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الممخص

شممت التطورات التي حصمت في الوضع االقتصادي العالمي القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية جميعيا بما

فييا الحكومية وىذا جعميا تستخدم أحدث الطرق واالدوات المحاسبية إلدارة تكاليف االنتاج فييا وتخفيضيا لموصول
لمتكمفة الدقيقة لممنتجات والخدمات التي تقوم ىذه ال قطاعات بتقديميا و بيان مدى انعكاس استخدام ادوات المحاسبة
اإلدارية اإليجابي عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية السميمة المالئمة مقارنة بالمداخل التقميدية المستخدمة في العراق

والسيما المؤسسات الحكومية العراقية ومنيا عينة البحث مديرية ماء محافظة النجف.

فجاءت ىذه الدراسة تيدف إلى بيان تأثير استخدام ادوات إدارة التكمفة ومداخل التسعير الحديثة المعتمدة عمى
التكاليف في تخفيض تكاليف االنتاج والحصول عمى قاعدة بيانات كمفوية دقيقة لترشيد ق اررات التسعير في المؤسسات
الحكومية .

في حين توصمت الدراسة إلى استنتاجات عدة أىميا ان اس تخدام ادوات إدارة التكمفة من شانو تخفيض التكاليف و
يساعد ىذا في اتخاذ ق اررات تسعير التي تعود بصورة إيجابية عمى المؤسسات الحكومية وعمى مديرية ماء محافظة

النجف بصورة خاصة مما يزيد من ثقة المستيمك بالق اررات التي تتخذىا ىذه المؤسسات.

وقد اوصت الدراسة بضرورة اس تخدام المؤسسات الحكومية ألدوات إدارة التكمفة لما ليا من اثر إيجابي في تخفيض
التكاليف وترشيد ق اررات التسعير فضال عن ما توفره من قاعدة بيانات واسعة و دقيقة يمكن اعتمادىا الدولة في

لوضع خطط استراتيجية بعيدة المدى .
Abstract

The Developments that have occurred in the global economic status have covered all

the economical, productive and service sectors, including the governmental sectors. as

a result, the most up to date accounting tools had to be used to manage the production
costs and to reduce it in order to obtain the accurate cost of the productions and

services rendered, and to illustrate the reflection of using the positive managerial
accounting tools on making the appropriate and correct managerial decisions in

comparison with the traditional inputs used in Iraq especially the Iraqi governmental
establishments Alnajaf Water Directorate as a case study.
The study aimed to shed the lights on the effect of using the cost management tools

and modern pricing inputs which depends on the costs to reduce the production costs
and to obtain a precise costs data base to rationalize the pricing decisions in the
governments establishments.
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Additionally, the study has attained many conclusions, the most important one is that

using the cost tools helps to minimize the costs and to make pricing decisions lead to
positive results for the governmental establishments especially for Alnajaf Water
Directorate increasing the customer trust in the decisions of these establishments.

Also, the study has recommended in the necessity of using the governmental

establishments to the cost management tools which have a positive effect in cost
reducing and pricing decisions ratio more over the study provides an accurate and wide
range data base can be relied on by the government to put long term strategy plans

المقدمة
إن القطااع الحكاومي فااي العاراق ب صااورة عاماة ال يعتماد عمااى أنظماة تكاااليف متطاورة وياتم اعتماااد تخصي صاات الموازنااة
ّ
فاي تحدياد التكاااليف مان دون ربطيااا بااإليرادات التاي تحققيااا الوحادات الحكوم يااة وال سايما االقت صاادية منيااا حياث تسااعى
ىذه الوحدات إلى سد التكاليف لألنشطة والخدمات التي تقدميا لممواطنين.

كماا ان تاادىور ظااروف البماد االقت صااادية أدى إلااى صااعوبة تخ صايص مبااالي كافيااة الدولاة لتاطيااة نفقاتيااا و كااذلك

صاعوبة استح صاال المبااالي الم ساتحقة عمااييم واي ضا ًا ساعي ىااذه القطاعاات إلااى تقاديم خادمات أف ضاال لمماواطنين أدى إلااى

التفكير في وضع أنظماة تكااليف يمكان اعتمااد ىاذه الوحادات لمواكباة ماا يح صال فاي الادول المتقدماة والعمال عماى تحقياق

اقال التكاااليف وتقاديم أف ضاال الخاادمات وتحدياد ان ساات األ سااعار التاي ت صاات فاي م صاامحة ىااذه الوحادات والم اواطن وىااذا

مااا ركاازت عميااو الد ارسااة ماان خااالل اعتماااد األ ساااليت الحديثااة فااي تحديااد تكاااليف ت صاافية المياااه واي صاااليا إلااى الم اواطن
بأسعار مناسبة .

المبحث االول

 0- 0مشكمة البحث :

منيجية البحث

نتيجة التطورات الحا صامة فاي مختماف مياادين الحيااة واالوضااع االقت صاادية التاي يمار بياا العاالم والعاراق بصافة خاصاة

من نقص بالموارد وعجاز بالموازناة وعادم إمكانياة الحكوماة مان تخ صايص ماوارد مالياة كافياة لماو ازرات وانخفااض مساتوى
المعي شااة لمف اارد نتيج ااة تا اوالي األحااداث السيا س ااية عم ااى العا اراق التااي أدت إل ااى ع اادم ا س ااتخدام التقنيااات الحديث ااة ف ااي ا م اات
مجااالت الحيااة ومنيااا عيناة البحااث مديرياة ماااء محافظاة النجاافي حياث ال يااتم فيياا تبوياات الكماف إلااى عناصارىا م اواد
مبا ش ارة واجااور مبا شا ارة وتكاااليف ص ااناعية ياار مبا شا ارة وت سااتخدم عين ااة البحااث التكمف ااة االجماليااة ف ااي ح سااات تك اااليف

المنتجااات وت سااتخدم الت س ااعير وفااق ع اادد الم سااقفات دون االخااذ بنظ اار االعتبااار تكمف ااة المتاار المكعاات ك اال ىااذا أدى إل ااى

التفكياار فااي ح س ااات تكاااليف خدم ااة الماااء وت سااعيرىا بم ااا يتنا ساات م ااع إمكانيااة الفاارد و ح س اات االدوات التقنيااات الحديث ااة
إلدارة التكمف ااة لعا اادم وجا ااود ت سا ااعير مبنا ااي عما ااى أ سا ااس عمميا ااة ومحا سا اابية دقيقا ااة تخا اادم م صا اامحة الم سا ااتيمك و المؤسسا ااة

الحكومية .
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 8- 0أىمية البحث :

تكمن أىمية البحاث فاي ا ساتخدام محا سابة التكااليف وادوات ادارة التكمفاة فاي ح سا ات التكمفاة الدقيقاة لمنتجاات مديرياة مااء

محافظة النجف وتسعيرىا وكما يمي:

 - 1تطبيق منيج التكاليف عمى اساس النشاط لحسات تكاليف المتر المكعت من منتجات الماء الصافي و الماء
 ROي لمساعدة االدارة في اتخاذ الق اررات المالئمة و باألخص قرار التسعير لكل منتج .

 - 8وضااع ت س ااعيرة منا س اابة لمم اااء ال ص ااافي با سااتخدام تحمي اال سم س اامة القيم ااة تخ اادم الم سااتيمك وت س اايم ف ااي زي ااادة نس اابة

االيرادات لمديرية ماء محافظة النجف

 - 3استخدام التكمفة المستيدفة لتسعير الماء  ROي لألخذ بنظر االعتبار اسعار السوق المنافسة

 3- 0ىدف البحث :

تيادف الد ارساة إلاى ت ساميط ال ضااوء عماى مفياوم ادوات ادارة التكمفاة ومفياوم ومااداخل الت ساعير لمعرفاة تأثيرىاا عماى تسااعير
الخادمات و المنتجاات فاي المؤس ساات الحكومياة و منياا عيناة البحااث فاي ظال المتايارات المختمفاة لمبيئاة ال ساوقية المتمثمااة

بالبيئة االحتكارية بالنسبة لمماء الصافي والبيئة التنافسية ب النسبة لمماء  ROي .

 4- 0فرضية البحث :

تعتم ااد الد ارس ااة عم ااى فرض ااية اسا س ااية وىا ااي ان ا س ااتعمال ادوات إدارة التك اااليف المالئم ااة لطبيع ااة المؤس س ااات الحكوميا ااة

ي سااىم فاي الوصاول إلااى التكمفاة الدقيقاة لمنتجاتيااا و ي سااعد فاي ت ساييل اتخاااذ قا اررات الت ساعير بمااا يحقاق االيارادات التااي

تر ت بيا المؤسسة الحكومية ويزيد من ثقة المستيمك بالتسعير .

