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مدخل التكلفة  الاتخدامتهدف الدرااة محاولة التعرف على اإلطار العملي 
ترشيد و الحديثة في مجا: خفض التكاليف  أنظمة محاابة التكاليفالماتهدفة، كأحد 

بالتطور  وارتباطهن، نظرا لحيوية هذا القطاع قرارات التاعير في قطاع خدمات التأمي
 وكذا أهمية ااتخدامه ،التقني وشدة المنافاة، فبعد التعريف بهذا المدخل ومراحل تطبيقه

في ترشيد القرارات المرتبطة بتاعير الخدمة، تم تقديم مقترح لقياس وتحديد اعر بيع 
ال: التطرق لحالة الشركة مدخل التكلفة الماتهدفة من خ بااتخدامنية يالخدمة التأم
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وتوصلت الدرااة لعدم مالئمة نظام محاابة التكاليف المعتمد على ماتوى 
نظام تقليدي غير قادر على توفير المعلومات الكافية عن تفاصيل تكاليف كونه الوكالة 

 اعتمادضرورة وتوصي الدرااة ب نية لتطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة.يإنتاج الخدمة التأم
لدرااة خاص للتاويق على ماتوى الوكالة يضم فريق من الخبراء والمتخصصين،  قام

شركات الاوق واتجاهات  اتعمليات التحاين والتطوير لتكلفة الخدمات بناًء علي دراا
تكاليف كفئ، يضمن القدرة محاابة نظام  واعتمادجزائرية، المنافاة في الاوق ال التأمين

 ااتمراريةخفض التكلفة وفرض أاعار تنافاية تضمن على تطبيق األااليب الحديثة ل
 .وزيادة تنافايتهاالشركة 

 ن.يالتكلفة الماتهدفة، قرارات التاعير، خدمة التأممحاابة التكاليف،  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

This study aims to identify the practical framework for using 

the target cost approach, as one of the modern cost accounting 

systems in the field of cost reduction and rationalization of pricing 

decisions in the insurance services sector. As well as the importance 

of using it in the rationalization of decisions related to the pricing of 

the service. A proposal was submitted to measure and determine the 

price of selling the insurance service by using the target cost 

approach through addressing the state of the Algerian Insurance 

Company "CAAT" - Adrar Agency. The study found that, the cost-

accounting system adopted at the agency level is not appropriate 

because it is a traditional system that is unable to provide sufficient 

information about the cost of producing the insurance service to 

implement the target cost approach. The study recommends the 

adoption of a special section for marketing at the agency level, 

which includes a team of experts and specialists, to study the 

processes of improvement and development based on market 

studies and trends of competing insurance companies in the 

Algerian market. 

Keywords: Cost accounting, target cost, pricing decisions, 

insurance service. 
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 مقدمة
لك للدور الذي ورا كبيرا في الانوات األخيرة وذشهدت صناعة الخدمات تط

بمااهمتها في تحقيق الرفاه  االجتماعيوحتى  االقتصاديأصبحت تؤديه على الصعيد 
ومن بين  .أدى إلى زيادة حدة المنافاة ضمن هذا القطاع الحيوي لألفراد، مما  االجتماعي

نجد خدمات التأمين التي عرفت  ضمن هذا القطاع لالقتصادالقطاعات ذات األهمية 
ألي دولة، وذالك للدور  االقتصاديةرواجا كبيرا في مختلف الدو:، ومكانا بين القطاعات 

 مة في التنمية اإلقتصادية. الذي يلعبه التأمين في تمويل اإلقتصاد والمااه
عملت على توايع رقعته فالجزائر بقطاع التأمين  اهتمتوعل غرار باقي الدو: 

كان حكرا على الدولة والمؤااات العمومية حرصت الجزائر على  والنهوض به، فبعدا ما
 .االقتصاديةليتماشى مع التطورات  االاتقالليةبه نحو  واالنتقا:إعادة هيكلته 

خاصة -التأمين العاملة في مجا: شركات التزايد عدد بات و ر ه التطو في ظل هذ
، أصبح نجاح أي شركة يعتمد على مدى قدرتها -ع فتح المجا: أمام القطاع الخاصم

بيع الخدمة  رفي إنتاج وتاويق خدمات تتالئم ومتطلبات البيئة التنافاية من حيث اع
األجنبي أصبحت أااليب التاعير ونوعيتها، وفي ظل ظروف المنافاة ودخو: المنافس 

ف، لذا ظهرت و لتعامل مع هذه الظر لالتقليدية غير مالئمة في الكثير من األحيان 
 اعتمادعديدة لمااعدة الشركات في مواجهتها، ومن هذه التقنيات  وتقنياتأااليب 

التي تحدد بناء على نوعية و وتطوير الخدمات وتاعيرها على أااس التكلفة الماتهدفة 
 اعار الخدمات المنافاة.  وأ

 :إشكالية الدراسة
التابعة للقطاع العمومي منافاة شديدة  ال ايما تواجه شركات التأمين في الجزائر

نية المقدمة من طرف الشركات األجنبية والشركات الخاصة، وهذا بعد فتح يللخدمات التأم
المعد:  99/90/0009المؤرخ في  09/90هذا القطاع أمام المنافاة بموجب األمر 

والذي ينص على الاماح  99/99/9990المؤرخ في  90/90والمتمم بالقانون رقم 
على هذه الشركات  اعتمادبإنشاء الشركات التأمين الخاصة الوطنية واألجنبية، وفي ظل 

ذلك على تنافايتها  نعكسفقد ا التأمينيةاألااليب التقليدية في قياس وتاعير منتجاتها 
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د في م  عت  باعتبار هذه القرارات ا  ها تقرارات التاعير التي تتبن في اتخاذ تبعا لعدم الدقة
البحث عن أااليب تاعير حديثة اتخاذها على طرق محاابية تقليدية، لذلك كان لزاما 

التكلفة تأخذ بعين االعتبار ظروف الاوق والمنافاة الخارجية، وهو ما يوفره نظام 
التكاليف الحديثة التي يمكن ااتخدامها للتاعير في  نظم محاابةحد باعتباره أالماتهدفة 

 التالي المؤااة االقتصادية، ومن هذا المنطلق تتبلور إشكالية الدرااة في التااؤ: 
خفض ل -كأحد األساليب الحديثة-مدخل التكلفة المستهدفة  استخدامكيف يمكن 

 ؟CAATللتأمينات  الجزائريةترشيد قرارات التسعير بالشركة و التكلفة 
 ولمعالجة هذه اإلشكالية تم تقايم الدرااة للعناصر التالية 

 للتكلفة الماتهدفة، المفهومياإلطار  _
 مدخل التكلفة الماتهدفة، بااتخدامخدمات التأمين  تاعير _
 .التأمينيةمدخل التكلفة الماتهدفة في ترشيد قرارات تاعير الخدمة  ااتخدامأهمية  _
بالشركة الجزائرية  التأمينيةكلفة الماتهدفة في تاعير الخدمة مقترح لتطبيق أالوب الت _

 . وكالة أدرار - (CAAT) للتأمينات
هناك بعض الدرااات الاابقة ذات الصلة بموضوع الدرااة الحالية  سات السابقة:االدر 

 نذكر من بينها 
مكانية تطدرااة صالح اميرة شهرزاد وماكين الحاج حو: - بيقها "التكلفة المستهدفة وا 

إلى تاليط ، بحيث هدفت الدرااة في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية ) دراسة ميدانية( "
كما حاو: الضوء على أالوب التكلفة الماتهدفة كمدخل حديث من مداخل إدارة التكاليف 

ت اإلقتصادية المؤااا في األالوب من مدى إمكانية تطبيق من خاللها الباحثين التأكد
إلى أن هناك إمكانية لدى المؤااة اإلقتصادية محل الدرااة  توصال الجزائرية، وقد

أن هناك بعض المشاكل والمعوقات التي تحو:  اللتطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة، إ
غير المحاابية عدم توفر المعلومات المحاابية و  دون تطبيق هذا األالوب ومن أهمها

