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 الملخص.                                         

دور األساليب المعاصرة للتكلفة في قياس وتحديد تكلفة  ماتمثلت مشكلة الدراسة في 
الخدمات المصرفية، هدفت الدراسة الي التعرف علي االساليب المعاصرة للتكلفة ومدى 
تأثيرها في قياس تكلفة الخدمات المصرفية، وتكمن أهمية الدراسة في بيان الدور العلمي 

ة الخدمات وعالقتها بقياس تكلف للمحاسبة فيما يرتبط باألساليب المعاصرة للتكلفة
المصرفية، وإفترضت الدراسة وجودعالقة ذات داللة إحصائية بين األساليب المعاصرة 
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للتكلفة و قياس وتحديد تكلفة الخدمات المصرفية، وإتبعت الدراسةالمنهج الوصفي 
ون بثمثا فنستياإستخدام معادلة ب التحليلي مع إستخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات

 .ةمفرد 250 والبالغ المستهدف من مجتمع الدراسة مفردة 150لتحديد حجم العينة 
الدراسة الي أن األساليب المعاصرة للتكلفة تساعد في تحديد تكلفة المنتجات وتوصلت 

الخاصة بالخدمات المصرفية بدقة وموضوعية، كما أن لها دور رقابي علي تخصيص 
تكاليف الخدمات المصرفية، وأوصت الدراسة بتطبيق األساليب المعاصرة للتكلفة في 

                              قياس تكلفة الخدمات المصرفية.           

التكلفة على أساس النشاط ، التكلفة لتكلفة، لة األساليب المعاصر الكلمات المفتاحية:   
   .والتنمية اإلجتماعية، مصرف اإلدخار الخدمات المصرفية،المستهدفة ، تحليل سلسلة القيمة 

Abstract.                                  

contemporary methods of the role of what is e study thThe problem of 
cost in measuring and determining the cost of banking services. The study 
aimed to identify contemporary methods of cost and their impact on 

statistically The study assumed a . measuring the cost of banking services
significant relationship between contemporary methods of costing and 

The study  .measuring and determining the cost of banking services
followed the descriptive analytical approach with the use of a 

by using Stephen Thumbethon's  questionnaire as a tool for data collection
 from the total (150) individuals of to determine the sample size equation

The study concluded that contemporary . population of 250 targeted
methods of cost help in determining the cost of products for banking 
services accurately and objectively It also has a supervisory role over the 
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allocation of banking services costs. The study recommended the 
on of contemporary methods of cost in measuring the cost of applicati

Key words:                                             services.banking 
, Target cost, Value costing , Activity basestylescontemporary 

change analysis, Banking services, saving and social development 
bank.                       .                                                                                          

 مقدمة:الاواًل: 

الكثير  ظل و تعتبر المصارف من المؤسسات التي تقوم بدور تقديم خدمات للجمهور
منها يسعى  الي كسب عدد كبير من العمالء من خالل الخدمة التي تقدم لهم لذلك 

لقياس وتحديد تكاليف تلك الخدمات التي تقدم من معاصرة البد من إستخدام أساليب 
قبل المصارف للعمالء سواء كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة، حيث ان قياس 

لودائع اب جذو  في تحديد السعر كبير ية لها دورة تسويقتكاليف الخدمات المصرفية أدا 
وتشغيل وتوظيف األموال التي تساعد علي تحقيق أهداف المصارف التي بدورها تؤدي 

كما أن التطور التكنولوجي وشدة المنافسة وتعدد وتنوع الي تحقيق األرباح المتوقعة.
عاصرة كإدارة الجودة حاجة العمالء حتم على المصارف أن تتبنى أساليب إدارية م

الشاملة وتحليل سلسلة القيمة والتحسين المستمر وإدارة األنشطة واإلدارة باألهداف 
تمكن المعاصرة ولكي ت اإلدارية ونظم اإلنتاج المرن ونظرية القيود وغيرها من األساليب

المصارف من مواكبة ذلك التطور األمر يتطلب منها استخدام األساليب المعاصرة 
ة أساليب التكلفة على أساس األنشطة ، التكلففة ولذلك ركزت هذه الدراسة علي للتكل

المستهدفة وتحليل سلسلة القيمة كنماذج لألساليب المعاصرة للتكلفة في قياس وتحديد 
 تكلفة الخدمات المصرفية .
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ياس دور األساليب المعاصرة للتكلفة في ق ماتتمثل مشكلة الدراسة في  مشكلة الدراسة:
 وتحديد تكلفة الخدمات المصرفية، ويمكن صياغة المشكلة في التساؤالت األتية:

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة علي أساس النشاط و قياس  -
                تكلفة الخدمات المصرفية؟                                               

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة المستهدفة و قياس تكلفة  -
 الخدمات المصرفية؟                                                                        

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب تحليل سلسلة القيمة و قياس  - 
 ة الخدمات المصرفية؟تكلف

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة العلمية في التعرف على دور األساليب المعاصرة للتكلفة في  
قياس وتحديد تكلفة الخدمات المصرفية مع بيان العالقة بينهما بينما تتمثل االهمية 

ة متطورة ميالممهدة لتطبيق أنظمة علساهمة في معرفة العوامل والظروف العملية في الم
 لقياس تكاليف الخدمات المصرفية وتحسين كفاءتها وصواًل الي افضل النتائج.

 

 أهداف الدراسة:

اس أسلوب التكلفة علي اساألساليب المعاصرة )التعرف علي دور تهدف الدراسة الي  
قياس وتحديد  في، أسلوب تحليل سلسلة القيمة ( أسلوب التكلفة المستهدفة  ،النشاط  
 لخدمات المصرفية.تكلفة ا
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لية:                          تم إختبار الفرضيات التا الدراسةلتحقيق أهداف  فرضيات الدراسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة علي أساس النشاط و قياس -1

–                تكلفة الخدمات المصرفية.                                                      
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة المستهدفة و قياس تكلفة -2

           الخدمات المصرفية.                                                                         
كلفة ت توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب تحليل سلسلة القيمة و قياس-3

 الخدمات المصرفية.

علي المنهج الوصفي التحليلي في إجراءات الدراسة،  الدراسة تإعتمد منهجية الدراسة:
 بينما تم إستخدام اإلستبانة كأداة في جمع بيانات الدراسة الميدانية.

