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The Importance of the Process Reducing and Controlling the 

Marketing Costs in Business Organizations 

 An applied study in Zain Communication Company 
 

 أهمية تخفيض التكاليف التسويقية والتحكم فيها لمنظمات االعمال

 دراسة تطبيقية في شركة زين لالتصاالت 
 

ي قاسم حسن العبيديعلم .م   
جامعة كربالء- قسم المحاسبة –كلية االدارة واالقتصاد   

 

 
 المستخلص 

 

تعد التكاليف التسويقية ذات اهميةة كبيةرة بالبسةبة لمبتمةات االعمةاث وتمءةا جةيء اساسةي وممةم مةن اجمةالي تكالي مةا وذات 
 حققما تلك المبتمات .تأثير كبير على السياسات المالية والبيعية لما وعلى االرباح التي ت

اذ ان االهتمام بالتكاليف التسويقية انبءق من خالث االهتمام بالبشاط التسويقي لمبتجات مبتمات االعمةاث والسةعي الجةاد الةى 
 اتباع كا ماهو

جديد ومتطور في مجاث التسويق من اجا ايصاث مبتجاتمةا وخةدماتما الةى االسةوال بالشةكا الةقي يحقةق لمةا اقصةى مبيعةات 

 رباح ممكبة .وا
لقا فقد تباوث هقا البحث اهمية تخ يض التكةاليف التسةويقية بالبسةبة للشةركة عيبةة البحةث اذ يمةدل هةقا البحةث الةى بيةان اثةر 

تخ يض التكاليف التسويقية على الحصةة السةوقية لمبيعةات الشةركة وعلةى اجمةالي تكالي مةا وعلةى مسةتو  ارباحمةا وعلةى الموقةف 
 ال.التبافسي لما في االسو

اذ يستمد هقا البحث اهميتة من اهمية وفوائد عملية تخ يض التكاليف التسويقية بالبسةبة للشةركة ودورا االساسةي فةي تحقيةق 

 اهدال االدارة العليا للشركة .
ولقةةد اختةةتم هةةقا البحةةث بجملةةة مةةن االسةةتبتاجات والتو ةةيات التةةي يمكةةن ان تسةةمم فةةي االرتقةةاء بةةاداء الشةةركة المدروسةةة 

 ا على انجاز اعمالما بالشكا المطلوب والصحيح .وتساعده

Abstract 
 

Marketing costs are considerd very important to the Business Organizations and essential 

part of total costs . it has effect on the financial and selling political , total cost and earn profit to 
the Organizations . 

Therefore this study pursued the importance of the process reduce the marketing costs to the 
study sample. 

The main objective of the study is represented the effect on reducing marketing costs to the 

market share, total costs , profits levels and competitive situation to the study sample . 
This study derived importance from the importance and benefits to the process of reducing 

marketing costs in a study sample  and the main role to achieving the organizations goals . 
This study was ended with some of conclusions and recommendations, from the theoretical 

and practical sides of the study, which may contribute to the enhancement performance of study 

sample and helping them accomplish their objectives properly and as required. 
 

 المقدمة 
ورات المائلة التي حدثت فةي المجةاالت التجاريةة وازدحةام االسةوال بالمبتجةات المتعةددة والمتبوعةة للشةركات وا ةتداد بعد التط

حدة المبافسة فيما بين تلك الشركات ازداد االهتمام مةن قبةا تلةك الشةركات بالبشةاط التسةويقي لمبتجاتمةا مةن خةالث اتبةاع كةا الطةرل 

واالعةةالن عةةن مبتجاتمةا والبحةةث عةن المبافةةق التوزيعيةةة والبيعيةة التةةي تحقةق اقصةةى مبيعةةات  واالسةالي  الحديءةةة فةي مجةةاث التةروي 
ممكبة لما وتخصيص المبالغ الالزمةالنجاز كافة االبحاث والدراسات التسةويقية ذات العالقةة بتسةويق مبتجاتمةا ممةا ترتة  علةى تلةك 

نتةةاا اذ تعةد التكةاليف التسةةويقية جةيءم مممةا مةةن اجمةالي كل ةةة الشةركات ان تتحمةا تكةةاليف تسةويقية تلةال الةةى اجمةالي تكةاليف اال
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المبتوا البمائي وذات اهمية التقا عةن اهميةة كلةف االنتةاا اذ ان معتةم الشةركات التحقةق اهةدافما بمجةرد االنتةاا فقة  بةا مةن خةالث 
 تسويق مبتجاتما بالشكا المطلوب والصحيح .

ي الةى اتبةاع كةا الطةرل التةي تةىدي الةى تخ يلةما تعةد بمءابةة هةدل تسةعى اليةة لقلك فان االهتمام بالتكاليف التسةويقية والسةع

معتم الشركات كونما ستساهم في مسةاعدة االدارة فةي عمليةة التخطةي  ورسةم السياسةات البيعيةة للشةركة وتسةما مةن عمليةة الرقابةة 
ط التسويقي وكونمةا تةىثر وبشةكا كبيةر علةى مبيعةات على تلك التكاليف وتساعد االدارة في اتخاذ القرارات السليمة التي تتعلق بالبشا

 الشركة وعلى مستو  ارباحما .
 

 

 المبحث أالول
 منهجية الدراسة والدراسات السابقة  

 اوالً – منهجية الدراسة :
  (Study Problem) 1- : مشكلة الدراسة  

تىديةة عمليةة تخ ةيض التكةاليف التسةويقية  تتمءا مشكلة الدراسة في ضعف ادراك الشركة عيبةة الدراسةة الهميةة الةدور الةقي 
لمبتجاتمةا ابتةةداءان مةن مرحلةةة االعةالن والتةةروي  وانتمةاءان بمرحلةةة الدراسةةات والبحةوث التسةةويقية فةي تحقيةةق البجةاح المةةالي وتةةدعيم 

وجةد ان نسةةبة  الموقةف التبافسةي لمةةا فةي السةةول اذ مةن خةةالث اطةالع الباحةةث علةى السةةجالت والتقةارير والكشةةوفات الماليةة للشةةركة

التكاليف التسويقية مرت عة جدا مقارنة باجمالي تكاليف الشركة اذ ان سةعي مبتمةات االعمةاث الةى تخ ةيض التكةاليف التسةويقية يمكةن 
اعتمةةادة كمى ةةر لتقيةةيم ك ةةاءة وفاعليةةة تلةةك المبتمةةات فةةي اداء اعمالمةةا وقيةةام مةةد  امكانيةةة تلةةك المبتمةةات لالسةةتجابة لمتطلبةةات 

 ائن وقدرتما على تحقيق اعلى ارباح ممكبة باقا تكاليف تسويقية ممكبة .ورغبات اليب
 

   (Study Importance اهمية الدراسة : ) -2  

تبرز اهمية الدراسة من اهمية وفوائد الةدور الةقي تىديةة عمليةة تخ ةيض التكةاليف التسةويقية للشةركة عيبةة الدراسةة سةيما وان 
عديد من التطورات والتغيرات السريعة فةي بيةةة االعمةاث وا ةتداد حةدة المبافسةة مةا بةين تلةك مبتمات االعماث ا بحت اليوم تواجه ال

المبتمةات ممةةا يتطلةة  مبمةةا االسةتجابة لمةةقة التطةةورات والتغيةةرات بالشةكا الةةقي يك ةةا نجاحمةةا ويلةمن بقائمةةا فةةي سةةول المبافسةةة 
 تخدم توجماتما وتحقق اهدافما بالشكا المطلوب والصحيح .ويساعد االدارة العليا من اتخاذ القرارات االدارية السليمة التي 

 

   )Study Objectives اهداف الدراسة :) -3  
 تسعى الدراسة الى تحقيق االهدال التالية :

المساهمة الجادة في تقديم عةر  م ةاهيمي يتبةاوث م مةوم الكل ةة بشةكا عةام و م مةوم التكةاليف التسةويقية بشةكا خةا  باعتبارهةا  -أ
ن من اجمالي كل ة المبت  البمائي وبيان التبويبات االساسية لما والخصائص الرئيسية المميية لمقة التكاليف .جيءان    ممما

 التعرل على مد  اهتمام ادارة الشركة المدروسة بالبشاط التسويقي لمبتجاتما وما يترت  على هقا البشاط من تكاليف .  -ب

كاليف التسويقية على اجمالي تكاليف الشةركة بشةكا عةام وعلةى حجةم مبيعاتمةا ومسةتو  محاولة تشخيص وتحديد اثر تخ يض الت -ا
 ارباحما وموق ما التبافسي في السول .

 االست ادة من الدراسة وما تو لت اليه من نتائ  في تحديد متطلبات االرتقاء باداء الشركة عيبة البحث . -د
  (Study Hypotheses فرضية الدراسة :) -4    

 د الدراسة الى فرضية رئيسية م ادها :تستب

ان تخ يض التكاليف التسويقية للشركة عيبة الدراسة مع المحافتة على مستو  مبيعاتما في السةول يةىدي الةى زيةادة ارباحمةا ويةدعم 
 الموقف التبافسي لما ويوفر لالدارة مى ر يمكن اعتمادة في تقييم ك اءة وفاعلية الشركة في انجاز اعمالما .