دراك اإلدارة العليا ألااليب اإلدارة الالزمة لتطبيق هذا النظام، وكذا عدم دعم وا  
  .(0)الحديثة
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" مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات درااة الحداد محمد حان بعنوان -
، هدفت الدرااة إلى العاملة في قطاع غزة ) دراسة ميدانية (" الفلسطينيةالصناعية 

دارة التكاليف، إث في التعرف على مدى تطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة كمفهوم حدي
، وتوصلت وأيضا التعرف على المعوقات التي تحو: دون تطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة

عينة الدرااة على  من خال:الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة  أنالدرااة إلى 
دراك بمفهوم التكلفة الماتهدفة إال أنها ال تقوم بإاتخدام معادلة التكلفة الما تهدفة وعي وا 

مالئمة البيئة الصناعية بغزة بصورة عملية حديثة في تخفيض تكاليفها، باإلضافة عدم 
لتطبيق هذا المدخل، وأوصت الدرااة بضرورة تطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة بصورة 

نشاء فريق متعدد الخصائص يقوم بتحقيق التكاليف الماتهدفة والعمل  عملية اليمة، وا 
عة للشركات العاملة في قطاع غزة لتصبح أكثر مالئمة لتطبيق على تنظيم بيئة الصنا
 .(9)مدخل التكلفة الماتهدفة

منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة طال: اليمان جريرة، بعنوان " درااة  -
مكانية تطبيقه في قطاع األدوية والصناعة الطبية في األردن  ") دراسة ميدانية( وا 

ف على مدى إعتماد قطاع الدواء والصناعات الطبية في األردن إاتهدفت الدرااة التعر 
على منهج التاعير على أااس التكلفة الماتهدفة، ومدى إاهامه في تطوير المنتجات 
وتخفيض التكاليف، إضافة إلى التعرف على الصعوبات التي تحد من ااتخدامه، وتم 

يض التكاليف وتحاين التوصل إلى أن هذا المنهج ياهم في تطوير المنتجات وتخف
الربحية بالتركيز على عملية التحليل الحتماالت نجاح المنتج وذلك قبل تخصيص الموارد 
اإلنتاجية له. وقد بينت النتائج أن هناك صعوبات تحد من عملية التطبيق، أهمها عدم 
جراءاته التطبيقية والعملية وعدم  وضوح منهج التاعير على أااس التكلفة الماتهدفة وا 

 .(2)المعرفة بأهميته ومزاياه
" إستخدام مدخل التكلفة المستهدفة في ترشيد قرارات درااة طه علوي ناصر، حو: -

الدرااة  هدفت، التسعير )دراسة تطبيقية في معمل األلبسة الوالدية في الموصل(
توضيح ماهية التكلفة الماتهدفة من حيث النشأة والتعريف والهدف، وكذالك التاعير وفق 

دخل التكلفة الماتهدفة بالتطبيق على معمل األلباة الوالدية بالموصل، وتم التوصل إلى م
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على الاوق  العتمادهمدخل التكلفة الماتهدفة يؤدي إلى تخفيض التكاليف  ااتخدامأن 
كأااس لتحديد الاعر حيث أن هذا المدخل يصلح للتطبيق في ترشيد قرارات التاعير 

قتصادية ال تتمتع بحرية كبيرة في الايطرة على األاعار نظرا خاصة إذا كانت الوحدة اإل
 .(0)لحدة المنافاة من ناحية والتطورات التكنولوجية من ناحية أخرى 

دور التكاليف المستهدفة في  "تحت عنوان، (9900د، )صفاء أحمد عبد الماجدرااة  -
" تاعى هذه نسي() دراسة حالة البنك السوداني الفر  كفاءة تسعير الخدمات المصرفية

الدرااة إلى التعرف على أثر تطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة في تاعير الخدمات 
المصرفية في ظل المنافاة وعرض وتحليل هذا األالوب وبيات دوره في تحديد وقياس 
تكلفة الخدمة المصرفية، وتوصلت الدرااة إلى إمكانية تطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة 

ني الفرناي، مع وجود بعض المعوقات التي يمكن التغلب عليها ومن أهم بالبنك الاودا
على معرفة تامة بالمزايا المتنوعة  ف فعا: بالبنكيهذه المعوقات عدم وجود نظام تكال

 .(9)والمتحققة من خال: تطبيق هذا األالوب
 :السابقة الدارساتالتعليق على 

التكلفة الماتهدفة في المؤااات أالوب  قتناولت أغلبية الدرااات الاابقة تطبي
، وبيان أهميته ومزايا تطبيقه، ومختلف المشاكل والمعوقات التي تحو: دون الصناعية

 تاات الاابقة إلى أنها تجاهلارغم الجوانب المختلفة التي تناولتها الدر بتطبيقه، وعليه ف
تناولت تطبيق أحمد عبد الماجد التي  درااة صفاء بااتثناءتطبيقه في القطاع الخدمي 

لتأتي درااتنا لمحاولة تبيان دور أالوب  أالوب التكلفة الماتهدفة في القطاع المصرفي،
التكلفة الماتهدفة في ترشيد قرارات التاعير في قطاع التأمين والتي تعمل في ظروف 

          تختلف عن القطاع المصرفي. واقتصاديةبيئية 
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 المستهدفةللتكلفة  المفهوميأوال: اإلطار 
 نحو تطبيقها   االتجاه.مفهوم التكلفة المستهدفة ودافع 1
 التطور التاريخي للتكلفة المستهدفة: أ.

إن فكرة التكلفة الماتهدفة بدأت بالظهور بعد أن واجهت نظم التكاليف التقليدية 
حيث وجد أن  ،0009تحديات كبيرة، في مجا: المنافاة، فيرجع بداية ظهورها إلى عام 

بها  االعترافمن الصناعات الكبرى تتبع هذا األالوب بالفعل، وقد تم % 09ر من أكث
بشكل وااع كعامل مهم للوضعية التنافاية المتفوقة للشركات اليابانية في انوات 

هي إال تطوير لفكرة أمريكية بايطة يطلق عليها  والتكلفة الماتهدفة ما الثمانينيات.
يرا: إلكتريك( بعد الحرب العالمية الثانية بهدف إنتاج هنداة القيمة ظهرت في شركة ) جن

منتج في ظل وجود نقص في عناصر اإلنتاج من المواد الخام والمنتجات الوايطية، وقد 
قام الخبراء اليابانيون بتطوير هذه الفكرة وتحويلها إلى نظام فعا: بهدف إنتاج منتج 

  .(0)رف بنظام التكلفة الماتهدفةبكفاءة وفعالية مع خفض التكلفة وتخطيط الربحية يع
 ااتخداممنهج التكلفة الماتهدفة إذ أن  ااتخدموقد كانت اليابان من أوائل من 

اليابانيون ألالوب التكلفة الماتهدفة كان من أحد عوامل تقدم الصناعات اليابانية لما 
ة اإلنتاج يحققه من مزايا في إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفعالية مع خفض تكلف

عية تاتخدم هذا يإلى أدنى ماتوى، واليوم أصبح هناك نابة كبيرة من الصناعات التجم
واألدوات المنزلية وغيرها وقد أثبتت  االلكترونياتصناعة الايارات،  األالوب مثل 

اات أن معظم الشركات اليابانية العمالقة وجميع شركات صناعة الايارات في االدر 
ج التكاليف الماتهدفة وعلى ابيل المثا:  تويوتا، وهونداي، اليابان تاتخدم منه

   .(0)ميتاوبيشي، ونياان، كانون 
  ما يلي   هناك عدة تعاريف للتكلفة الماتهدفة نذكر منهاالتكلفة المستهدفة تعريفب.

