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 الشركات في ميدانية دراسة -الصناعي القطاع في الموازنات تطبيق في الشركات خصائص أثر

 القسطل منطقة في العاملة

 الطالب إعداد

 الرقبان سلمان فراس

 إشراف

 جودة الحكيم عبد الدكتور األستاذ

 الملخص

 الشركات في الموازنات تطبيق في الشركات خصائص أثر بيان إلى الدراسة هذه هدفت

 في بقةالمط   الموازنات أنواع على فالتعر   إلى هدفت وكذلك. القسطل منطقة في العاملة الصناعية

 .الصناعية القسطل منطقة في العاملة الصناعية الشركات

 استخدام تم ات،الفرضي   واختبار الظاهرة لدراسة الوصفي التحليلي المنهج الدراسة اعتمدت

 الدراسة استهدفت. الدراسة راتمتغي   على لالستدالل الفقرات من مجموعة من نتتكو   استبانة

االستبانات على  توزيع تم شركة،( 200) عددها والبالغ القسطل منطقة في الصناعية الشركات

( 121) قبول وتم   استبانة،( 119) منها استلم ،عدل استبانة واحدة لكل شركةمجميع الشركات وب

 اإلحصائية ختباراتاالو  األساليب من مجموعة الدراسة في استخدمت. للتحليل قابلة استبانة

 .22اصدار  (SPSS) البيانات تحليل برنامج باستخدام

 في الشركات لخصائص اأثر   هناك أن  : هاأهم   النتائج من مجموعة إلى الدراسة لتتوص  

 أثر ووجود الصناعية، القسطل منطقة في العاملة الصناعية الشركات في الموازنات تطبيق



 ع 
 

 الموازنات تطبيق في الشركات ملكية هيكل ةوخاصي   الشركات نشاط ونوع الشركات حجم ةلخاصي  

 عمر لخاصية أثر وجود وعدم الصناعية، القسطل منطقة في العاملة الصناعية الشركات في

 .الصناعية القسطل منطقة في العاملة الصناعية الشركات في الموازنات تطبيق في الشركات

 المعياري  التكاليف نظام بتطبيق االهتمام إلى الباحث يوصي النتائج هذه ضوء وفي

 االنحرافات معالجة على أكثر والتركيز القسطل، منطقة في الصناعية الشركات في( االنحرافات)

 القسطل، منطقة في الصناعية الشركات في مسبقا   لها طوالمخط   الفعلية النقدية بين الجوهرية

 المستويات من مةالمقد   االقتراحات بدراسة القسطل منطقة في الصناعية الشركات قيام وضرورة

 .المختلفة اإلدارية
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 :مةالمقدّ  1.1

رهاا علاى تقادم ر االقتصادي للدول، ويدلُّ تطو  الصناعة دعامة أساسية من دعائم التطو   تعد  

الاادول التااي تعتمااد علااى الصااناعة بالدرجااة األولااى فااي نشاااطها االقتصااادي، وفااي االقتصاااد تعنااي 

تلااا  ب علاااى تغييااار شاااكل الماااواد الخاااام أو طبيعتهاااا بمخالبشاااري الاااذي يترت اااالصاااناعة ذلاااك النشااااط 

ف علاااى المعاااادن وكي ياااة باااالتعر   اإلنساااان، وبااادأت الصاااناعة عنااادما بااادأ ي ااااأنواعهاااا أو بتغييرهااااا جزئ

 ماان المااواد   واألدوات المااواد   بإنتااا لاات الصااناعة فااي باادايتها تصاانيعها كالمنجاال والمحااراث حيااث تمث  

التاي إلاى أن جااءت الثاورة الصاناعية  وأسااليبها أدواتهاار رت الصاناعة بتطاو  والمحلياة، وتطاو   األولية

، كمااا ساااعدت اإلنتااا جدياادة فااي عمليااة  أساااليبت إلااى ابتكااار شااملت سلساالة ماان التغياارات التااي أد  

ثااورة كبياارة فااي الصااناعة  وإحااداثرات التكنولوجيااة والمعرةيااة علااى توساايع نطااا  الصااناعات التطااو  

 (. 2012حسين، )

رات التااااي شااااهدها قطاااااع الصااااناعة، تحاااااول كافااااة الشااااركات رات والتطااااو  نتيجااااة لهااااذه التغي اااا

هااا ماان خااالل التخطاايط المساابق والرقابااة علااى شاا ون ئعلااى مواكبااة هااذه التغياارات واحتوا الصااناعية

الانهج الاذي التاي تعتبار ة الموازناات الشركة الداخلية والخارجية لحماية مواردها، من هناا بارزت أهمي ا

ة واقعية للمستقبل، تتم وضع األهداف المرغوبة ورصد التكاليف والموارد بعه الشركات لوضع خط  تت  

تنتهجااه الم سسااة  ارقابي اا االتااي تحتاجهااا الشااركة لبلوغهااا، إلااى جانااب كااون موازنااات الشااركات أساالوب  

والقصاااور، ووضاااع الخطاااط ع للكشااا  عااان ماااواطن العجاااز لمقارناااة األداء الفعلاااي ماااع األداء المتوق ااا

 .(2012)جرادات ودرة،  ف معهابها أو لكي ية التعامل معها أو التكي  الالزمة لتجن  
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ة رقمياااة فاااي شاااكل خط ااا األعماااالماااات منظ   ألهااادافترجماااة رقمياااة  التشاااغيليةالموازناااة  تعاااد  

وء فاي ضاا - عااادة ماا تكاون سانة –فاي فتارة مساتقبلية  األداءن يكااون علياه أثال ماا يجاب وكمياة، تم  

ثاام  المتاحااة للمنظمااات والظااروف البيئيااة المحيطااة بهااا ماان خااالل متابعااة عمليااة التنفيااذ، اتياااإلمكان

 (. Graeme, 2015)لألداء التقييم 

ااةالنقديااة فااي الشااركات ماان الموازنااات  اتالموازناا تعااد  و  ن لمااا تعطيااه ماان معلومااات تبااي   المهم 

اا األدواتماان  د  خااالل فتاارة زمنيااة مسااتقبلية وتعاا عااةالمقبوضااات والماادفوعات النقديااة المتوق   فااي  ةالمهم 

 .(2007 ،)عليان وتحسينه األداءعملية التخطيط والرقابة ومن ثم تقييم 

ااتتط   هاااألن  مخاااطر عاليااة وذلااك  الرأسااماليةتواجااه المشاااريع  ارتباطااات بمااايم  أودات لااب تعه 

خطااة  الرأسااماليةالموازنااة  د  نساابية قليلااة وماان هنااا تعاا أهميااةكالمشااتريات ذات  تضااخمة وليسااماليااة 

  .(2010، )خصاونه خذ الحيطة والحذر عند اتخاذ قرار بشأنهاأيتوجب  الرأسمالي لإلنفا 

أثر خصاائص الشاركات فاي تطبياق الموازناات وبناء على ماسبق تم تحديد عنوان الدراساة با

 ملة في منطقة القسطل.دراسة ميدانية في الشركات العا في القطاع الصناعي  

 مشكلة الدراسة: 1.2

تعااااني بعاااك الشاااركات الصاااناعية مااان صاااعوبة فاااي التخطااايط المساااتقبلي ألعمالهاااا. وربماااا 

ة تطبيااق الموازنااات كااأداة أساسااية يكااون هناااك عاادم درايااة كاةيااة ماان قباال الشااركات الصااناعية ألهمي اا

األجل. وتزداد هذه المشكلة بشكل أكبار  ةطويل وأ ةقصير سواء  ةالمستقبليورسم السياسات للتخطيط 

 .في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة

 :ةاآلتي تويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل طرح التساؤال
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 هل تقوم الشركات الصناعية في منطقة القسطل بتطبيق الموازنات بأنواعها؟ .1

 فاي الشاركات الصاناعية العاملاة فايهل يوجاد أثار لخصاائص الشاركات فاي تطبياق الموازناات  .2

 منطقة القسطل الصناعية؟

هل يوجد أثر لخاصية نوع نشاط الشركة في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة  .1

 في منطقة القسطل؟

ات الصاناعية العاملاة فاي ثر لخاصية عمر الشركة في تطبيق الموازنات فاي الشاركهل يوجد أ .2

 منطقة القسطل؟

ثر لخاصية حجم الشركة في تطبيق الموازنات فاي الشاركات الصاناعية العاملاة فاي هل يوجد أ .1

 منطقة القسطل؟

ثر لخاصية هيكل الملكية في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملاة فاي هل يوجد أ .2

 منطقة القسطل؟

 ة الدراسة:أهميّ  1.3

إعااداد وتطبيااق الموازنااات بأنواعهااا ماان المواضاايع ذات أهميااة عاليااة إلدارات الشااركات  يعااد  

وتاااأتي هاااذه الدراساااة لتقاااديم المسااااهمة  ،ومتوساااطة الحجااام هوخاصاااة فاااي الشاااركات الصاااناعية صاااغير 

العلميااة المناساابة فااي كشاا  مسااتوم تطبيااق الموازنااات فااي الشااركات الصااناعية العاملااة فااي منطقااة 

 .الموازناتئص الشركات في تطبيق القسطل وأثر خصا

ملااة فااي منطقااة القسااطل، يااة الشااركات الصااناعية العايتهااا ماان أهم  د الدراسااة أهم  كااذلك تسااتم  و 

ااةإحاادم الاادعامات ال د  والتااي تعاا هااذه الدراسااة ماان  د  فااي االقتصاااد األردنااي، كمااا وتعاا واألساسااية مهم 

 الدراسات القليلة التي تهتم بالمناطق الصناعية.
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 :أهداف الدراسة 1.4

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

التعااارف علاااى أناااواع الموازناااات المطبقاااة فاااي الشاااركات الصاااناعية العاملاااة فاااي منطقاااة القساااطل  .1

 الصناعية.

 دراسة قيام الشركات الصناعية في منطقة القسطل بتطبيق الموازنات بأنواعها. .2

منطقاة  في الشركات الصناعية العاملة فايأثر خصائص الشركات في تطبيق الموازنات  دراسة .1

 .القسطل الصناعية

دراسة أثر خاصية نوع نشاط الشركة في تطبيق الموازنات فاي الشاركات الصاناعية العاملاة فاي  .2

 منطقة القسطل.

عاملاااة فاااي دراساااة أثااار خاصاااية عمااار الشاااركة فاااي تطبياااق الموازناااات فاااي الشاااركات الصاااناعية ال .1

 منطقة القسطل.

خاصاااية حجااام الشاااركة فاااي تطبياااق الموازناااات فاااي الشاااركات الصاااناعية العاملاااة فاااي  دراساااة أثااار .2

 منطقة القسطل.

دراسااة أثاار خاصااية هيكاال الملكيااة فااي تطبيااق الموازنااات فااي الشااركات الصااناعية العاملااة فااي  .9

 منطقة القسطل.
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 فرضيات الدراسة: 1.5

ة الفرضاية الرئيساية وأهادافها، تحااول الدراساة الحالياة اختباار صاح  في ضوء مشكلة الدراساة 

 اآلتية:

ال يوجددد أثددر لخصددائص الشددركات فددي تطبيددق الموازنددات فددي الشددركات الصددناعية العاملددة فددي  "

 منطقة القسطل الصناعية". 

 رع منها الفرضيات الفرعية اآلتية: ويتف  

وع نشااااط الشاااركات فاااي تطبياااق الموازناااات فاااي ال يوجاااد أثااار لخاصاااية ناااالفرضاااية الفرعياااة األولاااى: 

 الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية. 

ال يوجاد أثار لخاصاية عمار الشاركات فاي تطبياق الموازناات فاي الشاركات  الفرضية الفرعية الثانية:

 الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية.

ال يوجاد أثار لخاصاية حجام الشاركات فاي تطبياق الموازناات فاي الشاركات  الفرضية الفرعية الثالثة:

 الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية. 

ال يوجااد أثاار لخاصااية هيكاال ملكيااة الشااركات فااي تطبيااق الموازنااات فااي  الفرضددية الفرعيددة الرابعددة:

 الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية.
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 الدراسة:رات متغيّ  1.6

 الشركة وهي )نوع الشركات خصائص يرات مستقلة تخص  ن الدراسة الحالية من متغ  تتكو  

والموازنات  ر التابع )الموازنات التشغيليةوالمتغي   ،هيكل الملكية(و  حجم الشركاتو  عمر الشركاتو 

 كما تظهر في أنموذ  الدراسة.( الرأسماليةالنقدية والموازنات 

 أنموذج الدراسة: 1.7

 ر التابعالمتغيّ           ر المستقل                                  المتغيّ      

 الموازناتخصائص الشركات                                                             

 

 

 

  األنموذج من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات اآلتية:
 (2515 ،غزال)دراسة (، 2516(، دراسة )الجوعاني، 2517دراسة )سبيل، 

  

 الموازنات التشغيلية

النقديةالموازنات   

الرأسماليةالموازنات   

 

 نوع الشركات-

 الشركاتعمر -

 حجم الشركات-

 هيكل الملكية-
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 التعريفات اإلجرائية:  1.1

 تقدير الموارد واختيار جانبإلى  تباعهااتحديد األعمال أو األنشطة واألساليب الواجب  التخطيط:

 (.2012نة )حامد والحا ، البديل األفضل لتحقيق أهداف معي  

ص العمال الجااري مان مصاروفات وإيارادات التشاغيل. التي تخ   الموازناتوهي  الموازنات التشغيلية:

عية غياار وتشاامل الموازنااات التشااغيلية موازنااة المبيعااات واإلنتااا  والمااواد واألجااور والتكاااليف الصاانا

 (.2012المباشرة والمصروفات اإلدارية والبيعية وموازنة المخزون السلعي )الحسناوي، 

ب  بدخل ومصروفات األعمال علاى المادم في الموازنة التن   النقديةتعني الموازنة  :النقدية الموازنات

تحقياااق أهااادافها عاااات الدقيقاااة للتااادفقات النقدياااة الشاااركة علاااى الطويااال والقصاااير، حياااث تسااااعد التوق  

 (.(Barr and McClellan, 2018بالطريقة الصحيحة

في اتخاذ القرارات طويلة األجل، وهي تلك  ون األسلوب الذي يستخدمه المدير  الموازنات الرأسمالية:

 (.2012ق بشراء األصول الثابتة وتشمل اآلالت والمعدات )دمحم ومسير، القرارات التي تتعل  

 رات المستقلة وهي:رات الدراسة وسيبدأ بالمتغي  الحديث عن متغي  وعليه سوف يقوم الباحث ب

عمر الشركة هو الفترة الممتدة منذ تاريخ  د  ول يعهناك مفهومان لعمر الشركة، األ: عمر الشركة

عمر الشركة هو الفترة منذ  تأسيس الشركة حتى تاريخه، بينما يقوم المفهوم الثاني على اعتبار أن  

  (.2012)ابراهيم،    المالية وحتى تاريخهاور تاريخ إدرا  الشركة في سو  اال
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تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات : نوع الشركة

عتبار الشخصي أو المالي إلى ية بدورها ومن حيث قيامها على االتجارية، وتنقسم الشركات التجار 

 (2011)عليوة، شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. 

الشركات بغك النظر عن  حجمهمة في تحديد حجم الشركة هو أحد العناصر الم  : حجم الشركة

 ة معايير مثل: عدديمكن أن يقاس حجم الشركة بعد   المدينة التي تقع فيها الشركة أو المنطقة

سهم، عدد ن المبيعات، مجموع الموجودات، عدد األألميمة السوقية للشركة، نسبة دور فين، االموظ  

ا إلى الميمة الدفترية لحقو  الملكية مضاف   الفروع، رأس المال المدفوع، مجموع الميمة السوقية

 . (2012)عدون،  سهم المكتتب بهاألل، والميمة السوقية ين  للد  

سسية، وتعكس طبيعة في الحاكمية الم    أساسيا   نا  يرات هيكل الملكية مكو  متغ   د  تع: هيكل الملكية

هميتها في أداء دبيات السابقة عليها ألالمالكين وحصصهم في رأس المال، وقد تم التركيز في اال

الشركة سلبا أو إيجابا، فمالكو الشركات غير متجانسين وتختل  أهدافهم ومتطلباتهم، والمالكون 

جانب أو يختل  أثرهم حسب طبيعتهم، فالم سسات لها تأثير يختل  عن ملكية اال ار تحديدا  الكب

 .(2019التكريتي، ) ملكية الحكومة

 حدود الدراسة: 1.1

اإلدارات المالية في الشركات الصناعية في منطقة  تم توزيع االستبانة على الحدود البشرية:

 القسطل الصناعية.

