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 الشركات الصناعية الليبيةيف  مدخل التكلفة املستهدفة تطبيقمدى و  تسعري املنتجات
 دراسة استكشافية

 

 

 امللخص:
 التعرف على طرق التسعَت ادلستخدمة يف عينة من الشركات الصناعية الليبية،الدراسة إىل هتدف 

مدى حتديد سعر بيع ادلنتج. كما هتدف الدراسة إىل التعرف على  يفوالتعرف على العوامل ادلؤثرة 
فمن خالل  تلك الشركات.يف حتديد سعر بيع ادلنتج عند مدخل التكلفة ادلستهدفة  االستفادة من

استبيان وزعت على عينة من الشركات الصناعية الليبية تبُت أن الطريقة األكثر استخداماً بتلك صحيفة 
ما أن من أىم ىامش ربح، ك طريقة السعر الذي يغطي التكاليف الكلية ابإلضافة إىل الشركات ىي

عار وخصائص حتديد سعر بيع ادلنتج ىيكل التكاليف ابلشركة، وعدد ادلنافسُت، وأس يفالعوامل ادلؤثرة 
معروف لدى أغلب الشركات  ة إىل أن مدخل التكلفة ادلستهدفةوأخَتاُ توصلت الدراس السلع ادلنافسة.

 زلل الدراسة، وأن أنشطة حتديد التكلفة ابستخدام ىذا ادلدخل يتم تطبيقها ولكن بدرجات متفاوتة.
  :دراسةمشكلة الو  دقدمةامل

 أصبحت الشركات ،قصَتةيف ظل بيئة األعمال احلالية واليت تتميز ابلتغَت السريع خالل فًتات زمنية 
العادلية  عمالعمال تواجو ضغوطات كبَتة انجتة عن اخلصائص ادلميزة لبيئة األالصناعية ومنشآت األ

 التعامل مع عميل متقلب وتتسم بقصر دورة حياهتا وأسواق منتجات تتطلب يفالتنافسية وادلتمثلة 
، أصبحت أغلب تلك الشركات تلجأ يف الوقت احلاضر إىل تسعَت منتجاهتا على أساس السوق مفتوحة

يكون و السعر ادلقدر للمنتج )سلعة أو خدمة( ميثل  ، الذيفادلستهدابستخدام ما يعرف ابلسعر 
ادلستهدف يقود إىل التكلفة ادلستهدفة، والتكلفة  السعرف .لدفعوالعمالء ادلرتقبون على استعداد 
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ىي التكلفة طويلة األجل ادلقدرة للسلعة أو اخلدمة، ويتم اشتقاقها بطرح  Target Costادلستهدفة 
 (.2009ىامش الربح ادلستهدف من السعر ادلستهدف )ىورصلرن وآخرون، 

من ظروف التحول إىل اخلصخصة والتوسع  يف ليبيا اليت اختذت مؤخراً االقتصادية يف ظل التوجهات و 
نتيجة لالنفتاح على  مسايرًة للتطورات التكنولوجية واالقتصادية ومواجهة الظروف التنافسية اجلديدة

 معو أصبحتيف محاية ادلنتجات الوطنية األمر الذي  احلكومة أن تستمر أصبح من الصعب ،العامل
 يتميزمنتجاهتا يف وضع الشركات الصناعية الليبية تعاين مشكلة حقيقية يف رلال تسعَت وتسويق 

ميثل عائقًا ضلو تقدمها وظلوىا وغلعل منتجاهتا غَت قادرة على مواجهة ومنافسة  شلا قد ؛عاليةال دلنافسةاب
اإلمكانيات ادلالية والتكنولوجية  ذاتويتوقع أنو يف حال دخول الشركات األجنبية  األجنبية.ادلنتجات 

سوف يؤثر بشكل مباشر على ادلنافسة السائدة يف الوقت احلاضر ادلتطورة إىل األسواق احمللية الليبية 
الليبية فيما يتعلق  الصناعية وسوف يؤدي ذلك ابلتبعية إىل ضرورة تغيَت أسلوب الشركات وادلستقبل،

االستفادة ادلثلى من بياانت التكاليف عند تسعَت و  ،بتحديد وخفض تكاليف اإلنتاج من جانبها
حىت تتمكن من ادلنافسة واحلصول على  ،لكي تستطيع أن جتدب ادلستهلك الوطٍت واألجنيب منتجاهتا

  حصة من األسواق احمللية والعادلية.
 :ةيالتال تساؤالتال نيف اإلجابة ع الدراسةمشكلة تتلخص وعليو 

  تسعَتىا دلنتجاهتا؟لصناعية الليبية عند الشركات اماىي الطرق اليت تتبعها 
  حتديد سعر بيع ادلنتجات يف الشركات الصناعية الليبية؟ يفماىي العوامل اليت تؤثر 
  ؟عند تسعَت ادلنتجات خل التكلفة ادلستهدفةدمألنشطة  الشركات الصناعية الليبية تطبيقما مدى 

 أهداف الدراسة: 
 .منتجات الشركات الصناعية الليبيةادلتبعة يف تسعَت  لتعرف على الطرقا .1
 .حتديد سعر بيع ادلنتج يف الشركات الصناعية الليبية يفالتعرف على العوامل ادلؤثرة  .2
عند تسعَت  مدخل التكلفة ادلستهدفةألنشطة الشركات الصناعية الليبية  تطبيقبيان مدى  .3

