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  أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية

  

  مطرعطية محمد و أبو عوادراجح خليل محمد 
  

  صـلخم
  

هدفت الدراسة إلى استكشاف ما إذا كانت ادارات البنوك التجارية االردنية تدرك المزايا المترتبة على تبني منهج التكلفة 
ما اذا كانت تتوفر لديها القناعة مع االمكانات والشروط الالزمة لتطبيق هذا خدماتها المصرفية والمستهدفة في تسعير 

  .المنهج
 اجرى الباحثان دراسة ميدانية على عينة من الموظفين ممن هم على عالقة بموضوع تسعير الخدمات ،ولتحقيق هذا الهدف

 ؛في نشرة بورصة عمان لالوراق المالية عند البدء بتنفيذ الدراسةالمدرجة لبنوك التجارية االردنية العشرة المصرفية في ا
  .البالغ عددها ثالثة عشر بنكا جملة البنوك التجارية االردنية من% 77اي ما يعادل 

 في جمع تقامت الدراسة الميدانية على ثالث فرضيات رئيسة تم تقسيم الثالثة منها الى ثماني فرضيات فرعية، وقد استخدم
 تم ،وفي تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها.  شملت اسئلة تغطي محاور ثالثة بعدد فرضيات الدراسةت استبانةاالبيان

  . One-Sample t-Test للعينة الواحدة )t(استخدام اساليب االحصاء الوصفية باالضافة الى اختبار 
ة بالمزايا المتحققة من استخدام منهج التكلفة المستهدفة كشفت الدراسة ان معظم ادارات البنوك التجارية االردنية على معرف

 ألنه وذلك ،في تسعير الخدمات المصرفية، اضافة الى انها مقتنعة بشكل عام بأهمية استخدام هذا المنهج في هذا التسعير
 .بح المرغوب فيهاكثر عدالة من المنهج التقليدي في التسعير المبني على منهج التكلفة الكلية مضافا اليها هامش الر

 عدم :لكنها مع ذلك ما زالت تستخدم المنهج التقليدي في تسعير خدماتها المصرفية بسبب مجموعة من المعوقات اهمها
امتالك معظمها للشروط واالدوات الالزمة لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة كنظم التكاليف المبنية على االنشطة، واساليب 

   .ية العميلهندسة القيمة، وتحليل ربح

  .التكلفة المستهدفة، هندسة القيمة، تحليل سلسلة القيمة، دورة حياة المنتج، الرقابة على الجودة، تحليل ربحية العميل: الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
نظرا لتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، تزايدت 
الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية لعمالئها 

 النوع، وتزايدت معها حدة المنافسة اون حيث الكم سواء م
وبذلك اصبح قرار . بين تلك البنوك الستقطاب العمالء

تسعير الخدمات المصرفية من القرارات االستراتيجية الهامة 
في البنك سواء لتحديد سعر خدمة جديدة او لتغيير سعر 

 من هنا يتوجب على ادارة .)2003العمري، ( خدمة حالية
 ان تتبنى استراتيجية في التسعير على اسس مدروسة البنك

تتناسب مع ظروف السوق بشكل عام ومع المركز التنافسي 
 وذلك من اجل تمكينها من وضع سياسة ،للبنك بشكل خاص

). 2005الضمور، ( سعرية قادرة على مواجهة المنافسين
ضمن هذا السياق، اصبح التركيز على ربحية العميل 

الدارات المصرفية مما زاد من اهمية عنصرا هاما في ا
ادارة العالقة مع العمالء وذلك على اساس ان تكلفة تزويد 
العميل بالخدمة المصرفية ومن ثم ربحيته ترتبط الى حد 

 ,Kaplan and Narayman(كبير بطبيعة سلوك العميل 
2001.(  

أن استخدام منهج التكلفة  )Smith, 1993(ويرى 
جنبا الى جنب مع نظام التكاليف المستهدفة في التسعير 

المبني على االنشطة ونظام الرقابة على الجودة من شأنه 
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زيادة كفاءة وفاعلية القرارات االستراتيجية ذات العالقة 
السلع والخدمات المقدمة  بالعمالء وعلى رأسها قرار تسعير

 )Horengren et al., 2009: 460(وقد عرف . للعمالء
المبلغ الذي يسعى منتج "لخدمة بأنها التكلفة المستهدفة ل

الخدمة ألن تكون عليه تكلفة الخدمة وذلك من اجل تحقيق 
الربح المستهدف من بيع تلك الخدمة للعميل بالسعر 

وهو السعر الذي يكون العميل راغبا فيه وفي . المستهدف
  ".الوقت نفسه قادرا على دفعه

ير وقد كان لشركة تويوتا اليابانية الفضل في تطو
منهج التكلفة المستهدفة في التسعير في حقبة الستينات من 
القرن العشرين لينتقل هذا المنهج فيما بعد الى الواليات 
المتحدة االمريكية والدول الصناعية المتقدمة االخرى 

)Horengren et al., 2009: 461( .  
 )Berliner and Brinson,1988( ووفقا لـ

 تزايد استخدام هذا )Shim and Saudit, 1995(وكذلك
  المنهج في التسعير القائم على أساس السوق

Market-Based Pricing على حساب المنهج التقليدي في 
 Cost-Based Pricingالتسعير القائم على اساس التكلفة 

-Costوهو المرادف للمنهج المتعارف عليه في التسعير 
Plus. ووفقا لـ  )Swanson and Kin, 2003 (ثر فان اك

الشركات استفادة من منهج التكلفة المستهدفة في التسعير هي 
 في الترويج لمنتجاتها من السلع حادةتلك التي تواجه منافسة 

البنوك، وشركات تصنيع االدوية، : او الخدمات امثال
 اذ ؛تااللكترونيامصانع  و،والشركات المصنعة للسيارات

شركات من ال% 80 فان حوالي )Pierce, 2002(وفقا لـ
من الشركات المتخصصة % 100المتخصصة في التجميع، و

  .في تصنيع السيارات تستخدم هذا المنهج
 ,Sweeny and Mays(ومن الناحية التاريخية يؤكد

أن الشركات الصناعية سبقت البنوك التجارية في  )1997
تطبيق منهج التكلفة المستهدفة في تسعير منتجاتها، ذلك ألن 

انية في تطبيق االدوات المساندة بقت الثاالولى كانت قد س
نظام التكلفة المبني على : الالزمة لتطبيق هذا المنهج امثال

االنشطة، واساليب هندسة القيمة، ونظام االدارة المبني على 
االنشطة، وقد علال هذا االمر بأن تصنيع المنتج في 
الشركات الصناعية ومن ثم تحديد تكلفته يسبق عادة عملية 

ن عملية ؛ اذ إالعكس في البنوك التجاريةيسود ره، بينما تسعي
بيع الخدمة بما في ذلك تحديد سعرها يسبق تحديد تكلفة 

الجزء االكبر من تكاليف هذه الخدمة يحدث انجازها، فمثال 
 ,Shim and Saudit( بعد تاريخ واقعة فتح الحساب

1995 (.  
  مشكلة الدراسة 

فسة شديدة تجعل  تسود سوق الخدمات المصرفية منا
 بمثابة المتغير عميل ومقدرته على دفع ثمن الخدمةرغبة ال

ذلك يضع . الرئيس الذي يحدد نوع وكمية الخدمة المطلوبة
يقية تفرض عليها البنوك التجارية االردنية امام مشكلة حق

 لتسعير خدماتها المصرفية يراعي قبول تبني منهج جديد
 .ك حساسيتهم السعريةورغبة مستهلكي تلك الخدمات، وكذل

وال يمكن تحقيق هذا الهدف اال اذا تخلت تلك البنوك عن 
استخدام النظم التقليدية في التكاليف التي تجعل من سعر 

حل محلها نظم حديثة في لخدمة المصرفية نتيجة لتكلفتها لتا
التكاليف تجعل من التكلفة المستهدفة للخدمة نتيجة لسعرها 

ناء على رغبة العميل وقدرته على  ب المستهدف الذي يحدد
  ).2003العمري، (دفع هذا السعر

لكن تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمة 
المصرفية من قبل البنوك التجارية في االردن يجب ان يكون 
مسبوقا بادراكها للمزايا التي يوفرها تبني هذا المنهج مع 

توفر الشروط  -واالهم من ذلك كله-اقتناعها بتبنيه ثم 
  .والمقومات الالزمة لتطبيقه

  
 اسئلة الدراسة 

 تتمثل عناصرها ، اعاله للدراسةالمحددة المشكلةفي ظل 
  : ث عن اجابات للتساؤالت التاليةالرئيسة في البح

هل تدرك البنوك التجارية االردنية المزايا التي  -1
 تحققها من تبني منهج التكلفة المستهدفة ؟

 هل تتوفر لدى ،ك المزاياواذا كانت تدرك تل -2
تبني منهج التكلفة بالبنوك التجارية االردنية القناعة 

  المستهدفة لدى تسعير الخدمات المصرفية ؟
ك المزايا وتتوفر لديها القناعة واخيرا اذا كانت تدر -3

تبني هذا المنهج، هل تتوفر لدى تلك البنوك الشروط ب
 : والمقومات الالزمة لتبنيه ؟ مثل
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 .ادارات متخصصة بادارة التكاليف اقسام او   -  أ
 تانكوادر متخصصة لديها المعرفة والخبرة الكافي  - ب

 . لتطبيق نظام التكاليف المبني على االنشطة
اقسام او ادارات متخصصة في تصميم الخدمات   - ت

 .هاوتطوير المصرفية
اقسام او ادارات متخصصة في تسويق الخدمات   - ث

  .المصرفية
 .دسة القيمة اقسام او ادارات متخصصه في هن  - ج
 تانكوادر متخصصة لديها المعرفة والخبرة الكافي  - ح

 .لتحليل هندسة القيمة 
اقسام او ادارات متخصصة في الرقابة على جودة   - خ

 .الخدمات المصرفية
اقسام او ادارات متخصصة في تحليل ربحية   -  د
 .العميل
  

 اهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة الى ما يلي

 ادارات البنوك التجارية  اذا كان لدىالى ما التعرف -1
في االردن الوعي واالدراك للمفاهيم واآلليات الخاصة التي 
تحكم تطبيق منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها 
المصرفية المقدمة للعمالء، وللمزايا التي تتحقق من استخدام 

