
 

 

  

 التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت كمنهج مستحدث

 لتحديد تكلفة الموارد غير المستغلة 

 البنوك التجارية المصرية""دراسة ميدانية على 

 

 إعـــــــــداد                                         

 أ.د/عبد الحمـــيـدأحــمد شــاهين                         

 المراجعــة ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة أستاذ

 جامعة مدينة السادات -وعميد كلية التجارة 

 

 مــحمــد رزق إسماعيل الشيخ

 معــيد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة 

 جامعة مدينة السادات 

    

 هــ2440 -م 0202

 

 



  ………لتحديد تكلفة الموارد غير المستغلة  التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت كمنهج مستحدث

 0202ديسمبر        العدد الثانى          من اثمالية واإلدارية    المجلد اللبحوث الالمجلة العلمية للدراسات وا 2

 

  البحث:ملخص 

اط الموجه بالوقت لقياس مدى الترشيد فى تكلفة تبنى أسلوب التكلفة على أساس النش استهدف البحث

العمليات التى تقدمها البنوك التجارية، من خالل تحديد األنشطة الرئيسية والفرعيةالتى يقوم بها البنك 

 وتصنيفها إلى أنشطة تضيف للقيمة وأخرى ال تضيف قيمة )يمكن استبعادها (.

العاملة فى مصر سواء كانت بنوك تجارية عامة أو بنوك  الميدانية فى البنوك التجاريةالدراسة  تمثلتوقد 

بنك تجارى.وتتكون عينة الدراسة من العاملين  83تجارية خاصة أو فروع لبنوك أجنبية والتى يبلغ عددها 

 601فى إحدى البنوك التجارية العامة والخاصة أو فروع لبنوك أجنبية بمحافظة المنوفية والتى يبلغ عددها 

العاملين فى البنوك التجارية  424خالل إعداد قائمة استقصاء وتوزيعها على عينة قوامها فرع وذلك من 

العامة والخاصة والفروع األجنبية  بمحافظة المنوفية ممن يحتلون مناصب إدارية هامة فى فروعهم مثل ) 

ع البيانات ونظراً لتعذر جممدير فرع، رئيس قسم العمليات ، رئيس قسم الخدمات المصرفية، مصرفى( 

بأسلوب الحصر الشامل فقد تم استخدام أسلوب العينات " العينة العشوائية البسيطة" وذلك لتجانس األنشطة 

حيث بلغت القوائم  مفردة 022المصرفية التى تقدمها البنوك التجارية وتم تحديد عينة الدراسة من 

ق للبيانات واختبارات التحليل ، وهي نسبة مرتفعة تعكس التمثيل الصاد%00بنسبة  640الصحيحية 

 اإلحصائي.

أهمية  أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت لقياس وإدارة الطاقة إلى  البحثوخلصت نتائج 

غير المستغلة ، ويؤدى  تطبيق هذا األسلوب إلى تقدير الطاقات غير المستغلة والتكاليف المرتبطة بها، كما 

المنشآت الخدمية التى تتمتع بنسبة عالية   TDABCة ، وبالتالى يناسب أسلوب يتمتع هذا األسلوب بالمرون

من الموارد البشرية والتكنولوجية واألنشطة التشغيلية، ويعمل أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه 

ى بالوقت على التخلص من مشكالت أسلوب التكلفة على أساس النشاط  واألسلوب التقليدى والتى تتمثل ف

يعتبر أسلوب التكلفة على أساس النشاط وصعوبة التطبيق وإستهالك الوقت وإرتفاع التكاليف وعدم المرونة.

القطاع  TDABCالموجه بالوقت أداة من أدوات إدارة التكلفة ذات التوجه التشغيلى حيث يساعد أسلوب 

مة ، والتركيز على األنشطة المصرفى إلى تقسيم األنشطة إلى أنشطة تضيف للقيمة وأنشطة ال تضيف للقي

كشفت نتائج كما التى تضيف قيمة واستبعاد األنشطة التى ال تضيف قيمة وعلى تقدير الطاقة غير المستغلة.

الدراسة الميدانية عن وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصى منهم بشأن مدى مساهمة 

=  61261ت فى تخفيض زمن األداء، حيث بلغت قيمة )أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوق

Chi-square(  بمستوى معنوية )0.), 

 الكلمات المفتاحية:

 غير المستغلة  الموارد –التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت  –كلفة على أساس النشاط تال
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  القسم األول

 ار العام للبحث ــاإلط 

  مشكلة البحث:أوالً: 

وهى استراتيجية اعتمدتها  2080المصرفية الركيزة األساسية لتحقيق رؤية مصر  تعد الصناعة

البالد لتحقيق التنمية المستدامة ، من خالل تعبئة المدخرات واالستثمارات وتشجيع االستثمار األجنبى 

ام دفع المباشر وحماية البنوك من الصدمات الخارجية، ومن أهم المجاالت المستهدفة لتحقيق ذلك تطوير نظ

آمن وموثوق يضمن االنتقال السلس لألموال من العمالء والبنوك وكذلك بين البنوك بعضها البعض، 

مثل شبكات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية االلكترونية الخدمات اإللكترونية المصرفية واستخدام 

 (.2062علومات )الصعيدى، وبطاقات الدفع، لزيادة الثقة فى أنظمة الدفع القائمة على تكنولوجيا الم

كان البد من  2080وكنتيجة حتمية إلستخدام الخدمات اإللكترونية المصرفية وتحقيقاً لرؤية مصر 

تطور مماثل فى محاسبة التكاليف بصفة عامة وقياس التكلفة بصفة خاصة ،باإلضافة إلى تغير الفكر 

رة كافة شئون الوحدة واتخاذ مختلف القرارات، اإلدارى والفلسفة التى تستخدمها الوحدة اإلقتصادية في إدا

وذلك لكى تتالئم هذه التطورات وهذا الفكر مع المتغيرات الحديثة، فشهدت نظم التكاليف مجموعة من 

التغيرات نتج عنها إعادة النظر في محاسبة التكاليف التقليدية والتى تعرضت للعديد من اإلنتقادات لما قدمته 

الدقة والمالئمة. وفى ضوء تلك اإلنتقادات ظهر أسلوب التكلفة على أساس النشاط  من معلومات تفتقر إلى

الذى يرتكزعلى تعدد مسببات التكلفة بدال من نظام التكاليف القائم على الحجم الذى يعتمد على مسبب وحيد 

عوبات (، إال أن هناك بعض الص2062للتكلفة عند حساب تكلفة الخدمات المقدمة للعميل )أبوشعشيع، 

صاحبت هذا النظام تتمثل في ارتفاع تكاليف المقابالت مع العاملين الالزمة لتجميع البيانات والمعلومات 

الالزمة،والحكم والتقدير الشخصى لتخصيص الوقت على أنشطة المنشأة ، وطول الفترة الزمنية لتطبيق هذا 

توجيه النظر إلمكانية إدارة الطاقات غير  النظام ، وعدم القدرة على تحديد الطاقات غير المستغلة ، وعدم

 (2068المستغلة ،وإنخفاض درجة الدقة فى تخصيص التكاليف اإلضافية )خطاب، 

على حاجة البنوك إلى (  2063؛ زقزوق ،  2063وقد أكدت العديد من الدراسات ومنها )الالفي، 

دمة بالشكل الذى يوفر تقريراً دقيقاً عن نظام جديد للتكاليف يوفر طريقة مالئمة لقياس تكاليف الخدمات المق

تكلفة الخدمة، وحجم الموارد التى اسُتنفذت فى إنتاجها مع إمكانية الحصول على معلومات لمقابلة إحتياجات 

اإلدارة ألغراض إتخاذ القرارت، فاالستخدام األمثل للموارد يعتمد بشكل أساسي على القرارات اإلدارية 

استخدام تلك الموارد، والتوقيت المناسب إلستخدامها، وهو ما يعتبرأهمية استخدام المالئمة، من حيث كيفية 

أساليب المحاسبة اإلدارية المهتمة بالوقت، مثل أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجهه بالوقت كأداة 

تصميم نماذج إلدارة سليمة من حيث التكلفة ويوفر المزيد من البيانات على التكلفة، وكذلك يوفر الفرص ل

تكلفة دقيقة فى البيئات ذات األنشطة المعقدة ويسمح بتعديل تصميم نظام التكاليف عندما تتغير المنتجات أو 

 الخدمات المقدمة، ويتسم هذا النظام بالدقة والبساطة ويساعد على تقدير نسبة إستغالل الطاقة المتاحة .

كنظام تكاليف التكلفة النشاط الموجه بالوقت  تبنى أسلوبمشكلة البحث في  تتبلوروفى ضوء ما سبق 

كمدخل إلتخاذ القرارات الخاصة بإدارة وتخصيص الموارد المتاحة للوحدة ولقياس تكلفة وحدة المنتج، 

وفى استبعاد األنشطة التى ال تضيف  اإلقتصادية يُسهم فى ترشيد التكاليف الخاصة بالخدمات المصرفية ،

 ف غير المستغلة.ثم تخفيض التكالي قيمة ،ومن
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إلى أى مدى يُسهم أسلوب التكلفة :التساؤل الرئيسى التالىالبحث في  ومن ثم يمكن صياغة مشكلة

( فى تخفيض زمن أداء الخدمات المصرفية كمرتكز لترشيد TDABCعلى أساس النشاط الموجه بالوقت )

 تكاليف الطاقة غير المستغلة فى البنوك التجارية المصرية؟

 سات السابقة:الدراثانيا 

فيما يلي نستعرض ملخصاً ألهم األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت المجاالت المختلفة لموضوع 

 البحث، وذلك للتوصل إلي أهم نتائجها، وهي كما يلي:

( بعنوان استخدام نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت 2062تناولت دراسة )أبو شعشيع،  .6

دراسة ميدانية،والتى استهدفت محاسبى التكاليف،المديرين  –كلفة الخدمات الصحية لتحسين قياس ت

مفرده ، وقد  222الماليين ،أعضاء مجلس اإلدارة ، األكاديمين، واعتمدت الدراسة على عينة قوامها

فى تحسين وقياس ترشيد تكلفة الخدمات الصحية فى مصر من  TDABCهدفت الدراسة إلى استخدام 

سة أهم مشكالت قياس وترشيد التكاليف فى مجال الخدمات الصحية،واستعراض نظام خالل درا

TDABC :بوجه عام ، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 

استخدام نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت يساهم فى تحسين قياس ترشيد تكلفة الخدمة  -

اعد أيضا على الترشيد هى ) المبانى ، التجهيزات الصحية ولكن هناك عوامل أخرى تس

 ،التكنولوجيا، الموارد البشرية(.

يساهم نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت فى تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة  -

لألنشطة الخدمية ،وذلك من خالل توفير معلومات تكاليفية التى تساعد فى فهم العالقة بين تكلفة 

وارد المتاحة والطلب عليها بالشكل الذى يسفر عن تخفيض معدل تكلفة الطاقة وبالتالى خفض الم

 . التكلفة النهائية للخدمة المقدمة للعميل

بعنوان دراسة مقارنة لتكلفة المنتج باستخدام أسلوبى التكلفة (Zamrud,2019)وقد استهدفت دراسة  .2

و  ABCموجه بالوقت بهدف إجراء مقارنة بين أسلوبى على أساس النشاط والتكلفة على أساس النشاط ال

TDABC  لحساب تكلفة المنتج من خالل إجراء دراسة حالة على شركة متخصصة في مجال المنتجات

 TDABCالكهربائية واإللكترونية ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن أسلوب 

ة غير المستغلة ويساعد على تقليل الفاقد من خالل معادلة يحسن من دقة تقدير التكاليف وإدارة الطاق

قادر على إعطاء معلومات تفصيلية  TDABCزمنية على هيكل تكلفة اإلنتاج ،كما توصلت إلى أسلوب 

 حول األنشطة واألنشطة الفرعية وكذلك الطاقة العلمية.