 
)Study Boundaries حدود الدراسة :) -5  

 Place Boundariesالحدود المكانية :  -أ 

 اذ تم اختيار  ركة زين لالتصاالت من قبا الباحث كونما االنس  واالقرب لتحقيق هدل الدراسة وفرضيتة الرئيسية . 
Time Boundariesالحدود اليمانية :  -ب 

 0202-7-01ولغاية  0202-4-3موضوعاتما وتوجماتما وانتماءم بانجاز اهدافما من  امتدت المدة اليمبية للدراسة بدءم بتحديد
Human Boundariesالحدود البشرية : -ا 
 فردم من العاملين في الشركة عيبة الدراسة  وبواقع : 04 ملت عيبة الدراسة  

  مادة الدبلوم العالي .مدراء حا لين على  0مدراء حا لين على  مادة البكالوريوم  6مدراء مبيعات :  8 
 حا لين على  مادة البكالوريوم 1حا لين على  مادة الدبلوم و 3من العاملين في قسم الدراسات والبحوث التسويقية :  8 

حا ةلين علةى  3حا ةلين علةى  ةمادة الةدبلوم و 0حا ةلين علةى  ةمادة االعداديةة و 0من مختلف المستويات االدارية للشركة  :  8 
 حا ا على  مادة الدبلوم العالي. 0الوريوم و مادة  البك
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)Study Method منهج الدراسة : ) -6   

اعتمدت الدراسة المبم  الو  ي التحليلي اذ مءا التحليا المبطقي اسام الجان  البتري من الدراسة في حين كان التحليا 

 واالستدالث االحصائي اسام الجان  التطبيقي مبما  .
 

)Styles of Data Collection) :  7- اسلوب جمع البيانات والمعلومات  
 ا تملت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة النجاز الدراسة على مجموعة من االسالي  وكأالتي :

الجان  البتري : استبد الجان  البتري من الدراسة على عدة مصادر وهي : -أ  

.الكت  واالدبيات والدوريات العربية واالجببية  -  
بحوث المىتمرات العربية واالجببية . -  

الرسائا واالطاريح الجامعية . -  
  بكة المعلومات الدولية )االنترنت ( .  -
الجان  العملي : حيث تم اعتماد االسالي  التالية : -ب  

االمور الغاملة  المقابالت الشخصية : وتلمبت االسةلة المبا رة للحصوث على بعض االجابات من افراد العيبة و رح بعض -
للمان الدقة في االجابات وقد اسممت هقة المقابالت بالحصوث على معلومات افادت الدراسة من جان  ومن جان  اخر اوضحت 

 للموظ ين والعاملين في الشركة م موم الكل ة بشكا عام والتكاليف التسويقية وتبويباتما بشكا خا  .
سجالت الشركة المدروسة وما توفر من وثائق واحصائيات بمدل الحصوث على المصادر الرسمية : اعتمد الباحث على  - 

 البيانات والمعلومات المطلوبة التي تخدم توجمات الدراسة .

استمارة االستبيان : نتران لطبيعة الدراسة ووجوب تطبيقما على الشركة المدروسة وجد الباحث ان استمارة االستبيان هي انس   - 
ق اهدال الدراسة كونما تعر  على المستجوبين اسةلة تت ق مع فرضية الدراسة واهدافة الرئيسة .  االدوات التي تحق  

الخماسي وكما مبين ادناا :   Likert ن لمقيام   ولقد تم اعداد استمارة استبانة وفقا  
   

 

 ثانياً – الدراسات السابقة : 
  2005دراسة العاني ، صفاء احمد محمد ،   -1

تحليل ورقابة التكاليف التسويقية في المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك   

ت  البمائي في رسم سياسات تباولت هقة الدراسة الدور القي تىدية التكاليف التسويقية باعتبارها تمءا نسبة مممة من كل ة المب
المبشأة  وتأثيرها على  افي الربح القي تحققة المبشأة وتاثيرها على المركي المالي للمبشأة اذ قام الباحث باختيار المبشأة العامة 

المبشأة  لصباعة اليجاا والسيراميك كعيبة للبحث وتمءا المدل الرئيسي للبحث في القيام بعملية تحليا التكاليف التسويقية في
والرقابة عليما من خالث تحليا االنحرافات وبيان مد  تأثيرها على  افي الربح البمائي للمبشأة وقد اعتمد الباحث على اسلوب 

المياوجة مابين المصادر البترية والعملية والبيانات االحصائية عن واقع المبشأة من اجا تحقيق هدل البحث الرئيسي .  
 

Dempsy, Donald, 2004 دراسة   -2  

  The Role of The Process Measuring and Analyzing The Total Marketing Costs in Achieving 

The Organizations goals. 

اجريت هقة الدراسة على عيبة من الشركات الصباعية االمريكية وقد حاوث الباحث من خالث القيام بعملية قيام وتحليا التكاليف 
ة هقة التكاليف بالتكاليف االجمالية للشركة من تقديم معلومات محاسبية وتحليلية دقيقة يمكن ان تساعد تلك التسويقية ومقارن

الشركات من السيطرة على تلك التكاليف وتعما على تخ يلما قدر االمكان ويمكن ان تساعد ادارة تلك الشركات في تحقيق 

لما في االسوال وتر يد عملية اتخاذ القرارات وتحقيق اقصى مستو  ارباح  اهدافما الرئيسية المتمءلة بتعييي الموقف التبافسي
 ممكبة .

 
 
 
 
 
 
 
 

الات ق        ال ات ق بشدة    محايد            ال قرة ات ق بشدة     ات ق      

لوزنا 1 4 3 0 0  
 الدرجة
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 المبحث الثاني
  المفاهيم النظرية للدراسة 

 أوالً - مفهوم الكلفة :
 ان وحسددح  منتجلتهدل اسدال  تت فد  فد  كحفدد   اهمفد  الكلفد  تتتد  تفد  االعمدل  منظمددل  اهتمدل  متد  التكدللف  اصدحت  لقد 

 ممدل المتتققد  حدلالف ا ا  مقل ند  المنتدو  كلفد  خفد  الد  السدا  تفد  مدن المنظم  اه ا  حتتقفق وثفقل   ا تحلطل   م تحط المفهو  اهذ

 الكلفدد  مفهدو  وتوسد  تطدو  منتجلتهدل وتطددو  االعمدل  منظمدل  تطدو  ومد  المنظمدل  لتلدد  المطلوحد  اال حدل  تتقفدق علد  فسدلع 

 حلنهددل الكلفةة ع فد  اذ للكلفد  التاددل ف  مدن الكثفد  المتلسدحف  اال حفددل  فد  و    ولقد .  منظمدل ال لتلدد  الكثفد  فاند  اصدح  تفد 

 السددل  شد ا  فدد   فاهدل والواجدد  حهدل المامددو  النقد  حوتدد   تقدل  لكلفدد   وهدذ  متدد   غد   او هدد   لتتقفدق حدد  مضدت  مدو  "

 ( Horngren,et,al ,2000:26" . ) والخ مل 

 حسددل  متمثلد  ذلد  مدن مافندد  مندلف  علد  للتصدو  االقتصدل ف  الوتدد   تنفقهدل نق فد  حوتد ا  عنهددل احد م مقصدو   تضدتف "  هد  او

 (24:  0991، زفن " . )  ومستقحلف  انف  وخ مل 

 " المستقح  ف  او التلض  ف  مل ف  منلف  عل  التصو  سحف  ف  اقتصل ف  حموا   اختفل ف  تضتف "  حلنهل افضل   ع ف  كمل

(00: 4114، اللطف  عح )                                                                                                                 

AICPA  الذي المحلغ تمث  وه  ، المنفا  لضملن التضتف  ، التحل   سا "  حلنهل الكلفة ع   فق    االم فك  الماه  امل

 التصو  مقلح   فن انشل  او مؤ ا  خ مل  او مص    اسه  ، م فوع  ممتلكل  اي او المنفق حللنق  ل فق القلنونففن للمتلسحفن

" وخ مل  سل  عل   

(  35:  4110، السف ف )                                                                                                                    

 Moscove   ع   تفن ف 

 منفا  عل  التصو  سحف  ف  تت  الت  المطلوحل  ف  زفل   او الموجو ا  ف  ونقص النفقل "  حلنهل الكلفة  

(Moscove&others, 1984:8 " )  المستقح  ف  او التلض  الوق  ف  اقتصل ف            

 حللوت ا  التضتف  تل  تقل  االعمل  منظمل  موا   من حجز  تضتف "  حلنهل الكلفة فا   الحلت  فلن تال ف  من تق   ممل

 خ مل  او منلف  عل  التصو  وهو مت   ه   فقلحلهل وانمل خسل   او ضفلعل   التضتف  تل  عل  والفت ت  والمل ف  النق ف 

" .   مستقحلف  او تللف  كلن  سوا  مافن   

 ثانياً – تبويب الكلفة :
ومات الكل وية بالبسبة لمبتمات االعماث فلقد برزت أسس متعددة في تبوي  عبا ر نتران الهمية عبا ر التكاليف واهمية المعل

بانما " عملية تصبيف او تحليا عبا ر التكاليف المختل ة الى مجموعات تبويب عناصر التكاليف التكاليف اذ يمكن تعريف عملية 

ن لخصائص معيبة وباتباع طرل محددة وذلك بالصورة التي تت ق             مع الغر  من تبوي  تلك التكاليف " .  متجانسة وفقا
(34:  0220)االرياني ،   

اذ تختلف االسس المتبعة في تبوي  عبا ر التكاليف باختالل المدل او الغر  القي يرمى الية من استخدام بيانات التكاليف 