  .هذا المنهج
 استكشاف ما اذا كان لدى تلك االدارات ما يكفي من -2
  . لتطبيق هذا المنهجالقناعة
ما اذا كانت تلك البنوك تمتلك الشروط  استكشاف -3

والمقومات الالزمة لتطبيق هذا المنهج، وتحديد المعوقات 
  .التي قد تعترض تطبيقه في واقعها العملي

 أهمية الدراسة 
 تبحث منهجا حديثا نسبيا أنهاتنبع اهمية الدراسة من 

خدمات المصرفية هو لتسعير ال) على االقل في االردن (
منهج التسعير القائم على مفهوم التكلفة المستهدفة الذي يجعل 
من العميل او الزبون المحور االساسي في تحديد سعر 

وستخدم الدراسة بالنتائج التي ستكشف . الخدمة المصرفية
عنها البنوك التجارية االردنية من خالل تعزيز مراكزها 

صرفية وصوال الهدافها التنافسية في سوق الخدمات الم

المرجوة في االستمرار، وزيادة حصتها السوقية، وتعظيم 
الربحية، اضافة الى انها ستخدم عمالء تلك البنوك من خالل 
تمكين تلك البنوك من ان تقدم لهم خدمات مصرفية متنوعة 

  .جيدة وبكلفة مناسبة
  

 فرضيات الدراسة
 ،لها حوالمطروحةفي ضوء مشكلة الدراسة واالسئلة 

تقوم الدراسة على ثالث فرضيات رئيسة تتفرع الفرضية 
وذلك على النحو .  فرعيةالثالثة منها الى ثماني فرضيات

 : التالي
ال تدرك البنوك : H01الفرضية الرئيسة االولى  

التجارية االردنية المزايا التي تحققها من تبني منهج التكلفة 
  .قدمة للعمالءالمستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية الم

 ال تتوفر لدى :H02الفرضية الرئيسة الثانية  
تطبيق منهج التكلفة لبنوك التجارية االردنية القناعة با

  . المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية المقدمة للعمالء
ال تتوفر لدى : H03الفرضية الرئيسة الثالثة  

تطبيق البنوك التجارية االردنية الشروط والمقومات الالزمة ل
 التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية المقدمة منهج

 .للعمالء
 الفرضيات H03تفرع من الفرضية الرئيسة الثالثة وت

  :الفرعية التالية
 ho1 ال تتوفر لدى معظم البنوك التجارية 

 .االردنية اقسام او ادارات متخصصة بادارة للتكاليف
 ho2ارية  ال تتوفر لدى معظم البنوك التج

 تاناالردنية كوادر متخصصة لديها المعرفة والخبرة الكافي
 . لتطبيق نظام التكاليف المبني على االنشطة

 ho3 ال تتوفر لدى معظم البنوك التجارية 
االردنية اقسام او ادارات متخصصة في تصميم الخدمات 

 .هاوتطوير المصرفية
 ho4 ال تتوفر لدى معظم البنوك التجارية 
سام او ادارات متخصصة في تسويق الخدمات االردنية اق
  .المصرفية

 ho5 ال تتوفر لدى معظم البنوك التجارية 
 .االردنية اقسام او ادارات متخصصه في هندسة القيمة
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 ho6 ال تتوفر لدى معظم البنوك التجارية 
 تاناالردنية كوادر متخصصة لديها المعرفة والخبرة الكافي

 .لتحليل هندسة القيمة
 ho7توفر لدى معظم البنوك التجارية  ال ت

االردنية اقسام او ادارات متخصصة في الرقابة على جودة 
 .الخدمات المصرفية

 ho8 ال تتوفر لدى معظم البنوك التجارية 
االردنية اقسام او ادارات متخصصة في تحليل ربحية 

 .العميل
  

  التعريفات االجرائية
 الوحدة هي تكلفة :”Target Cost“  التكلفة المستهدفة

الواحدة من المنتج التي يجب ان تتكبدها المنشأة في تصنيع 
 والتي تحقق لها تلك الوحدة لتتوافق مع التكلفة المخطط لها

 ,.Horengren et al) الربح المستهدف من بيع تلك الوحدة
2009: 461) .  

هو السعر الذي : ”Target Price“السعر المستهدف 
ا على دفعه ثمنا لوحدة المنتج يكون العميل راغبا فيه وقادر

قيمة المنفعة المتوقعة من على ويحدده العميل عادة بناء 
  .(Horengren et al.,  2009: 460) شرائه لهذه الوحدة 
عملية هي : ”Value Engineering“ هندسة القيمة

ينفذها فريق عمل خالل مرحلة تصميم المنتج يتم من خاللها 
عملية االنتاجية للسلعة او الخدمة تحليل االنشطة التشغيلية لل

التي ال تضيف الفرعية وذلك من اجل التخلص من االنشطة 
اقل مع قيمة اقتصادية للعميل، او ايجاد انشطة بديلة بتكلفة 

 :Atkinson et al., 2007(  المحافظة على جودة المنتج
327(.  

: ”Value Chain Analysis“تحليل سلسلة القيمة 
الى  النشاط التشغيلي يتم من خاللها تحليلهي العملية التي 

الوظائف او االنشطة الفرعية التي يتكون منها بهدف 
التي يحتاج اليها او االنشطة الفرعية  الوظائف الىالتعرف 
او والوظائف  بالنسبة له،  وتكون ذات قيمة مضافةالعميل

 ال تضيف لكنهاوئا او نفقة التى  تشكل عباالنشطة الفرعية 
 "مضافةانشطة ليست ذات قيمة  " اي؛ للعميلو منفعة اقيمة

)Atkinson et al., 2007: 328(.  

هي عبارة  :”Quality Control“الرقابة على الجودة 
عن االلية التي يتم بموجبها تحديد مدى موافقة المنتج من 
السلع او الخدمات لرغبات وحاجات  العميل ومراقبة مدى 

 اجراءات لتصل تصميمه لها منتقديم هذه الخدمة وفق ما تم 
  .)Bayou and Reinstein, 1997( الى شكلها النهائي

 تشمل  :”Product Life Cycle“دورة حياة المنتج 
الوقت الفاصل بين بداية مرحلة البحث والتطوير الخاصة 
بتصميم المنتج ونهاية المرحلة التي عندها تنتهي جميع التزامات 

  .(Horengren et al., 2009: 469)المنشأة تجاه العميل 
 Customer Profitability“تحليل ربحية العميل 

Analysis”:هذا التحليل اهمية متزايدة في البنوك تسب يك 
التجارية نظرا الهميته في رسم سياسات تسعير الخدمات 
المصرفية وكذلك في ادارة العالقة مع العمالء، وبموجبه تحدد 

ل المعامالت التي تتم معه ربحية كل عميل على حدة من خال
وبكيفية تخدم ادارة البنك في تحليل اسباب اختالف هذه 

 :Horengren et al., 2009) وآخرالربحية بين عميل 
427).   

  منهجية الدراسة
تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتتكون من 

 جزء نظري يعرض البناء النظري لمنهج التكلفة :جزءين
 وجزء ،مجموعة المفاهيم واالساليب ذات العالقةالمستهدفة و

 يهدف إلى استكشاف إمكانية تطبيق هذا المنهج في ميداني
ويتكون مجتمع الدراسة من . تسعير الخدمات المصرفية

البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمان بتاريخ 
ك وقد تم استبعاد البنو. تنفيذ الدراسة وعددها ثالثة عشر بنكاً

اإلسالمية والبنوك األجنبية العاملة في األردن من مجال 
ان تعامل العمالء مع تلك الدراسة ألسباب موضوعية أهمها 

البنوك ربما تحكمه عوامل اخرى اضافة الى سعر الخدمة 
  .المصرفية

 من عشرة بنوك فقط وذلك تاما عينة الدراسة فقد تكون
عها عن المشاركة بعد أن تم استبعاد ثالثة بنوك بسبب امتنا

 شملت تلك العينة البنوك التجارية ،وعليه. في الدراسة
البنك العربي، وبنك االسكان، وبنك المال، :  التاليةاألردنية

والبنك االهلي، والبنك االردني الكويتي، وبنك االردن، وبنك 
االتحاد، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك القاهرة 
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  .ريعمان، والبنك االستثما
ومن اجل جمع المعلومات الالزمة للجزء الميداني 

 موظفا يعملون في تلك 33استخدمت استبانة وزعت على 
البنوك تم اختيارهم عشوائيا من الدوائر ذات العالقة بتسعير 

 االدارة المالية، وادارة التكاليف، :الخدمات المصرفية، وهي
ك االستبانة وقد تضمنت تل. وادارة التسويق، وادارة االئتمان

سؤاال موزعة في ثالثة محاور رئيسة بعدد الفرضيات ) 22(
للسؤال ) 7-1(الرئيسة للدراسة، فخصصت االسئلة من 

- 8( واالسئلة من،الرئيس االول والفرضية الرئيسة االولى
 في ،للسؤال الرئيس الثاني والفرضية الرئيسة الثانية) 14

يس الثالث للسؤال الرئ) 23-15(حين خصصت االسئلة من 
واالسئلة الفرعية ذات العالقة وللفرضية الرئيسة الثالثة 

 افراد العينة الىوقد طلب . والفرضيات الفرعية ذات العالقة
 خماسي Likert تلك االسئلة بموجب مقياس عناالجابة 

 موافق بشدة، وموافق، ومحايد، وغير : وهي،جاتالدر
  .موافق، وغير موافق بشدة

، اخضعت هاوثبات ق االستبانةومن اجل اختبار صد
اسئلتها في المحاور الثالثة الختبار كرونباخ الفا، فبلغت قيمة 

 وهي نسبة مقبولة وفقا لـ% 88.43الفا الكلية لالختبار 
)Sekaran,2000:223( . كما تم تحليل بيانات الدراسة

 كالمتوسطاتباستخدام االساليب االحصائية الوصفية 
ية، واالنحرافات المعيارية، في حين  والنسب المئو،الحسابية

   للعينة الواحدة)t(تم اختبار فرضياتها بموجب اختبار 
)One-Sample t-Test( وبمستوى معنوية α ≥ 0.05.   

  
  االطار النظري والدراسات السابقة

  االطار النظري: اوال
 وتعتبر التكلفة عنصرا هاما في تسعير المنتج سلعة كان ا

 المنهج : وفق منهجين في التسعير يتم لكن استخدامها،خدمة
التقليدي الذي يعرف في عالم االعمال بمنهج التسعير على 

 والمنهج ،Cost-Plus Pricingهامش + اساس التكلفة 
الحديث الذي يعرف بالتسعير وفقا للتكلفة المستهدفة 

Target-Cost Pricing   وهو المرادف لمنهج التسعير
 Market-Based Pricing )Bayouعلى اساس السوق 

and Reinstein, 1997(.  