 5- 0عينة البحث :

تا ا خم اختي ااار مديري ااة م اااء محافظ ااة النج ااف التابع ااة لممديري ااة العام ااة لمم اااء والت ااي ى ااي ج اازء م اان و ازرة البم ااديات واالعما ااار
واالسكان العامة عين ِة لمبحث.

مفيوم أدوات ادارة التكمفة

المبحث الثاني

أن التط ااور والتعقي ااد الحا ص اال ف ااي المج اااالت السيا س ااية والتكنموجيا ااة واالقت ص ااادية رس اام ص ااورة جدي اادة ام ااام المؤسسا ااات

االقت صاادية وادخمياا فاي تحاديات جديادة ىاي التكمفاة والوقات والجاودة والتجدياد لموصاول إلاى اىاداف المؤس ساة فاي الحفاااظ

عمااى مكانتي ااا وا س ااتمرارىا ف ااي ال س ااوق وتحقيقي ااا لعوائ ااد م ساات قبمية ول ااذلك تحت اااج المؤس س ااة االقت ص ااادية إل ااى المعموم ااات
الدقيقااة ع اان التكاااليف والبيئ ااة الخارجيااة التخ اااذ الق ا اررات المنا س اابة حااول ال شا اراء والت صاانيع والت س ااعير ووضااع السياس ااات

الالزمة لذلك.

تعتب اار ادوات ادارة التك اااليف ى ااي انظم ااة حديث ااة لممعموم ااات المحا س اابية و ي اار المحا س اابية الت ااي ت س اايم ف ااي تحمي اال البيئا ااة

الداخمياة والخارجياة لممؤس ساة االقت صاادية إذ إن اتخااذ قا اررات مالئماة يعتماد عماى المعموماات ال ساميمة والمالئماة التاي تااؤدي
إلى أفضل النتائج في ظل الموارد المتاحة .السامرائي 7 :2012ي
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 0- 8التكمفة عمى اساس النشاطActivity Based Cost )ABC( :

تعتبار التكمفاة عماى ا ساااس الن شااط  ABCي نياج لح سااات تكااليف المناتج ب صااورة اكثار دقاة ألنيااا تاربط باين اداء انشااطة
معينة وما تتطمبو تمك االنشطة من موارد لتصنيعيا في المنظمة(Cooper & Kaplan, 1991: 131) .

فيااي تحاادد االن ش ااطة الرئي سااة وموجي ااات التكمفااة لكا ال ن شاااط لتخ ص اايص التكاااليف بوص اافيا نيج ا ًا يتعام اال مااع التك اااليف
ال صاناعية ياار المبا ش ارة عمااى انيااا تكاااليف ت سااببيا االن شااطة فاي المؤس سااة وعاادت البااديل عاان طريقااة التكاااليف الكميااة.

)(Atrill, 2009: 169

حياث ياتم معالجاة التكااليف ال صاناعية المبا شارة بطريقاة  ABCي بال ضابط كماا فاي طريقاة التكااليف الكمياة ولكان تتعاماال
مع التكاليف الصناعية ير المباشرة بصورة مختمفة حيث يتم احت ساابيا عماى ا سااس مجمعاات التكمفاة بادال مان االدارات
الفني ااة وم اركا ااز الم سا ااؤولية وموجيا ااات التكمفا ااة با اادال ما اان معا اادالت التخ صا اايص ل ا اربط التكا اااليف بالمنتجا ااات والخا اادمات.
Hussey, 2012: 33ي

وبااذلك في ااي تخ ص ااص التكاااليف ال ص ااناعية ي اار المبا شا ارة عاان طري ااق مجمع ااات التكمفااة المتع ااددة لممنتج ااات والخ اادمات
بواسطة موجيات التكمفةKieso, 2012:147 .ي

ويمكاان تخ ص اايص التكاااليف ال ص ااناعية ي اار المبا ش ارة عم ااى المنتجااات بع اادة خطا اوات ىااي تحدي ااد ىاادف الكمف ااة المتمث اال

بااأنواع المنتجااات وماان ثاام تحديااد التكاااليف المبا ش ارة لممنتجااات وتحديااد االن شااطة اإلنتاجيااة و تخ صاايص التكاااليف ي اار
المباشرة عمى االن شاطة ومان ثام تحدياد موجياات كمّاف لألن شاطة تبعاا لم سابت والتاأثير وثام ح ساات معادل تكمفاة لكال وحادة

تخ صاايص وبعاادىا ح سااات التكاااليف ي اار المبا ش ارة المخص صااة لممنتجااات لموصااول لتكمف ااة كاال منااتج عاان طريااق جم ااع

التكاليف المباشرة و ير المباشرة (Horngren et. al., 2012: 150) .
 8- 8التكمفة المستيدفةTarget Cost (TC) :

ىاي تكمفاة الخدماة او المنااتج المقادرة عماى الماادى الطويال التاي عناد بيعيااا ب ساعر م ساتيدف تحقااق اربااح ت شاايل مسااتيدفة

اي انيا حاصل طرح االرباح التشايمية المستيدفة من السعر المستيدف(Bhimani, 2008:384 .

ويمكان ماان خااالل ) (TCوصاف التكاااليف التااي مان المتوقااع ان يااتم تكبادىا وكيااف ساايؤثر ىاذا عمااى م سااتويات الربحيااة
بوا سااطة بيااان االنح ارفااات التااي تح صاال فااي االن شااطة الم س ااتقبمية حيااث ان ىااذه المعمومااات تمكاان المااد ارء ماان تحديااد م ااا
ينبااي تايياره فاي ت صااميم المنتجاات او اجاراء بحاوث ال سااوق ود ارساة الجادوى مان ادخاال التح ساينات عماى التصااميم قباال

دخوليااا لمعمميااات ال ص ااناعية التحويميااة لمتأكااد م اان وجااود ارباااح معقول ااة ليااذه المنتجااات وابع اااد الت صاااميم التااي ال ت ااتمكن
الشركات فييا من الوصول إلى التكمفة المستيدفة(BRAGG, 2010: 61) .
اي ان نياج ) (TCي شاتق التكااليف مان االعماى إلاى اال سافل ويكاون اثنااء التخطايط لممناتج ويبادأ مان الت ساعير الاذي يحقاق
الح صاة ال ساوقية المطموباة وصاوال إلاى تحدياد العائاد المطماوت وينتياي بتحدياد التكااليف وىاذا عكاس المانيج التقميادي الاذي
يباادأ م ان اال ساافل إلااى االعمااى اي ح سااات التكاااليف المتكباادة اثناااء العمميااة االنتاجيااة وتكاااليف التوزيااع وثاام تحديااد العائااد

المطموت وثم تحديد السعر(Zimmerman, 2011: 561).
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 3- 8تحميل سمسمة القيمةValue Chain Analysis(VCA) :

ىاي تسم سال رباط حمقااات االن شاطة اي ان كال حمقااة فاي سم سام ة القيماة تمثاال ن شااط معاين ومجمااوع جمياع االنشاطة يكااون
التكاليف من الناحية المثالية لاذلك يجات عماى كال حمقاة ا ضاافة قيماة لممناتج بماا يجعال المناتج أكثار قيماة بالنسابة لمعميال

لاذلك يجات د ارساة سم سامة الحمقاات التااي ال ت ضايف قيماة ذات اىمياة لممناتج لااارض تقييمياا وبياان مادى امكانياة الق ضاااء
عمييا كميا او عمى االقل تخفيض كمفتيا2008: 391).