التكلفة على أساس النشاط بعنوان دراسة مقارنة بين أسلوبى  (Keun-Hyo,2019)وقد تناولت دراسة  .8

والتكلفة على النشاط الموجه بالوقت ، بهدف توضيح اإلختالفات بين األسلوبين في تخصيص تكاليف 

، من خالل إجراء  TDABCاألشطة المقدمة من المستشفى على المرضى ودراسة فعالية ودقة أسلوب 

تحديد في قسم األطفال، وقد توصلت دراسة تطبيقية ألحد المستشفيات الجامعية بكوريا الجنوبية وبال

ساعد بشكل فعال على حساب  TDABCالدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إستخدام أسلوب 

 تكلفة كل مريض بدقة ،وساعد على تحسين الموارد غير المستغلة على جميع مستويات إدارة المستشفى.
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ام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ( بعنوان استخدام نظ2062كما تناولت دراسة )أبوالفضل،  .4

فى  TDABCفى قياس تكاليف األنشطة المصرفية لتحسين مركزها التنافسى،بهدف كيفية تطبيق نظام 

النشاط المصرفى سعياً إلى  زيادة دقة قياس تكلفة الخدمة المصرفية المقدمة للعمالء فى البنوك التجارية 

لمصرفية على نحوسليم مما يخلق ميزة تنافسية للبنك التجارى من السعودية،ومن ثم تسعير الخدمات ا

خالل إجراء دراسة حالة على فرع ألحد البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية وهو فرع متخصص 

 فى نشاط التحويالت ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

لموجه بالوقت فى البنك التجارى أوضح أن حجم الطاقة أن تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط ا -

من الطاقة المتاحة،وبالتالى يجب حساب تكلفة الوحدة على أساس الطاقة  %33المستغلة فعليا

 المستغلة وليس على الطاقة المتاحة،

فى توفير المعلومات التى تستخدم فى تطويرسياسات تسعير الخدمات  TDABCأهمية استخدام  -

معلومات عن الموارد المطلوبة لتنفيذ األعمال  TDABCلمقدمة للعمالء ، ويوفر نظام المصرفية ا

المطلوبة بكفاءة وفعالية األمر الذى يساعد البنك على تخفيض التكاليف وزيادة األرباح ومن ثم 

 تعظيم مركزها التنافسى.

ساس النشاط الموجه بالوقت ( بعنوان العالقة بين أسلوب التكلفة على أ2063كما أكدت دراسة )الالفي،  .2

والرقابة على التكاليف وانعكاسها على ترشيد القرارات اإلدارية ،بهدف التعرف على آليات عمل أسلوب 

TDABC  ،لتدعيم أغراض الرقابة وترشيد القرارت اإلدارية المستخدمة فى البنوك اإللكترونية

ك اإللكترونية،والتعرف على واقع ترشيد باإلضافة إلى تحديد مستوى الرقابة على التكاليف فى البنو

القرارات اإلدارية فى البنوك اإللكترونية، من خالل إجراء دراسة تطبيقية على البنوك اإللكترونية 

بتصميم قائمة استقصاء موجه إلى المراكز الرئيسية للبنوك التجارية ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة 

وفر معلومات تفصيلية دقيقة عن األنشطة وتكاليفها ومسبباتها ي TDABCمن النتائج أهمها أن أسلوب 

 وطاقة الموارد الالزمة ألدائها.

( بعنوان إطار مقترح لقياس التكاليف اللوجستية 2063وفى هذا السياق تناولت دراسة )عبدالمطلب،  .1

ل دراسة ميدانية  باستخدام نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت في قطاع النقل البحرى من خال

فى قدرته على خفض التكلفة ،من خالل تخصيصها،  TDABC،هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية نظام 

وتحديد وقت حدوثها،مما يساهم فى تقديم تقارير أكثر واقعية لإلدارة تساعدها فى تحديد تكلفة النشاط 

لموانئ المصرية ميزة تنافسية المؤدى بدقة األمر الذى ينعكس على جودة حسابات التكاليف ويعطى ا

 تميزها بين الموانئ الحديثة على مستوى العالم وتوصلت الدراسةإلى :

النظام المحاسبى المطبق بهيئة قناة السويس يستخدم نظام حكمى غير قادر على خفض التكلفة  -

داء وغيرها من أوجه القصور المتمثلة فى عدم كفاءة الرقابة على عناصر التكاليف وتقييم األ

للعاملين واألنشطة التى تستهلك موارد هيئة قناة السويس من أجل إنتاج الخدمة للعميل بالجودة 

 المطلوبة فى الوقت المناسب بسعر تنافسى يدعم قدرتها على النمو واإلستقرار 

وتطبيقه فى قطاع خدمى مشابه فى الخدمات التى تقدمها هيئة قناة  TDABCاقتراح أسلوب  -

ل موانيها،يساهم فى دقة تكلفة الخدمة المقدمة وبالتالى تحقيق هدف خفض التكلفة السويس من خال

 المقدمة للعميل،مما يساهم فى تفعيل عمل الموانئ.



  ………لتحديد تكلفة الموارد غير المستغلة  التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت كمنهج مستحدث

 0202ديسمبر        العدد الثانى          من اثمالية واإلدارية    المجلد اللبحوث الالمجلة العلمية للدراسات وا 6

 

بعنوان تصميم نموذج ألسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه (Barros,2017)كما أكدت دراسة  .0

فى الشركات  TDABCة أو تعقد أسلوببالوقت فى الشركات البرتغالية بهدف تحديد مدى مالئم

وهى شركة برتغالية  GPالصناعية مع تصميم نموذج تجريبى ،من خالل إجراء دراسة حالة على شركة 

متخصصة فى قطاع األغذية المتجمدة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: نموذج 

TDABC ب العمليات ، يمكن أن تستوعب المعادالت مناسب لبيئات اإلنتاج وقادر على التعامل مع تقل

يبدو أكثر تعقدا فى المنشأت الصناعية عن المنشأت  TDABCأسلوب والزمنية المهام المختلفة المنفذة 

الخدمية ويرجع السبب فى ذلك إلى هناك نوعان من الموارد المستخدمة فى مناطق اإلنتاج هما )العمالة 

حاجة إلى تقسيم المهام والعمليات وإنشاء معادلتين لكل عملية وهو  البشرية ، اآلآلت( وبالتالى نحن فى

 أمر ال يحدث فى قطاع الخدمات.

( بعنوان التكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت 2060وقد قامت دراسة )خطاب،  .3

التى استهدفت أعضاء هيئة وبطاقة األداء المتوازن لألداء لقياس تكاليف وإدارة أداء الخدمة التعليمية،و

التدريس، واإلداريين بالجامعات السعودية واعتمدت الدراسة على استبيان إلكترونى ،وهدفت الدراسة 

إلى وضع إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت وبطاقة األداء 

عودية وقياس إدارة األداء بتلك الجامعات من أجل المتوازن لقياس تكاليف الخدمة التعليمية بالجامعات الس

إدارة وتحسين وتطوير العملية التعليمية وتحقيق القدرة التنافسية، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من 

النتائج أهمها أهمية استخدام األساليب الحديثة لقياس تكاليف الخدمة التعليمية بمؤسسات التعليم العالى 

سيساعد المؤسسات التعليمية على حساب  TDABCء بفعالية،كما توصلت إلى نظام وكيفية إدارة األدا

تكلفة الخدمة التعليمية بدقة أعلى،كما أن التكامل سيساعد اإلدارة على تحسين وتطوير العملية التعليمية 

 وتحقيق القدرة التنافسية.

جه بالوقت منهج جديد بعنوان التكلفة على أساس النشاط المو(Badewy,2016)وقد قدمت دراسة  .2

لتخصيص التكاليف فى شركات التصنيع المصرية ، بهدف بيان المشكالت المتعلقة 

فى البيئة الصناعية المصرية من خالل إجراء دراسة حالة  TDABC،وتطبيق أسلوب ABCبأسلوب

لى على إحدى المنشأت الصناعية وهى شركة تعمل فى مجال الصناعة الدوائية ،وقد خلصت الدراسة إ

مجموعة من النتائج أهمها: أن أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت أسهل وأسرع فى بناء 

نماذج دقيقة عن أسلوب التكلفة على أساس النشاط،كما يوفر رؤية عملية لمعالجة الموارد والطاقات 

ثر دقة مقارنة يوفر معلومات عن التكلفة والربحية أك TDABCالفائضة،كما توصلت إلى أن نموذج 

  ABCبأسلوب 

( بعنوان تقييم فعالية مدخل التكلفة على أساس زمن األنشطة في 2061كما أكدت دراسة )الكومى،  .60

تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة في المشروعات الخدمة والتى استهدفت فئات العاملين بمختلف 

مفردة من قطاع مشروعات  40على  المستويات اإلدارية داخل المنشآت الخدمية واعتمدت الدراسة

تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بجامعة عين شمس،وهدفت الدراسة إلى تقييم مستوى 

فعالية استخدام مدخل التكلفة على أساس زمن األنشطة في صناعة الخدمات وخاصة مجال نظم 

يواجه  TDABCأسلوب  ج أهمها:تكنولوجيا المعلومات ، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائ

 بعض اإلعتراضات التى تشير إلى عدم اعتباره أسلوب جديد شأنه شأن األساليب المستحدثة. 
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( فى TDABC( بعنوان دور قياس التكلفة على أساس الوقت )2062فى حين قدمت دراسة )قنديل،  .66

أساس النشاط الموجه بالوقت دعم القدرة التنافسية ، بهدف التعرف على دور منهج قياس التكلفة على 

بغرض دعم القدرة التنافسية ،من خالل إجراء دراسة تطبيقية على البنوك الفلسطينية في قطاع غزة ،وقد 

فى جميع فروع بنك  TDABCتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ضرورة تطبيق منهج 

مة ، وضرورة اإلهتمام بالتحليل فلسطين لما يوفره من دقة فى حسابات تكلفة المنتجات والخد

 اإلستراتيجى لبيانات التكلفة الناتجة من منهج التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت.

(بعنوان تحسين جودة المعلومات التكاليفية بالتكامل بين نظام 2068وأخيرا تناولت دراسة )خطاب،  .62

على أساس النشاط من منظوراألداء ، بهدف التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت ونظام التكاليف 

وضع إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت ونظام التكاليف على 

أساس النشاط من منظور األداء ،من أجل تحسين جودة المعلومات التكاليفية لخدمة أغراض إدارية 

ى بنك الرياض التابع للملكة العربية السعودية ،وقد متعددة ،من خالل إجراء دراسة حالة أجريت عل

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن نظم التكاليف التقليدية التى تستند إلى الحجم ونظام 

طريقة تكاليفية تعتمد  TDABCنظام و التكاليف على أساس النشاط وجهت إليهم العديد من اإلنتقادات

ن أهم مالمحه الرئيسية سرعة تقدير وتركيب متغيراته،إمكانية تطويره وتحديثه على نظام المعادالت وم

 بسهولة

 يلي:ما  يتضح للباحثومن استقراء الدراسات السابقة 

  تباينت الدراسات التى تناولت أسلوبTDABC  من خالل عدة محاور،فركزت معظم الدراسات على

مفهوم واألهداف والخصائص وأهميته ومزايا تناول على التأصيل النظرى لألسلوب بهدف توضيح ال

وعيوب األسلوب، كما ركزت البعض اآلخر من الدراسات على تناول إجراء دراسة مقارنة بين 

وأسلوب التكلفة على أساس النشاط ، وأخيرا تناولت مجموعة من الدراسات التكامل  TDABCأسلوب 

بتكارات وأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت وا

 ومن بينهما بطاقة األداء المتوازن والتكلفة على أساس النشاط وسلسلة القيمة وغيرها من األساليب.

  يعمل أسلوبTDABC  على التخلص من مشكالت أسلوبABC  التى تتمثل فى صعوبة التطبيق

ى اإلستجابة للتغيرات الناتجة عن عمليات التحديث وإستهالك الوقت وإرتفاع التكاليف وعدم المرونة ف

فى دقة قياس التكاليف والرقابة  ABCعلى المزايا المقدمة من أسلوب  TDABC، كما يحفاظ أسلوب 

 على التكاليف وإستبعاد األنشطة التى ال تضيف قيمة.

  يعتبر أسلوبTDABC نشطة التى تعتمد من األساليب التى تهتم بتوفير معلومات مالية وكمية عن األ

عليها اإلدارة فى إنتاج المنتج النهائى أو تقديم خدمة معينة، كما ساعد هذا األسلوب على توفير 

المعلومات التى تساعد إدارة المنشآت فى إدارة تكلفة منتجاتها وتعظيم الربحية كذلك يعمل على 

 إستغالل معدالت الوقت خاصة أنه يتعامل مع حجم كبير من المعامالت.

  يوفر أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت مجاالت لقياس وإدارة الطاقة العاطلة ، وأدى

تطبيق هذا األسلوب إلى تقدير الطاقات غير المستغلة والتكاليف المرتبطة بها، كما يتمتع هذا األسلوب 

  TDABCيناسب أسلوب  بالمرونة عند إجراء اى تغييرات فى مواصفات العمليات اإلنتاجية، وبالتالى

 المنشآت الخدمية التى تتمتع بنسبة عالية من الموارد البشرية والتكنولوجية واألنشطة التشغيلية.
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  اتفقت معظم الدراسات على المزايا التى حققها أسلوبTDABC  فى المنشآت التى تقوم بالخدمات

تباينت بعض من الدراسات حول تطبيق التالية ) شركات األدوية ، اإلتصاالت، الطبية ، اللوجستية( ، و

 فى المنشأت الصناعية TDABCأسلوب 

 اهداف البحث:ثالثا: 

يتجسد الهدف الرئيسى للبحث فى تبنى أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت مدى 

لفرعية  التى الترشيد فى  تكلفة العمليات التى تقدمها البنوك التجارية، من خالل تحديد األنشطة الرئيسية وا

 يقوم بها البنك وتصنيفها إلى أنشطة تضيف للقيمة وأخرى ال تضيف قيمة )يمكن استبعادها (.