ومع ان سعر المنتج يحدد بموجب كل من المنهجين 
ن فإ ،التكلفة، والعمالء، والمنافسين: استناداً إلى متغيرات هي

 Horengren et(االختالف الرئيس بينهما ينحصر وفقا لـ 
al., 2009: 455(اذ بموجب  في ترتيب هذه المتغيرات؛ 

 وبعد ،، ينظر أوالً إلى التكلفة، ثم إلى العميلالمنهج االول
أما بموجب المنهج الثاني فينظر أوال الى . ذلك الى المنافسين

 مع أن و.  وبعد ذلك الى التكلفة،العميل، ثم الى المنافسين
المنهجين يتفقان حول اهمية دراسة السوق من اجل 
استكشاف رغبة العميل لتحديد مواصفات المنتج، اال ان 

الفق الزمني لهذه الدراسة يكون عند استخدام منهج التكلفة ا
المستهدفة اوسع باعتبارها عملية مستمرة تغطي الدورة 

، اي Product Total Life Cycleالكاملة لحياة المنتج 
يم ومرورا بواقعة التصنيع وايصال  من مرحلة التصمبدءاً

عندها  للعميل ثم الى النقطة التي تنتهي المنتج او الخدمة
 العميل سواء فيما يتعلق بخدمة ما بعد تجاهالتزامات المنشأة 

يحدث في المنتج المباع، قد البيع او فيما يتعلق بأي خلل 
وبذلك تختلف دراسة السوق هنا غالبا عن تلك المتبعة وفق 
المنهج التقليدي التي تبدأ عادة وغالبا ما تنتهي قبل البدء 

  . )Atkinson, 2005:321(بتصنيع المنتج 
وبموجب منهج التكلفة المستهدفة يحدد السعر المستهدف 

   :)Cooper and Chew, 1996( وفق اآللية التالية
 دراسة السوق من اجل استكشاف رغبة العميل -1

  .رها في المنتجأن المواصفات التي يتطلع الى توفوميوله بش
  . تحديد السعر المستهدف الذي يرغب العميل بدفعه-2
ة الردود المحتملة من المنافسين على السعر  دراس-3

 Reverseمن خالل الهندسة العكسية المستهدف
Engineering اي من خالل توقع قيامهم بمضاربات ؛ 

سعرية كرد فعل منهم على السعر المستهدف الذي ستقدم 
  .بموجبه الخدمة للعميل

  . وضع تصميم للمنتج يلبي رغبة العميل-4
المستهدف ممثال في صورة نسبة  تحديد هامش الربح -5

  .مئوية معينة من سعر البيع
 القيام بعملية تحليل تكلفة المنتج باستخدام هندسة -6

الهادفة الى تخفيض تكلفة  Value Engineeringالقيمة 
 ت وذلك عن طريق التخلص من االنشطة التي ليس،المنتج
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 Non-Valueلها قيمة مضافة من وجهة نظر العميل 
Added Activities.  

المتمثلة بالفرق بين السعر  تحديد التكلفة المستهدفة -7
  : اي ان؛المستهدف وهامش الربح المستهدف

 هامش الربح –السعر المستهدف = التكلفة المستهدفة 
  .المستهدف 

 فانه وفقا لمنهج التكلفة ، بموجب اآللية آنفة الذكر؛لذا
كلفتها وذلك المستهدفة يصبح سعر الوحدة من المنتج دالة لت
تكلفة تكون عكس الحال وفقا للمنهج التقليدي في السعر حيث 

  .الوحدة من المنتج دالة لسعرها
ولكي ينجح البنك في تطبيق اآللية آنفة الذكر، يتوجب 

الذي يتمحور  المناسبة لتحقيق هدفها األساسي توفير األدوات
حول انتاج خدمة مصرفية بتكلفة مناسبة تقدم للعميل في 

ق متنافس في الوقت المناسب وبسعر مناسب يحقق للبنك سو
العائد المستهدف مع ضرورة أن تكون تلك الخدمة على 
درجة من الجودة تكفل رضا العميل وتضمن في الوقت نفسه 

  .استمرارية تعامله مع البنك
وتتمثل االدوات المناسبة تلك في رأي الباحثين في 

ليف مبني على ضرورة أن يكون لدى البنك نظام للتكا
األنشطة يعمل في إطار نظام إلدارة التكاليف يترافق 

نظام : استخدامه جنباً إلى جنب مع ثالثة أنظمة أخرى هي
لهندسة القيمة، ونظام لضبط جودة الخدمة، ونظام لتحليل 

ويمكن لهذه األنظمة إذا توفرت البيئة الداخلية . ربحية العميل
طتها أن توفر العناصر المناسبة لتحقيق التكامل بين أنش

األساسية لنجاح البنك في استخدام منهج التكلفة المستهدفة في 
  : تسعير خدماته المصرفية من خالل ما يلي

) ABC( وجود نظام للتكاليف مبني على االنشطة -1
يحدد األقسام او االدارات التشغيلية الرئيسة التي تقدم 

يالت، االعتمادات، والتسه: الخدمات المصرفية مثل
وجود وكذلك . والكفاالت، وبطاقات االئتمان، وغيرها

االدارة المالية، وادارة : االدارات الداعمة او المساندة مثل
 الموارد البشرية، واالدارة القانونية، وادارة المخاطر

 Cost يحدد لكل منها ما يعرف بموجه التكلفة و. وغيرها
Driver لتلك  الذي يحكم تخصيص التكاليف المشتركة

االدارات وبذلك يحسن من دقة نتائج عملية قياس التكاليف 

  .من جانبين
تسهيل تتبع عناصر التكلفة من مراكز او : اولهما

 ،مجمعات التكلفة الى االنشطة المستخدمة لتلك العناصر
وذلك باالضافة الى تحويل بعض العناصر غير المباشرة 

 . )Rhodes, 1992(منها الى مباشرة 
 موجهات او اسس تحميل اكثر مالءمة توفير :وثانيهما

لتوزيع أو تخصيص تكاليف االدارات الخدمية على االدارات 
  ).Tinkler and Dube, 2002(التشغيلية 

 أن فاعلية نظام )Chen and Chung, 2002(ويرى 
)ABC ( تزداد عند ربطه بمفهوم التكلفة على مدى حياة

  يمكن بموجب ذلكهوم سلسلة القيمة؛ اذالمنتج وكذلك بمف
حذف االنشطة التي ال قيمة مضافة لها او على االقل 
تخفيض تكلفتها مما يترتب عليه ايضا تخفيض تكلفة الخدمة 

 :Horengren et al., 2009(من جانبه يرى . المصرفية
 أن نظام التكاليف المبني على االنشطة يخدم االدارة )426

ثم في تحديد المزيج في تحديد االنشطة المولدة لالرباح ومن 
االمثل للخدمات المصرفية مما ييسر من قياس ربحية 

) Shim and Saudit, 1995( وقد كشفت دراسة .العمالء
وجود عالقة طردية بين نوع المنهج في تسعير المنتج من 

 من جهة جهة ونوع نظام التكاليف المطبق في المنشأة
ني على ، فالشركات التي تطبق نظام التكاليف المباخرى

االنشطة هي االكثر استخداما لمنهج التكلفة المستهدفة في 
  .عملية التسعير

 )CM( وجود نظام متكامل يجمع ادارة التكاليف -2
ويستخدم هذا . )ABM(واالدارة المبنية على االنشطة 

 Strategicالنظام في مجال االدارة االستراتيجية للتكاليف 
Cost Management نظام  جنبا الى جنب مع)ABC( .و 

 فان نظام )Sweeny and Mays, 1997(وفقا لـ 
)ABM( يحسن من فاعلية سياسات تسعير الخدمات 

ذلك ألن هذا .  زيادة االرباحيؤدي الىالمصرفية ومن ثم 
النظام يعتبر اداة لتخفيض تكلفة الموارد البشرية ذات العالقة 
ت بتقديم الخدمة للجمهور خاصة في الدوائر الخدمية ذا

  الكثافة المرتفعة في عدد الموظفين، كما يشكل ايضا حسب
 )Campbell et al., 1997(  اداة كفؤة الدراة الموجودات

طويلة االجل الموظفة في تقديم الخدمة للجمهور عن طريق 
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  .ترشيد االموال المستثمرة في تلك الموجودات
 استخدام اسلوب هندسة القيمة، الذي يقوم على -3

سلسلة القيمة، وسلسلة : لمفاهيم واالدوات مثلمجموعة من ا
التوريد، ودورة حياة المنتج، والتوقيت السليم لعملية الشراء 

)JIT.( ويطبق اسلوب سلسلة القيمة عن طريق تجزئة دورة 
حياة المنتج الى مراحل بدءا بمرحلة تصميمه ومرورا بمرحلة 

ترة  ذلك ف فيتصنيعه وانتهاءا بمرحلة تسليمه للعميل بما
 تهدف هندسة ،وعليه. ضمان الخدمات التي تعقب واقعة البيع

القيمة الى تقليص الفجوة بين التكلفة التقديرية للخدمة وتكلفتها 
  لذا يخدم هذا االسلوب كما يرى. المستهدفة

) Shank and Govindarajin, 1992( عملية تحليل 
قة التكاليف على مدار تلك المراحل وذلك بالتركيز على العال

 ويمكّن من فهم سلوكيات ،السببية بين المدخالت والمخرجات
ويمكن أيضا بموجب . التكاليف على مدار دورة حياة المنتج

، Supply Chainالهندسة العكسية للقيمة، وسلسلة التوريد 
من فهم سلوكيات الموردين والمنافسين باالضافة الى العمالء 

ما ان هذا ك. )Albright and Davis, 1999(وفقا لـ
 Borthic and)يشكل وفقا لما يراه ) سلسلة القيمة(االسلوب 

Roth, 1993( اداة هامة في ادارة الوقت الهادفة الى تخفيض 
 كما ،وقت االنتظار الالزم لتجهيز الخدمة وتقديمها للعميل
  .يحدد نقاط االختناق التي قد تحدث خالل هذه المرحلة

 المفهوم وتطبيقاته يلعب هذا:  تحليل ربحية العميل-4
دورا هاما في تسعير الخدمات المصرفية، ومدلوله ان 
الدينار الذي يحققه البنك من عمالئه من الخدمات الموفرة 

من االرباح، وانما  هنفسلهم ال يحقق بالضرورة القدر 
يتوقف الربح المحقق من هذا الدينار على عوامل اخرى غير 

يتكبده البنك من تكلفة تكلفة انتاج الخدمة لعل اهمها ما 
ايصال الخدمة له وكذلك طول فترة استمرارية تقديم الخدمة 

)Foster et al., 1996(. مثال على ذلك ان عميال له 
حساب جار يقوم بايداعاته وسحوباته النقدية باستخدام 
االساليب االلكترونية مقابل عميل اخر يقوم باستخدام الطرق 

لفة الخدمة نفسها المقدمة لكل اليدوية المباشرة، تختلف تك
 ألن م تختلف ربحيتهما ايضا،منهما في الحالتين ومن ث

 اقل من الثاني فتكون ربحيته  البنكاالول يستفيد من موارد
 ولعل استخدام نظام التكاليف المبني .اكبر من ربحية الثاني

 Tax(على االنشطة يحسن من دقة قياس ربحية كل منهما 
and Brown, 1998(.  

