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  المستخلص
في اآلونة األخيرة ثورة تدعى بثورة المعلومات وتعد في الوقت الحاضـر            اجتاحت العالم   

 احد أهم معالم التقدم والتطور للدول إذ إن قياس تطور وتقدم أي دولة اليـوم يكـون بمقـدار                  
  . الذي وصلته تلك الدولةيالتكنولوج التطور

ـ كتطوير تها من نظريات التغيير وال    وعليه فان مايميز عملية إعادة الهندسة عن غير        ن م
 إيجاد حلول جذرية لكل عقبات سير العمل من خالل إعادة هندسة إجراءات العمل التي تعنى                في

قد يحدث من أخطاء عند االنتقال       بكيفية سير اإلجراءات اإلدارية في المنظمات وذلك لتجنب ما        
  .  بيئة عمل باستخدام الحاسوبإلى

والمتمثلة في الدقة والـسرعة وإمكانيـة       كما إن المزايا التي يوفرها استخدام الحاسوب        
 استخدامه في شتى المجاالت فقد استخدم في المجال         إلىخزن واسترجاع البيانات بسرعة أدى      

الخ من المجاالت فضالً علـى انـه        .....االقتصادي ،الصناعي ،الزراعي ،مجاالت االتصاالت ،     
  .تحسيناوجد المبرر لعملية إعادة هندسة العمليات لغرض التطوير وال

 تحقيق الدقـة  إلىوعليه فان استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنات سوف يؤدي      
في إعداد الموازنة حيث تعتمد األساليب الكمية واإلحصائية في عملية إعداد التقديرات في بنود              

 تخفيض الوقـت والجهـد   إلىالموازنة كما يتيح استخدام الحاسوب في إعداد الموازنة الشاملة    
مستغرق في إعدادها لما يتطلبه ذلك من إعداد المعادالت وإجراء العمليات الحـسابية سـنوياً               ال

  .والتي تستغرق معظم الوقت المستخدم في إعداد الموازنة
 انه أصبح من الـضرورة اسـتخدام        إلى توصل الباحثان    دراسة مشكلة البحث  من خالل   

ملة لالستفادة من المزايا السابقة التـي       الحاسوب في عملية إعادة هندسة إعداد الموازنة الشا       
  . يوفرها الحاسوب والمتمثلة بالدقة وتقليل الجهد والوقت الالزم إلعداد الموازنة
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Abstract 

 
A revolution called information revolution has recently invaded the world. It is 

currently considered one of the most important properties of development to the countries 
of the world. Hence, the recognition of reengineering among other theories of innovation 
may be posited in finding radical procedures to overcome all obstacles in framework 
operations. This can be seen in reengineering the framework operations of management 
procedures in the organizations to avoid errors of transferring into computerized 
environment. The criteria provided by computers such as accuracy, speed, time saving 
storage and restore have led them to be widely used in economy, industry, agriculture, 
communications, etc, as well as being the major finder of reengineering the operations of 
innovation. The use of computers in the preparation of budgets will lead to achieve 
accuracy. Since, the operation draws upon the statistic and quantity estimations about 
budget items, the computerized balance sheet may save time and effort of preparing 
mathematical equations annually. According to the problem of study, the researchers 
concluded that it is necessary to use computers in reengineering the budget of balance sheet 
to save time and effort of preparation.              

 
  المقدمة

 قيـاس   نإ اذ   ،حد أهم معالم التقدم والتطور للدول     يعد الحاسوب في الوقت الحاضر أ     
 وخيـر مثـال     ،تطور وتقدم أي دولة اليوم يكون بمقدار التطور التكنولوجي الحاصل فيها          

 على الرغم من نـدرة مواردهـا        ، السباقة في هذا المضمار    دعلى ذلك هي اليابان التي تع     
  .الخ..... المتقدمة صناعياًُ، اقتصادياً وتكنولوجياًفهي تعد أحد الدول

 تمكـن  أنهاإن ما يميز عملية إعادة هندسة عن غيرها من نظريات التغيير والتطوير       
من إيجاد حلول جذرية لكل عقبات سير العمل من خالل إعادة هندسة إجـراءات العمـل                

ك لتجنب ما قد يحدث مـن        وذل ،التي تعنى بكيفية سير اإلجراءات اإلدارية في المنظمات       
  . بيئة عمل  باستخدام الحاسوب إلىأخطاء عند االنتقال 

إن المزايا التي يوفرها استخدام الحاسوب والمتمثلة في الدقة، والـسرعة، إمكانيـة             
 استخدامه في شتى المجاالت فقد  استخدم فـي          إلىخزن واسترجاع البيانات بسرعة  أدى       

زراعي، الطبي، مجـاالت االتـصاالت، وفـي مجـال          المجال االقتصادي، الصناعي، ال   
وجد المبرر لعملية إعادة هندسة العمليات لغرض التطوير        أنه  أفضالً على   . الخ.....البحار

  والتحسين 
 دوراً فعاالً في مساعدة اإلدارة العليا للوحدات االقتـصادية فيمـا          ؤدي الحاسوب ي  نإ

 تد هذه السياسات على ضرورة توفير بيانا       إذ تعتم  ،يتعلق برسم السياسات اإلدارية للوحدة    
 ومـن ذلـك فـإن     ،ومعلومات شاملة تاريخية ومستقبلية ألوجه األنشطة المتعددة للمنظمة       

البيانات المتعلقة بالسياسات البيعية المستقبلية وما يرتبط بها من حوافز وتحديد لإليـرادات       
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تلزمات اإلنتاج كلها عوامل    والمصروفات وسياسات اإلنتاج والتمويل والتخزين وتحديد مس      
 لـذلك فـإن     ، وهي من أهم وظـائف المحاسـب اإلداري        ،أساسية والزمة لبناء الموازنة   

 حجر األساس في بنـاء      دالحاسوب وما يوفره من بيانات تحليلية في المجاالت السابقة يع         
  . خطة مالية ألنشطة المنظمة المختلفة معبراً عنها بصور ماليةوصفهاالموازنة ب

  
  لة البحثمشك

 الكثيـر مـن   إلىإن عملية إعداد الموازنة الشاملة باستخدام األسلوب اليدوي يحتاج    
 اعتماد التقدير الشخصي وبشكل أساس كانت من األسـباب          ن، فضالً على إ   الوقت والجهد 

 إفراغ عملية إعـداد     إلىالتي دفعت المنظمات وخصوصاً في البلدان النامية ومنها العراق          
 وأصبحت ال تعدو عن كونها جداول       ،حتواها وإبعادها عن تحقيق أهدافها    الموازنات من م  

 وليس لها أهمية تذكر، وهكذا فـإن عـدم          ،شكلية يتم إعدادها بحكم روتين العمل اإلداري      
 إلـى االستفادة من المزايا التي تحققها عملية إعادة الهندسة باستخدام الحاسـوب سـيؤدي         

 من دقة واختصار في الوقت والجهد وكذلك تـوفيره          فقدان المزايا التي يوفرها الحاسوب    
،  وهذا بدوره ينعكس سلباً على أداء المنظمـة        ،بيانات وتحليالت أكثر من األسلوب اليدوي     

  .ن الموازنة هي ترجمة لنشاط المنظمة لسنة قادمة معبراً عنها بصورة ماليةأل
  

  أهمية البحث
 تحسين أداء المنظمـة  يوازنات فتتضح أهمية البحث من خالل ألدور الذي تؤديه الم 

من خالل التخطيط المسبق ألنشطتها وبصورة مالية حيـث تـستخدم الموازنـات كـأداة               
 إيجـاد   إلى إذ أدى    ،للتخطيط والرقابة في أن واحد وتبرز هذه األهمية باستخدام الحاسوب         

ي الوقـت  المبرر لعملية إعادة الهندسة لتحسين إعداد وتنفيذ الموازنة فضالً عن اختصار ف         
المبذول في إعداد الموازنة وكذلك الجهد وأيضاً زيادة الموضوعية والدقة التـي ترافـق              

  .ةعملية أعداد الموازن
  

  فرضية البحث
ن اعتماد عملية إعادة الهندسة باستخدام الحاسـوب  ينطلق البحث من فرضية مفادها أ    

 ،هد الالزم في إعـدادها     توفير الكثير من الوقت والج     إلىفي عملية إعداد الموازنة يؤدي      
  .فضال عن توفير الدقة المطلوبة لعملية إعداد الموازنة 

  
  مفهوم الموازنات وأنواعها

   تعريف الموازنة-أوالً
الموازنات من أهـم    د   تع ،اذترتبط الموازنات ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم العلمي لإلدارة      

ثلة في التخطيط والتنسيق والرقابـة   الوسائل التي تساعد اإلدارة على القيام بوظائفها والمتم       
 من أهم األساليب الكمية التي تعتمد عليها المحاسبة اإلداريـة           دولهذا نجد أن الموازنات تع    

