،(Ansari,et.al.,2006:22وقد أشىار بعىض البىاحثين
الى إن تقنية التكلفة المستهدفة تسعى الى تخفىيض التكىاليف خىالل
مرحلىىة البحىىث والتطىىوير ومرحلىىة التصىىمي مىى مراعىىاة القىىىدر
المقبىىىىىول مىىىىىن الجىىىىىودة ودرجىىىىىة الثقىىىىىة والرضىىىىىا مىىىىىن قبىىىىىىل
الزبىىائن) ،(Dekker & Smidit, 2003:12وتننىىر جمعيىىة
(Japanese
Accountants
المحاسىىىىىىبين اليابىىىىىىانيين
) Associationالى تقنية التكلفة المستهدفة على إنها تقنية تهىدف
الى إدارة األربىاا بصىفة عامىة وإدارة التكلفىة بصىفة خاصىة عىن
طري تحديد المستويات المقبولىة لجىودة وسىعر المنتىو  ،بالشىكل
الهي يساعد الوحدة االقتصادية في تحقي المستوى المطلىوب مىن
الرب وتحسين مؤشرات الربحية ،بشرط أن يىت مراعىاة ذلىك فىي
المراحىىل األولىىى لتصىىمي وتطىىوير المنتىىو بمىىا يمكىىن مىىن خالل ى
تلبيىة حاجىات ورغبىات ومتطلبىات الزبىائن (Keun & Hyo ,
. )2005:9
ومىىن خىىالل المفىىاهي السىىابقة ،يمكىىن القىىول إن تقنيىىة التكلفىىة
المسىىىىىىتهدفة هىىىىىىي احىىىىىىدى التقنيىىىىىىات الحديثىىىىىىة إلدارة التكلفىىىىىىة
االسىىتراتيجيات ،والتىىي يمكىىن االعتمىىاد عليهىىا فىىي تحقي ى أهىىداف
الوحىىىدة االقتصىىىادية فيمىىىا يتعلىىى بىىىندارة التكلفىىىة والوصىىىول الىىىى
المستوى المرغوب من الىرب  ،لىهلك فىنن هىه التقنيىة تعتمىد علىى
سىىعر السىىوق السىىائد مىىن أجىىل تحديىىد سىىعر البيى المسىىتهدف الىىهي
يمكىىىن اعتبىىىار العامىىىل الرئيسىىىي فىىىي تخفىىىيض التكىىىاليف خىىىالل
المراحل األولىى لتصىمي وتطىوير المنتىو  ،بالشىكل الىهي يسىاعد
الوحدة االقتصادية في تحقي الميزة التنافسية .
وبالنسبة ألهمية تقنية التكلفىة المسىتهدفة ،فىيمكن توضىيحها مىن
خالل مجموعة النقاط ،وهي كاآلتي :ـ
 .1تعىىىىد تقنيىىىىة التكلفىىىىة المسىىىىتهدفة احىىىىدى تقنيىىىىات إدارة التكلفىىىىة
االسىىىىتراتيجيات التىىىىي تسىىىىاعد فىىىىي تحقيىىىى أهىىىىداف الوحىىىىدة
االقتصىىىىىىىادية المتعلقىىىىىىىة بىىىىىىىالتخطي والرقابىىىىىىىة واإلنتىىىىىىىا
). (Filomena,et.al.,2009:6
 .1إنهىىا تىىوفر الضىىمانات الكافيىىة التىىي تسىىاعد فىىي نجىىاا المنتىىو
الجديد في السىوق ،وذلىك لمسىاعدتها فىي تخفىيض درجىة عىدم
التاكىىىىىىىىىىىىد وتحقيىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىىىرب المسىىىىىىىىىىىىتهدف
). (Kocsoy,et.al.,2008:9
 .0إنهىىىا تسىىىاعد فىىىي تخفىىىيض التكىىىاليف خىىىالل المراحىىىل األولىىىى
لتصىىمي وتطىىوير المنتىىو  ،حيىىث إن تخفىىيض التكىىاليف يعىىد
هىىىىىدف سىىىىىتراتيجي يسىىىىىاعد فىىىىىي تحقيىىىىى الميىىىىىزة التنافسىىىىىية
). (Rattray,et.al.,2007:8

 .4تعىىد تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة أكثىىر واقعيىىة مىىن خىىالل تركيزهىىا
على األبعاد المىؤثرة علىى التكلفىة فىي ضىوء تكلفىة المنافسىين،
باإلضىىىىىىىافة الىىىىىىىى مىىىىىىىدى تقبىىىىىىىل الزبىىىىىىىائن لهىىىىىىىه التكلفىىىىىىىة
). (Ellram,2006:15
وعلي  ،فنن تقنية التكلفة المستهدفة تعد أكثر مالءمة لمتطلبات
بيئىىة التصىىني الحديثىىة ،حيىىث إنهىىا تسىىاعد فىىي تحقيىى األهىىداف
االسىىتراتيجيات للوحىىدة االقتصىىادية فيمىىا يتعل ى بىىندارة التكىىاليف
بشكل فاعل وكفوء ،وبالتالي المساعدة في البقىاء والنمىو والتطىور
فىىي سىىوق المنافسىىة ،األمىىر الىىهي يسىىاعد الوحىىدة االقتصىىادية فىىي
تعزيز الموقف التنافسي والتفوق على المنافسىين اآلخىرين ،األمىر
الهي يعني تحقي الميزة التنافسية بنجاا .
ثانيا  :مبادئ تقنية التكلفة المستهدفة
هنا سبعة مبادئ لتقنية التكلفة المسىتهدفة وهىي :السىعر يقىود
التكلفة ،والتركيز علىى الزبىون ،والتركيىز علىى تصىمي المنتىو ،
والتركيىىز علىىى تصىىمي العمليىىات اإلنتاجيىىة ،وفريى العمىىل متعىىدد
الوظىىائف ،وتكىىاليف دورة حيىىاة المنتىىو  ،والتوجىى نحىىو سلسىىلة
القيمة ،ويمكن توضي هه المبادئ من خالل اآلتي :ـ
 .1السىىعر يقىىود التكلفىىة ): (Price Led Costىىـ تتحىىدد التكلفىىة
المستهدفة باالعتماد على السىعر المسىتهدف الىهي مىن الممكىن
أن يقبل الزبون م مراعاة المسىتوى المقبىول مىن الجىودة ،ثى
يطىىرا من ى هىىام الىىرب المسىىتهدف مىىن أجىىل الوصىىول الىىى
التكلفة المستهدفة ). (Hilton,2009:670-671
 .1التركيىز علىى الزبىون ): (Focus on Customerىـ ل ىرق
تحديد التكلفة المستهدفة بنجاا ،فالبد من التركيز على الزبىون
مىىن خىىالل اإلص ى اء الىىى براء الزبىىائن حىىول منتجىىات الوحىىدة
االقتصىىادية فيمىىا يتعل ى بىىالجودة أو السىىعر أو المواصىىفات أو
المزايا األخرى ). (Ansari,et.al.,2006:21
 .0التركيىز علىىى تصىىمي المنتىو (Focus on Design of
): Productىـ يركىىز مهندسىو التصىىمي علىى المراحىىل األولىىى
لتصىىمي المنتىىو مىىن أجىىل تقىىدي تصىىمي للمنتىىو فىىي حىىدود
التكلفىىة المسىىتهدفة ،إذ يىىت تحديىىد عناصىىر التكىىاليف الالزمىىة
للعملية اإلنتاجية منه البداية ). (Stein,2008:38
 .4التركيز على تصمي العملية اإلنتاجية (Focus on Design
): of Production Processىىـ يىىت فحىىا كىىل جان ى مىىن
جوان ى العمليىىة اإلنتاجيىىة والتركيىىز علىىى التكنلوجيىىا المتاحىىة
والمصىىىادر الموثوقىىىة للحصىىىول علىىىى المىىىواد األوليىىىة بهىىىدف
الوصول للتكلفة المستهدفة ). (Makins,2013:7
 .5فري العمل متعدد الوظائف ): (Multifunctional Teamـ
يتطل تطبي تقنية التكلفة المستهدفة تشكيل فري عمل متعىدد
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الوظىىائف مىىن إداريىىين ومحاسىىبين ومهندسىىين وفنيىىين ورجىىال
بيى وغيىىره  ،وذلىىك للمسىىاعدة فىىي تحقيى األهىىداف المطلوبىىة
بفاعلية وكفاءة ). (Tenkorang , 2011:1
 .6تكىىاليف دورة حيىىاة المنتىىو (Costs of Product Life
): Cycleـ لتحديد التكلفة المسىتهدفة فىنن األمىر يتطلى تحديىد
كل التكاليف المرتبطة بىدورة حيىاة المنتىو ابتىدا لء مىن مرحلىة
البحث والتطوير حتى خدمة الزبائن مرورال بالتصمي واإلنتا
والتسوي والتوزي ). (Horngren,et.al.,2015:6
 .2التوج نحو سلسلة القيمة (Orientation Toward Value
): Chainـ إن تقنية التكلفة المستهدفة تتج نحو سلسىلة القيمىة
التىىي تنى مجموعىىة مترابطىىة مىىن األنشىىطة التىىي تضىىيف قيمىىة
للمنتجات عندما تكون مجىرد أفكىار حتىى تسىتهلك مىن الزبىائن
). (Garrison,et.al.,2012:11
وبنىىىا لء علىىىى مىىىا سىىىب  ،يمكىىىن القىىىول إن المبىىىادئ أعىىىال هىىىي
المبادئ األساسية لتقنية التكلفىة المسىتهدفة والتىي ينب ىي مراعاتهىا
عند تطبي هه التقنية على أرق الواق مىن أجىل تحقيى أهىدافها
بفاعلية وكفاءة .
ثالثا  :خطوات تطبيق تقنية التكلفة المستهدفة
إن تطبيىىى تقنيىىىة التكلفىىىة المسىىىتهدفة يتطلىىى أربىىى خطىىىوات
رئيسية ،وهي كاآلتي :ـ
الخطوة األولى  :تحديد سعر البيع المستهدف
يننر الى سعر البيى المسىتهدف علىى إنى أقصىى سىعر يكىون
الزبىىائن مسىىتعدين لدفع ى مقابىىل الحصىىول علىىى منتجىىات يمكىىن أن
تلبي حاجاته ورغباته  ،لهلك فنن األمر يتطل أن يكون الزبىائن
على فه وإدرا لقيمة المنتو بالمقارنىة مى مىا يقدمى المنافسىين
مىىىن منتجىىىات ،ولتحديىىىد سىىىعر البيىىى المسىىىتهدف فعلىىىى الوحىىىدة
االقتصادية اجراء بحوع ودراسات سوقية بخصوص الخصائا
والجودة التي يرغبها الزبون بالتواف م السعر الىهي يكىون علىى
اسىىىىىىتعداد لدفعىىىىىى مقابىىىىىىل الخصىىىىىىائا والجىىىىىىودة المىىىىىىىهكورة
). (Horngren,et.al.,2015:523