بالبسبة لمبتمات االعماث .وتعتبر عملية تبوي  عبا ر التكاليف الخطوة االولى لتحقيق هدل قيام التكاليف   
 

ن : )باسيلي ، أهم أالسس ويمكن بيان ن واستخداما (78:  0220المتبعة في تبوي  عبا ر التكاليف واالكءر  يوعا  
تبوي  عبا ر التكاليف حس  طبيعتما )التبوي  الطبيعي ( . –أ   
تبوي  عبا ر التكاليف حس  وظائف المشروع )التبوي  الوظي ي ( . –ب   

ي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بوحدات االنتاا .تبو -ا  
تبوي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بحجم االنتاا . -د  

تبوي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بمراكي المسىولية . -ا  
تبوي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بال ترة المحاسبية. -و  
 

ا ر التكاليفوالشكا ادناا يوضح اهم أالسس المتبعة في تبوي  عب  
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(1شكل )  

 اهم االسس المتبعة في تبويب عناصر التكاليف

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 المصدر )اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات المحاسبية الخا ة بالدراسة ( 
 
 

 وفيما يلي توضيح هقة التبويبات :
  

تبوي  عبا ر التكاليف حس  طبيعتما )التبوي  الطبيعي ( –أ   
بر هقا التبوي  من التبويبات االساسية اذ يمدل هقا التبوي  الى تحديد تكل ة كا عبصر من عبا ر االنتاا وتقسم عبا ر ويعت

ن   االنتاا وفقا

 (Mats & Usry, 1984: 310 ( ، )61: 0992لمقا التبوي  الى : )العادلي واخرون ،    
المبا رة وغير المبا رة ( والمواد التسويقية واالدارية والمواد  عبصر المواد : ويقصد به مجموعة المواد الخام االولية ) -0 

 االخر  التي يحتاجما االنتاا .
عبصر االجور : ويمءا عبصر االجور كل ة الجمد االنساني القي يبقلة العاملون في المبتمة وتقام باالجورالبقدية والميايا   -0

 العيبية الممبوحة للعاملين .

 ويقصد بما المصروفات االخر  كافة عدا المواد واالجور الالزمة التمام عملية انتاا السلع او الخدمات  عبصر المصروفات : -3
 

تبوي  عبا ر التكاليف حس  وظائف المشروع )التبوي  الوظي ي (  -ب   
لمشروع بمدل ويمدل تبوي  عبا ر التكاليف على اسام الوظائف الى حصر التكاليف التي تبشأ داخا كا وظي ة من وظائف ا

الو وث الى تكل ة كا وظي ة بشكا مستقا وبالتالي تحديد نصي  المبت  من تكل ة الوظي ة بمدل الرقابة على عبا ر التكاليف 

والتخطي  المستقبلي لما وتبوب عبا ر التكاليف على اسام عالقتما بوظائف المشروع الرئيسية الى :  
المصروفات الصباعية . –االجور الصباعية  –د الصباعية عبا ر التكاليف الصباعية : وتشما الموا -0  

المصاريف التسويقية . –االجور التسويقية  –عبا ر التكاليف التسويقية : وتشما المواد التسويقية  -0  
:  0220عبا ر التكاليف االدارية : وتشما جميع عبا ر التكاليف التي تب ق على الوظائف االدارية بشكا عام . )السيدية ،  -3
66-67)  

تبوي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بوحدات االنتاا  -ا  
اذ تبوب عبا ر التكاليف على اسام عالقتما بوحدات االنتاا الى :     

ن مبا ةران بوحةدات االنتةاا بحيةث يسةما تميييهةا وتحديةدها وربطمةا بمةدل  -0 التكاليف المبا رة : وهي التكاليف التي ترتب  ارتباطا
ن النتاا مبت  معين وتشما ) المواد المبا رة الكل ة ال  المصاريف المبا رة ( .  –االجور المبا رة  –نما  رفت خصيصا

 (67: 0992)العادلي واخرون ،                                                                                                              

ن وهةقة التكةاليف التكاليف الغير م -0 با رة : وهي التكةاليف المرتبطةة بغةر  الكل ةة لكةن اليمكةن تتبعمةا لةة بطريقةة ممكبةة اقتصةاديا
يمكةةن تخصيصةةما لغةةر  الكل ةةة باسةةتخدام طريقةةة تخصةةيص للكل ةةة حيةةث ان هةةقة التكةةاليف تب ةةق مةةن اجةةا خدمةةة المصةةبع او 

ن مبا ةةران وتشةما ) المةةواد غيةر المبا ةةرة المشةروع كوحةدة واحةةدة واليوجةد بيبمةةا وبةين المبةةت  البمةائي ار االجةور غيةةر  –تباطةا
 المصاريف غير المبا رة ( –المبا رة 

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بمراكز عالقتها

 المسؤولية

 خلضا  تكللف 

 لل قلح 

 غف  تكللف 

لل قلح  خلضا   

 

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بحجم هاعالقت

 االنتاج

المتغف   التكللف   

الثلحت  التكللف   

المختلط  التكللف   

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بوحدات عالقتها

 االنتاج

المحلش   التكللف   

 الغف  التكللف 

 محلش  

 عناصر بتبوي

 حسب  التكاليف

 طبيعتها

الطبيعي التبويب  

الموا  عنص   

االجو  عنص   

 عنص 

 المص وفل 

   

   

 

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 الوظائف

الوظيفي التبويب  

صنلعف  تكللف   

تسوفقف  تكللف   

ا ا ف  تكللف   

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بالفترة عالقتها

 المحاسبية

المستنف   التكللف   

 غف  التكللف 

  المستنف  
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(07:  0222) العباتي ،                                                                                                                 
 
قتما بحجم االنتاا تبوي  عبا ر التكاليف حس  عال -د  

ن لمقا االسام فان عبا ر التكاليف تبوب الى :  ويدرم هقا التبوي  سلوك التكاليف اتجاة تقلبات حجم االنتاا وطبقا
(70: 0992( ، )العادلي واخرون ، 038: 0223)الرجبي ،                           

ن مةع التغيةر فةي حجةم البشةاط ، فةأذا زاد حجةم البشةاط نسةبة معيبةة التكاليف المتغيرة : وهي التكاليف التي تتغيةر مجموعمةا   -0 طرديةا
فان التكاليف المتغيرة ستيداد بب س البسبة مع بقاء كل ة الوحدة الواحدة ثابتةة التتغيةر وتمتةاز هةقة التكةاليف بسةمولة تخصيصةما 

 على االقسام االنتاجية وتقع مسوؤلية الرقابة عليما على مشرفي االنتاا .

تكاليف الءابتة : وهي التكاليف التي تبقةى ثابتةة عبةد تغيةر حجةم البشةاط ضةمن المةد  المالئةم ولكةن نصةي  الوحةدة الواحةدة مبمةا ال -0
ن .  يتغير بتغير حجم البشاط ويكون التغير عكسيا

لحا ةلة فةي حجةم المبيعةات التكاليف المختلطة : وهي التكاليف التي تتميي بص تي التغير والءبات في ان واحةد مقارنةة بةالتغيرات ا -3
واالنتةاا خةالث مةدة معيبةة ف ةي حالةة ان الصة ة المتغيةرة هةي الغالبةةة تسةمى فةي هةقة الحالةة تكةاليف  ةبة متغيةرة وامةا اذا كانةةت 

 الص ة الغالبة هي الءبات تسمى تكاليف  بة ثابتة .

 
تبوي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بمراكي المسوؤلية : -ـه  

( 19:  0988اليف حس  وحدات اال رال والمسوؤلية الى : ) هيتجر وماتولتش ،تبوب عبا ر التك  
الكلف الخاضعة للرقابة : وهي الكلف التي يمكن التحكم بما من قبةا الشةخص المسةىوث عةن القسةم فةي وقةت محةدد ويةيداد الةتحكم   -0

 ة في مجاث التخطي  والرقابة وتقويم ك اية االداء بما كلما انخ ض المستو  االداري في الوحدة وتعد من الم اهيم المامة لالدار

الكلف الغير خاضعة للرقابة : وهي الكلف التي تحدث في مركي مسةىولية معيبةة وتكةون غيةر خاضةعة  رادة الشةخص المسةىوث  -0
 عن المركي واليمكن التحكم بما او التأثير عليما .

بية :تبوي  عبا ر التكاليف حس  عالقتما بال ترة المحاس -و  
(14-13: 0220اذ يمكن تبوي  عبا ر التكاليف حس  ال ترة المحاسبية الى مجموعتين هما : )السيدية ،  

الكل ة المسةتب دة : وهةي الكل ةة التةي يةتم ان اقمةا مةن اجةا الحصةوث علةى مبةافع انيةة اي انمةا التةرتب  بانتةاا االيةرادات المسةتقبلية   -0

سةةمى هةةقة الكل ةة بالمصةةاريف مءةةا االنةةدثار وااليجةةار والصةةيانة واللةةرائ  واالجةةور وانمةا مسةةتب دة   خةةالث فتةةرة واحةةدة وت
 وغيرها .

