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ABSTRACT              

      The world is seeing today the evolution of large technological  development as a result of 

the growing role of indirect cost in construction projects in addition to the intense competition 

between construction companies to obtain lucrative contracts, this require the development of 

appropriate solutions to address deviations in determining the cost of projects through the 

development of bidding pricing process. 

The research aims to demonstrate the three axes (definition of the characteristics 

and features (ABC) system and its importance , and fundamentals on which the steps to apply, 

the accuracy of information provided by (ABC) system, which contribute to addressing the lack 

of precision in the bidding pricing, and the application of (ABC) system on one of the 

construction companies in the private sector in line with the size and activity of the company 

researched contributes to the re-evaluation and to help  in making real financial decisions). To 

achieve these goals we put three hypotheses are (traditional systems provide distorted results 

and inaccurate to allocate costs indirect, application (ABC) system to achieve optimization in 

the calculation and allocation Indirect costs, which lead to a bidding pricing accuracy, and the 

application of (ABC) system helps  the companies manage to good planning and successful 

decisions, and granted their  greater opportunities to win the bid). 

This study applied to two of the company researched projects differ in the duration 

of their implementation, and was completion within a specific cost-period, where it was 

providing all the information necessary for the application of the system and data by the basic 

steps of the design of the system with putting of the impact of the implementation of the 

duration factor which is called (the time factor). 

The study showed a difference in the cost of projects, where the results indicate 

that there is an increase in the cost of the first project and  a decrease in the profit margin of the 

same amount, according to the system (ABC) compared with the traditional system, as noted the 

presence of a decrease in the cost of the second project with an increase in profit margin by the 

same amount according to the system (ABC) compared with the traditional system, which 

confirms that the application system (ABC) leads to the accurate pricing of the bids. 

The most important recommendations of this study encourage construction 

companies in the private sector to implement the system (ABC) in the bidding pricing as it 

provides a large and accurate information gives companies greater chances to win tenders and 

make a profit instead of adopting the lowest prices method ,as in the traditional systems or 

personal judgments in estimating the cost of projects. 
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 في العراق باستخدام تقنية تكاليف األنشطة المبانيتطوير عملية تسعير العطاءات في قطاع 
 الخالصة

يشهد العالم اليوم تطوراً تكنولوجياً كبيراً يلقي بظالله على صناعة اإلنشاءات، ونتيجة لتعاظم دور الكلف غير     

الشديدة بين شركات المقاوالت للحصول على عقود مربحة، المباشرة في المشاريع اإلنشائية باإلضافة إلى المنافسة 

تطلب وضع الحلول المناسبة لمعالجة االنحرافات في تحديد كلف المشاريع من خالل تطوير عملية تسعير 

 العطاءات.

( من خالل محورين هما: )األول: تحديد ABCيهدف البحث إلى بيان وتأكيد الدور المهم الذي يقوم به نظام )    

ف المشاريع بدقة أكبر من خالل إعادة توزيع وتخصيص الكلف غير المباشرة بشكل عادل وصحيح يؤدي إلى كل

معالجة عدم الدقة في تسعير العطاءات، والثاني: مساهمته في االرتقاء بجودة المعلومات التي يوفرها، والتي تساعد 

ه األهداف ُوِضعت ثالث فرضيات هي:)األنظمة في إعادة التقييم وفي اتخاذ قرارات مالية رشيدة(، ولتحقيق هذ

( يحقق األمثلية ABCالتقليدية تقدم نتائج غير واضحة وغير دقيقة لتخصيص الكلف غير المباشرة، تطبيق نظام )

في حساب وتخصيص الكلف غير المباشرة مما يؤدي إلى توفير معلومات أكثر دقة عن الكلفة تؤدي إلى دقة أكبر 

( يمنح شركات المقاوالت فرصاً أكبر للمنافسة والفوز بالعطاءات ويؤدي ABC، تطبيق نظام )في تسعير العطاءات

 إلى تعزيز الرقابة على الكلفة ويساعد على التخطيط الجيد واتخاذ القرارات الناجحة(.

ضمن فترة  طُبّقت الدراسة على مشروعين من مشاريع الشركة المبحوثة يختلفان في مدة تنفيذهما وتم إنجازهما    

تكاليفية محددة، حيث تم توفير جميع المعلومات والبيانات الالزمة لتطبيق النظام حسب التصميم في هذه الدراسة مع 

إدخال تأثير عامل مدة تنفيذ المشروع والذي أطلق عليه الباحث )عامل الزمن(، وكذلك إجراء دراسة ميدانية للواقع 

والتسعير لشركات المقاوالت في القطاع الخاص والعام من خالل إجراء استبيان الراهن لعملية إعداد تخمينات الكلفة 

 لدراسة العوامل المؤثرة على قرار التسعير.

أظهرت الدراسة وجود اختالف في كلف المشاريع نتج عنها اختالف في األرباح، حيث تشير النتائج إلى وجود     

( بالمقارنة مع النظام ABCهامش الربح بنفس المقدار وفقاً لنظام ) زيادة في كلفة المشروع األول يقابلها نقصان في

التقليدي، كما لوحظ وجود نقصان في كلفة المشروع الثاني يقابلها زيادة في هامش الربح بنفس المقدار وفقاً لنظام 

(ABC( بالمقارنة مع النظام التقليدي، والذي يؤكد أّن تطبيق نظام )ABCيحّدد الكلفة بدقة أ ) كبر ويؤدي إلى

 تسعير دقيق للعطاءات.

( في تسعير ABCإّن أهم توصيات هذه الدراسة تشجيع شركات المقاوالت في القطاع الخاص لتطبيق نظام )    

العطاءات؛ لما يوفره من معلومات كبيرة ودقيقة تمنح الشركات فرصاً أكبر للفوز بالمناقصات وتحقيق األرباح بدالً 

التقليدية أو طريقة أقل األسعار على حساب دقة األسعار أو االعتماد على االجتهادات الشخصية في من األنظمة 

 تقدير كلف المشاريع.
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