  .لمساعدة اإلدارة التخاذ مختلف القرارات في مختلف المستويات اإلدارية
 فكـل   "التخطيطية، التقديرية، الرقابيـة   " الموازنة يطلق عليها عدة مسميات منها        نإ

 فمصطلح التخطـيط    ، صفات الموازنة  حدىإاسم من هذه األسماء أنما يسلط الضوء على         
 ومـصطلح   ، على بيانات عن الخطة التي اعتمدتها المنظمة       ي أن الموازنة تحتو   إلىيشير  

تقديرية يعني أن البيانات التي تحتويها الموازنة هي البيانات التي لم تحـدث بعـد وأنهـا                 
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ن صفة الرقابة تعنـي     ، وأخيراً فإ  ا المصطلح في المؤسسات الخدمية     ويستخدم هذ  ،متوقعة
ولهذا فإن هـذه    . اء وقياس األداء الفعلي   بأن بيانات الموازنة تستخدم في رقابة وقياس األد       

 كما إن مـصطلح الموازنـة     ، من جوانب الموازنة   اًغطي كل منها جانب   المصطلحات أنما ي  
ن مصطلح  إ بها هو قطاع اإلعمال، و     اع المشمول  إن القط  إلىالتخطيطية يستخدم لإلشارة    

 إلـى ومصطلح الموازنة العامة يستخدمان لإلشـارة       ) التخمينية سابقاًً (الموازنة التقديرية   
  .إعداد الموازنة في القطاع الحكومي

ن ، وأ للتعبير عن جميع ما ذكـر      ن استخدام مصطلح الموازنة كافٍ    ن أ ويرى الباحثا 
 تحديد دور الموازنة في ذلك      إلىمصطلح الموازنة سيؤدي    إلحاق أي مصطلح إضافي مع      

  .المجال
  : للموازنة منها فيوقد وردت عدة تعار

 فهي خطة العمل للمـستقبل      ، تحقيقها إلىتعبير كمي عن األحداث التي تسعى المنظمة        . ١
 والخصوم المتوقعـة خـالل فتـرة        واألصولتبين بالتفصيل اإليرادات والمصروفات     

  ) ١٨٤، ١٩٩٩ الرجبي، (العمل المقبلة
نها تعبير مالي وكمي عن الخطة      االصطالحات المالية والكمية، أي إ     عنها ب  خطة معبر . ٢

الـرزق،  (الشاملة لعمليات المنظمة ومواردها خالل فترة محدده يسهل الرقابة عليهـا       
٢٠٨، ١٩٩٣(  

ء على ذلك   التعبير الكمي لخطة موضوعة عن أنشطة المنظمة لفترة محددة وتساعد بنا          . ٣
  )Horngren, 2002, 176(في تحديد االحتياجات لتنفيذ هذه الخطة  

 وهـي   ، وغيرها خالل الفترة المقبلة    الموارد واستخدامها خطة تفصيلية للحصول على      .٤
، ٢٠٠٠،  جاريـسون ونـورين   (تمثل خطة للمستقبل معبراً عنها بشكل كمي ورسمي         

٤١٨(  
 استخدام الحاسوب في عمليـة إعـداد        إنل  ف السابقة يمكن القو   يومن خالل التعار  

ير مفهوم الموازنة كونها عبارة عن خطة ماليـة شـاملة           يالموازنة لم يكن له تأثير في تغ      
مترجمة  نقدياً وكمياً لعمليات المشروع خالل فترة زمنية معينة والتي تمثل خطط وسياسة              

ط فـي المنظمـة وذلـك       إدارة المنظمة لفترة محددة قادمة والتي تغطي جميع أوجه النشا         
   .لتحقيق أهداف محددة

  
   أنواع الموازنة-ثانياً

 عدة أنواع بحـسب الزاويـة       إلىقام العديد من الباحثين والكتاب بتصنيف الموازنة        
  :  االنواع االتيةإلىالتي ينظر كالً منهم إليها وبشكل عام يمكن تقسيم الموازنات 

  
  ة من حيث الفترة التي تغطيها الموازن-أوالً

  .موازنة طويلة األجل .أ
  .موازنة قصيرة األجل .ب

   من حيث المرونة-ثانياً
  .الموازنة المرنة .أ

  .الموازنة الثابتة .ب
   تغطية الموازنة الذيمن حيث طبيعة العمليات والنشاط -ثالثاً

  .موازنات تشغيلية .أ
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  .موازنة رأسمالية .ب
  موازنة نقدية .ج
   من حيث نطاق الموازنة-رابعاً
  )الفرعية(الموازنة الوظيفية  .أ

  )ةالرئيس(الموازنات الشاملة  .ب
  من حيث الهدف منها  -خامساً

  .موازنة الرقابة .أ
  ).موازنة األداء(موازنة البرامج واألداء  .ب
  موازنة التخطيط والبرمجة .ج
   من حيث الموضوع الذي تغطيه-سادساً

  .الموازنات العينية .أ
  .الموازنة المالية. ب

  .الموازنات النقدية .ج
 اختفاء المبـرر مـن تقـسيم        إلىن استخدام الحاسوب سوف يؤدي      ويرى الباحثان أ  

 نفـاً آ  إعداد الموازنة وبكافة األنواع التي ذكرت      إلى ألنه سوف يؤدي     ، أنواع إلىالموازنة  
  :حيث يمكن إعدادها وبسهولة لتكون

  .للفترات الطويلة والقصيرة األجل .١
 .اطحسب حجم نشب أيمرنة  .٢
 .رأسمالية أو تشغيلية .٣
 .شاملة لجميع األنشطة والوظائف .٤
 .اجلهأتحقق جميع األهداف التي يتم إعدادها من  .٥
  .بشكل عيني أو مالي أو نقدي .٦
  

  مفهوم عملية إعادة الهندسة وأهميتها
يعد استخدام الحاسوب في معظم المنظمات الحكومية أو األهلية من أكثر المواضـيع             

الجمة التي تعود بالنفع على كل من يتعامل مع تلك المنظمات، ومـع             أهمية بسبب الفوائد    
 استخدام الحاسوب في عصرنا الحالي أصبح ال غنى عن إعادة هندسـة             إلىوجود الحاجة   

 وذلك لتجنب ما    ،إجراءات العمل التي تعنى بكيفية سير اإلجراءات اإلدارية في المنظمات         
  .عمل  باستخدام الحاسوب بيئة إلىقد يحدث من أخطاء عند االنتقال 

وال يمكننا الحديث عن إعادة هندسة إجراءات العمل من دون التطـرق لموضـوع              
ن إعـادة هندسـة   أاالتجاهات الحديثة لتطوير وقياس األداء المؤسسي الذي مما الشك فيه      

 لقياس أداء أي منظمـة وإلعـادة صـقل كفـاءات            إجراءات العمل تعد خطوة مهمة جداً     
اكل التنظيمية في المؤسسات من بعد تطبيقها ألنظمـة جديـدة مـن تقنيـة            العمليات والهي 

  .المعلومات
هناك عدة مسميات إلعادة الهندسة منها إعادة التصميم الجذري  والهنـدرة وإعـادة              

 وقد وردت العديد من التعـاريف لعمليـة إعـادة           ،الهندسة التنظيمية وإعادة هيكلة العملية    
  :الهندسة منها
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 Neill) هـا وبينتصميم تتابع العمل وعمليات التشغيل داخل المنظمات تحليل وإعادة  . ١
and Sohal , 1999, 573 ) 

إعادة التفكير بصورة جادة وأساسية في عمليات المنظمة وإعادة تـصميمها بـشكل              . ٢
 – الجـودة  –جذري لتحقيق تحسينات ثورية في معايير األداء الهامة مثـل التكلفـة        

 (Hammer and Champy, 1993, 24) سرعة االنجاز –الخدمة 
إحداث تغيير جذري في العمليات التنظيمية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومـات          . ٣

  وذلك لتحقيق تحسينات جوهرية في الجـودة واألداء واإلنتاجيـة          ،االستخدام األمثل 
(Raymond, et al ., 2003, 72) 

م الشركة بإعادة التـصميم     نه يمكن تعريف إعادة الهندسة بأنها قيا      ويرى الباحثان أ  
ق العمل المتبعة فيها من خالل استخدام تكنولوجيـا         ائفي العمليات اإلدارية للمنظمة وطر    

المعلومات  لتحقيق أهدافها من خالل سعيها لتحقيق تحسينات جوهرية في معايير قيـاس              
  .األداء مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة

ن جميعها تشترك في عدد من العناصر وأهمها        أ من خالل التعاريف السابقة يتبين    
  ):٢عارف سمان، بدون سنة، (

