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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 اهمية كبيرة بالنسبة لمنظماات االعمااو وتم از جاسء اساساي وم ام مان اجماالي تكالي  اا وذات 

 حقق ا تلك المنظمات .تأثير كبير على السياسات المالية والبيعية ل ا وعلى االرباح التي ت

اذ ان االهتمام بالتكاليف التسويقية انب ق من خالو االهتمام بالنشاط التسويقي لمنتجات منظمات االعماو والسعي الجاد الى 

 اتباع كز ماهو

جديد ومتطور في مجاو التسويق من اجز ايصاو منتجات ا وخدمات ا الى االسواق بالشاكز الا ي يحقاق ل اا اقصاى مبيعاات 

 رباح ممكنة .وا

ل ا فقد تناوو ه ا البحث اهمية تخ يض التكاليف التسويقية بالنسبة للشركة عينة البحاث اذ ي اده ها ا البحاث الاى بياان اثار 

تخ يض التكاليف التسويقية على الحصة السوقية لمبيعات الشركة وعلى اجماالي تكالي  اا وعلاى مساتوب ارباح اا وعلاى الموقاف 

 اق.التنافسي ل ا في االسو

اذ يستمد ه ا البحث اهميتة من اهمية وفوائد عملية تخ يض التكاليف التسويقية بالنسبة للشركة ودوره االساسي فاي تحقياق 

 اهداه االدارة العليا للشركة .

ولقااد اختااتم هاا ا البحااث بجملااة ماان االسااتنتاجات والتو اايات التااي يمكاان ان تساا م فااي االرتقاااء باااداء الشااركة المدروسااة 

 ا على انجاز اعمال ا بالشكز 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 ال ائلة التي حدثت في المجاالت التجارية وازدحام االسواق بالمنتجات المتعاددة والمتنوعاة للشاركات واااتداد بعد التط

حدة المنافسة فيما بين تلك الشركات ازداد االهتمام من قبز تلك الشاركات بالنشااط التساويقي لمنتجات اا مان خاالو اتبااع كاز الطارق 

واالعاالن عان منتجات اا والبحاث عان المنافا  التوزيعياة والبيعياة التاي تحقاق اقصاى مبيعاات  واالساليب الحدي ة فاي مجااو التاروي 

ممكنة ل ا وتخصيص المبالغ الالزمةالنجاز كافة االبحاث والدراسات التسويقية ذات العالقة بتسويق منتجات اا مماا ترتاب علاى تلاك 

نتاا  اذ تعاد التكااليف التساويقية جاسءآ م ماج مان اجماالي كل اة الشركات ان تتحماز تكااليف تساويقية ت ااه الاى اجماالي تكااليف اال
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المنتو  الن ائي وذات اهمية التقز عن اهمية كلف االنتا  اذ ان معظم الشركات التحقاق اهاداف ا بمجارد االنتاا  فقام باز مان خاالو 

 تسويق منتجات ا بالشكز المطلوب والصحيح .

ي الى اتباع كاز الطارق التاي تاادي الاى تخ ي ا ا تعاد بم اباة هاده تساعى الياة ل لك فان االهتمام بالتكاليف التسويقية والسع

معظم الشركات كون ا ستساهم في مساعدة االدارة في عملية التخطايم ورسام السياساات البيعياة للشاركة وتسا ز مان عملياة الرقاباة 

ط التسويقي وكون ا تاثر وبشكز كبيار علاى مبيعاات على تلك التكاليف وتساعد االدارة في اتخاذ القرارات السليمة التي تتعلق بالنشا

 الشركة وعلى مستوب ارباح ا .

 

 

 المبحث أالول

 منهجية الدراسة والدراسات السابقة  

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

تادياة عملياة تخ ايض التكااليف التساويقية  تتم ز مشكلة الدراسة في ضعف ادراك الشركة عينة الدراسة الهمية الادور الا ي 

لمنتجات ا ابتداءاً مان مرحلاة االعاالن والتاروي  وانت ااءاً بمرحلاة الدراساات والبحاوث التساويقية فاي تحقياق النجااح الماالي وتادعيم 

وجاد ان نسابة  الموقف التنافسي ل اا فاي الساوق اذ مان خاالو اطاالع الباحاث علاى الساجالت والتقاارير والكشاوفات المالياة للشاركة

التكاليف التسويقية مرت عة جدا مقارنة باجمالي تكاليف الشركة اذ ان سعي منظمات االعماو الى تخ ايض التكااليف التساويقية يمكان 

اعتمااادة كماااار لتقياايم ك اااءة وفاعليااة تلااك المنظمااات فااي اداء اعمال ااا وقيااام ماادب امكانيااة تلااك المنظمااات لالسااتجابة لمتطلبااات 

 ائن وقدرت ا على تحقيق اعلى ارباح ممكنة باقز تكاليف تسويقية ممكنة .ورغبات السب

 

   (Study Importance اهمية الدراسة : ) -2  
تبرز اهمية الدراسة من اهمية وفوائد الدور ال ي تادية عملية تخ ايض التكااليف التساويقية للشاركة عيناة الدراساة سايما وان 

عديد من التطورات والتغيرات السريعة في بيئة االعماو وااتداد حدة المنافسة ماا باين تلاك منظمات االعماو ا بحت اليوم تواجه ال

المنظمااات ممااا يتطلااب من ااا االسااتجابة ل اا ة التطااورات والتغياارات بالشااكز الاا ي يك ااز نجاح ااا وي اامن بقائ ااا فااي سااوق المنافسااة 

 تخدم توج ات ا وتحقق اهداف ا بالشكز المطلوب والصحيح .ويساعد االدارة العليا من اتخاذ القرارات االدارية السليمة التي 

 

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

المساهمة الجادة في تقديم عرض م اهيمي يتناوو م  اوم الكل اة بشاكز عاام و م  اوم التكااليف التساويقية بشاكز خااه باعتبارهاا  -أ

  م ماً من اجمالي كل ة المنت  الن ائي وبيان التبويبات االساسية ل ا والخصائص الرئيسية المميسة ل  ة التكاليف .جسءاً 

 التعره على مدب اهتمام ادارة الشركة المدروسة بالنشاط التسويقي لمنتجات ا وما يترتب على ه ا النشاط من تكاليف .  -ب

كاليف التسويقية على اجمالي تكاليف الشركة بشكز عام وعلاى حجام مبيعات اا ومساتوب محاولة تشخيص وتحديد اثر تخ يض الت - 

 ارباح ا وموق  ا التنافسي في السوق .

 االست ادة من الدراسة وما تو لت اليه من نتائ  في تحديد متطلبات االرتقاء باداء الشركة عينة البحث . -د

  (Study Hypotheses فرضية الدراسة :) -4    
 د الدراسة الى فرضية رئيسية م ادها :تستن

ان تخ يض التكاليف التسويقية للشركة عينة الدراسة مع المحافظة على مستوب مبيعات ا في السوق يادي الى زيادة ارباح اا ويادعم 

 الموقف التنافسي ل ا ويوفر لالدارة ماار يمكن اعتمادة في تقييم ك اءة وفاعلية الشركة في انجاز اعمال ا .

 

)Study Boundaries حدود الدراسة :) -5  
 Place Boundariesالحدود المكانية :  -أ 

 اذ تم اختيار اركة زين لالتصاالت من قبز الباحث كون ا االنسب واالقرب لتحقيق هده الدراسة وفرضيتة الرئيسية . 

Time Boundariesالحدود السمانية :  -ب 

 0202-7-01ولغاية  0202-4-3موضوعات ا وتوج ات ا وانت اءآ بانجاز اهداف ا من  امتدت المدة السمنية للدراسة بدءآ بتحديد

Human Boundaries - : الحدود البشرية 

 فردآ من العاملين في الشركة عينة الدراسة  وبواقع : 04املت عينة الدراسة  

 ا ادة الدبلوم العالي .مدراء حا لين على  0مدراء حا لين على ا ادة البكالوريوم  6مدراء مبيعات :  8 

 حا لين على ا ادة البكالوريوم 1حا لين على ا ادة الدبلوم و 3من العاملين في قسم الدراسات والبحوث التسويقية :  8 

حا الين علاى  3حا لين على ا ادة الادبلوم و 0حا لين على ا ادة االعدادية و 0من مختلف المستويات االدارية للشركة  :  8 

 حا ز على ا ادة الدبلوم العالي. 0الوريوم وا ادة  البك
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)Study Method منهج الدراسة : ) -6   
اعتمدت الدراسة المن   الو  ي التحليلي اذ م ز التحليز المنطقي اسام الجانب النظري من الدراسة في حين كان التحليز 

 واالستدالو االحصائي اسام الجانب التطبيقي من ا  .

