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مرفق

دليل تسعير الخدمات الحكومية
الصادر بموجب القانون رقم ( )1لسنة  2017بشأن النظام المالي
لحكومة أبوظبي
المادة ()1
تعاريف
فــي تطبيــق أحــكام هــذا الدليــل ،تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي
الموضحــة قريــن كل منهــا ،مــا لــم يــدل الســياق علــى خــاف ذلــك:
اإلمارة

 :إمارة أبوظبي.

الحكومة

 :حكومة ابوظبي.

المجلس التنفيذي  :المجلس التنفيذي لإلمارة.
الدائرة

 :دائرة المالية باإلمارة.

الجهات الحكومية  :الجهــات الحكوميــة المحــددة بموجــب القانــون رقم ()1
لســنة  2017بشــأن النظــام المالــي لحكومــة أبوظبي.
الخدمات
الحكومية

 :الخدمات والسلع المقدمة من قبل الجهات الحكومية
سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.

الرسم

 :مــورد مالــى يتــم تحصيلــه مــن قبــل الجهــة الحكوميــة
نظيــر الخدمــات العامــة التــى تنفــرد بتقديمهــا.

الثمن

 :مـورد مالـي يتـم تحصيلـه مـن قبـل الجهـة الحكوميـة
نظير السـلع والخدمـات التى تقدمها على اسـس تجارية
وتنافسية.

التعرفة

 :مورد مالى يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير
السلع والخدمات االقتصادية غير التنافسية التى تنفرد
بتقديمها.

الضريبة

 :هي مبلغ نقدي إلزامي يدفعه المكلف كمساهمة
في تحمل أعباء تكاليف الخدمات العامة دون أن يقابلة
منفعة خاصة به.

الغرامة

 :جزاء مالي تفرضه الحكومة بهدف الحد من ممارسات
وسلوكيات غير مرغوبة.
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سعر السوق

 :سعر السلعة أو الخدمة السائدة في السوق.

التكلفة

 :إجمالي التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة.
المادة ()2
نطاق الدليل