وعلي ى  ،فىىنن سىىعر البي ى المسىىتهدف يتحىىدد مىىن خىىالل القيم ىة
المدركة للزبون تجا منتىو الوحىدة االقتصىادية ،وإن هىه القيمىة
يت ادراكها وفقا ل لما يستطي الزبون أن يضحي ب مىن مىوارد فىي
سبيل الحصول على منتو معين يمكن أن يشب حاجاتى ورغباتى
دون اهمال أسعار البي التي يقدمها المنافسين .
الخطوة الثانية  :تحديد هامش الربح المستهدف
إن هىىام الىىرب المسىىتهدف هىىو المت يىىر الثىىاني فىىي معادلىىة
تحديد التكلفة المستهدفة ،ويننر الى هام الرب المستهدف على
إن العائد المالي الهي تحتاجى الوحىدة االقتصىادية مىن أجىل البقىاء
فىىي بيئىىة أعمالهىىا فض ىالل عىىن النمىىو والتوس ى  ،وبىىهلك فىىنن هىىام
الىىرب المسىىتهدف يىىت تحديىىد مىىن أجىىل ضىىمان تحقيىى الخطىى
الخاصىىىىىة باألربىىىىىاا طويلىىىىىة األجىىىىىل فىىىىىي الوحىىىىىدة االقتصىىىىىادية
). (Cooper & Salgmulder , 1997 :100
وبالتالي ،فنن تحديىد هىام الىرب المسىتهدف يجى أن يكىون
رقىىى مىىىرن يعتمىىىد بشىىىكل كبيىىىر علىىىى سىىىلو كىىىل مىىىن الزبىىىائن
والمنافسىىين باإلضىىافة الىىى قىىدرة الوحىىدة االقتصىىادية علىىى تلبيىىة
حاجىىات الزبىىائن ومواجهىىة المنافسىىين ،وذلىىك مىىن أجىىل أن يكىىون
هام الرب المستهدف أقرب الى الواقعية وبعيدال عن المبال ة .
الخطوة الثالثة  :تحديد التكلفة المستهدفة
يمكىىن التوصىىل الىىى التكلفىىة المسىىتهدفة مىىن خىىالل الفىىرق بىىين
سعر البي المستهدف وهام الرب المستهدف ،لىهلك يجى علىى
الوحىىىدة االقتصىىىادية العمىىىل علىىىى تصىىىمي منتجاتهىىىا والعمليىىىات
الخاصىىة بهىىا فىىي حىىدود التكلفىىة المسىىتهدفة التىىي ت ى تحديىىدها م ى
مراعىىاة القىىدر المقبىىول مىىن الجىىودة إذا مىىا أرادت البقىىاء فىىي بيئىىة
المنافسىىة ،ويمكىىن احتسىىاب التكلفىىة المسىىتهدفة مىىن خىىالل المعادلىىة
اآلتية :ـ )(Horngren,et.al.,2015:523
التكلفىىىة المسىىىتهدفة ا سىىىعر البيىىى المسىىىتهدف – هىىىام
المستهدف

الىىىرب

ويمكىىن توضىىي بليىىة الوصىىول الىىى التكلفىىة المسىىتهدفة مىىن خىىالل
الشكل اآلتي :
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شكل ( )1بلية الوصول الى التكلفة المستهدفة
سعر البيع المستهدف

التكلفة المستهدفة

هامش الربح المستهدف

ال

التكلفة
المقدرة ≤
التكلفة
المستهد
فة

مرحلة التصميم

نعم

مرحلة اإلنتاج

Source : (Cokins,2003:3) .
ومن خالل الشكل أعىال  ،يالحىإ إن تحديىد التكلفىة المسىتهدفة
يتطلى تحديىىد سىىعر البي ى المسىىتهدف وهىىام الىىرب المسىىتهدف،
وإن الفرق بينهما يمثل التكلفة المستهدفة التي تعد جز لء من الننىام
اإلداري الشامل إلدارة التكلفىة االسىتراتيجيات والتىي يىت تحديىدها
وفقا ل لكل من ظروف السوق والمنافسة وحاجات ورغبات الزبىائن
وإمكانىىىىات الوحىىىىدة االقتصىىىىادية المتاحىىىىة ،وبعىىىىد تحديىىىىد التكلفىىىىة
المسىىتهدفة يىىت مقارنتهىىا م ى التكلفىىة المقىىدرة للمنتىىو  ،فىىنذا كانىىت
التكلفىىىة المقىىىدرة أقىىىل أو تسىىىاوي التكلفىىىة المسىىىتهدفة يىىىت االنتقىىىال
مباشرةل الى اإلنتا  ،إما إذا كان العكس فيت تعديل تصمي المنتو
من أجل الوصول الى التكلفة المستهدفة التي ت تحديدها .
الخطوة الرابعة  :اسةتعما بعةا التقنيةات للو ةو الةى التكلفةة
المستهدفة
فىىي أغل ى األحيىىان تكىىون التكلفىىة المسىىتهدفة أقىىل مىىن التكلفىىة
المقىىىدرة (المتوقعىىىة) لمنتجىىىات الوحىىىدة االقتصىىىادية وذلىىىك بسىىىب
وجىىود مجموعىىة مىىن العوامىىل والتىىي مىىن أهمهىىا الضىى وط التىىي
تواجههىىىا هىىىه الوحىىىدة مىىىن قبىىىل الزبىىىائن أو المنافسىىىين لتخفىىىيض
تكىىاليف المنتجىىات ) ،(Dekker & Smidit ,2003 :12وإن
زيادة التكلفة المقىدرة (المتوقعىة) للمنتىو علىى التكلفىة المسىتهدفة
تتطل ى القيىىام بتخفىىيض التكىىاليف ،ويىىت هىىها التخفىىيض باسىىتعمال
بعىىض التقنيىىات ومنهىىا هندسىىة القيمىىة والتحليىىل المفكىىك ،ويمكىىن
توضي هه التقنيات من خالل اآلتي :ـ
 .1هندسة القيمة ): (Value Engineeringـ هي دراسة ننامية
لجمي العوامل التىي يمكىن أن تىؤثر فىي تكلفىة المنتىو  ،إذ يىت
التركيز على إجراء التحسينات على تصمي المنتو باإلضىافة

الىىى الىىتخلا مىىن المكونىىات والوظىىائف التىىي ال تضىىيف قيمىىة
). (Kaplan & Atkinson , 2007 :228
 .1التحليىىل المفكىىك ): (Tear-Downىىـ يسىىتند هىىها التحليىىل علىىى
دراسة المنتو المنافس وتحليل مكوناتى أو وظائفى أو تكاليفى
وذلك من أجل تحديد الفرص الممكنة لتحسىين وتطىوير منتىو
الوحدة االقتصادية وتخفيض تكاليفى بهىدف تحديىد االجىراءات
المالئمة للتحسين والتطوير ). (Drury,2008:892
وخالل هها البحث سيت التركيز علىى التحليىل المفكىك مىن أجىل
تخفيض التكاليف للوصول الى التكلفة المستهدفة ألن هىها التحليىل
يسىىاعد فىىي تطىىوير المنتىىو وتخفىىيض تكاليف ى فىىي ضىىوء منتىىو
المنافسين .
ثالثةا  :اسةةتعما التحليةل المفكةةك فةةي تخفةيا التكةةالي
الى التكلفة المستهدفة

للو ةةو

يننر الى التحليل المفكك على إن تلك العملية التىي تسىعى الىى
تطىىىوير وتحسىىىين منتىىىو الوحىىىدة االقتصىىىادية وتخفىىىيض تكاليفىىى
بالمقارنة مى منتجىات أفضىل المنافسىين مىن خىالل االعتمىاد علىى
قيا مواصفات ووظائف وتكاليف المنتو المنافس (Dhillon ,
) 2002 :212وبىىهلك فىىنن التحليىىل المفكىىك يعتمىىد علىىى طريقىىة
التحليىل المقىارن ) (Comparison Analysis Methodوالتىي
يت من خاللها تحليل أو تفكيك الىنن أو المنتجىات أو الوظىائف أو
المكونات أو التكاليف والعمل على تقييمها من أجل تحسىين القيمىة
المضىىافة لمنتجىىات الوحىىدة االقتصىىادية ،وهىىها يعنىىي إن التحليىىل
المفكك يتضمن اآلتي :ـ )(Sato & Kaufman,2005:1
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 .1التحليىىل المقىىارن ): (Comparison Analysisىىـ ويىىت هىىها
التحليل من خالل المقارنة بين عنصرين أو أكثىر مىن عناصىر
المنتو أو عناصر الننام الهي يمتلك نفس الوظيفة .
 .1المنتو ): (productىـ هىو المنتىو النهىائي تىام الصىن الىهي
يبا الى الزبون .
 .0المكىىىون ): (Componentىىىـ هىىىو العنصىىىر أو الجىىىزء الىىىهي
يتكون من المنتو ويمكن استبدال .
 .4البيانىىات ): (Dataىىـ هىىي األدلىىة الثبوتيىىة للمنتىىو والتىىي علىىى
أساسها تت عملية التحليل .
 .5الوظيفىىة ): (Functionىىـ هىىىي العمىىل الرئيسىىىي الىىهي يؤديىىى
المنتو بما يتالءم م حاجات الزبون .
إن التحليل المفكك يسىاعد فىي تحليىل وتقيىي المنتىو المنىافس
بهىىدف التعىىرف علىىى فىىرص التطىىوير والتحسىىين الممكنىىة لمنتىىو
الوحىىدة االقتصىىادية ،ويىىت ذلىىك مىىن خىىالل التوصىىل الىىى بعىىض
االسىىىتدالالت واالسىىىتنتاجات عىىىن المىىىواد االوليىىىة المسىىىتعملة فىىىي
تصىىني المنتىىو وتحديىىد مكوناتىى ووظائف ى األساسىىية والثانويىىة،
باإلضىىافة الىىى تحديىىد كىىل مىىن مزايىىا وعيىىوب المنتىىو المنىىافس
للوحىدة االقتصىادية )،(Cooper & Slagmulder,1997:104
وهنىىىا سىىىت طىىىرق لتفكيىىىك المنتىىىو المنىىىافس ،وهىىىي  :تفكيىىىك
الحركيىىة ،وتفكيىىك التكلفىىة ،وتفكيىىك المىىواد ،وتفكيىىك المصىىفوفة،
وتفكيك العملية ،والتفكيك الساكن ،ويمكن توضي هه الطرق من
خالل اآلتي :ـ
 .1تفكيك الحركية ): (Dynamic Tear-Downىـ يعتمىد تفكيىك
الحركيىىة علىىى مبىىدأ التحليىىل المقىىارن لعمليىىة تجمي ى المنتىىو ،
ويىىت هىىها التحليىىل علىىى أسىىا المقارنىىة بىىين الجهىىد والوقىىت
المسىىت رق فىىي تفكيىىك المنتىىو المنىىافس بهىىدف تخفىىيض عىىدد
عمليات التجمي ). (Rains & Kato,2006:18