 

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

الجانب النظري : استند الجانب النظري من الدراسة على عدة مصادر وهي : -أ  

.الكتب واالدبيات والدوريات العربية واالجنبية  -  

بحوث الماتمرات العربية واالجنبية . -  

الرسائز واالطاريح الجامعية . -  

ابكة المعلومات الدولية )االنترنت ( .  -  

الجانب العملي : حيث تم اعتماد االساليب التالية : -ب  

االمور الغام ة  المقابالت الشخصية : وت منت االسئلة المباارة للحصوو على بعض االجابات من افراد العينة وارح بعض -

ل مان الدقة في االجابات وقد اس مت ه ة المقابالت بالحصوو على معلومات افادت الدراسة من جانب ومن جانب اخر اوضحت 

 للموظ ين والعاملين في الشركة م  وم الكل ة بشكز عام والتكاليف التسويقية وتبويبات ا بشكز خاه .

سجالت الشركة المدروسة وما توفر من وثائق واحصائيات ب ده الحصوو على المصادر الرسمية : اعتمد الباحث على  - 

 البيانات والمعلومات المطلوبة التي تخدم توج ات الدراسة .

استمارة االستبيان : نظراً لطبيعة الدراسة ووجوب تطبيق ا على الشركة المدروسة وجد الباحث ان استمارة االستبيان هي انسب  - 

ق اهداه الدراسة كون ا تعرض على المستجوبين اسئلة تت ق مع فرضية الدراسة واهدافة الرئيسة .  االدوات التي تحق  

الخماسي وكما مبين ادناه :   Likert ولقد تم اعداد استمارة استبانة وفقاً لمقيام    

   

 

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

تحليل ورقابة التكاليف التسويقية في المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك   

ت  الن ائي في رسم سياسات تناولت ه ة الدراسة الدور ال ي تادية التكاليف التسويقية باعتبارها تم ز نسبة م مة من كل ة المن

المنشأة  وتأثيرها على  افي الربح ال ي تحققة المنشأة وتاثيرها على المركس المالي للمنشأة اذ قام الباحث باختيار المنشأة العامة 

المنشأة  لصناعة السجا  والسيراميك كعينة للبحث وتم ز ال ده الرئيسي للبحث في القيام بعملية تحليز التكاليف التسويقية في

والرقابة علي ا من خالو تحليز االنحرافات وبيان مدب تأثيرها على  افي الربح الن ائي للمنشأة وقد اعتمد الباحث على اسلوب 

 المساوجة مابين المصادر النظرية والعملية والبيانات االحصائية عن واقع المنشأة من اجز تحقيق هده 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 ه ة الدراسة على عينة من الشركات الصناعية االمريكية وقد حاوو الباحث من خالو القيام بعملية قيام وتحليز التكاليف 

ة ه ة التكاليف بالتكاليف االجمالية للشركة من تقديم معلومات محاسبية وتحليلية دقيقة يمكن ان تساعد تلك التسويقية ومقارن

الشركات من السيطرة على تلك التكاليف وتعمز على تخ ي  ا قدر االمكان ويمكن ان تساعد ادارة تلك الشركات في تحقيق 

ل ا في االسواق وترايد عملية اتخاذ القرارات وتحقيق اقصى مستوب ارباح  اهداف ا الرئيسية المتم لة بتعسيس الموقف التنافسي

 ممكنة .
 

 

 

 

 

 

 

 

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 وبسلب  منتجاتهلا اسلااة تحديلد فل  كبيلة  اهميل  الكلفل  تحتلل حيث االعمال منظمات اهتمام محل التكاليف اصبحت لقد

 مملا المتحقق  بااليةادات مقاةن  المنتوج كلف  خفض الى السا  حيث من المنظم  اهداف بتحقيق وثيقا   اةتباطا   مةتبط المفهوم اهذ

 الكلفل  مفهلوم وتوسل  تطلوة منتجاتهلا وتطلوة االعملال منظملات تطلوة ومل  المنظمات لتلك المطلوب  االةباح تحقيق على يساعد

 بانهلا الكلفةة عةفلت اذ للكلفل  التالاةيف ملن الكثيلة المحاسلبي  االدبيلات ف  وةدت ولقد.  منظماتال لتلك الكثية يان  اصبح حيث

 السلل  شلةا  فل  دفاهلا والواجل  بهلا الماملول النقلد بوحلد  تقلا  لكلفل   وهلذ  محلدد غلةض او هلدف لتحقيق به مضحى موةد"

 ( Horngren,et,al ,2000:26" . ) والخدمات

 بسلل  متمثلل  ذللك ملن ماينل  منلاف  عللى للحصلول االقتصلادي  الوحلد  تنفقهلا نقدي  بوحدات عنها ابةم مقصود  تضحي "  ه  او

 (24:  0991، زينل" . )  ومستقبلي  اني  وخدمات

 " المستقبل ف  او الحاضة ف  مادي  مناف  على الحصول سبيل ف  اقتصادي  بمواةد اختياةي  تضحي "  بانها ايضا   عةفت كما

(00: 4114، اللطيف عبد)                                                                                                                 

AICPA  الذي المبلغ تمثل وه  ، المنفا  لضمان التضحي  ، التبادل ساة"  بانها الكلفة عةف فقد   االمةيك  الماهد اما

 الحصول مقابل دين انشا  او مؤدا  خدمات او مصدة  اسهم ، مدفوع  ممتلكات اي او المنفق بالنقد ا يق القانونيين للمحاسبين

" وخدمات سل  على  

(  35:  4110، السيدي )                                                                                                                    

 Moscove   عةف حين ف 

 منفا  على الحصول سبيل ف  تتم الت  المطلوبات ف  زياد  او الموجودات ف  ونقص النفقات"  بانها الكلفة  

(Moscove&others, 1984:8 " )  المستقبل ف  او الحاضة الوقت ف  اقتصادي            

 بالوحدات التضحي  تلك تقا  االعمال منظمات مواةد من بجز  تضحي "  بانها الكلفة ياةف الباحث فان تااةيف من تقدم مما

 خدمات او مناف  على الحصول وهو محدد هدف يقابلها وانما خساة  او ضياعا   التضحي  تلك على واليتةت  والمادي  النقدي 

" .   مستقبلي  او حالي  كانت سوا  ماين   

 ثانياً – تبويب الكلفة :
ومات الكل وية بالنسبة لمنظمات االعماو فلقد برزت أسس متعددة في تبويب عنا ر نظراً الهمية عنا ر التكاليف واهمية المعل

بان ا " عملية تصنيف او تحليز عنا ر التكاليف المختل ة الى مجموعات تبويب عناصر التكاليف التكاليف اذ يمكن تعريف عملية 

            مع الغرض من تبويب تلك التكاليف " .  متجانسة وفقاً لخصائص معينة وباتباع طرق محددة وذلك بالصورة التي تت ق

(34:  0220)االرياني ،   

اذ تختلف االسس المتبعة في تبويب عنا ر التكاليف باختاله ال ده او الغرض ال ي يرمى الية من استخدام بيانات التكاليف 

بالنسبة لمنظمات االعماو .وتعتبر عملية تبويب عنا ر التكاليف الخطوة االولى لتحقيق هده قيام التكاليف   

 

(78:  0220المتبعة في تبويب عنا ر التكاليف واالك ر ايوعاً واستخداماً : )باسيلي ، أهم أالسس ويمكن بيان  

تبويب عنا ر التكاليف حسب طبيعت ا )التبويب الطبيعي ( . –أ   

تبويب عنا ر التكاليف حسب وظائف المشروع )التبويب الوظي ي ( . –ب   

يب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بوحدات االنتا  .تبو -   

تبويب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بحجم االنتا  . -د  

تبويب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بمراكس المساولية . -ه  

تبويب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بال ترة المحاسبية. -و  

 

ا ر التكاليفوالشكز ادناه يوضح اهم أالسس المتبعة في تبويب عن  
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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 ه ة التبويبات :

  

تبويب عنا ر التكاليف حسب طبيعت ا )التبويب الطبيعي ( –أ   

بر ه ا التبويب من التبويبات االساسية اذ ي ده ه ا التبويب الى تحديد تكل ة كز عنصر من عنا ر االنتا  وتقسم عنا ر ويعت

 االنتا  وفقاً 

 (Mats & Usry, 1984: 310 ( ، )61: 0992ل  ا التبويب الى : )العادلي واخرون ،    

المباارة وغير المباارة ( والمواد التسويقية واالدارية والمواد  عنصر المواد : ويقصد به مجموعة المواد الخام االولية ) -0 

 االخرب التي يحتاج ا االنتا  .