تحديد تكلفة اإلنتاج لمنتوج مقترح بحيث  <<التكلفة الماتهدفة على أنها  تعرف
 ،(0) >>بيعه هامش الربح المرغوبيحقق المنتوج عند 
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أحد أهم األداوت الحديثة إلدارة التكاليف والتي تهدف  <<وفي تعريف أخر هي 
إلى تخصيص التكاليف الكلية للمنتج على مدار دورة حياته ويكون ذالك من خال: 

 ،(0) >>مااعدة القائمين على هنداة اإلنتاج التصميم، وبحوث التاويق 
أالوب إلدارة التكاليف  << هعلى أنالتكلفة الماتهدفة مدخل عرف كذلك يو  

وتخطيط األرباح اإلاتراتجية للمنتج الذي يتم تصنيعه وفقا للوظائفية والجودة المطلوبة 
من قبل العميل والمحدد من خال: أبحاث ودرااات الاوق والذي ايباع باعر البيع 

نقطة بداية في تحديد التكلفة والمحدد ك -الاعر االذي يرغب العمالء بدفعه -المتوقع
 ،(09)>>الماتهدفة 

ايرورة تهدف إلى تخفيض تكاليف المنتجات الجديدة في  << أنهاب تعرفكما 
وفى نفس الوقت تضمن جودة المنتج والوفاء بمتطلبات  جميع مراحل دورة حياتها

ا الماتهلك، وذلك عن طريق فحص كل األفكار المحتملة من اجل تخفيض التكلفة مابق
  ،(00)>> في مرحلة التخطيط والتطوير والتصميم

طريقة للتايير تاتهدف موائمة التكلفة الكلية المقدرة  << هي وفي تعريف أخر
 ،(09)  >>للمنتجات مع أهداف الاعر والربح في المؤااة

من خال: التعاريف الاابقة الذكر يمكن تعريف التكلفة الماتهدفة على أنها عبارة 
للتحكم في تكاليف اإلنتاج هدفه األساسي هو خفض تكاليف اإلنتاج مدخل حديث عن 

مها بدراسات افي المؤسسة بما يضمن لها الربحية المرغوبة، ويتحقق ذالك من خالل قي
السوق التي توفر لها كل المعلومات المتعلقة بإحتياجات ورغبات العمالء المتباينة 

ات تكلف منخفضة وبسعر مناسب والعمل على تلبيتها، من خالل توفير منتجات ذ
 يضمن للمؤسسة المكانة السوقية المرغوبة.ويتماشى مع أسعار المنافسين 

لقد تم تطوير أالوب التكلفة أسلوب التكلفة المستهدفة: اساخدام دوافع اإلتجاه نحو .ج
بابب وجود الخصائص التالية في األاواق  ااتخدامهالماتهدفة واإلتجاه بقوة نحو 

  (02)والتكاليف
الاوق  يكون في أاعار المنتجات، حيث  جيدةمعظم المؤااات ال تتحكم بصورة  -

والمؤااة التي تتجاهل هذا  )العرض والطلب( هو الذي يحدد األاعار بشكل فعلي،
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أما أالوب التكلفة الماتهدفة فيأخذ اعر الاوق المتوقع بعين  الواقع تتعرض للمخاطر،
 اإلعتبار،   

رااله  اإلنتاجتكاليف المنتج في مرحلة  يتم تحديد معظم - فما أن يتم تصميم المنتج وا 
أالوب التكلفة  وبااتخداملإلنتاج الفعلي يصعب تخفيض التكاليف بصورة كبيرة، 

أجزاء  ااتخدامالماتهدفة تصبح الفرصة أكبر لتخفيض التكاليف في مرحلة التصميم عبر 
 جدير بالثقة،غير باهضة الثمن مع المحافظة على منتج قوي و 

حدة المنافاة بين المؤااات، حيث أن تبني تطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة يرتبط  -
 طرديا مع زيادة حدة المنافاة كلما زاد اإلتجاه نحو تطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة.

 مبادئ وخصائص التكلفة المستهدفة.. أهداف، 2
ل الهدف األاااي لمدخل التكلفة يتمثمدخل  التكلفة المستهدفة:  استخدامهداف أ.

باإلضافة إلى  ، هذاالماتهدفة في تخفيض تكلفة المنتج مع المحافظة على نفس الجودة
  (00)األهداف التالية

 ،تحديد اعر البيع الذي يحقق للمؤااة الحصة الاوقية -
 تحديد هامش الربح الذي تاعى المؤااة له قبل طرح المنتج في الاوق، -
 العميل، باحتياجاتات بالجودة المنافاة والتي تفي إنتاج منتج -
 تحقيق أهداف اإلدارة من خال: األرباح والمنافاة على المدى الطويل، -
 خفض تكاليف المنتج إلى الحد الذي يضمن تحقيق الربح الماتهدف والاعر المنشود، -
 .مراقبة دورة حياة المنتج من البداية حتى البيع وخدمات مابعد البيع -
 مبادئيرتكز مدخل التكلفة الماتهدفة على عدة مبادئ مدخل التكلفة المستهدفة: ب.

  (09)أهما ما يلي
  ويعني ذلك أن التكلفة الماتهدفة يتم حاابها بناء على تحديد قيادة الاعر للتكلفة -

  الاعر الماتهدف،
جودة وكذا   على اإلدارة معرفة متطلبات العمالء الخاصة بالالتركيز على العميل -

 تفضيالتهم وردود أفعالهم،
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يقصد بذلك أن هنداة تصميم المنتوج تعتبر العنصر   التركيز على تصميم المنتوج -
      األاااي في عملية خفض التكاليف،

فريق عمل  ااتخداميتطلب تصنيع المنتوج في حدود التكلفة الماتهدفة   عمل الفريق -
المؤااة من المختصين في بحوث التاويق،  ومن مختلف إدارات االختصاصاتمتنوع 

دارة التكاليف،  هنداة التصميم، التجهيز، وا 
جميع التكاليف  االعتبارهنا يجب األخذ بعين   دورة حياة المنتوج وتخفيض تكلفتها -

  ،ذات العالقة بدورة حياة المنتوج
 صممينوميجب إشراك كل أعضاء الالة القيمة من موردين   توجيه الالة القيمة -

داريينومهنداين ومحاابين   وموزعين في عملية التكلفة الماتهدفة. وا 
تتميز التكلفة الماتهدفة بعدة خصائص تاهم في خصائص مدخل التكلفة المستهدفة: .ج

  (00)وضع المؤااة في موقف تنافاي قوي ومن أهم هذه الخصائص
ا الخارجية، من خال: التعرف أنه نظام مفتوح يهتم بالتفاعل القائم بين المؤااة وبيئته -

روف وتاخير اإلمكانيات، أي عمل على تلبيتها، وذلك بتهيئة الظعلى رغبات العمالء وال
 أنه ذو توجه خارجي،

ياتخدم كأداة للرقابة كونه يطبق في مرحلة التخطيط والتصميم وذلك قبل البدء في  -
 عند مرحلة اإلنتاج، يميزه عن التكاليف المعيارية التي تطبق اإلنتاج، وهذا ما

يعمل على خلق ماتقبل تنافاي قوي للمؤااة من خال: التركيز على اإلدارة الموجهة  -
 للاوق،

لدى المصممين والمهنداين وجميع العاملين داخل  واالبتكارينمي روح التعاون  -
 المؤااة لتحقيق هدف موحد وهو إنتاج منتوج بالكيفية المطلوبة،

تي تتصف بقصر دورة حياتها أكثر من المنتجات التي لها دورة ينااب المنتوجات ال -
حياة طويلة، وذلك لاهولة تحديد تكاليف المدخالت بدقة في المدى القصير وكذا ارعة 

 التعرف على ردود فعل العمالء تجاه المنتوج الجديد.
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 مزايا ومعوقات إستخدام مدخل التكلفة المستهدفة.3
   (00)تتمثل هذه المزايا فيلفة المستهدفة: مزايا إستخدام مدخل التك.أ
يؤدي أالوب التكلفة الماتهدفة إلى تحاين جودة المنتج عن طريق وضع أالوب  -

 جودة المنتج، االعتبارالتكلفة الماتهدفة كهدف واضح إلى جانب األخذ بعين 
 تؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتجات بشكل ملحوظ، -
خلية والعمل كفريق واحد، يأخد على عاتقه ماؤولية تعمل على ترابط األقاام الدا -

