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تخفيض كلفة الخدمة المصرفية وتحسين تسعيرها تطويرها بأستعمال تقنية الكلفة المستهدفة
بحث تطبيقي في مصرف الرشيد االدارة العامة وبعض فروعه
*

امتثال رشيد بجاي الطائي
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد
الملخص
في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة في بيئة العملل وخاصلة فلي مجلال ادارة النشلا المصلرفي ولتزايلد
عدد البنوك التجارية في العراق ادى ذلك الى زيادة حدة المنافسة بين تلك البنلوك لتقلدي افضلل الخلدمات للزبلائن
بأقللل الكلل وجللودة مقبولللة لللكلك اصللب مللن الضللروري تحديللد كلفللة الخدمللة المصللرفية وتحديللد سللعر الخللدمات
المصرفية بدقة من خالل تبني انظمة التكالي ومنهلا تقنيلة الكلفلة المسلتهدفة وعليل فلأ سياسلة تسلعير الخلدمات
 وتمثللت مشلكلة,المصرفية تعتبر من اه العوامل المؤثرة فلي نجلا وتقلدم المصلارف وزيلادة قلدرتها التنظيميلة
البحث في عدم اعتماد بعض المصارف العراقية على نظام كلفوي يحدد الكلفة المستخدمة للخدمات المصرفية اي
السعر الكي يرغب بدفع الزبو بعلد تحيلد هلام اللرب وخصوصلا ا اسلعار الخلدمات المصلرفية تتحلدد وفقلا
لتعليمات البنك المركزي وبكلك تواج المصارف صعوبات وتحديات في تحقيل ميلزة تنافسلية وتطلوير خلدماتها
 وهلدف البحلث توضلي اال لار النظلري لتقنيلة الكلفلة,مما يؤثر على ربحتها واستمرارها في القطلا المصلرفي
المستهدفة وقرارات التسعير و بيا تأثير وارتبا تطبي تقنية الكلفة المستهدفة للخدملة المصلرفية عللى قلرارات
 وتوصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها يعتبلر, التسعير وتطوير الخدمة وتحقي الربحية المستهدفة
تطبي تقنية الكلفة المستهدفة عامل ايجابي مؤثر وفعال في المصارف العراقية ال نها تؤدي الى تحسين قرارات
 والتوصيات على ادارة المصارف العراقية بنلا,التسعير وتطوير الخدمات المصرفية لتحقي االربا المستهدفة
.قاعدة معلومات تفصيلية عن الكل وااليرادات والزبائن المستهدفين لتطوير الخدمات المصرفية وتحقي التميز
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Abstract
In light of the rapid changes and developments in the work environment, especially in the field of banking management
and the increasing number of commercial banks in Iraq, this has led to increased competition between these banks to
provide the best services to customers with the lowest costs and acceptable quality. Therefore, it is necessary to
determine the cost of banking service and determine the price of banking services accurately Through the adoption of
cost systems, including cost-targeted technology. Therefore, the pricing policy of banking services is one of the most
important factors affecting the success and progress of banks and increase their organizational capacity, The problem
of research in the lack of adoption of some Iraqi banks on the system of the cost of determining the cost of the use of
banking services, ie the price that the customer wants to pay after deviating profit margin, especially that the prices of
banking services are determined in accordance with the instructions of the Central Bank and thus face the difficulties
and challenges in achieving the competitive advantage and the development of services On its profitability and its
continuation in the banking sector The objective of the research is to clarify the conceptual framework of the target
costing technique and the pricing decisions and to indicate the impact and the relationship of applying the target
technology of the banking service to the pricing decisions The study reached a set of conclusions, the most important
of which is that the application of cost-targeted technology is a positive and effective factor in Iraqi banks, which does
not lead to improving pricing decisions and the development of banking services to achieve the target profits, and
recommendations on the management of Iraqi banks to build a detailed database of costs and revenues and customers
targeted to develop banking services and achieve excellence.
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منهجية البحث
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في عدم اعتماد بعض المصارف العراقية
على نظام كلفوي يحدد الكلفة المسلتخدمة للخلدمات المصلرفية اي
السلللعر اللللكي يرغلللب بدفعللل الزبلللو بعلللد تحيلللد هلللام اللللرب
وخصوصللا ا اسللعار الخللدمات المصللرفية تتحللدد وفقللا لتعليمللات
البنك المركزي وبكلك تواجل المصلارف صلعوبات وتحلديات فلي
تحقي ل ميللزة تنافسللية وتطللوير خللدماتها ممللا يللؤثر علللى ربحتهللا
واستمرارها في القطا المصرفي .
فرضية البحث