عنصر االجور : ويم ز عنصر االجور كل ة الج د االنساني ال ي يب لة العاملون في المنظمة وتقام باالجورالنقدية والمسايا   -0

 العينية الممنوحة للعاملين .

 ويقصد ب ا المصروفات االخرب كافة عدا المواد واالجور الالزمة التمام عملية انتا  السلع او الخدمات  عنصر المصروفات : -3

 

تبويب عنا ر التكاليف حسب وظائف المشروع )التبويب الوظي ي (  -ب   

لمشروع ب ده وي ده تبويب عنا ر التكاليف على اسام الوظائف الى حصر التكاليف التي تنشأ داخز كز وظي ة من وظائف ا

الو وو الى تكل ة كز وظي ة بشكز مستقز وبالتالي تحديد نصيب المنت  من تكل ة الوظي ة ب ده الرقابة على عنا ر التكاليف 

 والتخطيم المستقبلي ل ا وتبوب عنا ر التكاليف على اسام عالقت ا بوظائف المشروع الرئيسية الى :

المصروفات الصناعية . –االجور الصناعية  –د الصناعية عنا ر التكاليف الصناعية : وتشمز الموا -0  

المصاريف التسويقية . –االجور التسويقية  –عنا ر التكاليف التسويقية : وتشمز المواد التسويقية  -0  

:  0220عنا ر التكاليف االدارية : وتشمز جميع عنا ر التكاليف التي تن ق على الوظائف االدارية بشكز عام . )السيدية ،  -3

66-67)  

تبويب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بوحدات االنتا   -   

اذ تبوب عنا ر التكاليف على اسام عالقت ا بوحدات االنتا  الى :     

التكاليف المباارة : وهي التكاليف التي ترتبم ارتباطاً مبااراً بوحادات االنتاا  بحياث يسا ز تمييسهاا وتحديادها وربط اا ب اده  -0

 المصاريف المباارة ( .  –االجور المباارة  –ن ا  رفت خصيصاً النتا  منت  معين وتشمز ) المواد المباارة الكل ة ال

 (67: 0992)العادلي واخرون ،                                                                                                              

باارة : وهي التكاليف المرتبطة بغرض الكل اة لكان اليمكان تتبع اا لاة بطريقاة ممكناة اقتصاادياً وها ة التكااليف التكاليف الغير م -0

يمكاان تخصيصاا ا لغاارض الكل ااة باسااتخدام طريقااة تخصاايص للكل ااة حيااث ان هاا ة التكاااليف تن ااق ماان اجااز خدمااة المصاانع او 

االجااور غياار  –تباطاااً مبااااراً وتشاامز ) المااواد غياار المباااارة المشااروع كوحاادة واحاادة واليوجااد بين ااا وبااين المناات  الن ااائي ار

 المصاريف غير المباارة ( –المباارة 

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بمراكز عالقتها

 المسؤولية

 خاضا  تكاليف

 للةقاب 

 غية تكاليف

للةقاب  خاضا   

 

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بحجم هاعالقت

 االنتاج

المتغية  التكاليف  

الثابت  التكاليف  

المختلط  التكاليف  

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بوحدات عالقتها

 االنتاج

المباشة  التكاليف  

 الغية التكاليف

 مباشة 

 عناصر بتبوي

 حسب  التكاليف

 طبيعتها

الطبيعي التبويب  

المواد عنصة  

االجوة عنصة  

 عنصة

 المصةوفات

   

   

 

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 الوظائف

الوظيفي التبويب  

صناعي  تكاليف  

تسويقي  تكاليف  

اداةي  تكاليف  

 عناصر تبويب

 حسب التكاليف

 بالفترة عالقتها

 المحاسبية

المستنفد  التكاليف  

 غية التكاليف

  المستنفد 
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(07:  0222) العناتي ،                                                                                                                 

 

قت ا بحجم االنتا  تبويب عنا ر التكاليف حسب عال -د  

 ويدرم ه ا التبويب سلوك التكاليف اتجاة تقلبات حجم االنتا  وطبقاً ل  ا االسام فان عنا ر التكاليف تبوب الى :

(70: 0992( ، )العادلي واخرون ، 038: 0223)الرجبي ،                           

طردياً مع التغير في حجام النشااط ، فاأذا زاد حجام النشااط نسابة معيناة التكاليف المتغيرة : وهي التكاليف التي تتغير مجموع ا   -0

فان التكاليف المتغيرة ستسداد بن س النسبة مع بقاء كل ة الوحدة الواحدة ثابتة التتغيار وتمتااز ها ة التكااليف بسا ولة تخصيصا ا 

 على االقسام االنتاجية وتقع مسوؤلية الرقابة علي ا على مشرفي االنتا  .

تكاليف ال ابتة : وهي التكاليف التي تبقى ثابتة عند تغير حجم النشااط ضامن المادب المالئام ولكان نصايب الوحادة الواحادة من اا ال -0

 يتغير بتغير حجم النشاط ويكون التغير عكسياً .

لحا لة في حجم المبيعاات التكاليف المختلطة : وهي التكاليف التي تتميس بص تي التغير وال بات في ان واحد مقارنة بالتغيرات ا -3

واالنتا  خالو مدة معينة ف اي حالاة ان الصا ة المتغيارة هاي الغالباة تسامى فاي ها ة الحالاة تكااليف اابة متغيارة واماا اذا كانات 

 الص ة الغالبة هي ال بات تسمى تكاليف ابة ثابتة .

 

تبويب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بمراكس المسوؤلية : -ـه  

( 19:  0988اليف حسب وحدات االاراه والمسوؤلية الى : ) هيتجر وماتولتش ،تبوب عنا ر التك  

الكلف الخاضعة للرقابة : وهي الكلف التي يمكن التحكم ب ا من قبز الشخص المساوو عن القسم في وقت محدد وياسداد الاتحكم   -0

 ة في مجاو التخطيم والرقابة وتقويم ك اية االداء ب ا كلما انخ ض المستوب االداري في الوحدة وتعد من الم اهيم ال امة لالدار

الكلف الغير خاضعة للرقابة : وهي الكلف التي تحدث في مركس مساولية معينة وتكون غير خاضاعة ررادة الشاخص المسااوو  -0

 عن المركس واليمكن التحكم ب ا او التأثير علي ا .

بية :تبويب عنا ر التكاليف حسب عالقت ا بال ترة المحاس -و  

(14-13: 0220اذ يمكن تبويب عنا ر التكاليف حسب ال ترة المحاسبية الى مجموعتين هما : )السيدية ،  

الكل ة المستن دة : وهي الكل ة التي يتم ان اق ا مان اجاز الحصاوو علاى مناافع انياة اي ان اا التارتبم بانتاا  االيارادات المساتقبلية   -0

ساامى هاا ة الكل ااة بالمصاااريف م ااز االناادثار وااليجااار والصاايانة وال اارائب واالجااور وان ااا مسااتن دة   خااالو فتاارة واحاادة وت

 وغيرها .

الكل ة غير المستن دة : وهي الكل ة التي يكون ل ا منافع في المستقبز اي ان ا ترتبم بانتا  االيرادات المستقبلية وان اا كلاف غيار   -0

 ترات محاسبية عدة ومحاسبياً يطلق على ه ة الكل ة باال وو م ز الب اعة مستن دة  خالو فترة واحدة وانما يستمر استن ادها ل

 واالثاث والمباني والمصاريف المدفوعة مقدماً .