الكل ة غير المستب دة : وهي الكل ة التي يكون لما مبافع في المستقبا اي انمةا تةرتب  بانتةاا االيةرادات المسةتقبلية وانمةا كلةف غيةر   -0
ن يطلق على هقة الكل ة باال وث مءا البلةاعة مستب دة  خالث فترة واحدة وانما يستمر استب ادها ل  ترات محاسبية عدة ومحاسبيا
ن .  واالثاث والمباني والمصاريف المدفوعة مقدما

 

 ثالثاً – مفهوم خفض الكلفة :
لقد ا بحت عملية خ ض الكل ة محا اهتمام العديد من مبتمات االعماث وا بحت بمءابة هدل تسعى الية تلك المبتمات وذلك  

له من ارتباط مبا ر ومىثر على حجم مبيعاتما وعلى مستو  االيرادات واالرباح التي تحققما .لما   

اذ تم تعري ما بانما " تحقيق وفورات حقيقية ومستمرة في كل ة الوحدة  خفض الكلفةولقد ا ار العديد من الباحءين الى م موم عملية  
(66:  0227ر على مالئمتما لالستخدام المطلوب " . )اليويبي ،من  البلاعة المصبعة او الخدمة المقدمة دون التأثي  

 

بانما " خطة ايجابية موضوعة لتحسين الك اءة عن طريق استبعاد اللياع أواالسرال  خفض الكلفةاما الجيار فقد عرل عملية 
( 309:  0972. )الجيار ، في االنتاا  وزيادة الك اءة في جميع المجاالت باستخدام وسائا متطورة لتقليا هقا االسرال "  

بانما " االسلوب المخط  وااليجابي لتحسين الك اءة ويمكن البتر الى ذلك من عدة زوايا هي : خفض الكلفةعملية   Batty في  
حين عرل  استبعاد ال قد ، السرعة في انجاز العمليات ، زيادة االنتاجية ، او ايجاد الوسائا والطرل التي يكون من  أنما احداث 

(04:  0999خ ض في كل ة    الوحدة المبتجة ( . ) السامرائي ،   

بانما " االستخدام االمءا لعبا ر التكاليف من مواد واجور خفض الكلفة مما تقدم من تعاريف فان الباحث يعرل عملية 
عات واالجياء غير ومصاريف اثباء العملية االنتاجية عن طريق فحص ودراسة تكاليف االنتاا والعما على استبعاد الليا

 اللرورية في االنتاا من اجا انتاا مبتجات ذات كل ة مبخ لة ونوعية مباسبة ومالئمة لالستخدام " . 
اذ يج  ان تتم عملية خ ض الكل ة دون المسام ببوعية وموا  ات المبت  اذ ان استخدام مواد رديةة البوعية في االنتاا كونما 

ن ل لكل ة .ذات كل ة مبخ لة اليعد تخ يلا  

 
 
 

 
 

(08: 0999با تي : )السامرائي، اهمية خفض الكلفةويمكن تلخيص       
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 تتجلى اهمية خ ض الكل ة من العالقة القائمة ما بين الكل ة ومستو  الربح واسعار المبتجات او الخدمات التي تقدمما المبتمة . -0
تمةة اذ ان تقةديم مبتجةات باسةعار معتدلةة سةول يمكةن المبتمةة مةن ان عملية خ ض الكل ة يساعد على تعييي الموقع التبافسي للمب -0

 مبافسة المبتجات االخر  في السول وهقا يتوقف على مد  ك اءة االنتاا ومد  انعكاسة على خ ض التكاليف .

            ك ةةاءة ان تخ ةةيض التكةةاليف يةةىدي الةةى االقتصةةاد والحةةر  فةةي اسةةتخدام عبا ةةر االنتةةاا النةةة الطريةةق السةةليم الةةى تحقيةةق ال -3
 االنتاجية .

ان عمليةة خ ةةض التكةاليف سةةول تسةةاعد المبتمةة علةةى زيةةادة ارباحمةا وتعييةةي رأسةةمالما ممةا يمكبمةةا مةةن التوسةع فةةي نشةةاطما  -4
 االنتاجي .

وعةة مةن لقلك ان عملية خ ض الكل ة تعةد مةن مسةىولية جميةع المةوظ ين والعةاملين فةي المبتمةة وان عمليةة خ ةض الكل ةة تتةاثر بمجم 

 العواما المترابطة مع بعلما البعض سواء كانت عواما ادارية او تبتيمية او فبية او عواما بيةية .
 نتيجة الرتباط عملية خ ض الكل ة بالجان  المالي فمي تمءا البرنام  الرئيسي في تطوير ك اءة االداء لمبتمات االعماث . -1

االمواث الالزمة التي يمكن ان تسةتخدمما المبتمةة فةي التةرول الطارئةة فةي تسةديد  ان عملية تخ يض التكاليف تساعد على توفير -6
 االلتيامات المالية المترتبة عليما .

   

 رابعاً – مفهوم التكاليف التسويقية : 
تعاريف لمقا لقد تعددت اراء ومحاوالت الباحءين في وضع تعريف  اما ومحدد لم موم التكاليف التسويقية اذ ان هباك العديد من ال

 الم موم 
بانما "تكاليف العمليات  التكاليف التسويقيةيمكن تلخيص اهمما با تي : اذ عرل معمد محاسبة التكاليف واالدارة بانكلترا 

دامما المتعاقبة والمبتدئة بعملية تميةة المبتجات المعبأة للتجميي والمبتمية بعملية تجديد العبوات ال ارغة المعادة عبدما يتيسر استخ
 ثانية " . 

( 367:  0220)البكري ،                                                                                                                                

ن بانما " تكاليالتكاليف التسويقية ت ـــوعرف ع ونقلما الى المستملك " .ـــة للبييـــــيين المبتجات الجاهــــــف تخــــــــــايلا  
   (Cannon,1996:65( 

  
بانما " تلك المصاريف التي تبدأ عبد انتماء تكاليف التصبيع اي عبدما يتم اكماث  بع التكاليف التسويقية فقد عرفوا  Curry&matzاما 

 Matz & Curry , 1972 : 44)) تجات "وتصبح في حالة قابلة للبيع وتشما المصاريف المتعلقة ببيع وتصريف المب المبتجات

بانما " كا التكةاليف ذات العالقةة المبا ةرة بتسةويق مبتةوا الشةركة لحةين و ةولة الةى  التكاليف التسويقية Moscoveبيبما يعرل 

 Moscove & Others, 1984:85)) " مءا مصاريف الخين وروات  رجاث البيع واالعالن ومصاريف التوزيعالمستملك 
 

بانمةا " كافةةة التكةاليف المتعلقةة بالبشةةاط التسةويقي للشةركة والتةةي التكاااليف التساويقية مةن تعةاريف فةةان الباحةث يعةرل  متقةةد وممةا

االنتمةةاء مةةن عمليةة االنتةةاا والتةةي تتلةةمن تكةةاليف االعةةالن والتةروي  والخةةين والتوزيةةع والبيةةع والبقةةا والدراسةةات  تتحملمةا بعةةد
 يف المرتبطة بالبشاط التسويقي " .والبحوث التسويقية وغيرها من التكال

 

– تبويب التكاليف التسويقية :  خامساً 
هباك العديد من االسالي  التي يمكن اعتمادها في تبوي  التكاليف التسويقية اذ ان المدل من تبوي  التكاليف التسويقية هو تحديد 

كام الرقابة عليما والعما على خ لما ومحاربة االسرال تكل ة كا نشاط من االنشطة التسويقية المختل ة الخا ة بالشركة بمدل اح
 واللياع لما وبما يبسجم مع المدل القي تسعى ادارة الشركة الى تحقيقة .

ن مع المدل القي تسعى الى تحقيقة ادارة مبتمات االعماث التكاليف التسويقية يبوب   انسجاما Sicklc واستبادان الى هقا الم موم فان 
 (Sicklc, 1974:572( :بالشكا االتي 

ن قات البيع : والتي تشما مصاريف ادارة التسويق و عمولة الوكالء وروات  العاملين في قسم البيع ومصاريف التأمين  -0

ن قات التوزيع : والتي تشما تكاليف الخين وروات  العاملين فيما واندثارات المباني ومصاريف الشحن  -0واللرائ  وغيرها  
اء .والماء والكمرب  

وان المدل من هقا التبوي  هو الحصوث على درجة عالية من القدرة في قيام التكاليف من خالث الموازنات المعدة لقلك وما تم   
 لبلوغ المدل المطلوب ، وبب س الوقت امكانية احتساب ومقارنة التكاليف التسويقية مابين المباطق الجغرافية المختل ة .       تحقيقة

 

 (Moscove & Others, 1984:87 ن الى ا تي: )التكاليف التسويقية فير  بان   يمكن ان تبوب وظي يا Moscove   اما  
 التكاليف المالية : وتشما اللرائ  والتأمين .  -0

 تكاليف الخين : وتشما تكاليف ا غاث البباية والمواد المساعدة وكل ة ماسك سجالت المخازن . -0
 الن والتروي  والدعاية والبحوث التسويقية .كل ة تعييي المبيعات : وتشما االع -3
 كلف تجميع الطلبيات : وتشما كلف الموظ ين القين يقومون باعداد مقكرة  حن الطلبية . -4

 كل ة التعبةة والتغليف : وتشما كل ة اعداد المبت  للشحن . -1
 تكاليف التوزيع والبقا : وتتلمن تكاليف نقا وتوزيع المبتجات للمستملك . -6
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 سك حسابات المديبين : وتتلمن كل ة اعداد القائمة وارسالما بالبريد وتسجيا مدفوعات المستملكين .تكاليف ما -7
 التكاليف االدارية : وتتلمن مصاريف المشرل العام ومصاريف الليافة ومصاريف االعداد . -8

 

(Lewis&Ralph, 1974:39 الى ا تي:    ) التكاليف التسويقية   Lewis&Ralph  بيبما يبوب 
تكاليف البيع المبا ر : والتي تشما طلبات البيع المبا ر وروات  رجاث البيع . -0  

تكاليف االعالن والتروي  : وتتعلق باالعالن والتروي  لغر  تح يي الجممور لعملية الشراء وتتحدد استبادان الى قيمة المبيعات  -0
 السابقة .