 .1تفكيىىك التكلفىىة ): (Cost Tear-Downىىـ يعتمىىد هىىها التفكيىىك
على إجراء المقارنات التفصيلية لتكاليف المكونات والوظىائف
بىىىين منتىىىو الوحىىىدة االقتصىىىادية والمنتىىىو المنىىىافس بهىىىدف
تخفيض التكاليف المرتبطة بمكونات ووظائف ال تضيف قيمىة
للوحدة االقتصادية وللزبون ). (Hilton,2009:674
 .0تفكيىىك المىىواد ): (Material Tear-Downىىـ إن هىىها النىىو
مىن التفكيىىك يقىىارن بىىين المىىواد األوليىىة المسىىتعملة فىىي كىىل مىىن
منتىىو الوحىىدة االقتصىىادية والمنتىىو المنىىافس ،باإلضىىافة الىىى
مقارنىىىة الخصىىىائا الكيميائيىىىة والمعالجىىىات المختلفىىىة عليهىىىا
). (Cooper & Slagmulder,1997:105
 .4تفكيىىك المصىىفوفة ): (Matrix Tear-Downىىـ يعمىىل هىىها
التفكيك على تكوين مصىفوفة للمكونىات المسىتعملة فىي منتىو
الوحدة االقتصادية والمنتىو المنىافس بهىدف تحديىد المكونىات
غيىىر المضىىيفة للقيمىىة مىىن أجىىل اسىىتبعادها فىىي عمليىىة التصىىمي
). (Rattray,et.al.,2007:5
 .5تفكيك العملية ): (Process Tear-Downـ خالل هىها النىو
من التفكيك يت مقارنة العمليىات المسىتعملة فىي تصىني منتىو
الوحىىدة االقتصىىادية والمنتىىو المنىىافس بهىىدف تحديىىد العمليىىات
التي يمكن التخلا منها دون التاثير على أداء وجودة المنتىو
). (Hilton,2009:674-675
 .6التفكيىىك السىىاكن ): (Static Tear-Downىىـ يقىىوم التفكيىىك
الساكن بتفكيك المنتو المنافس الى مكونات ووظائف من أجىل
المسىىىىاعدة فىىىىي مقارنىىىىة مكونىىىىات ووظىىىىائف منتىىىىو الوحىىىىدة
االقتصىىادية معهىىا بهىىدف اختيىىار أفضىىل المكونىىات والوظىىائف
وتحسين االنتاجية ). (Dhillon,2002:102
ويمكىىن توضىىي هيكليىىة التحليىىل المفكىىك والطىىرق التىىي يمكىىن
للوحىىدات االقتصىىادية اسىىتعمالها فىىي ظىىل هىىها التحليىىل مىىن أجىىل
تخفىىيض التكىىاليف باإلضىىافة الىىى تحسىىين اإلنتاجيىىة ،مىىن خىىالل
الشكل اآلتي :
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شكل ()1هيكلية التحليل المفكك

يتضىى مىىىن خىىىالل الشىىىكل ( ،)1إن تفكيىىىك الحركيىىىة وتفكيىىىك
التكلفىىة وتفكيىىك المىىواد يسىىاعد فىىي تخفىىيض التكىىاليف مىىن خىىالل
تخفيض عدد عمليات التجمي وتخفىيض تكلفىة األجىزاء وتخفىيض
تكلفىىة المىىواد المسىىتعملة ،إمىىا تفكيىىك المصىىفوفة وتفكيىىك العمليىىة
والتفكيك الساكن يساعد فىي تحسىين اإلنتاجيىة مىن خىالل اسىتعمال
أجىىزاء مشىىتركة والقيىىام بعمليىىات إنتاجيىىة مشىىتركة باإلضىىافة الىىى
تنسي الدراسات وتجمي األفكىار  .وعليى  ،فىنن اسىتعمال التحليىل
المفكك يمكن أن يساعد في تخفيض التكاليف ،وقد اعتمدت شىركة
) (Isuzuاليابانيىىة علىىى كىىل مىىن التفكيىىك الحركىىي وتفكيىىك التكلفىىة
وتفكيك المواد بهدف تخفيض تكاليف منتجاتها المرتبطة بمكونىات
ووظىىائف ال تضىىيف قيمىىة مىىن وجهىىة ننىىر الوحىىدة االقتصىىادية
والزبىىون ،باإلضىىافة الىىى تخفىىيض الوقىىت الىىالزم للقيىىام بالعمليىىات
اإلنتاجيىىىة المختلفىىىة وتخفىىىيض التكىىىاليف المرتبطىىىة بهىىىها الوقىىىت
) . (Rains & Kato,2006:15وبالتىىىالي ،يمكىىىن القىىىول إن
اسىىتعمال التحليىىل المفكىىك يمكىىن أن يسىىاعد فىىي تخفىىيض التكىىاليف
والوصول الى التكلفة المستهدفة ،فضالل عن الحصول على منتو
ذي جىىودة عاليىىة يحتىىوي علىىى مكونىىات ووظىىائف تضىىيف قيمىىة
للوحىىدة االقتصىىادية مىىن جهىىة ،ومىىن جهىىة أخىىرى يمكىىن أن يلبىىي
حاجات ورغبات ومتطلبات الزبون .
رابعةةةةا  :االسةةةةتراتيجيات التنافسةةةةية ودور التكلفةةةةة المسةةةةتهدفة
والتحليل المفكك في تنفيذها
االسىىىىىتراتيجيات التنافسىىىىىية هىىىىىي مجموعىىىىىة مىىىىى األعمىىىىىال
وااللتزامات التي تقوم بها الوحىدة االقتصىادية لتحقيى أعلىى قيمىة
مدركىىة للزبىىائن مىىن خىىالل المنتجىىات التىىي يمكىىن أن تلىىي حاجىىات
ورغبىىات أولئىىك الزبىىىائن وبالتىىالي المسىىاعدة فىىىي تحقيىى الميىىىزة

التنافسية ) ،(Weetman,2010:486وعلىى الوحىدة االقتصىادية
العمىىل علىىى اختيىىار االسىىتراتيجيات التنافسىىية التىىي تالئى ظروفهىىا
وإمكاناتهىىا ومواردهىىا المتاحىىة م ى ضىىرورة التركيىىز علىىى تحقي ى
األهىىىىىىىىداف االسىىىىىىىىتراتيجيات بفاعليىىىىىىىىة وكفىىىىىىىىاءة & (Porter
) ،Kramer,2006:1-2ويىىىىىىرى ) (Porterإن تفىىىىىىوق الوحىىىىىىدة
االقتصادية ونجاحها فىي سىوق المنافسىة يعتمىد علىى مىدى اختيىار
االسىىىتراتيجيات التنافسىىىية المناسىىىبة ،لىىىهلك قىىى ّدم ) (Porterثىىىالع
أنوا من االستراتيجيات التنافسية العامة التي يعتقد إنهىا يمكىن أن
تطب في الوحدات االقتصادية بمختلف أحجامها وأنواعهىا ،وهىه
االسىىىىىىتراتيجيات هىىىىىىي  :قيىىىىىىادة التكلفىىىىىىة والتمىىىىىىايز والتركيىىىىىىز
) ،(Wang,et.al.,2011:102-103ويمكىىىىىىىن توضىىىىىىىي هىىىىىىىه
االستراتيجيات من خالل اآلتي :ـ
 .1استراتيجيات قيادة التكلفة
يننر الى استراتيجيات قيادة التكلفة علىى إنهىا االسىتراتيجيات
التي تتبعها الوحدة االقتصىادية مىن خىالل إنتىا منتىو يكىون أقىل
تكلفة مىن تلىك التكلفىة التىي يتحملهىا المنافسىين ،وإن التكلفىة األقىل
يىىت الحصىىول عليهىىىا مىىن خىىالل تحقيىىى اإلنتاجيىىة التنافسىىية فىىىي
عمليات كل من تصني المنتو وتوزيع فضالل عن االعتماد على
االبتكىىارات التكنلوجيىىة ) ،(Blocher,et.al., 2010 :73لىىهلك
فنن هه االستراتيجيات تتطل العمل على بناء نطاق فعّال وكفوء
مىىن التسىىهيالت والسىىعي الىىى تخفىىيض التكىىاليف الزائىىدة المرتبطىىة
بمكونىات ووظىائف ال تضىيف قيمىة (Wheelen & Hunger ,
) 2004:119وتتس استراتيجيات قيادة التكلفة باآلتي :
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 عنىىد تطبيى اسىىتراتيجيات التكلفىىة األقىىل يمكىىن تقىىدي المنتجىىات
بسعر يقل عن السىعر الىهي يقدمى المنافسىين ،وبالتىالي سىتوفر
هىىه االسىىتراتيجيات القىىدرة علىىى الىىدخول فىىي حىىرب األسىىعار
). (Salter,2010:64
 تسىىاعد اسىىتراتيجيات قيىىادة التكلفىىة فىىي الحصىىول علىىى حصىىة
سوقية عالية ،مما يساعد في توفير القدرة الكافية في التفىاوق
مىىىىىىىى المجهىىىىىىىىزين بسىىىىىىىىب الشىىىىىىىىراء بكميىىىىىىىىات كبيىىىىىىىىرة
). (Blocher,et.al.,2010:16
 تجىهب هىه االسىتراتيجيات الزبىائن المتحسسىين مىن األسىعار،
وم المحافنة على أداء وجودة المنتو فيمكن المحافنة على
الزبىىىىىىىىىىىىىائن الحىىىىىىىىىىىىىاليين وكسىىىىىىىىىىىىى زبىىىىىىىىىىىىىائن جىىىىىىىىىىىىىدد
). (Hemmatfar,et.al.,2010:162
 .2استراتيجيات التمايز
تشير استراتيجيات التمايز الى تفوق الوحىدة االقتصىادية علىى
منافسيها من ناحية الجودة أو التصمي أو التقنية أو الخصىائا أو
األداء أو الوظائف من خالل تكوين تص ّور فىي أذهىان الزبىائن إن
منتىىىو الوحىىىدة االقتصىىىادية هىىىو المنتىىىو الفريىىىد مىىىن نوعىىى فىىىي
الصناعة ) ،(Wang,et.al., 2011:102إن استراتيجيات التمايز
تسىىاعد الوحىىدة االقتصىىادية فىىي زيىىادة الحصىىة السىىوقية إذا كانىىت
مبنيىىىىة علىىىىى مفىىىىاهي الجىىىىودة المتمثلىىىىة بالمطابقىىىىة للمواصىىىىفات
والمالءمىىة لالسىىتعمال ،إذ إن تحسىىين الجىىودة ل ى تىىاثيرات ايجابيىىة
علىىىىىىىى الحصىىىىىىىة السىىىىىىىوقية للوحىىىىىىىدة االقتصىىىىىىىادية وربحيتهىىىىىىىا
) ،(Hansen & Mowen , 2006:14وتتسى اسىىتراتيجيات
التمايز باآلتي :ـ
 إن اسىىىتراتيجيات التمىىىايز تقلىىىل مىىىن حساسىىىية الزبىىىائن تجىىىا
األسعار ،وبالتالي فنن أي زيادة في تكاليف المنتو أو العمليىة
يمكن تمريرها على الزبون ). (Blocher,et.al.,2010:35
 تسىاعد هىه االسىتراتيجيات فىي مواجهىة الوحىدات االقتصىىادية
الجديىىىدة فىىىي الىىىدخول الىىىى السىىىوق الىىىهي تعمىىىل بىىى الوحىىىدة
االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادية بسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب والء الزبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائن
إليها ). (Hemmatfar,et.al.,2010:162
 تعىىد اسىىتراتيجيات التمىىايز االسىىتراتيجيات األكثىىر قىىدرة علىىى
توليىىىد أعلىىىى األربىىىاا للوحىىىدة االقتصىىىادية وذلىىىك ألن التمىىىايز
يسىىىىاعد فىىىىي المحافنىىىىة علىىىىى الحصىىىىة السىىىىوقية وزيادتهىىىىا
). (Hitt,2001:166
 .3استراتيجيات التركيز
تنطوي استراتيجيات التركيز علىى تركيىز الوحىدة االقتصىادية
علىىى زبىىون معىىين أو فئىىة معينىىة مىىن الزبىىائن أو سىىوق معينىىة أو