  الدراسة منطقة القسطل الصناعية.شملت : الحدود المكانية
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 طار النظري والدراسات السابقةاإل
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  2.1

 تمهيد 2.1.1

 ،من الميام بعمليات التخطيط المسبق حتى تستطيع اإلدارة تحقيق أهداف المنشأة البد  

ومن هنا ينظر إلى الموازنة التخطيطية على أنها ترجمة كمية  ،والرقابة اإلدارية ،والتنظيم والتوجيه

الة الموازنة أداة رقابية فع   ومالية لألهداف التي تسعى إدارة المنشأة الوصول إليها وتحميقها، كما أن  

ع األهداف د من حسن التخطيط والتنفيذ للخطط الموضوعة من قبل اإلدارة. فاإلدارة العليا تضللتأك  

اإلستراتيجية للمنشأة لتقوم اإلدارة الوسطى بترجمة هذه األهداف إلى وسائل وخطوات قابلة 

للتطبيق، ويأتي دور اإلدارة الدنيا للميام بعملية التنفيذ. ويتم تحقيق ذلك من خالل موازنات 

ارات المختلفاة فاي داء المطالوب مان قابل اإلدا أوجه النشاطات المختلفة واألبق  د مستخطيطية تحد  

 .(2011بو حشيش، أ) المنشأة

عمااااال علااااى دوات التااااي تسااااتخدمها المنظمااااات ومنشاااا ت األهاااام األأ حااااد أل الموازنااااات وتمث اااا

وماان ثاام تحقيااق التماسااك والتكاماال  ،هاادافها فااي خطااة عماال مسااتقبليةأ نواعهااا فااي ترجمااة أاخااتالف 

األمختل   هاداف التاي تضاعها فاي ألثاار اآدارة مان معرفاة ن اإلوجه النشاط الاذي تقاوم باه. فهاي تمك 

مكانيااات المتاحااة هااداف واإلجاال تحقيااق التوافااق بااين هااذه األأاسااتخدام المااوارد الماديااة والبشاارية ماان 

 . (2012بن زاوي، ا) لتحميقها
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 هذه الن صعوبة أي يشكل الللموازنات  المباشرة التكاليف عناصر تخطيط انحيث 

 متغير منها فجزء ، المباشرة غير التكاليف أما المخرجات، بحجم وترتبطبطبيعتها متغيرة  العناصر

 دفعها أو عناصرها دمج إلى تميل التقليدية المحاسبية األنظمة وحيث المتغير، االساس هو كان اذا

 عن نتج حده لقد على كل النوع حسب المبالغ وتوثيق تحديدها في مشكالت مركزيا، فهناك

 التكاليف أهمية ازدياد الصناعية اإلنتاجية البيئة إلى األتمتة ودخول لحديثةا التكنولوجيا استخدام

 اإلنتا ، تكاليف مجموع إلى بالنسبة بشكل خاص منها الثابت والجزء عام بشكل المباشرة غير

 الموازنات إلى الموجهة االنتقادات تزايد إلى مما أدم المباشر العمل أهمية تراجعت وبالمقابل

 .(Kerm, 2015) التقليدية التخطيطية

  :الموازنة 2.1.2

من رض الكثير وتع   ،بالرغم من االختالف الجوهري بين مصطلحي الميزانية والموازنة

في البحوث والكتب العلمية والوثائق الرسمية،  الط الزال مستمر  الخ ن  أالباحثين للتفرقة بينهما إال 

ذ إا كبيرا  بينهما، ة مع أن هناك اختالف  غة العربي  ين في الل  نتيجة التقارب اللفظي بين المصطلح  

نة، وتشتمل على ح المركز المالي في لحظة افتراضية معي  قائمة توض   يقصد بمصطلح الميزانية

ألنشطة مستقبلية  ا تقديري  الموازنة تعد عمال   الموجودات والمطلوبات وحقو  الملكية، في حين أن  

خالل فترة معينة وقد حاول الباحثون تالفي هذا الخلط بين المصطلحين، من خالل استخدام 

مصطلحات عديدة للتفرقة بينهما، مثل الموازنات التخطيطية، والموازنة الرقابية، الميزانيات 

ةيطلق عليها  اووظائفه الموازنة ر كل مصطلح إلى إحدم صفاتالتخمينية، أو التقديرية، إذ يشي

بية ألنها تستخدم ويطلق عليها موازنة رقا ،ها تحتوي بيانات تقديرية وليست فعليةموازنة تقديرية ألن  

 ها تعد  ذ تعد األساس للمقارنة مع األداء الفعلي ويطلق عليها الموازنة التخطيطية ألن  إكأداة للرقابة 
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به أوصى بموج االخامس للعلوم اإلدارية قرار  بي بمثابة خطة عمل للمستقبل. لذلك اتخذ الم تمر العر 

عن  ار  مصطلح الميزانية معب   عد  أ من مصطلح الميزانيات التقديرية، و  باستخدام مصطلح الموازنة بدال  

 .(2011)الطيب،  قائمة عرض المركز المالي

 تعريف الموازنة:  2.1.3

لفترة زمنية مقبلة تسعى  خطة مالية ألنشطة المنظمة فت الموازنة على نحو عام بأنها:عر  

إلى تحقيق أهداف المنظمة من خالل التخطيط األمثل الستخدام الموارد المتاحة والرقابة على تنفيذ 

 .(2012)عدون،  هذه الخطة

 :الموازنات التشغيلية 2.1.3.1

 :موازنة اإلنتاج .1

المبيعات خالل ة اإلنتا  التي ينتظر إتمامها على ضوء تقديرات لكمي   تتضمن تقديرا    

 عن تحويل الفترة القادمة. ةبعد االنتهاء من إعداد موازنة المبيعات يصبح مدير اإلنتا  مسئوال  

في  وآخرها الفترة لو أالمبيعات التقديرية إلى الوحدات المطلوب إنتاجها مع أخذ كمية المخزون 

 .(2012بن زاوي، ا) الحسبان

ن المنشاة من بحيث تتمك   وتنسيقه برنامج اإلنتا نتا  كأساس لتنظيم وتستخدم موازنة اإل

موازنة اإلنتا  حجر الزاوية  د  لمطلوبة في الوقت المناسب. وتعالحصول على المنتجات بالكميات ا

حسين، والتكاليف الصناعية غير المباشرة )واألجور  ،في إعداد موازنات المواد والمشتريات

2012). 
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ى وسياسات المخزون عل ،وموازنة اإلنتا  ،المبيعات ويالحظ أن التنسيق بين موازنة   

اإلنتا  يصبح غير متوازن. فقد يحدث أن يكون للطلب على  ن  إدرجة كبيرة من األهمية، وإال ف

السلعة التي تنتجها المنشأة طابع الموسمية، وعلى ذلك يكون أمام المنشأة اختيار أحد البديلين. 

لمخزون وبالتالي يسمح لإلنتا  بأن يتمشى مع تقلبات فهو إما أن يحتفظ بمستوم ثابت من ا

ر المخزون من يتم محاولة االحتفاظ بمستوم ثابت من اإلنتا  وبالتالي يتغي   أن أو ،المبيعات

 .(2010خصاونة، ) ا مع المبيعاتا عكسي  المنتجات تغير  

وجود مخزون أكبر   على مقارنة التكاليف المترتبة على القرار يتوق   ا ال شك ةيه أن  ومم  

من الحجم العادي في الفترات التي تقل فيها المبيعات بالوفورات المترتبة على تشغيل المصنع 

 .(2011ابو حشيش، ) .ااقتصادي   بطريقة تمكن من إنتا  السلع إنتاجا  

 :(2019التكريتي، ) باع الخطوتين التاليتينت  اداد الموازنة التخطيطية لإلنتا  ب إعويتطل  

 :باع المعادلة اآلتيةت  اويتم هذا ب ،ع إنتاجهاات المنتجات التي يتوق  تحديد كمي   .1

كمية  -خزون آخر الفترة ع بيعها + كمية المع إنتاجها = الكمية المتوق  الكمية المتوق  

 ول الفترةأالمخزون 

وتتطلب هذه الخطوة أن تأخذ اإلدارة عدة  ،توزيع الكمية المتوقع إنتاجها خالل فترة الموازنة .2

 :اعتبارات في الحسبان أهمها ما يلي

 .د من إنتا  السلع بكميات كاةية لمقابلة طلبات العمالءالتأك   •

 .إنتا  المنتجات بكميات اقتصادية •

 .ب االحتفاظ بمخزون من المنتجات أكبر مما يجبتجن   •
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جاهدة المحافظة على ثبات كل من اإلنتا  ومما ال شك ةيه أن اإلدارة الرشيدة تحاول  

فسياسة تثبيت مستويات اإلنتا  ت دي إلى تخ يك  ،قه ذلك من مزايا عديدةوالمخزون لما يحق  

وحسن استخدام التجهيزات  ،وتقليل معدل دوران العمل وتحسين الروح المعنوية للعمال ،التكاليف

ن خدمة العمالء، كما تضع لمخزون لت م  اآللية، وتضع المنش ت عادة مستويات للحد األدنى ل

لتجنب تقادم المخزون أو زيادة تكاليف التخزين عن الحد السليم  ،مستويات للحد األعلى للمخزون 

 .(2011)الحناوي وآخرون،  أو المعقول

رات في شية مع التغي  اكون متمتحتى  اويجب إعادة النظر في مستويات المخزون دوري  

 .لمختلفةالطلب على المنتجات ا

 :موازنة المواد. 2

توضع موازنة اإلنتا  بغرض تنظيم وتنسيق برنامج اإلنتا  حتى تتمكن المنشأة من    

د حجم اإلنتا  على أساس ويحد    ب،الحصول على المنتجات بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناس

موازنة  د  )شهرية أو ربع سنوية(. لذا تع عات المبيعات بالنظر إلى نوع المنتجات والفترات الزمنيةتوق  

 ن  إا  عن الوحدات المزمع إنتاجها، فاإلنتا  أساس وضع موازنة المواد، فبينما تعبر موازنة اإلنت

إلى المواد  -والمبينة في موازنة اإلنتا   -ن تحويل الوحدات، الواجب إنتاجها موازنة المواد تتضم  

 .(2012 الرجبي،) الالزمة

 :(2011الشيخلي، )في وتهدف موازنة المواد إلى مساعدة اإلدارة   

ستخدام هذه الستخدامها في اإلنتا  والوقت المحدد اتقدير كميات المواد واألجزاء المزمع   .1

 .المواد
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تضمن  ىنه من إعداد برنامج المشتريات، وحتإمداد قسم المشتريات ببيانات واةية تمك    .2

 .دة وبأسعار مناسبةتها من المواد في أوقات محد  المنشأة الحصول على احتياجا

 .حتكام الرقابة على المواد المستخدمة والمخزون منهاإمداد اإلدارة بالبيانات الالزمة ال .1

تحديد االحتياجات النقدية والوقت الالزم لسداد فواتير شراء المواد التي يتطلبها برنامج  .2

 .اإلنتا 

تساب احتياجات اإلنتا  احوبعد تحديد عدد وحدات المواد الالزمة لصناعة كل منتج يمكن  

من المواد بسهولة وذلك من واقع عدد الوحدات الواجب إنتاجها المبينة في موازنة اإلنتا  

 (.2011الشيخلي، )

ة من وفي األحوال التي ال يمكن فيها تحديد عدد وحدات المواد الالزمة إلنتا  الوحد   

المنتج النهائي فإنه يمكن تقدير تكلفة المواد الالزمة لإلنتا  بطريقة مباشرة على ضوء موازنة 

اإلنتا ، وعندئذ فإن الشخص المسئول عن إعداد موازنة المواد يلجأ إلى بعك المعدالت أو 

 :(2011)الطيب،  النسب، مثل

لإلنتا  إلى كمية كل نوع من أنواع المواد. ويمكن تحديد هذه النسبة  ةالمادي الموادنسبة  -

على أساس الشهور أو السنوات السابقة من السجالت التاريخية ثم تعديلها على ضوء 

  .الظروف الجديدة

نسبة المواد المستخدمة إلى أحد مقاييس اإلنتا  مثل ساعات العمل المباشرة أو ساعات  -

 .التتشغيل اآل

 .كلفة المواد إلى تكلفة العمل المباشرنسبة ت -

 .التنسبة تكلفة المواد إلى أحد مقاييس اإلنتا  كعدد ساعات العمل أو ساعات تشغيل اآل -
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وبعد أن يتم تقدير احتياجات المنشأة من كل نوع من المواد واألجزاء الالزمة لكل منتج في   

االحتياجات على الفترات الزمنية. ويجب أن ي خذ الفترة القادمة، فإن الخطوة التالية هي توزيع هذه 

أو  ،في االعتبار دائما عند تقدير االحتياجات من المواد إضافة المسموحات الخاصة بالضياع

ل إلى احتياجات ها طبيعة العملية الصناعية وذلك بغرض التوص  أو االنكماش التي تتطلب   ،التل 

عمل نظام للرقابة على المخزون السلعي حتى تتأكد  جمالية من المواد. ومن الضروري المنشأة اإل

تضمن  ياإلدارة من أن المواد واألجزاء موجودة في الوقت الالزم عند الحاجة إليها في اإلنتا ، ولك

ب تراكم المخزون بالدرجة التي ت دي إلى تجاوز الحد األقصى لرأس المال في نفس الوقت تجن  

 .(2011)عليوة،  العامل المستخدم في تمويل المخزون 

ال فع   جد نظام  ومن الم كد أن نظام الموازنات الشامل ال يحقق النتائج المرجوة إال إذا و     

ب الزيادة أو النقص في الكميات المخزونة للرقابة على المخزون السلعي. ويقتضى هذا النظام تجن  

فرصة استخدام األموال على حد سواء ألن زيادة المخزون عن الحد الالزم يضيع على المنشأة 

ا على المنشأة، كما أن نقص المخزون عن الحد أرباح   أخرم تدرُّ  اتالعاطلة في نواحي نشاط

 .(2012اإلسماعيل، )   اإلنتا ي إلى توق  الالزم قد ي د  

 :(2012 ،الزعبي) ن المنشأة تراعى عادة العوامل اآلتيةإسياسة التخزين فوعند تقرير 

 .طول فترة اإلنتا  .1

 .طول فترة التوريد .2

 .تكلفة التخزين .1

 .تكلفة التوريد .2

 .حتياجات عنده توق  اإلنتا اال .1
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 .تغيرات األسعار المتوقعة .2

  (2011 الذهبي،) :ن سياسات المخزون تحديد ما يليوتتضم  

 .نقطة إعادة الطلب .1

 .الكمية االقتصادية ألمر الشراء .2

األدنى للمخزون والحد األعلى عادة الطلب يتضمن تحديد الحد إ إن تقرير نقطة    

للمخزون. وتعلو نقطة إعادة الطلب الحد األدنى للمخزون بدرجة كاةية تراعي الفترة الالزمة للشراء. 

د للكمية المطلوبة. المور   لد وفي إرسافقد يستغر  بعك الوقت في إصدار أمر الشراء للمور  

 .ألمر الشراء على الحد األدنى للمخزون  ويتحدد الحد األعلى للمخزون بإضافة الكمية االقتصادية

 ،م طبيعة تكاليف الشراءولكي تحدد اإلدارة الكمية االقتصادية ألمر الشراء ةيجب عليها تفه  

وتكاليف إرسال  ،وتكاليف التخزين. فتكاليف الشراء تشتمل على تكاليف تجهيز مطلب الشراء

 وصرفها فواتير الشراء للموردين وتكاليف مراجعة ،وتكاليف االستالم والفحص ،متابعة أوامر الشراء

 .(2012)عدون، 

وهي  ،ومن جهة أخرم فإن تكاليف التخزين تختل  حسب متوسط حجم المخزون     

بطاقات بحتفاظ وتكاليف اال ،ومسموحات التل  والتقادم ،تكاليف المكان :تتضمن عدة عناصر مثل

 .(2011 ،فركوس) لمخزون والتأمينوالفائدة على األموال في ا وسجالته المخزون 

ويستند تحديد الكمية االقتصادية ألمر الشراء على المبدأ األساسي القائل بأن أقل تكلفة 

 -أقل تكلفة  -لكمية من المواد هي الهدف الرئيسي عند طلب كميات منها. ويتحقق هذا الهدف 

 .(2012حسين، )ائها عندما تتساوم تكلفة الشراء مع تكلفة تخزين الكمية المطلوب شر 
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جمالية، ذلك ندما يتم تدني تكاليف المخزون اإليتم تحقيق الحجم االقتصادي ألمر الشراء عو 

التدني الذي يتحقق عندما تتساوم تكاليف أمر الشراء مع تكاليف التخزين وقد تستخدم بعك 

بنموذ  كمية األمر  المعادالت الرياضية لتحديد الكمية االقتصادية ألمر الشراء من خالل ما يعرف

 (.2012 الرجبي،) Economic Order Quantity (EOQ)  االقتصادية

حتياجات من المواد يقوم قسم المشتريات بوضع برنامج المشتريات على بعد أن يتم تسلم اال

حتياجات في الوقت الالزم وذلك حتى يمكن توفير هذه اال ،حتياجات اإلنتا  من المواداضوء 

 ،دينالمناسب. ويتطلب ذلك قيام قسم المشتريات بطلب األسعار المنتظرة من المور  وبالسعر 

وبإعداد موازنة المشتريات. وتبين موازنة المشتريات الكميات الواجب شراؤها من كل نوع من المواد 

 حتياجات اإلنتا  والوقت الذي يجب أن يتم ةيه الشراء وتكلفة المشتريات التقديريةاالمقابلة 

 .(2011طيب، )ال

ولتحديد الكميات التي يجب شراؤها من كل نوع من المواد، فان إجمالي وحدات المواد 

مقابلة حاالت ى في حتفاظ به كحد أدنللرصيد الذي ينبغي اال ل طبقا  الالزمة لإلنتا  يجب أن تعد  

الفترة ل خالدين. بمعنى أنه يجب إضافة كميات المخزون التأخير في استخدام المواد من المور  

وخصم كميات المخزون أول الفترة من وحدات المواد الالزمة لإلنتا ، وذلك لغرض تحديد الكميات 

طوة التالية من تحديد تكلفة المشتريات التقديرية لكل نوع من المواد، ويتم خالمزمع شراؤها، وتتمثل ال

أن يتم تحديد تكلفة  ذلك بضرب وحدات المواد المطلوب شراؤها في سعر الوحدة المتوقع. وبعد

 مشتريات كل نوع من المواد تجمع هذه التكاليف لتحديد تكلفة المشتريات الكلية في الفترة القادمة

 .(2012اإلسماعيل، )
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 :موازنة األجور .3

ي تتضمن تحويل الوحدات المطلوب هتوضع موازنة األجور على أساس موازنة اإلنتا . و 

الضرورية من األجور المباشرة. ويحتا  وضع موازنة األجور إلى إنتاجها إلى تقديرات لالحتياجات 

ومعايير العمل أو تقديرات العمل  -المبينة في موازنة اإلنتا   -ع إنتاجها معرفة الوحدات المتوق  

فإذا كان المنتج يتم ، التي بواسطتها يمكن تحويل وحدات اإلنتا  إلى االحتياجات من القوم العاملة

مواصفات المنتج وخطوات إنتاجه تحدد الوقت  ه  زينه لمواجهة طلبات العمالء فإنإنتاجه بغرض تخ

 .(2012حسين، ) المياسي الالزم إلتمام الوحدة من المنتج النهائي

يجب إعداد قائمة باحتياجات  نهأما إذا كان المنتج يتم إنتاجه حسب طلبات العمالء، فا  

من العمل فإن الخطوة التالية هي ترجمة  واعتمادها اجاتاالحتي ديرية. وإذا ما تم تحديدالعمل التق

ساعات العمل إلى تكلفة العمل التقديرية. ويتم ذلك باستخدام معدالت أجور العمال المعيارية أو 

 .(2010خصاونة، ) التقديرية

 :(2012)عدون،  وتتمثل أغراض إعداد موازنة األجور في اآلتي  

اثناء فترة الموازنة والوقت الذي سوف تحتا  ةيه  ونوعهم تحديد عدد العمال الالزمين .1

 .أقسام اإلنتا  إلى ه الء العمال

 .تقديرات تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنتا  .2

 .إمداد اإلدارة بالبيانات الالزمة إلحكام الرقابة على تكاليف العمالة .1

وأوقات صرف هذه األجور أثناء  ،تحديد االحتياجات التقديرية الالزمة للوفاء باألجور .2

 .فترة الموازنة
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وقد تشتمل الموازنة على تكلفة العمل المباشر وتكلفة العمل غير المباشر. ةبالنسبة لتكلفة 

العمل المباشر يمكن تمييزها وربطها بالوحدات المنتجة، بينما تشتمل تكلفة العمل غير المباشرة 

ومناولة المواد  ،ن بتنفيذ أعمال معينة مثل الصيانةعلى أجور العمال غير المباشرين القائمي

واالستالم بغرض مساعدة عمال اإلنتا . وقد جرت العادة في كثير من المنش ت على إدرا  العمل 

ويقع على عاتق إدارة اإلنتا  إعداد موازنة األجور وذلك ، الصناعية التكاليفغير المباشر ضمن 

 التكاليف، وبصفة عامة، فإن قسم الهندسة الصناعية يمد   بمساعدة قسم الهندسة الصناعية وقسم

األقسام اإلنتاجية بمقاييس أو بمعايير وقت العمل الالزم للمنتجات أو العمليات الصناعية. بينما 

يقوم قسم التكاليف بإمداد األقسام اإلنتاجية بمعدالت األجور المعيارية أو التقديرية. وبعد إعداد 

قسام اإلنتاجية تقدم إلى مدير الموازنة لمراجعتها وعرضها على لجنة الموازنة الموازنة بواسطة األ

 .(2012 الرجبي،) والحصول على اعتماد اإلدارة العليا

لتنفيذ برنامج  ونوعهم العمال الالزمينر قسم األفراد في تحديد عدد وتساعد موازنة األجو 

اإلنتا . ويالحظ أن جداول تشغيل اإلنتا  تتغير مع تغيير المواسم أو الفصول أو األحوال 

االقتصادية، وهذا يعني تغيير االحتياجات من القوم العاملة أيضا، ويجب أخذ هذه التغيرات أو 

)الطيب،  اإلنتا  التقلبات في الحسبان حتی بين استخدام العمال في الفترات التي يقل فيها حجم

2011). 