 :البحث فروض رابعا 

 الفرض الرئيسى للبحث على النحو التالى :يمكن صياغة 

ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصى منهم بشان أن أسلوب التكلفة على 

يساهم فى تخفيض زمن أداء الخدمات وفى ترشيد تكاليف الطاقة  TDABCلنشاط الموجه بالوقت أساس ا

 غير المستغلة.

ً نحو تحقيق أهداف البحث، واختبار الفروض واستخالص النتائج والتوصيات، البحث: تنظيمخامسا  سعيا

 سوف يتم تقسيم البحث على النحو التالي:

 : العام للبحث. اإلطارالقسم األول 

 دراسة تحليلية ألسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت كمرتكز لترشيد  القسم الثانى:

 تكاليف المؤسسات المصرفية

  أسلوب الثالثالقسم:TDABC  كمدخل لتطوير نظم إدارة التكاليف غير المستغلة بالقطاع

 المصرفى

  القسم الرابع: الدراسة الميدانية 

  توصياتالنتائج والالقسم الخامس 
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 القسم الثانى 

 دراسة تحليلية ألسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت  

 كمرتكز لترشيد تكاليف المؤسسات المصرفية:

تزايدت أهمية العميل واتجهت معظم البنوك لتطوير أداء أنشطتها ووظائفها المختلفة لتحقيق العديد من 

لعميل من خالل توفير الخدمات بالمتطلبات التي يحددها وزيادة درجة األهداف والتي تتمثل في كسب ود ا

رضائه واالحتفاظ بوالئه ،وتتوقف قدرة البنوك على تحقيق تلك األهداف على كمية الموارد المتاحة وحسن 

 استغالل تلك الموارد بما يساعد على أداء هذه الوظائف بصورة مالئمة، لذلك تسعى البنوك إلى تحقيق األداء

الجيد والمنافسة في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك من خالل ترشيد التكاليف والتميزوالمرونة 

 واإلبتكار والجودة.

األمر الذى يقتضى بضرورة وجود أنظمة تكاليف حديثة تحقق القياس الدقيق والتوزيع العادل 

يواكب تطورات بيئة األعمال التنافسية بصفة للتكاليف بما يدعم اإلدارة في اتخاذ قرارتها ورسم سياستها و

. وذلك من خالل اإلعتماد على تقنيات واألساليب (Badewy, 2016)عامة والبيئة الخدمية بصفة خاصة  

الحديثة التى تساعد في مجال إدارة التكلفة المهتمة بالوقت ومن بين هذه األساليب أسلوب التكلفة على أساس 

ستند فكرة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على اإلعتماد على وت النشاط الموجه بالوقت.

الوقت كمسبب لتكلفة النشاط من خالل ركيزتين وهما: التركيزعلى الوقت المستنفذ، ومستوى الطاقة 

المستغلة مما ينعكس على تشغيل العمليات وتحسين إدارة التكلفة والطاقة،كما يُمكن المديرين من الحصول 

 .(2061على معلومات دقيقة عن التكلفة والربحية وترشيد الوقت )أبوشعيشع، 

 أوالً : طبيعة وأهمية أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت

 مفهوم أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت: -2

 Acornلشركة  Andersonظهرأسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت مع تأسيس 

لإلستشارات المحاسبية ومحاولتها المتكررة للتغلب على الصعوبات الموجودة فى أسلوب التكلفة على أساس 

النشاط من خالل القدرة على توفير معلومات عن أوقات الصفقات خاصة مع تطور نظم المعلومات القادرة 

، ( Kadous, 2018) ات العمالءعلى توفير هذه المعلومات مثل نظم تخطيط موارد المشروع وإدارة عالق

ً نحو التطوير والتحسين لمدخل التكلفة على  Hendleeوقد شكلت نجاحات النموذج األول لشركة  دافعا

النموذج فى شكله النهائى فيما يعرف بإسم أسلوب التكلفة  Kaplan & Andersonأساس الصفقات ،ليضع 

 (.2060على أساس النشاط الموجه بالوقت )الواجد، 

عتمد هذا األسلوب على تحويل محركات التكلفة إلى معادالت الوقت والتى تعبر عن الوقت وي

الضرورى ألداء النشاط ، وذلك على اعتبارأن معظم الموارد المتاحة تمتلك قدرات وطاقات يمكن أن يتم 

لوقوع تكلفة  قياسها بسهولة ودقة بواسطة عنصر الزمن وبالتالى تكون الفترة الزمنية هى المسبب الرئيسى

ً فى تخصيص الموارد ألغراض (Lahutta, 2015)النشاط  ،وبالتالى يمثل عنصر الزمن دوراً محوريا

التكلفة ، وفقا لهذا األسلوب اليتم تعيين الموارد ألول مرة على األنشطة بل يتم تجميعها فى مستوى أعلى 

زمنية والتى تعبرعن الوقت المطلوب لتنفيذ )عملية(  ويتم تقدير إستخدام الموارد مباشرة بإستخدام معدالت 

 .(Sophie Hoozée, 2017)نشاط معين 
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بأنه أسلوب لقياس التكلفة فى المنشآت  TDABC( أسلوب 2060وعرفت دراسة  )حلبوب، 

الصناعية أو الخدمية،يعتمد على تكلفة الوحدة والوقت الالزم ألداء النشاط باإلعتماد على معادالت الوقت 

ملية تخصيص التكاليف على األنشطة ومن ثم تخصيص تكاليف األنشطة على تكلفة المنتج.وذلك بدالً من ع

عن طريق التعرف على األنشطة التى ال تضيف قيمة إذا يتم حذف تلك األنشطة مما يؤدى إلى تحسين أداء 

ات المتاحة العمليات ،وترشيد تشكيلة المنتجات والخدمات المقدمة وتقديم معلومات لإلدارة عن الطاق

 والطاقات المستخدمة وتحديد الفرص المتاحة إلدارة الموارد.

أن  Sigüenza Guzmán, 2014) ; (Öker H. A., 2016كما أشارت بعض الدراسات 

هو أسلوب تكاليفى يتميز بالقدرة على التكامل مع البيانات المتوفرة بالفعل من تخطيط  TDABCأسلوب 

القات العمالء كما أنه لديه القدرة على التنبؤ بالطلب على الموارد كما أن موارد المشروع وأنظمة إدارة ع

صيانته غير مكلفة وسريعة ويتطلب نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت تقدير معدل تكلفة وحدة 

وب ( أن أسل2064الطاقة الموارد ومعدل استهالك غرض التكلفة. وفى هذا السياق أوضحت دراسة  )هاشم، 

التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت يوفر فرص جديدة لتصميم نماذج تكلفة دقيقة فى بيئات ذات أنشطة 

معقدة مثل منشأت التوزيع والخدمات اللوجستية ،المستشفيات ، ومنشأت الخدمات بصفة عامة ، ويسمح 

عند إعادة تخطيط تقديم الخدمات وهذه بالتحديث السهل لنظام التكلفة عند إجراء تغييرفى الخدمات المقدمة أو 

 . السمات تجعل األسلوب مالئماً للبيئات سريعة التغير. 

 أهداف أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت: -0

 ( :  2062يحقق أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت العديد من األهداف )أحمد ، 

 تكاليف األنشطة الخدمية وادارتها باستخدام معدالت الوقت  قياس التكاليف غير المباشرة وخاصة

 وربطها بمسببات الوقت.

  إدارة الطاقة وخاصة الطاقة الفائضة يعتبر هدف رئيسى للمنظمة ال يمكن تحقيقه إال من خالل

 أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت حيث يأخذ فى اعتباره الطاقة غير المستغلة.

  وتكلفة كل نشاط فى المنظمة عن طريق وقت انجاز النشاط أو وقت التشغيل ومن ثم قياس وقت

 يوفر لإلدارة القدرة على اتخاذ القرار فى الوقت المالئم. 

  قياس أداء المنظمة لتحديد كفاءة انجاز األنشطة التى يتم أدائها باستخدام مجموعة أساليب مستحدثة

 س النشاط الموجه بالوقت. متطورة مدعمة ألسلوب التكلفة على أسا

  قياس تكلفة الموارد المستهلكة فى األنشطة الرئيسية بالمنظمة ومن ثم قياس تكلفة الطاقة المستغلة

 واستبعاد الطاقة غيرالمستغلة. 

 خصائص أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت  -3

حديد خصائص أسلوب ( على ت2063عبدالمطلب،  ؛ 2068اتفقت معظم الدراسات )الحبرى، 

 التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت: 

  الدقة : ينفرد أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت بالدقة فالعالقات بين الموارد والطاقة

واضحة في صورة معدل تكلفة وحدة الطاقة، والعالقة السبيبة بين طاقات الموارد وغرض التكلفة 
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شطة متعددة المحركات قادرة على تحديد كمية الطاقة الالزمة لكل حالة من حاالت النهائى ُمعرفة بأن

النشاط اعتمادا على خصائص هذه الحالة التى تعكسها محركات استهالك الطاقة.ويعتبر أقل مداخل 

 التكاليف عرضه للخطأ التكاليفى فى حالة عدم اإلستغالل الكامل للموارد.

 فة على أساس النشاط الموجه بالوقت بالبساطة فى انجازه لتخصيص البساطة : يتميز نموذج التكل

الموارد على أغراض التكلفة النهائية وتوفير كافة المعلومات التكاليفية الالزمة لإلستخدامات اإلدارية 

باستخدام معيارين فقط المعيار األول تكلفة وحدة طاقة المورد ، المعيار الثانى الطاقة المستهلكة 

 كلفة.بغرض الت

  التكامل : يحقق أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت أقصى درجات التكامل مما يجعل

عمليات وأنشطة المشروع أكثر شفافية ويزيد من فعالية الموازنات على أساس النشاط ودعم عمليات 

 التخطيط والرقابة. 

  ُوجه بالطاقة ، ويلعب الوقت دوراً هاماً التعرية : أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت م

نظرا لإلمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى التعبير عن الطاقة ،ويمكن التاكيد على أن اإلبداع الجديد 

هو اإلنتقال من منهجية التخصيص الثنائية التى اعتمدت علىها كافة مداخل التكلفة إلى التخصيص 

 بذولة إلنتاج أوتقديم أغراض التكلفة المختلفة.المباشر اعتمادا على المجهودات الم

  المرونة : يتميز هذا األسلوب بالقابلية للتطبيق فى أى صناعة اى كانت درجة تعقيد العمليات

والمنتجات والعمالء والقطاعات. كما يمكن استخدامه بين مختلف الصناعات والخدمات فى ظل 

 قيامها بأنشطة تشغيلية متعددة.

 : TDABCوأسلوب  ABCسلوب التمييز بين أ -4

إن منهج التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت يٌبنى على نقاط ضعف التكلفة على أساس   

 TDABCالنشاط، وال يقتصر اإلختالف بين األسلوبين فى تحديد تكاليف النشاط ،فالتكلفة على أساس 

ً القدرة على تحديد الطاقة يستخدم مسببات الت ABCيُستخدم معادالت الوقت، بينما فى أسلوب  كلفة،وأيضا

غير المستغلة  فأسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت يهتم بتحديد الطاقة غير المستغلة ،بينما 

ً من حيث تحديث النظام فأسلوب التكلفة  ABCفى ظل نظام  اليهتم بتحديد الطاقة غير المستغلة، وأيضا

ال يستغرق وقت للتحديث حيث  TDABCديث النظام بينما أسلوب على أساس النشاط يستغرق وقت لتح

 يشمل جميع الجوانب الخاصة لنشاط معين. 

( أن أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت يمثل 2061وقد أشارت دراسة )محمد ،   

اط لقياس تكلفة مراجعة واقعية أو تعديل للتكلفة على أساس النشاط ، فقد وضعت التكلفة على أساس النش

المنتج بشكل أكثر دقة وكذلك تقديم معلومات تتعلق بالتكلفة إلدارة أفضل لعمليات المنشأة إال أنه فشل فى 

ذلك، أما مدخل التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت فهو أسهل وأبسط وأكثر فعالية من أسلوب التكلفة 

 على أساس النشاط. 