منطقة ج رافية معينة ،وتسىتند هىه االسىتراتيجيات علىى افتىراق
وهو إن خدمة شريحة معينة من الزبائن أو جزء من السوق يكىون
أفضىل للوحىدة االقتصىادية مىن خدمىة نطىاق واسى مىن الزبىائن أو
سىوق واسىعة ) ،(Wheelen & Hunger , 2012 : 119وإن
تخصىىا الوحىىدة االقتصىىىادية فىىي تلبيىىة حاجىىىات هىىه الفئىىة مىىىن
الزبىىائن أو ذلىىك الجىىزء مىىن السىىوق سيسىىاعد فىىي تحسىىين خبىىرات
ومهارات المالكات اإلدارية والهندسية ،فضالل عن تخفيضىها لقىوة
مساومة الزبائن ) ،(Daft, 2010:198-199وتتس استراتيجيات
التركيز باآلتي :ـ
 إن اسىىتراتيجيات التركيىىز تحق ى قيمىىة عاليىىة مىىن وجهىىة ننىىر
الزبائن والوحدة االقتصادية من خىالل اتبىا طريقىة أو بليىة ال
يىىىتمكن المنافسىىىين مىىىن تقليىىىدها بسىىىهولة & (Kimani
). Wambui,2015:1309
 تساعد هه االستراتيجيات في تحسين مستويات ربحية الوحىدة
االقتصادية إذا تىوفرت لهىا مهىارات ومىوارد لخدمىة جىزء مىن
السىىىىىوق أو الزبىىىىىائن بحيىىىىىث ال تتىىىىىوفر بسىىىىىهولة للمنافسىىىىىين
). (Daft,2010:199
 إن اسىىتراتيجيات التركيىىز تسىىاعد فىىىي تخفىىيض قىىوة مسىىىاومة
الزبىىائن باإلضىىافة الىىى تحقي ى رضىىاه ووالءه ى األمىىر الىىهي
يىىىىىىىىىؤدي الىىىىىىىىىى المحافنىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى الحصىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىوقية
وزيادتها ). (Blocher,et.al.,2010:16
والتسىىاتل الىىهي ينطىىرا هنىىا  :كيىىف يمكىىن أن تسىىاعد تقنيىىة
التكلفىىة المسىىتهدفة المعتمىىدة علىىى طريقىىة التحليىىل المفكىىك ألجىىل
تخفىىىيض التكىىىاليف فىىىي تنفيىىىه االسىىىتراتيجيات التنافسىىىية للوحىىىدة
االقتصىىادية ؟ ،ويمكىىن توضىىي دور التكلفىىة المسىىتهدفة والتحليىىل
المفكك في تنفيه االستراتيجيات التنافسية من خالل اآلتي :ـ
 تساعد التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك في تخفيض التكاليف
المرتبطىىة بالمكونىىات والوظىىائف التىىي ال تضىىيف قيمىىة للوحىىدة
االقتصادية وللزبون ،وبالتالي تنفيه استراتيجيات التكلفة األقىل
.
 مىن خىىالل التكلفىة المسىىتهدفة والتحليىىل المفكىك يمكىىن التوصىىل
الى منتو ذي جودة عالية يساعد في تلبية حاجىات ومتطلبىات
الزبىىون ،وبالتىىالي يمكىىن التميّىىز بىىالجودة وتنفيىىه اسىىتراتيجيات
التمايز .
 مىىن خىىالل التكلفىىة المسىىتهدفة والتحليىىل المفكىىك يمكىىن التركيىىز
علىىى فئىىة معينىىة مىىن الزبىىائن أو التركيىىز علىىى سىىوق مسىىتهدفة
لتلبيىىة حاجات ى ومتطلبات ى  ،وبالتىىالي يمكىىن تنفيىىه اسىىتراتيجيات
التركيز .
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االطار النظري
نبذة تعريفية ع الشركة العامة للصناعات الكهربائية
الشىىركة العامىىة للصىىناعات الكهربائيىىة احىىدى تشىىكيالت وزارة
الصناعة والمعادن العراقية تاسست فىي سىنة  ،1962وتتخصىا
هىىىه الشىىىركة بننتىىىا األجهىىىزة الكهربائيىىىة المنزليىىىة والصىىىناعية،
وبدأت الشركة إنتاجها بثالثة خطوط إنتاجية ،ولكنهىا توسىعت فىي
اآلونىىة األخيىىرة لتضىىيف خطىىوط إنتاجيىىة جديىىدة يمكىىن أن تلبىىي
حاجات السوق العراقيىة مىن األجهىزة الكهربائيىة المختلفىة ،وتنىت
الشركة العديد من المنتجات ذات االستعمال المنزلىي والصىناعي،
ومىىن أهىى منتجاتهىىا مكيفىىات نسىىي الرافىىدين المنفصىىلة العموديىىة
والجداريىىة ،ومكيفىىات نسىىي الرافىىدين الشىىباكية ،ومكيفىىات الهىىواء
المركزيىىة ،وبىىرادات المىىاء سلسىىبيل ،ومولىىدات كهربائيىىة احاديىىة
وثالثة الطور ،والمحوالت الصىندوقية ،ومضىخات مىاء لمبىردات
الهىىىىواء التبخيريىىىىة ،ومضىىىىخات المىىىىاء المنزليىىىىة ،والمحىىىىوالت
الكهربائية وغيرها من المنتجات ،وعلىى الىرغ مىن إن المنتجىات
التي تنتجها الشركة تنىافس منتجىات الشىركات األجنبيىة مىن ناحيىة
الجودة ،إال إن ال يت تصدير منتجاتها الى الخار ألسباب متعلقىة
بقىىوانين التصىىىدير باإلضىىافة الىىىى ارتفىىىا تكلفىىة هىىىه المنتجىىىات،
وهنا ع ّدة عوامل تدف الشركة الى تطىوير منتجاتهىا ،والتىي مىن
أهمهىىا  :إن الشىىركة تمتلىىك مالكىىات إداريىىة ومحاسىىبية وهندسىىية
وفنيىىىىة مؤهلىىىىة تتىىىىاب أحىىىىدع التطىىىىورات والبحىىىىوع التكنلوجيىىىىة
والصناعية فىي مجىال الصىناعات الكهربائيىة ،باإلضىافة الىى قيىام
الشىىركة بىىنجراء بحىىوع دوريىىة للسىىوق مىىن أجىىل التعىىرف علىىى
حاجات ورغبات الزبائن والت يرات التي طرأت عليها ،لهلك تقوم
كىىوادر الشىىركة بىىالتخطي تحىىت اشىىراف قس ى البحىىث والتطىىوير
وقس ى التخطىىي والمتابعىىة وقس ى الرقابىىة علىىى الجىىودة مىىن أجىىل
تطىىوير المنتجىىات الحاليىىة أو إنتىىا منتجىىات جديىىد يمكىىن أن يلبىىي
احتياجات السوق التنافسية .

اوال  :احتساب التكلفة المستهدفة في الشةركة العامةة للصةناعات
الكهربائية
سىىيت تطبيى البحىىث الحىىالي فىىي أحىىدى معامىىل الشىىركة العامىىة
للصىىىىناعات الكهربائيىىىىة وهىىىىو معمىىىىل الضىىىىاغطات المتخصىىىىا
بصىىناعة وتجمي ى بىىرادات المىىاء ذات الحنفيتىىين والىىثالع واألرب ى
حنفيات ،وسيطب البحث على منتو براد الماء سلسبيل ذو ثىالع
حنفيىىات بسىىب ارتفىىا تكلفتىى  ،لىىهلك سىىيت تطبيىى تقنيىىة التكلفىىة
المستهدفة والتي تتطل القيام بارب خطوات رئيسىية وهىي تحديىد
سعر البي المسىتهدف ،وتحديىد هىام الىرب المسىتهدف ،وتحديىد
التكلفىىىة المسىىىتهدفة ،وأخيىىىرال تحديىىىد الطريقىىىة المالئمىىىة لتخفىىىيض
التكاليف ،وكما موض باآلتي :ـ