 التاويق والتخطيط وتطوير المنتج،
 بعوامل التكلفة واألداء ليكون عامال االهتمامن أالوب التكلفة الماتهدفة من نقل يمك    -

 لتصميم وأطراف خارجية مثل الموردين والعمالء،لمهنداين البين  امشترك
دفة على تخفيض التكاليف قبل حدوثها أي أثناء مرحلة يعمل أالوب التكلفة الماته -

 التصميم لصعوبة التأثير على التكلفة بعد حدوثه.
إن مدخل التكلفة الماتهدفة المعوقات التي تواجه تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة: .ب

تالي فإن هذا المدخل يواجه العديد من المعوقات التي المدخل حديث في إدارة التكاليف وب
                       : (00)حو: دون تطبيقه وهيت
عدم وجود إطار يتام بالعمومية يحدد متطلبات وخطوات التنفيذ نظرًا لتركيز معظم  -

األبحاث التي تناولت هذا المدخل على تحليل التجارب الناجحة لبعض الشركات اليابانية 
 ،مما أدى إلى نتائج تتام بالخصوصية

اهيمي ومنهجية واضحة لتطبيق األااليب الحديثة لخفض التكلفة عدم وجود إطار مف -
في إطار المحافظة على ماتوى الجودة واألداء الوظيفي وبما يؤدي إلى الوصو: إلى 

 ،التكلفة الماتهدفة
صعوبة التحديد الدقيق للعناصر األاااية لتطبيق هذا المدخل وهي أاعار البيع  -

فة نتيجة لعدم توافر قواعد البيانات المالئمة خصوصا  في واألرباح ومن ثم التكلفة الماتهد
 ،دو: العالم النامية

عدم وضوح كيفية تخصيص الخفض الماتهدف في تقديرات التكلفة الحالية او  -
 ،المتوقعة لعمليات المنشأة لتتااوى مع التكلفة الماتهدفة
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ر تطور تكنولوجي صعوبة ااتمرارية المحافظة على خطة التكلفة الماتهدفة في إطا -
 ،ومتزايد ودخو: منافاين جدد لألاواق اريع
اآلثار المتعارضة المترتبة على االاتغناء عن األيدي العاملة كنتيجة حتمية لتطبيق  -

 .مدخل التكاليف الماتهدفة
 مدخل التكلفة المستهدفة باستخدامثانيا: تسعير خدمات التأمين 

 مفهوم الخدمة التأمينية وأهميتها.1
   ما يلي عدة تعاريف نذكر منهالخدمة التأمين مفهوم الخدمة التأمينية: أ.

المنتجات التي تقدمها المنظمات التأمينية " نية على أنهايتعرف الخدمة التأم
للعمالء أو الماتفدين اواء كانوا أشخاص أو منتجات إلطمئنان صاحب العالقة وهو 

 ، "(00) على حياته أو ماله المؤمن اواء
رة عن مجموعة المنافع الملمواة والغير ملمواة عباتعريف أخر هي"وفي 

ورغبات المؤمن لهم  احتياجاتالمرتقبة التي تحتويها وثيقة التأمين والتي تؤدي إلى إشباع 
 ،"(99)وكذالك الخدمات المرتبطة بها 
عبارة عن منتوج تنتجه وتاوقه شركات التأمين بهدف   "وتعرف كذالك على أنها

الزبون ورغباته التأمينية ضد المخاطر المحتملة الوقوع في الماتقبل والتي  حتياجاتاتلبية 
لك ه أو ماؤليته تجاه الغير، وهي بذيمكن أن تابب له خاائر في شخصه أو ممتلكات

نشاط خاضع للمبادلة وال ينتج عنه نقل للملكية، غير أن عملية التباد: هذه ينتج عنها 
من الخدمة التأمينية وفق  االاتفادةي تثبت حق الزبون في وثيقة التأمين الت امتالك

 ،"(90)الشروط المنصوص عليها في العقد
ابق يمكن تعريف الخدمة التأمينية هي عبارة عن عقد يلتزم به  من خال: ما

ن ) شركة معين إلى المؤم    ماليالمؤمن له ) الماتفيد من خدمة التأمين(، بدفع مبلع 
 تصيب ممتلكاته أو أنله على تعويض لتغطية الخاائر التي يمكن التأمين(، مقابل حصو 

 شخصه.
 اقتصاديةتبرز أهمية الخدمة التأمينية من جوانب عديدة أهمية الخدمة التأمينية: ب.

الهدف األاااي ويتمثل ، وانتشارهاونفاية، خاصة في ظل تواع األخطار  واجتماعية
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ن نتائج تلك أمينية لألفراد ومختلف الهيئات ممن هذه الخدمة في توفير التغطية التحاليا 
قيق الربح، أو في صورة غير األخطار، اواء كان ذلك في صورة تجارية بهدف تح

ومهما كان شكلها فخدمة التأمين لها مكانة  االجتماعية،تحقيق بعض المزايا كتجارية 
 .(99)اقتصاديةومكانة  اجتماعية

  سياسة تسعير الخدمة التأمينية.2
القاط الذي يدفعه   "يعرف الاعر في التأمين على أنهعريف السعر في التأمين: تأ.

الزبون عند تاجيل عقد التأمين مقابل تعهد شركة التأمين بتحمل الخطر الذي يجهل 
      ". (92)تاريخ وقوعه وتكلفته

يميز تاعير الخدمات هو وجود حالة التفاوض بين مقدم الخدمة والماتفيد  ما
تي تشكل جزءا مهما لكثير من الخدمات الخاصة مثل بحوث الاوق، التأمين منها وال

وخدمات األمن والحماية، ويتأثر تاعير الخدمة بمكان األداء، الوقت المهارة والكفاءة 
 .(90)وغيرها من العوامل التي تؤثر على تخطيط التاعير في مجا: الخدمات

 المعادلة التالية  مثله تعر التأمين بالقاط التجاري الذي يدعى ا
      
 
 

   (99)حيث أن
شركة التأمين تجاه المؤمن عليه، فهو  التزاماتهو القاط الذي يغطي القسط الصافي:  -

التكلفة الماتقبلية للخطر، الذي ياتخرجها المؤمن عليه عن طريق التقييم اإلحصائي 
 وتمثله النابة التالية  أعباء الحوادث/ عدد العقود،

 هو تكلفة المنتج من الناحية التقنية،التجاري: المنتج  -
 هي مصاريف الحصو: على العقود ومصاريف إدارتها،مصاريف الخدمة:  -
يحاب في حالة وجود إعادة التأمين ويعرف على أنه باقي حسابات إعادة التأمين:  -

 الفرق بين األقااط وقيمة الخاائر المتناز: عنها لشركة إعادة التأمين،
 .هو الربح المحقق من طرف الشركة والملتزم به تجاه المااهمينش: الهام -

المنتج التجاري  –= القاط الصافي + مصاريف الخدمة  القاط التجاري 
 + باقي حااب إعادة التأمين + الهامش.
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نية يهناك العديد من الطرق لتحديد تكلفة الخدمة التأمطرق تسعير الخدمة التأمينية: .ب
 نذكر أهمها 

تعتبر هذه الطريقة من أباط الطرق وأكثر الطرق شيوعا، التسعير الموجه بالتكاليف:  -
 د اعر الخدمة كاألتي  ووفقا لهذه الطريقة يتحد

  
 

وهامش الربح هنا يتحدد كنابة من التكاليف أو كنابة تحقق عائد معين على 
، وبصفة عامة تاتند هذه الطريقة إلى منطق مفاده أن الاعر في هذه الحالة االاتثمار

 ،(09)تالي البقاء في الاوق اليضمن للمؤااة تغطية التكاليف الكلية وب
يحدد الاعر بناء على كمية الطلب على خدمات التأمين، لطلب: التسعير الموجه با -

حيث يحدد اعر مرتفع عندما يكون الطلب مرتفع على الخدمات التأمينية، ويحدد اعر 
ن الطلب منخفض، ويعتقد بعض خبراء التاعير أن التاعير بناء على و منخفض عندما يك