 أن التركيز على )Smith, 1993(وفي السياق نفسه يرى 
رضا العميل يزيد من اهمية ادارة العالقة مع العمالء وكذلك 

 ، وذلك ما نقل اهتمام TQMمن اهمية ادارة الجودة الشاملة 
ادارة البنك من التركيز واالهتمام بربحية الوحدة من الخدمة 

 ،الذي يشتريهاالمصرفية الى التركيز على ربحية العميل 
وذلك كأساس التخاذ القرارات االستراتيجية ذات العالقة 

  .بخدمة العمالء وبتسعير الخدمات المصرفية المقدمة لهم
 ،وتقاس ربحية العميل بمقدار مساهمته في ربحية البنك

ويحدد الربح المحقق منه بمقدار الفرق بين االيراد المحصل 
 تقديم الخدمة على مدار منه والنفقة التي يتكبدها البنك في

  .)Garland, 2002(فترة تعامله معه 
 وتختص بالتطوير المستمر : ادارة الجودة الشاملة-5

للعمليات وصوال لتحقيق رغبة العميل في الحصول على 
الخدمة المصرفية بدرجة عالية من الجودة وفي الوقت المحدد 

المهمة  وتتم هذه. مع تخفيض تكلفة االعطاب الى حدها االدنى
 فيمن خالل ادارة العالقة القائمة بين ثالثة متغيرات تؤثر 

مواصفات المنتج، وردود فعل السوق، ومتطلبات : السعر هي 
نها زد على ذلك أ. )Horengren et al., 2009: 34(العميل 
 تمكن من تحقيق ميزة تنافسية )Dury, 2005: 42 (وفقا لـ

 Quality Failureعن طريق خفض تكلفة عيوب الجودة 
Costs بما يساهم في تحقيق عائد افضل على االستثمار.  

 تأخر القطاع المصرفي ،وبالمقارنة مع القطاع الصناعي
ما  استخدام نظم التكاليف لعدة اسباب اهمها فيفي االردن 

  :)1991مطر،(يلي 
 - وهو الخدمة المصرفية-المنتج الذي يقدمه البنك  -1

منتج الصناعي وهو السلعة، اقل قابلية لقياس تكلفته من ال
ذلك ألن عناصر تكلفة المنهج الصناعي هي في معظمها 

في هي ملموسة بخالف عناصر تكلفة الخدمة المصرفية التي 
 .جزء كبير منها غير ملموسة

يحتاج قياس التكاليف المصرفية الى خبرات  -2
 .ومهارات قد ال تتوفر في معظم تلك البنوك

صرفية مثل الفوائد بعض عناصر تكلفة الخدمة الم -3
الخ تحدد بمراسيم وقوانين صادرة عن البنك ... والعموالت
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 .المركزي
يعتبر قرار تسعير ) 42 :2003العمري،(ووفقا لـ 

الخدمات المصرفية من القرارات االستراتيجية الهامة في 
 البنوك، وتكون الحاجة لهذا القرار سواء لتحديد سعر خدمة

 وفي اتخاذ هذا القرار ال .اليةجديدة او لتغيير سعر خدمة ح
  :بد من مراعاة االهداف التالية 

 . الزبائنجانب من ةومرغوبجعل الخدمة مقبولة  -1
ترسيخ القدرة التنافسية للبنك في سوق الخدمات  -2

 .المصرفية
 .تحقيق ارباح معقولة للبنك -3

أن على ادارة البنك ان ) 164 :2005الضمور، (ويرى 
ير على اسس مدروسة تتناسب مع تتبنى استراتيجية في التسع

ظروف السوق بشكل عام ومع مركزه التنافسي فيه بشكل 
 وذلك من اجل تمكينها من وضع سياسات سعرية ،خاص

في وضع استراتيجة التسعير و .قادرة على مواجهة المنافسين
لمنبثقة منها يرى ومن ثم السياسات السعرية اعموما 

 البنك ان تأخذ في أن على ادارة) 460 :2006القباني، (
  :االعتبار العوامل التالية

 .لعمالء وقدرتهم على الدفعرغبة ا -1
 .ردود الفعل المتوقعة من المنافسين -2
القوانين واالنظمة والتشريعات الحكومية بصورة  -3

عامة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشكل خاص 
 .فيما يتعلق بتحديد اسعار الفائدة والعموالت المدفوعة

تكلفة الخدمة المصرفية وهي تعتبر االهم في معظم  -4
 قابلية للسيطرة والرقابة من االحيان باعتبارها االكثر

 .امل الثالثة السابقةالعو
 الىهامش الربح المستهدف الذي تطمح ادارة البنك  -5

 .تحقيقه من بيع الخدمة
ويحقق منهج التكلفة المستهدفة لتسعير الخدمات 

 :ما يليمزايا اهمها  من ال مجموعةالمصرفية
 في سوق الخدمات ة تنافسييحقق للبنك ميزة -1

 وذلك من خالل تكثيف الجهود الموجهة للعميل المصرفية
 . )2008منصور،(واستكشاف رغباته 

يوفر للبنك منهجا رقابيا شامال يخضع التكاليف في  -2
كافة مراحل حدوثها للتحليل والتقييم وتصويب ما يحدث من 

دءا من مرحلة التخطيط لتقديم الخدمة  وذلك ب،انحرافات
ومرورا بمرحلة تصميمها وانتهاء بمرحلة ما بعد بيعها 
للعميل، مما يؤدي في نهاية االمر الى تخفيض التكلفة الكلية 

 .)Castellano and Young, 2003(للخدمة 
يشكل هذا المنهج ركيزة من ركائز استراتيجية  -3

ويساعد في تحفيز ادارة التكاليف وكذلك ادارة االرباح 
قدرات جميع الفرقاء ممن لهم دور في تقديم الخدمة 
المصرفية على االبتكار من خالل تنمية روح الفريق بينهم 

)Cooper and Slagmulder, 1999( . 
يمكن هذا المنهج من تحقيق تخفيض ملموس في  -4

 اذ ؛اثناء مرحلة التصميمفي تكاليف الخدمة قبل حدوثها اي 
قع يمن تكلفة الخدمة % 95 و% 80بين ان ما يتراوح 

ضمن هذه المرحلة، ويمكن تحقيق وفورات اضافية على 
مدار دورة حياة الخدمة من خالل االستفادة من مفهوم سلسلة 
القيمة الذي بموجبه يمكن حذف االنشطة التي ال توفر للعميل 

 .)Pierce,2002(قيمة مضافة 
 من المزايا لكن تجدر االشارة هنا الى انه على الرغم
ة في التسعير، المتعدده التي يحققها منهج التكلفة المستهدف

عقبات تحول دون تطبيقه في كثير من االحيان لعل فهناك 
اهمها ثقافة مقاومة التغيير التي تؤدي الى التمسك بالمنهج 
التقليدي للتسعير القائم على سعر التكلفة مضافا اليه الهامش 

Cost-Plus ) Choe,2002(.  
  

  الدراسات السابقة : ثانيا 
نظرا الن اهتمام الباحثين العرب بموضوع التكلفة 

العربية السابقة المستهدفة حديث نسبيا، فان عدد الدراسات 
   .ي تناولت موضوع البحث محدود ايضاالت

الذي هدفت ) 2000،عبد الرحمن  (من هؤالء الباحثين
هدفة فة المستدراستة الى تحديد االسس الالزمة لتطبيق التكل

ى الشركات المصرية ودورها والمتطلبات الالزمة للتطبيق لد
في مجال الرقابة وخفض التكاليف، وتوصل الى ان استخدام 
هذا المدخل يساعد في تنمية االفكار االبتكارية للوصول الى 

  . بدائل متعدده للتصميم واالنتاج
من  فقد هدفت الى التحقق )2001،عبد الدايم (اما دراسة 

مدى فاعلية منهج التكلفة المستهدفة كاداة للتخطيط ومدى 
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اهمية استخدام هندسة القيمة كاداة لتطبيق التكلفة المستهدفة 
وقد . وبيان اثر تخفيض التكاليف على تحقيق الميزة التنافسية

قام الباحث باجراء الدراسة التطبيقية على احدى شركات تصنيع 
العربية، وتوصل الى ان اجهزة التكييف في جمهورية مصر

تطبيق منهج التكلفة المستهدفة يساعد ادارة المنشأة على ادارة 
التكلفة وزيادة الربحية مع عدم اهمال اعتبارات الجودة وردود 

 والى ان التحليل الهندسي للقيمة يعتبر ركيزة ،فعل المنافسين
  . هامة من الركائز الالزمة لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة

الى بيان دور التكاليف ) 2002،ان راجح(ف وهد
المستهدفة في تخفيض التكلفة وتطوير المنتجات، اضافة الى 

ي المشاريع استكشاف مدى تطبيق طريقة التكلفة المستهدفة ف
، وقد كشفت دراسته انه بالرغم من الصناعية في مدينة جدة

ان منهج التكلفة المستهدفة يؤدي الى تخفيض تكلفة المنتج 
 ما زال غير مطبق في فهودعم المركز التنافسي للمنشأة وي

  . الواقع العملي لتلك المشاريع
ان التكلفة المستهدفة تلعب دورا ) 2003،هاشم (كما بين 