 .ادلنتجات
 :الدراسةأمهية 
يف ظل الصناعية  للمنشآتدلتعلقة بتسعَت ادلنتجات أىم القضااي اإلدارية ادلعاصرة واأحد الدراسة  تتناول
 دراسة عتربت، كما دويلالعلى ادلستوى احمللي أو ر التقٍت واإلداري سواء كان ذلك والتطو ادلنافسة  تزايد
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ستهدفة كمدخل ، من أجل بيان أعلية مدخل التكلفة ادلراسات السابقة يف البيئة احملليةمكملة للد
 شركاتالتكلفة ودعم القرارات اإلدارية ادلتعلقة ابلتسعَت ودعم القدرة التنافسية لل دارةإحديث يف رلال 

 .الصناعية الليبية
 الدراسات السابدقة

 ، فهي تدرس حالةةليبيال البيئة التكلفة ادلستهدفة يفمدخل ال توجد العديد من الدراسات حول 
ت للتعرف إلطارالتصنيع اشركة أمان  اليت أجريت على (2005دراسة أمحد )كشركة معينة   منتجات

، ليف يف الشركات الصناعية الليبيةمدى إمكانية استخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة خلفض التكا على
بشكل  كعدم القدرة على حتديد تكلفة ادلنتجيف تطبيق ىذا ادلدخل   صعوابت وجودإىل وقد خلصت 

حتديد تدخل الدولة يف و  ،دقيق بسبب االعتماد على معايَت داخلية دون االىتمام بدراسة ادلنافسُت
  .للمنتجاتبيع  سعارأ

حبث إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىدفت إىلقد  (2006دراسة حيدر) فإن  وكذلك
قيق على إحدى منتجات الشركة العامة لإللكًتوانت )منتجات األجهزة ادلرئية( ، وبيان دوره يف حت

ىناك إمكانية لتطبيق ىذا األسلوب من خالل إتباع  توصلت إىل أنو ، ةودعم ادلوقف التنافسي للشرك
الشركة تستخدم إحدى أن ، كما كًتوانتلركة العامة لإلمراحل تطبيقو على منتج من منتجات الش

 أدواتو )التحليل التفكيكي( لدراسة مواصفات وجودة عينات من األجهزة اإللكًتونية.
( اليت ىدفت إىل التعرف على مستوى ادلعرفة مبزااي تطبيق مدخل التكلفة 2016دراسة العماري ) أما

لشركات الصناعية الليبية. كما ىدفت الدراسة إىل التعرف ادلستهدفة، ومدى توفر مقومات تطبيقو يف ا
 25يف  اليت قد حتول دون تطبيقووالصعوابت على الشركات اليت تطبق ىذا ادلدخل وما ىي ادلعوقات 

باستخدام صحيفة االستبيان توصلت الدراسة إىل أن ىناك دراية لدى ادلشاركُت فشركة صناعية. 
على الرغم و فر هبا مقومات تطبيقو. او لتكلفة ادلستهدفة، وأن الشركات يتابلدراسة مبزااي تطبيق مدخل ا

من أن تلك الشركات ال تطبق ىذا ادلدخل إال أهنا حتدد أسعار بيع منتجاهتا بناءًا على دراسات 
د السعر ادلنافس، وأن من أىم معوقات تطبيقو نقص اخلربات، يدين يف عملية حتدالسوق، وتقحم ادلور 

 ر أسعار ادلواد اخلام ادلستخدمة يف اإلنتاج.وعدم استقرا
واقع  ( إىل التعرف على2007فقد ىدفت دراسة اخللف وزويلف )، الدول العربية األخرى أما يف

ومدى مالءمتها للتطورات اجلارية وتعدد  يف قطاع الصناعة البيطرية األردينأساليب التسعَت ادلستخدمة 
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من العوامل كالعمالء وادلنافسُت قرارات التسعَت تتأثر ابلعديد  أن. توصلت الدراسة إىل أشكال ادلنافسة
والتكاليف، وأن ادلنهج التقليدي للتسعَت ال يتناسب مع ظروف ادلنافسة السائدة يف السوق، وأن 

  ونظام لتخطيط الرحبية وإدارة التكلفة يف البيئة التنافسية. ة ادلستهدفة ميثل طريقة للتسعَت مدخل التكلف
علية أا كانت ادلصارف التجارية ابألردن تدرك ذمعرفة ما إ إىل( 2008) فقددراسة أبو عواد  توىدف
خلصت الدراسة اىل أن  تحسُت كفاءة تسعَت اخلدمات ادلصرفية.لالتكلفة ادلستهدفة  مدخلتبٍت 
يزيد من مرونة تطبيق سياسات التسعَت من خالل توليد احلوافز، كما أن معظم البنوك التجارية  وتطبيق

عَت ولكن االستفادة من ىذه األقسام زلدودة يف رلال تس ؛قسام متخصصة يف التكاليفأحتتوي على 
ختفيض ال تقوم بدراسة سالسل القيمة للخدمات ادلصرفية عند زلاولة ، إذ أهنا اخلدمات ادلصرفية
 تكاليف اخلدمات.