 غير المباشرة الصناعية التكاليفموازنة . 4

الصناعية غير المباشرة على كل عناصر التكاليف التي ال يمكن تحميلها  التكاليفتشتمل 

مباشرة للوحدات المنتجة. وعلى ذلك فهي تتضمن كل بنود تكاليف اإلنتا  التي ال يمكن اعتبارها 

 .(2011و حشيش، أب)أو تكلفة عمل مباشر  ،تكلفة مواد مباشرة
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تنشأ صعوبة ناتجة عن أنه يتم تقدير  غير المباشرة الصناعية التكاليفوعند إعداد موازنة 

)مواد غير  غير المباشرة الصناعية التكاليفعنصرين يتغيران في نفس الوقت، وهما قيمة بنود 

لخ( وكذلك حجم إستهالك، امباشرة، عمل غير مباشر، کهرباء لإلنارة، قوم محركة، صيانة، 

 .(2011 الذهبي،) اإلنتا  الذي توزع على أساسه التكاليف التقديرية على الوحدات المنتجة

عدة مشكالت يسببها اختالف  غير المباشرة الصناعية التكاليفويعترض إعداد موازنة    

 بمقارنتها بعناصر التكلفة المباشرة غير المباشرة الصناعية لتكاليفنة ليعة العناصر المكو  طب

 .(2011صالح، )

  :(2011 ،فركوس)ي ومن بين أهم هذه المشكالت ما يل

رها. مع حجم عن التكاليف المباشرة من حيث تغي   غير المباشرة الصناعية التكاليفتختل   .1

ر في حجم اإلنتا  أو ا للتغي  تبع   اير كلي  التكاليف المباشرة إلى التغ  اإلنتا ، فبينما تميل 

لى عناصر ثابتة ومتغيرة وأخرم تشتمل ع غير المباشرة الصناعية التكاليفن إالنشاط، ف

أساسية في إعداد موازنة  د  التغيير في التبويب تع تكالن مشإمتغيرة. ومن هنا ف هشب

 .غير المباشرة الصناعية التكاليف

هو الطبيعة المتغيرة للعناصر  غير المباشرة الصناعية للتكاليفيز المظهر الثاني المم   إن    .2

تكلفة المواد المباشرة وتكلفة العمل المباشر  هي. فبينما تنسبةيما يتعلق بالتبويب المحاسب

تشتمل على  غير المباشرة الصناعية التكاليفعلى التوالي فقط إلى المواد والعمل إال أن 

 .يجار وما إلى ذلكهالك والتأمين واإلالمواد والعمل واإل

عن التكاليف المباشرة من حيث موقع  غير المباشرة الصناعية التكاليفتختل  عناصر   .3

يصها على األقسام األغراض حدوثها. فالتكاليف المباشرة بطبيعتها من السهولة تخص
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نفق عادة في مواقع كثيرة داخل فهي ت غير المباشرة الصناعية التكاليفأما  .يةالرقاب

ويسبب توزيعها على أقسام أو تحميلها على المنتجات مشكلة خطيرة تتركز حول  ،المنشأة

 .كي ية إحكام الرقابة عليها

اإلسماعيل، ) ةيما يلي غير المباشرة الصناعية التكاليفغراض إعداد موازنة أ ل وتتمث  

2012): 

 .في فترة الموازنة غير المباشرة الصناعية التكاليفتقدير  .1

 .غير المباشرة الصناعية التكاليفإمداد اإلدارة بالبيانات الالزمة إلحكام الرقابة على  .2

 .غير المباشرة الصناعية التكاليفإمداد اإلدارة بالبيانات الالزمة لحساب معدالت تحميل  .1

 التكاليفحتياجات النقدية والوقت الالزم للمدفوعات النقدية عن إمداد اإلدارة بأساس تحديد اال .2

 .في فترة الموازنة غير المباشرة الصناعية

 وتبويبها الصناعية التكاليف الميام بتحليل غير المباشرة الصناعية التكاليفويستلزم تقدير 

مكنها أن تتخذ قرارات اإلدارة ال ي ذلك ألن   ،حسب عالقتها بحجم اإلنتا  أو النشاط غير المباشرة

 .إلى عناصر ثابتة وأخرم متغيرة غير المباشرة الصناعية التكاليفسليمة إال إذا قامت بتحليل 

وتنقسم التكاليف الصناعية غير المباشرة حسب درجة تغييرها نتيجة لتغير حجم النشاط أو 

مختلفة )حسين،  وتكاليف ثابته وتكاليف ،تكاليف متغيرة :وهي ،اإلنتا  إلى ثالث مجموعات

2012.) 

 ،الزعبي) الثابتة بعك الصعاب التي تتلخص في اآلتي التكاليفويعترض إعداد موازنة 

2012:) 
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تنتج التكاليف الثابتة عن التزامات تمتد غالبيتها إلى ما بعد فترة الموازنة وعلى ذلك يجب  .1

 .تخصيص التكاليف المتعلقة بكل فترة على حدة

 هتقرر ما يخص الفترة من التكاليف الثابتة وما يجب أن يتحمل بيجب على اإلدارة أن  .2

 .إنتا  تلك الفترة

في العادة على اإلدارة العليا ومدير اإلنتا ،  ومراقبتها التكاليف الثابتةتقع مس ولية تحديد  .1

 .بينما تقع مس ولية تحديد ومراقبة التكاليف المتغيرة عادة على األشخاص القائمين بالتنفيذ

 التكاليفبها في حين تنص   رتباطاالالثابتة عند  التكاليففرض رقابة محكمة على  يمكن .2

 .المتغيرة بالمرونة

ويتضمن المفهوم العادي للتكاليف المتغيرة أنها تتغير مع التغيرات في حجم النشاط، إال أنه     

 :(2011)العصار وآخرون،  نتقادات التاليةيوجه لهذا المفهوم اال

 .من العناصر المعروفة بثباتها يمكن أن تتغيرا إن كثير   .1

المتغيرة وحجم  التكاليفإن االتجاه السائد هو افتراض وجود عالقة مباشرة بين قيمة  .2

 فتراضي. ن عدم سالمة هذا االقع العملي قد يبي  ااإلنتا  أو مستوم النشاط، غير أن الو 

جم اإلنتا ، حرورة مرتبطة بوعلى سبيل المثال فإن تكلفة العمل غير المباشر ليست بالض

فعندما يكون حجم األعمال قليال فان اإلدارة ال تقوم بالضرورة بتنحية العمال غير المباشرين 

ليهم بعك األعمال األخرم، والنتيجة النهائية لذلك هو أن نوع إولكنها تسند ( )عمال الخدمات

قد يتغير بالرغم من أن التكلفة الكلية تظل ثابتة كما كانت قبل حدوث التغير في حجم  التكاليف

. وتسبب هذه العناصر المختلطةالتكاليف الثابتة والمتغيرة توجد التكاليف  عن فضال  و  .اإلنتا 

ا أن جزء   إذ ،وفي الرقابة عليهاغير المباشرة الصناعية  التكاليفبعك الصعاب عند إعداد موازنة 
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للتغير في حجم  أنها قد تتغير بدرجات متفاوتة تبعا   فضال عنوالجزء اآلخر متغير، منها ثابت، 

 ين مع ضم الشق  ق  إلى ش   المختلطة التكاليفم ييمكن تقس ن هإالنشاط. وللتغلب على هذه الصعوبة ف

)عليوة،  العناصر الثابتة األخرم  إلىوالشق الثابت  ،العناصر المتغيرة األخرم  إلىالمتغير 

2011). 

يجب تجميع  ورقابتها الصناعية غير المباشرة التكاليف ي يسهل على المنشأة تقديرولك

، التكاليف على أساس وحدات أو مراكز المس ولية وذلك حتى تحدد مس ولية حدوث التكلفة

الصناعية غير المباشرة عما تم  التكاليفول عن أي زيادة أو تخ يك في   يحاسب الشخص المسو 

ويجب أن تقسم المنشأة إلى وحدات صغيرة بحيث تكون كل وحدة تحت مس ولية ، ما  تقديره مقد  

ى هذه الوحدات ومراكز ن حتى يمكن الرقابة على التكاليف على أساس سليم. وتسم  شخص معي  

ا طبيعية بقدر اإلمكان أن تمثل هذه المراكز أقسام   ىة أو مراكز التكلفة ويجب أن يراعالمس ولي

 ،فركوس) نشأة حتى يمكن تحديد تكلفة عملية معينة وحتى يمكن تحميل هذه التكلفة على المنتجللم

2011). 

 موازنة المصروفات البيعية .5

المتعلقة بالحصول على أوامر البيع وتنفيذها.  المصاريفكل  ةيمصاريف البيعالن تتضم   

واحد حيث أن كليهما يعتمد في وقت  ةيمصروفات البيعالوعادة يتم وضع موازنة المبيعات وموازنة 

عمل تحليل ومقارنات  البيعيةمصاريف لعلى اآلخر. وتستلزم الطبيعة الخاصة  هفي وضع

 .(2011 الذهبي،) باستمرار لمجهودات البيع وإنجازاتها وذلك للعمل على تحقيق األرباح المرغوبة

 :(2012 ،الزعبي) وهماويوجد جانبان رئيسيان عند إعداد موازنة المصروفات البيعية  
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عنها في الموازنة  رمعب   هو الخطة العامة للتشغيل كما عند وضع:التخطيط والتنسيق .1

 ونتائجها المبيعات مصروفاتو حيث يلزم تحقيق توازن بين المبيعات ، التخطيطية الشاملة

هذا التوازن نتيجة لسلسلة من القرارات البديلة المتعلقة ببرنامج المبيعات  ذ  ويع ،)إيرادات(

التوزيع األخرم متمشية مع حجم  ومصاريفالتقديرية. يجب أن يكون برنامج اإلعالن 

 .المبيعات المنتظرة

 مصاريفحيث من الضروري توجيه جهود فعالة للرقابة على  :التوزيع مصاريفالرقابة على  .2

 :ألن ا  التوزيع نظر 

 .الكلية المصاريفما تكون نسبة كبيرة من  التوزيع غالبا   مصاريف •

 .التوزيع االهتمام الكافي مصاريف ،ورجال البيع ،اليعطى كل من اإلدارة •

 للتكاليفالتوزيع على نفس مبادئ الرقابة المتبعة بالنسبة  مصاريفوتشتمل الرقابة على 

 :على أساسين وهما ىالصناعية. والرقابة يجب أن تبن

 .المس ولية الوظي ية •

 .معايير أو مقاييس التكلفة •

على أساس  المصاريفن من الضروري تجميع هذه إف البيعيةمصاريف الوإلعداد موازنة 

بوضع موازنات  وتوزيعها المنتجاتسام الوظائ  المتصلة ببيع   رؤساء أقويكل   ،األنشطة الوظي ية

يجار تعتمد على السياسة التي مثل التأمين واإل المصاريفلفترة الموازنة القادمة. وكثير من هذه 

الخطوة التالية هي ربط موازنات  ن  إكل األقسام من إعداد موازناتها فأعدتها اإلدارة. وبعد أن تنتهي 

 (.2011لطيب، )ا البيعيةلمصروفات لمصروفات األقسام وذلك لغرض وضع موازنة 
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على أساس  البيعيةمصروفات التجميع  فضال عنمن الضروري  هنإومن وجه نظر الرقابة ف

مصروفات الللرقابة على و   ة.غير تاألنشطة الوظي ية أن يتم تبويبها على أساس العناصر الثابتة والم

 :(2012)عدون،  جانبان هما البيعية

  ة.في حدود الموازن البيعيةمصاريف الجعل  •

 .اتبيعمالنشاط المتعلقة بال اتقياس كفاءة أوق •

ق الرقابة عن طريق تقارير دورية وفعالة عن العملية التسويمية ومصروفاتها، ويجب وتتحق     

تحليل االختالفات بين المصروفات الفعلية والمصروفات التقديرية حتى يتم اتخاذ اإلجراءات 

 .(2012)عدون،  التصحيحية الالزمة

 :المصروفات اإلدارية والعموميةموازنة . 6

دها المنشأة في روفات اإلدارية والعمومية على بنود المصروفات التي تتكب  صمالتشتمل 

توجيه وإدارة النشاط بصفة عامة. وتختل  المفردات التي تندر  ضمن المصروفات اإلدارية تبعا 

مديرين ومصاريف التلفون لطبيعة نشاط المنشأة، ولكنها تشمل عادة عدة مفردات مثل رواتب ال

وتتأثر معظم المصروفات اإلدارية  ،عات وما إلى ذلكنتقال والتبر  والتلغراف ومصاريف اال

 .(2019وآخرون،  الفضل) بالسياسات والقرارات اإلدارية

من الضروري تبويب المصروفات اإلدارية والعمومية على  نإولغرض إحكام الرقابة عليها، ف

كلما  -من المرغوب ةيه ربط المصروفات اإلدارية  ذلك فإن   فضال  عنلمس ولية اإلدارية، أساس ا

 .لذلك إلى عناصر ثابتة وأخرم متغيرة أمكن ذلك بالتغير في مستوم النشاط وتبويبها تبعا  

 .(2012اإلسماعيل، )
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 ا يليأهمها م وباتات اإلدارية والعمومية بعك الصعلمصروفاويعترض إعداد موازنة    

 : (2012بن زاوي، ا)

مصروفات إدارية في وقت ما، بينما تعتبر مصروفات  د  بعك المفردات أو البنود قد تع أن   .1

 .إنتاجية في وقت آخر

 .عات أو مصاريف الترةيهل بعك المصروفات، مثل التبر  صعوبة تحديد مس ولية تحم   .2

 :الموازنة النقدية 2.1.3.2

ستثمارات المالية القابلة للتحويل و االأالبنوك  يو فأالصندو  موجود النقد ال يالنقدية ه

من أهم الموازنات التي الغنى عنها  د  تع والموازنة النقدية ر،لى نقدية بسرعة كبيرة وبدون خسائإ

ة عدادها بدق  إ والبد من  ،لفترات قصيرة وفترات طويلة األجل عدادهاإ إدارة مالية والتي يتم  يأل

 .(2010خصاونة، ) وكفاءة عالية

  :الهدف من الموازنة النقدية

وأن يكون  ،هو أن يتم تقدير المدفوعات والمقبوضات للشركةالهدف من الموازنة النقدية  إن  

ن من ن يكون لديها مستوم معي  أويجب على كل شركة  ،رقابة عالية بفاعلية على النقدية

وحجم النقدية أو  .التشغيلية التكاليفوجميع  ،والرواتب ،تدفع قيمة المشتريات يتحتفظ به لك النقدية

 ،وطبيعة منتجاتها ،ونوع نشاطها ،حسب حجم الشركة خرم هذا يختل  من شركة أل مستوم النقدية

حساب العمالء لديها  ةالداخلة والخارجة بمعنى طبيع لها سواء   والتدفقات النقدية ،وحجم مبيعاتها

وتحديد  ،دينئتمان الممنوح لها من قبل المور  كذلك االو  ،ومواعيد تحصيل المديونية من العمالء
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 لها ةوالخارج ةه الداخلمة بين النقدي  ءعن طريق الموازنة والمال ذا يكون ه ومستواها النقدية جمح

 .(2011 حماد،)

وهذا يحدث  ،ظرف طارئ يحدث للشركة أيتواجه  يبالنقدية الالزمة لك وتحتفظ الشركات

عن طريق التزام  وأية نتيجة أي حدث مفاجئ يحصل لها تستبدل أصول رأسمال أن عندما تريد مثال  

في شكل  كون غالبا  ي مثال   يحتياطإلى يتم االحتفاظ بها كإوالنقدية  ،دون ترتيبيظهر  غير متوقع

  .(2011)الحناوي وآخرون،  أورا  مالية سريعة التسييلبودائع مربوطة 

وهذا يتم عن طريق تقدير  ،الموازنة النقدية يالنقدية وهاألسلوب األكثر فعالية في إدارة 

ري و شهأأو نص  سنوي أو ربع  قات النقدية الخارجة بشكل سنوي  قات النقدية الداخلة والتدف  التدف  

 المتحصالت النقدية والمدفوعات النقدية يالتي تشتمل عليها الموازنة النقدية ه نات األساسيةوالمكو  

 (.2012 الرجبي،)

 :مراحل إعداد الموازنة النقدية

 .تقدير المتحصالت النقدية وأهمها: أوالً  

 .إيرادات )مبيعات( نقدية المتحصالت من -

حسب ما ورد  إيرادات )مبيعات( من شهور سابقة أو جزء من المبيعات اآلجلة الشهر الحالي -

 .(2012 ،الزعبي)لدم 

 إيرادات فوائد الودائع البنكية. 

  لآلخرينيجارات وخدمات تشغيل إايرادات. 
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 السندات إيرادات توزيعات أسهم أو فوائد وعوائد. 

 .(2011الشيخلي، ) تقدير المدفوعات النقدية وأهمها :اثاني  

 مدفوعات مشتريات نقدية. 

 من شهور سابقة وحتى الفترة الحالية مدفوعات مشتريات آجلة. 

 ي.التمويلأو أقساط التأجير  شراء آالت ومعدات مدفوعات 

 جور والمرتبات والعموالتاأل مدفوعات. 

 ضرائب بأنواعها وتأمينات اجتماعية وخالفه مدفوعات للهيئات الحكومية. 

 داريةثابتة خالل الشهر بخالف الرواتب اإل داريةإ مصروفات. 

 هالكاتصناعية بخالف الرواتب واإل وتكاليف تسويمية مصروفات. 

 لى الفائض أو العجز النقدي التشغيلي.إالمدفوعات من المقبوضات للوصول  ثالثا: طرح

لى )رصيد إالسابق )رصيد أول المدة( للوصول لة من الشهر إضافة النقدية المرح  إن 

 .(2011صالح، ) النقدية آخر المدة(

 احتفاظ بهد األدنى من النقدية التي يجب االطرح الح ا:رابعً 

أو زيادة المدفوعات خار   التلتغطية مخاطر نقص المتحص  دنى يكون وهذا الحد األ

وخبرتها  الحد األدنى من النقدية يرجع تقديره إلى اإلدارة المالية فإن   وطبعا   .نطا  الظروف العادية

ا وهذا طبع   ،دنى الذي يجب أن تحتفظ بهتقديرها للحد األ يضا  أفى تقدير المدفوعات المفاجئة و 
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)الطيب،  وحسب طبيعة نشاطها ومصادر تمويلها ،حسب حجمهاخرم أل ةل  من شركيخت

2011). 