هاما في بناء استراتيجية ريادة التكلفة، وتساهم بشكل فعال 
تعظيم ارباح منشآت في في تخفيض التكلفة ومن ثم 

دراسته التي هدفت الى تقييم دور االعمال، وذلك من خالل 
منهج التكلفة المستهدفة في تعظيم ارباح منشآت االعمال 

  . التي تتبنى استراتيجية ريادة التكلفة
فقد أكدت ما كشفت   )2005،شيخ ي ومفت(اما دراسة 

من أن القليل من المنشآت ) 2002راجحان، ( دراسةعنه
نها ال تعرفه او  اما ال،الصناعية السعودية يطبق هذا المنهج

  . النها ال ترى ضرورة لتطبيقه
في دراسته الى توضيح مفهوم ) 2008،منصور (وهدف 

ا التكلفة المستهدفة وبيان مراحل تطبيقها والمزايا المحققة منه
 وقد كشف عن والصعوبات التي تحول دون تطبيقها،

 في تسعير التكلفة المستهدفةمجموعة من المزايا لتطبيق 
 يوفر للبنك منهجا رقابيا أن ذلكمصرفية اهمها الخدمات ال

شامال يخضع تكلفة الخدمة في جميع مراحل حدوثها للتحليل 
وتصويب ما يحدث فيها من انحرافات اضافة الى انه يشكل 
ركيزة من ركائز استراتيجية ادارة التكاليف وكذلك ادارة 

دوره الهام في تحفيز قدرات جميع عن االرباح، هذا عدا 
قاء ممن لهم دور في تقديم الخدمة المصرفية على الفر

  .االبتكار من خالل تنمية روح الفريق بينهم
  :ومن الدراسات االجنبية التي تناولت هذا الموضوع ما يلي

 التي هدفت الى )Shim and Saudit, 1993(دراسة 
استكشاف مدى تطبيق الشركات الصناعية االمريكية لمنهج 

 وذلك بالمقارنة مع تلك التي ،التسعيرالتكلفة المستهدفة في 
تطبق المنهج التقليدي القائم على التكلفة الكلية، وبالمقارنة مع 

 سنوات اي عام 10نتائج دراسة سابقة له كان قد اجراها قبل 
كشفت و .من الشركات الصناعيةنفسها  على العينة 1983

ج  شركة من تلك التي كانت تستخدم منه25الدراسة االخيرة ان 
التكلفة الكلية في التسعير قد بدأت تطبق منهج التكلفة المستهدفة 
في التسعير، اما عن اسباب توجه تلك الشركات نحو تبني منهج 
التكلفة المستهدفة على حساب المنهج التقليدي فقد كان ذلك 

الذي ام التكاليف المبني على االنشطة بسبب تزايد استخدام نظ
لتكاليف الثابتة من جهة ومن ثم يوفر اساسا افضل لتخفيض ا

بعض التكاليف غير فة المناسبة لتحويل  موجهات التكليوفر
  .المباشرة الى مباشرة

 فقد هدفت )Sweeny and Mays, 1997(اما دراسة 
الى تقييم المزايا التي تتحقق من تبني البنوك لنظام االدارة 

، الذي كان قد شرع بتطبيقه )ABM(المبني على االنشطة 
 حيث ترتب عليه ان ارتفعت ،1994عام ) Tennesse(نك ب

كما كشفت الدراسة .  مليون دوالر11ارباح ذلك البنك بمبلغ 
ان تطبيق نظام االدارة المبني على االنشطة جنبا الى جنب 
مع نظام التكاليف المبني على االنشطة  يساهم في تحسين 

 يؤدي بمايق تحسين فاعلية ادارة التكاليف الربحية عن طر
  .الى زيادة االنتاجية

 الى بيان دور  في دراسته)Ellram  ،2002(كما هدف 
 ادارة المشتريات في تطبيق منهج التكلفة المستهدفة من خالل

ت االمريكية التي تطبق حاالت تطبيقية على عدد من المنشآ
هذا المنهج، ومنها توصل الى اظهار اهمية دور ادارة 

تطبيق هذا المنهج وخصوصا المشتريات في جميع مراحل 
في مرحلة توريد مدخالت المنتج وذلك في نطاق حلقات 

  . Supply Chainسلسلة التوريد 
 فقد هدفت الى ابراز الدور )Pierce, 2002(اما دراسة 

 ، تكلفة المنتجتخفيضالذي يلعبه منهج التكلفة المستهدفة في 
حوالي وبينت ان مرحلة تصميم المنتج هي التي يحدد خاللها 
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من تكلفة المنتج، لذا فان هذه المرحلة هي االكثر  % 95
مالءمة لتطبيق آلية التكلفة المستهدفة عن طريق تحليل 
تكاليف االنشطة الرئيسية التي تبدأ بتصميم المنتج ومن ثم 
تصنيعه وتسليمه للعميل وتقديم جميع خدمات ما بعد البيع 

  .التي تترتب على المنشأة بموجب عقد البيع
 الى تحديد اهم )Garland, 2002(وهدفت دراسة 

المتغيرات التي تحدد ربحية العمالء في سوق الخدمات 
موظف بنك ) 1100( عينة مكونة من واستخدمت. المصرفية

ه اهم المتغيرات التي يعملون في نيوزلندا، وقد كشفت دراست
  : وهي حسب اهميتها النسبية،تحدد ربحية العميل

  .عالقة التي تربط البنك بالعميل طبيعة ونوع ال-1
  . طول فترة استمرارية تعامل العميل مع البنك-2
 حجم المحفظة المالية التي يديرها البنك للعميل سواء -3

  .في مجال االستثمار او في مجال االئتمان
 الى تسليط )Hibbets et al., 2003(وهدفت دراسة 

فة في الضوء على معوقات تطبيق منهج التكلفة المستهد
 فكشفت انه بالرغم من ،التسعير بالمقارنة مع المنهج التقليدي

المزايا المتعددة التي تتحقق من خالل تطبيق منهج التكلفة 
المستهدفة التي من اهمها تخفيض تكلفة المنتج بالقدر الذي 

ن فإ بيعه بالسعر المستهدف الى العميل،يمكن المنشأة من 
تي تحول دون تطبيقه، ذلك ال يوجب اهمال المعوقات ال

ولعل من اهم تلك المعوقات الثقافة السائدة لدى الكثير ممن 
لديهم سلطة اتخاذ قرارات التسعير عن ان السعر الذي 
سيحقق للمنشأة الربح المستهدف ال يمكن تحديده قبل 

هذا . استكمال تصنيع السلعة وتحديد تكلفتها االجمالية
 تتمثل بعدم امتالك باالضافة الى معوقات اخرى لوجستية

المنشأة للكوادر القادرة على استخدام بعض اآلليات التي 
 Kaizenتساهم في انجاح تطبيق هذا المنهج مثل أسلوب 

Pricingوتحليل سلسلة القيمة، وتحليل سلسلة التوريد ،.  
فقد هدفا الى حصر ) Dekker and Smidit , 2003( أما

الشركات االلمانية التي تطبق منهج التكلفة المستهدفة او مفاهيم 
 شركة من بين 32وقد اجريا الدراسة على . اخرى مشابهة له

وقد . الشركات االلمانية المدرجة اسهمها في السوق المالي
توصال الى انه من بين تلك الشركات ال تطبق هذا المنهج سوى 

أن اكثر االدارات مساهمة في تطبيق تضح او.  شركة فقط19

 وكانت ادارة ،المنهج هي ادارة التطوير وادارة التصميم
  .الحسابات هي االقل مساهمة في تطبيقه

 التي هدفت ،)Helms et al.,2005(وقد كشفت دراسة 
الى القاء الضوء على استخدام منهج التكلفة المستهدفة في 

على اوجه اختالف مجاالت المحاسبة االدارية وكذلك 
تطبيقاتها على المستوى الدولي واستكشاف انواع الصناعات 
التي تطبق هذا المنهج بنجاح ان افضل المجاالت لتطبيق هذا 
المنهج بنجاح هي الصناعات التي توزع منتجاتها في اسواق 

التي تتوفر فيها نظم ومتنافسة وتمتلك قنوات تزويد مستمرة 
 التنسيق الالزم بين النظام ادارية متكاملة توفر عنصر

 وكشفت الدراسة .، وادارة التسويق، وادارة الجودةالمحاسبي
ايضا ان اليابان تأتي في مقدمة الدول المستخدمة لمنهج 

 لكنه ما زال ال يلقى القبول ،التكلفة المستهدفة في التسعير
  .نفسه في الدول االخرى بما فيها الواليات المتحدة االمريكية

 الى بناء )Ibusuki and Kaminski , 2007( كما هدف
نموذج لتطوير المنتج في شركات السيارات من خالل استخدام 
هندسة القيمة والتكلفة المستهدفة في ادارة التكلفة خالل ثالث 

وقد توصل .  الفكرة، والتخطيط، والتصميم:هي، مراحل
الباحثان الى بناء نموذج ادى الى خفض تكلفة المنتج وحقق 

  .لنوعية التي تتالءم مع رغبات العمالء واستراتيجية المنشاةا
 الى بيان مدى )et al., Rattray  2007(وهدفت دراسة 

 ،تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية النيوزيلندية
وقد .  شركة80 شركة من اصل 31وذلك على عينة عددها 

تهدفة وهي  شركة فقط تستخدم التكلفة المس12توصلت الى أن 
  .تلقى اهتماما من قبل اقسام التصنيع اكثر منه في اقسام التزويد

 مميزات الدراسة الحالية
تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في انها 
تسلط الضوء على اهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في 

 لو تم القطاع المصرفي االردني وما لذلك من اثار ايجابية فيما
تها على تطبيقه على زيادة القدرة التنافسية للبنوك وزيادة قدر

لتحكم في عناصر التكاليف وصوال للتأثير على استراتيجيتها ا
  .في تسعير الخدمات المصرفية المتنوعة

ومن خالل اطالع الباحثين على بعض الدراسات السابقة 
م تلك المحلية واالجنبية في هذا المجال، تبين لهما ان معظ

تبحث هذا المنهج وتطبيقاته في ) على ندرتها(الدراسات 
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الشركات الصناعية دون ان تتعرض لتطبيقاته في مجال 
  .الشركات الخدمية ومن ضمنها البنوك

 من نتائج ستساهم ه فان هذه الدراسة وما ستكشف،وعليه
في وضع بعض االسس التي يمكن الدارة البنوك التجارية 

