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تعرض البحث الى بعض الجوانب ذات الصمة بوضع مقترحات وحمول لمشكالت تعاني 
منيا الوحدات االقتصادية وذلك بتصميم انموذج محاسبي يعزز تحقيق القيم لمعظم األطراف 

التغيرات التي تشيدىا بتحميل  كما وتمثمت مشكمة البحث .ذات المصمحة في الوحدة االقتصادية
وبشكل عام لموحدات االقتصادية وبقائيا واستمرارىا في  والتي تمثل تحديا   البيئة االقتصادية

 ،تمك المتغيراتذات صمة بسيصطدمون بمعوقات إذ ممحاسبين لوبشكل خاص  ،بيئة المنافسة
ومع كل ذلك فان  ،تحقيق التوافق بين تمك المتغيرات لمنيوض بمسؤلياتيم والسعي باتجاه

التقميدية في الوقت نفسو الزالت تتسم بنظرتيا القاصرة في مجاالت محددة تتمحور في النظم 
متكامل بين سمسمتي لفإن اعتماد ُأنموذج محاسبي  ولذلك ،تحديد واحتساب تكاليف المنتج

قدرات تمك  يسيم في دعمالقيمة والتجييز يعول عمى تقنيات إدارة التكمفة لسمسمة التجييز س
القيم ألصحاب المصمحة في الوحدة االقتصادية، وىو ما تفتقر اليو  زيزتعالوحدات عمى 

وتمثمت  وطبق البحث في شركة بغداد لممشروبات الغازيةالوحدات االقتصادية العراقية. 
 اجراءات البحث باألتي:

دراسة وتحميل الواقع الفعمي ألنشطة وتكاليف الشركة لمتعرف عمى األنشطة والتكاليف  -1
 لمقيم.غير المضيفة 

 دراسة وتحميل تقارير الكمف واالنتاج لشركة بغداد لممشروبات الغازية. -2
 تطبيق األنموذج المقترح في الشركة لغرض تعزيز القيم ألصحاب المصمحة في الشركة. -3

 وتوصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات من ابرزىا:  
القيم الصحاب المصمحة في الوحدة االقتصادية  في تعزيزوجود انموذج محاسبي  يسيم -1

 من خالل التكامل بين سمسمتي التجييز والقيمة. 
ة لسمسمة التجييز بادارة التكمفبغداد لممشروبات الغازية ضعف االىتمام من قبل شركة  -2

 ارتفاع في تكاليف المنتجات. والذي ينجم عنو
 تحميالت السمسمة، اذ يؤثر ذلك ضعف اىتمام شركة بغداد بانشطة البحث والتطوير ضمن -3

 لمقيم. تحميل االنشطة وتقويميا بغرض التعرف عمى االنشطة غير المضيفة في

 المستخمص