 حدود الدراسة:

خار دمصرف اإلة فروع لعشر تمثلت حدود الدراسة الميدانية في عدد الحدود المكانية: 
 .السودان -والتنمية اإلجتماعية

 م2021الحدود الزمانية:

 .السودان -مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعيةبعض فروع الحدود البشرية: العاملون ب

الحدود الموضوعية: األساليب المعاصرة للتكلفة )أسلوب التكلفة المستهدفة، التكاليف 
 علي اساس النشاط، وأسلوب تحليل سلسلة القيمة(

 أدبيات الدراسة:
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ن هناك تصاعد في حدة المنافسة في أ ىالدراسة ال أشارت: ( 2013الهيثم ) دراسة
ر خدماتها بشووووووكل يجذب يسوووووووم الخدمات المصوووووورفية يسووووووتوجب على المصووووووارف توف
رونية رفة اإللكتيثر الصوووووأالعمالء لإلقبال على الخدمات، تمثلت مشوووووكلة الدراسوووووة في 

بالمصووووووارف على تكلفة الخدمات المصوووووورفية المقدمة، هدفت الدراسووووووة الى معرفة اثر 
الصووووورفة اإللكترونية بالمصوووووارف على تكلفة الخدمات المصووووورفية المقدمة مع التعرف 

يدية مة المصوووووورفية التقلعلي جودة الخدمة المصوووووورفية ومن ابرا النتائج أن تكلفة الخد
 ن تكلفة الخدمة المصرفية اإللكترونية.أعلى م تكون دائماً 

تناولت الدراسوووة أسووولوب التكلفة المسوووتهدفة والتكلفة : (2015) والحسةةن محمد اسةةةدر 
وفقًا للنشووووواط كأدوات إلدارة التكلفة اإلسوووووتراتيجية، تمثلت مشوووووكلة الدراسوووووة في التعرف 
علي التكامل بين أسلوب التكلفة المستهدفة والتكلفة وفقًا للنشاط كأدوات إلدارة التكلفة 

نتاج فت الدراسووووووووووووووة الي قياس تكلفة إاإلسووووووووووووووتراتيجية لتحديد تكلفة إنتاج الكهرباء، وهد
الطاقة الكهربائية بإسوووووووووووتخدام التكامل بين أسووووووووووولوبي التكلفة المسوووووووووووتهدفة والتكلفة وفقًا 
للنشوووواط كأدوات إلدارة التكلفة اإلسووووتراتيجية، ومن أبرا النتائج أن تحقيق التكامل بين 

لفة إنتاج كأسووووووولوب التكلفة المسوووووووتهدفة والتكلفة وفق النشووووووواط بالشوووووووركة يؤدي لقياس ت
الكهرباء بصوووووورة دقيقة يمكن اإلسوووووتفادة من التكلفة المسوووووتهدفة والمقارنة مع التكاليف 

 الفعلية للشركة. 

ركزت الدراسووووووووة علي أسوووووووولوب التكلفة علي أسوووووووواس ( 2016) وادي واخرون دراسةةةةةة 
الخدمات المصووورفية، تمثلت مشوووكلة الدراسوووة في التعرف علي  تكلفة النشووواط في قياس

أثر أسووووووولوب التكلفة علي أسووووووواس النشووووووواط في دقة قياس تكلفة الخدمات المصووووووورفية، 
إلي دقة قياس تكلفة الخدمة و التعرف علي مسووووووووببات األنشووووووووطة  إلىوهدفت الدراسووووووووة 
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ت األنشوووطة مسوووبباالمصووورفية، وتوصووولت الي أن  يوجد ارتباط وثيق بين التعرف على 
 .ودقة قياس تكلفة الخدمة المصرفية

تأتي أهمية هذه الدراسة نظرًا للتطور الكبير ( 2019سة: أبن موسى، علماوي)درا
في الخدمات اإللكترونية المصرفية وتزايد حدة المنافسة وإدراك البنوك ألهمية 

فية ر الخدمات، وهدفت الدراسة إلي التعرف على أبعاد جودة الخدمات المص
وك في بناء مزايا تنافسية تجعلها قادرة علي مواجهة اإللكترونية التي تمكن البن

التحديات الكبرى اإللكترونية في قطاع البنوك اإللكترونية، وإعتمدت الدراسة على 
ة لالمنهج الوصفي التحليلي، وأبرا النتائج أن البنوك الجزائرية بمقدورها توفير س

ى الجودة في تقديم هذه الخدمات بمختلف أبعادها، وتبن خدمات إلكترونية لعمالئها
 وبالتالي هي تضمن حصتها السوقية.

تناولت الدراسة أسلوب التكلفة المستهدفة وتحليل  (2021)وبن البار دراسة: بوريش
القيمة في تخفيض تكلفة المنتج وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علي دور تطبيق 

التعرف  لىاالتكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض تكلفة المنتج، وهدفت الدراسة 
خفيض تكلفة هما في تخطوات تطبيق وعلي طريقتي التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة 

أن طريقتي  ةالدراس نتائجومن ج الوصفي التحليلي، هالمنتج، وإعتمدت الدراسة علي المن
التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة تعمل علي تخفيض التكاليف قبل حدوثها أي أثناء 
مرحلة التصميم لصعوبة التأثير علي التكلفة بعد حدوثها، حيث ان تخفيض التكاليف 

لة اإلنتاج تعتبر محدودة، وأن التخفيض الحقيقي يمكن تحقيق  في مرحلة في مرح
 .التخطيط والتصميم
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 هنظام إدارة التكلفة ودور هدفت الدراسة إلي التعرف على ( 2021دراسة: براهيمة )
ة علي من خالل توفير بيانات تكاليفيه في دعم عملية إتخاذ القرارات وترشيد  وأهميت

الدقة، وتمثلت مشكلة الدراسة في كيف يمكن اإلعتماد علي أداة التكلفة درجة كبيرة من 
علي أساس النشاط كمدخل إلدارة التكلفة قصد ترشيد قرارات المؤسسة اإلقتصادية، 

ثر علي ط تؤ كلفة علي أساس النشاوتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها أن إدارة الت
ي م لتكلفة المنتجات إنطالقًا من التحكم فنظام إدارة التكلفة من خالل تتبع بشكل أد

 من ثم لها دور في دعم عملية ترشيد القرارات.األنشطة المسببة للتكاليف 

 تعليق عام علي أديبات الدراسة:

يتضوووووووووو  للباحثين من عر  الدراسووووووووووات السووووووووووابقة المتعلقة بموضوووووووووووع الدراسووووووووووة أنها 
رفية مع ف الخدمات المصإستعرضت دور األساليب المعاصرة للتكلفة في قياس تكالي

الوقف علي الصووووووووووعوبات التي تواجة عملية تطبيق هذه االسوووووووووواليب في قياس تكاليف 
الخدمات المصوووووورفية سووووووواء كانت تكاليف مباشوووووورة أو غير مباشوووووورة متعلقة بالمنتجات 

 ت التي تقدمها المصارف للعمالء. والخدما

 

 

 ثالثًا: اإلطار النظري لألساليب المعاصرة للتكلفة:

يتم التركيز على مفاهيم األساليب المعاصرة للتكلفة حسب الحدود الموضوعية للبحث 
التكاليف علي اساس النشاط، أسلوب التكلفة المستهدفة، وأسلوب تحليل والتي تشمل 
 .سلسلة القيمة
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 مفهوم أسلوب التكلفة علي أساس النشاط:

س األنشطة التي تمار  عبارة عن نظام يقوم بتحليل( بأن   25،ص 2007عرف  )درغام 
                               في المؤسسة ومن ثم تجميع التكاليف غير المباشرة لكل نشاط علي حدة.                            

عبارة عن النظام الذي يقوم أواًل بتخصيص  ( بأن 2004في حين يرى)ناصر الدين
ة وفقاً لمعدل طخصيص تكلفة هذه األنشمنها، ثم ت تالموارد علي األنشطة التي إستفاد

 يقوم تكاليفى نظام بأن  (JAEK,1998,P335) ويرى  .إستفادتها من هذه األنشطة 

 التكاليف ىف تتسبب التى نشطةاأل أساس على االنتاج على التكاليف تخفيض على

هو النظام الذي يتم علي  وعلي  يرى الباحثون   . االنتاج حجم ساسأ على وليس
أساسة تحميل التكاليف علي األنشطة المختلفة سواء  كانت مباشرة وغير مباشرة  

 السلع والخدمات.                            بالخاصة 

 أسلوب التكلفة المستهدفة: مفهوم

هو عبارة عن عملية ضبط وتحديد إجمالي تكاليف المنتج المقترح والمحدد والذي  -
 ماك يؤدي الي إنتاج وتوليد الربحية المطلوبة عن السعر الذي يتوقع ب  في المستقبل.

 ثالثة هدفتست وهى التنافسية البيئة ظل فى التكلفة إدارة دواتأ احدى بأنها عرفت

 االبداع جانب إلى والتكلفة ، والنوعية السعر، هى رئيسية تنافسية عناصر

(HORNGREN&FOSTERGM2012,P44).  

كموووا عرف بوووأنووو  أداة إلدارة التكلفوووة تهووودف الي تخفيض تكلفوووة المنتج أثنووواء مرحلوووة  
                              .                        (289)عبوووووودالوووووودائم ،ب.ت،ص التخطيط والتطوير والتقييم من دورة حيوووووواة المنتج

أسوووووووووولوب التكلفة المسووووووووووتهدفة هو االنسووووووووووب في قياس تكلفة الوحدة  : انن يرى الباحثو 
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 ىمما يؤدي إلي تخفيض التكاليف وبنعكس علي االرباح التي يسوووووووووووووووعى ال المنتجة 
                                        تحقيقها.

 أسلوب تحليل سلسلة القيمة: مفهوم

موووة أو منفعوووة الي تتمثووول في مجموعوووة من الوظوووائف المتتووواليوووة التي تضووووووووووووووويف قي -
الي النهاية عندما تسووووووووووتهلك عند العميل  ةالمنتجات من البداية عندما كانت مجرد فكر 

 .(26، ص 2008)حسين مرورًا بالتصميم والتسويق والتوايع

بأنها تتابع انشوووووووووووطة تنظم األعمال التي تضووووووووووويف قيمة أو منفعة الي السووووووووووولعة او  -
 .(346ص ‘2011)العشماوي الخدمة التي يقدمها الي عمالئة

 نهاة يعمل علي قياس التكاليف بمجرد أأن أسلوب تحليل سلسلة القيم ن:و يرى الباحث
شأة ناصبحت فكرة وحتى وصول هذا المنتج إلي المستهلك النهائي وبالتالي يجنب الم

                                        ًة لدراسة هذه التكاليف من وقت مبكر.تحميل التكاليف العالية نسب

التكاليف علي اساس النشاط، أسلوب التكلفة )أهداف األساليب المعاصرة للتكلفة
  المستهدفة، وأسلوب تحليل سلسلة القيمة(

 تحقيق العدالة في توايع التكاليف الهدف من نظام التكاليف على أسوووواس النشوووواط هو
لتكاليف غير توايع االتخلص من العشوائية في المباشرة بين المنتجات المختلفة و غير 

تخفيض تكلفة  .في حين(164،ص 2007)التكريتيالمباشووووووووورة بين المنتجات المختلفة
ل التكلفة المسوووتهدفة .أما أسووولوب تحليالهدف األسووواسوووي لنظام  هو هاالمنتج قبل حدوث

ي ف من خالل تقديم  ودة المنتج وتميزهايادة وتحسووووووووين جسوووووووولسوووووووولة القيمة يهدف الى 
 سووووليم تبداية تقديم المنتج وحتي خفض الوقت المسووووتهدف من  من ثمالوقت المحدد و 
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                                فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواًل لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالء.                                                                                   
.                  ةتقييم مسوووووووووووواهمة األنشووووووووووووطة الداخلية في تحقيق القيم النهائية التي تولدها المنشووووووووووووأو 

كومي ) تقييم نقاط القوة والضووووووووووووووعف لتحليل العمليات داخل المنشووووووووووووووأة كما يهدف الى
 .  (70،ص 2002

أهمية األسةةاليب المعاصةةرة للتكلفة:)التكاليف علي اسةةاس النشةةاط، أسةةلوب التكلفة 
  المستهدفة، وأسلوب تحليل سلسلة القيمة(

تجدر األشووووووارة الى أن أهمية أسوووووولوب التكاليف على أسوووووواس النشوووووواط تتمثل في األتي 
 ( :24، ص 2000)عطية 

تحديد األنشووووطة والموارد الالامة لتحقيق االنشووووطة، وتحديد مسووووببات التكلفة التي  -1
تؤثر في حجم ومقدار إسوووووووووووتقالل كل مورد داخل كل نشووووووووووواط لتحقيق خطة أو مواانة 

 معينة.