أن أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت يعتمد (Todorovic, 2014)وذكرت دراسة   

على معادالت الوقت التى تتغير باستمرار، ومع تنوع األنشطة والمنتجات وتعقيدها يمكن تحديث النظام 

يتطلب اإلجتماع  ABCوأن تطبيق معادالت الوقت ساعد على زيادة دقة حسابات التكاليف، على عكس 

ة كل فترة محاسبية من أجل إعادة تقدير الوقت الالزم لتقدير األنشطة، ويمكن بيان مع الموظفين فى نهاي
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اإلختالف  بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت وأسلوب التكلفة على أساس النشاط من 

تنفيذية ( باإلجراءات ال6خالل إجراءات التنفيذ الخاصة بكل نظام من هذه األنظمة: ويشير الجدول رقم )

  TDABCو  ABCلكل من نظام 

 ( 2جدول رقم )

 ABCوTDABCاإلجراءات التنفيذية لكل من نظام 

 أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت م أسلوب التكلفة على أساس النشاط م

 تحديد موضوع التكلفة 2 تحديد موضوع التكلفة 2

 تحديد وجمع الموارد 0 تحديد وجمع الموارد 0

 انشاء وتصنيف مراكز تشغيل للتكلفة 3 انشاء وتصنيف مراكز تشغيل للتكلفة 3

 تحديد تكلفة الوحدة من الطاقة المتاحة 4 التعرف على األنشطة المستهلكة للطاقة 4

التعرف على البنود التشغيلية الخاصة بكل  5

 مركز تكلفة

التعرف على األنشطة ووقت التشغيل ومقدار العمل  5

 المطلوب

التعرف على خطوات التشغيل وتفاصيل  6

 العمل لكل عملية

التعرف على وظيفة الوقت لجميع األنشطة بجانب  6

 التعرف على تكلفة جميع األنشطة فى المشروع

 ABCوضع تقرير لجميع إدارات  7 التعرف على كمية األعطال بكل نشاط 7

 غير هامة ABC 8اعداد تقرير لجميع اإلدارات  8

  (Huang, 2014) المصدر:

 أهمية أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت: -5

أهميته لعاملين أساسين ، العامل األول مالئمته لمختلف أنواع  TDABCاكتسب أسلوب    

ً فى احتساب  القطاعات سواء صناعية أو خدمية أو تجارية فجميع هذه القطاعات يلعب الوقت عنصراً هاما

خصيصها ، أما العامل الثانى كونه احد األساليب  المستحدثة فى ادارة التكلفة ألغراض تكاليفها وطريقة ت

رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بصفة عامة وداخل المنظمات الخدمية بصفة خاصة ،وكذلك السعى 

إلى مستوى المستمر من قبل المنشآت الخدمية اتجاه األساليب المحاسبية الحديثة والتى من شأنها الوصول 

كفاءة أفضل فى استغالل مورادها المتاحة والمساهمة فى تدنية تكاليف الطاقة العاطلة، وأمكن استخدام هذا 

 Azmi, 2018) (Ashikur;األسلوب فى الخدمات اللوجستية وشركات التوزيع ، والبنوك والمستشفيات 

Rahman, 2017  . 

ى أساس النشاط الموجه بالوقت ساعد على اتخاذ ( أن تطبيق أسلوب التكلفة عل2060وأوضح )خطاب، 

 اإلجراءات الرقابية من خالل:

  إعداد التقارير المالية : استخدام التخطيط والتنبؤ المالى يساعد على الكفاءة فى إعداد التقارير

 المالية الموحدة وبساطة أنشطة التدفقات النقدية وتيسير العمليات المالية وتخفيض التكاليف. 

 ة التكلفة : القدرة على تجميع تكاليف كل نشاط داخل اإلدارات حتى يمكن الحصول على تمثيل شفافي

 أدق وأكثر شمولية للتكاليف لإلدارات.
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  تخصيص الموارد وتطوير الميزانية: الوصول إلي تخصيص دقيق لتكاليف اإلدارات ويساعد فى

 فهم القدر المستهلك من الموارد.

 بيق أسلوب الخدمات المشتركة : إن تطTDABC  يؤدى إلى تبسيط اعداد الميزانية والتقارير

سيجعل كل منظمة قادرة على ادارة الخدمات والبرامج المشتركة بكفاءة عالية وتخصيص التكاليف 

 والموارد على كل اإلدارات دون حدوث ازداوجية فى التخصيص

 لوقتأسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه باآليات تفعيل ثانيا : 

بأنه يأخذ فى اإلعتبار مسببات متعددة لتحديد تكلفة النشاط .حيث أنه فى مدخل  TDABCيتميز أسلوب 

TDABC  يكون عدد مسببات الوقت أو الفترات الزمنية فى معادلة الوقت غير محدد طالما ان الموظفين

ت الوقت يأخذ نموذج باستخدام معادال(.و2068يؤدون مهام تنتمى لنفس مجمع الموارد )البتانونى، 

TDABC  في االعتبار األنشطة والعمليات المعقدة ويوفر معلومات أكثر دقة حول التكلفة، كما أنه قادرعلى

  .(Ostadi, 2019)تحديد الموارد والطاقة غير المستخدمة ، وبالتالي يوفر إدارة أفضل للموارد 

المكون األساسى والفريد لمدخل أن معادالت الوقت هى  (Olsson, 2017)وقد أوضحت دراسة  

TDABC  والمعادلة الزمنية هى شكل ما لمعادلة اإلنحدار الخطى المعروفة حيث يكون المتغير التابع هو

فترة الزمن التى يحتاجها تنفيذ النشاط باستخدام طاقة مجمع الموارد ،والمتغيرأو المتغيرات المستقلة هى 

ة أداء النشاط، ويمكن تقدير الوقت بعدة طرق )عبدالرحمن، المؤثرات )المسببات( الزمنية لطول فتر

2068:) 

 .الرصد المباشر والمالحظة الفعلية 

 .متوسط الوقت المستنفذ لكل عملية 

 .اجراء المقابالت أو عملية المسح للعاملين 

 .تقدير الوقت عن طريق العمليات المماثلة في المنظمات األخري 

 أساس النشاط الموجه بالوقت:  منهجية تطبيق أسلوب  التكلفة على -2

بتوجيه تكاليف الموارد مباشرة إلى وحدة التكلفة اعتمادا على الوقت  TDABCتتميز آلية عمل 

كمسبب وحيد إلستهالك تكاليف الموارد المتاحة، وتعتمد هذه اآللية على نوعين من التقديرات فقط  

 لالزم ألداء كل نشاط .للتطبيق وهما تكلفة الوحدة من الطاقة المتاحة والوقت ا

 تحديد معدل تكلفة الوحدة من الطاقة المتاحة : -أ

 

 

حيث يشار إلى تكاليف الموارد المتاحة باألفراد أواآلآلت التى تقوم بإنجاز األعمال فعليا،بينما الطاقة 

تهم مع العملية للموارد يمكن تحديدها من خالل تقدير الوقت الذى يقضيه العمال بالفعل فى القيام بأنشط

الموارد المتاحة فى مراكز التكلفة معينة ، ويقصد به مقدار الوقت الفعلى المخصص لذلك األنشطة وليس 

 مقدار الوقت النظرى المتاح للمنشاة  

 

الطاقة العملية للموارد÷ معدل تكلفة الوحدة = إجمالى تكاليف الموارد المتاحة   
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 تحديد مقدار الوقت المطلوب لتنفيذ معاملة أو نشاط : -ب

ة من الطاقة فى تحميل يستخدم أسلوب  التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت معدل تكلفة الوحد

تكاليف الموارد المخصصة للقسم على موضوعات القياس التكاليفى عن طريق تقدير الطلب على طاقة 

الموارد من خالل تحديد الزمن الالزم ألداء النشاط واألنشطة التى يتطلبها كل هدف تكاليفى ، وتتمثل 

اء وحدة واحدة لكل نوع من أنواع النشاط (عن الفكرة العامة فى تحديد الوقت الآلزم لتنفيذ النشاط )ألد

طريق  المالحظة المباشرة أو المقابالت الشخصية أو تحليل البيانات التاريخية ، ويتم تحديد وذلك وفقا 

 للصيغة التالية:

 

 

 

 

ويطلق عليه معدل سرعة التشغيل حيث أن وقت الوحدة يساوى الوقت الفعلى المطلوب للقيام بالنشاط 

(Meric, 2018)  

 البناء الرياضى لنموذج التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت: -0

فى بيئات األعمال شديدة التعقد والتغير ال يستلزم أداء النشاط فى كل  TDABCفى ظل استخدام نظام 

مرة استهالك نفس الكمية من الموارد المتاحة وتوضح معادلة الوقت العامة الوقت الذى يستهلكله مسبب وقت 

 (2020، شحاتهحدث النشاط ويعتبرالنموذج بأكمله مبني على معادالت الوقت )

Tj, k = β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + ….. + Βp.Xp 

من  Pفي ظل   Jفي النشاط Kالمطلوب للحدث   Tوتوضح هذه المعادلة العامة للوقت ، الوقت

 ، حيث أن: xمسببات الوقت الممكنة 

Tj, k نجاز الحدث = الوقت المطلوب إلK    في النشاطJ. 

Β0  المقدار الثابت من الوقت للنشاط =J  لخصائص الحدث ،K. 

β1  عندما تكون  6= الوقت المستنفذ لوحدة من مسبب الوقتX2, X3… XP .كلها ثابتة 

X1 =  6مسبب الوقت  ،X2  2= مسبب الوقت  ....،XP. 

P   نجاز النشاط = عدد مسببات الوقت التي تحدد الوقت المطلوب إJ. 

 :   TDABCويوضح الشكل التالى مراحل وضع تصميم ألسلوب 

 

 

 

 تكلفة الوحدة = تكلفة النشاط 

وقت الوحدة × = معدل تكلفة الطاقة   
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 ( :0228المصدر: )عبدالمطلب، 

 TDABC( مراحل وضع تصميم أسلوب 2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد الموارد واألنشطة الخاصة 

تحديد تكاليف الموارد واألعمال 

 الفردية

 

تقدير القدرة العملية لكل مجموعه 

 من الموارد 

 

تحديد التكاليف التي تعود لكل وحد  

 من الزمن 

 

تقرير وحدات الوقت الخاصة بكل 

 نشاط

 

تحديد تكلفة العملية  

 ) تحديد التكلفة الكلية للنشاط (

 

 وسائل معرفة تكلفة الوقت 

 

 الموارد غير المستخدمة واألعمال

 غير المنجزة

 

 أنشطة معرفة األعمال غير المنجزة

 تشغيل

 

 تقدير التكاليف 

 

عدد المجموعات المشاركة فى كل نشاط 

 

 التكلفة المميزة لكل منتج

 معادلة الوقت 

 تقديرات الوقت لكل نشاط ×التكاليف المستهلكة 

 /  التكلفة للوحدة  

 التغيرات المحتملة التي تؤثر علي استه ك الوقت المخصص لكل نشاط 
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 تقييم أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ) المزايا واإلنتقادات (: -3

 لتكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت: مزايا أسلوب ا 3-2

تناولتتتتت العديتتتتد متتتتن الدراستتتتات المزايتتتتا التتتتتى يحققهتتتتا استتتتتخدام متتتتنهج قيتتتتاس التكلفتتتتة علتتتتى أستتتتاس 

علتتتى مزايتتتا  (Garry Billy Ardiansyah, 2017)النشتتتاط الموجتتته بالوقتتتت، فأكتتتدت دراستتتة 

 من خالل قدرته على : TDABCأسلوب 

   مالئمتتتتة تستتتتاعد المستتتتتخدمين والمحاستتتتبين علتتتتى تحديتتتتد تتتتتوفير معلومتتتتات تفصتتتتيلية دقيقتتتتة

 األسباب الرئيسية للمشكالت بالمنظمات.

  يتكامتتتتل هتتتتذا المتتتتنهج بشتتتتكل جيتتتتد متتتتع البيانتتتتات المتاحتتتتة متتتتن ختتتتالل بتتتترامج تخطتتتتيط متتتتوارد

وأنظمتتتة إدارة عالقتتتات العمتتتالء ، ممتتتا يجعتتتل النظتتتام أكثتتتر فعاليتتتة وديناميكيتتتة  ERPالمؤسستتتة 

 انخفاض التكاليف التشغيلية للنظام.وأقل كثافة عمالية، و

  يتتتوفر رؤيتتتة واضتتتحة عتتتن كفتتتاءة العمليتتتات واالستتتتفادة متتتن الطاقتتتة بفعاليتتتة ،وذلتتتك متتتن ختتتالل

   توفير معلومات دقيقة عن الموارد غير المستغلة

  يستتتتاعد علتتتتى تتتتتوفير معلومتتتتات مالئمتتتتة عتتتتن التكتتتتاليف والربحيتتتتة بشتتتتكل اقتصتتتتادى ستتتتريع

 وبالتالى يمكن تشغيله شهريا. 