McLaneyي

وباإل ضاافة لااذلك تمكاان المنظمااة ماان تحدياد الم ازيااا التناف سااية الحاليااة والمحتممااة عان طريااق د ارسااة الفاارص المتاحااة التااي

تضيف قيمة وتسمط الضوء عمى المجاالت التي يمكن من خالليا تخفيض التكاليف(Hussey, 2012: 133) .
شكل رقم ( ) 1نموذج سمسمة القيمة

: (Atrill And McLaney, "Management Accounting for Decision Makers,المصدر
)(,2009: 330

التسعير

المبـــــــــــــــــحث الثـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــث

وىنااك مفااىيم كثي ارة لم ساعر وق ا اررات الت ساعير فمنيااا مان اعتباار ال ساعر ىااو القيماة النقديااة والعينياة لم ساامع والخادمات التااي
يدفعيا الزبون لمح صاول عماى تماك ال سامع والخادمات حياث تتمثال القيماة النقدياة بالتكمفاة المبذولاة إلنتااج ال سامع والخادمات

اماا العينيااة فتمثاال قيمااة المجياود النف سااي او العقمااي او الباادني المبااذول إلتماام انتاااج ال ساامع والخاادمات الن سااور :2010
 265ي

فاي حاين عاد بع ضايم ال ساعر ىاو قيماة المنفعاة المتوقعاة لم سامع والخادمات ومادى قادرتيا عماى ا شاباع ر باات الزباائن معبا ار
عنيا بمقدار نقدي عمي  148 :2016ي

 0- 3قرارات التسعير واىميتيا

تعتبر ق اررات تسعير السمع والخدمات مان ا صاعت القا اررات التاي يجات عماى االدارة اتخاذىاا كونياا تتاأثر بعوامال كثيارة ال
يمك اان ل ااادارة ال س اايطرة عميي ااا وك ااذلك ت ااؤثر قا ا اررات الت س ااعير عم ااى الطم اات ب ص ااورة مبا شا ارة وبالت ااالي ت ااؤثر عم ااى حج اام

االيرادات الجعفري واخرون  11 :2013ي
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وتأتي اىمية ق اررات التسعير من عدم امكانية تايير ىذه الق اررات بسيولة أل سابات منياا الظاروف االقت صاادية والتايارات
الحا صامة فييااا والمناف سااة ال سااوقية والق ا اررات التااي يتخااذىا الزباون المتعمقااة بال ش اراء فقااد فياارى الزبااون ان انخفاااض اسااعار

ال س اامع والخا اادمات ىا ااو دليا اال عما ااى انخف اااض م سا ااتوى جودتيا ااا وا رتفا اااع ا سا ااعارىا ى ااو دليا اال عما ااى الجا ااودة العاليا ااة لمسا اامع
والخدمات اي ان قرار التسعير يترك اثاره النف ساي عماى قارار ال شاراء لادى الزباون وياؤثر بادوره عماى حجام الطمات بالزياادة

او النقصان .حسن  244 :2014ي

 8- 3اىداف التسعير

تج سااد ق ا اررات الت سااعير اىااداف الوحاادات االقت صااادية لااذلك يج اات ان تكااون اىااداف ق ا اررات الت سااعير م شااتقة ماان اى ااداف

الوحاادات االقت ص ااادية الت ااي ت سااعى إل ااى الوص ااول اليي ااا ماان تحقي ااق االيا ارادات وتاطي ااة لمتكاااليف والح ص ااول عم ااى ارب اااح
وتقديم منتجات منافسة تساعد عمى استمرار الوحدة االقتصادية عمارة  16 :2010ي
اي ان اىاداف الت سااعير يجاات ان تحقااق ابااو فااارة 128 2010 :ياىاداف الوحاادة االقت صااادية وماان ىنااا جاااءت اىااداف

التسعير لتكون مشتقة من اىداف الوحدة االقتصادية

 - 0تعظيم االرباح :وىو اليدف التقميدي ألي سياسة تسعير لمحصول عمى الحد االدنى من العائد عمى االستثمار.

 - 8الح صاول والحفااظ عمااى الح صاة سااوقية :إذ إن تخفايض اال ساعار مياام فاي الح صااول عماى ح صاة سااوقية كبيارة ولكاان
يجات ان ال يكاون التخفايض اقال مان التكااليف إذ إنمان مؤشارات الح صاول عماى ح صاة ساوقية ىاي الح صاول عماى اربااح

.

 - 3تحديد والتمسك باستراتيجيات الت ساعير الق صايرة والطويماة االجال لتأثيرىاا عماى بقا اء وا ساتم اررية الوحادات االقتصاادية

عمى قيد الحياة.

 - 4المسؤولية االجتماعية في تحديد االسعار Needles 2011 :1188 .ي

 3- 3العوامل المؤثرة عمى قرارات التسعير:

يعتمد تسعير اي منتج او خدمة عمى العرض والطمت وىناك ثالثة عوامل رئيسة تؤثر عمى العرض والطمت ىي:

 - 0الزبائن :يؤثر الزبائن عمى االسعار من خالل تأثيرىم عمى الطمت لممنتجات والخدمات .

 - 8المنافسون :الوحدات االقتصادية تتأثر اسعارىا باالنخفاض نتيجة لوجود منتجات بديمة او منافسة .
 - 3التكاليف :تؤثر التكاليف عمى االسعار من خالل تأثيرىا عمى كميات االنتاج 2015 :517 .

 Horngrenي

 4- 3مداخل التسعير

لمت سااعير ثالث ااة ة م ااداخل ميمااة ي ااتم م اان خاللي ااا ت سااعير ال س اامع والخ اادمات ى ااي الماادخل االقت ص ااادي والم اادخل المحاس اابي
الكمفااوي وم اادخل الت سااعير الم س ااتيدف لمتكمفااة الم س ااتيدفة وفيمااا يم ااي توضاايا لي ااذه المااداخل واىميتي ااا فااي اتخ اااذ قا ا اررات

التسعير المناسبة:
ان الم اادخل االقت ص ااادي يفت اارض ان ى اادف الوح اادة االقت ص ااادية ىا ااو تعظ اايم االرب اااح دون االخ ااذ بنظ اار االعتب ااار ىا اادف

استم اررية الوحدة االقتصادية في السوق وىو ىدف اساسي ايضا في بيئة يسودىا شدة المنافسة والتطور المتساارع اماا
الماادخل المحا ساابي الكمف ااوي فقااد افتاارض ان ال س ااعر ىااو متاياار ت ااا بع لمكمفااة اي ان ال سااعر يتاي اار تبعااا لمتكاااليف ويا ااض

النظر عن المنافسة الحاصمة في السوق  .الجعفري واخرون  12 :2013ي
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وباذلك ال يمكان االعتمااد عماى المادخل االقت صاادي فقاط عناد اتخااذ قارار الت ساعير بادون االخاذ بنظار االعتباار التكمفااة وال

يمكان االعتماااد عماى الماادخل المحا سابي الكمفااوي فقاط دون االخااذ بنظار االعتبااار المادخل االقت صااادي المتمثال بالمنافسااة
ال ساوقية ماان خاالل العاارض وراي العماالء ماان خاالل الطماات لاذلك ظياارت الحاجاة إلااى الجماع بااين المادخمين االقتصااادي

والمحاسبي ادى إلى ظيور مدخل التسعير المستيدف لمتكمفة المستيدفة .

و ىااذا ال اانيج فااي الت س ااعي ر يختم ااف ب شااكل كبي اار عاان الط اارق القائم ااة عمااى التكمف ااة التااي تم اات اال ش ااارة الييااا س ااابقا الت ااي
تفتارض ان عمميااة االنتااج قااد اكتممات وتاام تحدياد كمفتيااا لياتم ت سااعيرىا وبيعياا ولكاان ىناا فااي طريقاة الت سااعير المسااتيدف

يتم عكس االحداث السابقة حيث يتم تحديد ثالثة نقاط ميمة ىي:

السعر الذي س يكون المنتج فيو قاد ار عمى منافسة السوق.
تحديد الربا المطموت الحصول عميو من بيع المنتج.