ـ إن إعادة الهندسة للعمليات اإلداريـة ال تـشمل الطر         : اًًأن يكون التغيير أساسي    . ١ ق ائ
 األعمال نفسها والفرضـيات التـي       إلىواألساليب اإلدارية المستخدمة بل تتجاوزها      

  .تقوم عليها 
 في إعادة هندسـة العمليـات       اًيجب أن يكون التغيير جذري    : اًأن يكون التغيير جذري    . ٢

 ما هو موجـود    أن يكون له قيمة ومعنى ويتمثل في تطوير وتحسين    ،اإلدارية بمعنى 
أي إعادة بناء ما هو موجود بشكل أساس لكي يـتالءم  مـع              . وليس تغييراً سطحياً  

 .المتطلبات الحالية وأهداف المنظمة
 تحقيـق نتـائج     إلى تتطلع عملية إعادة الهندسة      :خمةأن تكون النتائج جوهرية وض     . ٣

 .لتحسين النسبي والشكلي في األداء أي ال تقتصر على ا،جوهرية وضخمة
 إعادة بناء   إلى تركز إعادة الهندسة للعمليات اإلدارية       :أن يكون التغيير في العمليات     . ٤

وليات ؤلمـس العمليات اإلدارية وليس على الهياكل التنظيميـة ومهـام اإلدارات أو ا           
ز والبحـث ولـيس األشـخاص     فالعمليات اإلدارية نفسها هي محور التركي     ،الوظيفة

 .واإلدارات
 تعتمد إعادة الهندسة للعمليات اإلدارية على       :أن يعتمد التغيير على تقنية المعلومات      . ٥

االستثمار في تقنية المعلومات واستخدام هذه التقنية بشكل فعال بحيث يـتم توظيفهـا     
  .ق وأساليب تنفيذ العملائالجذري الذي يخلق أسلوبا إبداعيا في طرللتغيير 

  ): ١، ٢٠٠٥التركي،  (التيةوتستخدم إعادة الهندسة عادة في الظروف ا
  .الرغبة في التطوير العمل اإلداري . ١
 .أتمتة المعلومات لدى المنظمة . ٢
 .فشل المنظمة في تحقيق األهداف المرسومة لها . ٣

ستخدام مفهوم إعادة الهندسة في إعادة التصميم الجذري         ا إلىوهكذا يسعى الباحثان    
حد تقنيات المعلومات إلحـداث     أ وهو   ،لعملية إعداد الموازنة من خالل استخدام الحاسوب      

تحسينات جوهرية في عملية إعداد الموازنة في مجال التكلفة والجودة وسـرعة االنجـاز              
  .مالية خطة شاملة ألنشطة المنظمة معبرا عنها بصورة وصفهاب
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  أهمية إعداد الموازنات وأهدافها ووظائفها في ظل استخدام الحاسوب
   دور الحاسوب في زيادة أهمية إعداد الموازنات  -أوالً

 ألنها تعكـس مـا      ،قد يدعي البعض بأن الموازنات ما هي إال ضياع للجهد والمال          
ألرقام التي تحتويها    مما قد يؤدي با    ،وهذا المستقبل غير مرئي   ،يتوقع حدوثه في المستقبل     

  أن تكون بعيدة عن الواقع الفعلي وهذا يجعل أداءها غير مالئم لالستخدامات             الى الموازنة
 ولكن كلما   ،عداد الموازنات إلموازنة يمكن قبوله في بداية عملية       اإلدارية، إن هذا االنتقاد ل    

تحتويهـا  تقدمت خبرة المنظمة في مجال التخطيط ازدادت درجة دقـة البيانـات التـي               
  .الموازنة

إصدارات المجمع العربـي    : (ن أهمية خصائص الموازنة تتضح من خالل      ولهذا فإ 
  )٢ -١، ٢٠٠١للمحاسبين القانونين، 

 وهـذا   ،ر المستقبل باسـتمرا   إلى التخطيط لدى المنظمة وهذا يجعلها تنظر        ةخلق عاد  .١
 يساعد المنظمـة    ت، ويرى هورنجرن بأن التفكير المسبق      تقليل عدد المفاجآ   إلىيؤدي  

 فمثالً إذا توقعت المنظمة حدوث عجـز        ،على تغيير األحوال والظروف نحو األفضل     
في النقدية خالل فترة الموازنة، فانه يمكن ترتيب التمويل قبل الحاجة إليه بفترة طويلة،              

ن التخطيط يساعد المنظمة علـى جدولـة   ذلك ناتجاً عن توسعات رأسمالية فإ وإذا كان   
  .ات لتخفيف الضغط عليهاهذه التوسع

تساعد الموازنة في توجيه االستمارات بصورة سليمة، ألنه باستخدام الموازنـة تعلـم              .٢
 ومـا هـي     ،المنظمة ما هي الوحدات اإلدارية التي يجب دعمها من حيـث المـوارد            

  . ذلك الدعمإلىالوحدات التي ليست بحاجة 
  .ي وضع خطة المشروعتساعد في اشتراك المستويات اإلدارية الدنيا ف .٣
حدى الوسائل الرقابية فكما هو معروف فهي تحتـوي علـى التكـاليف             إ الموازنة   تعد .٤

واإليرادات التي يتوقع حدوثها خالل فترة الموازنة، وبمقارنتها مـع األرقـام الفعليـة              
ا وتحليل أسبابه  ت فيتم بذلك تحديد االنحرافا    ،المتحققة والواردة في الموازنة تتم الرقابة     

  . الجهات اإلدارية العلياإلىوالتقرير عن ذلك 
فعند معرفة حجم المبيعات    ،التنسيق بين اإلدارات واألقسام المختلفة في المنظمة الواحدة        .٥

المتوقع يتم الطلب من إدارة اإلنتاج وضع برامج اإلنتـاج التـالي لتلبـي احتياجـات                
  .المبيعات وهكذا

  .ية لمراكز التكلفة والربحية واالستثماريةالموازنة تساعد في تحديد المسؤول .٦
  .خلق روح التعاون بين األقسام واإلدارات المختلفة .٧
  .يجابية لتحقيق أهداف المنظمةيمكن للموازنة أن تكون قوة إ .٨
عـدادها   مجموعة أرقام قد تمت المـساهمة بإ تمثل الموازنة خطة واجبة التنفيذ وليست    .٩

  .ليهامن قبل المدراء والموافقة ع
ن استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنات سـوف يـؤدي           وهنا يرى الباحثان أ   

 حيـث تعتمـد األسـاليب الكميـة         ، تحقيق الموضوعية والدقة في إعـداد الموازنـة        إلى
، وهذا   من المبيعات  بدءاًواإلحصائية في عملية إعداد التقديرات في بنود الموازنة المختلفة          

 فضالً عن جوانـب الدقـة التـي         ، العتماد على التقدير الشخصي    التقليل من ا   إلىدي  يؤ
  .يوفرها الحاسوب من خالل العمليات الحسابية
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   أهداف الموازنة -ثانياً
ويمكن تلخيص أهـم   ،يتم عادة إعداد الموازنات وذلك لتحقيق مجموعة من األهداف 

  :)٤٤٤، ١٩٩٠الواعظ (تي هذه األهداف باآل
 خطوط فرعيـة  إلىوقعة مع المصاريف المتوقعة وترجمة ذلك       تخطيط اإليرادات المت  . ١

متوازنة لألقسام المنظمة بما يضمن تحقيق الهدف بشكل كفـوء وبأقـل التكـاليف              
  .الممكنة

تحديد معايير دقيقة تكون أساساً في تقييم األداء وتحديد مسؤولية كل فرد عن النـشاط        . ٢
  .ما هو مخطط لهالمكلف به من خالل مقارنة التنفيذ الفعلي مع 

نها التأثير على أي مـن      واجهة الظروف التي من شأ    ترشيد القرارات اإلدارية عند م    . ٣
  . وما يتطلبه ذلك من إجراءات التعديل اإلدارية والفنية،الخطط األخرى

توجيه رأس المال باالتجاه األكثر ربحاً أونفعاً في تقليل التكـاليف وبالتـالي تحقيـق               . ٤
  . لعوامل اإلنتاج والمواد المتاحةاالستخدام األمثل

توفير المؤشرات والبيانات الكمية والقيمة والنوعية للجهات المسؤولة عن التخطـيط           . ٥
  .والمتابعة المركزية

  .لتشغيل النشاط الجاري للمنظمة بشكل فعالضمان كفاية رأس المال العامل . ٦
 عند مراقبة إنجازهم الفعلي بما      خلق جو نفسي ايجابي للعاملين بما يعزز الثقة بأنفسهم        . ٧

 مؤشرات كمية واضحة تبعـث      إلىهو مخطط من خالل ترجمة الجهود التي بذلوها         
  .على االرتياح والتحفيز