1.يطبــق هــذا الدليــل فــي كافــة الجهــات الحكوميــة ويكــون أساســً لتســعير
الخدمــات الحكوميــة.
2.يضــع هــذا الدليــل أســس وطــرق احتســاب الرســوم واألثمــان والتعرفــات التــي
تفــرض علــى الخدمــات الحكوميــة ،وذلــك باإلســتناد إلــى اعتبــارات الكلفــة
العادلــة والمنفعــة الخاصــة وســعر الســوق والتكلفــة االقتصاديــة.
3.ال يتضمــن نطــاق الدليــل أســس أو طــرق تحديــد الضرائــب المحلية أو احتســاب
الغرامــات التــي تفــرض علــى المخالفات.
4.تعتبر إرشادات تسعير الخدمات الحكومية جزءً ال يتجزأ من هذا الدليل.
المادة ()3
أهداف الدليل
يهــدف هــذا الدليــل إلــى وضــع إطــار تنظيمــي موحــد لتســعير الخدمــات
الحكوميــة بأســلوب يفــرض توازنــً بيــن األهــداف الماليــة واإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة  ،وذلــك مــن خــال تحديــد اآلتــي:
1.مبادئ تسعير الخدمات الحكومية.
2.القواعد العامة لتصنيف الخدمات الحكومية.
3.أسس وإرشادات تسعير الخدمات الحكومية.
المادة ()4
مبادئ التسعير
يرتكز نهج التسعير في هذا الدليل على المبادئ اآلتية :
1.اســترداد الحكومــة لتكاليــف الخدمــات العامــة ،حيــث ال ينبغــي للحكومــة أن
تحقــق أرباحــً فيمــا يتعلــق بتوفيــر الخدمــات العامــة.
2.ينبغــي أن تســتند اعتبــارات اســترداد تكاليــف الخدمــات العامــة إلــى تكلفــة
الخدمــة بعــد اســتبعاد أيــة تكاليــف متعلقــة بكفــاءة توزيــع المــوارد.
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المادة ()5
تصنيف الخدمات
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة تصنيــف خدماتها وفقــً للخصائــص اإلقتصادية
لهــذه الخدمــات إلــى أربــع فئــات كمــا يلي:
1.خدمــات النفــع العــام :وهــي تلــك الخدمــات العامــة التــي يقابلهــا منفعــة
عامــة ،وتكــون دون مقابــل ويتــم تمويلهــا مــن خــال الضرائــب.
2.خدمــات إداريــة وتنظيميــة :وهــي تلــك الخدمــات العامــة التــي يقابلهــا
منفعــة خاصــة ،وعــادة تكــون بمقابــل ويتــم تمويلهــا مــن خــال “الرســوم”.
3.خدمــات إقتصاديــة تنافســية :وهــي تلــك الخدمــات أو الســلع اإلقتصاديــة
التــي ال تنفــرد الحكومــة بتقديمهــا ،ويتــم تمويلهــا مــن خــال “الثمــن”.
4.خدمــات اقتصاديــة غيــر تنافســية :وهــي تلــك الخدمــات أو الســلع اإلقتصادية
غيــر التنافســية التــي يتــم تمويلهــا مــن خــال “التعرفة”.
المادة ()6
احتساب التكلفة
1.يجب على الجهة الحكومية احتساب تكلفة كل خدمة حكومية مسؤولة
عنها.
2.تتضمــن تكلفــة الخدمــة الحكوميــة تكلفــة التفتيــش ورقابــة الجــودة
المتعلقــة بالخدمــة ،فــي حيــن ال تتضمــن تكلفــة تحــري المخالفيــن والتــي
يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد قيمــة الغرامــات التــي تفــرض علــى
المخالفــات.
المادة ()7
احتساب الرسوم
1.يجــب علــى الجهــة الحكوميــة احتســاب رســوم الخدمــات اإلداريــة
والتنظيميــة وفقــً للتكلفــة بعــد اســتبعاد أيــة تكاليــف متعلقــة بكفــاءة
توزيــع المــوارد.
2.يجــب علــى الجهــة الحكوميــة تقييــم مــا إذا كانــت الخدمــة اإلداريــة
والتنظيميــة مرتبطــة بتكاليــف بنيــة تحتيــة تتكبدهــا الجهــة الحكوميــة أو
الحكومــة وغيــر محتســبة ضمــن تكلفــة الخدمــة مــن عدمــه .وفــي حــال
وجــود مثــل هــذه التكاليــف يجــب علــى الجهــة الحكوميــة احتســاب هــذه
التكاليــف واقتــراح رســوم أو آليــة الســترداد هــذه التكاليــف مثــل فــرض رســم
كنســبة مئويــة مــن قيمــة المعاملــة ذات العالقــة أو فــرض رســم بنــاء علــى
وحــدة قياســية محــددة.
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3.يجــب علــى الجهــة الحكوميــة تحديــد األشــخاص الطبيعيــة واالعتباريــة
والفئــات المســتفيدة مــن الخدمــة والرســوم المقترحــة لــكل منهــا.
4.يجــوز للجهــة الحكوميــة اقتــراح رســوم أقــل مــن التكلفــة متــى مــا كان
اســترداد كامــل التكلفــة لــه تأثيــر ســلبي علــى تحقيــق أهــداف السياســة
العامــة للحكومــة ،علــى أن تقــدم الجهــة أســباب وافيــة لذلــك وأن تحــدد
مصــدر تمويــل العجــز.
المادة ()8
احتساب الثمن
يجــب علــى الجهــة الحكوميــة احتســاب ثمــن الخدمــات اإلقتصاديــة التنافســية
التــي تقدمهــا وفقــً لســعر الســوق مــع مراعــاة تكلفــة الخدمــة واإلختالفــات
فــي جودتهــا.
المادة ()9
احتساب التعرفة
1.يجــب احتســاب التعرفــة علــى أســاس التكلفــة اإلقتصاديــة والتــي تعــادل
التكلفــة مضافــً إليهــا العائــد المطلــوب علــى رأس المــال.
2.يجــب علــى الجهــة الحكوميــة تســعير الخدمــات اإلقتصاديــة غيــر التنافســية
التــي تقدمهــا وفقــً للتعرفــة المعتمــدة.
المادة ()10
اعتماد الرسوم واألثمان والتعرفة
1.تقــوم الجهــات الحكوميــة بإحتســاب الرســوم واألثمــان والتعرفــات وفــق
هــذا الدليــل ،وتقديــم طلباتهــا بإســتحداث أو تعديــل أو الغــاء أي رســوم
أو أثمــان أو تعرفــات حســب اإلجــراءات المتبعــة تمهيــدًا العتمادهــا مــن
المجلــس التنفيــذي.
2.يجــب علــى الجهــة الحكوميــة مراجعــة الرســوم واألثمــان والتعرفــات متــى
مــا طــرأ تغييــر جوهــري علــى تكلفــة الخدمــة أو أيــة أحــداث تتطلــب ذلــك.
3.تقــوم الجهــات الحكوميــة بمراجعــة جميــع الرســوم واألثمــان والتعرفــات
المفروضــة حاليــً للتحقــق مــن توافقهــا مــع هــذا الدليــل ورفعهــا لالعتمــاد
فــي موعــد أقصــاه تســعة أشــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا الدليــل.
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مقدمة
قامت دائرة المالية إلمارة أبوظبي بإعداد إرشادات تسعير الخدمات الحكومية
بغــرض مســاعدة الجهــات الحكوميــة فــي تطبيــق دليــل تســعير الخدمــات
الحكوميــة الصــادر بموجــب القانــون رقم  1لســنة  2017بشــأن النظــام المالي
لحكومــة أبوظبــي.
تتضمن إرشادات تسعير الخدمات الحكومية اآلتي:
1.إرشادات تصنيف الخدمات.
2.إرشادات احتساب التكلفة.
3.إرشادات احتساب سعر الخدمات االدارية والتنظيمية.
4.إرشادات احتساب سعر الخدمات االقتصادية التنافسية.
5.إرشادات احتساب سعر الخدمات االقتصادية الغير تنافسية.
6.إرشادات إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية.
 1تصنيف الخدمات
تقــوم الجهــة الحكوميــة بتصنيــف جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا وفقــً
لخصائصهــا االقتصاديــة كاآلتــي ،مــع مراعــاة أنــه ليــس بالضــرورة أن تكــون لــدى
الجهــة الحكوميــة جميــع هــذه األنــواع مــن الخدمــات:
• •خدمــات النفــع العــام :وهــي تلــك الخدمــات العامــة التــي يقابلهــا منفعــة
عامــة ،وتكــون دون مقابــل ويتــم تمويلهــا مــن خــال الضرائــب.
تنفـرد الحكومـة بتقديم هـذه الخدمات وهي خدمات ال يقابلهـا منفعة خاصة
حيـث تعـود المنفعـة علـى المجتمـع ككل وعـادة مـا تكـون دون مقابـل ويتـم
تغطيـة تكاليفهـا مـن خلال الضرائـب أو مصـادر تمويـل أخـرى .ومـن خصائـص
هـذه الخدمـات هـو أن اسـتخدام الخدمـة بواسـطة فرد/منشـأة ال يمنـع أو يؤثـر
علـى اسـتخدامها بواسـطة فرد/منشـأة أخـرى ،وأيضاً بأنهـا خدمـات ال يمكـن
اسـتبعاد مجموعـة مـن المسـتفيدين عنهـا ( أي أنـه مـن غيـر الممكـن ،أو غيـر
عملـي إلـى حـد بعيـد ،اسـتبعاد فرد/منشـأة مـا مـن االسـتفادة مـن الخدمـة ).
ومـن أمثلـة هـذه الخدمـات توفيـر األمـن العـام.
• •الخدمــات اإلداريــة والتنظيميــة :وهــي تلــك الخدمــات العامــة التــي يقابلها
منفعــة خاصــة ،وعــادة تكــون بمقابــل ويتــم تمويلهــا من خــال “الرســوم”.
عــادة مــا يتــم تقديــم الخدمــات االداريــة والتنظيميــة بنــاء علــى طلــب صريــح
يقدمــه المتعامــل ،كمــا أنــه يتــم فــرض رســوم هــذه الخدمــات وتحديــد
13