م التكاليف علي أسوووواس األنشووووطة معلومات تكاليفية أكثر دقة وتتصووووف يوفر نظا -2
 بالموضوعية وتمكن اإلدارة من إتخاذ قرارات أفضل باإلنتاج واألنشطة المختلفة.

تنبع أهمية إسوووووتخدام أسووووولوب التكلفة المسوووووتهدفة كأسووووواس لتخطيط الربحية وبناء بينما 
معايير التكلفة خاصوة في ظل إنتشوار التكنولوجيا وما صواحب ذلك من وجود منافسوة 
عالية تتسووووووم بسوووووورعة التغير ولم يعد التفوم التكنولوجي هو العنصوووووور األسوووووواسووووووي في 

إنخفا  الفروم في الجودة بين إكتسوووووووواح السوووووووووم وتحقيق أرباح مقبولة خاصووووووووة بعد 
يسوووواعد تحليل سوووولسوووولة القيمة في تحديد عالقة  من جهة أخرى  المصووووارف المتنافسووووة.
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، 1997 )موسوووووووى للمنشوووووووأةمنافع اإلرتباط الداخلية والخارجية والتي ينتج عنها تحقيق 
 .(62 ص

مراحل وخطوات األسةةاليب المعاصةةرة للتكلفة)التكاليف علي اسةةاس النشةةاط، أسةةلوب 
 كلفة المستهدفة، وأسلوب تحليل سلسلة القيمة(الت

، ص 2015)بابكر  تتمثل خطوات نظام التكاليف على أسوووووواس النشوووووواط كما حددها 
باشوور لكل الم حسوواب التكاليف غيرو  تحديد األنشووطة الرئيسووية للمنشووأةفي األتي: (95

 شاطنوتحديد معدل تحميل كل  ديد محرك)مسبب( التكلفة لكل نشاطتحو وحدة منتجة 
أما مراحل أسووووولوب التكلفة المسوووووتهدفة تشووووومل ما  .مرحلة تقدير األسوووووعار المسوووووتهدفةو 

 ( :                                                                           39،ص 2010)ادم ، :يلي

مرحلوووة تقووودير تكووواليف التصوووووووووووووووميم: حيوووث يتم في هوووذه المرحلوووة التحوووديووود الووودقيق -1
 ومواصفات المنتج.لخصائص 

مرحلة تحديد هامش الرب  المسوووووووووووووتهدف: يتم غالبًا تحديد الرب  المسوووووووووووووتهدف وفق -2
 إستراتيجية الرب  العام للمنشأة.

يعتبر تحليل سلسلة القيمة أو ماأطلق علي  في مواضيع عديد تحليل األنشطة بمثابة كما
 تيةبالمراحل األربعة األ أو منهج لرقابة العمليات، وهو يمرمدخل 

(obn&howardM,1995,p45) تحديد الهدف من العملية التي تحتاج إليها السلعة :
ن تسجيل وتبويب األنشطة المختلفة الالامة إلتمام المنتج، م ات المستهلك،تحقيقًا لرغب

 مةتحليل األنشطة المختلفة السابقة الي أنشطة تضيف قي، الي تسليم    لحظة تصميم
 مل علي ايادة فعالية األنشطة المختلفة.العوأخرى ال تضيف قيمة و 
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                                                  رابعًا: اإلطار النظري للخدمات المصرفية: 

و  اساس التفرقة بينها رتكزت علىمحاولة االولى لتعريف الخدمة :  إن الإالخدمة:-1
المادية، فالجمعية االمريكية للتسوم عرفت الخدمة على انها :وو النشاطات بين السلع 

هدي )التي تعر  إلرتباطها بسلعة معينةالمنافع او النشاطات التي تعر  للبيع او و 
 .(23، ص 2010

طرف لطرف اخر و ثم انها يمكن ان تكون مرتبطة  ، أداء يقدم علالخدمة هي ف -
، وال ينتج عنها عوامل و يعرفها غير ملموسة ادي، و تكون بالضرورةبمنتج م

Rorgondlucb)قدرات مخصصة مهارات و معرفة ( كما يلي: استعمال التطبيق ،
ن: ان و يرى الباحث. عبر افعال عمليات و اداءات ولفائدة كيان اخر او الكيان نفس  

عائد لالفرد للغير مقابل الحصول علي عائد سواء كان هذا ا هي كل ما يقدم  الخدمة
 مادي أو معنوي.

 مفهوم الخدمات المصرفية: -2

قدم من طرف الى ات او انشطة او اداء يمكن تعريف الخدمات بصورة عامة خدمي -
ي شئ أطرف اخر وهذه االنشطة تعتبر غير ملموسة و ال يترتب عليها نقل ملكية 

، 1999)الحداد كما ان تقديم الخدمات قد يكون مرتبط  بمنتج مادي او ملموس
 .(62ص

هي نشاط او منفعة يقدمها البنك لطرف اخر و ال يترتب على تقديمها اي نوع من  -
ذلك النشاط غير الملموس الذي يقدم  البنك و  هامن يعرفها بأن هناكانواع الملكية و 

 .(11،ص 2016)حركات ،يهدف الى اشباع حاجات و رغبات العميل
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مان المالية بضغير ملموسة تقدم لزبائن المؤسسات هي عبارة عن نشاط او منفعة  -
حفظ اموالهم من جهة و تحقيق االرباح من جهة اخرى عن طريق عالقة تبادلية 

 .(4، ص 1994)معال ،تحميها

صرفية هي عبارة عن خدمة أو نشاط يقدم  البنك للعمالء من: ان الخدمة اليرى الباحثو 
تي من خاللها يحقق العميل مجموعة من )الودائع( ال طريقعن مقابل حفظ اموالهم 

 التي قد تلبي رغبات  او طموحات .المنافع سوى كانت ملموسة او غير ملموسة 

 :همية الخدمات المصرفيةأ -3 

، ص 1998)السيس ،بشكل عام يمكن ايجاا اهمية الخدمات المصرفية في االتي 
 :وو(17

يد و تحد ، تحديد السوم المستهدف ،التعرف على حاجات الزبائن للخدمات المصرفية
تقديم خدمة مصرفية تتناسب مع حاجات و رغبات و  تحليل سوم الخدمة المصرفية