 

 ثالثاً – مفهوم خفض الكلفة :
لقد ا بحت عملية خ ض الكل ة محز اهتمام العديد من منظمات االعماو وا بحت بم ابة هده تسعى الية تلك المنظمات وذلك  

له من ارتباط مباار وماثر على حجم مبيعات ا وعلى مستوب االيرادات واالرباح التي تحقق ا .لما   

اذ تم تعري  ا بان ا " تحقيق وفورات حقيقية ومستمرة في كل ة الوحدة  خفض الكلفةولقد ااار العديد من الباح ين الى م  وم عملية  

(66:  0227ر على مالئمت ا لالستخدام المطلوب " . )السويني ،من  الب اعة المصنعة او الخدمة المقدمة دون التأثي  

 

بان ا " خطة ايجابية موضوعة لتحسين الك اءة عن طريق استبعاد ال ياع أواالسراه  خفض الكلفةاما الجسار فقد عره عملية 

( 309:  0972. )الجسار ، في االنتا   وزيادة الك اءة في جميع المجاالت باستخدام وسائز متطورة لتقليز ه ا االسراه "  

بان ا " االسلوب المخطم وااليجابي لتحسين الك اءة ويمكن النظر الى ذلك من عدة زوايا هي : خفض الكلفةعملية   Batty في  

حين عره  استبعاد ال قد ، السرعة في انجاز العمليات ، زيادة االنتاجية ، او ايجاد الوسائز والطرق التي يكون من اأن ا احداث 

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

بان ا " االستخدام االم ز لعنا ر التكاليف من مواد واجور خفض الكلفة مما تقدم من تعاريف فان الباحث يعره عملية 

عات واالجساء غير ومصاريف اثناء العملية االنتاجية عن طريق فحص ودراسة تكاليف االنتا  والعمز على استبعاد ال يا

 ال رورية في االنتا  من اجز انتا  منتجات ذات كل ة منخ  ة ونوعية مناسبة ومالئمة لالستخدام " . 

اذ يجب ان تتم عملية خ ض الكل ة دون المسام بنوعية وموا  ات المنت  اذ ان استخدام مواد رديئة النوعية في االنتا  كون ا 

لكل ة .ذات كل ة منخ  ة اليعد تخ ي اً ل  

 

 

 

 

 

(08: 0999بارتي : )السامرائي، اهمية خفض الكلفةويمكن تلخيص       
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 تتجلى اهمية خ ض الكل ة من العالقة القائمة ما بين الكل ة ومستوب الربح واسعار المنتجات او الخدمات التي تقدم ا المنظمة . -0

ظمة اذ ان تقديم منتجات باسعار معتدلة سوه يمكان المنظماة مان ان عملية خ ض الكل ة يساعد على تعسيس الموقع التنافسي للمن -0

 منافسة المنتجات االخرب في السوق وه ا يتوقف على مدب ك اءة االنتا  ومدب انعكاسة على خ ض التكاليف .

            ك اااءة ان تخ اايض التكاااليف يااادي الااى االقتصاااد والحااره فااي اسااتخدام عنا اار االنتااا  النااة الطريااق السااليم الااى تحقيااق ال -3

 االنتاجية .

ان عمليااة خ ااض التكاااليف سااوه تساااعد المنظمااة علااى زيااادة ارباح ااا وتعسيااس رأساامال ا ممااا يمكن ااا ماان التوسااع فااي نشاااط ا  -4

 االنتاجي .

وعاة مان ل لك ان عملية خ ض الكل ة تعد من مساولية جميع الموظ ين والعاملين في المنظمة وان عملياة خ اض الكل اة تتااثر بمجم 

 العوامز المترابطة مع بع  ا البعض سواء كانت عوامز ادارية او تنظيمية او فنية او عوامز بيئية .

 نتيجة الرتباط عملية خ ض الكل ة بالجانب المالي ف ي تم ز البرنام  الرئيسي في تطوير ك اءة االداء لمنظمات االعماو . -1

االمواو الالزمة التي يمكن ان تستخدم ا المنظمة في الظروه الطارئة في تساديد  ان عملية تخ يض التكاليف تساعد على توفير -6

 االلتسامات المالية المترتبة علي ا .

   

 رابعاً – مفهوم التكاليف التسويقية : 
تعاريف ل  ا لقد تعددت اراء ومحاوالت الباح ين في وضع تعريف اامز ومحدد لم  وم التكاليف التسويقية اذ ان هناك العديد من ال

 الم  وم 

بان ا "تكاليف العمليات  التكاليف التسويقيةيمكن تلخيص اهم ا بارتي : اذ عره مع د محاسبة التكاليف واالدارة بانكلترا 

دام ا المتعاقبة والمبتدئة بعملية ت يئة المنتجات المعبأة للتج يس والمنت ية بعملية تجديد العبوات ال ارغة المعادة عندما يتيسر استخ

 ثانية " . 

( 367:  0220)البكري ،                                                                                                                                

ع ونقل ا الى المست لك " .ـــة للبيســـــسين المنتجات الجاهــــــف تخــــــــــاي اً بان ا " تكاليالتكاليف التسويقية ت ـــوعرف  

   (Cannon,1996:65( 
  

بان ا " تلك المصاريف التي تبدأ عند انت اء تكاليف التصنيع اي عندما يتم اكماو  نع التكاليف التسويقية فقد عرفوا  Curry&matzاما 

 Matz & Curry , 1972 : 44)) تجات "وتصبح في حالة قابلة للبيع وتشمز المصاريف المتعلقة ببيع وتصريف المن المنتجات

بان ا " كز التكاليف ذات العالقة المبااارة بتساويق منتاو  الشاركة لحاين و اولة الاى  التكاليف التسويقية Moscoveبينما يعره 

 Moscove & Others, 1984:85)) " م ز مصاريف الخسن ورواتب رجاو البيع واالعالن ومصاريف التوزيعالمست لك 

 

بان اا " كافاة التكااليف المتعلقاة بالنشااط التساويقي للشاركة والتاي التكااليف التساويقية مان تعااريف فاان الباحاث يعاره  متقاد ومماا

االنت اااء ماان عمليااة االنتااا  والتااي تت اامن تكاااليف االعااالن والتااروي  والخااسن والتوزيااع والبيااع والنقااز والدراسااات  تتحمل ااا بعااد

 يف المرتبطة بالنشاط التسويقي " .والبحوث التسويقية وغيرها من التكال

 

 خامساً – تبويب التكاليف التسويقية :
هناك العديد من االساليب التي يمكن اعتمادها في تبويب التكاليف التسويقية اذ ان ال ده من تبويب التكاليف التسويقية هو تحديد 

كام الرقابة علي ا والعمز على خ   ا ومحاربة االسراه تكل ة كز نشاط من االنشطة التسويقية المختل ة الخا ة بالشركة ب ده اح

 وال ياع ل ا وبما ينسجم مع ال ده ال ي تسعى ادارة الشركة الى تحقيقة .

انسجاماً مع ال ده ال ي تسعى الى تحقيقة ادارة منظمات االعماو التكاليف التسويقية يبوب   Sicklc واستناداً الى ه ا الم  وم فان 

 (Sicklc, 1974:572( :بالشكز االتي 

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

ن قات التوزيع : والتي تشمز تكاليف الخسن ورواتب العاملين في ا واندثارات المباني ومصاريف الشحن  -0وال رائب وغيرها  

اء .والماء والك رب  

وان ال ده من ه ا التبويب هو الحصوو على درجة عالية من القدرة في قيام التكاليف من خالو الموازنات المعدة ل لك وما تم   

 لبلوغ ال ده المطلوب ، وبن س الوقت امكانية احتساب ومقارنة التكاليف التسويقية مابين المناطق الجغرافية المختل ة .       تحقيقة

 

 (Moscove & Others, 1984:87 يمكن ان تبوب وظي ياً الى ارتي: )التكاليف التسويقية فيرب بان   Moscove   اما  

 التكاليف المالية : وتشمز ال رائب والتأمين .  -0

 تكاليف الخسن : وتشمز تكاليف ااغاو البناية والمواد المساعدة وكل ة ماسك سجالت المخازن . -0

 الن والتروي  والدعاية والبحوث التسويقية .كل ة تعسيس المبيعات : وتشمز االع -3

 كلف تجميع الطلبيات : وتشمز كلف الموظ ين ال ين يقومون باعداد م كرة احن الطلبية . -4

 كل ة التعبئة والتغليف : وتشمز كل ة اعداد المنت  للشحن . -1

 تكاليف التوزيع والنقز : وتت من تكاليف نقز وتوزيع المنتجات للمست لك . -6
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 سك حسابات المدينين : وتت من كل ة اعداد القائمة وارسال ا بالبريد وتسجيز مدفوعات المست لكين .تكاليف ما -7

 التكاليف االدارية : وتت من مصاريف المشره العام ومصاريف ال يافة ومصاريف االعداد . -8

 

(Lewis&Ralph, 1974:39 الى ارتي:    ) التكاليف التسويقية   Lewis&Ralph  بينما يبوب 

تكاليف البيع المباار : والتي تشمز طلبات البيع المباار ورواتب رجاو البيع . -0  

تكاليف االعالن والتروي  : وتتعلق باالعالن والتروي  لغرض تح يس الجم ور لعملية الشراء وتتحدد استناداً الى قيمة المبيعات  -0

 السابقة .