العامل الوحيد في التاعير، حيث يعتقدون أن الاعر يجب  إتجاه الطلب يجب أن يكون 
أن يتحدد بناء على القيمة التي يشعر بها العميل والتي يترجمها حجم الطلب على الخدمة 

 ،(09)التأمينية
تحدد المؤااة أاعار خدمات التأمين في ضوء  هناالتسعير على أساس المنافسة:  -

ضع متواط اعر يطابق اعر الصناعة التي أاعار منافايها، حيث تحاو: المؤااة و 
تنتمي لها في الاوق وهذه الطريقة أكثر شيوعا لعدة أاباب أهمها  صعوبة حااب كلفة 
بعض الخدمات، التصور بأن هناك مثيل لهذا الاعر في الاوق، وصعوبة معرفة رد فعل 

 ،(90)الماتهلك والمنافاين في الاوق حو: تباين األاعار
أي تعتمد هذه الطريقة على تحليل نقطة التعاد: اس نقطة التعادل: التسعير على أس -

عند نقطة التعاد: ال فاإليراد الكلي،  تتااوى معالتكاليف الكلية  حجم النشاط الذي يجعل
ربح وال خاارة، وياتخدم هذا التحليل لتحديد األاعار المناابة التي تحقق المؤااة 

 التالية تعطي أقصى ربح ممكن وتحاب بالمعادلة 
 .(90))التكلفة المتغيرة للوحدة –اعر بيع الوحدة (نقطة التعاد: = التكلفة الثابتة /  

 الاعر = التكاليف + هامش الربح
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 بإستخدام مدخل التكلفة المستهدفة. التأمينية. تسعير الخدمة 3
 ل التكلفة الماتهدفة يمكن أن نتبع الخطواتمدخ بااتخداملتاعير خدمة التأمين 

   (29) التالية
وذلك من الزبائن المرتقبين:  احتياجاتالتي تحقق وتستوفي  تأمينيةالتحديد الخدمات .أ

خال: أبحاث الاوق والمنافاة والزبائن المرتقبون وطبيعة المنتج ونطاق مدة حياة الخدمة 
 التأمنية المتوقعة وقوة المنافاة وقوة الطلب والمقدرة المالية للمؤااة،

ف الاعر الماتهدف بأنه ذلك الاعر يعر  تحديد السعر المستهدف للخدمة التأمنية:.ب
ا لدفعه وهذ ااتعدادالمقدر للخدمة التأمينية الذي يكون الماتهلكون المرتقبون على 

د راك الزبائن لقيمة هذا الخدمة ورد فعل المنافاين ويعد التقدير يبنى على أااس فهم وا 
وامل كثيرة تؤثر تحديد الاعر الماتهدف نقطة بداية ألنشطة التكلفة الماتهدفة، وهناك ع

على الاعر الماتهدف منها طبيعة الخدمة، رغبات الماتهلك المرتقب والاوق 
 الماتهدف، دورة حياة الخدمة، العوامل الايااية والقانونية،  

 ةيرتبط هامش الربح الماتهدف باألرباح المخططتحديد هامش الربح المرغوب: .ج
ن اإلعتبار تكلفة األموا: التي تولد تلك للشركة خاصة على المدى المتواط مع األخذ بعي

األرباح وفي مدخل التكلفة الماتهدفة يتم إيتداء إحتااب الربح الماتهدف في ضوء خطط 
انوات ثم يصار إلى تقايم إجمالي  9إلى  2األرباح متواطة األجل التي تغطي فترة 

فيما يتم إاتخدام الربح إلى أرباح ماتهدفة لكل الخدمات التي تاوق في الاوق ماتقبال 
 لتحديد األرباح الماتهدفة، االاتثمارمعد: العائد على المبيعات أو العائد على 

يتم تحديد التكلفة الماتهدفة لوحدة الخدمة المنتجة بطرح تحديد التكلفة المستهدفة: .د
هامش الربح المرغوب من اعر البيع المحدد في الاوق للوصو: إلى التكلفة الممكن 

جميع  االعتبارالماتهدفة(، لهذه الخدمة في ظل الموارد واألنشطة أخذا بعين  تحقيقها )
والموصفات الخاصة لمنتج الخدمة التأمينية وفي حالة ظهور تكلفة المنتج  االعتبارات

بإجراءات خاصة للبحث عن الفرص  البدءالتأميني أكبر من التكلفة الماتهدفة يمكن 
التأثير في خصائص ومواصفات الخدمة التأمينية المتاحة لتخفيض التكاليف من دون 

 يعرف بهنداة القيمة، الرئياية التي يحتاجها الزبائن عن طريق ما
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تعرف هنداة القيمة على أنها الطريقة أو األالوب الذي : إجراء تحليل هندسة القيمة.ه
كل من خالله تاتطيع المؤااة تخفيض الكلفة المقدرة إلى الكلفة الماتهدفة حيث أن 

عنصر أو جزء من المنتج التأميني يختبر لتحديد كيف يمكن تخفيض الكلفة مع 
 المحافظة على الوظيفة والجودة وأداء المنتج التأميني ككل. 

مدخل التكلفة المستهدفة في ترشيد قرارات تسعير الخدمة  استخدام: أهمية ثالثا
 .التأمينية

لتاعير التي تواجه إدارة الشركة، يعد قرار التاعير واحد من أهم وأعقد قرارات ا
فهذا القرار يؤثر بشكل مباشر في إمكانية تاويق الخدمة وماتوى الربحية، إضافة إلى 

 .  (20)في المنافاة واالاتمرارقدرة المنشأة على البقاء 
   (29)وبما أن قرارات التاعير تتأثر بالعديد من العوامل التي تتمثل في

الشركة أن تفحص مشكالت التاعير بصورة دائمة من خال:  يجب على إدارة.الزبائن: 1
أحد  واختيارأعين عمالئها فزيادة الاعر قد تؤدي بالزبائن بالرفض خدمات الشركة 

منافايها، أو أن هذه الزيادة يمكن أن تؤدي بالزبون إلى إختيار خدمة أخرى بديلة تحقق 
 رغبات محددة لديه.

افاين يمكن أن تؤثر بال شك في قرارات التاعير، إن ردود أفعا: المن .المنافسين:2
 فالمنافاة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى تخفيض األاعار.

إن درااة أنماط الوك التكلفة يوفر نظرة متعمقة عن الدخل الناتج من التكاليف: .3
 ااتنزافالمخرجات المباعة من خدمة معينة، فتاعير الخدمة بأقل من تكلفتها يؤدي إلى 

  د.الموار 
ومن جهة أخرى وفي ظل قصور األااليب التقليدية في مجا: تاعير الخدمات 
وعدم أخذها بعين اإلعتبار العوامل المؤثرة في قرارات التاعير المذكورة اابقا، بحيث أن 
التكاليف الخدمة في ظل هذه األااليب التي يتم تحمليها على المنتج تكون المحدد 

ون أخذها بعين اإلعتبار اعر الاوق مابقا ) اعر البيع الرئياي في تحديد اعر البيع د
التنافاي(، كما أن هذه األااليب ال تأخذ في الحابان قرارات وتصرفات الزبائن إال بعد 

 اإلنتهاء من عملية اإلنتاج.
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إنطالقا مما ابق تظهر أهمية تطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة في ترشيد القرارات 
التأمنية، كونها تااعد على توفير معلومات عن إدارة التكلفة المتعلقة بتاعير الخدمة 

ومعلومات عن الزبائن والمنافاين، وهذا بدوره يخدم إدارة الشركة في تحديد رغبات 
حتياجات العمالء ومواجهة خطط وايااات المنافاين، والتي يجب درااتها لترشيد  وا 

        القرارات المتعلقة بتاعير الخدمة التأمنية.   
: مقترح لتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمة التأمنية بالشركة رابعا

 -وكالة أدرار -(CAAT)الجزائرية للتأمينات 
تطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة في تحديد اعر  اعتمادقبل التطرق إلى كيفية 

للتأمينات وأهم  الخدمة التأمينية يجدر بنا التطرق بإيجاز إلى تقديم الشركة الوطنية
 األهداف التي تاعي إليها.