 .العمالء

من  هءالبنك إلي عمال الخدمة المصرفية تكمن فيما يقدم  ن: ان أهميةو يرى الباحث
 .مما يؤدي إلي تلبية رغباتهم وحاجاتهم  خدمات ذات جودة عالية وبتكاليف اقل

 خصائص الخدمة المصرفية: -4

تتشاب  خصائص الخدمة المصرفية مع خصائص الخدمات بشكل عام اال انها تختلف 
عنها في االنشطة و االجراءات المتبعة لتقديم الخدمة المصرفية و طريقة اداء العاملين 
و المعدات المستخدمة في تقديمها كذلك تختلف من حيث طبيعة المستفيدين باختالف 

ض ان بعبيمكن حاجاتهم و رغباتهم ، و طبيعة المنافع التي يرغبون فيها و ي
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االعتماد على الودائع :(46، ص 2012)محمد وآخرون ،:الخصائص كاالتي
تعني درجة ارتباط الخدمة بمقدمها وما يتطلب من نوعية خاصة من  التالامية:،

ي : أةالالملموسي في العمل ،لدقة العاملين المهارة و الذين يتميزون بسرعة االداء و ا
ان الخدمة المصرفية غير ملموسة مما يصعب لمس الخصائص المادية و المنفعة لها 

ية الخدمات المصرفلخدمة المصرفية و لتقديم عر  ملموس  و يصعب على المصرف
 .تنتج و تستهلك في نفس الوقت 

 عوامل تقديم الخدمات المصرفية: -5

امل عدد من العو ان تأخذ بعين االعتبار ة ات المصرفيالبنوك التي تقدم الخدمعلى 
ضرورة فهم طبيعة الزبون و توقعات  و توفير راحة التعامل و  السرية في التعاملاهمها

رفة ادات مؤهلة و محتضرورة توفير قو  .يةالمصرف ل من قسم الخدماتئو من خالل المس
شاملة و متفهمة تناسب  ة و عميقة و تستطيع ان توفر حلوالً و ذات خبرة متنوع
السعر الطريقة المناسبة و السرية و الدقة  من حيث الوقت، المكان احتياجات الزبون 

ذلك البقاء  لكلي ويق من محللين على الصعيدين الجزئي و ار ضرورة ان يوفر البنك فو 
 على المستويين المحلي و العالمي وبأحدث المستجدات المالية  ةرفالزبائن على مع

الية عل واحد لكل ابون و ذلك لتأمين اقامة عالقات على درجة ة توفير مسئو ضرور 
بمقدم الخدمة و مدير العالقات و بالتالي ضمان  معرفة و ثيقةو من الخصوصية 

 .(32،ص 2008)عبدهللا ،استمرارية العالقة بين هذا المسئول و الزبون 

 :خدمات المصرفيةانواع ال-6

 امة الواجهة الرئيسية للمتعاملين معالمصارف بصفة عخدمات المصرفية في تعد ال
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المتعاملين الجدد و المحافظة على المتعاملين  المصرف ووسيلة هامة لدى
( وفيمايلي بيان أنواع الخدمات المصرفية حسب 190،ص 2001)صوان ،الحاليين

 األقسام المختلفة .

ين فام الحاصل بين شخصيراد بعقد الحساب الجاري االتو  :قسم الحسابات الجارية -أ
على ان يسلم  كل منهما لألخر بدفعات مختلفة من النقود و اموال و استفادة تجارية 

ن على القابض دون ا ي حساب واحد لمصلحة الدافع و ديناً قابلة للتمليك يسجل ف
  بحيث يصب يكون ألي منهما حق مطالبة األخر بما سلم  ل  بكل دفعة على حدة

ة )كرجو مهيأ لالداء دة عند اقفال هذا الحساب دينًا مستحقاً هالرصيد النهائي ع
 .(57،ص 2001

 يومياً  المقدمة من البنوك التجاريةهي المكان الذي يتم في  تبادل الشيكات :المقاصة-ب
ون لتصنيفها و تحديد النتيجة النهائية لكل بنك على حدة و يك ببواسطة مندوبيها بمكت

هذا المكان في مقر البنك المركزي و تكون تبيعة هذا المكتب للبنك المركزي في نشأت  
 و تنظيم  و ادارت  و يقوم بإدارة مكتب المقاصة مدير يعين من كبار موظفي البنك

ء في المكتب لالجتماع عند م ممثلين من البنوك االعضايالمركزي و مجلس تقي
ويرى الباحثون أن  في ظل الصيرفة اإللكترونية ال .(83،ص 1998)الشراع ،الحاجة

 حاجة لتحديد مكان معين نظرًا لتنفيذ المقاصة الكترونيًا.

 صرف االموال التي من قسم الخزينة ) الصندوم (:تتكون معظم عمليات البنك -ج
الف على اختترد الى البنك على شكل ايداعات في الحسابات الجارية او في ودائع 

االجنبية او من تحصيل الكمبياالت او من التأمينات مالت انواعها او من بيع الع
لتنفيذ عمليات السحب من الودائع المختلفة  ءً ختلفة ومن عمليات دفع االموال سواالم
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من نشاطات البنك تمر من خالل  ي ان جزءًا كبيراً أو شراء العمالت لقرو  ا من و 
 )شعير وآخرون من  ةتنفيذ االعمال المطلوببقسم الخزينة و يقوم قسم الخزينة 

 .(35،ص 2002،

الودائع هي االموال التي تقوم االفراد و الهيئات و المؤسسات قسم الودائع و التوفير: -د
ب مدتها سو تقسم حة. خاص الجل معين و لفائدة معينبايداعها لدي البنك في حساب 

 (86،ص 1987)الزغبي ،الى االقسام التالية:

ي أودائع تحت الطلب: هي الودائع التي يتم السحب منها بواسطة الشيكات و في  -
 وقت يشاء صاحبها و التي تدفع فوائد عليها. 

متفق استحقاقها عند التاريخ الودائع ألجل: هي الودائع التي ال يجوا سحبها اال عند  -
 علي  بين البنك وبين المودع.