 :عجز التشغيل أو ،فائض

 ييبقى ةيه فائك ف االفر  موجب   كان لوف، الداخلة والخارجة قات النقديةالتدف   هو الفر  بين

أول الشهر أو  ينقدية فرصيد ال .التشغيل يعجز ف ييبقى ف االفر  سالب  كان عكس لو النقدية وال

الحد األدنى النقدية الشهرية وهذا ، آخر الفترة السابقة يرصيد النقدية ف :الية هو عبارة عنالفترة الح

من رأس المال العامل الدائم والذم يتم تمويله من مصادر التمويل طويل  اجزء   فى الغالب يكون 

قيمة ليست موجودة ومطلوب  عده يعامل معاملة العجز من خالل وهذا الحد األدنى للنقدية، األجل

 .نه يخصم من رصيد النقدية في نهاية الفترةأبمعنى  ستثمار الدائمستخدامها فى مجال اإلتدبيرها ال

 ،رصيد النقدية أول الفترة يضاف إليه فائك التشغيل للحصول على رصيد النقدية آخر الشهر

كال الحالتين  يويظهر ف ،لشهريخصم منه عجز التشغيل للحصول على رصيد النقدية آخر ا أو

وهنا  ،ع خالل الفترةلى صافي الرصيد النقدي المتوق  إنصل  يقيمة موجبة أو قيمة سالبة لكما إ

  .(2012)عدون،  حتماالتايكون هناك ثالثة 

 :حتمال األولاال

 ،في جميع شهور الخطة رصيد النقدية المتوقع يظهر بميمة موجبة عالية جدا   ين صافإ

وهذا  أو بحاجة لهاغير ضرورية وهي  كبير ن الشركة لديها تراكم أرصدة نقدية بشكلأوهذا معناه 

نها أيكون على الشركه  يوبالتال ،ستثمار األموالاي ثر على ربحية الشركة نتيجة ضياع فرص 

 .(2011)العصار وآخرون،  ستثماراتاتستعد وتجهز 
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 :حتمال الثانياال

وتكون  ،رصيد النقدية المتوقعة يظهر بميمة سالبة في جميع شهور الخطة ين صافإ

 أن وال تقدر ،قات النقدية الخارجيةالمشكلة أن التدفقات النقدية الداخلة ال تستطيع أن تواجه التدف  

 كالتوهذا سيكون له مش ،ي  بالشركة إلى وجود حالة عسر فن وهذا ي دي ،دنى للنقديةر الحد األتوف  

تواجه هذا الموق   أنعلى الشركة  وهذا يحتم ،رة على الربحية وعلى قيمة الشركة في السو  م ث  

تعديل سياسات و  ،وتقليل البيع اآلجل ،زيادة البيع النقدي ،عن طريق مجموعة من اإلجراءات

ص من التخل  و  ،ئتمانية الممنوحة للعمالءوالتحصيل بالشركة بمعنى تخ يك المدة اال ،االئتمان

دين محاولة إبطاء السداد للمور  و  حتفاظ بهااال يف ليس لها جدوم  يالتستثمارات األصول واالبعك 

 .(2011)عليوة،  دون حدوث تأثير سلبي على سمعة الشركة

 :حتمال الثالثاال

 ع بميم مختلفة خالل شهور الخطه يعنيحتمالية ظهور صافي الرصيد النقدي المتوق  إن ا

تواجه ذلك  أن الشركه تقدر فإن لذلك وبعضها يظهر بميم موجبة ،بعضها يظهر بميم سالبة أن  

ز من بها عج يلى الشهور التإمن شهور بها فائك  ةتدفقات النقديه الداخلبتحريك جزء من ال

لتغطية العجز وأن يكون  أو أنها تقترض ،تجاهاال يثر فأتاللى إ ةخالل تعديل السياسات المالي

 .(2011 ،سفركو ) السداد من شهور الفائك
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 :أهمية الموازنة النقدية

 :بالشركة تخطيط النقدية -1

بعك  ينه فأ :بمعنى شركاتالتواجه  يالت كالتيولة النقدية من المشمشكلة الس د  تع

ن غير و وتك ،لى سيولةإوأوقات تحتا  الشركة فيها  ،حاجة الشركة لماالفترات تزيد فيها النقدية ع

تساهم فى  يالموازنة النقدية أداة من األدوات الالزمة للتخطيط المال قادرة على توفيرها، لهذا كانت

خاذ وذلك لتوجيه اإلدارة بات   ؛دةلمشروعات األعمال خالل فترة زمنية محد   يتوضيح الموق  النقد

 .(2019وآخرون،  الفضل) القرارات المناسبة لتعديل برامج المنشأة بما يتناسب لديها

  :بناء على الموازنة النقديةمراجعة خطط الشركة  -2

 يع أن يكون هناك عجز فمن المتوق   كة من دراسة الموازنة النقدية أن  إذا تبين للشر  

عات بقصد تعديلها اإليرادات النقدية عن المصروفات النقدية تراجع خطة اإلنتا  والبيع والتوس  

 يحتى تتفادم هذا العجز أو تعدل ف ل الشركة مشروعات التوسع مثال  هذا العجز. وقد ت ج   يلتالف

 ال  أو تعدل فى برنامج البيع لتضمن معد   ،برنامج الشراء حتى تخفك من الدفعات المطلوبة للسداد

 .(2012اإلسماعيل، ) أعلى للتحصيل

 :ردينمعرفة مواعيد السداد للموّ  -3

زاوي، بن ا) وقات محددةأ يف الشراء بكميات كبيرة على قدرة الشركة تساهم وتحدد

2012). 
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 :الموازنة النقدية كأداة رقابية -4

العمل على  يومراقبة األداء مما يساهم ف تنفيذ برامج المشروعات بمعنى الرقابة على

يتم  يضا  أخطة اإلنتا  أو خطة المبيعات. و  ينحراف فكتشاف أماكن االال و بأو   تصحيحه أوال  

 .(2011 الذهبي،) من خالل الخطة النقدية اع  ما كان متوق   ة النتائج الفعليةمقارن

 :سماليةأالموازنة الر  2.1.3.3

عملية تحديد وتقييم وتخطيط وتمويل المشروعات  يفل عداد الموازنة الرأسمالية يتمث  إ  ن  إ

نتاجية أو شراء آلة التسهيالت اإل يع فالرأسمالية الضخمة المتعلقة بالمنش ت، فقرارات التوس  

 ينفا  الرأسمالي، هذا مع األخذ ف أمثلة لقرارات اإلال  إأو كمبيوتر جديد ليست  ،نتاجية جديدةإ

تحقيق  يكبير نجاح المنشأة ف لى حد  إد خاذها اآلن تحد  ت  ايتم  ين القرارات الرأسمالية التأعتبار اال

نجاح  يف مهم ا عداد الموازنة الرأسمالية يلعب دورا  إ  ن  إومن هنا ف ،السنوات القادمة يأهدافها ف

األجل الطويل وذلك بسبب خاصيتين تميز إن هذا التقييم عن أغلب  يالكثير من المنش ت ف

 .(2012 الرجبي،) المستقبل يد التقديرات والتنب ات للمنشأة فعداإالعناصر األخرم المتعلقة ب

من  الب تعهدات أو ارتباطات بميم كبيرة نسبي  نجد أن المشروعات الرأسمالية تتط  : أوال  

ا اليتم فى العادة معالجتها كمشروعات رأسمالية، نسبي   مهم ةن المشتريات غير الأحين  يالموارد، ف

 .(2012 ،الزعبي) طويل ينتاجإحتى ولو كانت العناصر المشتراة ذات عمر 

رتباطات طويلة األجل، ادات أو تعه   ينفا  الرأسمالي تتمثل فمعظم قرارات اإل ن  : إثانيا

أن المشروعات تبقى ويستفاد منها أكثر من سنة واحدة، فمعظمها يدوم أكثر من خمس سنوات  يأ
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 ينتاجفإن طول العمر اإل ها ال شك ةيبعك األحوال. ومم   يأو حتى أكثر من عشرين سنة ف

 .(2011الشيخلي، ) يرادات والمصروفات ووفورات التكلفةسوف يزيد من صعوبة التنب  باإل

 : الموازنة الرأسماليةعملية إعداد 

تخاذ القرارات التخطيطية طويلة األجل المتعلقة الموازنة الرأسمالية هو عبارة عن إعداد ا إن  

ب التحليل السليم نفا  الرأسمالي على المنشأة يتطل  والشك أن تأثير اإل، باالستثمارات وتمويلها

ستثمار المختلفة، وهو من بدائل اال فالمنشأة عادة، يكون لديها عدد   ،ستثمار المختلفةلبدائل اال

ق تقييم كل المقترحات نفا  بما يحق  ضرورة وجود نظام لتقييم هذا اإل هيترتب علي ياألمر الذ

زنة الرأسمالية غالبا ما ن إجراءات إعداد المواأأفضلها. وعلى الرغم من  ختيار وتنفيذاثم  ،البديلة

جراءات تتضمن اإل هيمكن القول بأن مثل هذ هأنال إبين المنش ت،  يالتطبيق العمل يتختل  ف

 :(2011صالح، ) بصفة عامة األنشطة التالية

 . تحديد بدائل المشروعات المتاحة .1

 . تقدير تكاليف ومنافع كل مشروع .2

 .هاختيار أفضل بديل وتقييم .1

 . نفا  الرأسمالي على أساس معيار قبول المشروعإعداد موازنة اإل .2

 . إعادة تقييم المشروعات .1

 : نفاق الرأسماليطرق تقييم اإل 

، وإن ينفا  الرأسمالمجال تقييم اإل يتباعها فايمكن  يهناك العديد من الطر  المختلفة الت

 : (2011)الطيب، ي الطر  ما يل هكان من أهم هذ
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 . ل العائدطريقة معد   .1

 . طريقة فترة االسترداد .2

 . الميمة الحالية يطريقة صاف .1

 . يالداخلل العائد طريقة معد   .2

ر نفا  الرأسمالي ةيجب أن نتذك  نا إلى الطر  المختلفة لتقييم اإلإذا ما نظر  هنأمع مالحظة 

 :(2011)الطيب،  اوهم ،همامشكلتين أساسيتين يجب حل   أن هناك

 ؟ستثمار أم العلى اال هل يجب الموافقة: مشكلة الموافقة .1

 .ستثمارمن بين البدائل المتاحة لإل هيجب تفضيل يستثمار الذاال ما: مشكلة الترتيب .2

 القسطل الصناعية نبذة عن الشركات في منطقة 2.1.4

 10وتبعد عنها حوالي  محافظة عمان تقع منطقة القسطل على الطريق الصحراوي جنوب

كيلو مترا ، وتتبع لواء الجيزة، وتنقسم منطقة القسطل إلى قسمين: حيث  تقع منطقة القسطل القديمة 

الطريق الدولي، بينما تقع منطقة القسطل الصناعية باإلضافة إلى بعك األحياء السكنية غرب 

شر  الطريق الدولي. ت عتبر هذه المنطقة من المناطق قليلة السكان، حيث  يبلغ عدد سكانها حوالي 

 .مسكنا   929أسرة في  102نسمة يشكلون حوالي  2212

المدن الصناعية في محافظة العاصمة حيث حيث تعتبر مدينة القسطل الصناعية من اهم 

( شركة صناعية والتي تعمل في مختل  المجاالت الصناعية 200انها تحتوي على ما يقارب )

كيماوية والصناعات االلكترونية والصناعات الغذائية والصناعات الورقية مثل الصناعات ال

الالت وصناعات الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات االنشائية وصناعات المعدات وا
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الكهربائية وصناعات الخشب وغيرها، كما أنه يوجد واالستدامة والصناعات المعدنية والصناعات 

 مواطن يعملون في الشركات الصناعية في منطقة القسطل. 2000أكثر من 

 الدراسات السابقة 2.2

 ة:غة العربيّ الدراسات باللّ  2.2.1

نوك العاملة بعنوان: "مدى تطبيق الموازنات التخطيطية في الب(، 2511دراسة )جودة والعطار، 

 الربحية"  في األردن وأثرها في

الدراسة إلى قياس مدم تطبيق البنوك العاملة في األردن للموازنات التخطيطية،  تهدف

الربحية. تم الحصول على بيانات الدراسة من خالل  فيثر تطبيق الموازنات التخطيطية وأ

. بلغ عدد البنوك العاملة في 2012-2012االستبانة ونسب الربحية من القوائم المالية لألعوام 

( استبانة بمعدل استبانة واحدة 21عة )م. بلغ عدد االستبانات الموز  2012عام  ا( بنك  21األردن )

صالحة للتحليل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ( استبانة20لكل بنك، استرد منها )

نتها الدراسة. أظهرت اإلحصائي في عملية قياس متغيرات الدراسة، وفحص الفرضيات التي تضم  

ط، وأن جميع المتغيرات ق الموازنات التخطيطية بمستوم متوس  نتائج الدراسة أن البنوك تطب  

صائية ةيما بينها، ويوجد هناك أثر ذو داللة إحصائية بين المستقلة لها ارتباطات ذات داللة إح

المتغيرات المستقلة )التخطيط والرقابة وتقييم األداء( والمتغير التابع، وال يوجد هناك أثر ذو داللة 

ا بالنسبة للمتغير إحصائية بين المتغير المستقل )اتخاذ القرارات اإلدارية( والمتغير التابع. أم  

داللة إحصائية فقط مع المتغير التابع )معدل  اذ ا  ال والتنسيق( فأظهر أن هناك أثر المستقل )االتص

ن بما يلي: العمل على إشراك االعائد على حقو  المساهمين(. على ضوء النتائج، أوصى الباحث
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جميع المستويات اإلدارية المختلفة بعملية التخطيط، واالهتمام الجاد بتقييم األداء، ومنح الحوافز 

فراد اإلدارات المختلفة، وزيادة االعتماد على الموازنات التخطيطية في اتخاذ القرارات اإلدارية أل

طويلة األجل، وزيادة كفاءة التنسيق واالتصال بين اإلدارات المختلفة، وعلى جميع المستويات، 

االتصال، والتوعية اذ القرارات والتنسيق و األداء، واتخ  وتقييم وإيجاد تكامل بين التخطيط والرقابة، 

 .بأهمية تطبيق الموازنات التخطيطية، وأهميتها في زيادة الربحية

(، بعنوان: "الموازنات الرأسمالية ودورها في ترشيد القرارات: دراسة 2517دراسة )سبيل، 

 تطبيقية" 

دور الموازنة الرأسمالية في ترشيد القرارات بفروع المصارف لى معرفة إ الدراسة هدفت

التجارية في مدينة الفاشر بوالية شمال دارفور، بهدف إبراز أهمية استخدام الموازنات الرأسمالية 

بأن  ينوبيان مدم إدراك العامل ،الدراسة لترشيد القرارات بالمصارف التجارية في المنطقة محل  

االعتماد  كاةية يمكن عن امتالكهم معرفة دي لترشيد القرارات فضال  استخدام الموازنة الرأسمالية ي   

راسة على وفق األسس والمبادئ العلمية. اعتمدت الد وتنفيذها الموازنة الرأسمالية عليها في إعداد

فين ن من جميع الموظ  الذي تكو   الدراسةأسلوب المسح الشامل لمجتمع  االمصادر األولية مستخدم  

وقد استخدم االستبيان كاداة  فردا   (10للمصارف التجارية بمدينة الفاشر وعددهم ) ةبالفروع الخمس

إحدم الوظائ  المهمة  د  تخاذ القرارات تعالت الدراسة إلى أن عملية توص  وقد لهذا الغرض. 

ن هذه الفروع دائما تحدد البدائل المختلفة ومن اختيار أفضلها، أفروع المصارف التجارية، و  يإلداري

لتي يقوم عليها القرار لهذه الفروع لتقليل المخاطر من أهم الدعائم الرئيسية ا يعد   هاكما أن تنويع

بفروع المصارف يدركون أن  أن العاملين (مربع كاي)المرتبطة باالستثمارات. أوضح تحليل اختبار 

إحدم الوظائ  المهمة إلدارة المصرف، وأنهم يدركون بأن استخدام  د  تخاذ القرارات يعاعملية 
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االعتماد عليها  القرارات ، كما أنه يتوفر لديهم معرفة كاةية يمكندي لترشيد الموازنة الرأسمالية ي   

 0.01وفق األسس والمبادئ العلمية كلها عند مستوم داللة  وتنفيذها الموازنة الرأسمالية في إعداد

الدراسة بضرورة تدعيم ثقافة الموازنة الرأسمالية والتأكد من سالمة البديل االستثماري الذي  واوصت

ره، بناء قدرات العاملين في هذه المصارف في مجال استخدام الموازنات الرأسمالية، يتم اختيا

 .ستثماريةتخاذ القرارات االافروع المصارف التجارية في عملية في األقسام واإلدارات بوإشراك موظ  

األداء المالي: دراسة  "أثر كفاءة الموازنة النقدية في (، بعنوان:2516دراسة )الجوعاني، 

 تطبيقية". 

داء المالي لشركة مصافي الشمال األ فيثر كفاءة الموازنة النقدية أ بيان الدراسة إلى هدفت

سنوات من  عشرلمدة نفط عاملة  البيانات المالية لثماني مصاف   الباحث استخدم، في العرا 

تم استخدام ، كفاءة الموازنة النقديةلمياس  عتماد نموذ  التعديل الجزئي، وبا2012ولغاية  2001

تمثلت نتائج الدراسة  .داء الشركةأ فيثر كفاءة الموازنة النقدية ألمياس  الخطي البسيط نحداراال

 إلى أنت الدراسة صلخ .اتداء الشركأ فيكفاءة الموازنة النقدية ثر و أيجابية بين إعالقة بأن هناك 

وبالنسبة . داءية التخطيط والرقابة ومن ثم تقييم األلفي عم المهمة دواتي من األهالموازنة النقدية 

نفط لل مصاف يقد تم اعتماد البيانات المالية لثمان هنإجية فهفي المن هوكما تم بيان الدراسةلنتائج 

 .2012ولغاية  2001ة ضمن شركة مصافي الشمال ولفترة عشر سنوات من لفي العرا  عام

داء الشركة. حيث تم قبول أ فيا هثر أومعنوية لكفاءة الموازنة النقدية و قة موجبة اليجاد عإحيث تم 

مكانية دراسة نفس هذه إن هناك ألى إوصت الدراسة أو  .الختبارلا هالتي تم افتراض الدراسةفرضية 

ن يتم االعتماد على بيانات مالية ذات فترة زمنية أطول ولشركات أالحالة التطبيمية ولكن يوصي ب

 خرم من الموازنات المعدة في الشركات.أأنواع  وشمول ،أكثر
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(، بعنوان: "استخدام الموازنات الرأسمالية في اتخاذ القرارات 2516بن زاوي، ادراسة )

 االستثمارية: دراسة حالة". 