 أهداف عمليـة إعـداد الموازنـة        فيويرى الباحثان ان استخدام الحاسوب لم يؤثر        
  . وتحقيقها هذه األهدافإلى على سهولة الوصول بالتأكيدثر أ ولكنه ،بشكل مباشر

  
   وظائف الموازنة -ثالثاً

لقد تحدثنا فيما سبق عن أهمية الموازنة ومن خالل ذلك نجد أن هناك مجموعة من               
  ):٢٣٥-٢٣٤، ١٩٨٨هيتجر، (الوظائف التي تقوم بها الموازنة وهذه الوظائف هي 

  
  التخطيط .١

وازنـة فهـو    إن التخطيط هو ما يفكر فيه معظم األفراد عندما يذكر لفظة إعداد الم            
من كونها مجرد أفكار مبدئية، وحتى يـتم اعتمـاد مـن            بدءاً  يشمل كل مراحل الموازنة     

عداد الموازنة غالبـاً    إل لحيث إن معظم الوقت والجهد الذي يبذ      . السلطات العليا وإقرارها  
 التخطيط الجيد والمتأني يمكن من تحقيق رقابه جادة         ،ذلك ألن ما يبذل في مرحلة التخطيط    

  . ثانية للموازنةكوظيفة
  
  الرقابة.٢

يقصد بالرقابة مقارنة نتائج األداء الفعلي باألداء المخطط له والمستهدف طبقاً لمـا             
ن هذه المقارنة تتم من خالل إعداد ما يسمى بتقـارير           إ. أداءجاء في الموازنة من معايير      

 ،ا هو مخطـط لـه   التنفيذ الفعلي عم تتقييم األداء والذي نستطيع من خالله تحديد انحرافا       
 وثم اتخاذ ما يلزم من التـدابير واإلجـراءات          ،تومن ثم البحث عن أسباب هذه االنحرافا      

 وبالتالي تـضيق الخنـاق      ، السالبة تولين عن االنحرافا  ؤألتصحيحيه وذلك لمحاسبة المس   
  .اعليها حتى ال تتكرر مره أخرى، ومكافأة المسئولين عن االنحرافات الموجبة وتطويره
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حـد هـذه   أن الموازنة وخالل مراحل تطورها قد ركـزت علـى          أباحثان  ويرى ال 
 ولكنها اآلن وباستخدام الحاسوب تحقق هاتين الوظيفتين معاً وذلـك لألسـباب             ،الوظائف

  :اآلتية
 قيام الحاسوب وبشكل تلقائي بعمليـة       إلىإن إعداد الموازنة باستخدام الحاسوب أدى        . ١

موجب الموازنة وعلى مستويات نشاط مختلفة      المقارنة بين األداء الفعلي والمخطط ب     
   .بمجرد إدخال البيانات الفعلية

 التعـرف   إلىإن قيام الحاسوب باستخراج االنحرافات وبشكل تلقائي وتفصيلي أدى           . ٢
 مما يساعد المنظمة في تنمية االيجابي منها ومعالجـة          ،على أسباب هذه االنحرافات   

 .السلبي
 سـهولة   إلـى  وإدارات المنظمـة يـودي        إن وجود الحاسوب في مختلف أقـسام       . ٣

تحقيق أهـداف   إلى  دي  تنسيق بين جهودها وتوحيدها بما يؤ     وموضوعية في عملية ال   
   .المنظمة

  
  مبادئ وقواعد إعداد الموازنة

  عداد الموازنة إ مبادئ -أوالً
لكي يتم إعداد الموازنة بصورة صحيحة ودقيقة فالبد من وجود مبادئ علمية تقـوم              

  : يأتلموازنة ومن أهم هذه المبادئ ما يعلى أساسها ا
 ويقصد بهذا المبدأ أن تشمل الموازنة جميع أوجه النشاط في المنظمـة             : مبدأ الشمولية  .١

 أو من   ،)الخ...إدارة انتاج، بيع، تخزين، مشتريات، أفراد،    (سواء من الناحية الوظيفية     
  ).الخ...أقسام، إدارات، فروع،(الناحية التنظيمية 

 فمـن خاللـه تـتمكن    ، يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ:االرتباط بالتنظيم اإلداري  مبدأ  . ٢
 ،اإلدارة العليا من تحقيق رقابة فعالة حيث يتم ربـط الموازنـة بمراكـز المـسؤولية               

وبالتالي يمكن ذلك من التعرف على المسؤولين عن االنحرافـات الـسالبة ومعـاقبتهم            
  .ات الموجبة ومكافأتهموالتعرف على المسؤولين عن االنحراف

عـداد وتنفيـذ    ركة جميع المستويات اإلداريـة فـي إ        ويقصد بها مشا   : مبدا المشاركة  .٣
 خلق  إلىاألمر الذي يؤدي    ،الموازنة بما في ذلك األفراد في المستويات اإلدارية الدنيا          

  .عدادهاإنجاح هذه الخطة ألنهم شاركوا في إحالة من الشعور بالمسؤولية لديهم في 
 ويقصد بالموضوعية االعتماد على أسس عملية دقيقة فـي إعـداد            :مبدأ الموضوعية . ٤

الموازنة واالعتماد على مصادر موثوقة بها للحصول على معلومات يمكن االعتمـاد            
  .عليها

ن ما هو واضح من العنوان فإ      ك :يز بين النشاط الجاري والنشاط االستثماري     يمبدأ التم . ٥
 حيث توجـد    ،ميز بين النشاط الجاري وبين النشاط االستثماري      هذا المبدأ يقصد به الت    

موازنة خاصة بالنشاط الجاري تسمى الموازنة التشغيلية وموازنة خاصـة بالنـشاط            
 ويرجح السبب فـي التمييـز بـين النـشاط           ،االستثماري تسمى بالموازنة الرأسمالية   

 الموازنة التشغيلية   أن إلى يز بين موازنتيها  ي وبالتالي التم  ،الجاري والنشاط االستثماري  
 استثمارات مختلفـة فـي      إلى مما يؤدي    ، تحديد الزيادة في الطاقة االنتاجية     إلىتهدف  
 سـنوات   إلـى العائد على المؤسـسة و ) الميزانية( المركز المالي في ثابته تؤثر أصول

  .كثيرة قادمة
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قـل مـن الفائـدة       أ ا أن تكون نفقات إعداد الموازنـة       ويقصد به  :مبدأ التكلفة والمنفعة  . ٦

كبر من فائـدتها    أ كلما كانت نفقات إعداد الموازنة       ألنه ،المرجوة من إعداد الموازنة   
  .كبر من التكلفةأ تكون الفائدة أن  منإذن البد،فأنها سوف تفقد من أهميتها وقيمتها 

لمختلفـة   ويعني هذا المبدأ التنبؤ بالعمليات ا      : البيانات تقديراً عن فترة قادمة     عدادإمبدأ  . ٧
 هذه العمليات، بحيـث يمكـن       ن على ضوء العالقات التبادلية بي     ةخالل فترة الموازن  

 وتتمثل هذه البيانـات فـي       ،توفير البيانات التقديرية التي تعد على أساسها الموازنة       
 المبيعات واإلنتاج والمخـزون     نالبيانات الخاصة بالمنظمة مثل البيانات التقديرية ع      

ولية، والمصروفات السلعية والبيعية واإلدارية والتمويلية وعالقات       السلعي والمواد األ  
المبيعات واإلنتاج والمخزون ومعدالت مستلزمات اإلنتـاج مـن المـواد والعمـل             
والمصروفات وعالقات التدفقات النقدية كعالقة المقبوضات بالمبيعـات واإليـرادات         

  .األخرى
تحقيق التوازن بين العمليـات  واألنـشطة   ن أهمية التنسيق تظهر في   إ :مبدأ التنـسيق  . ٨

ثر علـى الكفايـة      حدوث اختناقات تـؤ    إلىدي  دم مراعاة هذا المبدأ يؤ    المختلفة وع 
 ويعني هذا المبدأ تحقيق التجنس بين الجداول الفرعية المشتقة من           ،اإلنتاجية للمنظمة 

الجـداول   تغطـي    أن وذلك مراعـاة     ، الترابط والتنسيق الكامل بينها    دالموازنة بإيجا 
ن تهتم بالعالقات التبادلية بين أوجـه النـشاط         أ و ،الفرعية جميع العمليات واألنشطة   

المختلفة، فقد يتطلب التنسيق بين الجداول التقديرية للموازنة ضرورة تعديل الجداول           
  في ضوء بعض العالقات التبادلية التي لم تؤخذ في الحسبان

ـ  لذلك يتطلب المرونـة      ،المستقبل واحتماالته ن الموازنة معبرة عن     إ : مبدأ المرونة  .٩ ي ف
ـ المواج عقبة في سبيل     حعدادها بحيث تتضمن جميع الخطط البديلة حتى ال تصب        إ  ةه