التكلفة  مدخل( إىل بيان أثر استخدام 2012أبو عودة )و  زعرب ىدفت دراسةوبشكل مشابو 
عن الوقوف على ادلعوقات اليت  فضالً  ،ادلستهدفة يف حتسُت كفاءة تسعَت اخلدمات ادلصرفية بقطاع غزة

 ول عليها من عملية التطبيق.وادلزااي اليت ميكن احلص ،حتول دون القدرة على تطبيقو يف ادلصارف
فـي ادلصارف، مع وجود بعض ادلعوقات اليت ميكن ىذا ادلدخل توصلت الدراسة إىل إمكانية تطبيق 

 .عـدم وجود نظام تكاليفي فعال يف ادلصرفواليت من أعلها  ،التعامل معها
براز العالقة القائمة بُت التكاليف ادلستهدفة وحتديد إ إىل (2015دراسة بن سعيد ) ويف اجلزائر ىدفت

التوصل اىل رلموع من ادلقًتحات اليت ميكن أن تفعل دور التكاليف زلاولة سعر ادلنتج فضاًل عن 
الدراسة إىل أن ىناك صعوابت تواجو تطبيق التكاليف  توصلت. جادلستهدفة يف حتديد سعر ادلنت

زلل الدراسة بشكل خاص   ENICABبصفة عامة ومؤسسة ادلستهدفة يف ادلؤسسات اجلزائرية 
كعدم توافر أنظمة ادلعلومات التطبيقية الالزمة على الرغم من أن ادلؤسسة تطبق جزء من ادلبادئ اليت 

، االىتمام مبواصفات وجودة ادلنتج تقوم عليها التكلفة ادلستهدفة من خالل الًتكيز على العمالء وكذلك
التكلفة ادلستهدفة ستكسب بذلك حصة سوقية أكرب يف السوق مدخل ة طبقت الشرك و إذا مانوأ

احمللية ورمبا يف السوق الدولية ، وىذا يعود عليها هبامش الربح يف ادلدى الطويل فضاًل عن ختفيض 
 التكلفة وحتسُت سياسة التسعَت ، مع اىتمامها أكثر أبىم عنصر للمؤسسة أال وىو العميل.

( إىل التعرف على أثر تطبيق مدخل التكلفة ادلستهدفة يف 2016دلومٍت )ىدفت دراسة الدليمي واو 
توصلت الدراسة إىل أن معظم ادلصانع زلل الدراسة تطبق و تسعَت منتجات مصانع األغذية األردنية. 
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مدخل التكلفة داللة إحصائية لقيام تلك ادلصانع ابستخدام  التكلفة ادلستهدفة، ووجود أثر ذي مدخل
 وختفيض التكاليف وتسعَت ادلنتجات.ادلستهدفة 

ية يف ( دور التكاليف ادلستهدفة يف حتسُت كفاءة تسعَت اخلدمات ادلصرف2016وتناولت دراسة دمحم )
توصلت الدراسة إىل أن ادلصرف يدرك أن تطبيق مدخل التكلفة و ادلصرف السوداين الفرنسي، 

التكاليف وابلتايل زايدة الرحبية، كما أن التسعَت ادلستهدفة ػلسن من تقدمي اخلدمات للعمالء وختفيض 
 .يزيد من احلصة السوقية ػلافظ على العمالء احلاليُت ويستقطب عمالء جدد شلا وفقاً ذلذا ادلدخل

( إىل التعرف على مدى اىتمام وإدراك إدارة ادلصارف العاملة 2016كما ىدفت دراسة إدريس )
دلستهدفة، ومدى استخدامو يف ترشيد قرارات تسعَت اخلدمات بوالية البحر األمحر دلدخل التكلفة ا

توصلت الدراسة إىل أن تلك ادلصارف تدرك أعلية تطبيق ىذا ادلدخل عند تسعَت اخلدمات و  ادلصرفية.
   ادلصرفية، وأن البعض منها يستخدمو كأحد طرق تسعَت اخلدمات.

علية تطبيق مدخل أىناك شبو اتفاق على من خالل عرض الدراسات السابقة ميكن مالحظة أن    
رارات وأنو يساعد على ترشيد ق ؤسسات،التكلفة ادلستهدفة وقدرتو على دعم القدرة التنافسية للم

  التسعَت احلديثة. مداخل التسعَت فصاًل عن كونو أحد
تعرف على ال حتاولدراسة استكشافية يف كوهنا  الدراسات السابقةختتلف عن ىذه الدراسة  فإنعليو و 

تطبيق أنشطة مدخل التكلفة  ومدى ،الليبيةيف البيئة الشركات الصناعية  لعدد منطرق التسعَت 
 يف تلك الشركات. كأحد مداخل التسعَت  ادلستهدفة

 :قرارات التسعري
أن يتم النظر إليها كوحدة متكاملة تضم رلموعة من ادلوارد  تقتضي النظرة احلديثة للمؤسسات على

وغَتىا. يف األسواق وتستهدف حتقيق أىداف معينة مثل تعظيم الربح وحتقيق ىدف البقاء واالستمرار 
وتعترب األسعار أداة ختطيطية مهمة وفعالة يف توجيو ادلوارد االقتصادية ادلتاحة وترشيد استغالذلا وحتسُت 

إن عدم مالئمة السعر ألوضاع السوق ادلستهدف قد يًتتب عليو فقد العمالء يف ، و نتاجيةالكفاءة اإل
من حتقيق  ؤسسةويف ادلقابل قد يتسبب يف حرمان ادل ادلشاهبة،حال كان السعر أعلى من أسعار السلع 

  .(2010)أبو فارة،  أرابح بسبب اطلفاضو عن مستوى أسعار السلع ادلشاهبة
، واليت التسعَت منها أىداف حتليل لعدة معطياتعن انتج  طريقة تسعَت معينة قد يكونوعليو فإن اتباع 