قز والخسن ومستويات التخسين ويكون نسبت ا الى مجموع التكاليف اك ر مما هو تكاليف التوزيع المادي : والتي تتعلق بعملية الن -3

 علية في   المجموعتين السابقتين .

 

(367:  0220حسب طبيعت ا كارتي : )البكري ،التكاليف التسويقية وهناك من يبوب   

نت  والتي يمكن تخصيص ا وتوزيع ا مباارة التكاليف التسويقية المباارة : وهي التكاليف التي ترتبم ارتباطج مباارآ بالم -0

علية او ترتبم ارتباطج مباارآ باالقسام او بالمناطق التوزيعية )الجغرافية ( والتي يمكن ربط ا مباارة الى منطقة توزيعية معينة او 

والتغليف تعد بم ابة تكاليف تسويقية مباارة تخص المنت  ال ي است اد من ه ة الخدمة وك لك قسم معين فم آل تكاليف التعبئة 

 تكاليف االعالن ورواتب رجاو البيع والتأمين وكافة المصاريف التي يمكن ربط ا مباارة بمنطقة توزيعية معينة او قسم معين .

تي ترتبم باك ر من ج ة او نشاط اي ان ا تكاليف مشتركة بين مناطق التكاليف التسويقية الغير مباارة : وهي تلك التكاليف ال -0

 التوزيع او بين المنتجات او بين طبقة السبائن م ز مصاريف الماء والك رباء واالدارة وخدمات البيع واندثارسيارة المبيعات .

 

(   042: 0223وكارتي :  )الرجبي، اي ج حسب النشاط اي وفقج للعالقة بحجم المبيعاتالتكاليف التسويقية ويمكن تبويب   

التكاليف التسويقية ال ابتة : وهي التكاليف التي التتغير مع التغير في حجم المبيعات في حدود الطاقة التسويقية المتاحة وغالبج  -0

لمبيعات وايجار ما ترتبم بالسمن اك ر من ارتباط ا بحجم المبيعات م ز رواتب المدراء والموظ ين باالقسام المختل ة الدارة ا

 المراكس والمعارض التسويقية والمخازن واست الك سيارات نقز المبيعات واست الك المباني والمعدات المستخدمة .

التكاليف التسويقية المتغيرة : وهي تلك التكاليف التي تتغير طرديج مع التغير في حجم المبيعات م ز مصاريف التعبئة والتغليف  -0

 تكاليف احن ونقز المبيعات .وعمولة وكالء البيع و

 

اي ج حسب الوظائف الماداة من قبز المنظمة ويعد ه ا التبويب من اك ر االساليب ايوعج في تبويب  التكاليف التسويقيةوتبوب 

التكاليف التسويقية فكز وظي ة في الشركة تتحمز تكاليف معينة جراء ادائ ا ل لك النشاط ومجموع تكاليف ه ة االنشطة ستم ز 

تكاليف التسويق التي تتحمل ا الشركة بصورة عامة . وان اعتماد ه ة الطريقة سيختلف من اركة الخرب تبعج لعدد الوظائف التي 

تادي من قبز كز من ا والتي تحددها عوامز مختل ة كان يكون حجم الشركة او اسلوب العمز المستخدم او التنظيم الداخلي او 

. ا الموارد المالية المتاحة وغيره  

 

 سادساً – خصائص التكاليف التسويقية : 
 (Davis,1961:259( :تتميس التكاليف التسويقية بخصائص تختلف ب ا عن تكاليف االنتا  من اهم ه ة الخصائص ما يلي 

كس تمتاز معظم بنود التكاليف التسويقية بان ا غير مباارة االمر ال ي يادي الى  عوبة ربط ا بتكل ة المنت  الن ائي بع -0

 تكاليف االنتا  .

تتأثر التكاليف التسويقية بعوامز خارجية متعددة م ز فترات الروا  والكساد في السوق وتغير النمم االست الكي والمنافسة  -0

 وظ ور منتجات جديدة وتدخز الحكومة بالتشريعات المختل ة للحد من االستيراد والتصدير او تحديد اسعار بعض المنتجات .

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

 عوبة قيام انتاجية التكاليف التسويقية على درجة الدقة فمن طبيعة التكاليف التسويقية ان ا ذات تأثير طويز االمد وه ا ما  -4

 يخلف معوقج كبيرآ في قيام انتاجيت ا على امتداد تلك المدة .

 الخصائص التي تمتاز ب ا ه ة التكاليف هو عدم امكانية تجسئت ا .  عوبة تجسئة التكاليف التسويقية فمن -1

 تعدد طرق تحليز وتوزيع التكاليف التسويقية على وحدات الكل ة اذ هناك طرق مختل ة لتحليز التكاليف التسويقية وكأالتي :  -6

 يسية .التحليز حسب خطوط االنتا  : بمعنى تحليز التكاليف التسويقية على اسام المنتجات الرئ -

 التحليز حسب حجم المبيعات -

 التحليز حسب مناطق البيع : ويتم ه ا التحليز وفق المناطق الجغرافية لتوزيع المنتجات -

 التحليز حسب رجاو البيع -

 التحليز حسب السبائن: ويتم ه ا التحليز حسب مجموعة السبائن او بحسب حجم التعامز . -

 
 

       

  

 المبحث الثالث
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للدراسةالجانب التطبيقي   

يتناوو ه ا المبحث عرض البيانات التي أظ رت ا استمارة االساتبيان وتحليل اا فيماا يخاص التكااليف التساويقية اذ تام تصانيف 

تلك التكاليف في االستمارة الى اربعة متغيرات رئيسية انسجامج مع مشكلة وفرضية الدراساة وبماا يحقاق ال اده المطلاوب مان تلاك 

 1الا ي يتاوزع باين اعلاي وزن لاه لل قارة  )ات اق تماماج اعطيات  ليكرت الخماسياحث ل  ا الغرض مقيام الدراسة ولقد استخدم الب

 4درجااة( ،وبين مااا ثااالث أوزان أخاارب هااي )ات ااق أعطياات  0درجااات ( ،ىلااى أوطااأ وزن لااه لل قاارة) ال ات ااق تماماااً وأعطياات 

ز حقاوو اججاباات ارخارب بعاد ذلاك تام عماز جادوو درجاة( لتم ا 0درجاات،ال ات اق أعطيات  3درجاات،ات ق ىلاى حاد ماا أعطيات 

التوزيعات التكرارية لمتغيرات الدراسة العتماد ه ا النوع من الجداوو جغراض عملية التحليز اجحصائي للحصوو على اروسااط 

كمعياار مان اجاز  (3الحسابية الموزونة ، واالنحرافات المعيارياة ،واعتماد الباحاث أي اا" علاى الوسام الحساابي ال رضاي الباالغ )

قيام وتقييم الدرجة المتحصز علي ا فيما يخاص متغيارات الدراساة. وبعاد اجاراء المعالجاة والتحلياز االحصاائي تام الحصاوو علاى 

 االوساط الحسابية الموزونة واالهمية النسبية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين وبالشكز التالي :

 

أوآل- تكاليف االعالن والترويج : يشير الجدوو )0( الى التحليز االحصائي الستجابات افراد عينة الدراسة حوو متغير تكاليف 

 االعالن والتروي  ، اذ يت من الجدوو الم كور االوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية .

  

(0جدوو )  

تكاليف االعالن والتروي      

   

  

 

( ما يأتي :0ويت ح من النتائ  الواردة في الجدوو )  

(، وتباين ىن الوسام 0236( باانحراه معيااري بلاغ )3203ف االعالن والتاروي  بلاغ )ىن الوسم الحسابي الموزون لمتغير تكالي -0

(، وه ا يعني باان ها ا المتغيار يعاد متغياراً 3الحسابي الموزون اكبر من معيار االختبار ) أي الوسم الحسابي ال رضي( البالغ)

 واضحج جفراد عينة الدراسة .