قيمتهــا بمــا يمكــن مــن اســترداد تكاليفهــا .لــذا فــإن تحديــد رســوم هــذا النــوع
مــن الخدمــات ينبغــي يكــون علــى أســاس تكلفــة الخدمــة .ومــن خصائــص
هــذه الخدمــات أنهــا تقــدم مــن قبــل الحكومــة أو جهــة مفوضــة وموثقــة
مــن قبلهــا .ومــن أمثلــة هــذه الخدمــات رخــص البنــاء ورخــص المنشــآت الصحيــة
والتصاريــح وتصديــق الوثائــق.
• •الخدمــات االقتصاديــة التنافســية :وهــي تلــك الخدمــات أو الســلع
اإلقتصاديــة التــي ال تنفــرد الحكومــة بتقديمهــا ،ويتــم تمويلهــا مــن خــال
“الثمــن”.
يتــم تقديــم هــذه الخدمــات علــى أســس تنافســية وتحديــد ثمنهــا بنــاء علــى
عوامــل الســوق  .وهــي خدمــات غيــر عامــة النفــع يمكــن اســتبعاد مجموعــة
مــن المســتفيدين عنهــا ويتــم تقديمهــا مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص.
ينبغــي تســعير هــذه الخدمــات بســعر الســوق (مــع مراعــاة االختالفــات فــي
جــودة الخدمــة) مــن أجــل ضمــان الحيــاد التنافســي .ومــن أمثلــة هــذه الخدمــات
تأجيــر مســاحات داخــل مقــر الجهــة الحكوميــة.
• •الخدمــات اإلقتصاديــة الغيــر التنافســية :وهــي تلــك الخدمــات أو الســلع
اإلقتصاديــة غيــر التنافســية التــي يتــم تمويلهــا مــن خــال “التعرفــة”.
يتــم فــرض التعرفــة علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات مــن قبــل الجهــة المنظمــة
للخدمــة أو الســلعة حيــث تخضــع هــذه الخدمــات للتنظيــم االقتصــادي ،ويتــم
احتســاب التعرفــة بنــاء علــى أهــداف وعوامــل متعــددة .ومــن أمثلــة هــذه
الخدمــات خدمــات المــاء والكهربــاء وخدمــات الصــرف الصحــي.
يمكــن للجهــة الحكوميــة تصنيــف خدماتهــا مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة
التاليــة الخاصــة بــكل خدمــة مقدمــة:
• •هـل الخدمـة عامـة النفـع ( بمعنـى أن اسـتخدام الخدمـة بواسـطة فـرد/
منشـأة ال يمنـع أو يؤثـر علـى اسـتخدامها بواسـطة فرد/منشـأة أخـرى )
وهـل تعتبـر الخدمـة مـن الخدمـات التـي ال يمكـن اسـتبعاد مجموعـة مـن
المسـتفيدين عنهـا ( بمعنـى أنـه مـن غيـر الممكـن أو مـن غيـر العملـي فعليًا
اسـتبعاد األفـراد مـن االسـتفادة مـن الخدمـة عندمـا يتـم توفيرهـا)؟
• •هــل الخدمــة مقدمــة مــن الحكومــة أم أنــه يتــم تقديمهــا أيضــً مــن قبــل
القطــاع الخــاص؟
• •هل الخدمة خاضعة لتعرفة من قبل الجهة المنظمة للخدمة؟
كمـا يمكـن للجهـة الحكوميـة االطلاع علـى “دليـل تعريـف وتوثيـق الخدمـات
الحكوميـة” لحكومـة أبوظبـي.
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

يوضح الشكل التالي خطوات تصنيف الخدمات الحكومية:

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ؟

ﻣﺜﺎل

ﺧﺪﻣﺔ
اﻣﻦ اﻟﻌﺎم

أﺳﺎس اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ

ﻻ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم

ﺧﺪﻣﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ادارﻳﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ

ﺧﺪﻣﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم وﻓﻘ
ﻟﻼﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

ﺧﺪﻣﺔ رﺧﺼﺔ
ﻣﻨﺸﺄة ﺟﺎرﻳﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻫﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﻔﻊ وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ؟