إلى معرفة كي ية استخدام الموازنات الرأسمالية في اتخاذ القرارات دراسة ال تهدف

ف على أهمية اتخاذ والتعر   -أم البواقي –ة توزيع الغاز والكهرباء االستثمارية بدراسة حالة م سس  

وأهمية تطبيقها على أرض الواقع، والتعرف على  ،القرار االستثماري للمشاريع االستثمارية المقترحة

اتخاذ القرار االستثماري  فضال  عنالمعايير المستخدمة في المفاضلة بين مختل  المشاريع 

لت الدراسة إلى أن استخدام الموازنات الرأسمالية في اتخاذ القرار د توص  ق، و األفضل للم سسة

االستثماري لها دور فعال في عملية المفاضلة بين المشاريع االستثمارية، وهذا ما يسمى بتطبيق 

معايير تقييم المشاريع أساس فشل أو نجاح  د  الدراسة المالية لجدوم المشاريع االستثمارية، وتع

  على الطر  المستخدمة في اختيار البدائل ستثماري، فكل قرار استثماري يتوق  المشروع اال

 ،جراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة ولكن في قطاعات مختلفةإلى إوصت الدراسة أحيث  .المتاحة

استخدام الموازنات ضرورة و ، وسع لالستفادة منهاأجراء دراسات مشابهة وبمجال إضرورة و 

 .اتخاذ القرار االستثماري الرأسمالية في 

  .حالة دراسة "تعظيم الربحية في الموازنات التشغيلية تطبيق أثر" ( بعنوان2515 ،غزال)دراسة 

 تطبيق ومحاولة ،سةبربحية الم س   الموازنات التشغيلية عالقة معرفة إلى الدراسة هذه دفته

 المكاسب معرفة إلى ت الدراسةهدف وكما، ، القنطرة الزيبان مطاحن ةم سس   في الموازنات التشغيلية

 من مهم   مصدر التكاليف ن محاسبةأ إلى وتوصلت الدراسة الموازنات التشغيلية. حققهات التي

 تكلفة على  ثرت الموازنات التشغيلية أن وكما مستوياتها، مختل  في عليها يعتمد التي المعلومات

 القرارات من اتخاذ الم سسة نيمك   مما الربحية، لحجم التكلفة تحليالت خالل من المنتجات
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 وبالتالي تخ يك الربحية في أثر له هذا كل، والتسعير المنتج، والمزيج الربحية، تحليل المناسبة،

 اله ألن   بالموازنات التشغيلية أكثر هتماماال ضرورة إلى ت الدراسةوأوص الم سسة، ربحية تعظيم

 .تطبيقه في كبيرة فوائد

ستراتيجيات إو الموازنة التشغيلية ( بعنوان: "أهمية تطبيق 2515 ،وجريرةالبشتاوي )دراسة 

  ردنية".كات الصناعية المساهمة العامة األ المنافسة لتحقيق الميزة التنافسية للشر 

العمليات  اإلستراتيجية في تطويرالموازنة التشغيلية و لى بيان أهمية تطبيق إدفت الدراسة ه

التنافسية للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، خاصة  لتحقيق الميزة وتحسينها االنتاجية

تصميم تم ولتحقيق أهداف الدراسة  .في ظل المتغيرات التي أفرزتها البيئة االقتصادية الجديدة

استبانات لكل  تم توزيعها على مديري الدوائر المالية واإلنتا  والمبيعات بواقع ثالثو استبانة، 

لى نتائج إتوصلت الدراسة استبانة. وقد  111ستبانات المعتمدة لغايات التحليل وبلغ عدد االشركة، 

لومات الالزمة لتنفيذ الخطوات ت دي دور ا مهم ا في توفير المعالموازنة التشغيلية ن أأهمها: 

عية تطبق ن الشركات الصناأعية المساهمة العامة األردنية، و ستراتيجية التنافسية للشركات الصنااإل

ت موقد قد   .طة وضعيفةستراتيجيات الميزة التنافسية بنسب متفاوتة مابين متوس  إو الموازنة التشغيلية 

في الموازنة التشغيلية مكانية لتطبيق إن هناك أمجموعة من االقتراحات والتوصيات منها  الدراسة

اسية الستخدام تقنيات مات أساسية، منها: توافر المهارات األسهذه الشركات وذلك لوجود مقو  

 العاملين صة لتأهيلامج تدريبية متخص  ووجود بر  ،وانتشار ظاهرة األتمتة ،الموازنة التشغيلية

 .قة بالتطبيق، ولكن بالمقابل أظهرت الدراسة أن هناك بعك الصعوبات المتعل  وتدريبهم
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(، بعنوان: "دور الموازنات التخطيطية أداة تخطيط ورقابة وتحفيز في 2514براهيم، دراسة )إ

 تقييم األداء: دراسة حالة". 

هدفت الدراسة إلى بيان دور الموازنات التخطيطية كأداة تخطيط ورقابة وتحفيز في تقييم 

االستبانة والمقابلة لتحقيق األداء بجامعة الشر  األوسط في المملكة األردنية الهاشمية، واستخدمت 

جامعة من المستويات اإلدارية الن مجتمع الدراسة من كافة العاملين في أهداف الدراسة، وتكو  

العليا والوسطى والدنيا. أما عينة الدراسة فقد شملت كافة العاملين في اإلدارة العليا والوسطى  ةالثالث

عمداء، ورؤساء األقسام ومديري الدوائر والبالغ لين برئيس الجامعة، ونوابه، والجامعة ممث  الفي 

( استبانة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي. تم استخدام 91عددهم )

وتوصلت الدراسة إلى  (.Amos 21) باستخدام برنامج Path Analysis اختبار تحليل المسار

صائي وجود أثر لمبدأ مرونة الموازنات عدد من النتائج أبرزها: أظهرت نتائج التحليل اإلح

نت النتائج عدم وجود أثر لمبادئ إعداد الموازنة جامعة، بينما بي  الالتخطيطية في تقييم األداء ب

التخطيطية )مبدأ الشمول ومبدأ الواقعية( في تقييم األداء في جامعة الشر  األوسط. وقد أوصت 

الجامعة على ضرورة ربط تقديرات الموازنة  الدراسة بأهمية التأكيد من قبل المس ولين في

التخطيطية بعدة مستويات متوقعة كالموازنة الشاملة أو المرنة. ومعالجة المشاكل التي تواجهها 

 وتأهيلها الميادات اإلداريةطيطية وذلك من خالل تدريب الجامعة في تطبيق نظام الموازنة التخ

 على إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية بالشكل السليم.
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في التخطيط والرقابة واتخاذ  النقديةبعنوان: "مدى استخدام الموازنات  (2514 ،صيام)دراسة 

 " ردنيةمة العامة األ هالقرارات في شركات الصناعة الدوائية المسا

في التخطيط والرقابة واتخاذ  النقديةدفت الدراسة إلى تحديد مدم استخدام الموازنات ه

ل التعرف إلى مدم الوذلك من خ ردنية،مة العامة األهالقرارات في شركات الصناعة الدوائية المسا

داف الدراسة تم هأ  قولتحقي، داريةا اإلهدارة في أداء وظائففي مساعدة اإل النقديةمة الموازنات همسا

قسام ين في الدوائر المالية واأللالماليين والعام يريينمن المد 90لى عت باليد عوز   هتصميم استبان

ختبار الفرضيات، وقد ال test-T وتم اختبار ةاستبان 22ا هواسترد من ،المحاسبية في الشركات

دارات، وأوصت % من قبل اإل92بنسبة نقدية يتم استخدام الموازنات ال هنأ ىت الدراسة إللتوص

 .في التخطيط في الصناعات الدوائيةنقدية ال الدراسة بضرورة تعزيز استخدام الموازنات

 الدراسات باللغة األجنبية: 2.2.2

 بعنوان: ,Zaltsman, Tedoro Ariel) 2019دراسة )

“The Role of Monitoring and Evaluation in the Budgetary Process” 

الخاص  الموازنة نظام تصميم في باالداء المتعلقة المعلومات أثر اختبار الى الدراسة هذه هدفت

واجهت  التي المعوقات كافة من وللتخلص. األمريكية المتحدة الواليات في تشيليز مطاعم بسلسة

 االعتبار عاملين بعين األخذ إلى الدراسة هذه تطرقت والمشابهة، السابقة والدراسات األبحاث كافة

. بالموازنات التخطيطية المتعلقة السابقة واألبحاث الدراسات كافة في إليهما التطر   يتم لم مهمين

تعددية  هو الثاني والعامل باالداء المتعلقة المعلومات استخدام سبل يه األول العاملحيث ان 

 ولتحقيق. الم سسة داخل الموارد داءا اعتبارات تأثير كي ية في واألساليب الطر   توزيع على
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 المقابالت خالل من جمعها تم بياناتعلى  الدراسة شملت فقد الدراسة، هذه من المرجوة األهداف

 ومجموعات للبيانات بالنسبة االنحدار تحليل استخدام إلى نوعي باإلضافةال تحليلوال الشخصية

الموازنة  مساهمة في األهم الجزء أن إلى الدراسة خلصت وقد بالشركة، المتعلقة التركيز اإلدارية

 . واضحة غير الشركة داخل الموارد توزيع طر   تحسين في االداء على المعتمدة

 (، بعنوان:Bennouna & Meredith & Marchnt, 2018دراسة )

" Improved Capital Budgeting Decision Making: Evidence from Canada." 

هادفت الدراساة إلاى تقيايم التقنيااات الحاليااة فااي اتخاااذ القاارار فااي الموازنااة الرأساامالية فااي 

شركة من  (22ت عينة الدراسة )ساالوب المسح البريدي، وشملأواسااتخدم فااي الدراسااة  ،كناادا

رة، وخلصات الدراساة إلاى اساتمرار االتجاهاات نحاو تحقياق تقنياات متطاو  ، الشركات الكبيرة في كندا

المخصاوم، ومان تلاك ق النقادي منهاا لام تساتخدم التادف   %19ولكان حتاى فاي الشاركات الكبيارة 

صافي الميمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.  لت تطبيقالشاركات التاي فعلات ذلاك فاإن الغالبية فض  

قات التطباق بشاكل صاحيح جواناب معيناة مان التادف   (1مان   1إلاى 10مان  1اا ماا باين )وعموم  

التدفق النقدي المخصوم لتحسين فرص اتخاذ باع طر  النقدياة المخصاومة، وأوصات الدراساة إلى ات  

 . القرارات الرأسمالية
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 (، بعنوان:Jiang & chen & Huang, 2017دراسة )

" Capital Expenditures and Corporatearnings Evidence from the 

Taiwan Stock Exchange." 

شركة صناعية  119لى دراسة العالقة بين النفقات الراسمالية وعوائد هدفت الدراسة إ

لى فترة إترة العينة ، وتم تقسيم ف2002-1772مدرجة في بورصة تايوان، خالل الفترة من عام 

ت جمعت شركا حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي سمالية وفترة أداء،استثمارية رأ

االستثمار، محافظ استثمارية مرتبة حسب نسبة االستثمار الراسمالي مقدرة من مدة  العينة في ثماني

سمالية وحتى عوائد الشركات أيجابية كبيرة بين النفقات الر توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إ

 المستقبلية بعد الرقابة على العوائد الحالية للشركة.

 (، بعنوان:Kerm, 2015دراسة )

 " The Effect of the Cash Budget on the Financial Planning of 

Companies in the Future.  "  

في لى بيان أهمية الموازنة النقدية كأداة في تخطيط مالي للشركات هدفت الدراسة إ

ربحية إذا لم تخطط وتضع ميزانية نقدية للسنة القادمة بشكل الغير المستقبل، كما وأن المنظمات 

وبشكل صحيح، كما  لقدرة على مواجهة المستقبل مالي افي هذه الحالة لن يكون لديها ا صحيح فإنها

ربحية كدليل لها لضمان الغير الموازنة النقدية في المنظمات  وبحثت الدراسة في كي ية استخدام

ي لى أن فاعلية الموازنة النقدية كأداة تساعد على التخطيط المستقبلإمالي أفضل، توصلت الدراسة 

للشركات والتي تكمن في إعدادها قبل بدء السنة المالية وتجهيزها قبل عدة أشهر، كما وتوصلت 
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إلى أن الموازنة النقدية تساعد الشركات في السماح لرؤساء األقسام بجمع ومقارنة موازنة السنة 

 الجارية بنتائج السنة الجارية الفعلية.

 (، بعنوان:Minia & Mun, 2014دراسة )

"Budget Adequacy and Organizational Commitment: Their Role in the 

Relationship Between Budget Participation and Managerial Performance." 

عداد الموازنة واألداء اإلداري في هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين المشاركة في إ 

تنظيمي في اختيار الدور الوسيط لكفاءة الموازنة وااللتزام ال عن صناعة الخدمة في ماليزيا، فضال  

( مدير 100نت عينة الدراسة من )داري، تكو  داء اإلبين المشارك بإعداد الموازنة واألالعالقة 

يعملون في شركات الخدمات الماليزية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

يجابي ودال إعداد الموازنة ترتبط بشكل دراسة إلى أن المشاركة في إ ج الالتحليلي، فقد توصلت نتائ

لكل من كفاءة الموازنة التنظيمية في العالقة  ا ايجابي   اوسيط   اباألداء اإلداري، كما أن هناك دور  

 بين الشركات بإعداد الموازنة واألداء اإلداري.

 (، بعنوان:Kung, 2014دراسة )

" An Examination of the Relationships Among Budget Emphasis, 

Budget Planning Models and Performance  ."  

عداد إ لى فحص العالقة بين تركيز الموازنة التخطيطية والمشاركة في إهدفت هذه الدراسة 

واظهار تفاصيل الموازنة التخطيطية واألداء، اتبع  ،يصال الموازنة التخطيطيةإالموازنة التخطيطية و 
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احث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم الباحث أنموذ  المعادلة البنائية، توصلت نتائج الب

ط التأثير بين تركيز الموازنة التخطيطية والرضا الدراسة إلى أن نموذ  الموازنة التخطيطية تتوس  

 على إعداد الموازنة التخطيطية.

 ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميّ  2.2.3

 :ز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنهاما يمي  

بحسب حدود علم الباحث والتي تتطر  الى جميع انواع من أوائل الدراسات تعتبر  .1

 سمالية.أالموازنات التشغيلية والنقدية والر 

  القطاع الصناعي في الشركات العاملة في منطقة القسطل الصناعية.استهدفت الدراسة  .2
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 الثالث الفصل

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 تمهيد 3.1

لخصائص  الدراسة، وبيان إجراءاتها، وعرض  يتطر  الفصل الثالث إلى المنهج المتبع في 

دم وبيان صدقها وثباتها. كما يق   ،ستبانةثلة باال  ألداة الدراسة المتم  التطر   عن فضال   عينة الدراسة،

عرضا  ألساليب المعالجة اإلحصائية المعتمدة في تحليل البيانات الخاصة بالدراسة بغرض الفصل 

 تحقيق أهدافها.

 منهج الدراسة:  3.2

هذه الدراسة من الدراسات التي تتبع المنهج الوصفي التحليلي، وهو أحد أشكال  تعد  

عن طريق جمع  اا كمي  م لوص  ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرهالتحليل والتفسير الكمي المنظ  

أثر بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة، أو المشكلة التي تتحدث عنها هذه الدراسة، وهي بعنوان 

دراسة ميدانية في الشركات  -خصائص الشركات في تطبيق الموازنات في القطاع الصناعي

استخدام برمجية الحزم عن طريق التحليل اإلحصائي وذلك  فضال  عن العاملة في منطقة القسطل

وسوف يتم  ستبانةومن خالل أداة التحليل وجمع البيانات واال( 22صدار )إ SPSSحصائية اإل

 ستنتاجات.تفسيرها للوصول إلى اال
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 :مصادر جمع البيانات والمعلومات 3.3

 من مصادر جمع البيانات، وهما:  عتمد الباحث على نوعين  ا 

 :المصادر الثانوية 3.3.1

الباحث على المصادر الثانوية المتاحة في مجال الدراسة، وذلك لمعالجة اإلطار اعتمد 

واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة، وكذلك  ل هذه المصادر بالكتب العربيةالنظري فيها، وتتمث  

عتمد الباحث على ا الدوريات، واألبحاث، والرسائل العلمية التي ستتناول الجانب النظري للدراسة، و 

 هذه المصادر في التعريفات اإلجرائية، والدراسات السابقة، وتحديد مشكلة الدراسة، وأسئلة الدراسة.  

 :المصادر األولية 3.3.2

كأداة رئيسة للدراسة،  ةستباناالبيانات األولية من خالل بناء  اعتمد الباحث على جمع

الدراسات  إلىستند استبانة حيث إن بناء أسئلة االع الدراسة، ومعالجة الجوانب التحليلية لموضو 

 إلىو  (2011 ،غزال)دراسة (، 2012(، دراسة )الجوعاني، 2019مثل دراسة )سبيل، السابقة 

ي كافة ستبانة بشكلها النهائي، وبالشكل الذي يغط  باحث الشخصية للموضوع، وإعداد االرؤية ال

 : النحو اآلتيستبانة على متغيرات الدراسة، وتم إعداد اال

 تم إعداد استبانة أولية.  -1

ختبار اختصاص من أجل مين من ذوي االستبانة على مجموعة من المحك  تم عرض اال -2

 متها لجمع البيانات.ءمدم مال

 ستبانة. مين وتعديل االتم األخذ بمالحظات المحك   -1
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 ستبانة على أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.تم توزيع اال -2

  :نة الدراسةمجتمع وعيّ  3.4

 في العاصمة الشركات العاملة في منطقة القسطلن مجتمع الدراسة من العاملين في تكو  

 شركة،( 200) عددها والبالغ القسطل منطقة في الصناعية الشركاتحيث بلغ عدد  انعم   األردنية

 استبانة،( 119) منها استلم ،االستبانات على جميع الشركات وبمعدل استبانة لكل شركة توزيع تم

 .للتحليل قابلة استبانة( 121) قبول وتم

 :أداة الدراسة 3.5

عتماد على عدد من الدراسات السابقة وقد بتطوير استبانة الدراسة وذلك باالقام الباحث 

( 2لتي تم تقسيمها إلى )ستبانة من ثالثة أجزاء: الجزء األول البيانات الديموغراةية وانت االتكو  

( اختيارات وتناول الجزء 1ن )تناول الجزء الثاني مجال خصائص الشركات حيث تضم  خيارات، 

عت على ثالثة أبعاد وهي: الموازنة التشغيلية ( فقرة وز  11ن )الثالث مجال تطبيق الموازنات وتضم  

فقرة، وب عد الموازنة الراسمالية  (11نة من )( فقرات، وب عد الموازنة النقدية ومكو  9نة من )ومكو  

 ( فقرة.11ومكونة من )

راسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته  (ليكرت)م تم اعتماد سل   الخماسي لتصحيح أدوات الد ِّ

( وهي معارض بشدة، معارض ،محايد، موافق، موافق بشدةدرجة واحدة من بين درجاته الخمس )

اس التالي ألغراض تحليل ( على الترتيب، وقد تم اعتماد الممي1، 2، 1، 2، 1) اتمثل رقمي  

 النتائج:
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 قليلة  2.11 -1.00من 

 طةمتوس    1.29 -2.12 من

 كبيرة   1.00 -1.22 من

 وهكذا

 وقد تم احتساب الممياس من خالل استخدام المعادلة التالية:

 (1األدنى للممياس ) الحد   -( 1األعلى للممياس ) الحد  

 (1عدد الفئات المطلوبة )          

     1-1      =1.11 

       1 

 إلى نهاية كل فئة. (1.11)ومن ثم إضافة الجواب 

 صدق وثبات أداة الدراسة 3.6

 صددق المحكمين -

قام بتطويرها من خالل الرجوع إلى الدراسات ذات  ةستباناقام الباحث باالعتماد على 

لخدمة أغراض هذه الدراسة؛ وذلك من خالل الرجوع إلى  ةستبانابتطوير الصلة، وقام الباحث 

ق من صد  أداة الدراسة، قام الباحث بعرضها على الدراسات السابقة في نفس المجال؛ وللتحق  
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والخبرة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ختصاص مين من ذوي االمجموعة من المحك  

األردنية، مما جعل األداة أكثر دقة وموضوعية في المياس، وللوقوف على مدم صالحيتها كأداة 

 ق من اآلتي: ستبانة التحق  ال( وكان الهدف من تحكيم ا2مين )لجمع البيانات، وقد بلغ عدد المحك  

 مة الفقرات المتعلقة بمحاور الدراسة. ءمدم مال (1

 ستبانة. مدم وضوح الفقرات الواردة في اال (2

 اقتراح فقرات جديدة مالئمة.   (1

مين ومالحظاتهم، قام الباحث باألخذ بتوجهاتهم بإجراء الع على اقتراحات المحك  ط  عد االوب

ستبانة قبل توزيعها على أفراد ت التعديالت المطلوبة على االيجر التعديالت التي تم اقتراحها، وأ  

 عينة الدراسة.  