 (CAAT). نشأة وتعريف الشركة الجزائرية للتأمينات 1
تم الوطنية  االقتصادية الشركات من "CAAT" للتأمينات الجزائرية الشركة تعد     

ركة هيكلة إعادة إطار فيإنشاؤها   1985أفريل  30 الت أمين وا عادة للت أمين الجزائري ة الش 
 بحوادث الخاص التأمين أنواع كل اختصاصها من كان والتي ،/0985 المراوموفق 
  ـوالبحري، وهي إختصار ل الجوي  البري، النقل

«COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES TOTAL» 

أين كان قطاع التأمين  0009مليون دج عام  09 اجتماعيوالتي كانت تااهم برأاما: 
حتى قررت الجمعية العامة للمااهمين في  يتميز بإحتكار من طرف الدولة

المنافاة،  الشركة على األاواق ودخو: االنفتاحرفع التخصص وتجايد  90/09/0000
نتقل رأامالها  مليون دج ليصل حاليا  099ثم إلى  0009مليون دج انة  929إلى وا 

من اوق  %92المرتبة الثالثة بحصة اوقية  احتلتدج وبهذا  00.009.999.999إلى 
 .(22)التأمينات

 عامل 1200 إلى نشاطها بداية في عامل 300 من انتقل العما: فقد عددأما 
 .الحالي الوقت في عامل 1600 إلى عدد العما: يصل وحاليا ، 1996انة

 حاليا وانتقلت ، 1985 بداية في وكاالت 10 كانت التوزيع شبكةأما فيما يخص 
 .وكالة 140 فروع و 7 إلى
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   إلى تحقيق األهداف التالية CAAT)) زائرية للتأميناتتهدف الشركة الجو 
 العرض يكون لتغطية المخاطر؛  -
التحاين الماتمر لنوعية الخدمات المقدمة للزبائن وخاصة ااتعما: التكنولوجيات  -

 الجديدة للمعلومات وذلك لتاهيل المعلومات؛ 
 الكفاءة والفعالية في تايير العقود؛ -

هي  دعم النمو االقتصادي وذلك الشركة تنتج أن مهمة مؤااة ومن هنا نا         
بحماية المؤااات واألفراد من األخطار التي يمكن تأمينها عن طريق تقديم خدمات ذات 

 .(20)نوعية وباعر جيد
مدى مااهمة مدخل التكلفة معرفة يهدف هذا المقترح إلى .الهدف من المقترح: 2

في مجا: خفض الكلف في ترشيد قرارات التاعير  الماتهدفة كأحد األااليب الحديثة
، بحيث تحدد الكلف بموجبه وفقا ألاعار البيع ((CAAT بالشركة الجزائرية للتأمينات

التي يقبلها الاوق ونظرا لحيوية هذا القطاع الخدمي الحكومي وتميزه بشدة المنافاة 
تأمين الايارات  خاصة بعد فتح المجا: أمام القطاع الخاص، ولقد تم إختيار خدمة

 الكبير على هذه الخدمة من قبل الزبائن.  لإلقبا:لإلاتعما: الشخصي نظرا 
ولتحقيق هذا الهدف انحاو: أوال إلى التعرف إلى كيفية تقدير تكلفة الخدمة 
 التأمنية ثم إلى كيفية تحديد اعر بيع هذه الخدمة على ماتوى مصلحة المالية والمحاابة

CAAT- مدخل التكلفة الماتهدفة. بااتخدامم محاولة تاعير الخدمة وكالة أدرار، ث 
نية على يورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن كيفية تحديد اعر الخدمة التأم

ماتوى الوكالة، وباإلضافة إلى عدم مقدرة القام الخاص بالمحاابة على التحديد الدقيق 
لى ماتوى مصلحة المالية لتكلفة الخدمة، إال أنه وفي ظل ما أتيح لنا من معطيات ع
نية وفقا للمحاابة التقليدية يوالمحاابة بالوكالة يمكننا تحديد اعر بيع الخدمة التأم

مدخل التكلفة  بااتخدام، ثم محاولة التاعير 9900من طرف الوكالة لانة  ةالمعتمد
 الماتهدفة.
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على كيفية تحديد للتعرف  :وكالة أدرار -.واقع التسعير بالشركة الجزائرية للتأمينات3
وفقا  التأمينيةنية بالوكالة انتطرق إلى كيفية تقدير تكلفة الخدمة ياعر الخدمة التأم

بااتخدام نظام  من طرف الوكالة ثم تحديد اعر البيع للخدمة ةللمحاابة التقليدية المعتمد
 .التكلفة الماتهدفة

 ةمن قبل الوكال ةتحديد تكلفة الخدمة وفقا للمحاسبة المعتمد.أ
من خال: المقابالت الشخصية التي تم القيام طبيعة التكاليف المرتبطة بالخدمة: .1-أ

بها مع ماؤلي مصلحة اإلنتاج بالوكالة تبين أن جوانب التكاليف المرتبطة بتقديم خدمة 
  (29) الشخصي تتمثل في لالاتعما:تأمين الايارات 

 طبوعات الخاصة بملفات التأمين،  الرواتب واألجور، األدوات المكتبية، الوثائق والم -
 إاتخدام وصيانة أجهزة اإلعالم األلي، مصاريف الكهرباء واألنترنيت والهاتف.  -
تكلفة الخدمة تأمين السيارات لإلستعمال الشخصي وفقا للطريقة التقليدية لسنة .2-أ

ملف  902ما يقارب  9900أحصت مصلحة اإلنتاج بالوكالة خال: انة .  2112
وإلنتاج خدمة تأمين  ،الشخصي لالاتعما:خدمة تأمين الايارات  لحصو: علىمودع ل

الايارات لإلاتعما: الشخصي يتطلب األمر إاتعما: أدوات ولوازم مكتبية تتمثل في 
 099األقالم، ورق، وحافظات ورقية حيث قدر ما يكلفه ملف واحد من اللوازم بما يقارب 

واتير التأمين بحيث تقدر كلفة الوحدة من هذه دج، كما يتطلب األمر مطبوعات خاصة بف
بإاتخدام وصيانة أجهزة   دج، كما قدرت المصاريف المتعلقة 999المطبوعات ما يقارب 

انويا، في حين قدرت مصاريف الكهرباء واألنترنيت والهاتف  29.999اإلعالم األلي بــــ 
 .(20)دج انويا 099.909بما يقارب 

 دية وفق ما يأتي  يتكلفة الخدمة وفقا للطريقة التقلويمكن توضيح كيفية حااب 
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 نيةي( كيفية حساب تكلفة الخدمة التأم1الجدول )
 الوحدة : دج                                                                       

 

على المعطيات التقديرية المقدمة من طرف الشركة  باالعتماد نيإعداد الباحث صدر:الم
 وكالة أدرار. الجزائرية للتأمينات

وعلى ضوء ماابق، يمكن تحديد تكلفة الخدمة من معد: التحميل للتكاليف على 
 :لالاتعماأي عدد خدمات التأمين المتعلقة بتأمين الايارات  ةأااس عدد الخدمات المؤدا 

 خدمة مقدمة فيكون  902الشخصي والمقدرة ب 
 .ةمعدل التحميل = إجمالي التكاليف/ عدد خدمات التأمين المؤدا

 لكل خدمة تأمين.  دج 1111.11 = 902/  9990909= 
 الشخصي بالوكالة. لالستعمالالطريقة المعتمدة في تسعير خدمة التأمين السيارات ب.

الوكالة تبين لنا أن الطريقة المتبعة في بعد إجراء مقابلة شخصية مع محااب 
 : تاعير الخدمة التأمنية هي كاألتي

 سعر بيع الخدمة = تكلفة الخدمة + هامش الربح.