 أي أن تتـيح  ،المنظمـة  الحكيمة لتغير الظروف واألوضاع المستقبلية التي تعيـشها     
يـة  مكانية التعديالت الالزمة طبق لتغيـر الظـروف الداخليـة والخارج          إالموازنة  

  .منظمةلل
يجاد التوازن بـين حجـم العمليـة        إ يعني مبدأ التوقيت الزمني      : مبدأ التوقيت الزمني   .١٠

توزيـع تقـديرات الموازنـة      وتوزيعها زمنياً والمقصود بالتوقيـت لـيس مجـرد          
 وإنما يعني توقيت العمليات بالنسبة لكل فترة فـي          ،على مدار فترة الموازنة   متساوية

 وعملية التوزيـع    ،التوازن بين جوانب النشاط في المنظمة     شكل برنامج زمني يحقق     
عني بالضرورة أن يكون التوزيع بالتساوي وعلـى الفتـرات          تالزمني للتقديرات ال    

 المقصود هو فقط توزيع التقديرات على فترات السنة طبقاً لتوقعات أو            نإالمحددة بل   
  لنتمكن مـن     ةالمتابعاحتمال الصرف أو التحصيل حتى تمكن الرقابة على التنفيذ و         

  .تجنب أي ارتباكات مالية
 تبـدأ عمليـة إعـداد       :مبدأ التعبير عن الموازنة في شكلها النهائي في صورة مالية         . ١١

الموازنات التخطيطية بتحديد المشروعات أو البرامج التي تـزعم الوحـدة الواحـدة           
سـلعية وخدميـة    القيام بتنفيذها وتحديد عناصر اإلنتاج الالزمة في شكل مستلزمات          

وحجم العمالة الالزمة وكل نوع منه وتحديد حجم اإلنتاج، وحجم المبيعات، وحجـم             
 وتعد تلك التقديرات في شكلها النهـائي   ،المخزون السلعي وخالف لذلك من العناصر     

وحدات نقدية أو مالية فمن أهم مبادئ علم المحاسبة أنه يعتمد على النقود كمعيار أو               
  .ةقيم العمليات االقتصاديأساس موجود لقياس 
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يعني مبدأ القياس االحتمالي األخـذ   : )١٧٦هاشم، بدون سنة،    ( مبدأ القياس االحتمالي     .١٢
 كل قيمة في الموازنة سواء تكلفة أو أيراد         إلىفي االعتبار ظاهرة التأكيد حيث ينظر       

على أساس  أن ترجمة نشاط المنظمة يكون متمثالً في توقعات مبنية علـى أسـس                
 ما لعامل الـزمن مـن     ،فضال عن لمية تأخذ كافة الظروف واإلمكانيات واألهداف       ع

  . كما يعني أيضاً التخطيط االيجابي للمستقبل وليس مجرد التنبؤ بهذا المستقبل،تأثير
عداد تقديرات الموازنة على أساس     إن يتم   أيجب  ): ٥،  ١٩٩٢زهران،   (مبدأ الواقعية . ١٣

ب على ذلك تقدير احتياجات بأقل أو أكثر مـن الـالزم            ال ترت إواقعي قابل للتحقيق و   
 في صورة احتياجـات بنـاء       منظمةومن ناحية أخرى يجب أن تتم ترجمة أهداف ال        

على معايير واقعية لألداء وعلى أساس االستخدام األفـضل لإلمكانيـات والمـوارد             
  .المتاحة

لموازنة التخطيطية كأداة   ن نجاح أو فشل ا    أ مما الشك فيه     :المبدأ السلوكي للموازنات  . ١٤
للتخطيط والرقابة يحدده التأثير المحتمل للموازنة في سلوك األفـراد العـاملين فـي         

 مناقـشة   إلـى  حيث تهدف    ،مثاالً طيباً في هذا الشأن    " واالس" دراسة   دالمنظمة وتع 
الجوانب السلوكية المتعلقة باستخدام الموازنات التخطيطيـة فـي عمليـة الرقابـة             

  :إلىويمكننا القول بأن سلوك األفراد العاملين في المنظمة يهدف  ،اإلدارية
  . تحقيق أهداف عامة المنظمة-
  . إشباع حاجات فردية-

  :الت السلوكية قد تنتج عن عدم التوافق بين هذين الهدفينم المكياتيفيما 
  محددة تستخدم كــأساس    اً تحدد الموازنة التخطيطية أهداف    :الضغط غير المرغوب فيه    .أ

 هؤالء األفراد في مواجهة الضغط      ، وغالباً ما يلجأ   في تقييم أداء العاملين في المنظمة     
 أدائهـم عـن     ىالواقع عليهم من مستويات اإلدارة العليا خاصة إذا ما انحدر مـستو           

 نظام الموازنات المستخدمة في الوحدة ويؤدي       إلىالمستويات المحددة في توجيه النقد      
  .لين عدم الثقة بين العامإلى

 لتقبل قـدر معـين مـن        اًإن األفراد العاملين في المنظمة يبدون استعداد       :المجموعات .ب
 هـؤالء األفـراد فـي       ، وغالباً ما يلجأ   الضغوط يتعذر بعده تحمل أي ضغط أضافي      

 تكوين مجموعات توفر لهم الشعور بالطمأنينـة        إلىمواجهة الضغوط الواقعية عليهم     
 ، انه يمكن للمنظمة استغالل مثل هذه المجموعات مصدراً لالحتكـاك وعلى الرغم من  

  نقل الضغط الواقع عليهم      مويظهر الضغط بوضوح بين رؤساء العمال حيث ال يمكنه        
 فعل عنيفة تمثـل ذلـك       ةدون توقع رد  من  شرافهم و إ العمال الذين يعملون تحت      إلى

هة الضغط الواقع عليهم بتكـوين       مواج إلى لذلك غالباً ما يلجا رؤساء العمال        ،جراءإلا
  .مجموعات منهم

 تحديـد   إلـى ن الرقابة عن طريق استخدام الموازنات يؤدي        إ : اإلدارات ىالتركيز عل . ج
 وبالتالي  ، أدارتهم الفردية  الى التركيز انتباه مديري المشروع      االمسؤولية وينتج عن هذ   

 كذلك بالنـسبة للوحـدات   اتخاذ قرارات قد تكون مفيدة إلدارات معينة غير أنها ليست  
نموذجان السلوكيان في بحث ستيدري وبيكروجين على مشكلة توافـق          ويركز األ ،ككل

األهداف أي التوافق بين األهداف التي تحددها اإلدارة الواحدة واألهداف التي تتقبلهـا             
     وفي سبيل دراسة هذا التوافق     ،المستويات التنفيذية الدنيا والتي تتمثل عادة في العمال       

نـه يمكـن    أ حيث اكتشف     ،  التوقع للعامل  ىركزت دراسة ستيدري على أهمية مستو     
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تحقيق مستويات أفضل لألداء إذا ما ارتبطت الموازنة التخطيطية بمـستوي التوقـع             
  .للعمال
  : على هذا المبدأ في تعريف الموازنة حيث عرفت على أنهازنه تم التركيإكما 

 والعاملين والمؤسـسات واألطـراف أو       زبائنئمة مع ال  خطة مالية تبنى على العالقات القا     
 ألنهـا   ،األقسام المالية األخرى مع ضرورة المحافظة وصيانة هذه العالقات وتطويرهـا          

  )٨١-٨٠، ١٩٩٨حسين، (استمرار تغير الظروف تتغير ب
الموازنة بعد اإلقرار والموافقة عليها بمثابة      د   تع :تحديد األهداف المرجوة من الخطة     .١٥

 ألنها خطة عمل    ،عيار لتقيم األداء يمكن على أساسه محاسبة المسؤولين وتقييم أدائهم         م
  .محددة المعالم وبالتالي هي أداة للرقابة ومتابعة التنفيذ

 استخدام  أنومن خالل عرض هذه المبادئ األساسية إلعداد الموازنة يرى الباحثان           
  : يفي مبادئ الموازنة وكما يأتأثيرالحاسوب وتعزيزه من خالل شبكة حواسيب داخلية له ت

 أوجهتعزيز مبدأ الشمولية لسهولة استخدام الشبكة الداخلية للحواسيب في شمول جميع             . ١
  .النشاط في المنظمة

 حيـث تكمـن الـشبكة الداخليـة     ،تعزيز مبدأ االرتباط اإلداري وزيادة فعالية الرقابة    . ٢
 .فاتللحواسيب من تحديد للمسؤولية وتحليل تلقائي لالنحرا

 جميـع   إشراك حيث تمكن شبكة الحواسيب الداخلية من سهولة         ،تعزيز مبدأ المشاركة   . ٣
 .المستويات في عملية إعداد الموازنة