د بها في تطبيق منهج التكلفة المستهدفة في االردنية االسترشا
  .تسعير خدماتها المقدمة للعمالء

  المعالجة االحصائية
  تحليل خصائص عينة الدراسة

 تم جمع ،من خالل االستبانة الموزعة على افراد العينة
المعلومات الديموغرافية الخاصة بتلك العينة والموضحة في 

ركز الوظيفي، وتغطي هذه المعلومات الم). 1(الجدول 
والمؤهل العلمي، والتخصص االكاديمي، وعدد سنوات 

 تبين ان حوالي ،ومن خالل تحليل تلك المعلومات. الخبرة
 % 97وان ما يقارب  منهم يشغلون مراكز قيادية % 85

منهم جامعيون ومن تخصصات تزودهم بالمعارف العلمية 
ر، هذا ذات العالقة بالتكاليف واستخدامها في مجاالت التسعي

لديهم خبرة مصرفية تتجاوز % 85باالضافة الى ان حوالي 
 سنوات، والمواصفات السابقة الفراد العينة تضفي في 5

   . اسئلة االستبانةعنمجملها مصداقية على اجاباتهم 

  
 .الخصائص الديموغرافية الفراد عينة الدراسة:  )1( جدول ال

 مئويةالنسبة ال التكرارات   الخصائص الديموغرافية
   %9.1  3  مدير مالي
   %30.3  10  مدير دائرة
   %45.5  15  رئيس قسم
   %15.1  5  مركز اخر

  المركز الوظيفي 

  %100  33  المجموع
   %36.4  12  ماجستير

   %60.6  20  بكالوريوس
   %3  1  دبلوم

  المؤهل العلمي 

   %100  33  المجموع
   %48.5  16  محاسبة
   %30.3  10  لية ومصرفيةعلوم ما

   %12.1  4  ادارة اعمال
   %3  1  اقتصاد

   %6.1  2  تخصص اخر

  التخصص االكاديمي

   %100  33  المجموع
   %15.2  5   سنوات5اقل من 

   %30.3  10  10 الى اقل من 5
   %30.3  10  15 الى اقل من 10

   %24.2  8  15اكثر من 
  سنوات الخبرة

   %100  33  المجموع
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  سة واختبار فرضياتهاتحليل بيانات الدرا
تم حصر اجابات افراد عينة الدراسة على االسئلة الثالثة 

 خماسي الدرجات Likertالمطروحة عليهم بموجب مقياس 
قبل ان يتم اخضاعها للتحليل االحصائي باستخدام البرنامج 
االحصائي الخاص بالبحوث ذات العالقة بالعلوم االجتماعية 

)SPSS .( المؤشرات الوصفية من وقد تم استخالص بعض
التي ) االوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية(هذا التحليل 

 االستفادة منها في تقييم مدى موافقة او تأييد افراد العينة تتم
لالسئلة المطروحة ضمن فقرات االستبانة وكذلك لمدى 

 ووجهات نظرهم حول آرائهماالتساق القائم بين 
وقد اعتمد الباحثان . ك االسئلةالموضوعات التي تعالجها تل

 اذ تم كمرجعية لتقييم مدى التأييد؛) 3 (الوسط الحسابي
واكثر مؤشرا للتأييد، والوسط ) 3(اعتبار الوسط الحسابي 

  .مؤشرا لعدم التأييد) 3(الحسابي االقل من 
) t(وبخصوص فرضيات الدراسة، تم اخضاعها الختبار 

بمستوى معنوية ) One- Sample(t)Test(للعينة الواحدة 
)α ≥ 0.05 ( وفقا لقاعدة القرار التالية:  

) t(اذا كانت قيمة ) H0(ترفض الفرضية الصفرية 
المحسوبة تساوي اواكبر من قيمتها الجدولية او اذا كانت 

تساوي او اقل من مستوى معنوية ) S(الداللة االحصائية 
  ).0.05(االختبار وهي 

اذا كانت قيمة ) H0(في حين تقبل الفرضية الصفرية 
)t ( المحسوبة اصغر من قيمتها الجدولية او اذا كانت الداللة

) 0.05(اكبر من مستوى معنوية االختبار ) S(االحصائية 
  .)57 :2000المنيزل، (

 التحليل  كانت النتائج التي كشفها، على ما تقدمبناء
االحصائي بخصوص اسئلة الدراسة الثالثة والفرضيات 

  :القة على النحو التاليالثالث ذات الع
    :الذي ينص على ما يلي  بالنسبة للسؤال االول - أ
هل تدرك البنوك التجارية االردنية المزايا التي تتحقق "

من تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها 
  ؟" المصرفية المقدمة للعمالء

 هذا السؤال من خالل اجابات افراد عنلقد تمت االجابة 
  .)2( الموضحة في الجدول العينة

  
  .تقييم مدى ادراك ادارات البنوك التجارية االردنية للمزايا التي يوفرها منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية:  )2( جدول ال

  فقرات السؤال االول  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

لفة المستهدفة اكثر عدالة من تسعيرها بموجب منهج تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التك  1
 .التكلفة الفعلية

3.76  0.792  

تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة يوفر المزيد من المرونة في تطبيق   2
 الخدماتهذه سياسة تسعير 

3.91  0.843  

  0.755  3.52 .ن البنك من زيادة حصته السوقيةيمكّتسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة   3
 ومن بيع الخدمةتسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة يزيد من معدل دوران   4

 . االرباحيزيدثم 
3.33  0.692  

5  تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية يولد الحوافز لتخفيض تكلفة تلك إن 
 .تالخدما

3.85  0.712  

6  تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية يولد الحوافز لتحسين نوعية تلك إن 
 .الخدمات

3.42  0.830  

7  
البنك ة تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية يحسن من سمعإن. 

3.33  0.816  

  0.777  3.59  .ة لمزايا منهج التكلفة المستهدفة البنوك التجاري إداراتمدى ادراك  اجمالي
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يتضح ما يلي)2(نات الجدول  على ذلك وبمطالعة بيابناء  :  
بشكل عام دارات البنوك التجارية االردنية تدرك إ -1

تهدفة في المزايا التي ستتحقق من استخدام منهج التكلفة المس
ت  اذ بلغ الوسط الحسابي الجاباتسعير الخدمات المصرفية؛

وبما يزيد عن الوسط الحسابي المرجعي ) 3.59(افراد العينة 
لكن االنخفاض النسبي لالوساط الحسابية ). 3(وهو 

للمفردات المكونة لهذا الوعي او االدراك التي تتراوح بين 
يؤشر الى ان وعي وادراك المسؤولين في ) 3.33-3.91(

االقسام او االدارات المختصة بوضع السياسات السعرية 
للخدمات المصرفية لتلك المزايا ليست بالمستوى المطلوب 

تهدفة في تسعير الذي يحفزها لتبني منهج التكلفة المس
 .خدماتها المصرفية

ان الميزة االكبر لهذا المنهج من وجهة نظر تلك  -2
االدارات كانت للفقرة الثانية في الجدول وهي انه يوفر 

 االخرى التي مرونة اكبر في تسعير الخدمات، اما الميزة
تليها فكانت للفقرة الخامسة وهي انه يشكّل حافزا لتخفيض 

لكن الميزة االقل التي يوفرها . تكلفة الخدمة المصرفية
تطبيق هذا المنهج فكانت الموضحة في الفقرة السابعة 

 وينطبق ذلك أيضاً على الفقرة .المتعلقة بتحسين سمعة البنك
هج التكلفة المستهدفة في الرابعة المتعلقة بإسهام تطبيق من

زيادة معدل دوران بيع الخدمة ومن ثم في زيادة األرباح؛ 
 ).3.33(فقد حصلت الفقرتان على أقل المتوسطات الحسابية 

ت المعيارية عن فااما االنخفاض النسبي لالنحرا -3
الوساط الحسابية لجميع الفقرات فيمكن اعتباره مؤشرا الى ا

فئات المشمولة بعينة الدراسة على توافق نسبي بين اراء جميع ال
المزايا التي تتحقق للبنوك التجارية في االردن اذا استخدمت 

  . منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية
 وبقصد اختبار الفرضية الرئيسة األولى ،من جانب آخر

H01 المرتبطة بالسؤال الرئيس االول، تم اخضاع هذه 
 ≤ αللعينة الواحدة بمستوى معنوية  ) t( بارـالفرضية الخت

  : )3( فكانت النتائج الموضحة في الجدول 0.05

  .الرئيسة األولىنتائج اختبار الفرضية :  )3( جدول ال
الوسط 
  الحسابي

T 
  المحسوبة

T 
  الجدولية

Sig. 
نتيجة 
 االختبار

  رفض  0.006  1.693  4.357  3.59
  

وهي  المحسوبة  Tان قيمة ) 3(يالحظ من الجدول 
، وبالتالي فانه )1.693(اكبر من قيمتها الجدولية ) 4.357(

ال تدرك البنوك " ونصها  H01يتم رفض الفرضية الصفرية 
التجارية االردنية المزايا التي تحققها من تبني منهج التكلفة 
 ،"المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية المقدمة للعمالء

ادارات البنوك  "عني انوهذا ي .ويتم قبول الفرضية البديلة
التجارية االردنية تعي وتدرك المزايا التي تحققها من 
استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها 

  ".المصرفية المقدمة للعمالء
  :الذي ينص على ما يلي وبالنسبة للسؤال الثاني -ب

بنوك التجارية االردنية القناعة هل تتوفر لدى ادارات ال
نهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها تطبيق مب

  المصرفية المقدمة للعمالء؟
مدى وعي وادراك ) 2(بعد ان عالجت بيانات الجدول 

البنوك التجارية لطبيعة المزايا التي يمكن تحقيقها من إدارات 
تطبيق منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية 

جمل العام تدرك وتعي بالمإدارات تلك البنوك وكشفت ان 
تلك المزايا، كان ال بد ان يتبع ذلك تقييم مدى القناعة 

 وذلك على اساس ان ذلك الوعي ،تطبيقهبالمتوفرة لديها 
واالدراك للمزايا ال بد من ان تصحبه ايضا قناعة بالتطبيق 

  .حقق االهداف المرجوة من هذا التطبيق تلكي ت
لمشمولة في  خصصت الفقرات السبع ا،ذلكعلى بناء 
الستكشاف مدى موافقة تلك البنوك على ) 4(الجدول 