حسات التكمفة المستيدفة لممنتج عن طريق المعادلة التالية:
التكمفة المستيدفة = السعر المستيدف – الربا المطموت.
وبعاد تحدياد التكمفاة الم ساتيدفة ياتم ا ساتخداميا كتكمفاة ق صااوى التاي سايتم تكبادىا لماواد االنتااج لممناتج أو أقممنياا .الخمااف

وزويمف174,2007 :ي

 5- 3النظام القانوني والتسعير:

ان العاارض والطماات والتكمفااة ىااي محااددات ىامااة لق ا اررات الت سااعير ولك اان ىناااك عاماال ىااام جاادا ولااو التااأثير البااالي عم ااى

ق اررات التسعير ىو التدخل الحكومي بالتسعير Hansen 2009 :674ي

لوجااود بعااض المنتجااات التااي ياار مر ااوت اجتماعيااا ان يكااون فيي ااا مناف سااة احتكاريااة او احتكااار تااام لمااا لااو ماان اث ااار
سامبية عمااى المجتماع مثاال قطاعاات المياااه والكيربااء وال صاارف ال صاحي والج سااور والانفط والااااز و يرىاا لااذلك قاد تسااما

الحكومااة لمؤس س ااة اقت ص ااادية لمعم اال ف ااي اح ااد ى ااذه الق طاعااات ولك اان ب ش ااروط قانوني ااة م ااثال ان تق ااوم الدول ااة ب دارتي ااا اي
تممكيا الحكومة وتديرىا وتقوم بتسعيرىا بأسعار مناسبة بما يتالئم مع مستوى معيشة االفراد دعيس202,2012 :ي

المبحث الرابع

الوحدات الحكومية تصنيفيا وطبيعة انشطتيا

ظياارت الوحاادات الحكوميااة مااع ظيااور ون ش ااوء الاادول حيااث اطمااق ىااذا الم ص ااطما عمااى كاال الوحاادات االقتصااادية الت ااي

تعااود ممكيتي ااا لمدول ااة وي شااتمل عم اال الوح اادات الحكوميااة عم ااى الخ اادمات الرئي سااة الت ااي يحتاجي ااا كاال ف اارد ف ااي المجتم ااع

والثاروات الطبيعياة التاي ُي ّعاد ممكيتياا عاماة والم شااريع ال ضاخمة التااي تحتااج إلاى الكثيار مان االماوال والبناى الرئيساة التااي
ت ساااعد عم ااى دف ااع عجم ااة التنمي ااة والتط ااور االقت ص ااادي لألمااام وفيم ااا يم ااي تف ص اايل لمفي ااوم ى ااذه الوح اادات وخصائص اايا
واىدافيا وتصنيفيا وطبيعة االنظمة المحاسبية التي تطبقيا ىذه الوحدات.

 0- 4مفيوم الوحدات الحكومية وخصائصيا

قاد اوضاا مجماس معاايير المحا سابة المالياة  FASBالوحاادات الحكومياة بانياا التنظيماات التاي ال تنتماي لقطااع االعمااال
والتااي تي اادف لتق ااديم خ اادمات اجتماعي ااة تعااود بالمنفع ااة لألفا اراد م اان ي اار ان يكااون ى اادفيا ى ااو تحقي ااق االرب اااح لش ااخص
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معااين وحقااوق الممكيااة فييااا ال يمكاان بيعي ااا والمتاااجرة فييااا وىنااا ك بعااض ماان ى ااذه الوحاادات تقاادم خاادماتيا مقاباال اج اار
بسيط يستخدم في تطوير وتحسين الخدمات وتوسيع نطاقيا .السمطان  24-25:2009ي

ف ااي حا ااين با ااين صا ااندوق النقا ااد الا اادولي مفيا ااوم الوحا اادات الحكوميا ااة بانيا ااا كا اال الوحا اادات المركزيا ااة او حكوما ااات الواليا ااات

والمقاطعات واالقاليم والمحميات والبماديات فاي اي بماد التاي ياتم إن شاائيا عان طرياق العممياات السيا ساية لاذلك البماد وتمتماك
سمطة اجبارية لتنفيذ وظائفيا لموصول إلى اىدافيا .سالمة  8:2013ي

ويق ااع عم ااى ع اااتق ىا ااذه الوح اادات تق ااديم الخ اادمات التا ااي يحتاجي ااا االفا اراد ف ااي اي دولا ااة .ويمك اان ان نق س اام ى ااذه الخا اادمات

المقدمة إلى:

 - 0الخااد مات ال ساايادية التااي تت ضاامن الاادفاع واالماان و يرىااا ماان الخاادمات ال ساايادية التااي تتكفاال الحكومااة بتقااديميا فااي

معظم دول العالم.
 - 8خدمات اجتماعية التي تتضمن الصحة والتعميم.

 - 3خدمات انشاء البنى الرئيسة او التحتية المتضمنة تشييد الطرق والجسور والسدود واستصالح االراضي.
 - 4خ اادمات اقت صا ااادية التا ااي تتمثا اال بتا ااوفير الميا اااه ال ص ااالحة لم شا اارت والكيربا اااء والموا صا ااالت و يرىا ااا ما اان الخا اادمات.
اليامي 35,2009 :ي

اما ابرز الخصائص التي تمتاز بيا الوحدات الحكومية ىي:

 - 0انعاادام المناف س ااة ف ااي الوح اادات الحكومي ااة ألني ااا تق اادم ساامع وخ اادمات ض اارورية ي اار موج ااودة ف ااي اال سا اواق وال يق ااوم
القطاع الخاص بتقديميا اي ان ىناك سوق احتكار الدولة لتقديم السمع والخدمات العامة.
 - 8تخ ضاع الوحادات الحكوميااة لمقاوانين والتعميمااات ال صاادرة الدولاة والتااي مان خالليااا يمكان مراقباة احتياجااات كال وحاادة
وتخ صاايص الما اوارد واألم اوال وف ااق الق اوانين والتعميم ااات ومحا ساابة الم ق صا ارين فااي حال ااة مخالفااة ى ااذه الق اوانين .العا اواد:

2012

 19ي

 - 3تمتم ااك الدولا ااة الوح اادات الحكوميا ااة ب صا ااورة كمي ااة أو جزئيا ااة بحيا ااث تمكني ااا ما اان ال سا اايطرة عميي ااا والا ااتحكم بسياسا ااتيا
االقتصادية بما يتالئم مع الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تمر بيا الدولة.

 - 4يقااع عمااى الوح اادات الحك وميااة تحماال السيا س ااات التااي تبنتيااا الدول ااة واعبائيااا االقت صااادية مث اال العماال عمااى احتا اواء

اكبر عدد من االيدي العاممة.

 - 5تعماال الوح اادات الحكومي ااة عمااى أخ ااذ العوام اال االجتماعي ااة بنظاار االعتب ااار عن ااد وضااع قا ا اررات الت س ااعير .العم ااار:
1338

2015ي

 - 6تت صااف الوح اادات الحكومي ااة باال س ااتم اررية وذلااك الرتباطي ااا ب س اامطة الدول ااة وساايادتيا وك ااذلك الرتباطي ااا ب ااالمواطنين
وخدمتيم مثل الدفاع واالمن وتوفير المياه والكيرباء .الميايني7 2009 :ي

 8- 4تصنيف الوحدات الحكومية

يختمف النشاط الحكومي في كل دولة عن ما ىو عميو في دولاة اخارى وفقاا لمسيا ساة االقت صاادية التاي ياتم تبنيياا فاي كال

دولاة فقااد يكاون دور الدولااة وا ضااا فاي بعااض الادول نتيجااة ل ساايطرتيا عماى ا ماات الوحادات فااي البمااد وجعمياا ماان امااالك

الدولااة لتحقي ااق سيا س ااتيا االقت ص ااادية الت ااي ت سااعى إل ااى تنفي ااذىا أو ق ااد يك ااون دور الدولااة ب س اايط القت ص اااره عم ااى أنش ااطة
وخاادمات دون يرىااا .اي ان تاادخل ال دولااة فااي الن اواحي االقت صااادية واالجتماعيااة والسيا سااية يكااون عاان طريااق الوحاادات

الحكومية.

وشاح 16 2008 :ي

فالدولة تسعى من خالل امتالكيا لموحدات الحكومية لتحقيق ىدفين اساسيين ىما:
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 - 0تااوفير الخاادمات لمم اواطنين اي تياادف الوح اادات الحكوميااة فااي اي دولااة إل ااى تقااديم الخاادمات لمم اواطنين الخاض ااعين
لسيادتيا الن ىذه الوحدات تم انشاؤىا من موارد الدولة.

 - 2اال سااتاالل االمثاال لمم اوارد حيااث تتحماال ىااذه الوحاادات الم س ااؤولية عاان ح ساان ا سااتاالل الم اوارد المحااددة ليااا كوني ااا
ممكية عامة .المجمع العربي لممحاسبين القانونيين 282,2008 :ي

يمكاان التمييااز ب ااين نااوعين م اان الوحاادات الحكومي ااة ىااي الوحاادات االداري ااة والوحاادات االقت ص ااادية وان كاال ن ااوع ماان ى ااذه
االنواع يشمل مجموعة من الوحدات التي تتميز بأنشطة تميزىا عن بعضيا كما ىو موضا بالشكل
شكل رقم ( )8تصنيف الوحدات الحكومية

المصدر ( :اعداد الباحث )

 0- 8- 4الوحدات االدارية

ىااي الوحاادات الت ااي يت صااف ن ش اااطيا بالعموميااة وت ش اامل الااو ازرات والجامعااات والمست ش اافيات وتقااوم ى ااذه الوحاادات بتق ااديم

الخاادمات ال س اايادية مث اال االماان وال اادفاع والق ض اااء وتق ااوم بتقااديم الخ اادمات االجتماعي ااة المتمثمااة ب ااالتعميم وال ص ااحة واقام ااة
الطرق والجسور والموانئ والسدود لخدمة الصالا العام .اسماعيل 24 2010 :ي
ويمكن تقسيم الوحدات االدارية الحكومية إلى قسمين ىما:

اوال :الوحدات االيرادية:

وىاي الوحاادات االدارياة التااي تفاوق ايراداتيااا نفقاتياا بكثياار وتعتباار م صادر مياام واسا ساي لتموياال الميزانياة العامااة لمدولااة

ومن االمثمة عمى ىذه الوحدات مصمحة الضرائت والجمارك وو ازرة النفط.