 حيث تتضح أهمية استخدام الحاسوب في تحقيق الموضوعية         ،تعزيز مبدأ الموضوعية   . ٤
ـ               در في إعداد الموازنة من خالل اعتماد األساليب الكمية واإلحـصائية واالبتعـاد ق

 .المستطاع عن التقدير الشخصي
 تقليل الكلف المستخدمة    إلى حيث يؤدي استخدام الحاسوب      ،تحقيق مبدأ الكلفة والمنفعة    . ٥

 من خالل تقليله لعدد الموظفين الذين يقومـون بإعـداد جـداول             ،في إعداد الموازنة  
ـ   وهـذا يع دعـدا إالالموازنة وكذلك الوقت والجهد الذي يبذلونه في عملية       ل نـي تقلي

 .لتكاليف إعداد الموازنة
ن هذا المبدأ يعنـي التنبـؤ       ، وذلك أل  عداد البيانات تقديراً عن فترة قادمة     إتعزيز مبدأ    . ٦

 هـذه   ن على ضوء العالقـات التبادليـة بـي        ةبالعمليات المختلفة خالل فترة الموازن    
ن استخدام الحاسوب يمكن من استخدام عالقات كميـة موضـوعية بـين             أو،العمليات

 .ت المختلفة للشركة تمكن من إعداد البيانات تقديراً للفترات القادمةالعمليا
 سهولة التنسيق بـين العمليـات        إلىتعزيز مبدأ التنسيق  ألن استخدام الحاسوب أدى          . ٧

واألنشطة المختلفة من خالل تحقيق التجنس بين الجداول الفرعية المشتقة من الموازنة            
 .ابإيجاد الترابط والتنسيق الكامل بينه

، اذ   واضح في مبدأ المرونة      تأثيرتعزيز مبدأ المرونة ألن استخدام الحاسوب كان له          . ٨
 عقبة في سبيل المواجـه الحكيمـة    ح حتى ال تصب    ، هم بإدخال جميع الخطط البديلة    أس

لتغير الظروف واألوضاع المستقبلية التي تعايشها المنظمة كما يمكـن مـن إجـراء              
 . الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة لتغيراًالتعديالت الالزمة طبق

 سهولة توقيت العمليات بالنـسبة      إلى استخدام الحاسوب    أدى اذ   مبدأ التوقيت الزمني،   . ٩
لكل فترة في شكل برنامج زمني يحقق التوازن بين جوانب النـشاط فـي المنظمـة                
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 ،وعملية التوزيع الزمني للتقديرات طبقاً لتوقعات أو احتمال الـصرف أو التحـصيل            
 .حتى يمكن الرقابة على التنفيذ ومتابعته وحتى يمكن تجنب أي ارتباكات مالية

  
   إعداد الموازنة  ه قواعد وخطوات-ثانياً

، ٢٠٠٠ العـال،  عبد: (التيةخذ بنظر االعتبار القواعد ا    عند إعداد الموازنة فأنه يؤ    
١٦٤(.   

ـ       .أ اج ومراكـز الخـدمات   ربط الموازنة بالتكاليف على أن يتم التمييز بين مراكـز اإلنت
ومراكز الخدمات اإلدارية والتمويليـة، ومراكـز        اإلنتاجية ومراكز الخدمات التسويقية،   

  .العمليات الرأسمالية
  ).فصلي( الموازنات السنوية على أساس شهري أو ربع سنوي إعداد .ب
 مـن   تلتزم الوحدة بتوزيع الموازنات السنوية جغرافياً على الفروع التي تزاول جانبـاً            .ت

  .أنشطتها االقتصادية الرئيسية
 وقـد روعـي فـي       ،عداد الموازنة بالنماذج المعدة لهذا الغرض     إتلتزم الوحدة بصدد     .ث

وتجـدر  . خدم كال من عمليات التخطيط ومتابعـة التنفيـذ        نموذج أن ي  تصميم هذا األ  
 أن الموازنات في ظل النظام المحاسبي الموحد ال تختلف فـي جوهرهـا              إلىاإلشارة  

 لها من حيث اعتبار الطاقة اإلنتاجية ولـيس الطلـب    المذكورة آنفاً ن القواعد العامة    ع
  .المتوقع على اإلنتاج بمثابة العامل المحدد في تخطيط األنشطة المختلفة

 حيث يقـوم    ،عدادهاإتمثل الموازنة  خالصة تظافر جهود عدة أفراد يشتركون في           
في الوحـدة بإعـداد التقـديرات المتعلقـة         المختصون باإلشراف على األنشطة المختلفة      

قدر من غيرهم فهما للظروف ومشكالت األنشطة التي يـشرفون          أبأنشطتهم باعتبار أنهم    
 غير أن نتيجة استخدام الموازنات كأداء لتقييم أداء األنشطة المختلفة في الوحدة فقد              ،عليها

راتهم رغبـة مـنهم فـي       شراف على هذه األنشطة بالمبالغة  في تقدي       إليقوم المختصون با  
لـذلك  . لظهور أمام المستويات اإلدارية العليا بمستويات أداء أفضل من بـاقي األنـشطة      ا

تعرض التقديرات المختلفة على لجنة الموازنة التي تتكون عادة من رئيس مجلـس اإلدارة   
ـ  . الخ...تومن المدير المالي ومدير المبيعات، اإلنتاج، المشتريا   ا وتختص هذه اللجنـة بم

  ):١٨٨-١٨٧، ١٩٩٩الرجبي، (ي يأت
  .تباعها بصدد إعداد الموازناتإتحديد اإلجراءات الواجب  .١
  .مراجعة واعتماد التقديرات المختلفة المقدمة والتنسيق بينها .٢
  .تاريخ إنهاء لتقديم التقديرات لألنشطة المختلفة والمواد المالية في الوحدةتحديد  .٣
  .لة بتحسين مستوى األداء في الوحدةاقتراح اإلجراءات الكفي .٤
إجراء التعديالت في الموازنات السابق اعتمادها في ضوء انحرافات النتـائج الفعليـة              .٥

  .عن الموازنات
تحديد بداية ونهاية فترة إعداد الموازنات في ضوء المستجدات والظروف التي تتـأثر              .٦

 .بها الموازنة
 تعزيـز القواعـد الخاصـة باعـداد      إلىى   استخدام الحاسوب أد   أنويرى الباحثان   

  :الموازنة وسهولة تحقيقها من خالل
سهولة ربط الموازنة بالتكاليف وتحديد لمراكز التكـاليف وتوزيـع تكـاليف مركـز               . ١

  .الخدمات على المراكز اإلنتاجية وبشكل تلقائي
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 .و فصلي أو نصف سنوي وبشكل تلقائيإعداد الموازنة على أساس شهري أ . ٢
زنة وبسهولة حسب المناطق الجغرافية على الفروع وحـسب المنتجـات           عداد الموا إ . ٣

 .وعلى المستوى الكلي وبشكل تلقائي
وفـق أي نظـام سـواء       على  إن استخدام الحاسوب يمكن من اعتماد أي نماذج معدة           . ٤

 .خرآحسب النظام المحاسبي الموحد أو أي نظام محاسبي ب
د الموازنة من مبيعـات للـشركات       األخذ بنظر االعتبار الظروف الخارجية عند إعدا       . ٥

 الخ  ....المنافسة أو أي محددات على العملية اإلنتاجية 
  :ييمكن إيضاحها بما يأتفما خطوات إعداد الموازنة أ

تعمـل األهـداف     اذ،    وهي وضع األهداف طويلة األجل وقصيرة األجل       :الخطوة األولى 
في األجل الطويل ويتم    ة ألنشطة المنظمة    لة األجل على رسم المالمح الرئيس     طوي

تحديد هذه األهداف عادة بناء على دراسة كال من السوق، والظروف االقتصادية            
واالجتماعية، ويتم التعبير عن هذه األهداف باستخدام عبارات عامة مثل زيـادة             
قيمة المبيعات، تنويع المنتجات،ويتم بيان طريقة تحقيق هذه األهداف عن طريـق            

  . لالموازنات طويلة األج
 فاألهـداف  ، يتم ربط هذه األهداف باإلمكانيات والمصادر المتاحة للمنظمة :الخطوة الثانية 

نرى سهمين  من هنا    ،الواقعية هي التي تحدد في ضوء طاقات وإمكانيات المنظمة        
  .يربطان بين األهداف واإلمكانيات لبيان التأثير المتبادل بينهما

امج والجداول التشغيلية التي تغطي أنشطة الوحـدات         ويتم فيها إعداد البر    :الخطوة الثالثة 
 وبعد ذلك يتم تجميع هذه الجـداول فـي جـدول             ، اإلدارية الفرعية في المنظمة   

 جـدول   إلـى  حتى نصل    ،ةخطوط السلطة والمسؤولية في المنشأ    حسب  بمركزي  
تمام هـذه الخطـوة إذا وجـدت        إوبعد  . ملخص واحد يعكس خطة المنظمة ككل     