ﻻ

ﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﻌ ؟
ﻧﻌﻢ

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

 2احتساب التكلفة
إن عمليـة احتسـاب التكاليـف هـي حجـر األسـاس لتسـعير الخدمـات الحكوميـة
حيـث يتـم تحديـد الرسـوم واألثمـان والتعرفـة فـي ضوءهـا.
إن المعلومـات التـي توفرهـا عملية احتسـاب التكاليف من شـأنها تمكين الجهة
الحكوميـة مـن إعـداد موازنتها على أسـاس األداء ودعـم عملية اتخـاذ القرار في
الجهـة والحكومـة بشـكل عـام كمـا أن هـذه المعلومـات ضرورية أيضاً لتحديد
الرسـوم واألثمـان والتعرفة المناسـبة وعـدم زيادة العبء على المسـتفيدين من
هـذه الخدمـات ،كمـا أن احتسـاب التكاليـف يمكـن الجهـة الحكوميـة مـن إدارة
التكاليـف ومتابعـة األداء علـى مـدى السـنوات وإثبـات أنهـا تعمـل بكفـاءة حيـث
ينبغـي عموماً أن تكـون رسـوم وأثمـان وتعرفـة الخدمـات الحكومية متماشـية
مـع تكلفـة تقديمها.
إن احتسـاب التكاليـف يتطلـب فـي البدايـة أن تحصـر الجهـة الحكوميـة كافـة
الخدمـات (النواتـج) التـي تقدمهـا سـواء كانـت تقـدم للجمهـور أو أيـة طـرف
خارجـي آخـر.
وبعـد أن تقـوم الجهـة الحكوميـة بحصر كافة خدماتهـا ،ينبغـي أن تعد الجهة
معلومـات مفصلـة عن تكلفة الخدمـات التي تقدمها وهي تشـمل المعلومات
اآلتية:
• •تحديد الموارد المستخدمة لتقديم الخدمات.
• •تقدير كمية كل خدمة يتم تقديمها في فترة معينة.
• •تقديــر حجــم وتكلفــة المــوارد المطلوبــة لتقديــم كل خدمــة فــي فتــرة
معينــة.
• •فهم العوامل المحركة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة.
• •تحديد التكاليف التي تراعي التغيرات في الكمية.
ينبغــي أن تكــون االفتراضــات المســتخدمة واضحــة ،كمــا ينبغــي أن تكــون
الطريقــة المتبعــة ومســتوى التفاصيــل متناســبين مــع تعقيــد العمليــة
و حسا ســيتها .
تمثــل التكاليــف الراســمالية لبعــض الخدمــات الجــزء األكبر مــن اجمالــي تكلفتها
الكليــة لــذا ينبغــي النظــر فــي مــا إذا كان اســترداد التكاليــف الرأســمالية مثــل
تكاليــف تطويــر البنيــة التحتيــة الزمــا ً،وذلــك مــع مراعــاة أن جميــع الخدمــات
ينبغــي أن تكــون تكلفتهــا محتســبة بالكامــل وبغــض النظــر عــن قــرار مــا إذا كان
ينبغــي اســترداد هــذه التكاليــف مــن عدمــه.
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وبشــكل عــام ،مــن المتوقــع إن يتــم اســترداد جميــع التكاليــف ( بمــا فــي
ذلــك التكاليــف الرأســمالية واســتهالك األصــول ذات الصلــة) بحيــث يدفــع
المســتخدمون (المســتفيدون) التكلفــة الحقيقيــة والكاملــة.
هنــاك عــدة طــرق الحتســاب تكاليــف الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــة الحكومية
ومــن أكثرهــا شــيوعًا طريقــة مراكــز التكلفــة حيــث يتم توزيــع تكاليــف الوحدات
ال مــن توزيعهــا علــى
التنظيميــة للجهــة الحكوميــة علــى الخدمــات (النواتــج) بــد ً
األنشــطة أو االجراءات.
يتــم مــن خــال هــذه الطريقــة تطبيــق معاييــر وافتراضــات لتوزيــع التكاليــف
علــى الخدمــات مــن خــال أســس توزيــع متســقة بنــاء علــى محــركات توزيــع
التكلفــة.
وفي ما يلي مراحل احتساب تكلفة الخدمات الحكومية:
المرحلة األولى :تحديد عناصر التكلفة
يتــم فــي هــذه المرحلــة تحديــد عناصــر التكلفــة عــن طريــق تحديــد الفئــات
الرئيســة للتكاليــف التــي يمكــن توزيعهــا علــى مراكــز التكلفــة المختلفــة (مثــل:
تكاليــف العامليــن ،والمصروفــات االداريــة والعموميــة ،المــواد المســتهلكة
والمســتخدمة ،واالهــاك واالســتهالك) ،علــى أن يتــم مراعــاة أن تقــوم الجهــة
الحكوميــة التــي تقــدم نواتــج رأســمالية بإضافــة التكاليــف األخــرى للمشــاريع
قيــد االنشــاء كأحــد عناصــر تكلفــة المشــروع وذلــك خــال فتــرة انشــاء المشــروع
حيــث أن هــذه التكاليــف ســتندرج ضمــن عناصــر التكلفــة األخــرى (االســتهالك)
بعــد انتهــاء المشــروع وتشــغيله.
وبشكل عام يمكن تقسيم التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة
كاآلتي:
• •التكاليــف المباشــرة :هــي التكاليــف التــي يمكــن تتبعهــا مباشــرة الــى