ثانيا :الوحدات غير االيرادية:

ى ااي الوح اادات االداري ااة الت ااي ال تحق ااق اي ايا اراد او تف ااوق نفقاتي ااا ايراداتي ااا ب ش ااكل كبي اار وي ااتم تموي اال ى ااذه الوح اادات م اان
اي ارادات الوحاادات االداري ااة االيراديااة وذل ااك عاان طري ااق تخ صاايص اعتم ااادات ليااا ف ااي الموازنااة العام ااة لمدولااة .س ااالمة:

 10 2013ي

 8- 8- 4الوحدات االقتصادية الحكومية

ىاي المؤس ساات الحكومياة وال شاركات العاماة التااي تمتمكياا الدولاة ب صاورة كمياة او جزئيااة والتاي تماارس الدولاة مان خالليااا
الن شا اااط االقت صا ااادي المتمثا اال ب نتا اااج ال سا اامع وتقا ااديم الخا اادمات مثا اال خا اادمات الما اااء والكيربا اااء والخا اادمات المص ا ارفية.

اسماعيل 25 2010 :ي

وحاادات القطاااع الع ااام الحكااومي :ىااي الوح اادات التااي تق اادم أن شااطة اقت صااادية ىادف ااة لم اربا وتق ساام إلا اى مؤسسااات اعم ااال

حكومية وشركات عامة حكومية.
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وقاد أوضااحت المعااايير الدوليااة مفيااوم مؤس سااات االعمااال الحكومياة بأنيااا المؤس سااات التااي تقااوم بأن شااطة تشاابو أنشااطة

القطاااع الخ اااص وق ااد تقااوم ى ااذه المؤس س ااات بتق ااديم ال ساامع والخ اادمات لممجتم ااع م اان دون مقاباال او بمقاب اال رم اازي حس اات
االلت ازماات المترت باة عميياا عماى الار م مان سااعي ىاذه المنظماات لتحقياق الاربا .االتحااد الادولي لممحا ساابين32 2010 :

ي

ام ااا ال ش ااركات العاما ااة وتمتمكي ااا الحكوما ااة أي ض ااا مثا اال ال ش ااركة العام ااة لم سا اايارات وال ش ااركة العاما ااة لم ص ااناعات المطاطيا ااة

وال شااركة العامااة لمخطااوط الجوي ااة و يرىااا م شااكور 20 2014 :ي وق ااد عاارف قااانون ال ش ااركات العامااة رقاام  22لس اانة
 1997المعا اادل ال شا ااركة العاما ااة عما ااى انيا ااا الوحا اادة االقت صا ااادية الممولا ااة ذاتيا ااا والممموكا ااة لمدولا ااة بالكاما اال التا ااي تتمت ا ااع
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري وتعمل وفق اسس اقتصادية .

)قانون-الشركات-العامة-رقم-22-لسنة-1997-المعدل(www.iraq-lg-law.org/ar/content/

المبــــــحث الخامس

العالقة بين ادوات ادارة التكمفة وارتباطيا بالتسعير

فاي ضااوء مااا تام التطاارق اليااو ماان مفااىيم فااي المباحااث ال ساابقة ساايتم فااي ىااذا المبحاث اي ضاااح العالقااة بااين ادوات ادارة
التكمفة وارتباطيا بالتسعير وتقييم مدى امكانية التكامال بينياا فاي اتخااذ قارار الت ساعير المالئام لطبيعاة الوحادة االقتصاادية

وباألخص المؤسسات الحكومية كمجتمع لمبحث.

 0- 5حاجة الوحدات الحكومية لتطبيق محاسبة التكاليف :

والوحادات الحكوميااة ىاي جاازء مان الوحاادات االقت صااادية التاي ي ساااعد تطبياق ادوات ادارة التكمفااة فيياا االدارة عمااى التنفيااذ

ال ساميم لمم شاااريع والب ارامج المخطاط ليااا بمااا يحقااق التنمياة االقت صااادية واالجتماعيااة وتقاديم الخاادمات بالم سااتوى المطمااوت
وباقاال تكمف ااة وفااي نف ااس الوق اات ُي ّع اد ا س ااتخدام ى ااذه االدوات ميمااة لمحف اااظ عمااى االما اوال العام ااة و قياااس م اادى كف اااءة و
عباد ا واخارون 2012 :
فاعمية ىذه الوحادات فاي الوصاول إلاى اف ضال النتاائج مان خاالل المباالي المخص صاة لياا.
 28ي

 8- 5امكانية التكامل بين ادوات ادارة التكمفة

تت س اام ادوات إدارة التكمف ااة باألى ااداف الم ش ااتركة المكمم ااة لبع ض اايا ال اابعض وى ااذا يجع اال بع ااض ى ااذه االدوات تتكام اال ما ااع

بعضيا حست االىداف المشتركة فيما بينيا وكما يمي  :ابراىيم 2013 :

 247 - 246ي

ان جميااع ادوات إدارة التكمفااة تااؤدي إل ااى خفااض التكاااليف والااذي ُي ّع ااد الياادف األ ساااس ال تااي ت س ااعى اليااو جميااع الوح اادات
االقت صاادية ساواء كانات ىاذه الوحاادات تجارياة أو حكومياة ولكان كال مجموعااة ادوات مان ادوات إدارة التكمفاة تياتم وتخاادم

مرحمة معينة مان م ارحال انتااج ال سامع والخادمات وىاذه الم ارحال ىاي مرحماة البحاث والتطاوير والتخطايط والت صاميم ومرحماة
االنتاااج ومرحمااة مااا بع ااد االنتاااج ويمكاان تق ساايم ادوات إدارة التكمف ااة ح ساات ىااذه الم ارحاال الثالث ااة ة فااي حااين ىن اااك ادوات
يمكان ا ساتخداميا ماع كاال ىاذه الم ارحال وباذلك يمكاان تق سايم ادوات إدارة التكمفاة إلاى اربااع مجااميع ح سات األىاداف التااي

تحققيا كل اداة خالل مراحل انتاج السمع والخدمات وكما يمي :

المجموعة االولى :

تت ضاامن األدوات التااي تخااص مرحمااة البح ااث والتطااوير والتخطاايط والت صااميم اي مرحمااة م ااا قباال انتاااج ال ساامع والخ اادمات

والارض منيا ىو تخفيض التكاليف وبيان الجدوى من االنتاج قبل االنتاج الفعمي لو وتتضمن األدوات التالية :
 - 1التكمفة المستيدفة

 - 2اعادة ىندسة عمميات االعمال.
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المجموعة الثانية :

وت شاامل األدوات التااي يااتم فييااا تخفاايض التكاااليف خااالل مرحمااة االنتاااج وماادى إمكانيااة حاال الم شاااكل الحاصاامة خااالل

عممية االنتاج ليتم تالفييا ومعالجتيا وتضم ىذه المجموعة االدوات
 - 1التحسين المستمر

 - 2االنتاج في الوقت المحدد
 - 3تحميل سمسمة القيمة
 - 4نظرية القيود

 - 5إدارة الجودة الشاممة
 - 6التكمفة واإلدارة عمى اساس النشاط.
المجموعة الثالثة :

تحتاج الوحدات االقتصادية فاي ىاذه المرحماة إلاى تقيايم ألدائياا وماا ا ساتطاعت تحقيقاو مان أىاداف والاى رأي العماالء بماا
تقدماو مان سامع وخادمات لتتخاذ عماى اسا سايا قا اررات حا سامة فاي ا ساتمرار تح ساين أدائياا مان خاالل التاذياة المرتادة التااي

تب اادأ م اان ال س ااوق وتعا ااود إل ااى مرحم ااة م ااا قبا اال االنت اااج وا س ااتخدام اح اادى االدوات التا ااي ت س اااعد الوح اادة االقتص ااادية عما ااى
الحصول عمى حصة سوقية عالية وتزيد من ميزتيا التنافسية .