تؤثر بطريقة أو أبخرى على معظم األىداف والوظائف اخلاصة ابإلدارات واألقسام األخرى داخل 
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أن تكون منسجمة مع و  ،مشتقة من األىداف العامة لذا فإن أىداف التسعَت غلب أن تكون .ادلؤسسة
عٌت ىل دارة حتديد أىدافها من التسعَت مباإلبقية عناصر ادلزيج التسويقي. كما غلب على أىداف 

أم زايدة حصتها السوقية أو غَتىا من  يف األسواق بقاءال ح اماألرابىدفها من التسعَت حتقيق 
كما أن حتليل ودراسة  .(2004)احلارس،  دد أسعارىااألىداف حتُ  تلكوبناًء على ، األىداف

قبل و عند  ىا يف االعتبارذتعترب من األمور ادلهمة اليت ينبغي على متخذ القرار أخ، األسـواق ادلستهدفة
 وتقديره على ادلنتج الطلبيف ادلقابل صلد أن حتديد و  (.2008 ضع السعر النهائي للمنتج )عبيدات،و 

وابلتايل غلب وضع ، التسويقيةخالل إجــراء الدراسات والبحوث يساعد على حتديد سعر البيع، من 
 ويف نفس الوقت ػلقق عائد مناسب ،ادلنتجاتالسعر الذي يضمن احلصول على طلب كاف على 

لو دور مهم يف ادلنافسُت منتجات وتقييم أسعار  جودة حتليل كما إن (.1999 وآخرون،لطبويل ا)
قد  ُتادلنافس منتجادلقدم أقل من جودة  نتجفي حال كانت جودة ادلحتديد سعر بيع ادلنتج يف السوق، ف

 جودةأما إذا كانت أفضل من  ،أو يزيد عن أسعار ادلنافسُت يوضع سعر مساو  يكون من الصعب
  .(2004)احلارس،  يزيد عن أسعارىم يساوي أو وضع سعر ادلمكنمن فادلنافسُت 

  :العوامل املؤثرة على حتديد سعر بيع املنتج
والعرض  وادلنافسة، والتكلفة، العمالء،مثل  التسعَت،ىناك العديد من العوامل اليت ذلا أتثَت على قرارات 

من خالذلا. فعند احلديث عن عامل العمالء عمل توالقوانُت واألنظمة اليت  ،ؤسسةادل والطلب، وأىداف
بديلة من  منتجات إىل شراءعمالء الإىل حتول  بيع ادلنتجالزايدة يف سعر  قد يؤدي ومرونة الطلب،

يف سبيل إنتاج السلعة أو اخلدمة  ؤسسةتحملها ادلتتعترب التكاليف اليت و  .(2002)ظاىر،  ادلنافسُت
السعر يغطى ىذا مراعاة أن  يتم ، حيثيف غالب األحيان من أىم العوامل ادلؤثرة يف قرارات التسعَت

عائد الابإلضافة إىل حتقيق ، ةوبيعي، سواء كانت تصنيعية أو إدارية إلنتاجلمجيع التكاليف الالزمة 
خر مهم يؤخذ يف آيف األسواق عامل  ادلنافسون وأيضا يعد .(2002، وشقر ٍت)الشطناسب ادل

سوق و  ،سوق ادلنافسة التامة ىيأسواق من ادلنافسة  فتوجد أربعة ،االعتبار عند تسعَت ادلنتجات
)عزام االحتكار التام، لكل منها ظروف ختتلف عن األخرى و  ،االحتكارية ادلنافسةو  ،احتكار القلة

 ؛أن أتخذ يف اعتبارىا مواقف وأعمال ادلنافسُت ؤسساتادلبشكل عام غلب على و  .(2011، آخرونو 
ل بيئة ظوىف  ،البيعض أسعار يفختإىل  هاتدفعقد ثر على الطلب و ؤ فادلنتجات البديلة للمنافسُت ت
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األعمال احلالية وانفتاح األسواق احمللية على األسواق العادلية أصبح ابستطاعة ادلنافسُت ختطى احلدود 
 (.2010)القباين، أتثر السعر بتذبذب معدالت استبدال العملة شلا قد يؤدي إىل الدولية 

. ادلنتجات بيع على أسعار أتثر قد ىناك عوامل سياسية وقانونية وبيئية ضافة إىل العوامل السابقة،إلاب
دلساعدة زلدودي الدخل على  دعمها وأ ،دتارس احلكومة دوراً ملموساً يف ضبط األسعار ومراقبتهافقد 

تسن  أن . وقد تتوىل الدولة مهمة حتديد األسعار لبعض السلع بشكل جربي، أوبعض ادلنتجاتاقتناء 
  .(1999، وآخرون)العالق  ادلستوردةحتدد ىامش ربح ال غلوز جتاوزه ابلنسبة للسلع قوانُت 

يرتبط التسعَت ابلعناصر األخرى للمزيج التسويقي فال ميكن فصلو عنها، وميكن ومن انحية أخرى، 
تقسيم األىداف من السعر إىل أىداف موجهة للربح، وأىداف موجهة للمبيعات وزايدة حجمها 

خلدمة االجتماعية، وعلى اإلدارة أن حتدد وقيمتها، وأىداف موجهة للمنافسة، وأىداف موجهة لتقدمي ا
 وأىدافها، ة التسعَت تتأثر ابلفلسفة العامة للمؤسسةعملياذلدف األساسي للتسعَت. وعليو فإن 

 و عالقة مباشرة مع أىداف التسويقذويعترب حتديد اذلدف من التسعَت  والتنظيمية،والسياسات اإلدارية 
 (.2009)مقابلة، 