 فكانت اهم النتائج ،العناصر التي ستبنى عليها هذه القناعة
  :التي كشف عنها تحليل اجابات عينة الدراسة كما يلي 
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  .مات المصرفيةتقييم مدى اقتناع إدارات البنوك بتطبيق منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخد:  )4( جدول ال

  فقرات السؤال الثاني  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.479  4.33 .ة هي المحرك االساسي في سوق بيع الخدمات المصرفيالعميل او الزبونرغبة وميول   8
التقليدي مة من المنهج ءفي تسعير الخدمات المصرفية اكثر مالالمستهدفة منهج التكلفة   9

 . تسعيرالمتبع في ال
3.58  0.792  

الذي يرغب في الحفاظ على  البنكتسود سوق الخدمات المصرفية منافسة شديدة تحتم على   10
 .السعي نحو تخفيض كلفة الخدمة عوضا عن رفع سعرهاحصته السوقية 

4.24  0.792  

ة التي تحدد بناء على قدرة الزبون على دفع ثمن الخدم" Target Cost"التكلفة المستهدفة   11
 ".Actual Cost" مة لتسعير الخدمات المصرفية من التكلفة الفعلية ءاكثر مال

3.70  0.847  

  0.728  4.03 . ان يحمل نفقات للخدمات المصرفية ال تحقق له مزايا اضافيةال يقبل العميل  12
فة ال تعتبر جزءا من تكليجب ان عناصر التكلفة التي ال توفر للزبون ميزة او منفعة اضافية   13

 .التي بناء عليها تسعر الخدمة المصرفية الخدمة المصرفية 
3.70  1.045  

عند تسعير الوحدة من الخدمات المصرفية يجب ان  " Markup" تحديد الهامش او العالوة   14
 .وليس نسبة من تكلفتها الفعلية للعميل الوحدة  بيع كون نسبة من سعري

3.45  0.794  

 تطبيق منهج التكلفة المستهدفة لتسعير الخدمات المصرفية في البنوك مدى توفر القناعة في  اجمالي
  .التجارية

3.86  0.782  

  : يتضح ما يلي)4(بمطالعة بيانات الجدول 
تتوفر لدى إدارات البنوك بشكل عام القناعة بتطبيق  -1

 اذ بلغ ؛منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية
) 3.86( في الجدول رات المحتواةط الحسابي العام للفقالوس

 ).3(الحسابي المعتمد كمرجعية وهو  وهو يتجاوز الوسط
تؤمن االدارات المصرفية في البنوك بموجب الفقرة  -2

الثامنة في الجدول بأن رغبة وميول العميل او الزبون هي 
 اذ بلغ اسي في سوق بيع الخدمات المصرفية؛المحرك االس

كما تؤمن ايضا ). 4.33 (عنهاالوسط الحسابي لالجابة 
بأن العميل ) 4.03(حسب الفقرة الثانية عشرة بوسط حسابي 

ال يقبل تحمل اي نفقة للخدمة المصرفية ال تحقق له مزايا 
ستخدام منهج التكلفة  ربما تدعم تأييد ااضافية، وهذه القناعة

 رغبة العميل وقدرته على تحمل ألنالمستهدفة في التسعير 
 . االساسي الالزم لتطبيق هذا المنهجالدفع هي العنصر

ؤكد هذا االتجاه ايضا قيمة الوسط الحسابي للفقرة وت
بشأن اقتناع تلك  ) 4.24(  الجدول وهو في العاشرة

االدارات بأن تخفيض التكلفة للخدمة المصرفية هو السبيل 
  .الوحيد لمقابلة المنافسة الشديدة في سوق الخدمات المصرفية

رية ت المعياسبي لالنحرافاان االنخفاض الن -3
شير الى وجود اتساق كبير لالوساط الحسابية في الجدول ي

في وجهات نظر افراد عينة الدراسة تجاه المبررات التي 
 .شكلت قناعاتهم بتبني منهج التكلفة المستهدفة

من جانب اخر وبقصد اختبار الفرضية الرئيسة الثانية 
H02،تم اخضاع هذه  المرتبطة بالسؤال الرئيس الثاني 

 ≤ αللعينة الواحدة بمستوى معنوية  ) t( الفرضية الختبار
  .)5( ، فكانت النتائج الموضحة في الجدول 0.05

  
  .الرئيسة الثانيةنتائج اختبار الفرضية :  )5( جدول ال

الوسط 
  الحسابي

T 
  المحسوبة

T 
  الجدولية

Sig.  
نتيجة 
 االختبار

  رفض  0.000  1.693  7.023  3.86
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 المحسوبة وهي  T فان قيمة )5(انات الجدول من بي
ذلك يوجب و ،)1.693(اكبر من قيمتها الجدولية ) 7.023(

ال تتوفر لدى ادارات " نصها  وH01رفض الفرضية الصفرية 
تطبيق منهج التكلفة ارية العاملة في االردن القناعة بالبنوك التج

  ".ء المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية المقدمة للعمال
تتوفر " أنه ذلك يعني و. ومن ثم يتم قبول الفرضية البديلة

تطبيق منهج التكلفة بنوك التجارية االردنية القناعة بلدى ادارات ال
  ".دماتها المصرفية المقدمة للعمالءالمستهدفة في تسعير خ

  : ونصه كما يلي ، اما بالنسبة للسؤال الثالث- ج
ردنية الشروط هل تتوفر لدى البنوك التجارية اال"

 التكلفة المستهدفة في منهجوالمقومات الالزمة لتطبيق 
  ؟" تسعير خدماتها المصرفية المقدمة للعمالء
ادارات البنوك أن فبعد أن كشف التحليل االحصائي 

التجارية االردنية تعي وتدرك المزايا التي يمكن تحقيقها من 
ك أن تلالتكلفة المستهدفة في التسعير، وتطبيق منهج 
 كان ال بد نعة ايضا بجدوى تطبيق هذا المنهج،االدارات مقت

ان يتبع ذلك استكشاف مدى توفر الشروط والمتطلبات من 
 ألسسالالزمة لتطبيقه على اساس ان وعيها وادراكها 

تطبيق المنهج وقناعتها بمزايا تطبيقه ال يكفيان ما لم تتوفر 
  .الشروط والمقومات الالزمة لتطبيقه

تضمنت االستبانة في المحور الثالث ، ذلك علىبناء 
 مدى توفر اهم الىمجموعة من الفقرات قصد بها التعرف 

  : وهي كما يلي ،تلك الشروط والمقومات
 .اقسام او ادارات متخصصة بادارة للتكاليف  .1
 تانكوادر متخصصة لديها المعرفة والخبرة الكافي .2

 . لتطبيق نظام التكاليف المبني على االنشطة
ام او ادارات متخصصة في تصميم الخدمات اقس .3

 . وتطويرهاالمصرفية
اقسام او ادارات متخصصة في تسويق الخدمات  .4

  .المصرفية
 . في هندسة القيمة ةاقسام او ادارات متخصص .5
 صة لديها المعرفة والخبرة الكافيتانكوادر متخص .6

 .لتحليل هندسة القيمة 
 اقسام او ادارات متخصصة في الرقابة على جودة .7

 .الخدمات المصرفية
 .اقسام او ادارات متخصصة في تحليل ربحية العميل .8

 لقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال الرئيس واالسئلة الفرعية
المرتبطة به من خالل اجابات افراد العينة الموضحة في 

  . )6( الجدول 

  
طلبات الالزمة لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة في تقييم مدى امتالك البنوك التجارية االردنية للمقومات والمت:  )6( جدول ال

  .تسعير خدماتها المصرفية

  فقرات السؤال الثالث  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.833  3.455 . لتكاليف متخصصة الدارة اادارةمتخصص او يوجد في المصرف قسم   15
 لتطبيق نظام تانلخبرة الكافييمتلك البنك الكوادر الالزمة ممن لديهم المعرفة وا  16

 .التكاليف المبني على االنشطة
2.606  0.788  

  0.696  4.212 .ها وتطوير ادارة متخصصة لتصميم الخدمات المصرفية في البنكتوجد  17
  0.561  4.576 .ادارة متخصصة لتسويق الخدمات المصرفيةفي البنك وجد ت  18
 Value "مة لألنشطة المصرفيةلهندسة القي متخصصة إدارة البنكوجد في ت  19

Engineering "ذلك لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية التي تقدم للعمالءو. 
2.543  0.810  

  لتحليلتين المعرفة والخبرة الكافيادارة التكاليفاو ن في قسم يالعاملغالبية  يمتلك  20
 . ذات القيمة المضافةسلسلة القيمة في مجال تقييم االنشطة

2.697  0.883  
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  فقرات السؤال الثالث  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.727  4.182   .جودة الخدمات المصرفية متخصصة في الرقابة على إدارة البنكوجد في ت  21
  0.830  3.424 .العميل وتقييم ربحية لتحليل قسم متخصص البنكوجد في ي  22

  0.766  3.462 .مدى توفر مقومات تطبيق منهج التكلفة المستهدفة  اجمالي

  : يلي  يالحظ ما)6(وبمطالعة بيانات الجدول 
توفر في البنوك التجارية األردنية العديد من ي. 1

تهدفة في تسعير المقومات الالزمة  لتطبيق منهج التكلفة المس
 اذ بلغ الوسط الحسابي لالسئلة مجتمعة الخدمات المصرفية؛

  ). 3( وهو اعلى من الوسط الحسابي المرجعي ) 3.462( 
دى  لكن يالحظ ايضا وجود تفاوت ملحوظ بين م-2

 ؛توفر تلك الشروط والمقومات عند البنوك التجارية االردنية
. )4.576-2.543(اذ تتراوح المتوسطات الحسابية بين 

المقومات تتوفر ثالثة منها بدرجة مرتفعة تلك من بين و
   : وهي،نسبيا
  . ادارة متخصصة لتسويق الخدمات المصرفية-
  .ها وتطويرالخدمات المصرفية ادارة متخصصة لتصميم -
  . ادارة متخصصة للرقابة على جودة الخدمات المصرفية-

  : ا بدرجة متوسطة نسبيا، وهمافي حين يتوفر اثنان منه
  . قسم متخصص الدارة التكاليف -
  . قسم متخصص لتحليل ربحية العمالء-

اما اهم المقومات المطلوبة لتطبيق منهج التكلفة 
ا ثالثة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية وعدده