وفِاي ىاذه المرحماة يمكاان ا ساتخدام اداة واحادة ىاي بطاقااة األداء المتاوازن حياث انياا تعماال عماى قيااس األداء المتحقاق فااي

الوحدة االقتصادية من خالل المؤشرات المالية و ير المالية .

المجموعة الرابعة :

ان ادوات ىذه المجموعة تخدم كل مراحل المتعمقة باإلنتاج وتشمل :
 - 0التكمفة اإلجمالية لدورة حياة المنتج
 - 8المقارنة المرجعية

 - 3تكنموجيا االنتاج والمعمومات

 - 5تقييم العالقة بين ادوات ادارة التكمفة وقرارات التسعير :

وتقيايم ادوات ادارة التكمفااة مان حيااث ت ساعير المنتجااات يعناي بيااان اىميتياا وتأثيرىااا عماى ق ا اررات الت ساعير ويبااين الجاادول

رقم  1ي خالصة لميدف اال سااس لكال اداة مان ادوات ادارة التكمفاة ماع بياان اال ساتعمال ال ساائد لاالداة وتأثيرىاا عماى قارار
التسعير:
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جدول رقم (  ) 1ادوات ادارة التكمفة ومدى امكانية استخداميا في ق اررات التسعير
ت

ادوات ادارة

اليدف األساس من استعمال االداة

االستعمال السائد لألداة

تأثيرىا عمى قرار التسعير

1

التكمفة

تخفيض التكاليف لممنتجات لتحقيق رغبات

قرارات التسعير

مباشر من خالل

المستيدفة

العمالء واالسعار التنافسية السائدة في السوق

اعادة ىندسة

التغيير الجذري في اليياكل التنظيمية واإلنتاجية

عمميات االعمال

من خالل استبدال األنظمة القديمة باخرى حديثة االنتاج

التكمفة

مساىمتيا في ترشيد

قرارات التسعير وتحقيق

ميزة تنافسية
2

3

التحسين المستمر

4

تحميل سمسمة

5

التصنيع في

لموصول إلى تخفيض التكاليف

تحقيق تحسينات جذرية

في مقاييس االداء والتميز

في االعمال

ادخال تحسينات طفيفة في مراحل العممية

تحسين العمميات

غير مباشر من خالل ادارة

االنتاجية لموصول إلى تخفيض في اجمالي

االنتاجية

التكاليف بشكل عام و

تحميل انشطة الوحدة االقتصادية التي

ترشيد اتخاذ القرارات

غير مباشر من خالل

التكاليف
القيمة

اعادة تصميم عمميات

غير مباشر من خالل

بمجموعيا تكون المنتج وبيان تكاليف ىذه

االستثمار االمثل لمموارد
تعزيز المركز التنافسي

االنشطة ومدى امكانية ىذه االنشطة من اضافة

وتحسين جودة المنتج

قيمة لممنتج لتعزيزىا

وزيادة قيمتو
مباشر من خالل

الوقت المحدد

تقميل او الغاء مخزون المواد االولية لمتخمص

من تكاليف المخزون او تخفيضيا

تقميل المخزون

6

نظرية القيود

التخمص من االختناقات التي تحصل في مراحل

مرونة العمميات

7

ادارة الجودة

زيادة جودة االنتاج وانجاز االعمال لتحقيق رضا زيادة جودة المنتجات

غير مباشر من خالل

الشاممة

العمالء بما يتجاوز توقعاتيم

زيادة جودة المنتج وتعزيز

8

التكاليف عمى

تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة

9

بطاقة االداء

مساىمتيا في تخفيض

االسعار بمقدار تكاليف
المخزون وتعزيز الميزة

التنافسية
االنتاج بسبب تاثيرىا المباشر عمى االنتاجية

االنتاجية

غير مباشر من خالل

زيادة االنتاجية و

االستغالل االمثل لمموارد

اساس النشاط

الميزة التنافسية

عمى االنشطة وىذا يجعل قياس التكاليف

تخصيص تكاليف غير

مباشرة

لممنتجات اكثر دقة

المتوازن

تاثير مباشر من خالل

توفير قاعدة بيانات دقيقة

عن التكاليف تساعد

االدارة في اتخاذ القرارات

قياس المؤشرات الغير مالية في الوحدة

االقتصادية باالضافة إلى المؤشرات المالية
لقياس اداء المنظمة

تقييم اداء و خمق

توازن بين المؤشرات

المالية وغير مالية

غير مباشر من خالل

تحسين االداء المالي وغير

المالي وتسييل عممية

التخطيط و اتخاذ القرارات
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االستراتيجية

 10التكمفة االجمالية

لدورة حياة المنتج

فيم تكاليف كل مرحمة من مراحل حياة المنتج

اتخاذ قرارات استراتيجية

اختيار أفضل الطرق وأسرعيا وأقميا تكمفة

تحسين العمميات

التخاذ قرارات مناسبة لكل مرحمة

غير مباشر من خالل
تحسين عممية اتخاذ

القرارات االدارية وتعزيز

الميزة التنافسية
 11المقارنة المرجعية

لتحسين األداء االنتاجي من خالل مقارنة ادائيا

مع اداء أفضل سواء كان داخل او خارج الوحدة

االنتاجية

غير مباشرمن خالل

تحسين االنتاج وتعزيز

الميزة التنافسية

االقتصادية
12

تكنموجيا االنتاج
والمعمومات

سرعة إنجاز عمميات االنتا ج وتحسين الجودة

عن طريق استخدام االَالت الحديثة في االنتاج
والتصنيع اآللي وتقميل االعتماد عمى االيدي

العاممة

دقة وسرعة في االنتاج

غير مباشر من خالل

تحسين االنتاجية

وتخفيض التكاليف

المباشرة لممنتجات

المصدر  :اعداد الباحثة

المبحث السادس

 0- 6تطبيق التكاليف عمى اساس النشاط (  ) ABCفي مديرية ماء محافظة النجف

تم تطبيق

 ABCي لموصول لمتكمفة الدقيقة لممنتجات التي تقوم مديرية ماء محافظة النجف ب نتاجيا المتمثمة بالماء

الصافي والماء  ROيوفيما يمي جداول توضا كميات االنتاج وتكمفة المنتجات لمعامين 2016/ 2015
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و نالحظ من خالل ما تقدم في الجدول رقم 3ي والجدول رقم  4ي ان تكمفة الوحدة الواحدة من الماء الصافي والماء
 roي تتساوى في االنشطة الثالثة ة االولى كونيا انشطة مشتركة بين الماء الصافي والماء

 roي في حين ىناك

انشطة اختصت بمنتج دون اخر كما في نشاط الكمور الذي يخص الماء الصافي و نشاط الضاط واال شية واضافة

اليايبوكموريد الصوديوم التي تخص الماء

 roي فقط في حين نجد ان االنشطة المساندة لالنتاج واالنشطة التوزيعية

واالدارية تختمف حست حجم موجيات التكمفة لكل منتج .
ونجد ان استخدام

 ABCي قد ساعدت عمى تحديد تكمفة االنتاج لكل منتج بصورة اكثر دقة من الطريقة االجمالية

التي تعتمدىا مديرية ماء محافظة النجف حيث بمات كمفة المتر المكعت من الماء حست الطريقة االجمالية لعام

 96 2015ديناري في حين بمات كمفة المتر المكعت باستعمال
دينار ي لمماء

 ABCي  83دينار ي لمماء الصافي و 174

 roي .وفي عام  2016بمات كمفة المتر المكعت حست الطريقة االجمالية  102ديناري في حين

بمات كمفة المتر المكعت باستعمال

 ABCي  91دينار ي لمماء الصافي و  158دينار ي لمماء

 roي.وبالتالي

يمكن من خالل استعمال بيانات  ABCي وضع اسعار مناسبة لكل منتج باستعمال سمسمة القيمة والتكمفة المستيدفة
بالتسعير
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 8- 6استعمال سمسمة القيمة والتكمفة المستيدفة بالتسعير
بعد ان تم في المبحث السابق استخراج تكمفة المتر المكعت من الماء الصافي والماء ROي سوف يتم في ىذا
المبحث استخدام تحميل سمسمة القيمة في تسعر الماء الصافي والتكمفة المستيدفة في تسعير ماء  ROي