خدمــات الجهــة الحكوميــة ،وتتمثــل التكاليــف المباشــرة فــي تلــك العناصــر
المرتبطــة ببنــد معيــن مــن بنــود التكاليــف وتختص مباشــرة بإحــدى الخدمات
المعنية.عــادة مــا تتألــف التكاليــف المباشــرة مــن تكاليــف العامليــن والمــواد
المســتهلكة والمســتخدمة المرتبطــة مباشــرة بتقديــم الخدمــة.
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• •التكاليــف الغيــر مباشــرة :هــي التكاليــف التــي ال يمكــن تتبعهــا بشــكل
مباشــر الــى خدمــات الجهــة الحكوميــة ،وتتضمــن عناصــر التكاليــف التــي
تســتهدف مســاعدة األقســام الرئيســية فــي تقديــم الخدمــات .ومــن بنــود
التكاليــف غيــر المباشــرة األكثــر شــيوعا المصروفــات العموميــة واإلداريــة
مثــل اإليجــارات.
المرحلة الثانية :تحديد مراكز التكلفة
يتــم فــي هــذه المرحلــة تحديــد مراكــز التكلفــة بنوعيهــا الخدميــة والمســاندة،
ويتــم تصنيــف مجموعــات المراكــز كالتالــي:
أـ مجموعــة المراكــز الخدميــة (اإلدارات الخدمية):تتمثــل فــي الوحــدات
التنظيميــة ســواء قطــاع أو إدارة أو قســم أو مــا يعادلهــا فــي الجهــة
الحكوميــة ،وتكــون هــذه اإلدارات الخدميــة مختصــة بتقديــم خدمــات
الجهــة الرئيســة (مثــال :قســم تراخيــص المنشــآت الصحيــة ،قســم تشــغيل
وصيانــة المــدارس ،قســم انشــاء الطــرق الســريعة ،قســم انشــاء الحدائــق).
بـ مجموعــة المراكــز المســاندة (اإلدارات المســاندة):تتمثل فــي الوحــدات
التنظيميــة ســواء قطــاع أو إدارة أو قســم أو مــا يعادلهــا فــي الجهــة
الحكوميــة ،وتكــون هــذه اإلدارات المســاندة مختصــة بتوجيــه ودعــم اإلدارات
الخدميــة لتقديــم خدمــات الجهــة (مثــال :اإلدارة ،الماليــة والمحاســبة،
المــوارد البشــرية ،المشــتريات ،تقنيــة المعلومــات ،الشــؤون القانونيــة ،االتصال،
الخدمــات العامــة).
ومــن ثــم يتــم توزيــع كافــة التكاليــف (المباشــرة والغيــر مباشــرة) التــي تــم
حصرهــا فــي المرحلــة األولــى بحســب محــركات توزيــع التكلفــة علــى مراكــز
التكلفــة المختلفــة.
محركات توزيع التكلفة
يمثــل محــرك توزيــع التكلفــة المعامــل الــذي يــؤدي إلــى تغييــر حجــم اســتهالك
توزيــع المــوارد (التكاليــف) عنــد أي تغييــر فــي المحــرك ،فــإن مســتوى النشــاط
أو عــدد الخدمــات المقدمــة ســيؤثر علــى تغييــر إجمالــي التكلفــة المتكــون مــن
التكاليــف المباشــرة والتكاليــف الغيــر مباشــرة.
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هناك ثالثة أنواع من محركات التكلفة :
• •الكميــة :يعتمــد محــرك التكلفــة علــى وحــدات العمــل (مثــال :عــدد
الموظفين،عــدد الطلبــات) حيــث تــزداد تكلفــة الخدمــة مــع عــدد المزيــد مــن
الموظفيــن أو الطلبــات.
• •الوقت :يستند محرك التكلفة على طول الفترة الزمنية التي يستغرقها
الستكمال النشاط حيث تزداد تكلفة الخدمة استنادًا إلى طول الفترة الزمنية
الالزمة إلنجاز الخدمة ،وال يهم كم الخدمات التي يتم تقديمها (مثال :الزمن
المستغرق النجاز الخدمة).
• •المباشــر :يتــم تحميــل تكلفــة الخدمــة بأكملهــا مباشــرة علــى الخدمــة
(مثــال :يتــم تحميــل جميــع التكاليــف المرتبطــة بالخدمــة مباشــرة علــى
تكلفــة الخدمــة) .
وبشــكل عــام ،يعتمــد محــرك التكلفــة المســتخدم علــى طبيعــة الخدمــة .وقــد
تزيــد تكلفــة الخدمــة بنــاء علــى عــدد الموظفيــن أو الطلبــات التــي يتــم التعامــل
معهــا أو علــى أســاس طــول الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة إلتمــام الخدمــة .ويمكــن
أيضــا أن يكــون مزيــج مــن هذيــن النوعيــن مــن المحــركات.
المرحلة الثالثة :تكلفة الخدمة
يتــم فــي هــذه المرحلــة احتســاب التكلفــة الفعليــة للخدمــة مــن خــال توزيــع
تكاليــف مراكــز التكلفــة علــى الخدمــات الحكوميــة المختلفــة التــي تقدمهــا
الجهــة ،األمــر الــذي ســيمكن الجهــة مــن تســعير خدماتهــا.
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ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ )اﻟﻨﺎﺗﺞ(
ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﻴﺎدة

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺪرﺳﺔ 1
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺪرﺳﺔ 2

ﻣﺸﺮوع اﻧﺸﺎء
ﺣﺪﻳﻘﺔ 1
ﻣﺸﺮوع اﻧﺸﺎء
ﺣﺪﻳﻘﺔ 2

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ 3
اﻧﺸﺎء اﻟﺤﺪاﺋﻖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ 2
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺪارس

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ 1
ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﺤﻴﺔ

يوضح الشكل التالي المراحل المختلفة الحتساب تكلفة الخدمات الحكومية:
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ادارﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ادارة

ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪارس

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﻻﻫﻼك
واﻻﺳﺘﻬﻼك

أﺧﺮى

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء
ﻗﺴﻢ
اﻧﺸﺎء اﻟﺤﺪاﺋﻖ

ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻧﻮاﺗﺞ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻧﻮاﺗﺞ
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

 3احتساب سعر الخدمات اإلدارية والتنظيمية
تقــوم الجهــة الحكوميــة باحتســاب رســوم الخدمــات اإلداريــة والتنظيميــة
مــع األخــذ فــي االعتبــار بــأن الهــدف الرئيســي هــو اســترداد الجهــة الحكوميــة
لتكاليــف تقديــم الخدمــة (أي أنــه ينبغــي أن يعكــس الرســم المفــروض علــى
مســتخدمي الخدمــة تكلفــة تقديــم الخدمــة بكفــاءة) .ومــع ذلــك قــد تكــون
هنــاك حــاالت يكــون مــن المالئــم فيهــا تحديــد الرســم بأقــل مــن تكلفــة
تقديــم الخدمــة فعلــى ســبيل المثــال إذا كان للزيــادة فــي رســم الخدمــة آثــار
ســلبية علــى تحقيــق أهــداف السياســة العامــة للحكومــة.
 1-3استبعاد التكاليف المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد
إن مبــدأ تحديــد الرســم وفقــً للتكلفــة يتطلــب أن تكــون هــذه التكلفــة علــى
درجــة مقبولــة مــن الكفــاءة األمــر الــذي يتطلــب اســتبعاد أيــة تكاليــف متعلقــة
بكفــاءة توزيــع المــوارد للوصــول إلــى “التكلفــة المعياريــة” وهــي تكلفــة الوحــدة
الواحــدة التــي تحــدد لتكــون مقياســً لمــا يجــب أن ال تتجــاوزه التكلفــة الفعليــة
فــي ظــل الظــروف اإلعتياديــة للوصــول إلــى مســتوى األداء ودرجــة الجــودة
المطلوبــة حيــث يمكــن للجهــة الحكوميــة احتســاب التكلفــة المعياريــة مــن
خــال مقارنــة تكلفــة الخدمــة فــي الجهــة مــع تكلفتهــا فــي الجهــات النظيــرة
فــي داخــل الدولــة أو خارجهــا أو مــع تكلفتهــا فــي الســنوات الســابقة.
 2-3اعتبارات استرداد تكلفة البنية التحتية
قــد تكــون الخدمــة االداريــة والتنظيميــة مرتبطــة بتكاليــف بنيــة تحتيــة تتكبدهــا
الجهــة الحكوميــة أو الحكومــة وغيــر محتســبة ضمــن تكلفــة الخدمــة  ،األمــر
الــذي يتطلــب قيــام الجهــة الحكوميــة باحتســاب هــذه التكاليــف واقتراح رســوم
أو آليــة الســترداد هــذه التكاليــف مثــل فــرض رســم كنســبة مئويــة مــن قيمــة
المعاملــة ذات العالقــة أو فــرض رســم بنــاء علــى وحــدة قياســية محــددة أو
غيرهــا مــن اآلليــات.
علــى ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام الرســوم ذات النســبة المئوية علــى خدمات
تســجيل بيــع األراضــي والعقــارات فــي حيــن يمكــن اســتخدام رســوم الوحــدة
القياســية (مبلــغ لــكل متــر مربــع) علــى خدمــات إدارة النفايــات.
فيمــا يلــي مثــال توضيحــي لخدمــة إداريــة وتنظيميــة مرتبطــة بتكاليــف بنيــة
تحيتــة (خدمــة تســعير خدمــة تســجيل بيــع األراضــي التجاريــة):
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بافتــراض أن الجهــة الحكوميــة تقــدم خدمــة تســجيل بيــع األراضــي التجاريــة
وأنــه تــم احتســاب التكلفــة الفعلية عنــد  1,050درهــم واحتســاب التكلفة بعد
اســتبعاد التكاليــف المتعلقــة بكفــاءة توزيــع المــوارد عنــد  1000درهــم.
وحيــث أن الخدمــة ليــس لهــا آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ذات أثــر ســلبي يتــم
تحديــد الرســم المســتهدف لخدمــة تســجيل بيــع األراضــي التجاريــة عنــد
التكلفــة بعــد اســتبعاد التكاليــف المتعلقــة بكفــاءة توزيــع المــوارد أي عنــد
 1,000درهــم.
وحيــث أن خدمــة تســجيل بيــع األراضــي التجاريــة مرتبطــة بتكاليــف بنيــة تحتيــة
(تكلفــة تطويــر البنيــة التحتيــة لألراضــي) غيــر محتســبة ضمــن تكلفــة الخدمــة،
فعلــى الجهــة الحكوميــة أن تقــوم بتقييــم اآلليــات المختلفــة الســترداد هــذه
التكاليــف.
وبافتــراض أن الجهــة الحكوميــة توصلــت إلــى أن اآلليــة المثلــى الســترداد تكاليف
البنيــة التحتيــة هــي فــرض رســوم كنســبة مئويــة مــن قيمــة المعاملــة ذات
العالقــة ،فإنــه يمكــن احتســاب هــذه الرســوم كاآلتــي:
متوسط تكلفة البنية التحتية لألرض التجارية =  500درهم/متر مربع.
متوسط سعر بيع األرض التجارية =  10,000درهم/متر مربع.
يتــم احتســاب الرســم المقتــرح إلســترداد التكاليــف المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة
كاآلتــي:
الرسم المقترح = % 5 = 10,000 / 500
وبالتالــي يتــم اقتــراح رســم الســتراداد التكاليــف المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة على
خدمــة تســجيل بيــع االرأضــي التجاريــة بمقــدار  % 5مــن قيمــة األرض التجاريــة
المباعة.
 3-3تحديد األشخاص والفئات المستفيدة من الخدمة
إن تحديــد األشــخاص الطبيعيــة واالعتباريــة (األفــراد والمنشــآت) والفئــات
المســتفيدة مــن الخدمــة أمــر هــام يمكــن الجهــة الحكوميــة مــن فهــم
طبيعــة الخدمــة واآلثــار التــي قــد تترتــب عليهــا وأيضــً يمكنهــا مــن تحديــد
الرســم المســتهدف لــكل منهــا ومــا إذا كان مــن المناســب اســترداد كامــل
التكلفــة أو جــزء منهــا.
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هنــاك خدمــات إداريــة وتنظيميــة بطبيعتهــا خدمــات تقــدم لألفــراد مثــل إصــدار
جــواز ســفر أو شــهادة ميــاد وهنــاك خدمــات إداريــة وتنظيميــة بطبيعتهــا
خدمــات تقــدم للمنشــآت مثــل إصــدار ترخيــص لمنشــأة طبيــة فــي حيــن أنــه
توجــد خدمــات إداريــة وتنظيميــة تقــدم لألفــراد والمنشــآت معــا مثــل اصــدار
ملكيــة ســيارة.
يمكــن أيضــً تصنيــف األفــراد والمنشــآت المســتفيدة مــن الخدمــات اإلداريــة
والتنظيميــة إلــى فئــات حيــث أنــه قــد يكــوم مــن المناســب فــرض رســم
مختلــف لــكل فئــة ،فعلــى ســبيل المثــال يمكــن فــرض رســم مختلــف للبالغيــن
واألطفــال وأصحــاب الهمــم لدخــول حديقــة عامــة.
 4-3استرداد كامل التكلفة أو جزء منها
هنــاك بعــض الحــاالت التــي قــد يكــون فيهــا فــرض الرســوم بأقــل مــن التكلفــة
الكاملــة أو تقديــم الخدمــة االداريــة والتنظيميــة دون مقابــل مناســبًا حيــث
ســيؤدي اســترداد التكاليــف الكاملــة إلــى التأثيــر ســلبا علــى تحقيــق أهــداف
السياســة العامــة للحكومــة أو قــد يشــكل عائقــً أمامهــا.
فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يــؤدي اســترداد التكاليــف الكاملــة إلجــراءات المحاكم
المدنيــة إلــى خلــق حاجــز للتكلفــة يحــد بشــكل غيــر مالئــم مــن إمكانيــة
اللجــوء إلــى العدالــة ،كمــا أن الخدمــات التــي تطــور وتحســن النتائــج التعليميــة
أو الصحيــة يمكــن القــول بأنــه ينتــج عنهــا أثــار إيجابيــة بشــكل أوســع علــى
المجتمــع .وبالمقابــل ،فــإن الخدمــات التــي تســهل أنواعــً معينــة مــن األنشــطة
الصناعيــة يمكــن القــول بأنــه ينتــج عنهــا أثــار ســلبية علــى المجتمــع مــن خــال مــا
تســببه مــن أضــرار بيئيــة.
إن فــرض الرســوم بأقــل مــن تكلفتهــا يعنــي أنــه ســيتم تغطيــة العجــز الناتــج
عــن ذلــك مــن خــال الضرائــب أو مصــدر تمويــل آخــر .وفــي هــذه الحالــة ،ينبغــي
علــى الجهــة الحكوميــة التــي تقتــرح ذلــك أن تقــدم اســباب وافيــة لمــاذا ينبغــي
أن تســاهم الضرائــب فــي تغطيــة تكاليــف الخدمــة أو النشــاط وذلــك ألن
الضرائــب لهــا آثــار اقتصاديــة وآثــار علــى قيــود الموزانــة.
إن فهــم مــا إذا كان اســترداد كامــل التكلفــة ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى
أهــداف السياســة العامــة للحكومــة يتطلــب مــن الجهــة الحكوميــة تحديــد
اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة المحتملــة نتيجــة الســترداد كامــل التكلفــة
للخدمــة االداريــة والتنظيميــة.
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يمكــن للجهــة الحكوميــة فهــم وتحديــد اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن
خــال اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:
•
•
•
•
•
•