االطار النظري
مفهوم تقنيةة الكلفةة المسةتهدفة واهةدافها وتطواتهةا وتةعوبات
تطبيقها
عرفهللا قللامو  Websterبانهللا مجموعللة مللن االجللرا ات
التلي تلدع مللنه التصلمي باعتبللار ا سلعر السللوق هلو االسللا
للوصول الى الكلفة المستهدفة .(Webster, 2004 :164) .اما
Garrisonعرفهللا بانهللا عمليللة لتحديللد اعلللى كلفللة مسللمو بهللا
سللوا كانللت المنتجللات الجديللدة او تطللوير المنللت االصلللي لكللي
يحق ربحا ويبا بسعر يفوق الحد االقصى للكلفة المستهدفة.
) . (Garrison &,et al,2008,761ترى الباحثة من التعلريفين
السللابقين ا تحديللد سللعر البيللع المسللتهدف ( السللعر المللدفو وفقللا
لرغبللات الزبللو ) يمثللل حجللر االسللا فللي تطبي ل تقنيللة الكلفللة
المستهدفة.

ال تتلللوافر للللدى المصلللارف العراقيلللة الشلللرو والمقوملللات
الالزمللة لتطبي ل تقنيللة الكلفللة المسللتهدفة لللكا ال تللتمكن مللن تسللعير
خلللدماتها المصلللرفية بكفلللا ة وملللن ثللل علللدم القلللدرة عللللى تطلللوير
خدماتها المصرفية لتحقي الربحية المستهدفة.

اوال  :اهداف تقنية الكلفة المستهدفة

هدف البحث

يمكن تلخيص اهداف الكلفة المستهدفة باالتي ( :ناصر)512010,

 .1توضللي اال للار النظللري لتقنيللة الكلفللة المسللتهدفة وقللرارات
التسعير .

 .1تحديلللد سلللعر البيلللع اللللكي يحقللل للوحلللدة االقتصلللادية الحصلللة
السوقية.

 .2بيللا تللأثير وارتبللا تطبيلل تقنيللة الكلفللة المسللتهدفة بتحسللين
قرارات التسعير وتطوير الخدملة المصلرفية وتحقيل الربحيلة
المستهدفة .

 .2تحديللد هللام الللرب الللكي تسللعى الوحللدة االقتصللادية ل ل قبللل
ر المنت في السوق.

أهمية البحث
تكمن اهمية البحث في تطبي تقنية حديثة ملن ادوات محاسلبة
الكلفللة لتحديللد كل ل الخللدمات المصللرفية فضللال عللن تسللعير تلللك
الخدمات المصرفية وفقا للسعر الكي يرغب الزبو بدفعل وبلكلك
تحق ل المصللارف ميللزة تنافسللية لكسللب وال ورضللا الزبللو مللن
خالل قيادة الكل وتطوير الخدمة وتحسين التسعير .

 .3انتلللال المنتجلللات بلللالجودة المناسلللبة والتلللي تفلللي باحتياجلللات
الزبو .
 .4تحقي اهداف االدارة من خالل االربا والمنافسة على الملدى
الطويل.
 .5خفللض تكللالي المنللت الللى الحللد الللكي يضللمن تحقي ل الللرب
المستهدف والسعر المنشود من البيع.

مجتمع وعينة البحث

 .6مراقبة دورة حياة المنت
بعد البيع.