 
 التكلفة املستهدفة 

 الوفاءجودة ادلنتج و  مع ضمانالتكلفة ادلستهدفة إىل ختفيض تكاليف ادلنتجات اجلديدة  هتدف
وذلك عن طريق فحص مجيع األفكار احملتملة اليت تعمل على خفض التكلفة يف  ،مبتطلبات ادلستهلك

ابإلضافة إىل مرحلة إنتاج النموذج وىذا النشاط ليس أسلوابً  ،مرحلة ختطيط وحبوث تطوير ادلنتج
          األرابح شاملة هتدف إىل ختطيط اسًتاتيجيةلتخفيض التكلفة فحسب ولكنو جزء من 

((Atkinson et al., 2004.  طرح العائد عن طريق يتم حتديد التكلفة ادلستهدفة لوحدة ادلنتج و
ادلوارد واألنشطة وعمليات  حدوديف وتكون ىذه التكلفة  ،للمنتج ادلتوقعادلستهدف من سعر البيع 

وغلب العمل على  ادلنتج،التصنيع احلالية مع ضرورة مراعاة مواصفات وخصائص التصميم اذلندسي ذلذا 
دون التأثَت  ،خاصة عندما تكون تكلفة اإلنتاج أكرب من التكلفة ادلستهدفة ،اإلنتاجختفيض تكاليف 

  (.2002)منصور،  ة ادلنتج اليت ػلتاجها العميلعلى خصائص وجود
األساليب التقليدية   أنتشَت الكثَت من الدراسات اليت أجريت يف رلال خفض التكاليف إىل و 
من خالل مقارنة األداء  خفض التكاليف أتناء مرحلة اإلنتاجتركيزىا على ينصب التكاليف ادلعيارية ك
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دون االىتمام مبراحل دورة حياة  ،اضلرافات التنفيذ وتصحيحهاالفعلي ابألداء ادلعياري للكشف عن 
أكدت العديد من حيث  .(2003)أبو الفتوح، ادلنتج األخرى وخاصة مرحلة التصميم والتطوير 

يف مرحلة وااللتزام هبا % من تكلفة ادلنتج يتم حتديدىا مسبقًا 80إىل % 70 تونسبما الدراسات أن 
  .(2003)ىاشم،  شبو مستحيل اإلنتاجمرحلة اثناء ها ار ختفيض، ويكون قر التصميم والتطوير

 
 :وحتليل البياانت منهجية الدراسة

النوع من الدراسات، حيث  ذلذا دلالءمتو، و التحليلي لتحقيق أىداف الدراسة اسُتخدم ادلنهج الوصفي
، والذي بدوره ساعد على بناء مبوضوع الدراسة مصادر ادلتعلقةتضمن اجلزء األول منها القيام مبسح لل

طرق التسعَت والعوامل وإعداد أداة مجع البياانت. أما اجلزء الثاين فتضمن دراسة ميدانية للتعرف على 
داخل الشركات ادلؤثرة على حتديد األسعار، وكذلك مدى تطبيق أنشطة مدخل التكلفة ادلستهدفة 

شركة،  35ابدلنطقتُت الغربية والشرقية واليت بلغ عددىا  العاملة يف فًتة الدراسة الصناعية الليبية الكربى
وذلك استناداً على ادلعلومات ادلتحصل عليها من وزارة الصناعة وىيئة التمليك واالستثمار. ومت اختيار 
الشركات الكربى ألهنا على األرجح تطبق نظام تكاليف ولديها ضمن ىيكلها التنظيمي وظيفة زلاسب 

واكتفت الدراسة  ،خدمت الدراسة صحيفة االستبيان كوسيلة لتجميع البياانتاست سلتص ابلتكاليف.
عند حتليل البياانت ابستخدام ادلتوسطات والتكرارات احلسابية والنسب ادلئوية ابالستعانة ابحلزم 

 ( هبدف الوصول إىل نتائج الدراسة. SPSSاإلحصائية )
إلدارات أو األقسام ادلالية والتكاليف بتلك كانت لو  ،مت توزيع صحيفة استبيان واحدة لكل شركةعليو و 

صحيفة أي ما  23م، وبلغ ما مت جتميعو  2013الشركات يف الفًتة من شهر يوليو إىل شهر أكتوبر 
 ,.Saunders et al% وىي نسبة مقبولة يف دراسات العلوم اإلنسانية  66نسبتو حوايل 

 حيتها ألغراض الدراسة. صحائف استبيان لعدم صال 5د عدد واستبع (.(2009
تتكون االستبانة من جزأين: اجلزء األول يتعلق ابدلعلومات العامة عن ادلستجوبُت كادلستوى التعليمي، 
وسنوات اخلربة، ابإلضافة إىل معلومات عن الشركات كنوع الصناعة، وملكية الشركة، ودرجة ادليكنة. 

