أثر استخدام نظام التكاليف المعيارية على ترشيد قرار التسعير في الشركات الصناعية
المساهمة العامة
إعداد
عبد العزيز صالح محمد زريقات
المشرف
األستاذ الدكتور نبيل بشير الحلبي
الملخص
هدفت هذه الد ارس ة ة ة ة ة ة ة إلى التعرف على أثر نظام التكاليف المعياري من خالل األبعاد (معايرة المواد ،معايرة
األجور ،معايرة التكاليف الصناعي الغير مباشرة) على ترشيد قرار التسعير (على أساس السوق ،على أساس
التكلف ) في الش ةةركات الص ةةناعي المس ةةاهم العام  ،وتكونت عين الد ارسة ة من ( )65موظفا في ( )6ش ةةركات
صةةناعي في األردن ،واسةةتخدمت الد ارس ة المن

الوصةةفي التلليلي من خالل تصةةميم اسةةتبان تلبي متالبات

الدراس  ،وتوصلت الدراس إلى عدة نتائ أهم ا:
 .1أظ رت الد ارسة ة ة ة ة ة ة أن لنظام التكاليف المعياري ذو أهمي ورؤي مرتفع عند موظفي الش ة ة ة ة ة ةةركات الص ة ة ة ة ة ةةناعي
األردني  ،فقد كانت معايرة األجور في المرتب األولى ،ومعايرة التكاليف الصة ة ة ةةناعي الغير مباش ة ة ة ةرة في المرتب
الثاني  ،وأخير ألتل ُبعد معايرة المواد المرتب الثالث .
 .2أظ رت الد ارس ة ة أن الشة ةةركات الصة ةةناعي األردني تعمل على االهتمام في عملي ترشة ةةيد قرار التسة ةةعير ،لي
جاءت تص ة ة ةةورات عين الد ارسة ة ة ة بدرج مرتفع  .ويمكن بيان ذل من خالل اعتماد الش ة ة ةةركات س ة ة ةةعر الس ة ة ةةوق

التنافس ة ة ة ة ة ةةي عند إيجاد العالق بين اللجم والس ة ة ة ة ة ةةعر والتكلف  ،وكذل األخذ بعين االعتبار إمكانيات التخفي
الممكن لعناصر التكاليف عند تلديد السعر على أساس سعر السوق التنافسي.
 .3توصلت الدراس إلى أن التكاليف المعياري تلعب دو اّر كبي اًر في عملي ترشيد قرار التسعير لي

أثبتت الدراس

أن أبعاد التكاليف المعياري (معايرة األجور ،معايرة المواد ،معايرة التكاليف الص ة ةةناعي الغير مباشة ة ةرة) ذو أثر
في عملي ترشيد ق ارر التسعير (على أساس السوق ،على أساس التكلف ) في الشركات الصناعي األردني .
أوص ة ة ة ةةت الد ارس ة ة ة ة ة إلى إدارة الشة ة ة ة ةةركات الصةة ة ة ةةناعي األردني األخذ بعين االعتبار على أهمي نظام التكاليف
المعياري وما ل ا من دور فعال في عملي ترشةة ةةيد قرار التسةة ةةعير .وبالتالي رفع الكفاءة اإلنتاجي وتدعيم القدرة
التنافسي للشرك في السوق المللي.
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Abstract
The study aims to recognize the impact of the standard cost system throughout
the dimensions (materials standardization, wages standardization , and additional
costs standardization ) upon rationalization of the pricing decision according to ( the
market basis and the cost basis ) the study sample consisted of (65) employee in (6)
industrial companies in Jordan.
The researcher used the analytical descriptive approach throughout the designed
questionnaire that met the study requirements.
The study reveals many results with the most important as follows:
 The study reveals that the standard cost system is very important to the higher
vision for Jordanian industrial companies' employee. Whereas the wages

standardization is in the first rank and the second was the additional costs
standardization. Finally in the third rank is the dimension of the materials
standardization.
 The study revealed that Jordanian industrial companies paid attention to the
rationalization of the pricing decision process. Whereas, the sample vision
resulted in high degree, the evidence of that through companies depending on the
competitive market price when they found the relation between size, price, and
cost and put in consideration the ability of available reduction for the cost
elements.
 The study reached that that the standard costs is playing an important role in the
process of rationalizes pricing decision, whereas the study proved that the
standard costs dimensions (wages standardization, material standardization, and
the additional costs standardization). With big influence on the process of
rationalization of the pricing decision, which leads to raising the productivity
capacity and supporting the competitive ability for the company in the local
market.
The study recommends to the Department of the Jordanian industrial companies, to
take into account the importance of standard costs and its active role in the process
of rationalizing the decision of the pricing system. Thereby raising the efficiency
and productivity to strengthen the company's competitiveness in the local market.