ثانيا :تحديد سةعر البيةع المسةتهدف لمنتةو بةراد المةا سلسةبيل
ذو ثالث حنفيات :
إن سىىعر البي ى المسىىتهدف يىىت تحديىىد باالعتمىىاد علىىى القيمىىة
المدركىىة للزبىىون تجىىا منتىىو الوحىىدة االقتصىىادية ،أو باالعتمىىاد
على متوس أسعار المنافسين ،وننرال لعدم امكانية االعتمىاد علىى
الطريقىىة األولىىى بسىىب عىىدم القىىدرة علىىى التحديىىد الىىدقي لزبىىائن
الشىىركة وصىىعوبة االتصىىال به ى  ،لىىهلك ت ى اللجىىوء الىىى الطريقىىة
الثانية وهىي االعتمىاد علىى متوسى أسىعار بيى المنافسىين لمنتىو
بىىىراد المىىىاء ذو ثىىىالع حنفيىىىات  .وتىىى تحديىىىد المنتجىىىات المنافسىىىة
للمنتىىىو محىىىل البحىىىث مىىىن خىىىالل العىىىاملين فىىىي قسىىى التسىىىوي
باإلضىىافة الىىى المسىىوحات واالسىىتطالعات الميدانيىىة التىىي قىىام بهىىا
الباحىىىث للسىىىوق التىىىي يبىىىا بهىىىا هىىىها المنتىىىو لتحديىىىد المنتجىىىات
المنافسىىىة وأسىىىعار بيعهىىىا  .ويمكىىىن توضىىىي متوسىىى أسىىىعار بيىىى
المنافسين لمنتو براد الماء ذو ثىالع حنفيىات مىن خىالل الجىدول
(. )1

جدول ( )1متوس أسعار بي المنافسين لمنتو براد الماء ذو ثالع حنفيات
ت

اس المنتو المنافس

سعر بي الوحدة (بالدينار)

1

منتو براد الماء ذو ثالع حنفيات نو ) (Ecolopoأمريكي المنشا

800000

1

منتو براد الماء ذو ثالع حنفيات نو ) (Odwiteتركي المنشا

220000

0

منتو براد الماء ذو ثالع حنفيات نو ) )Oshaهندي المنشا

210000

4

منتو براد الماء ذو ثالع حنفيات نو ) (Cncentصيني المنشا

200000

5

منتو براد الماء ذو ثالع حنفيات نو ) (Danaمصري المنشا

680000

6

منتو براد الماء ذو ثالع حنفيات نو ( (Amaxioسوري المنشا

650000

المجمو

4010000
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÷ عدد المنتجات المنافسة

÷6

ا متوس أسعار بي المنافسين لمنتو براد الماء ذو ثالع حنفيات

210000

المصدر :قس التسوي في الشركة واالستطال الميداني ألسعار السوق .
يوضى الجىدول أعىال المنتجىات المنافسىة لمنتىو بىراد المىاء
سلسىىىبيل ذو ثىىىالع حنفيىىىات وأسىىىعار بيعهىىىا خىىىالل سىىىنة ،1012
وحسىى سياسىىة الشىىركة العامىىة للصىىناعات الكهربائيىىة فننىى يىىت
تحديىىد سىىعر البي ى المسىىتهدف لهىىها المنتىىو علىىى أسىىا متوس ى
أسعار بي المنتجات المنافسة خالل سنة البحىث والبىال 210000
دينار .
ثالثةةةا  :تحديةةةد هةةةامش الةةةربح المسةةةتهدف لمنتةةةو بةةةراد المةةةا
سلسبيل ذو ثالث حنفيات
إن إدارة الشىىركة ترغىى فىىي تحقيىى هىىام ربىى مسىىتهدف
لمنتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات بنسبة تتىراوا مىا بىين
 %10الى  %00من التكلفة المسىتهدفة ،وننىرال للمنافسىة الشىديدة
التىىي تمىىر بهىىا هىىه الشىىركة ،فيظف ّ
ضىىل اختيىىار الحىىد األدنىىى لهىىام
الرب المستهدف والبال  %10من التكلفة المستهدفة .
رابعا  :تحديد التكلفة المستهدفة لمنتةو بةراد المةا سلسةبيل ذو
ثالث حنفيات
يمكىىىن تحديىىىد التكلفىىىة المسىىىتهدفة بىىىالفرق بىىىين سىىىعر البيىىى
المسىىىىتهدف وهىىىىام الىىىىرب المسىىىىتهدف ،وبىىىىهلك فىىىىنن التكلفىىىىة
المسىىتهدفة لمنتىىو بىىراد المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات يمكىىن
احتسابها من خالل االتي :
التكلفة المستهدفة ا سعر البي
المستهدف

المستهدف – هام

ا 0.10 - 210000
0.10 +


ا 210000

ا 1.10 ÷ 210000
ا  600000دينار التكلفة المستهدفة

ويالحىىإ ممىىا سىىب  ،إن التكلفىىة المسىىتهدفة لمنتىىو بىىراد المىىاء
سلسبيل ذو ثالع حنفيات كانت بمبلى  600000دينىار ،كمىا وبلى
سىىىىعر البيىىىى المسىىىىتهدف  210000دينىىىىار ،إمىىىىا هىىىىام الىىىىرب
المسىىىىتهدف لهىىىىها المنتىىىىو فقىىىىد كىىىىان بمبلىىىى  110000دينىىىىار
( )%10 × 600000أو (. ) 600000 – 210000

خامسةةا  :تحديةةد الطريقةةة المالئمةةة لتخفةةيا تكلفةةة منتةةو بةةراد
الما سلسبيل ذو ثالث حنفيات
قبل تحديد الطريقة المالئمة لتخفيض تكلفىة منتىو بىراد المىاء
سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات ،فالبىىد مىىن تحديىىد التكلفىىة الفعليىىة لهىىها
المنتىىىو مىىىن مىىىواد مباشىىىرة وأجىىىور مباشىىىرة ومصىىىاريف غيىىىر
مباشرة ،ويمكن توضي كيفية احتساب التكلفة الفعلية لمنتو براد
الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات من خالل الجدول (. )1

الرب

جدول ( )1التكلفة الفعلية لمنتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات

ت

عناصر التكلفة

التفاصيل

1

المواد المباشرة

المبلىىىى (بالىىىىدينار) المبلىىىى (بالىىىىدينار) النسىىبة الىىى التكلفىىة
الكلية
كلي
جزئي

هيكل البراد

90000

%11.2

الخزان م ثالع حنفيات

55000

%2.8

سعة  1طن

60000

%8.4

المروحة م محركها

15000

%0.5

150000

%11.1

14000

%1.0

الضاغ

النحا

واأللمنيوم

مثبتات األجزاء األخرى
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الثرموستات

16000

%1.0

غاز التبريد

98000

%10.8

المواد الكيمياوية

11000

%1.2

الصب

10000

%1.8

تكلفة المواد المباشرة

540000

%26.1

أجور عمال اإلنتا

90000

%11.2

1

األجور المباشرة

0

المصىىىاريف غيىىىر المصىىىىىىاريف الصىىىىىىناعية غيىىىىىىر 40000
المباشرة
المباشرة
15000
المصىىىىىىىاريف التسىىىىىىىويقية غيىىىىىىىر
15000
المباشرة
المصىىىىىىىاريف اإلداريىىىىىىىة غيىىىىىىىىر
المباشرة

%5.6
%0.5
%1.1
80000

%11.1

مجمو المصاريف غير المباشرة
التكلفىىىة الفعليىىىة لمنتىىىو بىىىراد المىىىاء سلسىىىبيل ذو ثىىىالع
حنفيات
المصدر :البيانات المتاحة في شعبة التكاليف لسنة . 1012
يالحإ من خالل الجدول أعال  ،إن التكلفة الفعلية لمنتو بىراد
المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات كانىىت بمبلىى  210000دينىىار،
حيث كانت تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة والمصىاريف
غير المباشرة  80000 ،90000 ،540000دينىار علىى التىوالي،
وقىىىد بل ىىىت نسىىىبتها مىىىن التكلفىىىة الكليىىىة لهىىىها المنتىىىو ،%26.1
 %11.1 ،%11.2علىىى التىىوالي  .وممىىا تجىىدر اإلشىىارة إليىى إن
سعر البي الحالي هو  250000دينار ،األمر الهي يعني إن الرب
المتحق من هها المنتو سيكون بمبلى  40000دينىار (250000
–  ،)210000وعلىىىى الىىىرغ مىىىن ذلىىىك فىىىنن التكلفىىىة المسىىىتهدفة
للمنتىىىو كانىىىت بمبلىىى  600000دينىىىار وسىىىعر البيىىى المسىىىتهدف
 210000دينىىار األمىىر الىىهي يعنىىي إن هىىام الىىرب المسىىتهدف
 110000دينىىىار ،وبىىىهلك يمكىىىن احتسىىىاب الفجىىىوات بىىىين المبىىىال
الفعلية والمبال المستهدفة لكل من تكلفة وأسعار بي المنتو محل
البحث كاآلتي :
المبل الفعلي – المبل المستهدف ا الفجوة
 600000 – 210000ا  110000دينار فجوة سالبة للتكلفة
 210000 – 250000ا  00000دينار فجوة سالبة لسعر البي

210000

%100

ويشير هها األمر الى ضرورة تخفىيض التكلفىة باإلضىافة الىى
تخفىىىيض سىىىعر البيىىى  ،لىىىهلك فمىىىن الضىىىروري اختيىىىار الطريقىىىة
المالئمة لتخفيض التكلفىة ،وننىرال للمنافسىة الشىديدة التىي يمىر بهىا
هىىىها المنتىىىو فالبىىىد مىىىن تطىىىوير وتحسىىىين وتخفىىىيض تكاليفىىى
بالمقارنة مى منتجىات أفضىل المنافسىين مىن خىالل االعتمىاد علىى
قيىىا مواصىىفات وتكىىاليف المنتىىو المنىىافس ،وبىىهلك فىىنن أفضىىل
طريقة لتخفيض التكاليف هي طريقة التحليل المفكك .
سادسا  :استعما التحليل المفكك في تخفيا التكةالي
الى التكلفة المستهدفة

للو ةو

ل ىرق إجىراء التحليىل المفكىىك لمنتىو بىراء المىاء سلسىىبيل ذو
ثالع حنفيات ،فالبد مىن تحديىد أجىزاء هىها المنتىو بشىكل دقيى ،
ولتحقي ى هىىها ال ىىرق فىىت االسىىتعانة بىىيراء المهندسىىين والفنيىىين
والمختصىىىين فىىىي قسىىى الرقابىىىة علىىىى الجىىىودة فىىىي الشىىىركة ،وتىىى
التوصل الى إن براد الماء المهكور يتالف من األجزاء اآلتية :ـ
 .1الهيكل الخارجي :ـ ويتالف من الوج األمامي للبىراد ،والوجى
الخلفي للبراد بجزئي العلوي والسفلي ،والوج الجىانبي للبىراد
األيمن واأليسر ،والقاعدة الوسطية ،وحوق السنك .
 .1مننومة المروحة :ـ وتتالف مىن المروحىة ،وحامىل المروحىة،
والمبادل الحراري ). (Condenser
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 .0مننومىىىىىة التبريىىىىىد :ىىىىىـ وتتىىىىىالف مىىىىىن األنابيىىىىى النحاسىىىىىية،
والثرموسىىىىتات ،والحنفيىىىىات ،والفالتىىىىر ،وبراغىىىىي التثبيىىىىت،
وطوافة الماء ،وعازل الشحن ،والضاغ ). (Compressor
 .4حوق التبريىد :ىـ ويتىالف مىن حىوق لحفىإ المىاء ،والفالتىر،
وبراغي التثبيت .