  يبستتتتط متتتتن تعقيتتتتدات أستتتتلوب قيتتتتاس التكلفتتتتة علتتتتى أستتتتاس النشتتتتاط متتتتن حيتتتتث القضتتتتاء علتتتتى

مرحلتتتتة بنتتتتاء األنشتتتتطة وكيفيتتتتة تحديتتتتد محركتهتتتتا وبالتتتتتالى يتميتتتتز بالستتتترعة والستتتتهولة تقتتتتدير 

 البيانات 

  ستتتهولة اجتتتراء التحتتتديثات الالزمتتتة فتتتى الظتتتروف التشتتتغيلية مثتتتل زيتتتادة عتتتدد األنشتتتطة ،ومتتتن

 بات التكلفةالسهل تحديث معدالت مسب

 اإلنتقادات الموجه إلى  أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت:   3-0

اتفتتتق معظتتتم البتتتاحثين علتتتى أن أستتتلوب التكلفتتتة علتتتى أستتتاس النشتتتاط الموجتتته بالوقتتتت ال يتتتزال لديتتته 

نقتتتتاط الضتتتتعف التتتتتى يعتتتتانى منهتتتتا هتتتتذا  (Namazi, 2016)بعتتتتض نقتتتتاط الضتتتتعف، وتناولتتتتت دراستتتتة 

 األسلوب: 

 تطبيتتتتق أستتتتلوب  يقتصتتتترTDABC  علتتتتى الحتتتتاالت التتتتتى يمكتتتتن فيهتتتتا استتتتتخدام عنصتتتترالوقت

 كمحرك ومسبب أساسى للتكلفة وعدم إمكانية إجراء المالحظة المباشرة لألنشطة.

  يضتتتتيف أستتتتلوبTDABC  خطتتتتوة غيتتتتر ضتتتترورية  تتمثتتتتل فتتتتى  مشتتتتاركة المتتتتديرين بعتتتتض

طويتتتل ممتتتا يتتتؤدى التقتتتديرات الشخصتتتية بخصتتتوص الوقتتتت ، وهتتتذا اإلجتتتراء يستتتتغرق وقتتتت 

إلتتتتى أخطتتتتاء فتتتتى القيتتتتاس ويخلتتتتق تبتتتتاين )عتتتتدم تنتتتتاظر( فتتتتى المعلومتتتتات عتتتتن تكلفتتتتة المنتتتتتج 

 والربحية 

   يحتتتتتتاج أستتتتتلوبTDABC  عنتتتتتد تصتتتتتميمه وتنفيتتتتتذه ألول متتتتترة معلومتتتتتات مفصتتتتتلة  وهتتتتتذا

وأيضتتتا تتتتزداد صتتتعوبة  يتطلتتتب تحتتتديث النمتتتوذج وإعتتتادة حستتتابه وتحديثتتته بمعتتتادالت الوقتتتت

ت نظتتتم المعلومتتتات الحاليتتتة فتتتى المنشتتتأة ال تتتتوفر معلومتتتات التتتتى يحتاجهتتتا فتتتى حالتتتة متتتا اذا كانتتت

 النظام.
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  يواجتتته أستتتلوبTDABC  فتتتى حالتتتة قيتتتام معظتتتم اإلدارات بتنفيتتتذ نشتتتاطين أو أكثتتتر يستتتتهلكوا

متتتوارد مباشتتتترة وغيتتتتر مباشتتترة بنستتتتب مختلفتتتتة داختتتل القستتتتم الواحتتتتد هتتتذا يتطلتتتتب نتتتتوع متتتتن 

 اإلستطالع والحصر.

  يتجاهتتتل أستتتلوبTDABC  مرحلتتتة تعريتتتف وتحديتتتتد األنشتتتطة ويلغتتتى مرحلتتتة تتبتتتع تكتتتتاليف

المتتتوارد المتاحتتتة نحتتتو األنشتتتطة ويركتتتز علتتتى عمليتتتات كتتتل قستتتم والوقتتتت التتتالزم ألداء كتتتل 

قستتتتتم ، وبالتتتتتتالى فتتتتتإن اإلفتقتتتتتار إلتتتتتى تحديتتتتتد النشتتتتتاط يحتتتتتد بشتتتتتكل كبيتتتتترمن عمتتتتتل أستتتتتلوب 

TDABC إلتتتتى الحجتتتتتم )  فتتتتى الموسستتتتات ويعنتتتتى العتتتتودة إلتتتتى أنظمتتتتة التكتتتتاليف المستتتتتندة

 األساس التقليدى(. 

 القسم الثالث

 كمدخل لتطوير نظم إدارة التكاليف غير المستغلة TDABCأسلوب  

 بالقطاع المصرفى 

يعد أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقتت كأستلوب مستتحدث للقيتاس التدقيق للتكلفتة والتخصتيص 

ساستتى فتتى ترشتتيد وإزالتتة جوانتتب الفاقتتد والضتتياع فتتى كافتتة األمثتتل للتكتتاليف غيتتر المباشتترة ،يتمثتتل هدفتته األ

المراحتتل واألنشتتطة ،واستتتغالل المتتوارد المتاحتتة أفضتتل استتتغالل ممكن،لتتذلك فتتان تقنيتتة ضتتبط الوقتتت تحقتتق 

العديد من اآلثاراإليجابية للقطاع المصرفى من أهمها ضبط وقت تسليم وتحسين الخدمة المقدمة للعمتالء  ممتا 

التكلفتة علتى  أسلوبم القدرة التنافسية للقطاع المصرفى،حيث تستند نظم ترشيد التكاليف إلى يترتب عليه تدعي

أساس النشاط الموجه بالوقت ،فعند ادخال عنصر وقت اإلنجاز كمحرك للتكلفة بهتدف تخصتيص التكلفتة غيتر 

نتتج او الخدمتة المقدمتة المباشرة ،يتم تقييم أداء األنشطة وربط زمن أداء النشاط بما يتوافتق متع مواصتفات الم

 (.2062وحاجات العمالء )الزينى، 

  قياس الطاقة غير المستغلة فى ظل مداخل إدارة التكلفة: -2

تعتبر الطاقة غير المستغلة مشكلة من أكبر المشاكل التى تواجه القطاع المصرفى فى عصرنا الحديث حيث 

ادية وموارد دون اإلستغالل األمثل من الممكن أن يمتلك القطاع المصرفى  لطاقات بشرية وطاقات م

واإلستفادة منها أكبر قدر ممكن وذلك لعدم وجود أى معلومات عن هذه الطاقة ، لذلك يُمثل الهدف الرئيسى 

هواإلستفادة من كافة الطاقات المتاحة دون وجود قصور يؤدى إلى زيادة التكاليف والتى ينتج عنها  وجود 

 طاقات غير مستغلة.

م الطاقة بمدى قدرة القطاعات الخدمية بصفة عامة والقطاع المصرفى بشكل خاص  يشير مفهوو  

على تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التى تشبع إحتياجات ومتطلبات العمالء ، وتأخذ هذه الطاقة العديد 

فيها بمثابة المحرك  من األشكال المتمثلة فى الموارد المتاحة ،ويعد إدارة هذه الموارد بكفاءة وفعالية والتحكم

ً نحو تحقيق ميزة تنافسية فى التخلص من  األساسى لعمليات وإدارة التكلفة. وتحاول القطاعات الخدمية سعيا

أوعلى األقل  تقليل مستوى الطاقة غير المستغلة لديها فهى تعد من أهم التحديات الرئيسية التى تواجه  

طاعات فى إدارة وتخطيط هذا الجزء حققت األهداف التى مديرى القطاعات الخدمية ،فإن نجحت إدارة الق

 .(Santana A. e., 2017)تسعى إليها 
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( بأنها  ذلك الجزء المتبقى من الطاقة المتاحة بعد استبعاد الطاقة المستغلة 2061عرفتها دراسة )جرد، و

والخدمات بحيث ال ،وهذه الطاقة ال تضيف قيمة للمنتج ،ومن ثم يجب عدم تحمل تكلفتها على المنتجات 

ً على اإلنتاج المحقق ، وإنما يجب تحميلها على قائمة الدخل. قسمت الطاقة غير المستغلة إلى وتكون عبئا

 نوعين من الطاقات وهما: 

 :ويقصد بها زيادة الموارد المتاحة عن حجم الطلب السوقى ويظهر هذا النوع من الطاقة  الطاقة الفائضة

 الموارد المتاحة أو التسهيالت المتوفرة بهدف مقابلة ضرورية مستقبلية. عند القيام بإحتجاز جزء من

 :ؤقتة وتعتبر وتعرف بعدم اإلستخدام الكامل للموارد المتاحة داخل المؤسسة ولكن بصفة م الطاقة العاطلة

تكاليف اإلحتفاظ بها طاقة عاطلة وبمثابة تكاليف زمنية ترتبط بطول فترة مزاولة األنشطة وليس 

بتصنيع المنتجات خالل هذه الفترة ،وقد تلجأ بعض المنشات إلى إعتبار الطاقة العاطلة نسبة من 

   الضياع التى تواجهها بسبب عدم رضا العميل. 

( إلى األهداف العامة التى تسعى إليها الوحدة اإلقتصادية عند 2068 وأشارت دراسة )السوافيرى،

 إجراء القياس والتقرير عن تكلفة الطاقة المستغلة والطاقة غير المستغلة تتمثل فى: 

 توفير معلومات مالئمة لعملية إتخاذ القرارات تتصف بالحداثة والتطوير والواقعية. (6

 جودة التقارير المالية.تأثير جودة المعلومات التكاليفية على  (2

تحفيرالمديرين والعاملين من خالل تقييم أداء محاسبى عادل مستنداً فى عملية تخصيص علمية  (8

مقنعة فهناك عدة معايير يلتزم بها المحاسبون عند القيام بعمبية تخصيص التكاليف وهى) معيار 

 يار القدرة على التحمل(.السبب والنتيجة ،معياراإلستفادة المتحصل عليها، معيارالعدالة ومع

اإلستحدام األمثل للموارد وقياس الطاقة غير المستغلة التى تساعد على إيجاد فرص فى المستقبل  (4

فى  خفض التكاليف من خالل معالجة أو التخلص من الطاقة العاطلة أو الفائضة وزيادة عائد 

فى إنتاج وبيع منتجات وخدمات العمليات الداخلية من خالل استخدام التكلفة العاطلة أو الفائضة 

أكثر فالتخلص من الطاقة العاطلة أو الفائضة بالبيع أو استغاللها فى إنتاج منتجات أكثر من خالل 

 دراسة مستويات الطاقة فى خالل فترات زمنية عديدة والتى قد تظهر الطاقة غير المستغلة.

 لى أساس النشاط:أوجه قصور أسلوب التكلفة على أساس الحجم وأسلوب التكلفة ع 2-2

وجهت إنتقادات إلى أسلوب التكلفة على أساس الحجم أسلوب التكلفة على أساس النشاط إلى أنهما ال يعترفا  

بالطاقات غير المستغلة حيث يقوم على افتراض أساسى هو  أن الموارد المادية والبشرية تعمال بكامل طاقتها 

فأسلوب التكلفة على أساس الحجم يقوم بتحميل التكاليف غير  ، كما ال يقدموا أى معلومات عن تلك الطاقات،

المباشرة على الحجم ،بينما نظام التكلفة على أساس النشاط يُخصص التكاليف بشكل أكثر دقة إلى أهداف 

يتم استهالك الموارد من قبل األنشطة ، ويتم استخدام برامج التكلفة )المنتجات أو الخدمات أو العمالء( و

 . (Chompu-Inwai, 2017)تكلفة متعددة لتخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات تشغيل 

( إلى المشاكل األساسية لنظم قياس التكاليف التقليدية وعجزها عن توفير 2062وأشارت دراسة )شاهين،  

 متطلبات المعلومات وإحتياجات اإلدارة والتى تتمثل فى: 

  :يف بأختتد الطتابع المتالى فتى األستتاس عنتد جمتع المعلومتتات تنفترد أنظمتتة قيتاس التكتالنقصص الم ئمصة

والتقريتر عنهتتا دون استتتخدام المؤشتترات والمقتتاييس الكميتة ، فمعظتتم األهتتداف فتتى الوحتتدة اإلقصتتادية 
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تكون فتى صتورة غيتر ماليتة متمثلتة فتى القيمتة المقدمتة للعمتالء والجتودة والمرونتة وبالتتالى تعتد هتذه 

 األنظمة غير مالئمة.

  تغيرت األهمية النسبية لعناصر التكاليف فى السنوات اآلخيرة حيث فى معلومات التكاليف: التحريف

تناقصتتتت األهميتتتة النستتتبية لتكتتتاليف العمالتتتة المباشتتترة وتزايتتتدت األهميتتتة النستتتبية لعناصتتتر التكتتتاليف 

فتى البيئتة اإلضافية نتيجة تزايد اإلعتماد على التكنولوجيتا الحديثتة وبالتتالى عنتد تطبيتق هتذه األستاليب 

الحديثتتة يتتؤدى إلتتى حتتدوث مجموعتتة متتن المشتتاكل ويرجتتع الستتبب فتتى ذلتتك صتتعوبة فصتتل التكتتاليف 

 . الخاصة باألنشطة غير الضرورية عن تلك المتعلقة باألنشطة الضرورية

  :تهتتم أستاليب المحاستبة التقليديتة بالمعلومتات الفعليتة التتى تختص الفتترات الماضتية وال عدم المرونة

بعض المؤشرات الحقيقية عن الكيفية التى يتم بهتا إجتراء تحستينات فتى المستتقبل وبالتتالى  تهتم بتوفير

 يواجه متخذى صعوبة  للتعبير عن التحسينات فى المستقبل.