%( من وج اة نظار المساتجيبين، ويعاسب ذلاك ىلاى قاوة اماتالك ىفاراد عيناة الدراساة 6421بلغت ارهمية النسبية ل  ا المتغير ) - 0

 للتصور حوو أهمية متغير تكاليف االعالن والتروي  في مجتمع الدراسة ،مما يعني تبني مجتمع الدراسة ل  ا المتغير.

في الوسم الحسابي الموزون مما يعني  ْ  على المستوب الت صيلي قد حققت ارت اعاً (X4,X3,X2,X)ان فقرات  المتغير وهي  -3

( وها ا يعناي ان اا اكبار   3.33,3.83,3.5,3.46قوة تبني مجتمع الدراسة  ل  ه ال قرات اذ بلغت االوساط الحسابية على الترتياب )

%، 72% ، 69207ه )( ودلت النتاائ  علاى ان االهمياة النسابية لل قارات اعاال 3من معيار االختبار ) الوسم الحسابي ال رضي ( البالغ ) 

( على التوالي مما يدو على  023،  020،  021،  0202( وكانت معامالت االنحرافات المعيارية لل قرات اعاله ) %66267% ، 79267

     قوة تبني مجتمع الدراسة للمتغيرات اعاله . 
( وذلك يدو على ضعف 2293%( وانحراف ا المعياري )42) ( وان االهمية النسبية ل ا0فقد كان الوسم الحسابي ل ا )(  X5)    اما ال قرة -4

 الدراسة ل  ة ال قرة .تبني مجتمع 

 

 

ثانيآ – تكاليف الخزن والتوزيع :  يشير الجدوو )0( الى التحليز االحصائي الستجابات افراد عينة الدراسة متغير تكاليف الخسن 

لموزونة واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية .والتوزيع ، اذ يت من الجدوو الم كور االوساط الحسابية ا  

 

  

(0جدوو )  

ون واالنحراه المعياري واالهمية النسبيةالوسم الحسابي الموز  3.23 64.50% 1.3625 

ت  المتغير

 ال قرات

 الماارات اجحصائية  ىجابات أفراد العينة

ا ًْ ال ات ق  ال ات ق محايد ات ق ات ق تماًم

 تماماً 

الوسم 

الحسابي 

 الموزون

ارهمية 

 النسبية

% 

االنحراه 

 المعياري

ن 
ال
ع
ال
 ا
ف

الي
تك

 
وي
ر
الت
 و

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 الخسن والتوزيع   
  

 

 

 

 

( ما يأتي :0ويت ح من النتائ  الواردة في الجدوو )  

(، وتبين ىن الوسم 0201( بانحراه معياري بلغ )0290أن الوسم الحسابي الموزون لمتغير تكاليف الخسن والتوزيع  بلغ )  -0

 ا يعني ضعف تبني المتغير من قبز (، وه3الحسابي الموزون اقز من معيار االختبار ) أي الوسم الحسابي ال رضي( البالغ)

  %( . 38207مجتمع الدراسة، وبلغت ارهمية النسبية ل  ا المتغير من وج ة نظر افراد عينة الدراسة )

 

قد حققت انخ اضج في الوسم الحسابي  X10, x9, x8, x7, x6)تشير النتائ  الت صيلية ل  ا المتغير ان فقرات المتغير وهي ) -0

( ، ودلت النتائ  ان 3( عن معيار االختبار البالغ ) 0200،  0201،  021،  0296،  0263) بلغ على التواليوال ي  الموزون

% ، 01% ، 32% ، 39207% ، 1021االهمية النسبية ل  ة ال قرات من وج ة نظر افراد عينة الدراسة بلغت على التوالي )

44. ) % 

  

( على التوالي وه ة النتائ  تاكد  2297،  2284،  0204،  023،  2296رات اعالة )بلغت معامالت االنحرافات المعيارية لل ق -3

 على ان افراد عينة الدراسة مت قون على ضعف تبني مجتمع الدراسة لل قرات اعالة مما انعكس على اجابت م .

 

ثالثآ – تكاليف البيع :  يشير الجدوو )3( الى التحليز االحصائي الستجابات افراد عينة الدراسة حوو متغير تكاليف البيع، اذ 

  يت من الجدوو الم كور االوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  المتغير

 ال قرات

 الماارات اجحصائية  ىجابات أفراد العينة

ال ات ق  ال ات ق محايد ات ق ات ق تماماً 

 تماماً 

الوسم 

الحسابي 

 الموزون

ارهمية 

 النسبية

% 

االنحراه 

 المعياري

تك
ن 
س
خ
 ال
ف

الي

ع 
زي
تو
وال

 

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 الوسم الحسابي الموزون واالنحراه المعياري واالهمية النسبية
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(3الجدوو )  

 تكاليف البيع

 

 

 

 

 

( ما يأتي :3ويت ح من النتائ  الواردة في الجدوو )      

 

باين ىن الوسام ( ،وت 024( باانحراه معيااري بلاغ )0297تشير النتائ   ىن الوسم الحسابي الموزون لمتغير تكاليف البيع بلاغ )  -0

( ، وها ا يعناي باان المتغيار ، يعاد  متغياراً غيار واضاحاً جفاراد 3الحسابي الموزون اقز من الوسم الحساابي ال رضاي الباالغ )

 عينة الدراسة .

%( مان وج اة نظارهم ،ويعاود ذلاك ىلاى انخ ااض مساتوب ىدراك  ىفاراد عيناة 19233بلغت ارهمية النسبية ل  ا المتغير تبلاغ)  -0

ات المتغياار ماان قبااز مجتمااع سااة رهميااة المتغياار علااى مسااتوب عمااز مجتمااع الدراسااة ،ويعااود ذلااك ىلااى ضااعف تبنااي فقاارالدرا

 .الدراسة

 3263،  3203قد حققت ارت اعج في اوساط ا الحسابية اذ بلغات )  X15, x11)تشير النتائ  الت صيلية ل  ا المتغير ان ال قرات ) -3

%( ، وذلاك يادو علاى قاوة تبناي 7021% ، 6021( وكانات االهمياة النسابية ل ماا ) 0218،  0200معيااري بلاغ ) (  باانحراه

 مجتمع الدراسة ل اتين ال قرتين .

(  0263،  0279،  0267فقااد حققاات انخ اضااج فااي اوساااط ا الحسااابية الموزونااة اذ بلغاات  ) ( X14,x13,x124اماا ال قاارات ) -4

( ، وان االهمية النسبية ل  ة ال قارات مان وج اة نظار عيناة الدراساة 0230،0276، 0234بانحراه معياري بلغ على التوالي )

%( وه ة النتائ  تدو على ضعف تبني مجتمع الدراسة لل قرات اعاله1021% ، 11283% ، 13233بلغت )
 
 . 

 

 

رابعآ – تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية : :  يشير الجدوو )4( الى التحليز االحصائي الستجابات افراد عينة الدراسة حوو 

متغير تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية، اذ يت من الجدوو الم كور االوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية 

 واالهمية النسبية .

 

 

 

 

 

 

 

 الماارات اجحصائية  ىجابات أفراد العينة ت ال قرات المتغير

ال ات ق   قال ات محايد ات ق ات ق تماماً 

 تماماً 

الوسم 

الحسابي 

 الموزون

ارهمية 

 النسبية

% 

االنحراه 

 المعياري

  
يع
الب
ف 

الي
تك

 

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 

 الوسم الحسابي الموزون واالنحراه المعياري وارهمية النسبية

2.97 

59.33

% 

1.483

4 
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(4الجدوو )  

 تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية

  

   

 

 

 

( ما يأتي :4ويت ح من النتائ  الواردة في الجدوو )  

( باانحراه معيااري بلاغ  3237تكااليف الدراساات والبحاوث التساويقية  بلاغ ) تشير النتائ   ىن الوسم الحسابي الموزون لمتغير  -0

(  ، وها ا يعناي باان المتغيار يعاد  3( ،وتبين ىن الوسم الحسابي الماوزون اكبار مان الوسام الحساابي ال رضاي الباالغ ) 0231)

 متغيرا  واضحا" جفراد عينة الدراسة .

%( من وج ة نظرهم ،ويعود ذلك ىلى ارت اع مستوب ىدراك  ىفاراد عيناة الدراساة 67233بلغت ارهمية النسبية ل  ا المتغير )   -0

 رهمية المتغير على مستوب عمز مجتمع الدراسة وتبني ه ا المتغير من قبل م .