 المبالغ البيان
 الرواتب واألجور

 09×  99.999× عما:  2
 الوازم المكتبية

 902×  999ت التأمين مطبوعا -
 902×  099أدوات مكتبية أخرى  -

 
0009999 

 
09009 
00099 

 2112311 مجموع التكاليف المباشرة
 إاتخدام وصيانة أجهزة اإلعالم األلي -
 مصاريف الكهرباء، الهاتف، األنترنيت -

29999 
099909 

 182281 مجموع التكاليف الغير مباشرة
 2221251 مجموع التكاليف
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  %99هامش الربح هي  احتااببحيث أن النابة المقررة من طرف الوكالة في 
 .(20)من تكلفة الخدمة

نطالقا مما ابق يمكن حااب اعر بيع خدمة التأمين الا  لالاتعما:يارات وا 
 الشخصي كما يلي 
 دج لكل خدمة. 2222 ( = 9.9+  0× )  0009اعر بيع الخدمة = 

 بإستخدام مدخل التكلفة المستهدفة.   التأمينيةمحاولة تسعير الخدمة .1
من خال: هذه النقطة انحاو: تطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة في تاعير الخدمة 

 وكالة أدرار من خال: المراحل التالية  –أمينات التأمنية بالشركة الجزائرية للت
 لالاتعما:لغرض تحديد اعر بيع خدمة تأمين الايارات  تحديد سعر البيع التنافسي:.أ

الشخصي، ونظرا لعدم توفر قام خاص على ماتوى الوكالة يقوم بدرااات الاوق 
مة التأمين على أاعار خد باالاتطالع انللتعرف على أاعار المنافاين، قام الباحث

الشخصي(، المعتمدة من قبل شركات التأمين  لالاتعما:المماثلة ) خدمة تأمين الايارات 
الناشطة في القطاع الخاص وقد توصل إلى أن اعر بيع الخدمة المماثلة في هذه 

 دج. 0099حوالي بالشركات تقدر 
إلى  أدرار ترغب الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة تحديد هامش الربح المرغوب:.ب

 لالاتعما:من تكلفة كل خدمة تأمين الايارات  %99ـتحقيق هامش ربح يقدر ب
 الشخصي.

ه يمكن فيبعد أن تم تحديد اعر البيع والربح المرغوب تحديد التكلفة المستهدفة: .ج
 تحديد التكلفة الماتهدفة وفق المعادلة التالية 
 المرغوب به الربح –التكلفة المستهدفة = سعر البيع المستهدف 

 دج 3218=  512 – 1221= التكلفة المستهدفة               وعليه تكون 
ويمكن المقارنة بين التاعير وفق أالوب التكلفة الماتهدفة وطرق التاعير 

 التقليدية للمنتج التأميني وفق الجدو: التالي 
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  تسعير التقليدية ( المقارنة بين التسعير وفق التكلفة المستهدفة وطريقة ال2الجدول )
 الوحدة : دج                                                       نية.يللخدمة التأم

ن باإلعتماد على معطيات تقديرية مقدمة من طرف الشركة إعداد الباحثي المصدر:
 وكالة أدرار. – CAATالجزائرية للتأمينات 

من خال: الجدو: الاابق يمكن القو: أن اعر بيع الخدمة التأمين وفق طريقة 
ها مع أاعار البيع وفق الطرق التقليدية وهذا يعتبر التكلفة الماتهدفة أقل في ظل مقارنت

 مؤشر إيجابي نحو تبني أالوب التكلفة الماتهدفة. 
للقيام بإجراءات تحليل هنداة القيمة يجب أن يتم درااة إجراء تحليل هندسة القيمة: .د 

نية، من خال: درااة العمليات التي يمجاالت تخفيض التكاليف المتعلقة بالخدمة التأم
رت بها كل خدمة، وتحديد تكلفة كل عملية وذلك بهدف معرفة العوامل الماببة للكلف، م

بحيث يااعد هذا التحليل على التخلص من العمليات المكلفة أو تبايطها، إال أن نظام 
محاابة التكاليف المعتمد من الوكالة، نظام تقليدي ومن وجهة نظر الباحث اليامح 

 درااة مجاالت تخفيض التكاليف المرتبطة بالخدمة التأمنية.  بتوفير المعلومات الالزمة ل
 خاتمة 

تبين من الدرااة أنه لم تعد قرارات التاعير باإلعتماد على األااليب التقليدية، 
والتي تعتمد على تكاليف اإلنتاج والمعلومات الداخلية للشركة، كافية وفعالة في اوق 

منافاة يوما بعد يوم إذ أن قرارات التاعير يجب المنافاة الذي يشهد تزايد ملحوظا في ال
أن تأخذ بعين اإلعتبار أاعار الشركات المنافاة التي تنتج خدمات مشابهة أو مقاربة، 
وهذا ما جعل العديد من الشركات الحديثة خاصة في الدو: المتقدمة تاتغني عن الطرق 

وفق التكلفة  البيان
 المستهدفة

وفق الطريقة  البيان
 التقليدية

 0909 اعر بيع الخدمة
 إجمالي التكاليف

0009 

 هامش الربح المرغوب
009 

+ هامش الربح 
 المرغوب

009 

 دج 2222 سعر البيع دج 3218 لفة المستهدفةالتك
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الماتهدفة لتاعير الخدمات،  التقليدية لتاعير الخدمات لتتجه إلى إاتخدام مدخل التكلفة
وذالك نظرا للمزايا العديدة التي يوفرها هذا المدخل خاصة مع تزايد حدة المنافاة في 

 الاوق.
وكالة  -  CAATولقد تبين من خال: اإلشارة إلى الشركة الجزائرية للتأمينات 

طورات أن طريقة التاعير المعتمدة حاليا هي طريقة تقليدية وغير مواكبة للت -ادرار
اإلقتصادية، بحيث تقوم هذه الطريقة بتحديد تكلفة الخدمة ثم إضافة هامش الربح 
المرغوب، وهذا ما ينعكس البا على القرارات المتعلقة بتاعر الخدمة التأمنية، وكمحاولنا 
منا لتطبيق مدخل التكلفة الماتهدفة على ماتوى الوكالة بإعتباره مدخال حديثا للتاعير 

طرق للطريقة التقليدية المتبعة لتاعير الخدمة وتاعير الخدمة بإاتخدام ومن خال: الت
مدخل التكلفة الماتهدفة، تبين أن اعر البيع وفق التكلفة الماتهدفة أقل من اعر البيع 
وفق الطريقة التقيلدية وهذا يعتبر أالوب إيجابي لتبني هذا األالوب، إال أن هناك 

 ل على ماتوى الوكالة تتمثثل في معوقات تحو: دون تطبيق هذا المدخ
عدم توفر قام تاويق على ماتوى الوكالة يقوم بداراات الاوق للتعرف على أاعار  -

 المنافاين،
إن نظام محاابة التكاليف المعتمد من طرف الوكالة نظام تقليدي اليامح  بتوفير  -

دمة للقيام معلومات دقيقة عن التكاليف المرتبطة بكل مرحلة من مراحل إنتاج الخ
 بإجراءات تحليل هنداة القيمة،

 اإلفتقار للكوادر العلمية والعملية المدربة على إدارة نظم التكاليف، -
تماك معظم الماؤلين بالمفاهيم التقليدية واإلجراءات الروتنية وعدم الرغبة في تحمل  -

 الماؤليات ومقاومة روح التغيير.
الاابق ذكرها التي قد تقف حائاًل أمام نجاح  وبالرغم من الصعوبات أو المعوقات     

تطبيق أالوب التكلفة الماتهدفة في خفض التكلفة وتاعير الخدمات المصرفية ، إال أن 
ولذالك يوصي بما  الباحث يرى أن غالبية هذه الصعوبات والمعوقات يمكن التغلب عليها

 يلي  
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م فريق من الخبراء ضرورة إعتماد قام خاص للتاويق على ماتوى الوكالة يض -
لدرااة عمليات التحاين والتطوير لتكلفة الخدمات بناًء علي درااة والمتخصصين، 