مودع بسحبها اال بعد اخطار ودائع بإشعار)بإخطار(: هي الودائع التي ال يقوم ال -
لعميل ا لسحب بمدة معينة يتفق عليها مسبقاً ، بأن  يريد سحب وديعة و ذلك قبل االبنك

 و البنك.

ون مصدرها في الغالب صغار المودعين الذين ودائع التوفير: هي الودائع التي تك -
 تشجعهم البنوك على االدخار.

يداعها اهو القسم الذي يتولى عملية تحصيل الكمبياالت و خصمها و  قسم الكمبيالة: -
 (.175،ص 2001)كرجة امة في البنك برسم التأمين و هي من الع

ب، االسندات التى تطرح لالكتتالسهم و ورام المالية هي ااأل :ورام الماليةقسم األ -.
م ، واالسهرو قو تكون قابلة للتداول واالسهم تمثل رأس مال، و السندات تمثل 
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اهمة ، الشركات المس تصدرها تقتضي ارباح والسندات تقتضي فوائد محددة واالسهم
 ، وتصدرها شركاتلعامة لكفالة الحكومةوالسندات تصدرها الحكومة او المؤسسات ا

عيل إسمامحلي من خالل وسطاء ) م تداول االسهم و السندات في السوم الو يت اً ايض
 .(98،ص 1995،

قد يحتاج عمالء المصرف في بعض االحيان الى نوع من : قسم خطابات الضمان -
التسهيالت بخالف الحصول على االموال، بل الحصول على ضمان من المصرف 

تجاه ليها إيذ االلتزامات التي تعهدو علتنفلتقديم  الى الجهات التي يتعاملون معها وذلك 
في شكل خطابات ضمان او  اتلك الجهات و هنا تقدم المصارف هذه الخدمة لعمالئه

  (.173)عيدوخليفة،  ،ص كفالة مصرفية

 خامسًا: الدراسة الميدانية:

مصرف العاملين بعينة من إلختبار فرضيات الدراسة تم إجراء الدراسة الميدانية علي 
 وجاء التحليل علي النحو التالي: في السودان  اإلدخار والتنمية اإلجتماعية

فردًا  250يتكون المجتمع األسوووووووواسووووووووي للدراسووووووووة من مجتمع وعينة الدراسةةةةةة: -1
الموظفين ورؤسووووووووواء االقسوووووووووام والمديرين ونوابهم وغيرهم من ميع العاملين جيمثلون 

م تفي السوووووودان  اإلجتماعية مصووووورف اإلدخار والتنميةلفروع  ةعشووووور بعدد العاملين 
فرع  45إختيار هذه الفروع بطريقة قصووودية نسوووبة لكبر عدد فروع المصووورف البالغ 

وتتمثل في فروع)الفرع الرئيسوووووووووي والسووووووووووم العربي  ووحدة بجميع واليات السوووووووووودان
حيث  ،والنموذجي وجامعة النيلين ،الفاشووووووور ،بارا، الخوي، كادوقلي،الدلنج والفولة( 

تم و  ا عالقة بمشوووووووووووووووكلة الدراسوووووووووووووووة والبيانات الالامة لقياس المتغيراتأن الفئات له
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باسوووتخدام من أفراد مجتمع الدراسوووة  150من  إختيار عينة عشووووائية بسووويطة مكونة
 معادلة استيفن تامسون :

𝑛 =
𝑁 × 𝑃(1 − 𝑃)

(𝑁 − 1) × (𝑑
2

𝑍2
⁄ ) + 𝑃(1 − 𝑃)

 

  حجم العينة n حيث 

Nحجم المجتمع: 

P( 0,5: نسبة توفر الخاصية المحايدة ) 

d ( 0,05= نسبة الخطأ) 

Z 1,96تساوي  %5= عند مستوى معنوية 
تم إسووووتخدام اإلسووووتبانة كوسوووويلة رئيسووووية لجمع البيانات من عينة أداة الدراسةةةة: -2

   الدراسة.
                                         واإلستداللي .تم استخدام اإلحصاء الوصفي  األساليب اإلحصائية :-3
تم حسوووووواب صوووووودم وثبات اإلسووووووتبانة من العينة  :يوالثبات اإلحصةةةةائالصةةةةدق -4

( نتائج الصووووووووووووووودم والثبات 1بموجب معادلة ألفا كرونباخ يوضووووووووووووووو  الجدول رقم )
 اإلحصائي إلجابات أفراد العينة.

 معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ (1ل )جدو
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 العبارات
 عدد

 العبارات

 معامل الثبات

 كرنباخألفا 

 معامل

 الصدق

 0.869 0.755 10  الفرضية األولى

 0.843 0.710 10 الفرضية الثانية

 0.828 0.686 10 الفرضية الثالثة
 0.934 0.873 30 اإلستبانة ككل

 م2021ن من بيانات الدراسة الميدانيةيالباحثالمصدر:إعداد 

-0.686أن قيمة معامل الثبات لمحاور اإلسوووووووووووووووتبانة تتراوح بين) من الجدول أعاله
( وأن قيمة معامل الثبات 0.869 -0.828امل الصووووووووووووووودم تراوح بين )ع( وم0.755

( وهي درجة عالية وقيمة معامل الصووووووووووووووودم هي)  0.873الكلية لإلسوووووووووووووووتبانة هي) 
 جةأن اإلسوووووووووتبانة تتمتع بدر  مما يدل على( وهي درجة عالية من الصووووووووودم،  0.934

 .عالية من الثبات والصدم

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم إختبار مربع كاي لعبارات الفرضية (2الجدول )
تحديد و و قياس  علي أساس النشاطاألولى )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة 

 تكلفة الخدمات المصرفية(

 العبارات م
 قيمة
كاي 
 تربيع

درج
 ة

الحر
 ية

االحتما
 لية
كاي 
 تربيع

االنحر
 اف

الوسط 
الحس
 ابي

مستو
 ى

الموا
 فقة

األهم
ية 

النسب
 ية

درجةا
ألهمي
 ة 

1 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يساعد
 التكاليف توايع في العدالة تحقيق في النشاط

 المصرفية
موافق  4.22 694. 000. 3 101

عالية  %84 بشدة
 جداً 



 

21 

2 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يؤدي

 اإلدارة تساعد مفيدة معلومات تقديم في النشاط
 القرارات إتخاذ في

148 3 .000 .573 4.26 
موافق 
 %85 بشدة

عالية 
 جداً 

3 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يساعد
 المباشرة التكاليف غير توايع علي النشاط