  :تتميتز أستاليب المحاستبة التقليديتة بطتول المتدى عدم الترابط بصصورة م ئمصة مصع الحسصابات الماليصة

علتتى عكتتس اآلونتتة اآلخيتترة تستتعى ،  أحجتتام كبيتتر متتن المختتزونالزمنتتى لتتدورة اإلنتتتاج واإلحتفتتاظ ب

 .الوحدات اإلقتصادية إلى خفض زمن دورة التشغيل واإلحتفاظ بمخزون أقل

( المشتاكل المصتحابة للتطبيتق العملتى ألستلوب التكلفتة علتى أستاس 2020كما أوضحت دراسة )شحاتة،

 النشاط وتبرزهذه المشاكل فى كل من: 

 غالبتاً ال يتتتم إستتغالل الطاقتتة المتاحتة ألحتتد األنشتطة وبتتذلك الجتتزء اقصة المتاحصصة:معصدالت إسصصتغ ل الط

المرتبط من التكاليف الثابتة بهذا النشاط ال يجب توزيعها بالكامتل علتى وحتدة المنتتج وإنمتا يتتم تحميتل 

 المنتج بالجزء المستغل فقط.

  :تتي تمتارس داختل القطتاع المصترفى تقترن عملية تحديد األنشتطة الإختيار مسببات التكلفة الم ئمة

بعتدد كبيتتر متن مستتببات التكلفتة،ويمكن اإلستتتعانة باألستتاليب اإلحصتائية مثتتل أستلوب تحليتتل اإلرتبتتاط 

 إلختيار مسببات التكلفة المالئمة.  

 :هناك نوعية من األنشطة التي تمتارس فتي القطتاع المصترفى إرتباط قيمة المنتج / الخدمة باألنشطة

خدمة المصرفية وبالتالى يجب حصر هذه األنشطة للتتخلص منهتا نهائيتاً، وفتي حالتة والتضيف قيمة لل

عدم القدرة على التخلص من بعض األنشطة التي التضيف قيمة للخدمتة المصترفية فالبتد متن استتبعاد 

 التكاليف الخاصة بهذه األنشطة.

 لوقت قياس الطاقة غير المستغلة فى نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه با 2-0

يعتتد أستتلوب التكلفتتة علتتى أستتاس النشتتاط الموجتته بالوقتتت أحتتد األستتاليب المستتتحدثة فتتى مجتتال المحاستتبة 

وبمثابتتة اإلمتتتداد الطبيعتتى ألستتلوب التكلفتتة علتتى أستتاس النشتتاط فتتى القيتتاس والتقريتتر عتتن الطاقتتة غيتتر 

ات الناتجتة متن تطبيتق المستغلة فهو سهل اإلستخدام وأكثتر فاعليتة وأقتل تكلفتة. ويمكتن استتخدام المعلومت

فى قياس الطاقة العملية المتاحة للتشغيل ويمكن تحديتد الطاقتة غيتر المستتغلة ستواء فتى  TDABCنظام 

ويمكتن تحديتد  الوقت المحدد أو فى صورة وحدات نقدية، من خالل فحص معدالت الطاقتة غيرالمستتغلة

ة أو متن الضترورى التخطتيط لعمتل ما إذا كانت المؤسسات تعمل عند المستوى المرغوب فيه من الكفتاء

فتى  TDABC( مالمتح أستلوب 2061وقدمت دراستة )الكتومى، ، (2061التحسينات الالزمة )الجمل، 

 الكشف عن مواقع الموارد غير المستغلة من خالل النقاط التالية: 
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  يسمح أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجته بالوقتت بتغييتر وقتت وحتدة الطاقتة وفقتا لخصتائص

 ل نشاط من خالل استخدام معادالت الوقت فى تقدير كمية الزمن الالزم إلنجاز كل نشاط ك

  يسعى أسلوبTDABC  إلى تحديد وحساب تكتاليف المنتتج أو الخدمتة عتن طريتق إستتخدام بيانتات

كميات الموارد المستخدمة بالفعل، بدال من بيانتات كميتات المتوارد المتاحتة ككتل ،وبالتتالى يتتم تتبتع 

 يف الموارد المخصصة والمستخدمة داخل النشاط.تكال

  يعتمتد أستتلوبTDABC  علتتى تطبيتق مفهتتوم الطاقتتة العمليتة للمتتوارد المتاحتتة بالشتكل التتذى يستتمح

،مما يساعد فى إمكانية حصر وتحديد األنشطة التتى ال التحميل الذى تخص كل أمر بحساب معدالت

 ا أو دمجها مع تلك التى تضيف قيمة.تضيف قيمة فى ظل تغيرات التشغيل بغرض التخلص منه

  يتأستتس أستتلوبTDABC  علتتى تطبيتتق مفهتتوم مستتببات الوقتتت لتكتتون بمثابتتة حلقتتة الوصتتل بتتين

مجمعتات المتوارد وأهتداف التكلفتتة بشتكل واضتح ومباشتتر ،ويتؤدى ذلتك إلتتى إمكانيتة تحديتد طاقتتات 

 الموارد غير المستغلة.

  يهتتتم أستتلوبTDABC تتتى تفيتتد إبتتراز المستتتويات المختلفتتة إلستتتغالل بإعتتداد التقتتارير الدوريتتة ال

 الطاقة المتاحة ،وبيان القيود واإلختناقات التى تمنع من الوصول إلى اإلستغالل األمثل للموارد 

  :التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت فى القطاع المصرفىدوافع تبنى أسلوب  -0

أنظمة التكاليف بهدف تحقيق ميزة تنافسية لتحسين سعى القطاع المصرفى لتطبيق األساليب الحديثة في ي 

 األداء بجانب تحقيق عدد من األهداف الفرعية تتمثل فى:

 :وضع تنبؤات دقيقة للتكاليف الالزمة إلتمام المنتج او الخدمة في شكله  التخطيط الجيد للتكاليف

لتكلفة بهدف تخفيض النهائى ،وتعتبر مرحلة تخطيط التكاليف من أهم المراحل في عملية إدارة ا

 التكاليف وترشيدها.

 : تحقيق مستوى جيد من دقة القياس لتكاليف المنتج في ضوء تبنى أسلوب  القياس الدقيق للتكاليف

TDABC .والذى يستخدم لتخصيص وتحميل التكاليف على المنتج 

 : التنافسية والتى يمثل تخفيض التكاليف أحد الركائز األساسية لتحقيق أهم المزايا  تخفيض التكاليف

 تدعهما أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة لتحسين الربحية بعد خفض التكاليف .

 : تسعى أساليب المحاسبة اإلدارية إلى دعم عمليات الرقابة على تكاليف  الرقابة على التكاليف

 المنتج أو الخدمة فى المراحل المختلفة والمتابعة بشكل مستمر

 تسعى مستحدثات المحاسبة اإلدارية إلى توفير قاعدة بيانات فعالة ودقيقة  ية :ترشيد القرارات اإلدار

تتمتع بدرجة عالية من التأكد والموضوعية لدعم اإلدارة فى اتخاذ القرارت اإلستراتيجية 

 (2064)عبدالعظيم،  الصحيحية.

التجارية باالستناد  إلى مراحل تطورتصميم  نظم التكاليف داخل البنوك (2068)شاهين، وأوضحت دراسة 

إلى أربعة مراحل أساسية حتى يمكن الوصول إلى نظام متكامل لمعلومات التكاليف وتتمثل هذه المراحل 

 كما يلى:

 نظم التكاليف ذات جودة معلومات منخفضة:  -2

تتسم هذه المرحلة باألخطاء الجوهرية فى قياس التكاليف كما تحدث انحرافات غير متوقعة عند   

بين المخزون الفعلى والقيم التقديرية للمخزون فى نهاية الفترة التكاليفية ، كما أن هناك نقص فى المقارنة 
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التكامل والترابط مع نظم المحاسبة المالية ، كما تتسم هذه المرحلة بأنها التحتوى على حساب دقيق لتكلفة 

 المواد والعمالة واليتم حساب تكلفة اإلنتاج بدقة 

 التقارير المالية الخارجية:نظم تكاليف تهتم ب -0

فى هذه المرحلة تعتبر معظم النظم التكاليفية معتمدة على نظام التكاليف على أساس الحجم وتتميز   

هذه المرحلة بوجود قدر كاف للتكامل والترابط مع نظم المحاسبة المالية، كما يوجد بعض اإلجراءات 

مام بهذه المرحلة على توفير معلومات ألغراض التقارير والمعايير الرقابية على التكاليف ، ويرتكز اإلهت

 الخارجية عن توفير معلومات لمساندة اتخاذ القرارات اإلدارية

 نظم تكاليف تت ئم مع اإلحتياجات اإلدارية: -3

تنفرد هذه المرحلة بتوفير المعلومات الالزمة إلتخاذ القرارات اإلدارية كما تهتم بتوفير معلومات   

التشغيلية واستخدام مقاييس خاصة بقياس األداء كما تتزايد أهمية اإلعتماد على تكنولوجيا عن الرقابة 

تشغيل المعلومات وتتميز تقارير التكاليف فى هذا المرحلة بالدقة من خالل اإلستناد على نظام التكلفة على 

 أساس النشاط ونظام محاسبة استهالك الموارد

 نظم التكاليف المتكاملة:  -4

هذه المرحلة لتصميم نظام التكاليف باإلستناد على أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه تتسم   

بالوقت مع القيام بمزجها مع العديد من النظم التى تساعد في العديد من أوجه النشاط ومنها نظم الرقابة 

والتعامل مع اإلختناقات في التشغيلية وتحليل سالسل القيمة لألنشطة والعمليات واإلستفادة من إدارة القيود 

اتخاذ القرارات في األجل القصير.وألن نظرية القيود تستخدم فى األصل لتخطيط عملية اإلنتاج وتخصيص 

األمثل للموارد ولكن محتواها يتحسن ومع تطور التكنولوجيا وزيادة المنافسة يمكن استخدامها كنوعا من 

 يف.فلسفة اإلدارة ودمجها مع نظام محاسبة التكال

(أن القطاع المصرفى يتميز عن غيره من 2063وفى هذا السياق أشارت دراسة )زقزوق ،    

القطاعات اآلخرى بخصائص معينة ،ويأخذ نظام محاسبة التكاليف خصائصه األساسية من الخصائص 

 لتكلفة:العامة التى تتميز بها الخدمات المصرفية ومن أهم هذه الخصائص والتى تؤثر على القياس الدقيق ل

  الخدمة المصرفية طبيعتها غيرملموسة على إختالف أنواعها لذلك يصعب قياس العوائد والمنافع

التى تحقق منها فالبنك يعتمد على تسويق قكرة معينة تأخذ شكل خدمة و الخدمة ترتبط بأداء نشاط 

 معين لتلبية إلحتياجات العميل.

  يصعب معه التنبؤ بجودة أداء الخدمة قبل عدم التجانس وصعوبة تنميط الخدمة بالشكل الذى

 تقديمها. 

  الخدمة المصرفية تتصف بالترابط وعدم التجزئة حيث أن الخدمات تقدم وتستهلك فى آن واحد كما

 تتميز بصفة التكرار.

  الخدمة المصرفية غير قابلة للتخزين بسبب عدم إمكانية تخزين الخدمة بغرض إستخدامها فى وقت

 وينها تشتمل على توفير البنك اإلمكانيات المادية والبشرية.آخر لكن طبيعة تك

  زيادة درجة اآللية واإلعتماد على التقنيات الحديثة التكنولوجية فى تقديم الخدمات المصرفية قد

يؤدى إلى تحول العنصر البشرى إلى أنشطة داعمة فى اإلنتاج ومن ثم تصبح تكاليف العنصر 

 البشرى تكاليف غير مباشرة.

 وع األنشطة والخدمات المصرفية فلم تعد تقتصر على عمليات اإليداع واإلقتراض.تن 
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 القسم الرابع 

  الميدانيةالدراسة 

استكماالً لما تم عرضه من أهمية وخصائص ومزايا أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت 

تها بشكل جيد وكفء ،وكذلك دوافع وأهداف والمنهجية التى من خاللها يتم تحديد الطاقة غير المستغلة وإدرا

تبنى أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت كمنهج محاسبى مستحدث إلدارة التكلفة فى القطاع 

وصفاً مفصالً  للمنهجية واإلجراءات التى اتبعت لتحقيق الهدف من فى هذا القسم  يتناول الباحث  المصرفى.