 الاوق واتجاهات شركات التأمين المنافاة في الاوق الجزائرية،
وضع نظام تكاليف كفئ على ماتوى الوكالة، كنظام محاابة التكاليف على أااس  -

اليب الحديثة لخفض التكلفة وفرض أاعار األنشطة يضمن القدرة على تطبيق األا
 تنافاية تضمن إاتمرارية الشركة،

دارتها، بأهمية مدخل التكلفة الماتهدفة ومزايا  - توعية العاملين في الشركة التأمين وا 
 إاتخدامة في مجا: تاعير الخدمات،

،  ضرورة أن تقوم الجامعات الجزائرية بتدريس األااليب الحديثة إلدارة التكاليف -
لكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا والقادرة علي ضمان نجاح تطبيق تلك النظم في  لتخريج ا

 الواقع العملي.
 الهوامش والمراجع المعتمدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكانية تطبيقها في (، 9900شهرزاد، ) صالح اميرة -(0) التكلفة المستهدفة وا 

 ،.92مجلة اإلبتكار والتاويق، العدد  المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية،
مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في (، 9900محمد حان محمد، ) الحداد (9)

راالة  ، )درااة ميدانية(،الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة
 مقدمة لنيل شهادة الماجاتير في المحاابة والتمويل ،الجامعة اإلاالمية غزة، 

مكانية طال: اليمان جريرة، ( 2) منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وا 
، مجلة درااات العلوم تطبيقه في قطاع األدوية والصناعة الطبية في األردن

 ،9900، 0، العدد20اإلدارية، المجلد 
استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في ترشيد قرارات  ،(9909) ،طه عليوي ناصر (0)

مجلة اإلدارة  ،)درااة تطبيقية في معمل األلباة الوالدية في الموصل التسعير
 ،09واإلقتصاد، العدد 
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دور التكاليف المستهدفة في كفاءة تسعير  (،9900د، )صفاء أحمد عبد الماج -(9)
، مذكرة ماجاتير في  ) درااة حالة البنك الاوداني الفرناي( الخدمات المصرفية

 التكاليف والمحاابة اإلدارية، جامعة الاودان للعلوم والتكنولوجيا،
 .20 ص، ،مرجع اابق د،صفاء أحمد عبد الماج -(0)
نظام التكلفة ( 9900وحان عوض حان خالد، )، محمد أبكر أحمد محمد -(0)

لتكلفة وتحقيق جودة المنتج في المنشأة الصناعية المستهدفة وأثره على قياس ا
 .  00، ص، 90، العدد 90، مجلة الدراات العليا، جامعة النيلين، المجلدالسودانية

دور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض ( 9990راضية عطوي،) -(0)
جارية، ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجاتير في العلوم التالتكاليف

  .  00جامعة باتنة، ص، 
(9)- Sakurai, M. (1989) Target costing and how to use it. Journal 

of cost management, 3(2), p39.  
 

أثر تطبيق نظام الجودة الشاملة (، 9900اناء مصلح حمزات و باال أاعد، ) -(09)
)درااة  لمستهدفةفي إدارة التكاليف في المنشأة المستخدمة لمدخل التكلفة ا

تطبيقية في منشأة صناعية طبية(، بحث مقدم لنيل درجة الماجاتير في المحاابة، 
 .90جامعة دمشق، ص 

)00(- Yves DE RONGE’, Karine CERRADA,(2009) Contrôle de 

gestion, PERASON Education, Paris, France, p54  
)09(- Langlois.L, Bonnier.C, Bringer.M,(2006), "Contrôle de 

gestion", BERTI Editions FOUCHER, Paris, p103.  
نموذج مقترح لتطبيق التكلفة المستهدفة في (، 9909خليل وأالء مصطفى، ) -(02)

، راالة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل في قطاع غزة
جامعة اإلاالمية غزة، ص، مقدمة لنيل شهادة الماجاتير في المحاابة والتمويل، ال

99. 
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متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة (، 9990المطارنة غاان فالح، ) -(00)
، مجلة جامعة دمشق للعلوم المستهدفة في الشركات المساهمة العامة األردنية

 .286ص،  ،99، العدد 90اإلقتصادية والقانونية، المجلد 
 . 909 صالح اميرة شهرزاد،مرجع اابق، -(09)
 .900صالح اميرة شهرزاد، مرجع اابق،  -(00)
دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر (، 9909هناء بن اعيد، )  -(00)

رااة حالة مؤااة صناعة الكوابل(، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل د) المنتوج
شهادة المااتر في العلوم المالية والمحاابية، جامعة محمد خيضر باكرة، ص، 

22 . 
  .00ص،  مرجع اابق،محمد حان محمد،  الحداد -(00)
تأثير التسويق اإللكتروني في عناصر المزيج أحمد خلف حاين علي الزهري،  -(00)

مجلة دراات محاابية ومالية، العدد الثامن، المجلد  التسويقي للخدمة التأمينية،
 .  090، ص، 9902، 99

ثر تسويق خدمات التأمين على سلوك دراسة أ(، 9900بن عمروش فائزة، ) -(99)
)درااة حالة عينة من مؤااات التأمين في الجزائر(، أطروحة مقدمة لنيل  المستهلك

  .22شهادة الدكتوراه تخصص إدارة تاويقية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، ص، 
 . 099أحمد خلف حاين علي الزهري، مرجع اابق، ص،  -(90)
جودة خدمات التأمين وأثرها على رضا ( 9900رحمان، )لعايب أما:، و عبد ال -(99)

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصو: على شهادة المااتر في العلوم الزبون 
 .00، ص، 9900/9900التجارية تخصص تاويق الخدمات، جامعة تباة، 

 .00بن عمروش فائزة، مرجع اابق، ص،  -(92)
 .00بن عمروش فائزة، مرجع اابق، ص،  -(90)
 .09بن عمروش فائزة، مرجع اابق، ص،  -(99)
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، (9902) ،االم محمد عبود، و عالء عبد الكريم البلداوي ، و رابحة محمد الشؤنة -(09)
شركة التأمين ب درااة لقام التامين الايارات) قياس كلفة الخدمة في قطاع التامين

 .00، ص، 90، العدد، 90(، مجلة دراات محاابية ومالية، المجلدالوطنية
 .00بن عمروش فائزة، مرجع اابق، ص،  -(09)
  .00هناء بن اعيد، مرجع اابق،  -(90)
، مرجع اابق، االم محمد عبود، و عالء عبد الكريم البلداوي ، و رابحة محمد الشؤنة-(09)

 .09ص، 
 .9،0 ، ص،مرجع اابق ،طه عليوي ناصر -(29)
 . 009ص،  مرجع اابق، طال: اليمان جريرة، -(20)

(23)- Horngren, C. T., Foster, G., Datar, S. M., Rajan, M., Ittner, C., 

& Baldwin, (2010). Cost accounting: a managerial 

emphasis. Issues in Accounting Education, 25(4) , p, 425. 

، مدير الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة أدرارمقابلة مع الايد بوحنة علي،  -(22) 
 . 29 00، على الااعة   99/99/9900بتاريخ 

لشركة الجزائرية للتأمينات مقابلة مع الايد، شيخاوي الاعيد، محااب مااعد با -(20)
  .29 09، على الااعة 99/99/9900وكالة أدرار، بتاريخ 

 لشركة الجزائرية للتأميناتمقابلة مع الايد، شيخاوي الاعيد، محااب مااعد با -(29)
La CAAT- 29 09، على الااعة 90/99/9900رار، بتاريخ وكالة أد. 

مقابلة مع الايد محمدي عبد المالك، رئيس المصلحة المالية والمحاابية بالشركة  -(20)
على الااعة  99/99/9900وكالة أدرار، بتاريخ  -La CAATالجزائرية للتأمينات 

00 29. 
ة الجزائرية للتأمينات لشركمقابلة مع الايد، شيخاوي الاعيد، محااب مااعد با -(20)

La CAAT-  99 09، على الااعة 90/99/9900وكالة أدرار، بتاريخ. 
 
 
 