 :صدق البناء

ات الممياس الستخرا  دالالت صد  البناء للممياس، استخرجت معامالت ارتباط فقر 

كل فقرة من الفقرات،  ارتباطتم تحليل فقرات الممياس وحساب معامل  إذمع الدرجة الكلية، 

ل داللة للصد  بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين هنا يمث   رتباطاالحيث أن معامل 

، تنتمي إليه ذيلبالمجال اكل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 

مع األداة والدرجة الكلية من جهة أخرم، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات  مجالوبين كل 

 .(0.71-0.21لمجال )ومع ا ،(0.22-0.20)مابين ككل 
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 ثبات أداة الدراسة: -

ختبار بتطبيق الممياس ومن ثم د من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االللتأك  

 بين تقديراتهم. لفاكرونباخ أتم احتساب معامل 

 (1جدول )

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

تساق اال  ثبات اإلعادة المجال
 الداخلي

 خصائص الشركةول : األ  المحور
 0.91 0.70 خصائص الشركة
 تطبيق الموازناتالمحور الثاني: 
 0.22 0.22 .الموازنة التشغيليةالمجال األول: 
 0.91 0.71 .الموازنة النقديةالمجال الثاني: 
 0.95 0.79 .الموازنة الرأسماليةالمجال الثالث: 

 0.71 0.72 يالكلّ 

يستخدم ألفا  تسا  الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا،الثبات بطريقة االتم احتساب معامل 

( لحساب معامالت الموثوقية ألدوات المسح التي تستخدم Cronbach’s alphaكرونباخ )

مجموعات االستجابة من نوع ممياس ليكرت سواء كان ثالثي أو الخماسي أو السباعي، حيث يقدر 

( مدم موثوقية استجابات األداة )االستبيان( تم تقييمها Cronbach’s alphaألفا كرونباخ )

 Cronbach’sبواسطة الموضوعات التي تشير إلى ثبات األدوات. تتراوح قيمة ألفا كرونباخ )

alpha من صفر إلى واحد مع ارتفاع الميم التي تشير إلى أن العناصر تميس البعد نفسه. في )

(، فهذا 0( منخفضة )بالقرب من Cronbach’s alpha)المقابل، إذا كانت قيمة ألفا كرونباخ 
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يعني أن بعك العناصر أو كلها ال تقاس بنفس البعد. ومن الممكن أن تكون هناك أرقام سالبة 

ا، حيث يشير الرقم السالب إلى وجود خطأ ما في البيانات، الميم ألفا كرونباخ  أيض 

(Cronbach’s alpha المقبولة تكون ) ة.وما فو  جيد 0.90  

( الثبات على ممياس الدقة بأنها قدرة األداة على إعطاء نفس النتائج إذا 2010) ريتريعرف و 

و غلب حاالته هأ مرات في نفس الظروف. والثبات في ة تم تكرار المياس على نفس الشخص عد  

مدم ارتباط قراءات نتائج المياس المتكررة. وفي كثير من األبحاث التي  معامل ارتباط، ويقصد به

يتم فيها استخدام أداة قياس ألول مرة، يتم تجربتها على أشخاص بعينهم ثم يعاد تجربتها على نفس 

مع مثيلتها  ىاألشخاص مرة أخرم، ومن ثم يحسب معامل ارتباط بين نتائج المياس في المرة األول

هو عبارة عن أحد المقاييس العالمية التي تستخدم في قياس مستوم االتسا  و  ،اليةفي المرة الت

يتم حساب معامل ثبات ألفا  الداخلي ألدوات الدراسة المستخدمة لجمع البيانات وكذلك تحليلها

يتم  ال إذ( والذي من خالله نحسب معامل التمييز لكل س  SPSSكرونباخ باستخدام برنامج )

 :هي ،ي معامل تمييزه ضعيف أو سالب يقصد باالتسا  الداخلي ألسئلة االستبانةحذف الس ال الذ

بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة االستبانة الكلية، والصد  ببساطة هو أن تميس  رتباطاالقوة 

نه يميسها أ الوظيفة التي يفترض أسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لمياسه أي يميس فعال  

تسا  الداخلي لمجاالت الدراسة وفق معادلة ن معامل اال( يبي  1والجدول رقم )(، 2011)السيد، 

 كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألداة ككل واعتبرت هذه الميم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 :المعالجة االحصائيةأساليب  3.7

ستعانة ببعك بمتغيرات الدراسة، تم اإلقة نتهاء من عملية جمع البيانات المتعل  بعد اال

بهدف ( 26صدار )إ SPSS)حصائية المالئمة في برنامج التحليل اإلحصائي )األساليب اإل
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معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية التي سيتم تطبيقها 

 م األساليب اإلحصائية اآلتية: اوبالتحديد سيتم استخد

 نحرافات المعيارية، والتكرارات.الحسابية، واالالمتوسطات  (1

 لتحليل المعنوية. (T)تحديد العالقة بين المتغيرات واختبار  (R) رتباطاالمعامل  (2

في تقلة سلتحديد تأثير المتغيرات الم ANOVA))لتباين اوتحليل  ،البسيط نحداراال (1

 لتحديد معنوية التأثير. (F)واستخدام اختبار  ،المتغيرات التابعة

 ر المتغيرات التابعة.لتحديد تغي   (R)معامل التحديد  (2

 

  



57 
 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الدراسةواختبار فرضيات  نتائجال
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 الفصل الرابع

 الدراسةواختبار فرضيات نتائج ال

 تمهيد 4.1

على البيانات التي تم  ا ألسئلة وفرضيات وبناء  يتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج وفق  

 في الموازنات تطبيق في الشركات خصائص الحصول عليها باستبانة الدراسة الختبار "أثر

 القسطل". منطقة في العاملة في الشركات ميدانية الصناعية دراسة القطاع

 نة الدراسة:وصف خصائص عيّ  4.2

 نة الدراسة.عي  ا لخصائص ( التكرارات والنسب المئوية وفق  2ح الجدول رقم )يوض  

 (2جدول )

 :نة الدراسةخصائص عيّ التكرارات والنسب المئوية حسب 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 العمر

 %11 12 سنة 21قل من أ
 %17 27 سنة          11قل من أ -21
 %29 11 سنة 21قل من أ -11
 %12 12 سنة             11قل من أ -21

 %9 7 سنة فأكثر 11
 %155 125 المجموع 

 %1 2 دبلوم متوسط فما دون  ل العلميالمؤهّ 
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 %92 79 بكالوريوس
 %9 7 دبلوم عال  
 %10 11 ماجستير
 %2 2 دكتوراه 

 %155 125 المجموع

ص التخّص 
 العلمي

 %22 20 محاسبة
 %22 10 إدارة أعمال

 %12 20 علوم مالية ومصرةية
 %12 11 اقتصاد

 %155 125 المجموع

 المركز الوظيفي

 %2 9 مدير مالي                             
 %10 11 مساعد مدير مالي             

 %29 22 محاسب مالي                                                                                                  
 %2 2 محاسب إداري                         

 %11 11 محاسب تكاليف   
 %155 125 المجموع

سنوات الخبرة 
في الوظيفة 

 الحالية

 

 %11 22 سنوات 1أقل من 
 %47 51 سنوات 10أقل من  -1
 %21 26 سنوات 11أقل من  -  10
 %14 11 سنوات 20أقل من  -11

 %155 125 المجموع

الشهادات 
المهنية الحاصل 

 عليها

CPA 5 31% 
CMA 2 16% 
JCPA 6 46% 
 %155 13 المجموع
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 ( 2ن من الجدول رقم )تبي  

سنة(  11قل من أ -21عمارهم )أ بأن نسبة المستجيبين من كانت  العمرر بحسب متغي   -

سنة( فكانت نسبتهم أقل  21قل من أ -11عمارهم )أ أما من كانت  ،%(39نسبتهم )

 ،%(14سنة( فكانت نسبتهم ) 11قل من أ -21عمارهم )أ أما من كانت  ،%(27وبواقع )

خيرة وجاءت بالمرتبة األ ،%(11سنة( كانت نسبتهم ) 21قل من أعمارهم )أ ومن كانت 

ن نسبة من كانت إوعليه ف ،%(7سنة فأكثر( حيث بلغت نسبتهم ) 11عمارهم )أ من كانت 

ن الشركات الصناعية أكبر نسبة وهذا يدل على أسنة( هي  11قل من أ -21عمارهم )أ 

 واالستفادة من طموحهم وقدرتهم العالية على العمل. ،بعنصر الشباب وبشكل كبير تهتم  

التهم العلمية درجة البكالوريوس فإن الذين كانت م ه   المؤهل العلميير ا بالنسبة إلى متغ  أم   -

أما حملة الدكتوراة  ،%(10هم حملة الماجستير وبواقع )وتال ،%(78كانت عالية وبواقع )

ما أ%( و 7فكانت نسبتهم ) دبلوم عال  التهم العلمية بدرجة أما من كانت م ه   ،%(2بواقع )

هذا يدل بأن الوظائ   ،%(3فكانت نسبتهم ) فما دون  امتوسط   ادبلوم  لهم من كان م ه  

كانت من نصيب حملة البكالوريوس وتعزم تلك النتيجة نظرا  ألن حملة البكالوريوس هم 

 النسبة األكبر في األردن.

قد حصلوا  محاسبةفإن من كانوا يحملون تخصص  ص العلميالتخّص وعند النظر إلى  -

فكانت نسبتهم عمال أ دارة إص ثم تالهم تخص   ،%(22على أعلى نسبة وكانت نسبتهم )

وتعزم تلك النتيجة  ،%(12ص اقتصاد وبواقع )وأقل نسبة ممن يحملون تخص   ،%(22)

ص عمال الخاصة بهذه الدراسة ترتكز وبشكل كبير على من يحملون تخص  ألن طبيعة األ

 المحاسبة.
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ستجابة كانت نسبة اال امالي   امحاسب  فمن كان مركزهم الوظيفي  المركز الوظيفيأما متغير  -

ومن كان  ،%(2وبواقع ) ااداري   اومن كان مركزهم الوظيفي محاسب   ،%(29عالية بنسبة )

أما من مركزهم الوظيفي مدير مالي  ،%(11مركزهم الوظيفي محاسب تكاليف وبواقع )

أغلب العاملين في الشركات  وذلك ألن   ،%(2ومساعد مدير مالي فكانت نسبتهم )

 ياتهم الوظي ية.وا من المحاسبين بشتى مسم  نة الدراسة كانالصناعية وبحسب عي  

أقل من  -1فمن كانت خدمتهم الوظي ية ) سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةا متغير أم   -

ومن كانت خدمتهم الوظي ية  ،%(29ستجابة عالية بنسبة )( كانت نسبة االسنوات 10

أقل من  -11ومن كانت خدمتهم الوظي ية ) ،%(21( وبواقع )سنوات 11أقل من  -10)

( فكانت سنة  فأكثر 21أما من كانت خدمتهم الوظي ية ) ،%(12( وبواقع )سنوات 20

ن الشركات الصناعية تهتم بعنصر الشباب واكتسابهم ألى إويعزم ذلك  ،%(12نسبتهم )

 .تطويرهاعمال الشركة و أ ت في نفس الم سسة لمواكبة طبيعة للخبرا

( كانت CPAفمن كانت شهاداتهم المهنية ) ليهاالشهادات المهنية الحاصل عأما متغير  -

( وبواقع CMAومن كانت شهاداتهم المهنية ) ،%(12ستجابة عالية بنسبة )بة االنس

ن ألى إويعزم ذلك   ،%(22( وبواقع )JCPAومن كانت شهاداتهم المهنية ) ،%(12)

المالية وذلك لتوظيف  داراتبالشهادات المهنية للمحاسبين واإلالشركات الصناعية تهتم 

 كاديمية في المجال الوظيفي.الخبرات األ
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 :رات الدراسةوصف متغيّ  4.3

 ،ا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا لنتائج التحليل وفق  ن هذا الجزء عرض  يتضم  

منطقة الشركات الصناعية العاملة في والتي هي عبارة عن مستوم موافقة أفراد عينة الدراسة في 

 حصائي الوصفي فيها، وةيما يلي عرض لهذه النتائج:، وقد استخدم التحليل اإلالقسطل الصناعية

 ير المستقل )خصائص الشركة(المتغّ  4.3.1

حصائية الشركات الصناعية في منطقة لحسابية واالنحرافات المعيارية إلطات ااستخرا  المتوس   تم  

 (1)ن في الجدول رقم القسطل، كما هو مبي  

 (3جدول )

 خصائص الشركةالتكرارات والنسب المئوية حسب 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 هيكل الملكية
 %22 21 فردية
 %12 20 عائلية

 %155 125 المجموع

 نوع الشركة

 %2 1 صناعات كيميائية
 %2 10 لكترونيةإ صناعات

 %12 21 صناعات غذائية
 %2 2 صناعات ورقية

 %1 2 دوائية صناعات
 %2 9 نشائيةإصناعات 
 %2 1 ات واآلالتصناعات المعد  
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 %1 2 صناعات الطاقة واالستدامة
 %1 2 صناعات معدنية
 %2 1 صناعات كهربائية
 %1 2 صناعات الخشب

 %12 21 أخرم 
 %155 125 المجموع

 حجم الشركة

 %22 11 كبيرة
 %22 12 طةمتوس  

 %22 12 صغيرة
 %155 125 المجموع

 مر الشركةعُ 

سنوات 1أقل من   11 22% 
 %12 21 سنوات 10أقل من  -1

 %12 11 سنة 11قل من أ –سنوات 10من
كثرأسنة ف 11  10 22% 

 %155 125 المجموع

( ان متغير هيكل الملكية تم تقسيمه الى ملكية فردية ونسبتها 1يتبين من الجدول رقم )

%(، أما متغير نوع الشركة فقد تم تقسيمه الى صناعات كيماوية 12العائلية )%( اما الملكية 22)

%(، 12%(، الصناعات الغذائية )2%(، أما الصناعات االلكترونية نسبتها )2ونسبتها )

%(، وصناعات 2%(، الصناعات االنشائية )1%(، الصناعات الدوائية )2الصناعات الورقية )

%(، 1%(، وصناعات معدنية )1الطاقة واالستدامة نسبتها ) %(، وصناعات2المعدات واالالت )

 %(.12%(، والصناعات االخرم )1%(، صناعات الخشب )2صناعات كهربائية )

%(، 22%(، والمتوسطة نسبتها )22أما متغير حجم الشركة الكبيرة كانت نسبتها )

 %(.22والصغيرة نسبتها )
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اقل -1%(، اما )22سنوات( حصل على نسبة ) 1أما متغير عمر الشركة فان نتغير )اقل من 

سنة( حصلت على  11اقل من  –سنوات  10%(، و)من 12سنوات( حصلت على ) 10من 

 %(.22سنة فاكثر( حصلت على ) 11%(، واما )12)

 ر التابع )الموازنات(المتغيّ  4.3.2

نة الدراسة عن نحرافات المعيارية إلجابات أفراد عي  الحسابية واالطات استخرا  المتوس   تم       

فقرات مجال الموازنات بأبعادها )التشغيلية، النقدية، الرأسمالية( في الشركات الصناعية في منطقة 

 (2ن في الجدول رقم )القسطل، كما هو مبي  

 (4جدول )

حسب  اغير التابعة مرتبة تنازلي  ت المتنحرافات المعيارية لمجاالطات الحسابية واال المتوسّ 

 طات الحسابيةالمتوسّ 

ط المتوسّ  المتغيرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 0.79 1.17 التشغيلية 2 1
 كبيرة 0.855 3.57 النقدية 1 2
 طمتوس   9240. 1.12 الرأسمالية 1 1

 متغيرحيث جاء ، (3.59-3.56تراوحت مابين ) طات الحسابية قدالمتوس   أن  ( 2ن الجدول )يبي  

 اط  متوس  النقدية  رمتغي  ، بينما جاء (3.59)ط حسابي بلغ متوس  بأعلى في المرتبة األولى  التشغيلية

 (.3.56في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرأسمالية ومتغير (3.57)بلغ  احسابي  
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حث بحساب المتوسطات ل، فقد قام البامفص  ح مستوم مجال الموازنات بشكل ولكي يتض  

بشكل منفرد كما هو  دنة الدراسة عن فقرات كل بعنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عي  الحسابية واال

 ح في الجزء اآلتي:موض  

 :بالموازنات التشغيليةالنتائج المتعلقة 

نة الدراسة عن فقرات أفراد عي  نحرافات المعيارية إلجابات طات الحسابية واالتم استخرا  المتوس  

 (.1ن بالجدول رقم )الموازنات التشغيلية في الشركات الصناعية في منطقة القسطل، كما هو مبي  

 (5جدول )

مرتبة  قة بمجال الموازنات التشغيليةالمتعلّ  فقراتلنحرافات المعيارية لطات الحسابية واال المتوسّ 

 حسب المتوسطات الحسابية اتنازلي  

ط المتوسّ  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

9 1 
ق شركتكم نظام تكاليف معياري )أي تقديري تطب  

 ةضعيف 1.22 2.22 .لعناصر التكاليف واإليرادات(

 ةكبير  1.033 3.69 .تقوم شركتكم بإعداد موازنة المبيعات 2 1
 طةمتوس   1.043 3.63 .عتقوم الشركة بإعداد موازنة لإلنتا  المتوق   1 1

2 2 
عتبار عند إعداد أخذ ظروف العمل بعين اال يتم  

 طةمتوس   1.21 2.72 الموازنات التشغيلية.

 طةمتوس   1.005 3.60 .إعداد موازنة المشتريات من المواد المباشرة يتم   1 2

تهتم إدارة الشركة بتقدير جميع التكاليف المباشرة  2 7
 .الموازنة وغير المباشرة عند إعداد

 طةمتوس   1.72 2.71

 طةمتوس   958. 3.64 تقوم الشركة بإعداد موازنة األجور المباشرة. 9 2
 طةمتوس   1.70 1.10 الشركة بياناتها لسنة الحقة على شكل موازنات. تعد   2 10
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ط المتوسّ  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

 طةمتوس   1.011 3.51 .إعداد موازنة للتكاليف الصناعية غير المباشرة يتم   7 1

12 10 
نظام الموازنات التشغيلية معالجة المقترحات ن يتضم  

 طةمتوس   1.72 2.20 لتحسين مستوم اآلداء.