 .بالمصرف الخاصة
 عالية  %82 موافق  4.09 772. 000. 4 136

4 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يساعد
 الخدمات تكاليف تخفيض علي النشاط

 للمنتج قيمة التضيف التي المصرفية
 عالية  %82 موافق  4.10 792. 000. 3 76

5 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يعمل

 الخاصة المنتجات تكلفة تحديد علي النشاط
 وموضوعية بدقة المصرفية بالخدمات

 عالية %83 موافق 4.15 792. 000. 4 142

6 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يعتبر

 تحديد تحسين أدوات أفضل أحد هو النشاط
 المصرفية الخدمة تكلفة

 عالية %81 موافق 4.04 826. 000. 4 143

7 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يعتبر

 تكاليف تخصيص علي رقابي دور ل  النشاط
 المباشرة غير المصرفية الخدمات

 عالية %80 موافق 4.01 773. 000. 3 65

8 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يساعد
 التكلفة نشؤ بأسباب اإلدارة تزويد في النشاط

 .المصرفية
 عالية %82 موافق 4.09 763. 000. 4 142

9 
 النشاط أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يوفر

 المعلومات عن مالية وغير مالية معلومات
 الربحية ايادة الي ويؤدي اإلقتصادية

96 3 .000 .705 4.14 
 موافق 

 عالية  83%

10 
 أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يساعد
 الموارد وترشيد خفض علي المديرين النشاط

 المصرف في المستنفذة
136 4 .000 .766 4.19 

موافق 
 %84 بشدة

عالية 
 جداً 
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 م2021بيانات الدراسة الميدانية ن منيالمصدر:إعداد الباحث

أن جميع القيم إلحتمالية إلختبار مربع كاي هي أقل من  يتض ( 2من الجدول)
( وهي دالة إحصائية توجد فروم بين إجابات المبحوثين، وبالنظر لقيمة الوسط 0.05)

وافقة (، علي  أخذت أراء المبحوثين الم3الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي)
)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة علي  األولى رات الفرضيةعلي عبا

 أساس النشاط و قياس وتحديد تكلفة الخدمات المصرفية(

 

 

مربع كاي لعبارات الفرضية  األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم إختبار(3الجدول )
)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة المستهدفة و قياس تكلفة الخدمات  الثانية

 المصرفية(

 العبارات م
 قيمة
كاي 
 تربيع

درج
 ة

الحر
 ية

االحتما
 لية
كاي 
 تربيع

االنحر
 اف

الوسط 
الحس
 ابي

مستو
 ى

الموا
 فقة

األهم
ية 

النسب
 ية

درجةا
ألهمي
 ة 

 علي المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يساعد 1
 حدوثها قبل المصرفية الخدمة تكلفة تخفيض

105.
موافق  4.33 650. 000. 3 73

عالية  %87 بشدة
 جداً 

2 
 علي المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يؤدي
 من المصرفية الخدمات جودة وتحسين زيادة
 المحدد الوقت في تقديمها خالل

102.
موافق  4.23 690. 000. 3 42

عالية  %85 بشدة
 جداً 

 العنصر هو العميل أن المصرف إدارة تتبنى 3
 .المصرفية الخدمات سوق  في المهم

118.
موافق  4.34 618. 000. 3 42

عالية  %87 بشدة 
 جدًا 
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 علي المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يساعد 4
 المصرف لدى الربحية زيادة

147.
 عالية  %83 موافق  4.15 757. 000. 4 27

 علي المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يؤدي 5
 المصرفية. الخدمات قياس كفاءة تحسين

103.
عالية  %84 موافق 4.19 659. 000. 3 81

 جداً 

6 
 علي المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يعمل
 علي والمحافظة للمصرف جدد عمالء جزب

 الحالين العمالء

89.9
 عالية %82 موافق 4.09 741. 000. 3 5

7 
 في المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يساعد
 الخاصة التطوير خطة أو هيكل وصف

 بالمصرف

149.
 عالية %82 موافق 4.11 778. 000. 4 73

8 
 المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق اإلدارة تبني
 حاجات تلبي مصرفية خدمة تقديم الي يؤدي

 العمالء ورغبات

85.8
 عالية %83 موافق 4.16 752. 000. 3 4

9 
 المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يساعد

 نجاج ضمان علي الحفاظ في المصرف
 الجديدة المنتجات

69.2
0 3 .000 .806 4.09 

 موافق
 عالية  82%

10 
 في المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق تبني

 المصرفية الخدمات تكلفة وتحديد قياس
 عمالئة أمام للمصرف مصداقية يعطي

155.
53 4 .000 .785 4.12 

 موافق
عالية  82%

 جداً 

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية ينالمصدر:إعداد الباحث

حتمالية إلختبار مربع كاي هي أقل من اإلأن جميع القيم  يتض ( 3من الجدول)
( وهي دالة إحصائية توجد فروم بين إجابات المبحوثين، وبالنظر لقيمة 0.05)

(، علي  أخذت أراء المبحوثين 3الوسط الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي)
 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التكلفة الثانيةالموافقة علي عبارات الفرضية 

 .المستهدفة و قياس تكلفة الخدمات المصرفية(
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 (4الجدول )

توجد ) مربع كاي لعبارات الفرضية الثالثة األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم إختبار
عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب تحليل سلسلة القيمة و قياس تكلفة الخدمات 

 المصرفية(

 العبارات م
 قيمة
كاي 
 تربيع

 درجة
 الحرية

االحتما
 لية
كاي 
 تربيع

االنحر
 اف

الوسط 
الحس
 ابي

مستو
 ى

الموا
 فقة

األهم
ية 

النسب
 ية

درجةا
ألهمي
 ة 

1 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يؤدي
 اإلرتباط عالقة تحديد علي القيمة

 بالمصرف والخارجية الداخلية
موافق  4.27 684. 000. 3 98.16

عالية  %85 بشدة
 جداً 

2 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يساعد
 الخدمة تكلفة تحديد علي القيمة

 الخدمة تقديم بداية منذو المصرفية

121.4
 عالية  %82 موافق 4.09 679. 000. 3 7

3 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يساعد
 والضعف القوة نقاط تحديد في القيمة
 المصرف داخل العمليات لتحليل