وقبىىل إجىىىراء التحليىىىل المفكىىىك فالبىىد مىىىن تحديىىىد المواصىىىفات
الهندسية والفية للمنتو محل البحىث وذلىك مىن أجىل المقارنىة مى
النتائ التىي سىيت التوصىل إليهىا بعىد إجىراء هىها التحليىل ،ويمكىن
توضي المواصفات الهندسىية والفنيىة لمنتىو بىراد المىاء سلسىبيل
ذو ثالع حنفيات من خالل الجدول اآلتي :

جدول ( )0المواصفات الهندسية والفنية لمنتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات
ت

التفاصيل

المواصفات الهندسية والفنية

1

موديل البراد

CM3/165/1

1

سعة خزان ماء البراد

80 Letters

0

سعة تبريد البراد

170 Letters in Hour

4

وزن البراد

75 Kilo Gram

5

قدرة محر المروحة الداخلية

180 Watt

6

مائ أو مرك التبريد

Freon Gas R22

2

فولتية التش يل المطلوبة

220-240 Volt – 60 HZ

8

سعة الضاغ (الكمبريسر)

One Ton

المصدر :البيانات المتاحة في قس التخطي والمتابعة في الشركة .
المنشىىا ،ومىىن خىىالل هىىها التحليىىل ت ى التوصىىل الىىى مجموعىىة مىىن
الفروقات بىين األجىزاء والمىواد المسىتعملة فىي منتىو بىراد المىاء
سلسبيل ذو ثىالع حنفيىات ،ويمكىن توضىي نتىائ مقارنىة التحليىل
المفكك بين منتىو الشىركة والمنتىو المنىافس مىن خىالل الجىدول
اآلتي :

وبعد تحديد أجزاء منتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيىات
وتحديىىد مواصىىفات الهندسىىية ،تى اختيىىار منتىىو أفضىىل المنافسىىين
وهىىو منتىىو بىىراد المىىاء ذو ثىىالع حنفيىىات نىىو )(Ecolopo
أمريكي المنشا ،وبمسىاعدة المهندسىين والفنيىين المتخصصىين فىي
الشىىركة العامىىة للصىىناعات الكهربائيىىة ت ى إجىىراء التحليىىل المفكىىك
لمنتىو بىراد المىاء ذو ثىالع حنفيىات نىو ) (Ecolopoأمريكىي
جدول ( )4نتائ مقارنة التحليل المفكك لمنتو براد الماء سلسبيل ومنتو براد الماء ) (Ecolopoأمريكي المنشا
براد الماء سلسبيل
ت

التفاصيل

براد الماء )(Ecolopo

الفرق

الكميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وحىىىىىىىىىىىىىىدة الكميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وحىىىىىىىىىىىىىدة الكميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وحىىىىىىىىىىىىدة
القيا
المصروفة
القيا
المصروفة
القيا
المصروفة

1

هيكل البراد

05.500

ك

45.500

ك

 10.000نقا

ك

1

الخىىىىىىزان مىىىىىى ثىىىىىىالع 10.000
حنفيات

ك

15.100

ك

 4.900نقا

ك

0

الضاغ

سعة  1طن

6.500

ك

6.500

ك

-

-

4

المروحة م محركها

4.000

ك

4.000

ك

-

-

11.800

ك

5.400

ك

 2.400زيادة

ك

5

النحا

واأللمنيوم

189

الزاملي  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (196- 122 )1019( – )1
6

مثبتات األجزاء األخرى 0.900

ك

1.100

ك

 1.800زيادة

ك

2

الثرموستات

1.500

ك

1.100

ك

 0.000زيادة

ك

8

غاز التبريد

11.600

ك

6.400

ك

 6.100زيادة

ك

9

المواد الكيمياوية

4.000

ك

0.100

ك

 1.100زيادة

ك

2.200

ك

4.100

ك

 0.500زيادة

ك

 10الصب

يالحإ من خالل الجدول ( ،)4إن كمية المىواد المسىتعملة فىي
هيكىىل البىىراد لمنتىىوجي سلسىىبيل و ) (Ecolopoكانىىت ،05.500
 45.500ك على التوالي األمر الىهي يشىير الىى إن هنىا نقىا
فىىي الكميىىة المسىىتعملة مىىن هىىه المىىواد بكميىىة  10ك ى  ،وبالنسىىبة
للمىىىواد المسىىىتعملة فىىىي الخىىىزان مىىى ثىىىالع حنفيىىىات فقىىىد اسىىىتعمل
المنتوجين  15.100 ،10.000ك على التوالي مما يشير الى إن
هنىا نقىىا فىىي كميىىة المىىواد المسىىتعملة بكميىىة  4.900ك ى  ،كمىىا
ويالحىىىإ تسىىىاوي الكميىىىات المسىىىتعملة فىىىي المنتجىىىين مىىىن المىىىواد
األوليىىة الخاصىىة بالضىىاغ والمروحىىة والتىىي بل ىىت  4 ،6.5ك ى
على التوالي ،إمىا كميىة النحىا واأللمنيىوم المسىتعملة فىي منتىو
سلسىىبيل ومنتىىو ) (Ecolopoفقىىد كانىىت  5.400 ،11.800ك ى
علىىى التىىوالي األمىىر الىىهي يعنىىي إن هنىىا زيىىادة فىىي كميىىة المىىواد
األوليىىىة المسىىىتعملة بكميىىىة  2.400ك ىىى  ،وفيمىىىا يتعلىىى بمثبتىىىات
األجزاء األخرى فقد استعمل المنتجين  1.100 ،0.900ك علىى
التوالي مما يعني إن هنا زيادة في كمية المىواد المسىتعملة بكميىة
 1.800دينار ،إما كمية المواد األولية المستعملة فىي الثرموسىتات
فكانىىت للمنتجىىين  1.100 ،1.500ك ى علىىى التىىوالي األمىىر الىىهي
يشىىىير الىىىى إن هنىىىا زيىىىادة بكميىىىة  0.000ك ىىى  ،وبالنسىىىبة ل ىىىاز
التبريد المستعمل في المنتجين فكان بكمية  6.400 ،11.600ك ى
علىىى التىىوالي ممىىا يعنىىي إن هنىىا زيىىادة بكميىىة  6.100ك ى  ،كمىىا
ويالحإ إن كمية المواد الكيمياويىة المسىتعملة فىي المنتجىين كانىت

 0.100 ،4.000ك ى علىىى التىىوالي ،األمىىر الىىهي يعنىىي إن هنىىا
زيىىىادة بكميىىىة  1.100ك ىىى  ،وأخيىىىرال فىىىنن الكميىىىة المسىىىتعملة مىىىن
الصىىب للمنتجىىين كانىىت  4.100 ،2.200ك ى علىىى التىىوالي ممىىا
يشير الى إن هنا زيادة بكمية  0.500ك ى  .وكىل هىه الزيىادات
في الكميات المستعملة في منتو الشركة كان لها تاثير سلبي على
مواصىىفات منتىىو الشىىركة وارتفىىا تكاليف ى  ،وبعىىد المناقشىىة م ى
مهندسي التصمي والتصني ومحاسىبي التكىاليف فىي الشىركة ،فىت
التوصىىىل الىىىى مجموعىىىة النتىىىائ عنىىىد تعىىىديل مواصىىىفات منتىىىو
الشركة وفقا ل لمواصفات المنتو المنافس ،وهي كاآلتي :ـ
أوال  :موا ةةفات منتةةو بةةراد المةةا سلسةةبيل وفقةةا لموا ةةفات
المنتو المنافس
إن تعديل منتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيىات فىي ظىل
مواصىىفات المنتىىو المنىىافس وهىىو منتىىو بىىراد المىىاء ذو ثىىالع
حنفيىىىىات ) (Ecolopoأمريكىىىىي الصىىىىن  ،يىىىىؤدي الىىىىى تحسىىىىين
المواصىىفات الهندسىىية والفنيىىة لمنتىىو الشىىركة ممىىا يجعلىى أكثىىر
مالءمة لحاجات ومتطلبات الزبىائن ،ويمكىن توضىي المواصىفات
الهندسىىية والفنيىىة لمنتىىو بىىراد المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات
الحاليىىة والمقترحىىة (فىىي ظىىل مواصىىفات المنتىىو المنىىافس) بعىىد
استعمال التحليل المفكك للوصول الى التكلفة المستهدفة من خىالل
الجدول اآلتي :

جدول ( )5المواصفات الهندسية والفنية لمنتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات الحالية والمقترحة في ظل مواصفات المنتو
المنافس بعد استعمال التحليل المفكك للوصول الى التكلفة المستهدفة
ت

التفاصيل

المواصفات الهندسية والفنية الحالية

المواصفات الهندسية والفنية المقترحة

1

موديل البراد

CM3/165/1

CM3/165/2

1

سعة خزان ماء البراد

80 Letters

90 Letters

0

سعة تبريد البراد

170 Letters in Hour

180 Letters in Hour

4

وزن البراد

75 Kilo Gram

60 Kilo Gram

5

قدرة محر المروحة الداخلية

180 Watt

180 Watt

6

مائ أو مرك التبريد

Freon Gas R22

Freon Gas R134
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2

فولتية التش يل المطلوبة

220-240 Volt – 60 HZ

200-220 Volt – 60 HZ

8

سعة الضاغ (الكمبريسر)

One Ton

One Ton

يتضى مىىن خىىالل الجىىدول ( ،)5إن هنىىا تحسىىينات ملحوظىىة
علىىى منتىىو بىىراد المىىاء سلسىىبيل بعىىد تعىىديل مواصىىفات الهندسىىية
والفنيىىىىة فىىىىي ضىىىىوء المنتىىىىو المنىىىىافس ،ويمكىىىىن توضىىىىي هىىىىه
التحسينات كاآلتي :ـ
 .1تحسين كفاءة التبريد في ضوء المواصفات العالمية القياسية .
 .1سعة خزان ماء التبريد ستكون  90لتر بعد إن كانت  80لتر .
 .0سعة التبريد سىتكون  180لتىر فىي السىاعة بعىد إن كانىت 120
لتر في الساعة .
 .4سيقل وزن البراد من  25ك الى  60ك .
 .5سيت استعمال غاز الفريون  R134صىدي البيئىة بعىد إن كىان
ال از المستعمل . R22
 .6سىتنخفض فولتيىة التشى يل مىن  140-110فولىت بالسىاعة الىىى
 110-100فولت بالساعة .