( Five-Point Likert Scaleمخس أوزان )تم استخدام مقياس مكون من اجلزء الثاين فيف أما 
للتعرف على طرق التسعَت والعوامل ادلؤثرة على حتديد األسعار، وكذلك مدى تطبيق أنشطة مدخل 

 يف الشركات الصناعية زلل الدراسة.  التكلفة ادلستهدفة



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

222 

 - 5ومبا أن ادلقياس ادلستخدم مكون من مخس أوزان، فقد مت حساب ادلدى بُت درجات ادلقياس )
(. وابلتايل حتديد بداية وهناية اخلالاي اخلمس 0.8=  5÷  4( للحصول على طول كل خلية )4= 1

 دخلادلتعلقة مبلألنشطة  ، والتطبيقللعوامل ، والتأثَتللطرق ادلستخدمة، للتعبَت عن درجات االستخدام
 كما يف اجلدول التايل:  كلفة ادلستهدفةالت

 توصيف إلجاابت ادلقياس ادلستخدم  (1جدول )
 متوسط درجة التعبَت مدى اخللية اإلجابة على ادلقياس

 متوسط يعرب عن درجة منخفضة جدا 1.8إىل  1من  1
 متوسط يعرب عن درجة منخفضة 2.6إىل   1.8أكرب من  2
 متوسط يعرب عن درجة متوسطة 3.4إىل  2.6أكرب من  3
 متوسط يعرب عن درجة عالية 4.2إىل  3.4أكرب من  4
 متوسط يعرب عن درجة عالية جدا 5إىل  4.2أكرب من  5

 
بكالوريوس زلاسبة، والقليل منهم ػلمل مؤىل يف الدراسة  ألغلب ادلشاركُتؤىالت العلمية ادل كانتف

ماجستَت، ودبلوم دراسات مالية، وبسنوات خربة تًتاوح بُت الثمان إىل ما يزيد عن ثالثُت سنة يف رلال 
على ستة أنواع، اغلبها اضلصرت بُت الصناعات  فقد اشتملنوع الصناعة بتلك الشركات،  أمااحملاسبة. 
%، وأن 50مسنت ومواد البناء. وأن مستوى ادليكنة مبعظم تلك الشركات يفوق إلاو  والغذائيةادلعدنية 

 ما دتثل الشركات اخلاصة ما نسبتوتعود ملكتيها للدولة أو للدولة حصة فيها، بين أغلب تلك الشركات
%، كما دتثل الشركات اليت ملكيتها مشًتكة بُت الدولة او القطاع اخلاص والشريك االجنيب ما 27

      % فقط.10نسبتو 
اليت مت السؤال عنها مستخدمة يف تلك الشركات وبدرجات  التسعَت مجيع طرق ( أن2يبُت اجلدول )
الطريقة األكثر شيوعًا لتسعَت ادلنتجات يف تلك الشركات ىي الطريقة اليت تغطي  سلتلفة، وكانت

استخدامًا فهي الطريقة اليت ؛ أما أقلها 3.50مبتوسط حسايب  التكاليف الكلية وحتقق ىامش ربح
تتبع طريقة التكلفة  . ىذه النتيجة قد تُفسر على أن تلك الشركات(1.94) حتقق أعلى عائد شلكن

قد يكون مث التفكَت بعائد مرضي  ،لتفادي أي خسائرتسعى إىل تغطية تكاليفها أواًل  الكلية حبيث
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حجم الطلب واألسعار السائدة يف السوق منها توقف بدرجة كبَتة على عدة عوامل أخرى، م حجمو
 للسلع البديلة وادلنافسة. 

 ادلتوسط احلسايب والًتتيب التنازيل لطرق تسعَت ادلنتجات ادلستخدمة  (2جدول )

االحنراف  املتوسط طرق التسعري
 املعياري

الوزن 
النسيب 

% 

درجة 
 االستخدام

السعر الذي يغطي التكاليف الكلية ابإلضافة 
 كبَتة 70.00 1.47 3.50 إيل ىامش ربح

السعر الذي يراعي حجم الطلب والعرض 
 متوسطة 58.80 1.47 2.94 على السلعة يف السوق

السعر الذي يدعم ويعزز ادلوقف التنافسي 
 متوسطة 55.60 1.56 2.78 للشركة يف السوق

 متوسطة 54.40 1.49 2.72 حصة سوقيةالسعر الذي يضمن اكرب 
السعر الذي يغطي التكاليف ادلتغَتة ابإلضافة 

 إيل ىامش ربح
2.72 1.56 

54.40 
 متوسطة

السعر الذي يعكس قيمة السلعة من وجهة 
 بسيطة 50.00 1.47 2.50 نظر ادلستهلك

السعر الذي ػلدد بتدخل من اجلهات العليا 
 بسيطة 48.80 1.54 2.44 ابلدولة

السعر الذي ػلقق عائد علي رأس ادلال 
 46.60 1.37 2.33 ادلستثمر

 بسيطة

 بسيطة 38.80 1.34 1.94 السعر الذي ػلقق اعلي عائد شلكن
ولكن بدرجات  ؛ على حتديد أسعار بيع ادلنتجاتَتثذلا أتكان العوامل  أن مجيع ( 3ويبُت اجلدول )

فنجد أن ذليكل التكاليف بتلك  .درجة أتثَت متوسطة يشَت إىل 3.18ومبتوسط حسايب عام  ،متفاوتة
للنتيجة السابقة  ؤيدة، وىذه النتيجة جاءت م(3.67) الشركات أثر بدرجة كبَتة على حتديد السعر
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وىي أن ىذه الشركات تسعى أواًل لتغطية تكاليفها مث البدء يف حتقيق أرابح. وأتيت عوامل أخرى ذلا 
يف اجلدول ذلا عالقة ابدلنافسُت والسلع البديلة وادلنافسة، وىو أيضاً  أتثَت بدرجات أقل كما ىو مبُت

ابقي  أن يتفق مع ما سبق التوصل إليو فيما يتعلق بطرق تسعَت ادلنتجات أعاله. كما ميكن مالحظة
العوامل األخرى كانت ذلا درجة أتثَت متوسطة وبدرجات سلتلفة، فيما عدا عامل عناصر ادلزيج 