المصلللارف العراقيلللة  ,مصلللرف الرشللليد االدارة العاملللة وبعلللض
فروع .

ثانيا  :تطوات تطبيق الكلفة المستهدفة

منهج البحث
ملللن اجلللل تحقيللل اهلللداف البحلللث اسلللتعانت الباحثلللة بلللالمنه
االسلللتقرائي فلللي اختبلللار فرضلللية البحلللث اذ تللل توزيلللع ( )125
اسللتمارة اسللتبانة الصللالحة (  ) 120علللى عينللة البحللث المتكونللة
مللن مصللرف الرافللدين االدارة العامللة وبعللض فروعل وتل تحليللل
االستبيا بالبرنام االحصائي ).(spss

ملن البدايلة حتلى البيلع وخلدمات ملا

اوال  :تحديد سعر البيع المستهدف  :تحديد سعر البيلع المسلتهدف
يمثل نقطة البداية في الكلفة المستهدفة ويحدد اثنا تخطيط المنت
وعند تحديد خصائص المنت ويعتبر بمثابلة تجربلة لفهل تحليلل
السللوق والسللعر هنللا يمثللل المبلللو المللدفو وفقللا لرغبللات الزبللو
).(Henrik ,2003:16
ثانيللا  :تحديللد هللام الللرب المسللتهدف  :بعللد تحديللد سللعر البيللع
المسللتهدف ننتقللل الللى تحديللد الللرب المسللتهدف اثنللا تخطلليط
المنت متأثر بتحليل السوق وتقلدير حجل المبيعلات للوصلول اللى
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ايللراد المبيعللات الكلللي ويمكللن تمثيللل الكلفللة المسللتهدفة بالمعادلللة
االتية :
(الكلفلللة المسلللتهدفة ا سلللعر البيلللع المسلللتهدف – هلللام
المستدف)). (Atkinson,2007:322

اللللرب

ثالثا  :تحديد الكلفلة الحاليلة  :بعلد تحديلد الكلفلة المسلتهدفة للمنلت
يت في هكه المرحلة تحديد الكلفة الحالية للمنت ( الكلفلة المبدئيلة)
عللللللللى اسلللللللا الملللللللوارد واالنشلللللللطة وعمليلللللللات التصلللللللنيع
).( Brewer ,et al ,2009:127
رابعا  :تحديد التخفليض المسلتهدف  :يمثلل التخفليض المسلتهدف
فللي الكلفللة الفللرق بللين الكلفللة الحاليللة والكلفللة المسللتهدفة وكمللا فللي
المعادلة االتية:
التخفللليض المسلللتهدف ا الكلفلللة الحاليلللة – الكلفلللة المسلللمو بهلللا
المستهدفة (الغبا والكهبي .)240:2002 ,
خامسا  :تحقي التخفيض المستهدف  :هكه الخطوة تتطللب البحلث
عللن للرق لتطللوير المنللت اذي يلبللي رغبللات الزبللائن وبالكلفللة
المسلللتهدفة ومنهلللا التحليلللل المفكلللك  ,هندسلللة القيملللة  ,التحسلللين
المستمر ).)Hansen & Mowen ,2006:508
صعوبات تطبي تقنيلة الكلفلة المسلتهدفة ( :الحلداد-12 : 2011 ,
 )18وتتمثل الصعوبات التي تواج الكلفة المستهدفة باالتي :
اوال -عدم وجود ا لار علام يحلدد متطلبلات وخطلوات تنفيلك تقنيلة
الكلفة المستهدفة .