6 11 
تقوم الشركة بإعداد موازنة المصاريف التشغيلية 

 طةمتوس   1.005 3.46 .)اإلدارية التسويمية(

 طةمتوس   1.71 2.90 ددات داخلية الستخدام نظام الموازنات.هناك مح   12 11
 1.17 العامالمتوسط 

 ة، جاءت الفقر (3.69-2.22طات الحسابية قد تراوحت مابين )المتوس  أن ( 1ن الجدول )يبي  

 في المرتبة األولى وبمتوسط  " تقوم شركتكم بإعداد موازنة المبيعات" :على والتي تنص  ( 2رقم )

"  :على تنص  ( والتي 7، بينما جاءت الفقرة رقم )(1.033نحراف معياري )ا( و 3.69حسابي بلغ )

نحراف ا( و 3.64" بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )تقوم الشركة بإعداد موازنة األجور المباشرة

تطبق شركتكم نظام تكاليف معياري أي " :ها( ونص  1(، بينما جاءت الفقرة رقم )958.)معياري 

نحراف ا( و 2.22)ط حسابي بلغ " بالمرتبة األخيرة وبمتوس  تقديري لعناصر التكاليف واإليرادات

 (.1.22معياري )

 :النتائج المتعلقة بالموازنات النقدية

نة الدراسة عن فقرات نحرافات المعيارية إلجابات أفراد عي  طات الحسابية واالاستخرا  المتوس   تم  

 (.2ن بالجدول رقم )الموازنات النقدية في الشركات الصناعية في منطقة القسطل، كما هو مبي  
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 (6جدول )

 ابة تنازلي  مرتّ  قة في الموازنات النقديةالمتعلّ  فقراتلنحرافات المعيارية لطات الحسابية واال المتوسّ 
 طات الحسابيةحسب المتوسّ 

ط المتوسّ  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 886. 3.89 تقوم شركتكم بإعداد الموازنة النقدية. 13 1

7 14 
عة الشركة بتقدير المقبوضات النقدية المتوق  تقوم 

 متوسطة 1.043 3.48 .للفترة القادمة

1 15 
عة للفترة يتم تقدير المدفوعات النقدية المتوق  

 كبيرة 944. 3.71 .القادمة

2 16 
تقوم الشركة بحصر الفائك أو العجز النقدي 

 كبيرة 878. 3.85 .عالمتوق  

2 17 
ع، تقوم شركتكم في حال وجود عجز نقدي متوق  

 متوسطة 1.033 3.52 .بتحديد طر  تغطيته

2 18 
ركة ع، تقوم الشعند وجود فائك نقدي متوق  

 متوسطة 1.011 3.59 .بدراسة سبل استثماره مستمبال  

 كبيرة 1.039 3.74 د عنها الموازنة النقدية.ة التي ستع  يتم تحديد المد   19 1

12 20 
النقدية الداخلة للشركة قات تقدير حجم التدف   يتم  

 .وتوقيت الحصول عليها
 متوسطة 1.043 3.31

10 21 
قات النقدية الخارجية وتوقيت تقدير حجم التدف   يتم  

 .صرفها
 متوسطة 1.005 3.43

11 22 
ات النقدية من خالل طرح تقدير صافي التدفق   يتم  
فقات النقدية قات النقدية الخارجة من التد  التدف  

 الداخلة.
 متوسطة 1.005 3.29

األدنى من النقدية الواجب  تحديد الحد   يتم   23 9
 .االحتفاظ بها

 متوسطة 1.033 3.58

حتفاظ حتياجات المالية الالزمة لال  باالالتنب   يتم   24 11
بالحد األدنى من النقدية وتحديد الفترة التي تحتا  

 متوسطة 979. 3.39
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ط المتوسّ  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

 فيها الشركة إلى نقدية.

2 25 
االنحرافات الجوهرية بين النقدية  معالجة يتم  

 ضعيفة 969. 2.31 .الفعلية والمخطط لها مسبقا  

 3.57 المتوسط العام

حيث ، (3.29-3.89طات الحسابية قد تراوحت مابين )المتوس   أن  ( 2ن الجدول )يبي  

المرتبة األولى  " فيتقوم شركتكم بإعداد الموازنة النقدية" :على ( والتي تنص  13جاءت الفقرة رقم )

( والتي 16(، بينما جاءت الفقرة رقم )886.نحراف معياري )ا( و 3.89ط حسابي بلغ )وبمتوس  

ط " بالمرتبة الثانية وبمتوس  عتقوم الشركة بحصر الفائك أو العجز النقدي المتوق  " :على تنص  

يتم "  :على ( التي تنص  19، بينما جاءت الفقرة رقم )(878.نحراف معياري )ا( و 3.85حسابي )

نحراف ا( و 1.92الثالثة وبمتوسط حسابي ) " بالمرتبةعنها الموازنة النقدية ة التي ستعد  تحديد المد  

االنحرافات الجوهرية بين  يتم معالجة" :ها( ونص  25، بينما جاءت الفقرة رقم )(1.039معياري )

نحراف ا( و 2.31حسابي بلغ )" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط ط لها مسبقا  النقدية الفعلية والمخط  

 .(969.معياري )

 :قة الموازنات الرأسماليةالنتائج المتعلّ 

نة الدراسة عن فقرات نحرافات المعيارية إلجابات أفراد عي  طات الحسابية واالاستخرا  المتوس   تم  

 (.9)ن بالجدول رقم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية في منطقة القسطل، كما هو مبي  
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 (7جدول )

الموازنات  ستجابةقة بمجال االالمتعلّ  فقراتلنحرافات المعيارية لطات الحسابية واال المتوسّ 

 طات الحسابيةمرتبة تنازليًا حسب المتوسّ الراسمالية 

ط المتوسّ  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

10 26 
مة من المقد  تقوم الشركة بدراسة االقتراحات 

 .المستويات اإلدارية المختلفة
 ةضعيف 1.35 2.25

1 27 
تستخدم الشركة طر  علمية للمفاضلة بين البدائل 

 .المقترحة
 كبيرة 979. 3.71

 طةمتوس   1.40 3.21 ل العائد الداخلي لتقييم االقتراحات.يتم استخدام معد   28 11

2 29 
االستثمار يتم استخدام ممياس معدل العائد على 

 متوسطة 1.024 3.65 .لتقييم االقتراحات

7 30 
قات النقدية تستخدم الشركة صافي الميمة الحالية للتدف  

 طةمتوس   1.011 3.31 .للمفاضلة بين البدائل

 طةمتوس   1.032 3.49 .تستخدم الشركة فترة االسترداد للمفاضلة بين البدائل 31 2

2 32 
التعرف على مشاريع االستثمارات الرأسمالية  يتم  

مشاريع التي المختلفة والتمييز بينها لمعرفة تلك ال
 .ستراتيجياتهاإتخدم أهداف الشركة و 

 طةمتوس   1.005 3.55

2 33 
قييمها لتحديد األفضل يتم إجراء دراسة أولية للبدائل وت

 طةمتوس   1.005 3.39 .خضاعها لدراسات أكثر تفصيال  من بينها إل

9 34 
عة يتم تجميع معلومات عن التكاليف واإليرادات المتوق  
لكل بديل من البدائل المختلفة مثل قيمة المبيعات 

 .عة والتكلفة المتغيرة للوحدةالمتوق  
 طةمتوس   1.043 3.44

1 35 
يتم تحديد مصادر التمويل للمشروع الذي يتم اختياره 

 واتباعها.وتحديد الطريقة األفضل للتمويل 
 طةمتوس   1.044 3.59

1 36 
يتم تنفيذ ومراقبة وتقييم االستثمارات الرأسمالية 

ط له في بالمقارنة الفعلية للنتائج مع ماهو مخط  
 طةمتوس   1.028 3.50
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ط المتوسّ  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة المعياري 

 .الموازنة
 1.12 المتوسط العام

-2.25المتوسطات الحسابية كانت مرتفعة وقد تراوحت مابين ) أن  ( 9ن الجدول )يبي  

 والتي تنص  ( 27رقم ) ةحيث جاءت الفقر  )1.20-1.35نحرافات معيارية تراوحت )ا( وب3.71

ط في المرتبة األولى وبمتوس  " علمية للمفاضلة بين البدائل المقترحة اتستخدم الشركة طرق  " :على

 :على (  والتي تنص  29بينما جاءت الفقرة رقم )، (0.979نحراف معياري )او  (3.71حسابي بلغ )

ط في المرتبة الثانية وبمتوس   "يتم استخدام ممياس معدل العائد على االستثمار لتقييم االقتراحات "

تقوم " :هاونص  ( 28)رقم  ة(، بينما جاءت الفقر 1.022نحراف معياري )ا(  و 1.21حسابي بلغ )

ط خيرة وبمتوس  " بالمرتبة األمة من المستويات اإلدارية المختلفةالشركة بدراسة االقتراحات المقد  

 (.1.11نحراف معياري )ا( و 2.21حسابي )

  :اختبار فرضيات الدراسة 4.4

حصائية عند إداللة  ونحدار البسيط ألثر ذواال (ANOVA)قام الباحث بإجراء اختبار التباين      

أثر لخصائص الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية ( α =0.05مستوم الداللة )

 دناه.أن كما هو مبي  العاملة في منطقة القسطل الصناعية، 
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية  4.4.1

اليوجد أثر لخصائص الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة 

 القسطل الصناعية

أثر د وذلك من أجل بيان نحدار المتعد  ذه الفرضية أجرم الباحث تحليل االولفحص ه 

خصائص الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل 

 والنتيجة كما يلي: الصناعية

 (1الجدول )

 b(Model Summary)ص للفرضية الرئيسية ككل جدول ملخّ 

 R النموذج
R 

square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a0.910 0.620 0.221 0.26721 

(، خصائص الشركة) ر المستقل  رتباط للمتغي  ل االقيمة معام ( أن  2الجدول ) يوضح

 .(R2( )0.620(. وبلغت قيمة معامل التحديد )a0.910( بلغت )الموازناتوالمتغير )

 د:نحدار المتعدّ اختبار اال 

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 7ح الجدول )يوض  
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 (1الجدول )

 خاص بالفرضية الرئيسية  ANOVA تحليل التباين

مجموع  مصدر البيانات النموذج
 عاتالمربّ 

درجة 
 الحرية

ط متوسّ 
 F Sig المربعات

1 Regression 19.332 5 4.835 67.525 0.000 
Residual 10.172 151 0.071   

Total 30.204 156    

ن مستوم الداللة اإلحصائية قد بلغ أ(، و 29.120كانت ) Fقيمة ( 7ح الجدول )يوض  

( وبذلك تم رفك الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 0.01أي أنه أصغر من ) 0.00))

لخصائص الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في  اً أثر وهي أن هناك 

.استعماله جي   نحدار الذي تم  وهذا يعني أن نموذ  اال منطقة القسطل الصناعية  د وكاف 

  (:15لجدول )د فقد تم عرضها في انحدار المتعدّ ا معامالت اال أمّ 

 ح باآلتي:وكما هو موض   نحداراال( إلى قيم معامالت 10يشير الجدول )

 (15الجدول )

 a(Coefficient)ر المستقل ككل بالمتغيّ  خاّص  جدول المعامالت

 العنصر

 

المعامل 
B 

الخطأ 
 Beta T Sig. Tolerance VIF المعياري 

خصائص 
 الشركة

.245 0.056 0.417 4.281 0.000 0.247 4.031 
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مسااتوم داللااة فااي ا دال إحصااائي  خصااائص الشااركة لااه أثاار بعااد  ( أن  10ماان الجاادول ) يبااين

 (.0.01من ) ( وهو أقل  0.00)

بااااااااين عناصاااااااار المتغياااااااار المسااااااااتقل  د ماااااااان عاااااااادم وجااااااااود ارتباااااااااط داخلااااااااي عااااااااال  وللتأك اااااااا

(Multicollinearity)   م التباااااين اسااااتخرا  معاماااال تضااااخ   تاااام(VIF) ، وكااااذلك التباااااين المسااااموح بااااه

(Tolerance)  لبعد المتغير المستقل، ووجاد أنVIF  وبالتاالي فاال يوجاد ارتبااط باين  1أصاغر مان

 د.نحدار المتعد  ر المستقل وبذلك أمكن استخدام االالمتغي  

 قة بالفرضية الفرعية األولى:النتائج المتعلّ  4.4.2

ال يوجد أثر لخاصية نوع نشاط الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في 

 .منطقة القسطل الصناعية

أثر د وذلك من أجل بيان نحدار المتعد  ذه الفرضية أجرم الباحث تحليل االولفحص ه 

خاصية نوع نشاط الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة 

 ( والنتيجة كما يلي:α = 0.05وذلك عند مستوم داللة ) القسطل الصناعية

 (11الجدول )

 (Model Summary( )نوع نشاطببعد ) ص النموذج خاّص جدول ملخّ 

 R النموذج
R 

square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.221a 0.221 0.552 0.34271 
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         ها(، بلغت قيمتنوع نشاطر )رتباط للمتغي  قيمة معامل اال ( أن  11ن الجدول )يبي   

(a0.221 .)إذ ( بلغت قيمة معامل التحديدR2( )0.221  أي أن ،)   من 22.1ر النموذ  فس %

 .ارتباط عال جد  اعلى  بعوامل أخرم. وهذا يدل   أما الباقي يفسر  التباين الكلي 

 د:نحدار المتعدّ اختبار اال 

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 12ح الجدول )يوض  

 (12الجدول )

 (نوع نشاطخاص بالبعد )  ANOVA تحليل التباين

مجموع  مصدر البيانات النموذج
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 F Sig المربعات

1 Regression 23.127 1.229 5.972 90.912 0.000a 
Residual 17.112 151 0.121   
    152 41.029 المجموع

أي أنه أصغر من  (0.00)مستوم الداللة اإلحصائية قد بلغ  ن  أ( 12ح الجدول )يوض  

لخاصية نوع  اً أثر هناك  أن   :رفك الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي ( وبذلك تم  0.01)

نشاط الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل 

 .الصناعية

  (:13عرضها في الجدول ) نحدار المتعدد فقد تمّ ا معامالت اال أمّ 

 ح باآلتي:وكما هو موض   نحداراال( إلى قيم معامالت 11يشير الجدول )
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 (13الجدول )

 a(Coefficient)بالبعد )نوع النشاط(  خاّص جدول المعامالت 

 العنصر

 
الخطأ  Bالمعامل 

 .Beta T Sig المعياري 

 *0.00 9.010 0.192 0.021 0.042 الموازنات التطبيمية

( أي أن لااه 0.000البعاد )نااوع النشااط( قاد بلاغ مسااتوم الداللاة لاه ) ( أن  11الجادول ) يباين

 (.0.01عند مستوم الداللة ) اإحصائي   داال   اأثر  

أثر لخاصية نوع نشاط الشركات في تطبيق الموازنات في ويشير الجدول إلى وجود 

( كما 0.00بلغ مستوم الداللة ) إذ ، الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

كبر من قيمتها الجدولية والبالغة أ( وهي 90.912المحسوبة( والبالغة ) Fظهر من خالل قيمة )

ة هذا األنموذ . وتشير قيمة ل أيضا معنوي  ( وهو ما يمث  α≤0.05(، عند مستوم داللة )0.221)

(R²( والبالغة )إلى 0.221 )تطبيق الموازنات في الشركات  أثر لخاصية نوع نشاط الشركات في

 .  الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

ه يوجد أثر لخاصية نوع نشاط الشركات في تطبيق ن لدينا بأنّ ه يتبيّ وبناء على ما سبق فإنّ 

 .الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية
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 الفرعية الثانية:النتائج المتعلقة بالفرضية  4.4.3

مر الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في اليوجد أثر لخاصية عُ 

 منطقة القسطل الصناعية

اليوجد أثر نحدار البسيط احتساب تحليل اال لتأكيد نتيجة الفرضية الفرعية الثانية تم   

مر الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل لخاصية عُ 

 (12حسب الجدول رقم )الصناعية 

 (14الجدول )

 b(Model Summary)بالبعد )عمر الشركة(  ص النموذج خاّص جدول ملخّ 

 R النموذج
R 

square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.111 0.222 0.397 0.37529 

ر الشركة بلغت قيمته مر ع  رتباط للمتغي  قيمة معامل اال ( أن  12الجدول ) يوضح 

% من 11.1النموذ  فسر  (، أي أن  R2( )0.222بلغت قيمة معامل التحديد ) إذ(. 0.112)

 .التباين الكلي

 نحدار المتعدد:اختبار اال 

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 11الجدول ) يبين
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 (15الجدول )

 مر الشركة(خاص بالبعد )عُ   ANOVA تحليل التباين

مجموع  مصدر البيانات النموذج
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 F Sig المربعات

1 Regression 15.021 1.221 3.761 27.292 0.000a 
Residual 21.412 151 0.142   
    112 36.421 المجموع

أي   (0.00)ن مستوم الداللة اإلحصائية قد بلغأ(، و 27.292كانت ) Fقيمة ( 11الجدول ) يبين

هناك  أن   :وهي ،وبذلك تم رفك الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،(0.01ه أصغر من )أن  

مر الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في ال يوجد أثر لخاصية عُ 

 .القسطل الصناعيةمنطقة 

  (:16دد فقد تم عرضها في الجدول )نحدار المتعّ ا معامالت اال أمّ 

 ح باآلتي:كما هو موض   ،نحداراال( إلى قيم معامالت 12يشير الجدول )

 (16الجدول )

 a(Coefficient)مر الشركة( خاص بالبعد )عُ جدول المعامالت 

 
 العنصر

B المعامل 
Beta T Sig. 