فتتوفر بدرجة متدنية نسبيا، وربما يشكل افتقار البنوك 
التجارية االردنية لهذه المقومات العائق الرئيسي لتبني تلك 

  : وهذه المقومات هي،البنوك لمنهج التكلفة المستهدفة
 لتطبيق من لديهم المعرفة والخبرة الكافيتان الكوادر م-

  .نظام التكاليف المبني على االنشطة
  .االدارة المتخصصة لهندسة القيمة -
 لتطبيق تان الكوادر ممن لديها المعرفة والخبرة الكافي-

  .تحليل سلسلة القيمة
 الثالثةة ، وبقصد اختبار الفرضية الرئيسمن جانب آخر

H03 المرتبطة بالسؤال الثالث، تم اخضاع هذه الفرضية 

، α ≥ 0.05للعينة الواحدة بمستوى معنوية ) t(الختبار
  : )7(كانت النتائج الموضحة في الجدول ف

  
  .الثالثةالرئيسة نتائج اختبار الفرضية :   )7( جدول ال

الوسط 
  الحسابي

T 
  المحسوبة

T 
  الجدولية

Sig. 
نتيجة 
 االختبار

  رفض  0.030  1.693  6.1  3.624
  

 ) 6.1( المحسوبة  Tان قيمة  ) 7( يالحظ من الجدول 
 الجدولية T اكبر من % 0.05عند مستوى معنوية 

 H03، وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية )1.693(
ال تتوفر لدى البنوك التجارية االردنية الشروط "ونصها 

 التكلفة المستهدفة في تسعير منهجوالمقومات الالزمة لتطبيق 
  ."خدماتها المصرفية المقدمة للعمالء
تتوفر لدى " ما يعني انه ويتم قبول الفرضية البديلة، م

بنوك التجارية االردنية الشروط والمقومات الالزمة لتطبيق ال
 التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية المقدمة منهج

وذلك بالرغم من وجود بعض المعوقات المشار ". للعمالء
اليها اعاله والتي تحد من قدرة تلك البنوك على تبني منهج 

 الخدمات ي تسعيرالتكلفة المستهدفة اساسا لوضع سياساتها ف
  .المصرفية التي تقدمها للعمالء

اما بالنسبة للفرضيات المتفرعة عن الفرضية الرئيسة 
 مقارنة ، فقد تم اختبارها عن طريق)8( وعددها الثالثة

اوساطها الحسابية بالوسط الحسابي المرجعي للدراسة وهو 
  : وذلك بموجب قاعدة القرار التالية،)3(

 إذا كان الوسط ho الفرعية ترفض الفرضية العدمية
فكانت النتائج . والعكس بالعكس) 3 (≤الحسابي للفقرة 

  .)8(الموضحة في الجدول 
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  .H03 الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسةاختبار الفرضيات الفرعية :  )8(جدول ال
الفرضية 
  الفرعية

  نص الفرضية
الوسط 
  الحسابي

نتيجة 
  االختبار

ho1 رفض  3.455 .و ادارات متخصصة بادارة للتكاليف ال تتوفر اقسام ا  

ho2  
 لتطبيق نظام التكاليف تانال تتوفر كوادر متخصصة لديها المعرفة والخبرة الكافي

 .المبني على االنشطة
  قبول  2.606

ho3  رفض  4.212 .ها وتطويرال تتوفر اقسام او ادارات متخصصة في تصميم الخدمات المصرفية  
ho4  رفض  4.576  .م او ادارات متخصصة في تسويق الخدمات المصرفيةال تتوفر اقسا  
ho5   قبول  2.543 . في هندسة القيمة متخصصةال تتوفر اقسام او ادارات  
ho6  قبول  2.697 . لتحليل هندسة القيمة صة لديها المعرفة والخبرة الكافيتانال تتوفر كوادر متخص  
ho7  رفض  4.182 .رقابة على جودة الخدمات المصرفيةال تتوفر اقسام او ادارات متخصصة في ال  
ho8  رفض  3.424 .ال تتوفر اقسام او ادارات متخصصة في تحليل ربحية العميل  

  
  النتائج والتوصيات

  النتائج  .أ 
كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج نوجز أهمها فيما 

  :يلي
 تدرك وتعي البنوك التجارية األردنية بشكل عام المزايا -1
 يمكن ان تحققها من تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير التي

لكن مستوى هذا االدراك ليس مرتفعا بل . خدماتها المصرفية
 بوسط) 3.85-3.33(تراوحت االوساط الحسابية لمفرداته بين 

لمركز االول من بين هذه وقد احتل ا). 3.59(حسابي عام قدره 
ز التي يولدها تبني هذا الحواف) 3.85 ( بلغبوسط حسابيالمزايا 

  .المنهج لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية
ت  من جانب اخر اظهر التحليل االحصائي للمعلوما-2

أن ادارات البنوك التجارية المستخلصة من االستبانة 
أن تبني منهج التكلفة ردنية تتوفر لديها ايضا القناعة باال

 للجمهور المقدمةالمصرفية المستهدفة في تسعير خدماتها 
 بلغ فقد. يخدم اغراض المصلحة المتبادلة بينها وبين العمالء

وهو ) 3.86(الوسط الحسابي العام للفقرات ذات العالقة 
كذلك تراوحت االوساط الحسابية . مرتفع الى حد ما

، ولعل )4.33-3.45(للمفردات التي تشكل هذه القناعة بين 
  :هذه القناعةنوك إدارات البت عليها من اهم العناصر التي بن

التي تسود سوق الخدمات أن حدة المنافسة دراكها  ا-

جعل من مصلحتها ان تسعى لخفض تكلفة تلك المصرفية ت
  .الخدمات عوضا عن رفع سعرها

 بأن رغبة وميول العميل تبقى المحرك اعترافها -
  .االساسي في سوق بيع الخدمات المصرفية

 معهم هم على درجة تعامل قناعتها بأن العمالء الذين ت-
من الوعي والرشد تجعلهم ال يقبلون تحمل نفقات ال تحقق 

  .لهم مزايا اضافية
 لدى استكشاف ما اذا كانت البنوك التجارية االردنية -3

تمتلك المقومات او الركائز التي تمكنها فعال من تطبيق منهج 
التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية، كشفت الدراسة 

لك بشكل عام تلك المقومات بوسط حسابي ن تلك البنوك تمتا
 لكن باوساط حسابية متفاوتة للمفردات التي تمثل ،)3.58(قدره 

لكن لوحظ ). 4.576-2.543 ( تلك المقومات تتراوح بين
  :أن تلك البنوك تفتقر الى وجود اهم تلك المقومات وهيايضا 
 على  كوادر مؤهلة لتطبيق نظام التكاليف المبني-

  .االنشطة
  . ادارة متخصصة في هندسة القيمة-
  . كوادر مؤهلة الجراء تحليل سلسلة القيمة-
  التوصيات-ب

 يوصي الباحثان ،الدراسةفي ضوء النتائج التي كشفتها 
  :بما يلي
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 تشجيع البنوك التجارية االردنية على التخلي عن -1
ى سياساتها التقليدية في تسعير خدماتها المصرفية لتتبن

عوضا عنها سياسات جديدة تراعي رغبة العميل وقدرته 
على الدفع، وذلك من خالل تبني منهج التكلفة المستهدفة 
الذي يمكنها من تخفيض تكلفة تلك الخدمات بالقدر الذي 
يجعلها قادرة على تحقيق الربح المستهدف في ظل ظروف 

  .المنافسة الشديدة التي تسود سوق الخدمات المصرفية
ي يكون بمقدور تلك البنوك تبني منهج التكلفة  لك-2

المستهدفة، عليها ان تحرص على توفير البيئة المناسبة 
تبني استراتيجية في  عناصر تلك البيئة  ومن اهم،لتطبيقه

 نظامالتسعير تقوم على نظام متكامل للمعلومات يجمع بين 
واالدارة المبنية ) ABC(ادارة للتكاليف مبني على االنشطة 

  ).TQM(والرقابة على الجودة ) ABM(لى االنشطة ع
البنك المركزي األردني وجمعية ضرورة تولي  -3

البنوك األردنية عقد ورش وبرامج التدريب الالزمة لتأهيل 
الكوادر البشرية المعنية بتسعير الخدمات المصرفية في تلك 

 وذلك عن طريق تزويدها بالمعارف والخبرات ،البنوك
 منهج يق االدوات التي ال غنى عنها لتبنالالزمة لتطبي

نظام :  وتشمل هذه االدوات.التكلفة المستهدفة في التسعير
التكاليف المبني على االنشطة، وهندسة القيمة، وتحليل 
  . سلسلة القيمة، وتحليل سلسلة التوريد، وتحليل ربحية العميل

 ضرورة تضمين الخطط الدراسية لمادتي محاسبة -4
لمحاسبة االدارية في الجامعات االردنية الجوانب  واكاليفالت

  .النظرية والتطبيقية الالزمة الستخدام تلك االدوات
 ان تخصص البنوك التجارية االردنية مخصصات -5

يدانية من ميزانياتها لتشجيع الباحثين على اجراء دراسات م
ر منهج التكلفة المستهدفة في ذات طابع تطبيقي البراز دو

  .ة خدماتها المصرفية المقدمة للعمالءتخفيض تكلف
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The Importance of Using Target Costing to Improve the Efficiency of Pricing Bank Services 
 

Mohammad R. K. Abu Awwad and Mohammad A. Matar  

ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify if the commercial banks in Jordan realize the benefits of using 
target costing to improve the efficiency of pricing bank services. 
The researchers have formulated three major hypotheses in order to achieve the objectives of the study. 
After that, a questionnaire was designed and distributed over a sample consisting of 33 key employees 
involved in pricing bank services in (10) Jordanian commercial banks.  The (SPSS) program was used to 
analyze the results of the study by calculating the means and standard deviations and the (One Sample T-
Test) was used in testing the research hypotheses. The study revealed that most of Jordanian commercial 
banks realize the advantages of using target costing for pricing bank services. They are also convinced that 
this approach is fairer than the conventional cost-plus approach. Although Jordanian commercial banks 
possess some of the requirements needed for using the target cost approach, the main obstacles to use this 
approach are the lack of experts who can apply activity-based costing systems, value engineering, value 
chain analysis and customer profitability analysis.  

KEYWORDS:  Target costing, Value engineering, Value chain analysis, Product life cycle, Quality control, 
Customer profitability analysis. 
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