قا والخين ومستويات التخيين ويكون نسبتما الى مجموع التكاليف اكءر مما هو تكاليف التوزيع المادي : والتي تتعلق بعملية الب -3

 علية في   المجموعتين السابقتين .
 

(367:  0220حس  طبيعتما كا تي : )البكري ،التكاليف التسويقية وهباك من يبوب   
بت  والتي يمكن تخصيصما وتوزيعما مبا رة التكاليف التسويقية المبا رة : وهي التكاليف التي ترتب  ارتباطا مبا رم بالم -0

علية او ترتب  ارتباطا مبا رم باالقسام او بالمباطق التوزيعية )الجغرافية ( والتي يمكن ربطما مبا رة الى مبطقة توزيعية معيبة او 

والتغليف تعد بمءابة تكاليف تسويقية مبا رة تخص المبت  القي است اد من هقة الخدمة وكقلك قسم معين فمءآل تكاليف التعبةة 
 تكاليف االعالن وروات  رجاث البيع والتأمين وكافة المصاريف التي يمكن ربطما مبا رة بمبطقة توزيعية معيبة او قسم معين .

تي ترتب  باكءر من جمة او نشاط اي انما تكاليف مشتركة بين مباطق التكاليف التسويقية الغير مبا رة : وهي تلك التكاليف ال -0
 التوزيع او بين المبتجات او بين طبقة اليبائن مءا مصاريف الماء والكمرباء واالدارة وخدمات البيع واندثارسيارة المبيعات .

 

(   042: 0223وكا تي :  )الرجبي، ايلا حس  البشاط اي وفقا للعالقة بحجم المبيعاتالتكاليف التسويقية ويمكن تبوي    
التكاليف التسويقية الءابتة : وهي التكاليف التي التتغير مع التغير في حجم المبيعات في حدود الطاقة التسويقية المتاحة وغالبا  -0

لمبيعات وايجار ما ترتب  باليمن اكءر من ارتباطما بحجم المبيعات مءا روات  المدراء والموظ ين باالقسام المختل ة الدارة ا
 المراكي والمعار  التسويقية والمخازن واستمالك سيارات نقا المبيعات واستمالك المباني والمعدات المستخدمة .

التكاليف التسويقية المتغيرة : وهي تلك التكاليف التي تتغير طرديا مع التغير في حجم المبيعات مءا مصاريف التعبةة والتغليف  -0

 تكاليف  حن ونقا المبيعات .وعمولة وكالء البيع و
 

ايلا حس  الوظائف المىداة من قبا المبتمة ويعد هقا التبوي  من اكءر االسالي   يوعا في تبوي   التكاليف التسويقيةوتبوب 

التكاليف التسويقية فكا وظي ة في الشركة تتحما تكاليف معيبة جراء ادائما لقلك البشاط ومجموع تكاليف هقة االنشطة ستمءا 
تكاليف التسويق التي تتحملما الشركة بصورة عامة . وان اعتماد هقة الطريقة سيختلف من  ركة الخر  تبعا لعدد الوظائف التي 

تىدي من قبا كا مبما والتي تحددها عواما مختل ة كان يكون حجم الشركة او اسلوب العما المستخدم او التبتيم الداخلي او 

. ا الموارد المالية المتاحة وغيره  
 

 سادساً – خصائص التكاليف التسويقية : 
 (Davis,1961:259( :تتميي التكاليف التسويقية بخصائص تختلف بما عن تكاليف االنتاا من اهم هقة الخصائص ما يلي  

كس تمتاز معتم ببود التكاليف التسويقية بانما غير مبا رة االمر القي يىدي الى  عوبة ربطما بتكل ة المبت  البمائي بع -0
 تكاليف االنتاا .

تتأثر التكاليف التسويقية بعواما خارجية متعددة مءا فترات الرواا والكساد في السول وتغير البم  االستمالكي والمبافسة  -0
 وظمور مبتجات جديدة وتدخا الحكومة بالتشريعات المختل ة للحد من االستيراد والتصدير او تحديد اسعار بعض المبتجات .

 ل ترة اليمبية المست يدة من التكاليف التسويقية . عوبة تحديد ا -3

 عوبة قيام انتاجية التكاليف التسويقية على درجة الدقة فمن طبيعة التكاليف التسويقية انما ذات تأثير طويا االمد وهقا ما  -4
 يخلف معوقا كبيرم في قيام انتاجيتما على امتداد تلك المدة .

 الخصائص التي تمتاز بما هقة التكاليف هو عدم امكانية تجيئتما .  عوبة تجيئة التكاليف التسويقية فمن -1
 تعدد طرل تحليا وتوزيع التكاليف التسويقية على وحدات الكل ة اذ هباك طرل مختل ة لتحليا التكاليف التسويقية وكأالتي :  -6
 يسية .التحليا حس  خطوط االنتاا : بمعبى تحليا التكاليف التسويقية على اسام المبتجات الرئ -

 التحليا حس  حجم المبيعات -
 التحليا حس  مباطق البيع : ويتم هقا التحليا وفق المباطق الجغرافية لتوزيع المبتجات -

 التحليا حس  رجاث البيع -
 التحليا حس  اليبائن: ويتم هقا التحليا حس  مجموعة اليبائن او بحس  حجم التعاما . -
 
 

       

  

 المبحث الثالث
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للدراسةالجانب التطبيقي   

يتباوث هقا المبحث عر  البيانات التي أظمرتما اسةتمارة االسةتبيان وتحليلمةا فيمةا يخةص التكةاليف التسةويقية اذ تةم تصةبيف 

تلك التكاليف في االستمارة الى اربعة متغيرات رئيسية انسجاما مةع مشةكلة وفرضةية الدراسةة وبمةا يحقةق المةدل المطلةوب مةن تلةك 
 1الةقي يتةوزع بةين اعلةي وزن لةه لل قةرة  )ات ةق تمامةا اعطيةت  ليكارت الخماساياحةث لمةقا الغةر  مقيةام الدراسة ولقد استخدم الب

ن وأعطيةةةت   4درجةةةة( ،وبيبممةةا ثةةةالث أوزان أخةةةر  هةةي )ات ةةةق أعطيةةةت  0درجةةات ( ،ىلةةةى أوطةةةأ وزن لةةه لل قةةةرة) ال ات ةةةق تمامةةا

ا حقةةوث ااجابةةات ا خةةر  بعةةد ذلةةك تةةم عمةةا جةةدوث درجةةة( لتمءة 0درجةةات،ال ات ةةق أعطيةةت  3درجةات،ات ق ىلةةى حةةد مةةا أعطيةةت 
التوزيعات التكرارية لمتغيرات الدراسة العتماد هقا البوع من الجداوث اغرا  عمليةة التحليةا ااحصةائي للحصةوث علةى ا وسةاط 

كمعيةار مةةن اجةةا  (3الحسةابية الموزونةةة ، واالنحرافةات المعياريةةة ،واعتمةةد الباحةث أيلةةا" علةى الوسةة  الحسةةابي ال رضةي البةةالغ )
قيةام وتقيةيم الدرجةة المتحصةا عليمةا فيمةا يخةص متغيةرات الدراسةة. وبعةد اجةراء المعالجةة والتحليةا االحصةائي تةم الحصةوث علةةى 

 االوساط الحسابية الموزونة واالهمية البسبية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين وبالشكا التالي :

 
أوآل- تكاليف االعالن والترويج : يشير الجدوث )0( الى التحليا االحصائي الستجابات افراد عيبة الدراسة حوث متغير تكاليف 

االعالن والتروي  ، اذ يتلمن الجدوث المقكور االوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية واالهمية البسبية .  
  

(0جدوث )  

تكاليف االعالن والتروي      
   

  
 

( ما يأتي :0ويتلح من البتائ  الواردة في الجدوث )  

(، وتبةين ىن الوسة  0236( بةانحرال معيةاري بلةغ )3203ف االعةالن والتةروي  بلةغ )ىن الوس  الحسةابي المةوزون لمتغيةر تكةالي -0
(، وهةقا يعبةي بةان هةقا المتغيةر يعةد متغيةران 3الحسابي الموزون اكبر من معيار االختبار ) أي الوسة  الحسةابي ال رضةي( البةالغ)

 واضحا افراد عيبة الدراسة .
%( مةن وجمةة نتةر المسةةتجيبين، ويعةي  ذلةك ىلةى قةوة امةتالك ىفةراد عيبةة الدراسةةة 6421بلغةت ا هميةة البسةبية لمةقا المتغيةر ) - 0

 للتصور حوث أهمية متغير تكاليف االعالن والتروي  في مجتمع الدراسة ،مما يعبي تببي مجتمع الدراسة لمقا المتغير.