اوال  :استخدام تحميل سمسمة القيمة في تسعير الماء الصافي
من خالل ما تم عرضو نجد ان مديرية ماء محافظة النجف قد اعتمدت اساس المسقفات في تسعير الماء واعتمدت
اربع شرائا لالستيالك وفقا لممسقفات وحددت لكل شريحة كمية معينة من االستيالك والجدير بالذكر ان مديرية ماء

محافظة النجف ىي المصدر الوحيد إلنتاج الماء الصافي في محافظة النجف اي ال يوجد منافسين في االنتاج وليذا
قد اخذت مديرية ماء محافظة النجف بنظر االعت بار بيذه التسعيرة المستويات المعاشية لممستيمكين وذلك لكون الماء
سمعة عامة يستيمكيا جميع فئات المجتمع وسوف يتم اعتماد انشطة

 ABCي واعتبارىا حمقات سمسمة القيمة لمماء

الصافي وذلك من خالل توظيفيا وفقا لنموذج سمسمة القيمة حيث ان نشاط السحت يمثل المدخالت ونشاط احواض
الترسيت والفالتر والمرشحات والتعقيم بالكمور يمثل االنتاج واالنشطة التوزيعية تمثل المخرجات ونشاط الصيانة يمثل

الخدمات واال نشطة المساندة يمثميا نشاط الطاقة الكيربائية والفحص المختبري واالنشطة االدارية الشكل التالي يوضا
سمسمة القيمة في مديرية ماء محافظة النجف فيما يمي توضيا لتكمفة المتر المكعت النشطة مديرية ماء محافظة

النجف عمى وفق تسمسل سمسمة القيمة وباستخدام معدل التكمفة لمعامين . 2016 /2015

وباالعتمااد عماى ان شاطة سم ساامة القيماة ساوف يكااون ت ساعير المتار المكعات لم سااتويات المعي شاة المتدنياة ت  47.8دينااار
اي يااتم ا سااترداد تكاااليف الماادخالت والعممي ااات فااي حااين ال ش اريحة الثانيااة ياط ااي سااعر المتاار المكعاات تكاااليف االنش ااطة

الرئي سااة لسم ساامة القيمااة ويبم ااي سااعر المتاار المكعاات  64.8دين ااار وال ش اريحة الثالثااة تاطااي س ااعر المتاار المكعاات تك اااليف
االنشطة الرئيسة لسمسمة القيمة وجزء من االنشطة المساندة المتمثمة با دارة الماوارد الب شارية وشاراء الماوازم والماوارد وباذلك
يكاون ساعر المتار المكعات  81ديناار وال شاريحة الرابعاة ياطاي ساعر المتار المكعات التكااليف كامماة اي تكااليف االنشاطة

الرئي سااة واالن شااطة الم ساااندة لسم س اامة القيمااة وبيااذا يكااون س ااعر ال ش اريحة الرابعااة ىااو  87دين ااار لممتاار المكعاات والج اادول
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التاالي يوضااا اال ساعار لكاال شاريحة وفااق كمياة اال سااتيالك ال شاايرية باالمتر المكعاات والفارق بالاادينار باين التسااعير عمااى

اساس المسقفات والتسعير عمى اساس سمسمة القيمة

اما بالنسبة لسعر المتر المكعت لمقطاع الحكومي يمكن تسعيره باسترداد مبمي التكمفة كامل مع تاطية التكاليف التي
لم يتم تاطيتيا في الشريحة االولى والشريحة الثانية والقطاع التجاري يتم تاطية مبمي التكمفة بالكامل مع التكاليف

التي لم ي تم تاطيتيا بالشرائا االولى والثانية والثالثة وبذلك سوف يساعد ىذا التسعير في الحد من االستيالك المفرط
لممياه ويمكننا توضيا السعر لممتر المكعت لمقطاع الحكومي والتجاري وفق الجدول التالي

ثانيا  :استخدام التكمفة المستيدفة في تسعير RO
ان الت س ااعير با س ااتخدام التكمف ااة الم س ااتيدفة يتطم اات تحدي ااد سا ااعر ال س ااوق الم س ااتيدف ولمعرف ااة س ااعر ال س ااوق يج اات تحديا ااد

المنافسين في السوق  .وبعد عادة لقااءات اجرتياا الباحثاة ماع ا صاحات ىاذه المحطاات تام تحدياد ساعر ال ساوق المساتيدف
لممتار المكعاات ماان الماااء  ROبمبمااي  8000دينااار وتاام تحديااد ىااذا المبمااي بعااد اخااذ ا صااحات المحطااات بنظاار االعتبااار
احت سااات كمفااة المتاار المكع اات ماان الماااء ال صااافي الت ااي تح صاال عميااو ماان مديري ااة ماااء محافظااة النجااف والبالا ااة 4500

دينااار لممتاار المكع اات وتكمفااة الطاقااة الكيربائي ااة الم سااتخدمة لت ش ااايل م ضااخات الت صاافية و يرى ااا ماان ا الت المس ااتخدمة

إلتماام عممياة تنقياة المااء  ROفاي حاين ال تأخاذ ىااذه المحطاات بنظار االعتباار ح ساات االنادثار لامالت المسااتخدمة وال
ارتات صااحت المحال لاذلك ساوف نفتارض ا ساتبعاد التكااليف يار المالئماة لتنفياذ التكمفاة الم ساتيدفة مان خاالل الخطاوات

التالية :

 - 0تحديد سعر البيع المستيدف - :

فماو افترضاانا ا ساتبعاد تكااالي ف المااء والكيرباااء المتمثماة ت  4500دينااار تكااليف المتاار المكعات ماان المااء الصااافي قباال
تحويم ااو إل ااى م اااء  ROوتك اااليف الكيرب اااء المتمثم ااة ت  3000دين ااار لممت اار المكع اات كوني ااا تك اااليف ي اار مالئم ااة عنا ااد
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المقارن ااة الن مديري ااة م اااء محافظ ااة النجا ااف تح ص اال عم ااى الم اااء م اان م صا ااادر المي اااه مبا شا ارة اي ال تق ااوم بشا اراء الما اااء

لتصفيتو وتعقيمو وبيذا يكون سعر المتر المكعت لممنتج المنافس ىو  500دينار
 3000 + 4500 – 8000ي = 500

وبذلك سوف نفترض ان سعر السوق المستيدف ىو  500دينار وقد تم اعتباره سعر البيع المستيدف

 - 8تحديد التكمفة المستيدفة :

لتحديااد التكمفااة الم سااتيدفة يجاات اوال تحديااد ى ااامش ال اربا الم سااتيدف وقااد تاام تحدي ااد ن ساابة ىااامش ربااا  %75ماان س ااعر
السوق المستيدف وبيذا سوف يكون ىامش الربا كما يمي

ىامش الربا المستيدف = سعر البيع المستيدف × نسبة ىامش الربا المستيدف

ىامش الربا المستيدف = %75 × 500
ىامش الربا المستيدف =  375دينار

اما الكمفة المستيدفة فتكون كما في المعادلة التالية
التكمفة المستيدفة = سعر البيع المستيدف – ىامش الربا المستيدف

التكمفة المستيدفة = 375 – 500
التكمفة المستيدفة =  125دينار

 - 3تحديد التخفيض المستيدف - :
يتطم اات الوص ااول لمتخف اايض الم س ااتيدف طا اارح التكمف ااة الم س ااتيدفة م اان التكمف ااة الفعميا ااة لمم اااء  ROوفيم ااا يم ااي التخفا اايض

المستيدف لعام  2015وعام 2016

التخفيض المستيدف = التكمفة الفعمية – التكمفة المستيدفة

التخفيض المستيدف لعام 125 – 174 = 2015
التخفيض المستيدف =  49دينار

التخفيض المستيدف لعام 125 – 158 = 2016
التخفيض المستيدف =  33دينار

 - 4تنفيذ التخفيض المستيدف - :

تنفيذ التخفيض المستيدف لعام : 8105

يتم توزيع مبمي التخفيض المستيدف عمى االنشطة حست نسبة كل نشاط وكما يمي:

مبمي التخفيض المستيدف لكل نشاط = نسبة تكمفة كل نشاط × مبمي التخفيض المستيدف
مبمي التخفيض المستيدف لكل نشاط لعام  = 2015نسبة تكمفة كل نشاط × 49دينار
مبمي التخفيض المستيدف لكل نشاط لعام  = 2016نسبة تكمفة كل نشاط × 33دينار
مبماي التكمفاة الم ساتيدفة لكال ن شااط = تكمفااة المتار المكعات مان المااء  ROلكاال ن شااط  -مبماي التخفايض المساتيدف لكاال

نشاط وكما في الجدولين التاليين :
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المبحث السابع

 0- 7االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

لقد تم التوصل إلى عدة استنتاجات اىميا:

 - 1يساعد اُ سموت التكمفة عمى اساس النشاط في تخصيص التكاليف الصناعية ير المباشرة بشكل مالئم عمى
المنتجات وذلك من خالل اعتماد موجيات كمف مختمفة حست عالقة السبت والنتيجة بالموارد واالستيالك .