ثالثا  :قرارات التسعير
قللرارات التسللعير :تعللد عمليللة تحديللد السللعر لخدمللة معينللة ألي
وحدة اقتصادية من اه القرارات التي تواج االدارة ,وهي ايضلا
مللن اكثرهللا صللعوبة ويعللود ذلللك للعوامللل التللي تللوثر فللي السللعر
والتي يجب ا تؤخك بنظلر االعتبلار عنلد تحديلده اهمهلا ملا يتعلل
بالتكلفة وما تمثلل ملن اعبلا يسلتلزم ملن سلعر البيلع تغطيتهلا ملن
اجل استمرار الوحدة االقتصادية في نشا ها.
لللرق التسلللعير  :وتتمثلللل بلللاالتي(زهير عملللر و دردر, 2013,
. )345-341
 .1ريقة اجمالي التكالي  :ا سلعر البيلع يلت تحديلده وفل هلكه
الطريقة عن ري حساب اجملالي التكلالي للمنلت (سللعة او
خدملة) ,واضلافة نسلبة معينلة تمثلل االربلا فالوحلدة قلد تقللرر
مستوى او معدال معينلا يمثلل االربلا التلي فلي تحقيقهلا كبلديل
عام لقرارات التسعير.
 .2ريقللة التكللالي الحديللة مضللافا اليهللا نسللبة  :بللدال مللن تسللعير
المنتجلللات او الخلللدمات بإضلللافة اللللرب الحلللدي اللللى اجملللالي
التكلالي  ,قلد تقللوم الوحلدة االقتصلادية بإضللافة اللرب الحللدي
الللى التكللالي الحديللة ( ,التكللالي الحديللة لإلنتللال او التكللالي
الحدية للمبيعات ) ويطل على هكه الطريقة في بعض االحيا
ريقة السعر المرتفع.
 .3ريقللة تحديللد السللعر االدنللى :السللعر االدنللى هللو السللعر الللكي
يجللب تحقيقل والللكي يغطللي التكللالي ا المجمعللة ال نتللال وبيللع
المنت .

ثانيللا :عللدم وجللود منهجيللة واضللحة لتطبيلل االسللاليب الحديثللة
لخفلللض الكلفلللة بمسلللتوى يحلللاف عللللى الجلللودة واالدا اللللوظيفي
ويؤدي الى الوصول الى الكلفة المستهدفة.

رابعا  :الخدمة المصةرفية وتصائصةها (عبةد الملة-6 :5102 ,
)7

ثالثللا  :صللعوبة التحديللد الللدقي للعناصللر االساسللية لتطبي ل هللكه
التقنية وهي اسعار البيع واالربا وملن ثل الكلفلة المسلتهدفة لعلدم
توافر قاعدة بيانات مالئمة.

تعللد الخللدمات المصللرفية العامللل االساسللي فللي تطللوير نشللا
المصارف اذا انها تؤدي دورا هاملا فلي تعزيلز قدراتل ملن خلالل
تأثيرها على تفضيالت الزبائن.

رابعللا  :عللدم وضللو كيفيللة تخصلليص التخفلليض المسللتهدف فللي
تقديرات الكلفة الحالية للتساوي مع الكلفة المستهدفة.

وتعللرف الخمللة المصللرفية ا بانهللا العمليللات ذات المضللمو
المنفعللي الكللامن فللي مجموعللة مللن العناصللر الملموسللة الحقيقيللة
وغير الملموسة غير الحقيقية المدركة من قبل االفراد او الوحدات
مللن خللالل داللتهللا وقيمتهللا المنفعيللة التللي تشللكل فللي الوقللت نفس ل
مصدر للربحية.

خامسا  :صعوبة استمرارية المحافظة على الكلفلة المسلتهدفة فلي
ظل التطور التكنلوجي السريع والمتزايد.
سادسللا  :يتطلللب خفللض الكلفللة المسللتهدفة االسللتغنا عللن بعللض
االيلللدي العامللللة وهلللكا يتعلللارح ملللع تحقيللل الرضلللا اللللوظيفي
للعاملين.