168.0
 عالية  %82 موافق  4.08 728. 000. 4 0

4 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يعمل

 علي التكاليف تخصيص علي القيمة
 بالمصرف الخاصة األنشطة

موافق  4.18 754. 000. 3 90.53
عالية  %84 بشدة 

 جدًا 

5 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يعمل

 علي التكاليف تخصيص علي القيمة
 بالمصرف الخاصة األنشطة

 عالية  %83 موافق 4.15 661. 000. 3 109.9

 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يعمل 6
 وتقديم التدخل سرعة علي القيمة

162.0
0 4 .000 .736

 عالية %83 موافق 4.17 7
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 تصميم من مبكرة مرحلة في األفكار
 المنتج

7 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يساعد

 الموضوعية المعايير تطبيق القيمةعلي
 المصرفية والتكلفة للجودة

موافق  4.20 724. 000. 3 86.64
عالية  %84 بشدة

 جداً 

8 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يؤدي
 بالتحسين يسمح مناخ توفير الي القيمة

 بالمصرف المستمر والتطوير
 عالية %83 موافق 4.15 757. 000. 3 82.69

9 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يعمل

 التنافسية القدرة تعظيم علي القيمة
 التكاليف خفض خالل من للمصرف

74.91 3 .000 .798 4.01 
 موافق

 عالية  80%

10 
 سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يوفر

 تكاليف هيكلة إعادة فرص القيمة
 المصرفية الخدمات

153.6
7 4 .000 1.31 3.03 

 موافق
متوس 60%

 طة

 م2021ن من بيانات الدراسة الميدانيةيالمصدر:إعداد الباحث

إلحتمالية إلختبار مربع كاي هي أقل من اأن جميع القيم  يتض ( 4من الجدول)
( وهي دالة إحصائية توجد فروم بين إجابات المبحوثين، وبالنظر لقيمة الوسط 0.05)

(، علي  أخذت أراء المبحوثين الموافقة 3الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي)
)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب تحليل سلسلة الثالثةعلي عبارات الفرضية 

 .القيمة و قياس تكلفة الخدمات المصرفية(

 وإشتملت علي النتائج والتوصيات:الخاتمة سادسًا: 

 ية:إلي النتائج التال الدراسة تالدراسة الميدانية والدراسة النظرية توصلالنتائج: من خالل -1
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 تكاليف تخفيض علي النشاط أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يساعد- -أ
 للمنتج. قيمة التضيف التي المصرفية الخدمات

 المنتجات تكلفة تحديد علي النشاط أساس علي التكلفة أسلوب تطبيق يعمل-ب
 .وموضوعية بدقة المصرفية بالخدمات الخاصة

 الخدمات قياس كفاءة تحسين الى المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يؤدي -ج
 المصرفية.

 للمصرف جدد عمالء جزب علي المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق يعمل -د
 .الحالين العمالء علي والمحافظة

 من المصرفية الخدمة تكلفة تحديد يساعد علي القيمة سلسلة تحليل أسلوب -ه
 الخدمة، ويحدد نقاط القوة والضعف لتحليل العمليات داخل المصرف. تقديم بداية

 للمصرف التنافسية القدرة تعظيم علي القيمة سلسلة تحليل أسلوب تطبيق يعمل -و
 التكاليف. خفض خالل من

 التوصيات:-2

 األتي:بالدراسة  أوصتمن خالل النتائج السابقة 

خدام أسلوب التكلفة علي أساس النشاط في قياس تكلفة الخدمات تة إسضرور  -أ
 المصرفية.

ضرورة اإلستفادة من تطبيق أسلوب تحليل سلسلة القيمة في تحقيق التفاعل بين  -ب
 البيئة الداخلية والخارجية للمصرف.



 

27 

ضرورة إستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة في مرحلة تصميم المنتج ألن  في  -ج
 ام يساعد علي تخفيض تكاليف التصميم الخاصة بالمنتجحالة اإلخف

ضرورة أستخدام أسلوب التكلفة علي أساس النشاط في تحديد المستوى التشغيلي -د
 لكل نشاط داخل المصرف.

 المصادر والمراجع:

 المراجع باللغة العربية:

ابراهيم براهمية، التكلفة علي أساس النشاط كأداة إلدارة التكلفة ودورها في ترشيد  -
 7القرارات في المؤسسة اإلقتصادية، ) مجلة الريادة إلقتصاديات األعمال، المجلد

 (2021، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، 3العدد

 كمدخل لبناء مزايا تنافسيةإبن موسى اعمر، علماوي احمد، جودة الخدمات المصرفية -
 م(.2019، 38للبنوك الجزائرية، ) مجلة دراسات اإلقتصاد، جامعة غرداية، العدد

ادم محمد ادم، دور اإلتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف في تحديد اسعار  -
المنتجات الصناعية، )رسالة ماجستير، جامعة كردفان، كلية الدراسات 

 م(.2010التجارية،

احمد حسين علي حسين، المحاسبة، )الدار الجامعية للنشر، االسكندرية، د:  -
 م(.2008

أسماعيل يحي التكريني، محاسبة التكاليف المتقدمة، )دار حامد للنشر والتوايع،  -
 م(.2007االردن عمان، 
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أمل أحمد وادي وأخرون، أسلوب التكلفة علي أساس النشاط ودورها في قياس تكلفة  -
الخدمة المصرفية، )مجلة العلوم اإلقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية 

 م(.2016الدراسات التجارية، 

الهيثم الكندي يوسف، الصيرفة االلكترونية و دورها في تحسين األداء المالي -
لمصارف، )رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، ل

 م(.2013

أمجاد محمد كومي، استخدام مدخل تحليل التكاليف االستراتيجية في دعم الميزة  -
التنافسية للمنشات الصناعية، )رسالة دكتوراة منشورة، جامعة عين شمس، كلية التجارة، 

 م(2002
جودة الخدمة المصرفية ، )رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية  جيلي هدي، قياس -

 .(م2010علوم اإلقتصاد 
خالد محمد وفت  الرحمن الحسن، أسلوب التكلفة المستهدفة والتكلفة وفقًا للنشاط -

كادوات إلدارة التكلفة اإلستراتيجية لتحديد تكلفة إنتاج الكهرباء،)مجلة جامعة العلوم 
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