•هل الخدمة تستهدف ذوي الدخل المحدود؟
•هل هي خدمة أساسية أم خدمة كمالية؟
•هل هي خدمة إلزامية؟
•هل هناك بدائل لهذه الخدمة؟
•هل يؤدي ارتفاع السعر إلى زيادة سلبية في تكلفة القيام باألعمال؟
•هل ارتفاع السعر يؤثر سلبًا على المنافسة؟

 4احتساب سعر الخدمات اقتصادية التنافسية
قــد تضطــر الجهــة الحكوميــة فــي بعــض األحيــان لتقديــم خدمــات اقتصاديــة
تنافســية متوفــرة فــي القطــاع الخــاص .فعلــى ســبيل المثــال قــد تقــوم الجهــة
الحكوميــة بتأجيــر مســاحات متوفــرة فــي مقــر الجهــة لمطعــم يقــدم
خدمــات للمتعامليــن مــع الجهــة.
وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى الجهــة الحكوميــة تســعير هــذه الخدمــات بســعر
الســوق مــن أجــل ضمــان التنافســية وأن يتــم األخــذ فــي االعتبــار كل ممــا يلــي:
•
•
•
•

•تكلفة الخدمة المقدمة.
•طبيعة السوق التي تتنافس فيها الخدمة ومن هم المنافسون.
•مستوى جودة الخدمة المقدمة من قبل مقدمي الخدمات المختلفة.
•السعر السائد الذي يتقاضاه مقدمي الخدمة.

 5احتساب سعر الخدمات اقتصادية الغير تنافسية
يتــم تحديــد تعرفــة الخدمــات االقتصاديــة الغيــر تنافســية مــن خــال الجهــات
الحكوميــة التنظيميــة ،وعــادة مــا تكــون هــذه الخدمــات ذات تكاليــف ثابتــة
مرتفعــة حيــث أنهــا فــي أغلــب األحيــان تكــون مرتبطــة بالبنيــة التحتيــة .وبســبب
هــذه التكاليــف المرتفعــة ،فــإن الســماح لمنشــأة واحــدة فقــط بتوفيــر اإلمدادات
إلــى األســواق هــو أكثــر فاعليــة وذلــك ألن الســماح بالمنافســة مــن شــأنه أن يؤدي
إلــى إهــدار المــوارد بــا طائــل.
إن هــذه المنشــآت المــزودة لهــذا النــوع مــن الخدمــات تكــون بطبيعتهــا غيــر
خاضعــة للمنافســة وليــس لديهــا منافســة حقيقيــة تشــكل مخاطــر فعليــة
يمكــن أن تهــدد نفوذهــا فــي الســوق وتضــع أســعارًا فــي مســتوى مرتفــع
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بشــكل غيــر مقبــول .ولهــذه األســباب ،فــإن هــذه الجهــات تكــون هدفــً لألنظمــة
االقتصاديــة لتحديــد األســعار أو اإليــرادات.
تعتبــر الخدمــات االقتصاديــة الغيــر تنافســية خدمــات شــائعة فــي األســواق
الهادفــة لتوفيــر الخدمــات الضروريــة والتــي يتطلــب توفيرهــا بنيــة تحتيــة
مكلفــة إلنشــاء شــبكة اإلمــدادات التــي بدورهــا تقــدم هــذه الخدمــات أو الســلع.
وكأمثلــة لذلــك:
•
•
•
•
•
•
•

•إمدادات المياه.
•إمدادات الكهرباء.
•شبكات الغاز.
•البنية التحتية للسكك الحديدية.
•تصنيع الطائرات.
•صناعات االتصاالت.
•شبكات توزيع البريد.