            غااتقااد حققاات ارت اعااج فااي اوساااط ا الحسااابية اذ بل  X20, x19,x16))  ان ال قاارات تشااير النتااائ  الت صاايلية ل اا ا المتغياار - 3 

% ( 8021% ، 81%، 72( وكانت االهمية النسبية ل ا ) 2289،  0،  0201(  بانحراه معياري بلغ ) 4203، 4201، 321)

 وذلك يدو على قوة تبني مجتمع الدراسة ل  ة المتغيرات .

( 0267، 0209ة اذ بلغاات )قاد حققات انخ اضااج فاي اوسااط ا الحسااابية الموزونا  X18 ,x17 )ال قاارات )  اظ ارت النتاائ  ان -4

( وكانات االهمياة النسابية ل ا ة ال قارات مان وج اة نظار عيناة الدراساة  0207،  0206بلاغ علاى التاوالي )  باانحراه معيااري

 النتائ  تدو على ضعف تبني مجتمع الدراسة لل قرات اعالة . % ( ، وه ة%13233 ، 41283)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

حصائية الماارات اج ىجابات أفراد العينة ت ال قرات المتغير  

ال ات ق  ال ات ق محايد ات ق ات ق تماماً 

 تماماً 

الوسم 

الحسابي 

 الموزون

ارهمية 

 النسبية

% 

االنحراه 

 المعياري

ية
يق
سو

الت
ث 

حو
الب
 و
ت
سا
را
لد
 ا
ف

الي
تك

 

   

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 

 الوسم الحسابي الموزون واالنحراه المعياري واالهمية النسبية

3.37 

67.33

% 

1.359

3 
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 المبحث الرابع

والتوصياتاالستنتاجات   
 أوالً – االستنتاجات :

اظ رت نتائ  التحليز االحصائي حوو متغير تكاليف االعالن والتروي  ارتي : -0  

 تستطيع الشركة المدروسة من تخ يض تكاليف االعالن والتروي  مع المحافظة على ن س حجم مبيعات ا في السوق . -أ

ة على بيع منتجات ا بأقز االسعار مما يمنح ا ميسة تنافسية تعسز بقائ ا في ان تخ يض تكاليف االعالن والتروي  يساعد الشرك -ب

 السوق .

 ان تخ يض تكاليف االعالن والتروي  تاثر وبشكز كبير على اجمالي تكاليف الشركة وتساعد على زيادة مستوب ارباح ا. - 

 ز قيام وتقييم ك اءة وفاعلية الشركة المدروسة .يمكن االست ادة من نتائ  عملية تخ يض تكاليف االعالن والتروي  من اج -د

اظ رت نتائ  التحليز االحصائي حوو متغير تكاليف الخسن والتوزيع ارتي :   -0  

ان الشركة المدروسة التساعى الاى تخ ايض رواتاب واجاور الوساطاء والماوزعين غيار الك اوءين ورواتاب واجاور العااملين فاي  -أ

 المخازن الى   ادنى حد ممكن .

ان تخ يض تكاليف الخسن والتوزياع للشاركة التااثر بشاكز كبيار علاى اجماالي تكااليف الشاركة وعلاى مساتوب ارباح اا وعلاى  -ب

 موق  ا التنافسي

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

ف االدوات المكتبية ومصاريف االج سة والمعادات المساتخدمة فاي المخاازن الاى ادناى حاد التسعى الشركة الى تخ يض مصاري -د

 ممكن .

اظ رت نتائ  التحليز االحصائي حوو متغير تكاليف البيع ارتي : -3  

ان تخ يض تكاليف البيع الياثر على الحصة السوقية لمبيعات الشركة وعلى الموقف التنافسي ل ا. -أ  

البيع ياثر على اجمالي تكاليف الشركة ويساعد على زيادة مستوب ارباح ا . ان تخ يض تكاليف -ب  

ال تسعى الشركة الى تخ يض رواتب واجور رجاو البيع ومندوبي المبيعات غير الك وءين الى ادنى حد ممكن كما ان ا التسعى  - 

واق ذات المبيعات المنخ  ة .الى  تخ يض مصاريف ادارة المبيعات ومصاريف س ر وانتقاو رجاو البيع الى االس  

اظ رت نتائ  التحليز االحصائي حوو متغير تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية ارتي : -4  

ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية تاثر على اجمالي تكاليف الشركة وتساعد على زيادة مستوب ارباح ا . -أ  

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

ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية التاثرعلى مستوب مبيعات الشركة وموق  ا التنافسي في السوق . -   

 ثانياً – التوصيات : 
اتااه وخصائصااة والتكاااليف المترتبااة عليااة لجميااع المااوظ ين ضاارورة ان تقااوم الشااركة بنشاار م  ااوم النشاااط التسااويقي ومقوم -0

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

ان تسعى الشركة الى تخ يض تكاليف االعالن والتروي  كون ا تااثر بشاكز كبيار علاى اجماالي تكااليف الشاركة وعلاى ارباح اا  -0

 ف التنافسي ل ا في السوق .وعلى  الموق

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

ضرورة العمز على تخ يض رواتب واجور الوساطاء والماوزعين غيار الك اوءين واجاور العااملين فاي المخاازن الاى ادناى حاد  -4

 تم ز نسبة كبيرة من اجمالي تكاليف الخسن والتوزيع. اممكن كون 

ان تسعى الشركة الى تخ يض مصاريف االدوات المكتبية ومصااريف االج اسة والمعادات المساتخدمة فاي مخاازن الشاركة الاى  -1

 ادنى حد ممكن كون ا تاثر على اجمالي تكاليف الخسن والتوزيع .

ون ااا التااثر علااى مساتوب مبيعااات الشاركة وتاااثر بشاكز كبياار علاى اجمااالي تكاااليف ان تقاوم الشااركة بتخ ايض تكاااليف البياع ك -6

 الشركة وعلى  مستوب ارباح ا .

ضرورة تخ يض رواتب واجور رجاو البيع ومندوبي المبيعات غير الك وءين وتخ ايض مصااريف ادارة المبيعاات ومصااريف  -7

 نخ  ة .رجاو البيع الى االسواق ذات المبيعات الم  س ر وانتقاو

ان تسعى الشركة الى تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية كون ا التاثر على حجم مبيعات ا وكون ا تاثر علاى اجماالي  -8

 الشركة وعلى مستوب ارباح ا . تكاليف

حد ممكن كون اا ضرورة العمز على تخ يض رواتب واجور الخبراء والمستشارين غير ال اعلين في المجاو التسويقي الى ادنى  -9

 على اجمالي تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية . تاثر
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 المصادر
 أوالً - المصادر العربية :

" استخدام البرمجة الخطية في تحديد تشكيلة االنتاج المثلى لتحقيق الحد االدناى للكلاف أو تعظايم هاام  زينز ، سناء سعيد ،  -0

 09922ورة ، جامعة بغداد ، كلية االدارة واالقتصاد ، ، رسالة ماجستير غير منش المساهمة "

 . 0220، الدار الجامعية ، االسكندرية ،  " مدخل الى انظمة قياس التكاليف "عبد اللطيف ، نا ر نور الدين ،  -0

الكتاب للطباعاة  ، الطبعاة ال انياة ، دار " محاسابة التكااليف دراساة نظرياة واجاراءات تطبيقياة "السيدية ، محمد علي احماد ،  -3

 والنشر ،

 . 0220المو ز ،    

  .0223، دار وائز للنشر ، عمان ، الطبعة ال ال ة ، محاسبة التكاليف "“،   الرجبي ، تيسير محمد   -4

 . 0220، الطبعة الخامسة ،  " االطار النظري والعملي لمحاسبة التكاليف "االرياني ، محمد ف ز محمد ،  -1

 . 0220، الطبعة ال ال ة ، المكتبة العصرية ،  " محاسبة التكاليف االصالة والمعاصرة "بد المسيح ، باسيلي ، مكرم ع -6

، ذات السالساز ، الكويات  " اساسيات التكاليف والمحاسبة االدارية "العادلي ،يوسف وعبد الرحيم ، علي والعظمة ، محمد ،  -7

،09922 

 02222، الطبعة االولى ، دار الص ا للنشر والتوزيع ، عمان ،  ليف "" محاسبة التكاالعناتي ، رضوان محمد ،  -8

 09882، الطبعة العربية ، دار المريخ للنشر ، الرياض ،  " المحاسبة االدارية "هيتجر ، ليستر وماتولتش ، سير  ،  -9

يقيااة فاي الشاركة العاماة لتجااارة دراساة تطب –" دور التجاارة االلكترونيااة فاي تخفايض التكااليف السويناي ، خديجاة جمعاة ،  -02

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

، مطاابع ساجز العارب ، مصار  " محاسبة التكاليف أداة تحليلية تساند االدارة في تحقيق االهداف "الجسار ، محمد محمد ،  -00

 ،09722 

، رسالة دبلوم عالي فاي محاسابة  " تخفيض تكاليف المنتوج باستخدام اسلوب تحليل القيمة "عبد الدائم ، السامرائي ، احمد  -00

 . 0999التكاليف الم ني ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 

 . 0220، بغداد ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،  "ادارة التسويق "البكري ، ثامر ياسر ،  -03
     

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

managerial Emphasis", 10
th

 Ed, Prentic- Hall, Inc, 2000. 