وعلي  ،فنن التحسينات أعال في المواصفات الهندسية والفنيىة
لمنتو براد الماء سلسىبيل ذو ثىالع حنفيىات سىتؤدي الىى تحسىين
جىىودة هىىها المنتىىو فيمىىا يتعل ى بالمطابقىىة للمواصىىفات والمعىىايير
الموضىىوعة باإلضىىافة مالءمىىة المنتىىو السىىتعمال الزبىىون بحيىىث
يمكن أن يلبي حاجات ورغبات ومتطلبات ذلك الزبون .
ثانيا  :تكلفة منتو براد الما سلسبيل وفقا لموا فات المنتةو
المنافس
قبل تطبي التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك في الشركة محل
البحث كانىت التكلفىة الفعليىة لمنتىو بىراد المىاء سلسىبيل ذو ثىالع
حنفيات بمبل  210000دينار ،حيث كانت تكلفىة المىواد المباشىرة
واألجىىىىور المباشىىىىرة والمصىىىىاريف غيىىىىر المباشىىىىرة ،540000
 80000 ،90000دينىىىار علىىىى التىىىوالي ،وقىىىد بل ىىىت نسىىىبتها مىىىن
التكلفة الكليىة  %11.1 ،%11.2 ،%26.1علىى التىوالي ،ويمكىن
توضي تكلفة هها المنتو فىي ظىل المواصىفات الحاليىة وفىي ظىل
مواصفات المنتىو المنىافس وتخفىيض التكلفىة مىن خىالل الجىدول
اآلتي :

جدول ( )6تخفيض التكاليف باستعمال التحليل المفكك للوصول الى التكلفة المستهدفة لمنتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات

ت

التفاصيل

تكلفة منتو براد الماء سلسبيل

تكلفة منتو براد الماء سلسبيل

في ظل المواصفات الحالية

في ظل مواصفات المنتو المنافس

الكميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة التكلفة (دينار) الكمية المصروفة
المصروفة

التكلفة (دينار)

تخفىىىيض (زيىىىادة)
التكلفة بالدينار

1

هيكل البراد

 05.500ك

90000

 45.500ك

115000

()15000

1

الخىىىىىىزان مىىىىىى ثىىىىىىالع  10.000ك
حنفيات

55000

 15.100ك

68000

()10000

0

الضاغ

سعة  1طن

 6.500ك

60000

 6.500ك

60000

-

4

المروحة م محركها

 4.000ك

15000

 4.000ك

15000

-

 11.800ك

150000

 5.400ك

60000

82000

 1.100ك

2500

6500

10000

0000
48000
0500

واأللمنيوم

5

النحا

6

مثبتات األجزاء األخرى  0.900ك

14000

2

الثرموستات

 1.500ك

16000

 1.100ك

8

غاز التبريد

 11.600ك

98000

 6.400ك

50000

9

المواد الكيمياوية

 4.000ك

11000

 0.100ك

8500
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 10الصب
تكلفة المواد المباشرة

 2.200ك

10000

 4.100ك

11000

9000

-

540000

-

411000

119000

يالحىىإ مىىن خىىالل الجىىدول أعىىال  ،إن تكلفىىة المىىواد المباشىىرة
لمنتىىىو بىىىراد المىىىاء سلسىىىبيل ذو ثىىىالع حنفيىىىات سىىىتنخفض الىىىى
 411000دينار بعد إن كانت  540000دينار مما يعنىي إن هنىا
تخفيض في تكلفة المىواد المباشىرة بمبلى  119000دينىار ،أي إن

نسىىىىبة التخفىىىىيض بالتكلفىىىىة ،)540000 ÷ 119000( %11.00
ويمكىىىن توضىىىي تكلفىىىة المنتىىىو بعىىىد تطبيىىى التكلفىىىة المسىىىتهدفة
والتحليل المفكك من خالل الجدول (. )2

جدول ( )2تكلفة منتو براد الماء سلسبيل ذو ثالع حنفيات بعد تطبي التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك
المبلىىىى (بالىىىىدينار) المبلىىىى (بالىىىىدينار) النسىىبة الىىى التكلفىىة
الكلية
كلي
جزئي

ت

عناصر التكلفة

التفاصيل

1

المواد المباشرة

1

األجور المباشرة

0

المصىىىاريف غيىىىر المصىىىىىىاريف الصىىىىىىناعية غيىىىىىىر 40000
المباشرة
المباشرة
15000
المصىىىىىىىاريف التسىىىىىىىويقية غيىىىىىىىر
15000
المباشرة

هيكل البراد

115000

%19.4

الخزان م ثالع حنفيات

68000

%11.5

سعة  1طن

60000

%10.1

المروحة م محركها

15000

%4.1

60000

%10.2

مثبتات األجزاء األخرى

2500

%1.0

الثرموستات

10000

%1.1

غاز التبريد

50000

%8.5

المواد الكيمياوية

8500

%1.4

الصب

11000

%1.9

الضاغ

النحا

واأللمنيوم

تكلفة المواد المباشرة

411000

%21.0

أجور عمال اإلنتا

90000

%15.1

المصىىىىىىىاريف اإلداريىىىىىىىة غيىىىىىىىىر
المباشرة

%6.2
%4.0
%1.5
80000

%10.5

مجمو المصاريف غير المباشرة
التكلفىىىة الكليىىىة لمنتىىىو بىىىراد المىىىاء سلسىىىبيل ذو ثىىىالع
حنفيات

591000

%100
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يالحإ من خالل الجدول أعال  ،إن التكلفة الكلية لمنتو بىراد
المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات كانىىت بمبلىى  591000دينىىار،
حيث كانت تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة والمصىاريف
غير المباشرة  80000 ،90000 ،411000دينىار علىى التىوالي،
وقد بل ىت نسىبتها مىن التكلفىة الكليىة %10.5 ،%15.1 ،%21.0
علىىىى التىىىوالي  .وهىىىها يعنىىىي إن التحليىىىل المفكىىىك قىىىد سىىىاعد فىىىي
الوصول الى التكلفة المستهدفة البال ة  600000دينار ،وبهلك فقد
ت غل الفجوة السالبة الخاصة بالتكلفىة (البال ىة  110000دينىار)
وتحقيىىىىىى فجىىىىىىوة موجبىىىىىىة بمبلىىىىىى  9000دينىىىىىىار (– 600000
 ،)591000وكىىل هىىه األمىىور تعىىد مؤشىىرات ايجابيىىة يمكىىن مىىن
خاللها بي المنتو بالسعر المستهدف البىال  210000دينىار ،أي
هنىىىىا امكانيىىىىة لتحقيىىىى هىىىىام ربىىىى بمبلىىىى  119000دينىىىىار
( )591000 – 210000بعد إن كان هام الرب المتحق بمبلى
 40000دينار .

إن تطبيىى التكلفىىة المسىىتهدفة والتحليىىل المفكىىك قىىد سىىاعد فىىي
تحسىىين جىىودة منتىىو بىىراد المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات مىىن
خىىالل تحسىىين كفىىاءة التبريىىد ،وتحسىىين هيكىىل البىىراد ،وإن سىىعة
خزان مىاء التبريىد سىتكون  90لتىر بعىد إن كانىت  80لتىر ،وسىعة
التبريد سىتكون  180لتىر فىي السىاعة بعىد إن كانىت  120لتىر فىي
الساعة ،وسيقل وزن البراد مىن  25ك ى الىى  60ك ى  ،باإلضىافة
الى استعمال غاز الفريون  R134صدي البيئة بعد إن كان ال ىاز
المستعمل  ،R22وتخفيض فولتيىة التشى يل مىن  140-110فولىت
بالسىىاعة الىىى  110-100فولىىت بالسىىاعة ،وكىىل هىىه األمىىور تعىىد
مؤشىىرات ايجابيىىة تشىىير الىىى امكانيىىة تنفيىىه اسىىتراتيجيات التمىىايز
بالجودة من خالل جعل منتو الشركة (براد الماء سلسبيل) أعلىى
جودة من منتجات المنافسين ،وبالتالي المساعدة في جهب الزبىائن
والمحافنة عليه باإلضافة الى كسى زبىائن جىدد وبالتىالي زيىادة
الحصة السوقية .

ثالثةةةةةا  :تنفيةةةةةذ االسةةةةةتراتيجيات التنافسةةةةةية باسةةةةةتعما التكلفةةةةةة
المستهدفة والتحليل المفكك

 دور التكلفةةةةةة المسةةةةةتهدفة والتحليةةةةةل المفكةةةةةك فةةةةةي تنفيةةةةةذ
استراتيجيات التركيز

يمكىىن توضىىي الىىدور الىىهي يمكىىن أن تلعبى التكلفىىة المسىىتهدفة
والتحليل المفكك في توفير المعلومات الكلفوية المالئمة التي يمكن
أن تساعد إدارة الشركة محل البحث في تنفيىه كىل نىو مىن أنىوا
االسىىىىتراتيجيات التنافسىىىىية العامىىىىة فيمىىىىا يتعلىىىى بتنفيىىىىه كىىىىل مىىىىن
استراتيجيات قيادة التكلفة والتمايز والتركيز من خالل اآلتي :

بعد تخفيض تكلفة منتو براد الماء سلسبيل وتحسىين جودتى ،
يمكىىن للشىىركة العامىىة للصىىناعات الكهربائيىىة تنفيىىه اسىىتراتيجيات
التركيز من خالل التركيز علىى جىزء معىين مىن الزبىائن أو جىزء
معىىين مىىن السىىوق والعمىىل علىىى خدمىىة ذلىىك الجىىزء بافضىىل شىىكل
ممكن ،حيث إن تخصا الشركة في تصني براد المىاء ذو ثىالع
حنفيىىات يمكىىن أن يسىىاعد فىىي تلبيىىة حاجىىات الجىىزء المعىىين مىىن
الزبىىىائن أو السىىىوق ،األمىىىر الىىىهي سيسىىىاعد فىىىي تحسىىىين خبىىىرات
ومهارات المالكىات اإلداريىة والهندسىية فىي الشىركة ،وبىهلك فىنن
تنفيىىه اسىىتراتيجيات التركيىىز سىىيحق قيمىىة عاليىىة مىىن وجهىىة ننىىر
الزبىىائن والشىىركة ،كمىىا وتسىىاعد هىىه االسىىتراتيجيات فىىي تحسىىين
مسىىىتويات ربحيىىىة الشىىىركة محىىىل البحىىىث نتيجىىىةل لتىىىوفر مهىىىارات
وموارد لخدمة الجىزء المعىين مىن الزبىائن أو السىوق ،فضىالل عىن
مساعدتها في تخفيض قوة مسىاومة الزبىائن باإلضىافة الىى تحقيى
رضاه ووالءه األمر الهي يؤدي الى زيادة الحصة السوقية .