 المعياري  الخطأ Bالمعامل 
 *0.00 1.221 0.127 0.072 0.042 الموازنات التطبيمية
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( 0.00بمستوم داللة ) اإحصائي   ( له أثر دال  مر الشركةع  خاصية ) ( أن  12الجدول ) يبين

 (.0.01وهو أقل من )

مر الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات ة عُ ال يوجد أثر لخاصيّ ه وتشير الجداول إلى أن  

( كما ظهر من 0.00بلغ مستوم الداللة ) إذ، الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

( 2.20( وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )27.292المحسوبة( والبالغة ) Fخالل قيمة )

 ( والبالغةR²معنوية هذا األنموذ . وتشير قيمة ) ا  ضل أي( وهو ما يمث  α=0.05عند مستوم داللة )

مر الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية أثر لخاصية عُ ( إلى وجود 0.222)

 %(. 22.2رت ما نسبته )قد فس   العاملة في منطقة القسطل الصناعية

 قة بالفرضية الفرعية الثالثة:النتائج المتعلّ  4.4.4

الصناعية العاملة في اليوجد أثر لخاصية حجم الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات 

 .منطقة القسطل الصناعية

نحدار البسيط والمتعدد وذلك من أجل بيان ذه الفرضية أجرم الباحث تحليل االولفحص ه 

ية حجم الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة أثر خاّص 

 .القسطل الصناعية

 (17الجدول )

 b(Model Summary)بالبعد )حجم الشركة(  ص النموذج خاّص جدول ملخّ 

 R النموذج
R 

square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.112a 0.221 0.571 0.362 
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       ( بلغت قيمته حجم الشركةرتباط للبعد )قيمة معامل اال ( أن  19الجدول ) يوضح 

(a0. 111 .)إذ ( بلغت قيمة معامل التحديدR2 )(0.221  أي أن ،)   من 11.2ر النموذ  فس %

 .التباين الكلي

 د:نحدار المتعدّ اختبار اال 

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 12ح الجدول )يوض  

 (11الجدول )

 خاص بالبعد )حجم الشركة(  ANOVA تحليل التباين

النموذ
مجموع  مصدر البيانات ج

 المربعات
درجة 
 الحرية

ط متوسّ 
 F Sig المربعات

1 Regression 28.029 1.221 7.020 27.222 0.000a 
Residual 19.917 151 0.132   
    112 48.022 المجموع

أي  ، (0.00)مستوم الداللة اإلحصائية قد بلغ ن  أ(، و 27.222كانت ) Fقيمة  (12الجدول ) يبين

                    :وهي ،رفك الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ( وبذلك تم  0.01ه أصغر من )أن  

لخاصية حجم الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة  اأثرً هناك  أن         

 .في منطقة القسطل الصناعية

  (:11عرضها في الجدول ) د فقد تمّ نحدار المتعدّ ا معامالت اال أمّ 

 ح باآلتي:وكما هو موض   نحداراال( إلى قيم معامالت 17يشير الجدول )
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 (11الجدول )

 a(Coefficient)بالبعد )حجم الشركة(  خاّص جدول المعامالت 

 العنصر
  B المعامل  

Beta T Sig.  المعاملB  الخطأ
 المعياري 

 0.000 1.212 0.190 0.029 0.591 الموازنات 

إحصائيا  بمستوم داللة  ( له أثر دال  حجم الشركةالعنصر ) ( أن  17الجدول ) بيني

  .(0.01( وهو أقل من )0.00)

أثر لخاصية حجم الشركات في تطبيق الموازنات في عاله إلى وجود بأوتشير الجداول 

( كما 0.00بلغ مستوم الداللة ) إذ، الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة 27.222المحسوبة( والبالغة ) Fظهر من خالل قيمة )

معنوية هذا األنموذ . وتشير قيمة  ل أيضا  ( وهو ما يمث  α≤0.05(, عند مستوم داللة )2.20)

(R²( والبالغة )إلى 0.221 )الموازنات في الشركات  أثر لخاصية حجم الشركات في تطبيق

 %(.  22.1رت ما نسبته )فقد فس   الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

ن وجود أثر لخاصية حجم الشركات في تطبيق الموازنات في ه تبيّ وبناء على ما سبق فإنّ 

 عاملة في منطقة القسطل الصناعية.الشركات الصناعية ال
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 بالفرضية الفرعية الرابعة:لقة النتائج المتعّ  4.4.5

ال يوجد أثر لخاصية هيكل ملكية الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة 

 في منطقة القسطل الصناعية

د وذلك من أجل بيان نحدار البسيط والمتعد  ذه الفرضية أجرم الباحث تحليل االولفحص ه 

الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة ة هيكل ملكية الشركات في تطبيق أثر خاصيّ 

 .القسطل الصناعية

 (25الجدول )

 b(Model Summary)بالبعد )هيكل ملكية(  ص النموذج خاّص جدول ملخّ 

 R النموذج
R 

square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.121a 0.211 0.530 0.352 

( بلغت قيمته هيكل ملكيةرتباط للبعد )قيمة معامل اال ( أن  20الجدول ) يوضح 

(a0.121 .)إذ ( بلغت قيمة معامل التحديدR2( )0.211  أي أن ،)   من 112.ر النموذ  فس %

 .التباين الكلي

 د:نحدار المتعدّ اختبار اال 

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 21الجدول ) بيني
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 (21الجدول )

 خاص بالبعد )هيكل الملكية(  ANOVA تحليل التباين

النموذ
مجموع  مصدر البيانات ج

 المربعات
درجة 
 الحرية

ط متوسّ 
 F Sig المربعات

1 Regression 28.082 1.229 7.022 27.291 0.000a 
Residual 19.961 151 0.131   
    112 48.051 المجموع

مستوم الداللة اإلحصائية قد  ن  أ(، و 27.291كانت ) Fقيمة  (21الجدول ) بيني

( وبذلك تم رفك الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 0.01ه أصغر من )أي أن    (0.00)بلغ

لخاصية هيكل ملكية الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية  اأثرً هناك  وهي أن  

 .العاملة في منطقة القسطل الصناعية

  (:22د فقد تم عرضها في الجدول )المتعدّ نحدار ا معامالت اال أمّ 

 ح باآلتي:وكما هو موض   نحداراال( إلى قيم معامالت 22يشير الجدول )

 (22الجدول )

 a(Coefficient)خاص بالبعد )هيكل الملكية( جدول المعامالت 

 العنصر
 B المعامل  

Beta T Sig.  المعاملB  الخطأ
 المعياري 

 0.000 1.211 0.192 0.072 0.592 الموازنات 
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بمستوم داللة  ايكل الملكية( له أثر دال إحصائي  العنصر )ه ( أن  22الجدول ) بيني

 ( 0.01( وهو أقل من )0.00)

أثر لخاصية هيكل ملكية الشركات في تطبيق الموازنات في وتشير الجداول إلى وجود 

( كما 0.00بلغ مستوم الداللة ) إذ، الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

كبر من قيمتها الجدولية والبالغة أ( وهي 27.291لمحسوبة( والبالغة )ا Fظهر من خالل قيمة )

ل أيضا معنوية هذا األنموذ . وتشير قيمة وهو ما يمث   ،(α =0.05(، عند مستوم داللة )2.20)

(R²( والبالغة )إلى 0.211 ) ركات في تطبيق الموازنات في أثر لخاصية هيكل ملكية الشوجود

 %( 29.1رت ما نسبته )قد فس   الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

ة الشركات في تطبيدق الموازندات فدي ة هيكل ملكيّ د أثر لخاصيّ و وجن ه تبيّ على ما سبق فإنّ  وبناءً 

 الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية.
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 الخامس الفصل

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 اإلحصائي التحليل بعد إليها لالتوص   تم   التي الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 للجهات التوصيات من مجموعة تقديم ثم   ومن الدراسة، فرضيات من قالتحق   بهدف للبيانات

 .ةالمعني  

 مناقشة النتائج 5.1

 قة بالفرضية الرئيسية مناقشة النتائج المتعلّ  5.1.1

يوجد أثر لخصائص الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية  العلى: " والتي تنّص 

 "العاملة في منطقة القسطل الصناعية

أثار هنااك درجاة ارتبااط عالياة وهنااك  ن  أبا تطبياق الموازنااتمجااالت  نن بعد اإلجابة عتبي  

ولفحااص هااذه الفرضااية أجاارم  لخصااائص الشااركات فااي تطبيااق الموازنااات فااي الشااركات الصااناعية

أثار خصاائص الشاركات فاي تطبياق الموازناات د وذلك من أجال بياان المتعد   نحداراالالباحث تحليل 

  في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية
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 قة الفرضية الفرعية األولى: مناقشة النتائج المتعلّ  5.1.2

يوجد أثر لخاصية نوع نشاط الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات  ال"على:  نّص ت والتي

 ."الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

هناك درجة  ن  أبوهو نوع نشاط الشركة،  تطبيق الموازناتمجال  نن بعد اإلجابة عتبي  

ولفحص  في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية نوع نشاط الشركةأثر ارتباط عالية وهناك 

في  نوع الشركاتأثر د وذلك من أجل بيان نحدار المتعد  هذه الفرضية أجرم الباحث تحليل اال

لى ما سبق ع وبناء   تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

ه يوجد أثر لخاصية نوع نشاط الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات ن لدينا بأن  ه يتبي  فإن  

نوع الشركة لها دور  ن  ألى إذلك  ويعزو الباحث .الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

 نواع الموازنات المطبقة.أكبير في تطبيق الموازنات و 

  :المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانيةمناقشة النتائج  5.1.3

مر الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات يوجد أثر لخاصية عُ  ال"على:  والتي تنّص 

 ."الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

هنااك درجاة ارتبااط  ن  أباوهاو عمار الشاركات،  تطبياق الموازنااتمجاال  نن بعاد اإلجاباة عاتبي  

ولفحاااص هاااذه  فاااي تطبياااق الموازناااات فاااي الشاااركات الصاااناعية عمااار الشاااركاتلأثااار عالياااة وهنااااك 

فاي تطبياق  عمار الشاركاتأثار د وذلك من أجال بياان نحدار المتعد  الفرضية أجرم الباحث تحليل اال

ويعزو الباحث هاذه النتيجاه  الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية
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دل علااى يااعماار الشااركة  ن  إ ازنااات إذيااا  فااي تطبيااق المو ة تلعااب دورا   محور  ماار الشااركخاصااية ع  لااى إ

 .قدميتها وقدرتها على التعامل في تطبيق الموازناتأكبر هذه الشركة و 

 قة بالفرضية الفرعية الثالثة مناقشة النتائج المتعلّ  5.1.4

الموازنات في الشركات يوجد أثر لخاصية حجم الشركات في تطبيق  ال"على:  والتي تنّص 

 ".الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

هنااك درجاة ارتبااط  ن  أباحجام الشاركات فاي تطبياق الموازناات، مجال  نن بعد اإلجابة عتبي  

ولفحاااص هاااذه  فاااي تطبياااق الموازناااات فاااي الشاااركات الصاااناعية حجااام الشاااركاتأثااار عالياااة وهنااااك 

فاي تطبياق  حجام الشاركاتأثار د وذلك من أجال بياان المتعد   نحدارالفرضية أجرم الباحث تحليل اال

ه علااى مااا ساابق فإن اا وبنااء   الموازناات فااي الشااركات الصااناعية العاملاة فااي منطقااة القسااطل الصااناعية

ة حجاام الشااركات فااي تطبيااق الموازنااات فااي الشااركات الصااناعية العاملااة فااي أثاار لخاصااي   وجااودن تبااي  

ة حجاام الشااركة الكبياار فااي عمليااة همي ااأ لااى إ ةالباحااث هااذه النتيجااويعاازو ، منطقااة القسااطل الصااناعية

حجام الشاركة يانعكس علاى كمياة  ن  ها تعمال علاى تنظايم الموازناات إذ إتطبيق الموازنات والتاي بادور 

 .الكادر والخبرة المتوافرة لديهم في تطبيق الموزانات
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الرابعة  5.1.5

يوجد أثر لخاصية هيكل ملكية الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات  ال"على:  والتي تنّص 

 ".الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

هناك درجة  ن  أبفي تطبيق الموازنات، مجال هيكل ملكية الشركات  نن بعد اإلجابة عتبي  

 تطبيق الموازنات في الشركات الصناعيةفي هيكل ملكية الشركات أثر ارتباط عالية وهناك 

هيكل ملكية أثر د وذلك من أجل بيان نحدار المتعد  ولفحص هذه الفرضية أجرم الباحث تحليل اال

 وبناء   في تطبيق الموازنات في الشركات الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية الشركات

ة الشركات في تطبيق الموازنات في الشركات وجد أثر لخاصية هيكل ملكين ه تبي  على ما سبق فإن  

هيكل الملكية لى إ ةويعزو الباحث هذه النتيج، الصناعية العاملة في منطقة القسطل الصناعية

الذي بدوره يعمل لتنسيق الهيكل  على تطبيق الموزازنات نظرا   يجابي  بالشركة له انعكاس إ الخاص  

 .نواعهايفته فقط تطبيق الموازنات بجميع أوظص وكادر مخص   صةقسام مخص  على يوجد لديهم أ
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 التوصيات: 5.2

 لى ما يلي:إها يلإل يوصي الباحث بعد النتائج التي توص  

في منطقة  في الشركات الصناعية)االنحرافات(  معياري التكاليف الق نظام يتطبب االهتمام .1

 .القسطل

في  ط لها مسبقا  الفعلية والمخط  االنحرافات الجوهرية بين النقدية  معالجة التركيز أكثر على .2

 .في منطقة القسطل الشركات الصناعية

مة من بدراسة االقتراحات المقد   في منطقة القسطلات الصناعية الشركضرورة قيام  .1

 .المستويات اإلدارية المختلفة

مراعاة األسس العلمية والعملية السليمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الموازنات من قبل  .2

 .في منطقة القسطل الشركات الصناعية
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 :القسم األول البيانات الشخصية

 :العمر 

 سنة 21من  قل  أ -11سنة          11من  قل  أ -21       سنة         21قل من أ

 سنة فأكثر 11سنة                  11من  قل  أ -21

 :الم هل العلمي 

  بكالوريوس                دبلوم عال            فما دون دبلوم متوسط 

 ل علمي آخردكتوراة                       أي م ه             ماجستير         

 التخصص العلمي 

 إدارة أعمال                         محاسبة 

 ص آخرتخص   أي         لوم مالية ومصرةية                  اقتصاد   ع

 المركز الوظيفي 

                                                                                                      مدير مالي                             مساعد مدير مالي             محاسب مالي                                                    

 أي مركز آخر        محاسب إداري                         محاسب تكاليف     

 سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية 

 سنوات 11أقل من  -  10سنوات              10من  أقل   -1سنوات          1من  أقل  

 فأكثر  ةسن 21  سنوات 20من  أقل   -11  

 الشهادات المهنية الحاصل عليها 

  CPA          CMA  JCPA   ذكرهااأخرم 

 



99 
 

 خصائص الشركة:القسم الثاني 

 :هيكل الملكية 

 أخرم ___________  عائلية           فردية 

 :نوع الشركة 

 صناعات غذائية  لكترونيةإصناعات        صناعات كيميائية 

 نشائيةإصناعات دوائية                صناعات              صناعات ورقية  

 صناعات المعدات واآلالت                صناعات الطاقة واالستدامة

 صناعات معدنية         صناعات كهربائية               صناعات الخشب

 أخرم 

 حجم الشركة: 

  صغيرة             طةمتوس  

 عمر الشركة 

  سنوات 10أقل من  -1   سنوات  1أقل من    

 كثرأسنة ف 11سنة              11قل من أ –سنوات 10من
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 القسم الثالث : محور تطبيق الموازنات

موافق  الفقرات الرقم
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
   الموازنات التشغيلية

ق شركتكم نظام تكاليف معياري )أي تقديري تطب   1
 .لعناصر التكاليف واإليرادات(

     

      .تقوم شركتكم بإعداد موازنة المبيعات 2
      .عتقوم الشركة بإعداد موازنة لإلنتا  المتوق   3

إعداد عتبار عند بعين اال ظروف العمليتم أخذ  4
 التشغيلية. الموازنات

     

      .يتم إعداد موازنة المشتريات من المواد المباشرة 5

التكاليف المباشرة وغير جميع تهتم إدارة الشركة بتقدير  6
 .المباشرة عند إعداد الموازنة

     

      تقوم الشركة بإعداد موازنة األجور المباشرة. 7
      .الشركة بياناتها لسنة الحقة على شكل موازنات تعد   8
      .إعداد موازنة للتكاليف الصناعية غير المباشرة يتم   9

معالجة المقترحات  التشغيليةن نظام الموازنات يتضم   10
 .لتحسين مستوم اآلداء

     

تقوم الشركة بإعداد موازنة المصاريف التشغيلية  11
 .)اإلدارية التسويمية(

     

      .دات داخلية الستخدام نظام الموازناتهناك محد   12
   الموازنة النقدية

      تقوم شركتكم بإعداد الموازنة النقدية. 13

عة للفترة تقوم الشركة بتقدير المقبوضات النقدية المتوق   14
 .القادمة

     

      .عة للفترة القادمةيتم تقدير المدفوعات النقدية المتوق   15
      .عتقوم الشركة بحصر الفائك أو العجز النقدي المتوق   16
     ع، تقوم شركتكم بتحديد في حال وجود عجز نقدي متوق   17
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 .طر  تغطيته 

ع، تقوم الشركة بدراسة عند وجود فائك نقدي متوق   18
 .سبل استثماره مستمبال  

     

      النقدية. يتم تحديد المدة التي ستعد عنها الموازنة 19

قات النقدية الداخلة للشركة وتوقيت تقدير حجم التدف   يتم   20
 .الحصول عليها

     

قات النقدية الخارجية وتوقيت تقدير حجم التدف   يتم   21
 .صرفها

     

قات النقدية من خالل طرح تقدير صافي التدف   يتم   22
 الداخلة.قات النقدية الخارجة من التدفقات النقدية التدف  

     

األدنى من النقدية الواجب االحتفاظ  تحديد الحد   يتم   23
 .بها

     

24 
 حتفاظ بالحد  حتياجات المالية الالزمة لال  باالالتنب   يتم  

وتحديد الفترة التي تحتا  فيها  ،األدنى من النقدية
 الشركة إلى نقدية.

     

ة النقدية الفعلي  االنحرافات الجوهرية بين  معالجة يتم   25
 .اط لها مسبق  والمخط  

     

   الموازنة الراسمالية

دمة من المستويات تقوم الشركة بدراسة االقتراحات المق   26
 .اإلدارية المختلفة

     

تستخدم الشركة طر  علمية للمفاضلة بين البدائل  27
 .المقترحة

     

      استخدام معدل العائد الداخلي لتقييم االقتراحات. يتم   28

استخدام ممياس معدل العائد على االستثمار لتقييم  يتم   29
 .االقتراحات

     

قات النقدية تستخدم الشركة صافي الميمة الحالية للتدف   30
 .للمفاضلة بين البدائل

     

      .البدائلتستخدم الشركة فترة االسترداد للمفاضلة بين  31
     مشاريع االستثمارات الرأسمالية المختلفة  إلىالتعرف  يتم   23
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والتمييز بينها لمعرفة تلك المشاريع التي تخدم أهداف 
 .ستراتيجياتهاإالشركة و 

إجراء دراسة أولية للبدائل وتقييمها لتحديد األفضل  يتم   33
 خضاعها لدراسات أكثر تفصيال .من بينها إل

     

34 
عة يتم تجميع معلومات عن التكاليف واإليرادات المتوق  
لكل بديل من البدائل المختلفة مثل قيمة المبيعات 

 .عة والتكلفة المتغيرة للوحدةالمتوق  

     

يتم تحديد مصادر التمويل للمشروع الذي يتم اختياره  35
 باعها.وتحديد الطريقة األفضل للتمويل وات  

     

تنفيذ ومراقبة وتقييم االستثمارات الرأسمالية بالمقارنة  يتم   36
 .ط له في الموازنةالفعلية للنتائج مع ماهو مخط  
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Abstract 
This study aimed to demonstrate the effect of companies ’characteristics on 

implementing budgets in industrial companies operating in the Qastal region. It also 

aimed to identify the types of budgets applied in the industrial companies operating in 

the Al-Qastal Industrial Zone. 

The study adopted the analytical descriptive method to study the phenomenon 

and test the hypotheses. A questionnaire was used that consisted of a group of 

paragraphs to infer the study variables. The study targeted the 200 industrial companies 

in the Qastal region. The questionnaires were distributed to all companies and just one 

questionnaire for each company, from which (137) questionnaires were received, and 

(125) questionnaires were accepted for analysis. A set of statistical methods and tests 

were used in the study using the Data Analysis Program (SPSS 26) . 

The study found a set of results, the most important of which are: that there is an 

effect of the characteristics of companies in the application of budgets in the industrial 

companies operating in Al-Qastal Industrial Zone, and the presence of an effect of the 

characteristic of the size of companies and the type of companies' activity and the 

property of the ownership structure of companies in the application of budgets in 

industrial companies operating in the industrial area of Al-Qastal, and the lack of The 

existence of an effect of the age characteristics of the companies in the application of 

budgets in the industrial companies operating in the Al-Qastal industrial area. 

In light of these results, the researcher recommends paying attention to applying 

the standard cost system (deviations) in industrial companies in the Qastal region, and 

focusing more on addressing the fundamental deviations between actual and previously 

planned cash in industrial companies in the Qastal region, and the need for industrial 

companies in the Qastal region to study the suggestions Submitted by the various 

administrative levels. 