ويعبللر عنهللا ايضللا بانهللا عبللارة عللن تصللرفات وانشللطة غيللر
ملموسة من رف الى رف اخر وهي عبارة علن كلل ملا يقدمل
المصللرف الللى زبون ل مللن منللافع وال يترتللب عنهللا نقللل ملكيللة اي
شللي وكمللا تعتبللر مصللدر ال شللبا حاجللاته ورغبللاته الماليللة
الحاليللة والمسللتقبلية وهللي ف لي نفللا الوقللت مصللدر مللن مصللادر
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اربلللا المصلللرف ملللن خلللالل العالقلللة التبادليلللة بلللين المصلللرف
والزبو .
خصائص الخدمة المصرفية تتمثل بانها (غير ملموسة  ,تعلدد
وتنللو الخللدمات المصللرفية ,اشللبا رغبللات الزبللو  ,صللعوبة
التميز في الخدمة المصرفية ,صلعوبة تقيلي الخلدمات المصلرفية,
االعتمللاد علللى الودائللع ,االنتشللار الجغرافللي ,التللواز بللين النمللو
والمخللا ر ,تكامللل الخدمللة المصللرفية فللي ذاتهللا ,صللعوبة تحديللد
السوق المصرفية بدقة).
تامسا  :مفهوم ومبةررات تطةور الخةدمات المصةرفية ( ةالي
)77:5107
يقصللد بتطللوير الخدمللة للر خللدمات معروضللة حاليللا فللي
السوق ولنهلا جديلدة عللى المصلارف مثلل ادخلال خدملة التخطليط
المللالي والقللرح الللدوار للوحللدات الصللغيرة او الخللدمات الماليللة
الجديدة  ,وعملية تطلوير الخلدمات عمليلة شلاملة ومتكامللة تهلدف
الى تعزيز القوى التنافسية للمصرف ومن ثل زيلادة ربحيتل عللى
المللدى الطويللل  ,وبللكلك فللا مقومللات االسللتمرار او البقللا تتمثللل
با تكو الخدمات المصرفية قادرة على تلبية احتياجات الزبلائن.
اما مبررات تطوير الخدمات المصرفية تتمثل باالتي :
 .1المنافسة من قبل المؤسسات المالية.
 .2رغبلللة المصلللرف فلللي البقلللا والمحافظلللة عللللى انتملللا ووال
الزبائن.
 .3انخفللاح االيللرادات التللي تحققهللا المصللارف المتخصصللة فللي
بعض العمليات المصرفية.

 .4وجود اسواق جديدة تحق اربحا جديدة للمصرف.
 .5ا تعللدد حاجللات ورغبللات الزبللائن الماليللة واالئتمانيللة تللدفع
المصرف الى القيام بالبحث لتطوير الخدمات المصرفية.
 .6تنويع الخدمات المصرفية اي تنويع المخلا ر المرتبطلة بتقلدي
الخدمات المصرفية.
االطار العملي
يتناول هكا المبحث تطبيقا عمليا عن ريل اختبلار فرضليات
هكا البحلث ملن خلالل اسلتقرا ارا عينلة ملن القطلا الصلناعي
عبر تصمي اسلتمارة اسلتبانة وزعلت عللى الرشليد االدارة العاملة
وبعللض فروع ل ويسللعى هللكا المبحللث الللى عللرح وتحليللل نتللائ
الدراسللللللة الميدانيللللللة وتحليلهللللللا باسللللللتعمال ادوات االحصللللللا
واسلللتخدمت الباحثلللة برنلللام  spssاالحصلللائي لتحليلللل البيانلللات
المتمثللللة ( بالوسلللط الحسلللابي واالنحلللراف المعيلللاري واالرتبلللا
واختبللار  )Tوذلللك بهللدف رسلل صللورة او ا للار عللام لتفضللليل
المسللتجيبين وتوجهللاته العامللة فيمللا يتعل ل بمتغيللرات البحللث مللن
خالل مقيلا ليكلارت الخماسلي فضلال علن اسلتعمال االختبلارات
االسللتداللية وذلللك بهللدف اختبللار العالقللة بللين متغيللرات البحللث
وايجللاد العالقللة بينهمللا ولتحقي ل هللكا الغللرح تلل اعللداد اسللتبانة
تتكو من ثالثة محاور المحور االول امكانية تطبيل تقنيلة الكلفلة
المستهدفة والمحور الثلاني تحسلين التسلعير فلي ظلل تقنيلة الكلفلة
المستهدفة والمحلور الثاللث تطلوير الخلدمات المصلرفية وتحقيل
الربحيللة المسللتهدفة وبلغللت عللدد االسللتمارات الموزعللة ( )140
اسلللتمارة الصلللالحة ( )120اسلللتمارة وتتكلللو خصلللائص عينلللة
البحث كما في الجدول رق (.) 1