 تستطيع تحقيق أهدافها يمكن لها تعـديل الخطـة أو األهـداف أو              اإلدارة أنها ال  
  .كليهما قبل أن تتم اعتماد هذه الخطة من قبل اإلدارة العليا

 يـتم هنـا حـصر أرقـام التكـاليف           ،اذ وتتضمن التنفيذ الفعلي للخطة      :الخطوة الرابعة 
  .واإليرادات الفعلية التي حدثت فعالً

 تنة األرقام الفعلية مع أرقام الموازنة لكـشف االنحرافـا          يتم فيها مقار   :الخطوة الخامسة 
 إلىن هذه المعلومات قد تدفع المنظمة       إ اإلدارة،   إلىبينهما وتقديم ذلك في تقارير      

  .ر أهدافها الموضوعية، وتعرف هذه المعلومات بالتغذية العكسيةيتغي
رابعـة  ن تأثير استخدام الحاسوب يتـضح جليـاً فـي الخطـوة ال            أويرى الباحثان   

والخامسة حيث يسهل من عملية إعداد البرامج والجداول التشغيلية وبشكل تلقـائي كمـا              
  .يمكن من تحليل االنحرافات وبشكل تلقائي وتفصيلي للموازنة

  
  )حالة دراسية( الموازنة إعدادكسل  في أاستخدام برنامج 

ـ     ن الحاسوب االلكتروني يتكون من جزئيي     إن ، وال  ات األول معدات والثاني برمجي
 هذه البرامج الجاهزة هو برنـامج       أهمحد  أوإن  . دون برامج يمكن للحاسوب أن يعمل من      

)EXCEL (  ،    التي كسل أحد البرامج ألجاهزة الذي يستخدمها الحاسوب و       أحيث يعد برنامج
ن عند قيـامهم    يحتاجها وبشكل خاص اإلحصائيون واالقتصاديون واإلداريون والمحاسبو      

ن البرامج السهلة ذات القدرة العالية على القيـام بالعمليـات الماليـة             بعملهم، ذلك ألنه م   
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واإلحصائية واالقتصادية سواء في مجال المحاسبة المالية أو استخدام المحاسبة اإلداريـة            
  .أو أي فرع من فروع المحاسبة بالمعنى الشامل لعلم المحاسبة

إذ إن   يمكـن تـصوره      كسل في العمل المحاسبي نجاحـاً ال      إاثبت استخدام برنامج    
 وقـد أعطـى     ، تصميمها باستخدام هذا البرنامج    لمحاسبية االلكترونية يمكن  معظم النظم ا  

نجاز جميع العمليات   إاستخدام هذا البرنامج في العمل المحاسبي دقة، سرعة، سهولة، في           
  .التي يمكن القيام بها داخل النظام المحاسبي

  
   حالة دراسية -أوالً

 الشاملة نفترض الحالـة الدراسـية       دام البرامج في إعداد الموازنة    لبيان كيفية استخ  
  :تيةاآل

ب وتقوم بتسويقها فـي  ,تقوم شركة الموصل الصناعية بإنتاج نوعين من المنتجات أ     
  :تيةوقد وفرت البيانات اآل) ، اربيل، دهوكموصل(ثالث مناطق 

  .١ الجدول كانت المبيعات الفعلية للسنوات العشر األخيرة كما هو وأضح في . ١
 .تبيع الشركة منتجاتها بسعر دينار للمنتج أ ودينار للمنتج ب . ٢
 . ٢٠٠٣يقدر مخزون المنتجات التامة في أول كانون الثاني  . ٣

  . وحدة١٠٠٠٠٠ وحدة ب ١٢٠٠٠٠            المنتج أ 
رات ربع مخزون المنتجات تامة الصنع في نهابة الفترات الشهرية للربع األول والفت

  :ي كما يأت٢٠٠٣عام السنوية ل
  
  

  المنتج ب  المنتج أ  الشهر
 ٩٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠  كانون الثاني

  ٨٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  شباط
  ٧٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  اذار

  ٧٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠  الربع االول
  ٦٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠  الربع الثاني
  ٥٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠  الربع الثالث
  ٧٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠  الربع الرابع

 
لية هي س ، ص ، ع ومعدالت استخدامها         تستخدم الشركة ثالثة أنواع من المواد األو       . ٤

 :ي الوحدة الواحدة من المنتج كما يأتإلنتاج
  
  

  ب  أ  المادة الخام
  ٢  -  س
  -  ١  ص
  -  ٢  ع

  
   ٢٠٠٣كانون الثاني  بداية المخزون من المواد الخام في. ٥
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  . (first in first out)تحتسب كلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج على أساس طريقة . ٧
  :ي أت كما ي كانخر المدة من المواد األوليةآالمخزون . ٨
  

  المادة ع  المادة ص  المادة س  الشهر
  ٢٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  ٢٣٢٠٠٠  كانون الثاني

  ٢٥٠٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  شباط
  ٢٤٥٠٠٠  ٧٨٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  اذار 

  ٢٤٥٠٠٠  ٧٨٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  الربع االول
  ٢٣٠٠٠٠  ٨٢٠٠٠  ٢٣٥٠٠٠  الربع الثاني
  ٢٦٠٠٠٠  ٨٧٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  الربع الثالث
  ٢٥٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  الربع الرابع

  
  .تتوقع الشركة دفع األسعار التقديرية للمواد الخام المشتراة .٩

  
  
  

    
  
  

  الوحدة من المنتج النهائي ومعدل األجر في الساعة كمـا          إلنتاجمعدل الوقت الالزم    . ١٠
  :ييأت

معدل الوقت   المنتج
  ساعة/

معدل االجر 
  ساعة/

  ٠,٢٠٠  ٠,٥٠  أ

  ٠,٢٥٠  ٠,٤٠  ب

  
  

  :ي  كما يأت٢٠٠٣ بداية  كانون الثاني تقوم الوحدات تامة الصنع في. ١١
  )٠,٩٠٠(المنتج ب   )  ٠,٦٠٠(المنتج أ 

  . دينار١٤٣٨٠٠ بمبلغ ٢٠٠٣تقدر المصروفات اإلضافية لسنة . ١٢
تحمل الوحدات المنتجة بالمصروفات الصناعية اإلضافية على أساس سـاعات          . ١٣

  .العمل المباشر

  سعر الوحدة  وحدة  المادة
  ٠,٢٠٥  ٣٢٥٠٠٠  س

  ٠,٣٠٠  ٧٥٠٠٠  ص
  ٠,٠٩٥  ٢٠٠٠٠٠  ع

  سعر الوحدة  المادة
  ٠,٢٠٠  س
  ٠,٣٠٠  ص
  ٠,١٠٠  ع
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  . دينار ٢٥٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٣تقدر مصروفات البيع والتوزيع لسنة . ١٤
  . دينار١٥٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٣ية لسنة تقدر المصروفات اإلدار. ١٥
  . دينار٢٠٠٠٠٠رصيد النقد أول المدة . ١٦
  .من مبيعات الشهر الذي يليه% ٣٠نسبة المبيعات اآلجلة . ١٧
تحـصل  % ٣٠ر و    الشه همن المبيعات اآلجلة لكل شهر تحصل في نفس       % ٤٠. ١٨

  .في الشهر الذي يليه
 الشهر  في% ٥٠ الشهر و    هفي نفس % ٥٠تكون المدفوعات عن المواد المشتراة      . ١٩

  .الذي يليه
  . الشهرهتدفع جميع المدفوعات األخرى نقداً خالل نفس. ٢٠

  
   تنفيذ البرنامج -ثانياً
  إعداد موازنة المبيعات . ١

ويتم ذلـك باالعتمـاد علـى    ،  بالمبيعات ؤالتنبقبل إعداد موازنة المبيعات البد من  
 ،كـسل إ دوال برنامج ىحدإ وهي  Forecast ويمكن استخدام دالة ،بيانات السنوات السابقة

  :تياآلوكما هو واضح في الشكل 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 تكـون   ، التنبؤ بقيمة مستقبلية باستخدام قيم موجـودة       أووتستخدم هذه الدالة لحساب     

 Y  وقـيم  Xالقيم المعطاة هي قـيم (  المعطاة Xالقيمة المتوقعة عبارة عن قيمة حل لقيمة 
ويمكن استخدام هذه الدالة    ) الجديدة باستخدام االنحدار الخطي   الموجودة، وقيم التنبؤ بالقيمة     

  .مخزون واتجاهات السوق المستقبليةللتنبؤ بالمبيعات ومتطلبات ال
  )Forecast)x,known_y's,known_x's ويمكن بناء دالة 

X) نقطة البيانات التي تريد التنبؤ بقيمتها )س.  
Known_y's) التابعللمتغيرنطاق البيانات  )معطيات ص.  