ن (X4,X3,X2,X)ان فقرات  المتغير وهي  -3 فةي الوسة  الحسةابي المةوزون ممةا يعبةي  ْ  على المستو  الت صيلي قد حققت ارت اعا
( وهةقا يعبةي انمةا اكبةر   3.33,3.83,3.5,3.46قوة تببي مجتمع الدراسة  لمقا ال قرات اذ بلغةت االوسةاط الحسةابية علةى الترتية  )

%، 72% ، 69207ا )( ودلت البتائ  على ان االهمية البسبية لل قرات اعال 3من معيار االختبار ) الوس  الحسابي ال رضي ( البالغ ) 
( على التوالي مما يدث على  023،  020،  021،  0202( وكانت معامالت االنحرافات المعيارية لل قرات اعالا ) %66267% ، 79267

     قوة تببي مجتمع الدراسة للمتغيرات اعالا . 
( وذلك يدث على ضعف 2293%( وانحرافما المعياري )42) ( وان االهمية البسبية لما0فقد كان الوس  الحسابي لما )(  X5)    اما ال قرة -4

 الدراسة لمقة ال قرة .تببي مجتمع 
 

 

ثانيآ – تكاليف الخزن والتوزيع :  يشير الجدوث )0( الى التحليا االحصائي الستجابات افراد عيبة الدراسة متغير تكاليف الخين 
لموزونة واالنحرافات المعيارية واالهمية البسبية .والتوزيع ، اذ يتلمن الجدوث المقكور االوساط الحسابية ا  

 
  

(0جدوث )  

ون واالنحرال المعياري واالهمية البسبيةالوس  الحسابي الموز  3.23 64.50% 1.3625 

ت  المتغير
 ال قرات

 المى رات ااحصائية  ىجابات أفراد العيبة

ا ْن ال ات ق  ال ات ق محايد ات ق ات ق تمامن
ن   تماما

الوس  
الحسابي 
 الموزون

ا همية 
 البسبية
% 

االنحرال 
 المعياري

ن 
ال
ع
ال
 ا
ف
لي
كا
ت

 
وي
ر
لت
وا

 

X1 4 10 3 7 2 3.46 69.17% 1.1025 

X2 8 6 5 0 5 3.5 70.00% 1.5036 

X3 10 5 4 5 0 3.83 76.67% 1.2039 

X4 5 7 6 3 3 3.33 66.67% 1.3077 

X5 0 0 10 4 10 2 40.00% 0.9325 
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تكاليف الخين والتوزيع   
  

 
 

 

 
( ما يأتي :0ويتلح من البتائ  الواردة في الجدوث )  

(، وتبين ىن الوس  0201( بانحرال معياري بلغ )0290أن الوس  الحسابي الموزون لمتغير تكاليف الخين والتوزيع  بلغ )  -0
قا يعبي ضعف تببي المتغير من قبا (، وه3الحسابي الموزون اقا من معيار االختبار ) أي الوس  الحسابي ال رضي( البالغ)

  %( . 38207مجتمع الدراسة، وبلغت ا همية البسبية لمقا المتغير من وجمة نتر افراد عيبة الدراسة )
 

قد حققت انخ اضا في الوس  الحسابي  X10, x9, x8, x7, x6)تشير البتائ  الت صيلية لمقا المتغير ان فقرات المتغير وهي ) -0
( ، ودلت البتائ  ان 3( عن معيار االختبار البالغ ) 0200،  0201،  021،  0296،  0263) بلغ على التواليوالقي  الموزون

% ، 01% ، 32% ، 39207% ، 1021االهمية البسبية لمقة ال قرات من وجمة نتر افراد عيبة الدراسة بلغت على التوالي )

44. ) % 
  

( على التوالي وهقة البتائ  تىكد  2297،  2284،  0204،  023،  2296رات اعالة )بلغت معامالت االنحرافات المعيارية لل ق -3
 على ان افراد عيبة الدراسة مت قون على ضعف تببي مجتمع الدراسة لل قرات اعالة مما انعكس على اجابتمم .

 

ثالثآ – تكاليف البيع :  يشير الجدوث )3( الى التحليا االحصائي الستجابات افراد عيبة الدراسة حوث متغير تكاليف البيع، اذ 
  يتلمن الجدوث المقكور االوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية واالهمية البسبية .

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ت  المتغير
 ال قرات

 المى رات ااحصائية  ىجابات أفراد العيبة

ن  ال ات ق  ال ات ق محايد ات ق ات ق تماما
ن   تماما

الوس  
الحسابي 
 الموزون

ا همية 
 البسبية
% 

االنحرال 
 المعياري

تك
ن 
ي
خ
 ال
ف
لي
ا

ع 
زي
و
لت
وا

 

X6 0 5 8 8 3 2.63 52.50% 0.9696 

X7 0 5 4 0 15 1.96 39.17% 1.3015 

X8 0 4 0 0 20 1.5 30.00% 1.1421 

X9 0 2 0 0 22 1.25 25.00% 0.847 

X10 
0 2 8 7 7 2.21 44.17% 0.9771 

 1.1522 %38.17 1.91 الوس  الحسابي الموزون واالنحرال المعياري واالهمية البسبية
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(3الجدوث )  
 تكاليف البيع

 

 

 
 

 
( ما يأتي :3ويتلح من البتائ  الواردة في الجدوث )      

 
بةين ىن الوسة  ( ،وت 024( بةانحرال معيةاري بلةغ )0297تشير البتائ   ىن الوس  الحسةابي المةوزون لمتغيةر تكةاليف البيةع بلةغ )  -0

ن افةةراد 3الحسةابي المةوزون اقةا مةن الوسة  الحسةةابي ال رضةي البةالغ ) ( ، وهةقا يعبةي بةان المتغيةةر ، يعةد  متغيةران غيةر واضةحا

 عيبة الدراسة .
%( مةةن وجمةة نتةرهم ،ويعةةود ذلةك ىلةى انخ ةةا  مسةتو  ىدراك  ىفةراد عيبةةة 19233بلغةت ا هميةة البسةبية لمةةقا المتغيةر تبلةغ)  -0

ات المتغيةةر مةةن قبةةا مجتمةةع سةةة  هميةةة المتغيةةر علةةى مسةةتو  عمةةا مجتمةةع الدراسةةة ،ويعةةود ذلةةك ىلةةى ضةةعف تببةةي فقةةرالدرا
 .الدراسة

 3263،  3203قةد حققةت ارت اعةا فةي اوسةاطما الحسةابية اذ بلغةت )  X15, x11)تشير البتائ  الت صيلية لمقا المتغيةر ان ال قةرات ) -3

%( ، وذلةةك يةدث علةةى قةةوة تببةةي 7021% ، 6021( وكانةةت االهميةةة البسةبية لممةةا ) 0218،  0200معيةاري بلةةغ ) (  بةانحرال
 مجتمع الدراسة لماتين ال قرتين .

(  0263،  0279،  0267فقةةد حققةةت انخ اضةةا فةةي اوسةةاطما الحسةةابية الموزونةةة اذ بلغةةت  ) ( X14,x13,x124امةةا ال قةةرات ) -4
( ، وان االهميةة البسةبية لمةقة ال قةرات مةن وجمةة نتةر عيبةة الدراسةة 0230،0276، 0234بةانحرال معيةاري بلةغ علةى التةوالي )

 .  %( وهقة البتائ  تدث على ضعف تببي مجتمع الدراسة لل قرات اعالا1021% ، 11283% ، 13233بلغت )

 
 

رابعآ – تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية : :  يشير الجدوث )4( الى التحليا االحصائي الستجابات افراد عيبة الدراسة حوث 
متغير تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية، اذ يتلمن الجدوث المقكور االوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية 

 واالهمية البسبية .

 
 

 
 
 

 
 

 المى رات ااحصائية  ىجابات أفراد العيبة ت ال قرات المتغير

ن  ال ات ق   قال ات محايد ات ق ات ق تماما
ن   تماما

الوس  
الحسابي 
 الموزون

ا همية 
 البسبية
% 

االنحرال 
 المعياري

  
ع
بي
 ال
ف
لي
كا
 ت

ا 
 

X11 
2 10 4 5 3 3.13 

62.50
% 1.227 

X12 
0 10 4 2 8 2.67 

53.33
% 

1.340
6 

X13 
3 3 10 2 6 2.79 

55.83
% 

1.318
1 

X14 
6 3 3 0 12 2.63 

52.50
% 

1.764
7 

X15 
12 2 2 5 3 3.63 

72.50
% 

1.582
9 

 الوس  الحسابي الموزون واالنحرال المعياري وا همية البسبية
2.97 

59.33
% 

1.483
4 
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(4الجدوث )  
 تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية

  

   

 
 

 
( ما يأتي :4ويتلح من البتائ  الواردة في الجدوث )  

( بةانحرال معيةاري بلةغ  3237تكةاليف الدراسةات والبحةوث التسةويقية  بلةغ ) تشير البتائ   ىن الوس  الحسةابي المةوزون لمتغيةر  -0
(  ، وهةقا يعبةةي بةان المتغيةةر يعةةد  3( ،وتبةين ىن الوسةة  الحسةابي المةةوزون اكبةةر مةن الوسةة  الحسةابي ال رضةةي البةةالغ ) 0231)

 متغيرا  واضحا" افراد عيبة الدراسة .

%( من وجمة نتةرهم ،ويعةود ذلةك ىلةى ارت ةاع مسةتو  ىدراك  ىفةراد عيبةة الدراسةة 67233بلغت ا همية البسبية لمقا المتغير )   -0
  همية المتغير على مستو  عما مجتمع الدراسة وتببي هقا المتغير من قبلمم .