  .  (2.41مبتوسط حسايب ) اءت درجة أتثَته بسيطةجحيث التسويقي 
 للعوامل ادلؤثرة على حتديد سعر بيع ادلنتج  ( ادلتوسط احلسايب والًتتيب التنازيل3جدول )

 املتوسط العوامل
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب%

درجة 
 التأثري

 كبَتة 73.40 1.03 3.67 ىيكل التكاليف ابلشركة )التكاليف ادلتغَتة والثابتة(
الصورة الذىنية للمستهلك عن السلعة )السمعة 

 73.40 1.33 3.67 والعالمة التجارية(
 كبَتة

 كبَتة 72.20 1.46 3.61 عدد ادلنافسُت يف السوق
 كبَتة 72.20 1.42 3.61 أسعار وخصائص السلع ادلنافسة يف السوق

 كبَتة 72.20 1.14 3.61 مدى توفر ادلواد األولية ومواد اخلام والتزام ادلوردين
 كبَتة 71.20 1.34 3.56 أسعار وخصائص ادلنتجات البديلة يف السوق

 كبَتة 70.00 1.10 3.50 خصائص ادلنتج ) اجلودة، التغليف (
 متوسطة 63.40 1.20 3.17 حجم ادلبيعات ادلتوقعة

 متوسطة 63.40 1.42 3.17 االتوزيع واالنتشار اجلغرايف ذلتعدد قنوات 
 متوسطة 62.40 1.32 3.12 دخل الشرػلة ادلستهدفة

 متوسطة 61.20 1.20 3.06 التقنية أو التكنولوجيا الصناعية ادلستخدمة يف الشركة
القوانُت واللوائح اإلدارية ابلدولة اليت حتدد وتراقب 

 60.00 1.41 3.00 األسعار
 متوسطة

 متوسطة 60.00 1.41 3.00 التقلبات يف سعر الصرف
أىداف التسعَت ابلشركة ) مثل ضمان وزايدة احلصة 

 متوسطة 58.00 1.49 2.90 تعظيم األرابح( -السوقية 
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 املتوسط العوامل
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب%

درجة 
 التأثري

العامل النفسي لدى ادلستهلك )كلما زاد السعر زادت 
 58.00 1.23 2.90 اجلودة(

 متوسطة

التنافسية للشركة )سياسة التميز اإلسًتاجتية التسويقية 
 متوسطة 57.60 1.11 2.88 أو سياسة قيادة التكلفة(

 متوسطة 53.40 1.33 2.67 دورة حياة ادلنتج
 متوسطة 52.20 1.42 2.61 طبيعة وفلسفة النظام االقتصادي ابلدولة

 بسيطة 48.20 1.18 2.41 عناصر ادلزيج التسويقي
 متوسطة 3..8 املتوسط احلسايب للمدقياس

كل أن  ( 4ة يبُت اجلدول )أسلوب التكلفة ادلستهدف حتديد سعر البيع ابستخدام وفيما يتعلق أبنشطة
درجة تطبيق تلك ادلمارسات  وتًتاوح معظم يف تلك الشركات يهاطبقيتم ت اليت مت السؤال عنها األنشطة

ومن خالل  (.2.56) منخفضةومبتوسط حسايب عام يدل على درجة تطبيق  بُت ادلتوسطة وادلنخفضة،
نفس اجلدول يتبُت أيضًا أن تلك الشركات تعمل بدرجة عالية على أن تكون أسعار بيع منتجاهتا 

. ىذه النتيجة ميكن أن تفسر 3.56منافسة ألسعار بيع منتجات ادلنافسُت يف السوق مبتوسط حسايب 
ر يف السوق من خالل تغطية تسعى للحفاظ على احلصة السوقية واالستمرا على أن تلك الشركات

أو  أي أن يكون السعر شلاثالً  ،يعتمد معدلو على درجة ادلنافسة يف السوق التكاليف مث حتقيق عائد
  .، كما جاء يف النتائج أعالهيف السوق اً منافس
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 نشطة حتديد سعر بيع ادلنتج( ادلتوسط احلسايب والًتتيب التنازيل أل4جدول )

 االحنراف املتوسط النشاط
 املعياري

الوزن 
 النسيب%

درجة 
 التطبيق

ألسعار منتجات  اً ػُلدد سعر بيع ادلنتج ليكون منافس
 عالية 71.20 1.15 3.56 ادلنافسُت يف السوق

تسعي الشركة إىل التعرف على أفضل تطبيقات إدارة 
 التكاليف لالستفادة منها يف خفض التكاليف.

 متوسطة 58.00 1.37 2.90

أساليب سلتلفة للتخلص من أي تستخدم الشركة 
تكاليف ال تضيف قيمة للمنتج من وجهة نظر 

 ادلستهلك.
 متوسطة 55.60 1.22 2.78

تستمر الشركة يف حتليل ودراسة السوق للتعرف على 
التغيَتات اليت قد حتدث على ادلنتجات ادلنافسة، 

 وكذلك دخول منافسُت جدد.
 متوسطة 54.40 1.13 2.72

ابستمرار إىل البحث والتطوير تسعى الشركة 
التكنولوجي حىت تتمكن من تصنيع منتجات جديدة 

 بتكلفة اقتصادية.
 متوسطة 54.40 1.36 2.72

يتم الربط بُت تكاليف عملية التصميم واإلنتاج والتسويق 
 متوسطة 53.40 1.19 2.67 يف آن واحد عند حتديد تكلفة ادلنتج.