 تالية:المحاور الالدراسة من خالل 

 ، تحديد أدوات التحليل طبيعة ومنهجية الدراسة الميدانية وتشمل )مجتمع وعينة الدراسة

 ألغراض التحليل( اإلحصائي المناسبة

 البحثية اختبار الفروض تحليل النتائج اإلحصائية و 

 أوالً: طبيعة ومنهجية الدراسة الميدانية:

 مجتمع وعينة ووحدة المعاينة للدراسة: -2

الدراسة فى البنوك التجارية العاملة فى مصر سواء كانت بنوك تجارية عامة أو بنوك  يتمثل مجتمع

بنك تجارى.وتتكون عينة الدراسة من  83تجارية خاصة أو فروع لبنوك أجنبية والتى يبلغ عددها 

ددها يبلغ عالعاملين فى إحدى البنوك التجارية العامة والخاصة أو فروع لبنوك أجنبية بمحافظة المنوفية 

 ويشير الجدول التالى فرع. 226

 ( 2جدول رقم)

  بيانات وفروع البنوك التجارية بمحافظة المنوفية 

 اسم البنك م
عدد 

 الفروع
 اسم البنك م

عدد 

 الفروع

 2 بنك قناة السويس  9 20 البنك األهلى المصرى  6

 2 بنك العربى اإلفريقى  22 23 بنك مصر 2

ر اإلجتماعى بنك ناص 22 7 بنك القاهرة  8  5 

4 
مال بنك التنمية الصناعية والع

 المصرى 
 2 بنك كريدى اجريكول 20 2

 QNB  0 بنك 23 52 البنك الزراعى المصرى  2

 0 بنك التعمير واإلسكان 24 2 البنك العقارى المصرى  1

 إجمالى مفردات بنوك القطاع العام
84 25 

 –بنك اإلتحاد الوطنى 

 مصر
2 

0 
 –اإلس مى  مصرف أبو ظبى

 مصر
 5 بنك اإلسكندرية  26 2

رمص –البنك التجارى الدولى  3  3 
إجمالى مفردات بنوك القطاع 

 الخاص والفروع األجنبية
00 

 226  إجمالى مفردات بنوك القطاع العام والقطاع الخاص والفروع األجنبية

 دمات لمحافظة المنوفيةالمصدر: من إعداد الباحث فى ضوء البوابة اإللكترونية دليل الخ    
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وتتمثل وحدة المعاينة فى العاملين فى البنوك التجارية العامة والخاصة والفروع األجنبية  بمحافظة 

المنوفية ممن يحتلون مناصب إدارية هامة فى فروعهم مثل ) مدير فرع، رئيس قسم العمليات ، رئيس 

ناسب متغيرات الدراسة إذا أن البنوك قسم الخدمات المصرفية، مصرفى بقسم اإلئتمان ( وهو ما ي

التجارية تسعى دائما إلى تحقيق التميز واإلبتكار بجانب المنافسة فى تقديم الخدمات المصرفية وهذا ما 

يؤثر على العميل كما تسعى البنوك التجارية إلى اإلستغالل األمثل للموارد والقضاء على األنشطة غير 

 هذه األنشطة.المضيفة ويؤدى إلى ترشيد تكاليف 

( بتت  4×  601وتتم اختيتار وحتدة المعاينتة بحيتث تتكتون متتن أربتع مفتردات وبلغتت عينتة الدراستة  )

ونظراً لتعذر جمع البيانات بأسلوب الحصر الشامل فقد تم استخدام أسلوب العينتات " العينتة  مفردة404

التجاريتتة وتتتم تحديتتد عينتتة  العشتتوائية البستتيطة" وذلتتك لتجتتانس األنشتتطة المصتترفية التتتى تقتتدمها البنتتوك

 . %2ومستوى معنوية  %22فى ضوء معامل ثقة قدره  مفردة 022الدراسة من 

وقد تم توزيع وتجميع قائمة اإلستقصاء على المسؤلين بالفروع التى تتدخل فتى نطتاق عينتة الدراستة 

 ارات اإلحصائية.( نسبة اإلستجابة والقوائم الصحيحية التى تصلح لإلختب8ويعكس الجدول التالى رقم )

 (   3جدول رقم)

 عدد قوائم االستقصاء الموزعة والقوائم المستردة والصالحة للتحليل االحصائي 

 الوظائــف

عدد 

القوائم 

 الموزعة

عدد 

القوائم 

 المستلمة

نسبة 

ةاالستجاب  

عدد 

القوائم 

 السليمة

عدد 

القوائم 

دةالمستبع  

نسبة القوائم 

السليمة إلى 

 القوائم الموزعة

ر فرعمدي  35 05 7214%  03 0 6517%  

رئيس الخدمات 

 المصرفية 
35 32 8517%  08 0 82%  

%82 30 42 رئيس العمليات   09 3 7015%  

مانمصرفى بقسم اإلئت  92 65 70%  62 5 67%  

%76 250 022 إجمالى    242 20 72%  

ها تم استبعاد مفردة وبفحص 640بواقع  %01ويتبين من الجدول السابق تتمثل نسبة االستجابة  

، وهي نسبة %00قائمة بنسبة  640مفردة لعدم الثقة في إجابتها، وبذلك تصبح القوائم السليمة  62عدد 

 مرتفعة تعكس التمثيل الصادق للبيانات واختبارات التحليل اإلحصائي.

 تصميم أداة الدراسة الميدانية -0

 لى:اعتمد الباحث فى جمع البيانات األولية للدراسة الميدانية ع

قام الباحث بإعداد قائمة اإلستقصاء وتوزيعها على المسئولين " مدير فرع ،  قائمة اإلستقصاء : 2-6

رئيس الخدمات المصرفية ، رئيس العمليات ، مصرفى بقسم اإلئتمان  بفروع البنوك محل الدراسة 

قت فى بمحافظة المنوفية  إلستخالص دور كل من أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالو

قياس تكاليف الخدمات المصرفية وتحديد الطاقة غير المستغلة وإدارتها بكفاءة وفعالية وقد اعتمد 

لإلجابة على األسئلة الواردة بقائمة   Fifth Likert Scale الباحث على مقياس ليكرت الخماسى

ة يمكن اإلستقصاء حيث يسهل من خالله تحويل اآلراء الوصفية لعينة الدراسة إلى قيم كمي

 استخدامها ألغراض التحليل اإلحصائى ، حيث يتم تحديد األوزان كما يلى:
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 اإلجابة الوصفية
 ً  محايد موافق موافق تماما

غير 

 موافق

 ً  غير موافق تماما

 6 2 8 4 2 التحليل الرقمى

 Statistical Package forتم استخدام البرنامج اإلحصائى  األساليب اإلحصائية المستخدمة: 2-2

the Social Sciences (spss فى اجراء التحليل اإلحصائى لبيانات الدراسة ، وقد اعتمد )

 الباحث على األساليب اإلحصائية التالية:

 : معامصصل ارتبصصاط ألفصصا( يتتتم حستتاب معامتتل الثبتتاتAlpha ألستتئلة اإلستقصتتاء للتحقتتق متتن درجتتة )

 الدراسة اإلعتمادية والثبات فى المقاييس المتعددة المحتوى المستخدم فى

  أسلوب تبعية التوزيع الطبيعى بإستخدامtest of normality shapiro wilk 

  أستلوب تحليتتل كروستتكال واالسKruskal-Wallis  وذلتتك لتحديتتد اإلختالفتتات بتتين المستقصتتى :

صتترفى بقستتم اإلئتمتتان( م –رئتتيس العمليتتات  –رئتتيس الختتدمات المصتترفية  -متتنهم ) متتدير فتترع

فتى فيتاس تكلفتة الختدمات المصترفية لى أساس النشاط الموجه بالوقت التكلفة ع حول دورأسلوب

 ترشيد التكاليف غير المستغلة.ومن ثم 

 رئتتيس الختتدمات  -أستتلوب تحليتتل التمتتايز: فهتتم االختالفتتات بتتين المستقصتتى متتنهم ) متتدير فتترع

دورأستلوب التكلفتة علتى أستاس مصترفى بقستم اإلئتمتان( حتول  –رئتيس العمليتات  –المصرفية 

شتتاط الموجتته بالوقتتت فتتى فيتتاس تكلفتتة الختتدمات المصتترفية ومتتن ثتتم ترشتتيد التكتتاليف غيتتر الن

 المستغلة.

 ثانيا:تحليل النتائج اإلحصائية واختبارات الفروض 

 اختبار اإلعتمادية والص حية لمتغيرات الدراسة  -2

  :اختبار اإلعتمادية / الثبات للمقاييس المستخدمة فى الدراسة -2/2

 Alpha Correlation Coefficientعلى استخدام أسلوب معامل االرتباط ألفا اعتمد الباحث 

والذي يستخدم للتأكد من اتساق متغيرات الدراسة مع  Reliabilityباعتباره أكثر أساليب تحليل االعتمادية 

 بعضها البعض، من خالل ارتباط المتغيرات داخل المجموعة الواحدة، وارتباط كافة المتغيرات ببعضها

ومن المتعارف عليه إحصائياً أن .  Alpha Testالبعض، وذلك باالعتماد على اختبار ألفا لالعتمادية والثقة 

( معامل االرتباط ألفا كرونباخ 4. ويوضح الجدول التالى رقم )011إحصائية االختبار يجب أال تقل عن 

Cronbach-Alpha 

 (4جدول رقم )

  الدراسة.لمتغيرات  كرونباخقيمة معام ت ألفا 

 المتغيرات
عصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدد 

 المتغيرات

معامصصصصصصل ألفصصصصصصا 

 كرونباخ

معامصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل 

 الص حية

مدى مساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه 

 بالوقت فى تخفيض زمن األداء
24 642, 822, 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى
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 س المستخدمة فى الدراسة اختبار الص حية / الصدق للمقايي -2/0

-Kaiser-Meyerقام الباحث بالتأكد من مدى كفاية العينة محل الدارسة وذلك من خالل تطبيق 

Olkin (KMO) Test كما قام الباحث بإجراء اختبار .Bartlett's Test  إلختبار درجة المعنوية الكلية

طبقا 84044262(2, ، وقيمة )كا 122  (KMO)لمتغيرات الدراسة. وطبقاً لنتيجة اإلختبارين تبين أن قيمة 

, ( مما يعكس كفاية عينة الدراسة، كما يوضحها الجدول 000بمستوى معنوية )  Bartlett's Testإلختبار 

 التالى:

 (5جدول رقم )

  اختبار(KMO)  وBartlett's Test للمقاييس المستخدمة فى الدراسة 

 المحاور الرئيسية للدراسة

 ,Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test. 655اختبار 

 Bartlett's Testاختبار 
 3474,029   ( 0 مربع )كا

 , (222)       مستوى معنوية

 من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى  المصدر:   

 توزيع مفردات العينة وفقاً لمتغيرات الشخصية: -2/3

ول عليها من قائمة االستقصاء الموجه للعاملين بفروع البنوك قام الباحث بوصف البيانات التي تم الحص

التجارية محل الدراسة بمحافظة المنوفية ، وذلك من خالل حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات 

الشخصية موضع االهتمام بقائمة االستقصاء )المؤهل العلمي، الوظيفة ، سنوات الخبرة(. ويوضح الجدول 
 مفردات العينة وفقاً للمتغيرات الشخصية : رقم )( توزيع 

 جدول رقم)(

 توزيع مفردات الدراسة وفقاً للمتغيرات الشخصية للعاملين بالنوك التجارية محل الدراسة 

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 بكالوريس

 دبلوم دراسات عليا 

 ماجستير 

 دكتورا  

93 

26 

05 

6 

6614% 

2214% 

2719% 

413% 

 الوظيفة

 مديرفرع

 رئيس الخدمات المصرفية

 رئيس  العمليات المصرفية 

 مصرفى  

03 

08 

09 

62 

2614% 

02% 

0217% 

4019% 

 سنوات الخبرة

 سنوات  5أقل من 

 سنوات 22سنوات إلى 5أكبرمن 

 سنة 25سنوات إلى 22أكبرمن 

 سنة 25أكثر من 

32 

43 

34 

30 

0012% 

3217% 

0413% 

0019% 

 %222 مفردة 242 الدراسة إجمالى مفردات
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 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.   