            غةةتقةةد حققةةت ارت اعةةا فةةي اوسةةاطما الحسةةابية اذ بل  X20, x19,x16))  ان ال قةةرات تشةةير البتةةائ  الت صةةيلية لمةةقا المتغيةةر - 3 
% ( 8021% ، 81%، 72( وكانةةت االهميةة البسةبية لمةةا ) 2289،  0،  0201(  بةانحرال معيةاري بلةغ ) 4203، 4201، 321)

 وذلك يدث على قوة تببي مجتمع الدراسة لمقة المتغيرات .

( 0267، 0209ة اذ بلغةةت )قةةد حققةةت انخ اضةةا فةةي اوسةةاطما الحسةةابية الموزونةة  X18 ,x17 )ال قةةرات )  اظمةةرت البتةةائ  ان -4
( وكانةةت االهميةة البسةةبية لمةةقة ال قةرات مةةن وجمةةة نتةر عيبةةة الدراسةةة  0207،  0206بلةةغ علةى التةةوالي )  بةانحرال معيةةاري

 البتائ  تدث على ضعف تببي مجتمع الدراسة لل قرات اعالة . % ( ، وهقة%13233 ، 41283)
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
     

حصائية المى رات اا ىجابات أفراد العيبة ت ال قرات المتغير  

ن  ال ات ق  ال ات ق محايد ات ق ات ق تماما
ن   تماما

الوس  
الحسابي 
 الموزون

ا همية 
 البسبية
% 

االنحرال 
 المعياري

ية
يق
و
س
لت
ث ا

و
ح
لب
وا
ت 
سا
را
لد
ف ا

لي
كا
 ت

   

X16 
7 6 3 8 0 3.5 

70.00
% 

1.251
1 

X17 
0 4 8 3 9 2.29 

45.83
% 

1.160
2 

X18 
0 10 2 6 6 2.67 

53.33
% 1.274 

X19 
14 4 4 2 0 4.25 

85.00
% 

1.032
1 

X20 
10 8 5 1 0 4.13 

82.50
% 

0.899
9 

 الوس  الحسابي الموزون واالنحرال المعياري واالهمية البسبية
3.37 

67.33
% 

1.359
3 
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 المبحث الرابع

والتوصياتاالستنتاجات   
 أوالً – االستنتاجات :

اظمرت نتائ  التحليا االحصائي حوث متغير تكاليف االعالن والتروي  ا تي : -0  
 تستطيع الشركة المدروسة من تخ يض تكاليف االعالن والتروي  مع المحافتة على ن س حجم مبيعاتما في السول . -أ

ة على بيع مبتجاتما بأقا االسعار مما يمبحما ميية تبافسية تعيز بقائما في ان تخ يض تكاليف االعالن والتروي  يساعد الشرك -ب
 السول .

 ان تخ يض تكاليف االعالن والتروي  تىثر وبشكا كبير على اجمالي تكاليف الشركة وتساعد على زيادة مستو  ارباحما. -ا
 ا قيام وتقييم ك اءة وفاعلية الشركة المدروسة .يمكن االست ادة من نتائ  عملية تخ يض تكاليف االعالن والتروي  من اج -د

اظمرت نتائ  التحليا االحصائي حوث متغير تكاليف الخين والتوزيع ا تي :   -0  

ان الشةركة المدروسةة التسةةعى الةى تخ ةةيض رواتة  واجةةور الوسةطاء والمةةوزعين غيةر الك ةةوءين ورواتة  واجةةور العةاملين فةةي  -أ
 المخازن الى   ادنى حد ممكن .

ان تخ ةيض تكةاليف الخةين والتوزيةع للشةركة التةىثر بشةكا كبيةةر علةى اجمةالي تكةاليف الشةركة وعلةى مسةتو  ارباحمةا وعلةةى  -ب
 موق ما التبافسي

 اليمكن االعتماد على نتائ  عملية تخ يض تكاليف الخين والتوزيع في قيام وتقييم ك اءة وفاعلية الشركة . -ا

ف االدوات المكتبيةة ومصةاريف االجمةية والمعةدات المسةتخدمة فةي المخةازن الةى ادنةى حةد التسعى الشركة الى تخ ةيض مصةاري -د
 ممكن .

اظمرت نتائ  التحليا االحصائي حوث متغير تكاليف البيع ا تي : -3  
ان تخ يض تكاليف البيع اليىثر على الحصة السوقية لمبيعات الشركة وعلى الموقف التبافسي لما. -أ  
البيع يىثر على اجمالي تكاليف الشركة ويساعد على زيادة مستو  ارباحما . ان تخ يض تكاليف -ب  

ال تسعى الشركة الى تخ يض روات  واجور رجاث البيع ومبدوبي المبيعات غير الك وءين الى ادنى حد ممكن كما انما التسعى  -ا
وال ذات المبيعات المبخ لة .الى  تخ يض مصاريف ادارة المبيعات ومصاريف س ر وانتقاث رجاث البيع الى االس  

اظمرت نتائ  التحليا االحصائي حوث متغير تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية ا تي : -4  
ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية تىثر على اجمالي تكاليف الشركة وتساعد على زيادة مستو  ارباحما . -أ  

جور الخبراء والمستشارين غير ال اعلين في المجاث التسويقي الى ادنى حد ممكن .التسعى الشركة الى تخ يض روات  وا -ب  

ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية التىثرعلى مستو  مبيعات الشركة وموق ما التبافسي في السول . -ا  

 ثانياً – التوصيات : 
اتةةه وخصائصةةة والتكةةاليف المترتبةةة عليةةة لجميةةع المةةوظ ين ضةةرورة ان تقةةوم الشةةركة ببشةةر م مةةوم البشةةاط التسةةويقي ومقوم -0

 والعاملين في  الشركة من خالث اقامة البرام  والدورات التدريبية ذات الصلة بالموضوع .

ان تسعى الشركة الى تخ يض تكاليف االعةالن والتةروي  كونمةا تةىثر بشةكا كبيةر علةى اجمةالي تكةاليف الشةركة وعلةى ارباحمةا  -0
 ف التبافسي لما في السول .وعلى  الموق

 ان تسعى الشركة الى االست ادة من نتائ  عملية تخ يض تكاليف االعالن والتروي  في قيام وتقييم ك اءة وفاعلية الشركة . -3

ضةرورة العمةا علةى تخ ةيض رواتة  واجةور الوسةطاء والمةوزعين غيةةر الك ةوءين واجةور العةاملين فةي المخةازن الةى ادنةى حةةد  -4
 تمءا نسبة كبيرة من اجمالي تكاليف الخين والتوزيع. اممكن كونم

ان تسعى الشركة الةى تخ ةيض مصةاريف االدوات المكتبيةة ومصةاريف االجمةية والمعةدات المسةتخدمة فةي مخةازن الشةركة الةى  -1
 ادنى حد ممكن كونما تىثر على اجمالي تكاليف الخين والتوزيع .

ونمةةا التةىثر علةى مسةةتو  مبيعةات الشةركة وتةةىثر بشةكا كبيةر علةةى اجمةالي تكةةاليف ان تقةوم الشةركة بتخ ةةيض تكةاليف البيةع ك -6

 الشركة وعلى  مستو  ارباحما .
ضرورة تخ يض روات  واجور رجاث البيع ومبدوبي المبيعات غير الك ةوءين وتخ ةيض مصةاريف ادارة المبيعةات ومصةاريف  -7

 بخ لة .رجاث البيع الى االسوال ذات المبيعات الم  س ر وانتقاث
ان تسعى الشركة الى تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية كونما التىثر على حجم مبيعاتمةا وكونمةا تةىثر علةى اجمةالي  -8

 الشركة وعلى مستو  ارباحما . تكاليف

حةد ممكةن كونمةا ضرورة العما على تخ يض روات  واجور الخبراء والمستشارين غير ال اعلين في المجاث التسةويقي الةى ادنةى  -9
 على اجمالي تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية . تىثر
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 المصادر
 أوالً - المصادر العربية :

" استخدام البرمجة الخطية في تحديد تشكيلة االنتاج المثلى لتحقيق الحد االدنى للكلف أو تعظايم هاام  زيبا ، سباء سعيد ،  -0

 09922ورة ، جامعة بغداد ، كلية االدارة واالقتصاد ، ، رسالة ماجستير غير مبش المساهمة "
 . 0220، الدار الجامعية ، االسكبدرية ،  " مدخل الى انظمة قياس التكاليف "عبد اللطيف ، نا ر نور الدين ،  -0

الكتة  للطباعةةة  ، الطبعةة الءانيةة ، دار " محاساابة التكااليف دراساة نظرياة واجاراءات تطبيقيااة "السةيدية ، محمةد علةي احمةد ،  -3
 والبشر ،

 . 0220المو ا ،    
  .0223، دار وائا للبشر ، عمان ، الطبعة الءالءة ، محاسبة التكاليف "“،   الرجبي ، تيسير محمد   -4
 . 0220، الطبعة الخامسة ،  " االطار النظري والعملي لمحاسبة التكاليف "االرياني ، محمد فلا محمد ،  -1

 . 0220، الطبعة الءالءة ، المكتبة العصرية ،  " محاسبة التكاليف االصالة والمعاصرة "بد المسيح ، باسيلي ، مكرم ع -6
، ذات السالسةا ، الكويةت  " اساسيات التكااليف والمحاسابة االدارياة "العادلي ،يوسف وعبد الرحيم ، علي والعتمة ، محمد ،  -7

،09922 
 02222، الطبعة االولى ، دار الص ا للبشر والتوزيع ، عمان ،  ليف "" محاسبة التكاالعباتي ، رضوان محمد ،  -8
 09882، الطبعة العربية ، دار المريخ للبشر ، الريا  ،  " المحاسبة االدارية "هيتجر ، ليستر وماتولتش ، سيرا ،  -9

يقيااة فاي الشاركة العاماة لتجااارة دراساة تطب –" دور التجاارة االلكترونيااة فاي تخفايض التكااليف اليويبةي ، خديجةة جمعةة ،  -02

 . 0227،  67، مجلة االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستبصرية ، العدد السيارات والمكائن "

، مطةابع سةجا العةرب ، مصةر  " محاسبة التكاليف أداة تحليلية تساند االدارة في تحقياق االهاداف "الجيار ، محمد محمد ،  -00
 ،09722 
، رسةالة دبلةوم عةالي فةي محاسةبة  " تخفيض تكاليف المنتوج باستخدام اسلوب تحليل القيماة "عبد الدائم ، السامرائي ، احمد  -00

 . 0999التكاليف الممبي ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
 . 0220، بغداد ، الدار الجامعية للطباعة والبشر ،  "ادارة التسويق "البكري ، ثامر ياسر ،  -03

     

 ثانياً - المصادر االجنبية : 
1-  Horngren, Charles, T., Foster, George & Srikant, M. Datar, "Cost Accounting: A 

managerial Emphasis", 10th Ed, Prentic- Hall, Inc, 2000. 