يتــم احتســاب تعرفــة الخدمــات االقتصاديــة بنــاءً علــى تعويــض مــزود الخدمــة
عــن التكاليــف الخاصــة بتقديــم هــذه الخدمــات والســماح لــه بالحصــول علــى
عوائــد معقولــة علــى رأس المــال العامــل.
ال جيدًا لذلك ،وهذا يتطلب اآلتي:
وتعتبر منهجية “بناء التكلفة” مثا ً
• •تقديــر قيمــة األصــول الرأســمالية :تقــوم الجهــة التنظيميــة (التــي تكــون
مســؤولة عــادة عــن اإلشــراف علــى عمليــة تحديــد األســعار) بتقديــر هــذه
القيمــة (بمعنــى تقديــر تكلفــة االســتبدال) وتحديــد الخصائــص (بمعنــى
أنــواع األصــول الرأســمالية وأعمــار األصــول) التــي تكــون ضروريــة للمنشــأة
مــن أجــل تقديــم الخدمــات المطلوبــة .وهــذا ســيتطلب أيضــً مــن الجهــة
التنظيميــة إجــراء تقييــم حــول مــا يدخــل فــي إطــار المســتوى الفعــال
لالســتثمار الرأســمالي لتقديــم المســتوى المطلــوب مــن جــودة الخدمــات
والمخرجــات.
• •تقديــر اإلهــاك أو االســتهالك والعائــد المطلــوب :يتــم جمــع قيمــة
األصــول الرأســمالية مــع التكلفــة المناســبة لــرأس المــال وذلــك لتقديــر
مســتوى االســتهالك والعائــد الــذي يســمح للمنشــأة باســترداده كل ســنة.
إن المبــرر لهــذه المنهجيــة هــو الســماح للمنشــأة بالحصــول علــى عوائــد
معقولــة علــى رأس المــال العامــل وتحقيــق إيــرادات كافيــة تســمح لهــا
باســتبدال األصــول بنهايــة العمــر االفتراضــي لهــا.
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• •تقديــر التكاليــف التشــغيلية :تقــوم الجهــة التنظيميــة بتقديــر مــا يشــكل
التكاليــف التشــغيلية المعقولــة الخاصــة بتقديــم المســتوى المطلــوب مــن
جــودة الخدمــات والمخرجــات .وعــادة يتــم التحديــد بشــكل منفصــل لــكل
مــن التكاليــف القابلــة للتحكــم (بمعنــى التكاليــف التــي يكــون للمنشــأة
بعــض الســيطرة عليهــا) والتكاليــف غيــر القابلــة للتحكــم (بمعنــى التكاليــف
التــي ال تســتطيع المنشــأة الســيطرة عليهــا) .وفــي ســبيل تقديــر المســتوى
المطلــوب مــن التكاليــف التشــغيلية ،غالبــً مــا تقــوم الجهــة التنظيميــة
بوضــع فرضيــة أن المنشــأة يمكنهــا أن تصبــح أكثــر كفــاءة وفاعليــة مــع مرور
الوقــت (بمعنــى توفيــر تكاليــف تشــغيلية أقــل لــكل وحــدة مــن وحــدات
المخرجــات).
• •تحديــد تعرفــة “التكلفــة المنعكســة” :تتمثــل تعرفــة التكلفــة
المنعكســة فــي مســتوى التعرفــة التــي تســمح للمنشــأة باســترداد كامــل
تكاليفهــا الخاصــة باإلنتــاج والحصــول علــى عوائــد معقولــة علــى رأس المــال
العامــل (بمعنــى ،التكاليــف التشــغيلية ،واإلهــاك أو االســتهالك ،والعوائــد).
إن تحديــد التعرفــة فــي مســتوى التكلفــة المنعكســة مــن شــأنه أن يشــجع
االســتخدام الفعــال للخدمــات وذلــك مــن خــال التأكــد مــن أن المســتفيدين
أو المســتهلكين يتحملــون كامــل التكلفــة المنعكســة .ومــع ذلــك ،تقــوم
الحكومــة والجهــات التنظيميــة االقتصاديــة فــي بعــض األحيــان بتحديــد
التعرفــة بأقــل مــن مســتوى التكلفــة المنعكســة وذلــك بهــدف تخفيــف
عــبء التكاليــف علــى المســتفيدين أو المســتهلكين .وفــي هــذه الحالــة،
تقــوم الحكومــة عــادة بتزويــد المنشــأة بالدعــم المالــي المطلــوب لتغطيــة
الفــرق بيــن التكلفــة المنعكســة والمبلــغ المتحصــل فــي إيــرادات التعرفــة.
 6إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية
تقــوم الجهــة الحكوميــة بإعــداد طلــب اســتحداث أو تعديــل أو إلغــاء أيــة رســوم
أو أثمــان أو تعرفــات ألي مــن الخدمــات الحكوميــة التــي تقدمهــا حســب النمــاذج
المعــدة لذلــك متضمنــً توصيــات الجهــة الحكوميــة وكافــة المســتندات
الداعمــة مثــل الســند القانونــي لتقديــم الخدمــة وآليــة احتســاب تكلفــة
الخدمــة والســعر المقتــرح ووســائل الدفــع المقترحــة وغيرهــا مــن المســتندات
الداعمــة .وذلــك تمهيــدًا العتمــاده مــن المجلــس التنفيــذي.
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اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

يوضح الشكل التالي إجراءات طلب اعتماد وتسعير الخدمات الحكومية:

اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

داﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻋﺮض
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ

إﺻﺪار ﻗﺮار
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ

اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻌﺪﻳﻞ إﻟﻐﺎء ﺣﺴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﺗﻴﺔ:
إﻋﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ

إﻋﺪاد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻗﺮاره

إﺟﺮاء اﺗﻲ:
إﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وادارﻳﺔ ،وإﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮاﺣﻲ

إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ داﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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