تكاليف ملكية ادلنتج تعمل الشركة على ختفيض عناصر 
طيلة حياتو مثل سعر الشراء وتكاليف التشغيل والصيانة 

 وكذلك تكاليف التخلص من ادلنتج
 متوسطة 53.40 1.08 2.67

يتم االستعانة بنتائج دراسة ادلستهلك )السعر 
 منخفضة 48.80 1.15 2.44 وادلواصفات( عند تصميم ادلنتج.

ادلنافسة يف السوق وذلك يتم حتليل مواصفات ادلنتجات 
إبجراء اختبارات معملية لفك ادلكوانت أو األجزاء عند 

 ادلراحل األوىل لتصميم ادلنتج.
 منخفضة 48.20 1.23 2.41
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 املتوسط النشاط
 االحنراف
 املعياري

الوزن 
 النسيب%

درجة 
 التطبيق

تركز الشركة على حتديد تكلفة منتجاهتا يف مراحل 
مبكرة من عملية التصميم وليس عند االنتهاء من 

 اإلنتاج.
 منخفضة 47.80 1.20 2.39

 ادلعادلة خالل من منتجاهتا تكلفة الشركة حتدد
 :التالية

 الربح ىامش - التنافسي البيع سعر= تكلفة ادلنتج 
 ادلستهدف

 منخفضة 47.80 1.38 2.39

يتكون فريق التصميم من فريق عمل متكامل من 
 منخفضة 47.80 1.04 2.39 سلتلف اإلدارات كاذلندسة الصناعية وادلالية والتسويق.

رغبات ادلستهلك بصورة دورية دلتابعة أي تُراجع 
 منخفضة 44.80 1.03 2.24 تغَتات قد تطرأ عليها

يتم إشراك ادلوردين يف ادلراحل األوىل من تصميم ادلنتج 
لضمان خفض التكاليف وذلك بتوفَت ادلواد األساسية 

ابلكميات ادلطلوبة واألسعار ادلناسبة لفًتة طويلة 
 نسبيا.

 منخفضة 41.20 0.94 2.06

يتم إشراك ادلوزعُت للمنتجات والقائمُت على 
خدمات ما بعد البيع يف ادلراحل األوىل من تصميم 
ادلنتج لضمان خفض تكلفة ملكية السلعة ابلنسبة 

 للعميل.

 منخفضة 40.00 1.14 2.00

 نخفضةم 2..6 املتوسط احلسايب للمدقياس
بشكل عام ميكن القول أن أغلب الشركات قيد الدراسة تستخدم الطريقة التقليدية عند تسعَت 
منتجاهتا، ومهتمة بتغطية تكاليفها الكلية مع مراعاة أسعار ادلنافسُت يف السوق، وإن حدث وكانت 

 األسعار عالية مقارنة ابدلنافسُت يتم التضحية جبزء أو كل ىامش الربح للبقاء يف السوق. 
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 النتائج والتوصيات:
 إىل أىم النتائج التالية: الدراسةتوصلت 

 اً طريقة التسعَت اليت تغطي التكاليف الكلية مضافبدرجة كبَتة  الصناعية الليبيةتستخدم الشركات  .1
 .إليها ىامش الربح ادلطلوب، بينما تعد طريقة حتقيق أعلى عائد األقل استخداماً 

 ودراسة ادلنافسُت، واحلصة السوقية عند تسعَت ادلنتجات.يتم مراعاة حجم العرض والطلب،  .2
وعدد وخصائص ادلنافسُت من أىم  والسمعة والعالمة التجارية للسلعةيعترب ىيكل التكاليف  .3

 .ؤثرة على حتديد سعر بيع ادلنتجاتالعوامل ادل
يكون سعر بيع ادلنتج  فة بدرجات متفاوتة، وأندتارس الشركات أنشطة مدخل التكلفة ادلستهد .4

 تطبيقاً.مدخل التكلفة ادلستهدفة نشطة أكثر اكان  ألسعار منتجات ادلنافسُت اً منافس
تحديد وختفيض التكلفة يف ادلقومات الرئيسة دلدخل التكلفة ادلستهدفة ك ال تركز الشركات على .5

التنافسي لتحديد واالعتماد على سعر البيع د فريق عمل متكامل للتصميم، و وجو مرحلة التصميم، 
 .التكلفة ادلستهدفة

 من خالل النتائج السابقة توصي الدراسة ابلتايل:
 عند تسعَت ادلنتجات. ُترغبات ادلستهلكابدلنافسُت و دراسات السوق اخلاصة  االستفادة من .1
كدورة حياة ادلنتج، وعناصر   حتديد سعر بيع ادلنتجاتعلى  ذلا أثراالىتمام ابلعوامل األخرى اليت  .2

 ادلزيج التسويقي.
الًتكيز على العمل يف شكل فريق للتصميم مكون من إدارات سلتلفة كاذلندسة وادلالية و التشجيع  .3

 .أو طرح منتجات جديدة يف األسواق القائمة عند تطوير ادلنتجات والتسويق واإلنتاج
 يف ادلستهدفة إلدارة وخفض تكلفة ادلنتجاتادلداخل احلديثة كأسلوب التكلفة االستفادة من  .4

خفض البدء يف و  االنتهاء من إنتاجها، بدال من االنتظار إىل غاية ادلراحل ادلبكرة من حياهتا
   التكاليف. 
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