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

ACCOUNTING “, 5
th

 ed , Boston , 1984. 

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

and Control “ 
8

th
 ed ,South Western Publishing company ,Ohio ,1984 .                                 

4- Cannon, Tom,”Basic Marketing” , 4
th

, ed, Carrell publishers Limited , London,1996. 

5-   Matz & Curry –“ cost accounting ,planning and control “ , 5
th

 ed , 1972. 

6- Sickle,Clarence,L. , “Cost accounting Fundamentals and Procedures “, 2
nd

 ed, New York 

,1974 . 

7- Davis, Kenneth,R. “ Marketing Management “, 3
rd

 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

 

نضاع باين اياديكم اساتبانة الدراساة الموساومة )  اهمياة تخفايض التكااليف التساويقية والاتحكم فيهاا لمنظمااات 

 االعمال دراسة تطبيقية في شركة زين لألتصاالت( .

 

وان اجابتكم الدقيقة حول ا سوه يساهم في   الموجودة والتي نسعى من خالل ا الى استطالع ارائكم حوو ال قرات

اه الدراساة لا ا يرجاى ت  الكم باختياار االجاباة التاي ترون اا اك ار انساجامج ماع الواقاع ال علاي لعماز تحقيق اهاد

 الشركة.

واملنااا كبياار فااي تعاااونكم معنااا فااي قااراءة فقاارات االسااتمارة  واالجابااة عن ااا فااي ضااوء خباارتكم ورؤيااتكم لعمااز  

الغااراض البحااث العلمااي فقاام وان  الشااركة  علمااج ان كااز المعلومااات التااي ت اامنت ا االسااتمارة سااوه تسااتخدم

 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 المناسب يرجى وضع عالمة )      (  في 

 

 العمر

     سنة 42 -30سنة                                                                                                      32 -02

 

 سنة فأك ر 10 سنة 12 -40

 
 الجنس

 ان ى                                  ذكر                                                                  

 
 الماهز العلمي 

 

 بكالوريوم      دبلوم                                                                اعدادية                                                          

 

 دكتوراة              ماجستير                                                                                دبلوم عالي                                 

 

 
 مد  الخدم  بالوظيف  

 

 سن  3-4                       سن                                                                                              0-4
 
 سنة فأك ر 01                             سنة                                                                                           1-01
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  ثانيآ-  االسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة :

 

 

ة التكاليف المتعلقة بالنشاط الترويجي والتي تتحمل ا الشركة من اجز االعالن والتروي  عن تكاليف االعالن والتروي  :وتتم ز بكاف -0

 منتجات ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  محايد 

   

اتفق    اتفق

بشدة 

  

 ت الفقرة

 تستطيع الشركة من تخ يض تكاليف االعالن     

 والتروي  مع المحافظة على ن س مستوب

.مبيعات ا في السوق   

0 

تساعد عملية تخ يض تكاليف االعالن      

 والتروي 

 الشركة على بيع منتجات ا باقز اسعار ممكنة

 مقارنة بالشركات المماثلة مما يمنح ا

 ميسة تنافسية تدعم بقائ ا في السوق .

0 

 ان تخ يض تكاليف االعالن والتروي  يساعد     

 الشركة على زيادة مستوب ارباح ا .

3 

تخ يض تكاليف االعالن والتروي  من قبز ان        

الشركة مع المحافظة على ن س مستوب 

يدو على ان الشركة تعمز باقصى  مبيعات ا

ممكنة ك اءة وفاعلية  

 

4 

ال تاثر عملية نخ يض تكاليف االعالن      

على اجمالي تكاليف الشركة وعلى  والتروي 

ارباح ا وموق  ا التنافسي في السوق  مستوب

. 

 

1 
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تكاليف الخسن والتوزيع : وتشمز كافة تكاليف خسن منتجات الشركة ورواتب العاملين في المخازن  وتكاليف االدوات والمعدات  -0

 المكتبية  لمخسن الشركة وتكاليف نقز وتوزيع منتجات الشركة للمست لك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تكاليف البيع : وتتم ز بكافة التكاليف التي تتحمل ا الشركة من اجز بيع منتجات ا من رواتب واجور رجاو البيع وادارة المبيعات  -3

 تكاليف ذات العالقة بالنشاط البيعي .وغيرها من ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  ايدمح 

   

اتفق    اتفق

بشدة 

  

 ت الفقرة

 تسعى الشركة الى تخ يض رواتب واجور     

 الوسطاء والموزعين غير الك وءين الى

 ادنى حد ممكن .

0 

 ان تخ يض تكاليف الخسن والتوزيع يخ ض     

من اجمالي تكاليف الشركة ويساعدهاعلى 

 زيادة

 ارباح ا ويعسز بقائ ا في السوق .

0 

لشركة على تخ يض رواتب واجورتعمز ا       

 العاملين في المخازن الى ادنى حد ممكن .

3 

 تقوم الشركة بتخ يض مصاره التأمين على     

 مخازن الشركة ومصاريف االدوات المكتبية

 ومصاريف االج سة والمعدات المستخدمة

 في مخازن الشركة الى ادنى حد ممكن .

4 

الخسن  ان قيام الشركة بتخ يض تكاليف     

 والتوزيع

مع المحافظة على ن س حجم مبيعات ا في 

 السوق

 يدو على ان الشركة تعمز بك اءة عالية .

1 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  محايد 

   

اتفق    اتفق

بشدة 

  

 ت الفقرة

 ان تخ يض تكاليف البيع الياثر على الحصة     

 السوقية لمبيعات الشركة  .

0 

 تعمز الشركة على تخ يض رواتب واجور     

                 ومكافأت رجاو البيع ومندوبي المبيعات غير       

 الك وءين الى ادنى حد ممكن .

0 

تساعد عملية تخ يض تكاليف البيع الشركة      

بيع منتجات ا باسعار منخ  ة تعسز  على

التنافسي ل ا في السوق . الموقف  

3 

 تسعى الشركة الى تخ يض مصاريف ادارة     

 المبيعات ومصاريف س ر وانتقاو رجاو البيع

المبيعات المنخ  ة . الى االسواق ذات  

4 

 ان تخ يض تكاليف البيع ياثر على اجمالي     

 تكاليف الشركة ويساعد على زيادة مستوب

 ارباح ا .

1 
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قسم  تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية : وتتم ز بكافة التكاليف التي تتحمل ا الشركة من رواتب واجور الموظ ين والعاملين في -4

البحوث التسويقية وتكاليف اجراء الدراسات والبحوث التسويقية وتكاليف جمع وتبويب وتحليز البيانات والمعلومات ذات العالقة بالنشاط 

 التسويقي .

 

 

 

 

 

 

 

ال اتفق 

 بشدة 

ال اتفق  محايد 

   

اتفق    اتفق

بشدة 

  

 ت الفقرة

 ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث     

على اجمالي تكاليف الشركة .التسويقية  تاثر   

 

0 

 تعمز الشركة على تخ يض رواتب واجور     

 الخبراء والمستشارين في مجاو التسويق

 غير ال اعلين .

0 

 ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث     

التسويقية يساعد الشركة على بيع منتجات ا 

 تنافسية مقارنة بالشركات المماثلة. باسعار

3 

ر عملية تخ يض تكاليف الدراساتالتاث       

والبحوث التسويقية على مستوب مبيعات 

في السوق . الشركة  

4 

 ان تخ يض تكاليف الدراسات والبحوث     

 التسويقية يساعد على زيادة ارباح الشركة .

1 