 دور التكلفةةةةةة المسةةةةةتهدفة والتحليةةةةةل المفكةةةةةك فةةةةةي تنفيةةةةةذ
استراتيجيات قيادة التكلفة
إن تطبي ى التكلفىىة المسىىتهدفة والتحليىىل المفكىىك قىىد سىىاعد فىىي
تخفىىيض تكلفىىة منتىىو بىىراد المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع حنفيىىات الىىى
 591000دينىىىار بعىىىد إن كانىىىت التكلفىىىة  210000دينىىىار ،أي إن
مقىىدار التخفىىيض فىىي التكلفىىة  119000دينىىار ممىىا يشىىير الىىى إن
نسبة التخفيض في تكلفىة هىها المنتىو  ،%16.26وإن هىها األمىر
يعنىىي الوصىىول الىىى التكلفىىة المسىىتهدفة البال ىىة  600000دينىىىار
األمىىر الىىهي يسىىاعد فىىي بيىى المنتىىو بالسىىعر المسىىتهدف البىىال
 210000دينار وتحقي هام رب بمبل  119000دينىار ،وكىل
هىىىه األمىىىور تعىىىد مؤشىىىرات ايجابيىىىة تشىىىير الىىىى امكانيىىىة تنفيىىىه
استراتيجيات قيىادة التكلفىة مىن خىالل جعىل منتىو الشىركة (بىراد
المىىاء سلسىىبيل) يتحمىىل تكلفىىة أقىىل مىىن تلىىك التكلفىىة التىىي يتحملهىىا
المنافسين ،وبالتىالي المسىاعدة فىي جىهب الزبىائن المتحسسىين مىن
األسىىىعار والمحافنىىىة علىىىيه باإلضىىىافة الىىىى كسىىى زبىىىائن جىىىدد
وبالتالي زيادة الحصة السوقية .
 دور التكلفةةةةةة المسةةةةةتهدفة والتحليةةةةةل المفكةةةةةك فةةةةةي تنفيةةةةةذ
استراتيجيات التمايز

وعلي ى  ،يمكىىن القىىول إن تطبي ى التكلفىىة المسىىتهدفة والتحليىىل
المفكك في الشركة العامة للصناعات الكهربائية على منتىو بىراد
المىىىاء سلسىىىبيل ذو ثىىىالع حنفيىىىات يمكىىىن أن يسىىىاعد فىىىي تنفيىىىىه
االستراتيجيات التنافسية ،حيث يمكن تخفىيض التكىاليف المرتبطىة
بالمكونىىىات والوظىىىائف التىىىي ال تضىىىيف قيمىىىة للشىىىركة وللزبىىىون
بالشىىكل الىىهي يجعىىل تكلفىىة المنتىىو أقىىل مىىن التكلفىىة التىىي يتحملهىىا
المنافسين وبالتىالي تنفيىه اسىتراتيجيات التكلفىة األقىل ،األمىر الىهي
يسىىاعد فىىي جىىهب الزبىىائن المتحسسىىين مىىن األسىىعار والمحافنىىة
علىىيه باإلضىىافة الىىى كس ى زبىىائن جىىدد وبالتىىالي زيىىادة الحصىىة
السوقية ،كما ويمكن التوصل الى منتو ذي جودة عالية يمكن أن
يلبىىي حاجىىات ورغبىىات ومتطلبىىات الزبىىون وبالتىىالي يمكىىن التميّىىز
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بالجودة وتنفيه استراتيجيات التمايز ،وبالتالي المسىاعدة فىي جىهب
الزبائن والمحافنة عليه باإلضافة الى كس زبائن جدد وبالتىالي
زيادة الحصة السوقية ،ونتيجةل لتخفيض التكاليف وتحسين الجىودة
يمكن التركيز على فئىة معينىة مىن الزبىائن أو التركيىز علىى سىوق
مسىىىىىتهدفة لتلبيىىىىىة حاجاتىىىىى ومتطلباتىىىىى وبالتىىىىىالي يمكىىىىىن تنفيىىىىىه
استراتيجيات التركيز ،وبهلك فقد ت إثبات فرضية البحث .
االستنتاجات والتو يات
اوال  :االستنتاجات
خالل هها البحث تى التوصىل الىى مجموعىة مىن االسىتنتاجات،
وهي كاآلتي :ـ
 .1تقنيىىىىة التكلفىىىىة المسىىىىتهدفة هىىىىي احىىىىدى تقنيىىىىات إدارة التكلفىىىىة
االستراتيجيات ،والتي تهت بتخطي األربىاا وإدارة التكىاليف،
بحيث يكىون سىعر بيى المنتىو هىو الموجى للتكلفىة مىن خىالل
التركيىىز علىىى الزبىىون ومتطلبات ى  ،وبىىهلك فمىىا هىىي اال مبىىادرة
إلدارة التكاليف خالل المراحل األولى من دورة حيىاة المنتىو
.
 .1هنا سبعة مبادئ لتقنية التكلفة المستهدفة ،وهي  :السعر يقىود
التكلفىىىة ،والتركيىىىز علىىىى الزبىىىون ،والتركيىىىز علىىىى تصىىىمي
المنتىىو  ،والتركيىىز علىىى تصىىمي العمليىىات اإلنتاجيىىة ،وفري ى
العمل متعدد الوظىائف ،وتكىاليف دورة حيىاة المنتىو  ،وأخيىرال
توج هه التقنية نحو سلسلة القيمة .
 .0إن تطبيىىى تقنيىىىة التكلفىىىة المسىىىتهدفة يتطلىىى أربىىى خطىىىوات
رئيسية ،وهي  :تحديىد سىعر البيى المسىتهدف ،وتحديىد هىام
الرب المستهدف ،وتحديد التكلفة المستهدفة ،واسىتعمال بعىض
التقنيات الحديثة من أجل الوصول الى التكلفة المستهدفة والتي
من أهمها هندسة القيمة والتحليل المفكك .
 .4التحليىىىل المفكىىىك هىىىو تلىىىك العمليىىىة التىىىي تسىىىعى الىىىى تطىىىوير
وتحسين منتو الوحدة االقتصادية وتخفيض تكاليفى بالمقارنىة
مىىى منتجىىىات أفضىىىل المنافسىىىين ،وهنىىىا سىىىت طىىىرق لتفكيىىىك
المنتىىىو المنىىىافس ،وهىىىي تفكيىىىك كىىىل مىىىن الحركيىىىة والتكلفىىىة
والمواد والمصفوفة والعملية باإلضافة الى التفكيك الساكن .
 .5هنا امكانية لتطبي تقنية التكلفة المستهدفة في الشركة العامة
للصناعات الكهربائية ،باإلضافة الى امكانية اسىتعمال التحليىل
المفكىىك فىىي تخفىىيض التكىىاليف مىىن أجىىل المسىىاعدة فىىي تنفيىىه
االسىىىىتراتيجيات التنافسىىىىية المتعلقىىىىة بقيىىىىادة التكلفىىىىة والتمىىىىايز
والتركيز ،وبهلك يمكن أن تتحق النتائ اآلتية :ـ

أ .بل ىت التكلفىىة المسىىتهدفة لمنتىىو بىىراد المىىاء سلسىىبيل ذو ثىىالع
حنفيىىات  600000دينىىار ،وسىىعر البي ى المسىىتهدف 210000
دينار ،وهام الرب المستهدف  110000دينار .
ب .إن التكلفة الفعلية لمنتو براد الماء سلسىبيل ذو ثىالع حنفيىات
قىىىد بل ىىىت  210000دينىىىار ،وسىىىعر البيىىى الفعلىىىي 250000
دينار ،وبالتالي فنن هام الرب المتحق  40000دينار .
 .إن تطبي التحليىل المفكىك علىى المنتىو محىل البحىث سىيجعل
مىىن تكلفتىى تصىىل الىىى  591000دينىىار وبالتىىالي يمكىىن بيعىى
بالسعر المستهدف وتحقي هام رب بمبل  119000دينار.
د .إن تطبيىىى التكلفىىىة المسىىىتهدفة والتحليىىىل المفكىىىك فىىىي الشىىىركة
العامة للصىناعات الكهربائيىة علىى منتىو بىراد المىاء سلسىبيل
ذو ثىىىالع حنفيىىىات سيسىىىاعد فىىىي تخفىىىيض تكىىىاليف المنتىىىو
باإلضافة الى تحسىين جودتى وبالتىالي المسىاعدة فىي تنفيىه كىل
من استراتيجيات قيادة التكلفة والتمايز والتركيز .
ثانيا  :التو يات
في ضىوء االسىتنتاجات التىي تى التوصىل إليهىا ،يوصىي البحىث
باآلتي :
 .1تطوير أننمة التكاليف بالشكل الىهي يىتالءم مى متطلبىات بيئىة
التصني الحديثة واإلفادة من التقنيات الكلفوية واإلدارية والتىي
مىىن أهمهىىا تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة مىىن أجىىل المسىىاعدة فىىي
تخفىىيض التكىىاليف باسىىتعمال التحليىىل المفكىىك باإلضىىافة الىىى
المساعدة في تنفيه االستراتيجيات التنافسية .
 .1فه مبادئ تقنية التكلفة المستهدفة وااللتزام بها ،وذلك ألن هه
المبادئ تعد المبىادئ األساسىية لتقنيىة التكلفىة المسىتهدفة والتىي
ينب ي مراعاتها عند تطبي هه التقنيىة علىى أرق الواقى مىن
أجىىل تحقي ى أهىىدافها بفاعليىىة وكفىىاءة مىىن أجىىل إدارة التكىىاليف
خالل المراحل األولى من دورة حياة المنتو .
 .0االلتىىزام بخطىىوات تطبيىى تقنيىىة التكلفىىة المسىىتهدفة مىىن أجىىل
الوصىىىول الىىىى تحقيىىى أهىىىداف هىىىه التقنيىىىة المتمثلىىىة بىىىندارة
وتخفىىىيض التكىىىاليف خىىىالل المراحىىىل األولىىىى مىىىن دورة حيىىىاة
المنتىىىو بشىىىكل فاعىىىل وكفىىىوء ،وكىىىهلك اإلفىىىادة مىىىن التقنيىىىات
األخىىىرى ألجىىىل تخفىىىيض التكىىىاليف كهندسىىىة القيمىىىة والتحليىىىل
المفكك .
 .4استعمال التحليل المفكك مىن أجىل المسىاعدة فىي الوصىول الىى
التكلفة المستهدفة ،فضالل عن الحصىول علىى منتىو ذي تكلفىة
منخفضة وجودة عاليىة يحتىوي علىى مكونىات ووظىائف يمكىن
أن تضيف قيمة للوحدة االقتصادية من جهة ،ومن جهة أخىرى
يمكن أن يلبي حاجات ورغبات الزبون .
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