جدول رق ( )1خصائص عينة البحث
المتغيرات
 -1الجنا

 -2الفئة العمرية (سنة)

 -3المؤهل العلمي

توزيع الخاصية

العدد

النسبة %

ذكر

54

% 45

انثى

66

% 55

المجمو

120

%100

35-26

60

%50

45-36

42

% 35

55-46

18

% 15

المجمو

120

%100

ماجستير او دكتوراه

-
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بكالريو
أتفلللللللللللل
تماما

أتف

30

40

50

33.3

- 41.2

 1يمتللللللك المصلللللرف الشلللللرو التكللللرارا
والمقومللللات لتطبيلللل تقنيللللة الكلفللللة ت
المستهدفة
25
النسبة
 2يمتللللللللك المصلللللللرف ملللللللالك التكللللرارا
متخصللص الحتسللاب كلفللة الخدمللة ت
المصرفية قس او شعبة.
33.3
النسبة
40

 3تتبنلللللللللللى ادارة المصلللللللللللرف التكللللرارا
االسللاليب المحاسللبية الحديثللة ومنهللا ت
تقنية الكلفة المسلتهدفة لتحقيل ميلزة
النسبة
تنافسية

 4تسللعى ادارة المصللرف اللللى التكللللرارا
ت
تخيض الكل لتحقي رضا الزبو

 -4سنوات الخبرة

84
محايد

البعد االول – قدرة المصرف على
تطبي تقنية الكلفة المستهدفة

الفقرة

%20

ال أتف

ال أتفلللل
تماما

-

-

25

30

10

15

20.8

25

8.3

12.5

-

-

85

40

15

-

-

33.3 54.2

5

15

االنحللرا
الوسللللللط ف
النتيجة
الحسابي المعيلللار
ي
0.80
محايد

3.83

1.36
اتف

3.54

0.21

2.41

40

محايد

12.5

-

60

2.20

0.84

دبلوم

24

%20

متوسطة

12

%10

المجمو

120

% 100

 5سنوات فاقل

32

26.62

10 -5سنوات

29

24.16

 15-11سنوات

44

36.62

 16فاكثر

15

12.5

المجمو

120

%100

ال اتف
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جدول رق ( )2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد االول (قدرة المصرف على تطبي تقنية الكلفة المستهدفة)

* الوسط الفرضي ا ]5 ÷ )5+4+3+2+1([ 3
نالح إ البعد االول مدى قدرة المصرف على تطبي تقنيلة
الكلفة المستهدفة اقل وسط حسابي يساوي( )2141للسؤال الثاللث,
( )2.20للسلللؤال الرابلللع وهلللو ميلللل غيلللر مقبلللول وأعللللى وسلللط

حسلابي يسلاوي ( )3.83للسلؤال االول و (  )3.54للسلؤال الثللاني
ميل مقبول آلرا عينة الدراسة إما اقلل انحلراف معيلاري يسلاوي
 0121للسؤال الثالث يعني أ هناك تجانا في أرا عينة الدراسة
وأعلى انحراف معياري يساوي 1.36للسؤال الثاني يعني هناك
تشتت في أرا عينة الدراسة.
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يتبلين مللن الجلدول رقل ( )3ا البعلد الثللاني تحسلين التسللعير
عنللد تطبي ل تقنيللة الكلفللة المسللتهدفة بلللو اقللل وسللط حسللابي 2.25
للسؤال الرابع (تعمل ادارة المصارف عللى تلبيلة رغبلات الزبلو
ومنها السعر الملدفو للخدملة المصلرفية ) وكانلت النتيجلة محايلد
ميللل مقبللول امللا اعلللى وسللط حسللابي فبلللو  4.20للسللؤال االول

(يهدف تطبي تقنية الكلفة المستهدفة الى تحسين التسعير وتحقي
الربحيللة) ميللل عللالي جللدا امللا اقللل انحللراف لمعيللاري فبلللو 0.50
للسؤال االول والثاني على التوالي يعني أ هناك تجانا في أرا
عينة الدراسة.