2- Moscove ,Stephan A & Crowing Shield ,Gerald R & Gorman , Kenneth A , “ COST 

ACCOUNTING “, 5th ed , Boston , 1984. 

3- Matz,Adolph & Usry ,Milton F .& Hammer ,Lawerence H ., “ Cost Accounting Planning 

and Control “ 
8th ed ,South Western Publishing company ,Ohio ,1984 .                                 

4- Cannon, Tom,”Basic Marketing” , 4th, ed, Carrell publishers Limited , London,1996. 
5-   Matz & Curry –“ cost accounting ,planning and control “ , 5th ed , 1972. 

6- Sickle,Clarence,L. , “Cost accounting Fundamentals and Procedures “, 2nd ed, New York 
,1974 . 

7- Davis, Kenneth,R. “ Marketing Management “, 3rd ed , Donald press Co ,New York ,1961 .  

8- Lewis & Ralph , “ Management uses of accounting planning and control for profit “ , 
1974. 
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قــــــــالمالح  

 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم     

 م | استمارة استبانة
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
 ماالخ المستجوب المحتر

 
نضع بين ايديكم اساتبانة الدراساة الموساومة )  اهمياة تخفايض التكااليف التساويقية والاتحكم فيهاا لمنظماات 

 االعمال دراسة تطبيقية في شركة زين لألتصاالت( .
 

وان اجابتكم الدقيقة حولما سول يساهم في   الموجودة والتي نسعى من خاللما الى استطالع ارائكم حوث ال قرات
ال الدراسةة لةقا يرجةى ت لةلكم باختيةار االجابةة التةي ترونمةا اكءةر انسةجاما مةع الواقةع ال علةي لعمةا تحقيق اهد

 الشركة.
واملبةا كبيةر فةةي تعةاونكم معبةا فةةي قةراءة فقةةرات االسةتمارة  واالجابةة عبمةةا فةي ضةوء خبةةرتكم ورؤيةتكم لعمةةا  

الغةةرا  البحةةث العلمةةي فقةة  وان  الشةركة  علمةةا ان كةةا المعلومةةات التةي تلةةمبتما االسةةتمارة سةةول تسةتخدم
 الباحث على استعداد تام للتوضيح واالجابة على اي است سار يتعلق ب قرات االستبانة .

 

  
 مع فائق شكرنا وتقديرنا

        
  

 

 
 الباحث

 م.م علي قاسم حسن العبيدي

20|6|2010   
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 معلومات شخصية : –أوآل 
 

 المربع المباس  يرجى وضع عالمة )      (  في 
 

 العمر
     سبة 42 -30سبة                                                                                                      32 -02
 
 سبة فأكءر 10 سبة 12 -40

 
 الجبس
 انءى                                  ذكر                                                                  

 
 المىها العلمي 

 
 بكالوريوم      دبلوم                                                                اعدادية                                                          
 
 دكتوراة              ماجستير                                                                                دبلوم عالي                                 

 

 
 م   الخ م  حللوظفف  

 

 سن  3-4                       سن                                                                                              0-4
 
 سبة فأكءر 01                             سبة                                                                                           1-01
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  ثانيآ-  االسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة :

 

 
ة التكاليف المتعلقة بالبشاط الترويجي والتي تتحملما الشركة من اجا االعالن والتروي  عن تكاليف االعالن والتروي  :وتتمءا بكاف -0

 مبتجاتما .
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  محايد 

   

اتفق    اتفق

بشدة 

  

 ت الفقرة

 تستطيع الشركة من تخ يض تكاليف االعالن     
 والتروي  مع المحافتة على ن س مستو 

.مبيعاتما في السول   

0 

تساعد عملية تخ يض تكاليف االعالن      
 والتروي 

 الشركة على بيع مبتجاتما باقا اسعار ممكبة
 مقارنة بالشركات المماثلة مما يمبحما
 ميية تبافسية تدعم بقائما في السول .

0 

 ان تخ يض تكاليف االعالن والتروي  يساعد     
 الشركة على زيادة مستو  ارباحما .

3 

تخ يض تكاليف االعالن والتروي  من قبا ان        
الشركة مع المحافتة على ن س مستو  

يدث على ان الشركة تعما باقصى  مبيعاتما
ممكبة ك اءة وفاعلية  

 

4 

ال تىثر عملية نخ يض تكاليف االعالن      
على اجمالي تكاليف الشركة وعلى  والتروي 
ارباحما وموق ما التبافسي في السول  مستو 

. 
 

1 
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تكاليف الخين والتوزيع : وتشما كافة تكاليف خين مبتجات الشركة وروات  العاملين في المخازن  وتكاليف االدوات والمعدات  -0
 المكتبية  لمخين الشركة وتكاليف نقا وتوزيع مبتجات الشركة للمستملك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

تكاليف البيع : وتتمءا بكافة التكاليف التي تتحملما الشركة من اجا بيع مبتجاتما من روات  واجور رجاث البيع وادارة المبيعات  -3
 تكاليف ذات العالقة بالبشاط البيعي .وغيرها من ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  ايدمح 

   

اتفق    اتفق

بشدة 
  

 ت الفقرة

 تسعى الشركة الى تخ يض روات  واجور     
 الوسطاء والموزعين غير الك وءين الى

 ادنى حد ممكن .

0 

 ان تخ يض تكاليف الخين والتوزيع يخ ض     
من اجمالي تكاليف الشركة ويساعدهاعلى 

 زيادة
 ارباحما ويعيز بقائما في السول .

0 

لشركة على تخ يض روات  واجورتعما ا       
 العاملين في المخازن الى ادنى حد ممكن .

3 

 تقوم الشركة بتخ يض مصارل التأمين على     
 مخازن الشركة ومصاريف االدوات المكتبية
 ومصاريف االجمية والمعدات المستخدمة
 في مخازن الشركة الى ادنى حد ممكن .

4 

الخين  ان قيام الشركة بتخ يض تكاليف     
 والتوزيع

مع المحافتة على ن س حجم مبيعاتما في 
 السول

 يدث على ان الشركة تعما بك اءة عالية .

1 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  محايد 

   

اتفق    اتفق

بشدة 

  

 ت الفقرة

 ان تخ يض تكاليف البيع اليىثر على الحصة     
 السوقية لمبيعات الشركة  .

0 

 تعما الشركة على تخ يض روات  واجور     
                 ومكافأت رجاث البيع ومبدوبي المبيعات غير       

 الك وءين الى ادنى حد ممكن .

0 

تساعد عملية تخ يض تكاليف البيع الشركة      
بيع مبتجاتما باسعار مبخ لة تعيز  على

التبافسي لما في السول . الموقف  

3 

 تسعى الشركة الى تخ يض مصاريف ادارة     
 المبيعات ومصاريف س ر وانتقاث رجاث البيع

المبيعات المبخ لة . الى االسوال ذات  

4 

 ان تخ يض تكاليف البيع يىثر على اجمالي     
 تكاليف الشركة ويساعد على زيادة مستو 

 ارباحما .

1 
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قسم  تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية : وتتمءا بكافة التكاليف التي تتحملما الشركة من روات  واجور الموظ ين والعاملين في -4

البحوث التسويقية وتكاليف اجراء الدراسات والبحوث التسويقية وتكاليف جمع وتبوي  وتحليا البيانات والمعلومات ذات العالقة بالبشاط 
 التسويقي .

 
 

 
 
 
 
 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  محايد 

   

اتفق    اتفق

بشدة 
  

 ت الفقرة

 ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث     
على اجمالي تكاليف الشركة .التسويقية  تىثر   

 

0 

 تعما الشركة على تخ يض روات  واجور     
 الخبراء والمستشارين في مجاث التسويق

 غير ال اعلين .

0 

 ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث     
التسويقية يساعد الشركة على بيع مبتجاتما 

 تبافسية مقارنة بالشركات المماثلة. باسعار

3 

ر عملية تخ يض تكاليف الدراساتالتىث       
والبحوث التسويقية على مستو  مبيعات 

في السول . الشركة  

4 

 ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث     
 التسويقية يساعد على زيادة ارباح الشركة .

1 