 عرض نتائج تحليل اختبارات الفروض البحثية: -0

يستعرض الباحث فى هذا الجزء عرض وتحليل نتائج التحليل اإلحصائى إلجابات المستقصى منهم 
 النحو التالى:وذلك على  يالبحثالفرض بهدف إختبار مدى صحة 

نتائج التحليل اإلحصائى إلختبار الفرض األول مدى مساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط  - 0/2

 الموجه بالوقت فى تخفيض زمن األداء :

يقضى الفرض األول من فروض الدراسة بأنه  " ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء 

يساهم فى تخفيض زمن  TDABCفة على أساس النشاط الموجه بالوقت المستقصى منهم في أن أسلوب التكل

أداء الخدمات وفى ترشيد تكاليف الطاقة غير المستغلة"، وإلختبار مدى صحة هذا الفرض يمكن اإلعتماد 

 على مؤشرات نتائج اإلختبارات التالية:

 ( نتائج اختبار 1يوضح الجدول التالى رقم )Kruskal-Wallis تكلفة على أساس بشأن أسلوب ال

يساهم فى تخفيض زمن أداء الخدمات وفى ترشيد تكاليف الطاقة  TDABCالنشاط الموجه بالوقت 

 غير المستغلة.

 (6جدول رقم )

  نتائج اختبارKruskal-Wallis  بشأن أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه

الطاقة  يساهم فى تخفيض زمن أداء الخدمات وفى ترشيد تكاليف TDABCبالوقت 

 غير المستغلة.

التكلفصة علصى أسصصاس النشصاط الموجصه بالوقصصت فصى تقليصل الوقصصت  دور أسصلوب

 إلنجاز أداء العمليات واألنشطة ومن ثم ترشيد التكاليف غير المستغلة.

 نتائج إختبار

Kruskal-Wallis 

 

Chi-square 

مسصصصصصصصصصصصصصصصصصصتوى 

 المعنوية 

 ,06 601240 ألنشطة المصرفية.يوفر معلومات تفصيلية دقيقة عن مسببات التكلفة ل .2

 ,04 31004 يقدم معلومات تفصيلية وقتية عن تكاليف األنشطة المصرفية. .0

 ,08 31388 يوفر معلومات عن طاقة الموارد ال زمة ألداء األنشطة المصرفية.  .3

 ,2 21622 يدعم األنشطة التى تضيف قيمة. .4

منها أو  يقوم بتحديد األنشطة التى ال تضيف قيمة بهدف التخلص .5

 تخفيضها.
81812 8, 

تساعد معلومات هذا األسلوب فى تخفيض الزمن ال زم ألداء األنشطة  .6

 المختلفة بالبنك.
21824 6, 

يوفر معلومات تدعم األساليب اإلدارية الحديثة وخاصة فى مجال إدارة  .7

 طاقة الموارد المتاحة.
681001 002, 

 ل برامج تخطيط موارد يتكامل بشكل جيد مع البيانات المتاحة من خ .8

 المؤسسة وأنظمة إدارة ع قات العم ء.
31062 04, 

 ,02 21043 تحسين إدارة ورقابة التكلفة.  .9
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يوفر معلومات دقيقة تساعد على إدارة طاقة الموارد وتحسين كفاءة  .22

 أداء العمليات واألنشطة.
31403 08, 

 ,8 81420 المستغلة.يوفر معلومات دقيقة عن تكاليف الطاقة المستغلة وغير  .22

يسهم فى تحديد نوعية الموارد مما يدعم الميزة التنافسية من خ ل  .20

 تخفيض التكاليف وتحسين الجودة 
61238 0, 

يساعد استخدام هذا األسلوب فى تحديد المجموعات المختلفة من  .23

 الموارد التى تحتاج إليها األنشطة المصرفية. 
1024 3, 

ب فى تخصيص تكاليف األنشطة المصرفية يساعد استخدام هذا األسلو .24

 على الخدمات التى يتم تقديمها للعم ء.
21221 2, 

 ,0 61261 المقياس الكلى

 الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                                    المصدر:إعداد 

داللة إحصائية بين آراء المستقصى منهم ( إلى وجود اختالفات ذات 1وتشير نتائج الجدول السابق رقم )

على المستوى اإلجمالى بشأن مدى مساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت فى تخفيض 

,(. وعلى المستوى التفصيلى 0( بمستوى معنوية  )Chi-square=  61261زمن األداء، حيث بلغت قيمة )

( وتتوافق هذه النتائج ما أكدته 60-2-3-0-8-2-6ة للمتغيرات )تبين عدم وجود إختالفات ذات داللة إحصائي

(، فى حين أظهرت النتائج إلى وجود وجود اختالفات ذات داللة 2062؛ أبوالفضل،  2063دراسة )الالفي، 
 (.64-68-62-66-1-2-4إحصائية للمتغيرات )

  نتائج اختبارتحليلdiscriminant Analysis (نتائج تحليل التمايز 0: يتضمن الجدول التالى رقم )

 بشكل إجمالى حول مساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت  فى تخفيض زمن األداء.

 (0جدول رقم ) 

 نتائج تحليل التمايز لمساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت

 فى تخفيض زمن األداء

 المتغير
wilks 

lambda 

Chi-

square 

 

 مسصصصصصصصصصصصصتوى

-pالمعنويصصة 

v 

معامصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل 

اإلرتبصصصصصصصصصصصصصصصصاط 

 األساسى

مدى مساهمة أسلوب التكلفة على أساس 

النشاط الموجه بالوقت فى تخفيض زمن 

 األداء

979, 0195 3, 246, 

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج تحليل التمايز تشير إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين 

مة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت فى تخفيض زمن آراء المستقصى منهم  بشأن مدى مساه

( بمستوى Chi-square=  21222,(، وقيمة )wilks lambda  =202األداء حيث بلغت قيمة معامل )
 ,(.822معنوية  )

بالجدولين رقم discriminant Analysis وKruskal-Wallis وفى ضوء عرض وتحليل نتائج إختبارى

ن رفض الفرض األول للدراسة وقبول الفرض البديل والذى ينص على توجد اخت فات ذات يمك( 0( و)1)

داللة إحصائية بين المستقصى منهم )مدير فرع ، رئيس الخدمات المصرفية ، رئيس العمليات ، مصرفى (  

يساهم فى تخفيض زمن أداء  TDABCفي أن أسلوب  التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت 

 ات وفى ترشيد تكاليف الطاقة غير المستغلة.الخدم
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 القسم الخامس 

  النتائج والتوصيات 

مستنداً على عرض وتحليل المحاور الرئيسية لهدف البحث ومن واقع نتائج الدراسة الميدانية للفئات التى 

اولها على ى يمكن تنمثلت عينة الدراسة يمكن للباحث استخالص مجموعة من النتائج وتقديم التوصيات والت

 :النحو التالى

 : الدراسةنتائج أوال 

 النتائج يمكن عرضها على النحو التالي:مجموعة من كشفت الدراسة 

واحد لقياس تكاليف الخدمات والمنتجات  أسلوبيترتب على إعتماد البنوك التجارية على  .6

من األنسب تبنى المصرفية اإلستفادة من مزايا هذا األسلوب فقط ، ولكنها ستعانى من عيوبه ، ف

 عدة نظم لقياس التكاليف بصورة متكاملة وذلك لمحاولة اإلستفادة من مزايا كل أسلوب.

يعد أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت من األساليب التى تهتم بتوفير معلومات مالية  .2

لتى تساعد فى وكمية عن األنشطة المصرفية ، كما يساعد هذا األسلوب على توفير المعلومات ا

إدارة تكلفة الخدمات المصرفية ويعمل على إستغالل معدالت الوقت. فهو مدخل تكاليفى مستحدث 

يستخدم المعادالت الزمنية فى مجال القطاعات الخدمية لحساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

سلوب التكلفة على أساس بطريقة تُمكن من فهم وقياس التكاليف استناداً إلى الموارد ويتطلب تنفيذ أ

 النشاط الموجه بالوقت عاملين فقط هما تقديرتكلفة طاقة الموارد وكمية الطاقة المستنفذة 

يوفر أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت مجاالت لقياس وإدارة الطاقة غير المستغلة  .8

تكاليف المرتبطة بها، كما يتمتع ، ويؤدى  تطبيق هذا األسلوب إلى تقدير الطاقات غير المستغلة وال

المنشآت الخدمية التى تتمتع بنسبة   TDABCهذا األسلوب بالمرونة ، وبالتالى يناسب أسلوب 

عالية من الموارد البشرية والتكنولوجية واألنشطة التشغيلية، ويعمل أسلوب التكلفة على أساس 

ة على أساس النشاط  واألسلوب النشاط الموجه بالوقت على التخلص من مشكالت أسلوب التكلف

 التقليدى والتى تتمثل فى صعوبة التطبيق وإستهالك الوقت وإرتفاع التكاليف وعدم المرونة.

يتميز أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت عن األساليب األخرى إلدارة التكلفة  .4

لفة باستخدام الوقت المستهلك الصيغة الجبرية لمعادالت الوقت فهى توضح كيفية تشغيل مسبب التك

فى النشاط فى البيانات المعقدة ،حيث أن الوقت المستنفذ ألداء النشاط يحدد باستخدام مسببات تكلفة 

 متعددة.

يعد أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت كأسلوب مستحدث،يتمثل هدفه األساسى فى  .2

لمراحل واألنشطة ،واستغالل الموارد المتاحة أفضل ترشيد وإزالة جوانب الفاقد والضياع فى كافة ا

استغالل ممكن،لذلك فان تقنية ضبط الوقت تحقق العديد من اآلثاراإليجابية للقطاع المصرفى من 

أهمها ضبط وقت تسليم وتحسين الخدمة المقدمة للعمالء  مما يترتب عليه تدعيم القدرة التنافسية 

 للقطاع المصرفى.

فة على أساس النشاط الموجه بالوقت أداة من أدوات إدارة التكلفة ذات التوجه يعتبر أسلوب التكل .1

القطاع المصرفى إلى تقسيم األنشطة إلى أنشطة تضيف  TDABCالتشغيلى حيث يساعد أسلوب 

للقيمة وأنشطة ال تضيف للقيمة ، والتركيز على األنشطة التى تضيف قيمة واستبعاد األنشطة التى 

 .ى تقدير الطاقة غير المستغلةال تضيف قيمة وعل
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كأحد المداخل المستحدثة فى نظام محاسبة التكاليف ، وبين  TDABCيؤدي التكامل بين أسلوب  .0

مستحدثات المحاسبة اإلدارية إلى تحقيق مزايا تنافسية من خالل القياس الدقيق للتكلفة ،واإلستخدام 

ساليب المحاسبية التى تأخذ عامل مع بعض األ TDABCاألمثل للموارد. وينتج عن تكامل مدخل 

 الوقت تحقيق هدف ترشيد التكاليف.

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصى منهم  .3

بشأن مدى مساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت فى تخفيض زمن األداء، حيث 

 ,(.0( بمستوى معنوية  )Chi-square=  61261بلغت قيمة )

أكدت نتائج تحليل التمايز إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء المستقصى منهم  بشأن  .2

مدى مساهمة أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت فى تخفيض زمن األداء حيث بلغت 

( بمستوى معنوية  Chi-square=  21222,(، وقيمة )wilks lambda  =202قيمة معامل )

(822.), 

  توصيات البحث:ثانيا 

ً نحو تحقيق الهدف  فى ضوء نتائج التى تم استخالصها من الدراسة النظرية والدراسة الميدانية وسعيا

 توصيات على النحو التالى:مجموعة من الالعام للبحث يمكن الباحث تقديم 

م لطبيعة الصناعة المصرفية ويواجه التغيرات يوصى الباحث بضرورة تطبيق نظام تكاليفى مالئ (6

 المتالحقة وهذا ما يحققه أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت.

يتطلب التطبيق السليم لنموذج التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت تطوير هيكل الرقابة الداخلية  (2

 يرداخل البنك بما يوفر تهيئة المناخ العام من أجل التغي

اإلعتماد على األساليب الحديثة التى تهتم بخفض التكلفة واإلستخدام األمثل للموارد المتاحة والتحسين  (8

المستم وذلك فى ضوء القيود المختلفة المؤثرة ومن بين هذه األساليب أسلوب التكلفة على أساس النشاك 

    ليب.محاسبة إستهالك الموارد وغيرها من هذه األساالموجه بالوقت وأسلوب 

واهم والرد على اإلعتماد على وسائل التواصل اإلجتماعى لدعم العمالء واإلستماع إلى شكا (4

 ً  للتكاليف  استفساراتهم خفضا

ضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين فى قطاع البنوك التجارية عن كيفية التطبيق العملى لألساليب   (2

 ارد بالبنوك التجارية العاملة فى مصر الحديثة مع اإلهتمام باتأهيل العلمى والعملى للكو

تكثيف الجهود البحثية لتحديد أسباب إحجام البنوك عن استخدام ابتكارات المحاسبة اإلدارية الحديثة  (1

ومن بين هذه األساليب أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت وأسلوب محاسبة استهالك 

 الموارد وغيرها من األساليب.

مل الجامعات المصرية بإنشاء مراكز بحثية وتدريبية مرتبطة بتطيق األدوات ضروة قيام ع (0

 المستحدثة فى مجال التكاليف والمحاسبة اإلدارية
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