بلللو اقللل وسللط حسللابي  2.26للسللؤال الثالللث (يتللوافر الللدع
الملللالي المطللللوب لتطبيللل االنظملللة الحديثلللة وتطلللوير الخلللدمات
المصللرفية) والنتيجللة ال اتف ل ميللل غيللر مقبللول امللا اعلللى وسللط
حسللابي فبلللو  3.88للسللؤال الربللع (يسللتعين المصللرف بللالخبرا
والمختصللللين لتطللللوير الخللللدمات المصللللرفية لتحقيلللل االربللللا
المستهدفة) والنتيجة اتف ميل عالي اما اقل انحراف معياري فبلو

 0.24للسؤال االول (تعمل ادارة المصارف على اجرا تغييلرات
فللي اجللرا ات العمللل وانظمتهللا فللي ضللو المسللتجدات الحديثللة)
النتيجة اتف يعني أ هناك تجانا في أرا عينلة الدراسلة وأعللى
انحللراف معيللاري  1.06للسللؤال الربللع والنتيجللة اتفلل و يعنللي
هناك تشتت في أرا عينة الدراسة .

جدول رق ( )5االرتبا
تطبي تقنية الكلفة
المستهدفة

تطبي تقنية الكلفة
المستهدفة

تحسين قرارات التسعير عند
تطبي تقنية الكلفة المستهدفة

تطوير الخدمة المصرفية لتحقي
الربحية المستهدفة

Correlation
Coefficient

1.000

)**(.794

)**(.779

tailed) SIg(2

-

.000

.000
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تحسين قرارات التسعير
عند تطبي تقنية الكلفة
المستهدفة Correlation
Coefficient

)**.779

1.000

)**(.767

tailed) SIg(2

.000

-

.000

تطوير الخدمة المصرفية
لتحقي الربحية المستهدفة
Correlation
Coefficient

)**(.794

)**(.867

1.000

tailed) SIg(2

.000

.000

-

 مسلتوى (  ) 0101معنويلة عاليلة مسلتوى الثقلة ** %100
االرتبا عند مستوى ( )0105مستوى الثقة  %95نالح ملن
الجللدول أعللاله هنللاك عالقللة معنويللة عاليللة بللين تطبي ل تقنيللة
الكلفة المستهدفة والبعدين تحسين قرارات التسعير عند تطبيل
تقنيللة الكلفللة المسللتهدفة وتطللويرا لخللدمات المصللرفية لتحقي ل

االربلللا المسلللتهدفة أي إ هنلللاك عالقلللة ارتبلللا قويلللة بلللين
( تطبي ل تقنيللة الكلفللة المسللتهدفة) وتحسللين قللرارات التسللعير
وتطوير الخدمات المصرفية لتحقي االربا المسلتهدفة حسلب
أرا عينة الدراسة.

جدول رق (Regression )6
B

T

SIg.

R.

F

SIg.

المتغير المستقل

a

31445

191244

01000

01804

591466

01000

(تطبي تقنية
الكلفة
المستهدفة)

B

01336

81488

01000

المتغير التابع
تحسين التسعير وتطوير
الخدمات المصرفية
تحسين قراراتالتسعير
تطوير الخدماتالمصرفية

نالحلل أ هنللاك تللأثير معنلللوي قللوي بللين المتغيللر المسلللتقل
( تطبي تقنية الكلفة المستهدفة) والمتغير التابع ( تحسين قلرارات
التسلللللعير– وتطلللللوير الخلللللدمات المصلللللرفية لتحقيللللل االربلللللا
المسللتهدفة) وهللكا يوضللح الجللدول أعللاله بللا معامللل التحديللدا
 01804للمتغيلللر المسلللتقل تطبيللل تقنيلللة الكلفلللة المسلللتهدفة ملللن
المتغير التابع وككلك يظهر لنلا المحسلوبة اكبلر ملن الجدوليلة وا
هناك معنويلة عاليلة وا أي تغيلر بقيملة المتغيلر المسلتقل سليؤدي
إلى نفا التغير بالمتغير التابع.