 - 8ان تسعير الماء الصافي باستعمال سمسمة القيمة يعطي بيانات واضحة ودقيقة عن التكاليف لكل حمقة من سمسمة
القيمة وىذا ينسجم مع حاجات المستيمكين كونيم يمثمون شرائا المجتمع المختمفة بشكل عام وذلك من خالل التسعير

السترداد جزء من التكاليف التي تمثميا حمقات سمسمة القي مة حست شرائا المجتمع و الفرق الحاصل في االسعار بين

استعمال المسقفات واستعمال سمسمة القيمة بالتسعير.

 - 3م اان خ ااالل ا س ااتعمال التكمف ااة الم س ااتيدفة ف ااي ت سا ااعير من ااتج الم اااء  ROي يمك اان تخف اايض التك اااليف الكمي ااة لممنا ااتج

لموصول إلى سعر البيع التنافسي .
-4

يتطمات ا سااتعمال التكمفااة الم سااتيدفة ماان مديريااة ماااء محافظاة النجااف األخااذ بأ سااعار ال سااوق المنافسااة بصااورة

مستمرة لتحديد واستيداف التكاليف .

 8- 7التوصيات

لقد تم التوصل إلى عدة توصيات اىميا:
 - 1ضرورة استعمال المؤسسات الحكومية ألدوات إدارة التكمفة الحديثة كأسموت التكاليف عمى اساس النشاط وتحميل
سمسمة القيمة والتكمفة المستيدفة التي من شأنيا تخفيض التكاليف فييا وتحسين ق اررات التسعير التي تعمل عمى زيادة

اإليرادات ليذه المؤسسات.

 - 2ان تقااوم مديريااة ماااء محافظااة النج ااف با سااتعمال سم ساامة القيمااة لتحديااد تك اااليف انتاااج الماااء ال صااافي لتحديااد تعرف ااة
السعر وحست مس تويات االستيالك التي تحدد بما يتناست مع شرائا المجتمع المختمفة .

 - 3عمااى مديريااة ماااء محافظااة النجااف ا سااتعمال التكمفااة الم سااتيدفة لت سااعير منااتج ماااء ROي بمااا يمكنيااا ماان تخفاايض
التكاليف والوصول إلى السعر التنافسي .
-5

عمى مديرية ماء محافظة النجاف مواكباة التطاورات الحا صامة فاي اال ساواق فاي مجاال االنتااج و التساعير لمناتج

ماء  ROي من خالل اجراء دراسة لمسوق و بشكل دوري و تطوير خبراتيا في ىذا المجال .
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المصادر:

المصادر العربية:

أ)االعالنات الدولية والندوات
 - 1االتح اااد ال اادولي لممحا سا اابين  2008ي " مع ااايير المحا سا اابة الدولي ااة ف ااي القطا اااع الع ااام" ترجما ااة جمعي ااة المجما ااع
العربي لممحاسبين القانونيين عمان /االردن.

 2008ي "المحا سا اابة والمعرفا ااة المتعمقا ااة بالمحا سا اابة " عما ااان/

 - 2جمعي ااة المجما ااع العربا ااي لممحا سا اابين القا ااانونيين
االردن.
تي الكتت:

 - 1أبوفارة يوسف  2010ي "إدارة االسعار في االسواق التقميدية واإللكترونية وأسواق المياه" الطبعة االولى أثراء
لمنشر والتوزيع عمان –االردن.

 2010ي "المحا س ا اابة الحكوميا ا ااة" الطبع ا ااة االولا ا ااى دار

 - 2ا س ا ااماعيل ا سا ا ااماعيل خمي ا اال عا ا اادس نائ ا اال ح سا ا اان
اليازوري العممية لمنشر والتوزيع عمان_االردن .

 - 3دعايس ا ساماعيل محماد  2012ي "مقدماة فاي نظرياة الاثمن" الطبعاة االولاى

مؤس ساة حماادة لمد ارساات الجامعيااة

و النشر و التوزيع عمان – االردن.

 - 4السامرائي منال جبار السامرائي ميند مجيد والزاممي عمي عبد الحسين 2012ي "تكاليف الجودة والتقنيات
الكمفوية المعاصرة" الطبعة االولى الجزيرة لمطباعة والنشر باداد.

وصفي عبد الفتاح حسن 2009ي " المحاسبة في الوحدات الحكومية

 - 5السمطان سمطان المحمد ابو المكارم

والتنظيمات االجتماعية االخرى " دار المريخ لمنشر الرياض المممكة العربية السعودية.

 - 6العواد اسعد محمد عمي وىات

 2012ي " اساسيات المحاسبة الحكومية " الطبعة االولى دار و مكتبة

البصائر لمطباعة والنشر و التوزيع و االعالم – بيروت.

 - 7مشكور سعود جايد البعاج قاسم محمد

الكرعاوي

نجم عبد

المحاسبة ا لحكومية وتطبيقاتيا المركزية و الالمركزية في العراق "
والتوزيع باداد_ العراق

 - 8الميايني محمد خالد

الخطيت خالد شحادة

لمنشر والتوزيع عمان _ االردن

 - 9اليامي محمد عادل

السقا السيد احمد

 2010ي

 2009ي

معاصر" المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع مصر

 - 10النسور اياد عبد الفتاح
والتوزيع عمان _ االردن

 2010ي

حسين معين كاظم
الطبعة االولى

"المحاسية الحكومية "

دار نيبور لمطباعة والنشر
الطبعة االولى

 - 1ابراىيم

دار وائل

"المحاسبة الحكومية والمحاسبة االقتصادية القومية مدخل

"االصول العممية لمتسويق الحديث"

الطبعة االولى

ج (الدوريات والبحوث بالغة العربية :
معاد خمف

 2014ي

دار صفاء لمنشر

 2013ي " تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليف وترابطيا في

خدمة منظمات األعمال" مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية المجمد 9ي العدد 27ي.
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" تسعير الخدمات المصرفية وأثره في الربحية " مجمة دراسات محاسبية

ومالية المجمد 9ي العدد 28ي.

انوار عباس الحسناوي

 - 3الجعفري سندس ماجد الينداوي

عقيل حمزة

2013ي "المحددات البيئية لتطبيق

مدخل التكمفة المستيدفة و اثرىا في اس تراتيجيات التسعير لمشركات الصناعية العراقية " مجمة المثنى لمعموم االدارية
واالقتصادية المجمد 3ي العدد 6ي.

 - 4الخمف

زويمف انعام محسن حسن

نضال محمد رضا

المستيدفة " مجمة جامعة الممك عبد العزيز المجمد 21ي العدد 1ي.

 - 5عبد ا

ذنون

عمي مال ا

اسراء يوسف التمي خالد ازي

الوحدات الحكومية ودورىا في رقابة ادائيا "

 Administrationالسنة 35ي عدد 92ي .
 - 6العم ار

حسن

حنان عبد ا

2007ي " التسعير باستخدام منيج التكمفة
2012ي " اىمية محاسبة التكاليف في

مجمة االدارة واالقتصادThe magazine of Economics & /

 2015ي " تكامل محاسبة الكمف والمحاسبة الحكومية واثره في السيطرة عمى

االنفاق الحكومي " مجمة جامعة بابل  /العموم الصرفة والتطبيقية المجمد 23ي العدد 3ي.

 - 7عمي حنان صفاء

 2016ي " دراسة اثر العوامل المحددة الستراتيجية التسعير في السوق الصناعية " مجمة

العموم االقتصادية واالدارية المجّمد 22ي العدد 89ي.

د) الرسائل واالطاريح:
 - 1سالمة

عمرو محمد

 2013ي

" المحاسبة الحكومية واليات مراجعة الوحدات الحكومية في ظل النظريات
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