تحليل نتائج االستبانة
 تشللير نتللائ الوسللط الحسللابي الللى ان ل كللا اكبللر مللن الوسللط
الفرضي وهو ميل عالي ومقبول ال را عينة الدراسة المحور
االول تطبي تقنية الكلفلة المسلتهدفة والثلاني تحسلين قلرارات
التسعير والثاللث تطلوير الخلدمات المصلرفية لتحقيل االربلا
المستهدفة.
 يتبللين مللن نتللائ االنحللراف المعيللاري للمحللور االول والثللاني
والثالللث ان ل هنللاك تجللانا كبيللر ال را عينللة الدراسللة ألنهللا
اغلبها اقل من الواحد.
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يتبللين مللن تحليللل  sriitalerroCهنللاك عالقللة ارتبللا
قويلللة بلللين( تطبيللل تقنيلللة الكلفلللة المسلللتهدفة وتحسلللين
قرارات التسلعير وتطلوير الخلدمات المصلرفية وتحقيل
الربحية المستهدفة حسب أرا عينة الدراسة.



يتبين تحليل  Regressionأ هناك تأثير معنوي قلوي
بللين المتغيللر المسللتقل ( تطبي ل تقنيللة الكلفللة المسللتهدفة)
والمتغيلللر التلللابع ( تحسلللين قلللرارات التسلللعير وتطلللوير
الخدمات المصرفية لتحقي االربا المستهدفة).
االستنتاجات والتوتيات

االستنتاجات
 .1يعتبر تطبي تقنية الكلفة المستهدفة عامل ايجابي ملؤثر وفعلال
فللي المصللارف العراقيللة ال نه لا تللؤدي الللى تحسللين قللرارات
التسللللعير وتطللللوير الخللللدمات المصللللرفية لتحقيلللل االربللللا
المستهدفة.
 .2علللدم قلللدرة المصلللارف العراقيلللة عللللى تطبيللل تقنيلللة الكلفلللة
المستهدفة لعدم توافر الشرو والمقومات االساسية للتطبي .
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الالزمة لتطبي تقنية الكلفة المستهدفة.

ثانيا  :المصادر االجنبية

 .4للل تسللعى ادارة المصللارف العراقيلللة الللى تحليللل احتياجلللات
الزبو لتطوير خدماتها المصرفية .

& Atkinson ,Anthony A & Kaplan ,Roberts
matsumura
,Ella Mae & young,ed
.(2007).person,Education,Inc,Inc.

 .5يكللو تسللعير الخللدمات المصللرفية عللن ريلل نشللرة البنللك
المركزي وال يحدد على اسا الكل وهام الرب .
التوتيات
.1
.2

.3
.4
.5

العمل على تطبي االساليب والتقنيات الكلفويلة الحديثلة لزيلادة
االيرادات وخفض الكل وتحقي ميزة تنافسية.
على ادارة المصارف العراقيلة بنلا قاعلدة معلوملات تفصليلية
عن الكل وااليرادات والزبائن المسلتهدفين لتطلوير الخلدمات
المصرفية وتحقي التميز.
ضللرورة تحليللل المنافسللين وتحليللل احتياجللات الزبللائن لتحقيل
رضا ووال الزبو .
االعتمللاد علللى الكلفللة وهللام الللرب لغللرح اتخللاذ قللرارات
تسعير كفؤة.
تلللوفير المسلللتلزمات الماديلللة والبشلللرية والتكنلوجيلللة لتطلللوير
الخدمات المصرفية وتسويقها بشكل فعال.
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