 Known_x's)المستقلللمتغير نطاق البيانات  )معطيات س.  
  : حيث A+BX هي Forecastوتكون معادلة 

   



  ]١٨[                                                                        ...   إعادة هندسةيف  احلاسوباستخدام
 

∑∑
∑ ∑ ∑

−

−
= 22 )(

))((
XXN

YXXYN
B  

  
وتم استخدام هذه الدالة للتنبؤ بمبيعات شركة الموصل الصناعية من خالل البيانـات             

  :ية ترضة وكما هو واضح في الخطوات اآلتالفعلية المف
داد جدول باستخدام برنامج اكسل يتضمن البيانات الفعلية لكمية المبيعات خـالل             تم إع  .١

حسب األشهر وفصول السنة وكما هـو واضـح فـي           بالعشر سنوات السابقة مقسمة     
  .١الملحق 

 بالمبيعات من عوامل    لعوامل األخرى الموثرة في التنبؤ     بنظر االعتبار ا   نأخذ أن يمكن   .٢
 فارغـة   أعمـدة  وذلـك بتـرك      ، الخ ... شركات جديدة   ظهور أو أمنية   أوية  اقتصاد

  .ر السلبي أو االيجابي على التنبؤالتأثي إدخال ومن ثم ،للمتغيرات
 التـي سـبق    Forecast باسـتخدام دالـة   ٢٠٠٣تم التنبؤ بالمبيعات التقديرية لـسنة  . ٣

   .توضيحها
ات التقديرية لسنة  في التنبؤ بالمبيع Forecast يبين انه تم استخدام دالةتيوالشكل اآل

٢٠٠٣ .  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : وكما يلي٢٠٠٣ يتم إعداد موازنة المبيعات لسنة ٢٠٠٣وبعد التنبؤ بمبيعات سنة 

  
  
  
  

  ٢٠٠٣ بمبیعات سنة   للتنبؤforecastتم استخدام دالة 
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كما تم إجراء جميع العمليات الحسابية بشكل تلقائي من جمع وضرب وكمـا هـو               

  : اآلتيواضح في الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

كما تم استخراج قيمة المبيعات تلقائياً بضرب وحدات المنتج أ بدينار واحد وضرب             
   . وهو سعر الوحدة الواحدة ،عدد وحدات المنتج ب بدينار ونصف

  

تم اجراء العملیات الحسابیة 
باستخدام معادالت ودوال 

EXCEL 

تم نقل البیانات التقدیریة تلقائیًا 
من الجدول السابق الذي 

 Forecastاستخدمنا فیھ دالة 
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تم اجراء 
العمليات 

ة الحسابي
بشكل تلقائي 
باستخدام 

 اكسلبرنامج 

   موازنة االنتاج إعداد .٢
 يـتم   ، حجر االساس في اعداد الموازنة الشاملة      إعداد موازنة المبيعات التي تعد    بعد  

   :اآلتية بيانات موازنة المبيعات وباستخدام المعادلة الىج باالستناد  موازنة االنتاإعداد
  

  إنتاجهاالوحدات المطلوب =  المدة أول مخزون –)  االحتياجاتإجمالي= ( المدة آخرمخزون + المبيعات 
ئي وكما هو واضح في     ويتم نقل المبيعات بالوحدات من موازنة المبيعات بشكل تلقا        

  :اآلتيالشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويتم إجراء العمليات الحسابية في موازنة اإلنتاج بشكل تلقائي باستخدام المعـادالت             
 الدوال الموجودة في البرنامج وكما هو واضـح فـي   إلى  باإلضافة  EXCELفي برنامج

  : الشكل األتي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تم نقل عدد 
الوحدات المباعة 
تلقائیًا من موازنة 

 المبیعات
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  الموادإعداد موازنة .٣

م  إعداد موازنة المواد التي نحتاجها إلنتاج        بعد االنتهاء من إعداد موازنة اإلنتاج يت      
الوحدات المطلوب إنتاجها حيث يتم نقل الوحدات المطلوب إنتاجها من موازنـة اإلنتـاج              

  :تي تلقائي وكما هو واضح في الشكل اآلبشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تـم  اذ ، EXCELكما تم إجراء العمليات الحسابية باستخدام المعادالت في برنـامج 
ب احتياج الوحدة الواحدة من المادة األولية مضروبة في عدد الوحـدات المطلـوب              ضر

وبعد تحديد كمية المواد التي نحتاجها إلنتاج الوحدات المطلوب إنتاجها مـن كـل              .إنتاجها
منتج يمكن تحديد كمية المواد التي يجب شراؤها من المواد األوليـة باسـتخدام المعادلـة            

  :اآلتية 
تـاج الوحـدات    عدد الوحدات التي نحتاجها الن     = تي يجب شراؤها  عدد الوحدات ال  

 مخزون مواد أولية أول المدة ويـتم        –خر المدة   مخزون مواد أولية آ   + لوب إنتاجها   المط
نقل عدد الوحدات التي نحتاجها إلنتاج الوحدات المطلوب إنتاجها مـن موازنـة المـواد               

  : تي ل تلقائي كما هو واضح في الشكل اآلوبشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عادالت وكما هو واضح فـي      تم إجراء العمليات الحسابية بشكل تلقائي باستخدام الم       
  :تي الشكل اآل

تم نقل عدد الوحدات المطلوب 
 انتاجھا تلقائیا من موازنة االنتاج

تم نقل عدد 
الوحدات التي 
نحتاجها من 
موازنة المواد 
 بشكل تلقائي
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   الموازنة التخطيطية لألجور .٤

  بعد االنتهاء من إعداد موازنة المواد المشتراة يمكن إعداد موازنة األجور باالعتماد 
  

ـ         على عدد الوحدات المطلوب إنتاج     اج ها والتي تنقل بشكل تلقائي من موازنـة اإلنت
  :تي هو واضح في الشكل اآلوكما

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

تم إجراء العمليات 
 الحسابية تشكل تلقائي

مخزون آخر المدة هو 
مخزون أول المدة 

 للشهر التالي

راج قيمة المواد المشتراة تم استخ
 للمادة س  ٠,٢٠٠× بضرب الوحدات 

 ٠,١٠٠×  للمادة ص  و ٠,٣٠٠× و 
 للمادة ع

تم نقل الوحدات المطلوب 
انتاجها من موازنة االنتاج 

 بشكل تلقائي
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 الـدوال   فضالعنكما تم إجراء العمليات الحسابية باستخدام المعادالت في البرنامج          
  .الموجودة

  

  قائمة الدخل التخطيطية. ٥
،اذ ئمـة الـدخل التخطيطيـة       بعد استكمال موازنة األجور أصبح باإلمكان إعداد قا       

ت كافة البيانات الالزمة لذلك، حيث يتم تجميع البيانات الالزمة إلعداد هذه الموازنة             اتوفر
من الموازنات السابقة مثالً المواد المشتراة من موازنة المواد المشتراة ونقل قيمة األجور             

  :تي األجور وكما هو واضح في الشكل اآلمن موازنة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

فضال  ، EXCELوتم استكمال العمليات الحسابية باستخدام المعادالت الموجودة في برنامج
  :امج وكما هو واضح في الشكل األتي الدوال الموجودة في البرنعن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الموازنة النقدية.٦

تم نقل المواد 
المشتراة من 
 موازنة المواد
تم نقل اجور  المشتراة

العمل من 
موازنة 
 االجور

لمتبقي من تم استكمال ا
العملیات الحسابیة 
باستخدام الدوال 

والمعادالت الموجودة في 
 البرنامج
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استكماالً للحالة الدراسية سوف يتم توضيح كيفية إعداد الموازنـة النقديـة للربـع              
، وكمـا هـو      يتم أوال نقل المبيعات النقدية واآلجلة بعد ضربها بنسبة كل منها           اذ  ،ألولا

  : تيواضح في الشكل اآل
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هفـي نفـس   % ٤٠ يتم تحصيل    إذوبعد ذلك يتم احتساب المتحصالت في كل شهر         
وكما هـو واضـح فـي       ،  في الشهر الذي يليه   % ٣٠في الشهر التالي و     % ٣٠الشهر و   
  : ي الشكل اآلت

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تم نقل المبيعات االجلة 
والنقدية وضرب كل منهما 

 بنسبتها

تم احتساب المتحصالت من 
المبيعات االجلة بحسب النسب 

في نفس الشهر و % ٤٠
في الشهر التالي و % ٣٠
 في الشهر الذي يليه% ٣٠
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وبعد ذلك يتم استكمال المتبقي من العمليات الحسابية باستخدام الدوال والمعـادالت            
التالي وكمـا    الشهر   إلىثم ينقل    ،خر المدة ي البرنامج الستخراج رصيد النقد آ     الموجودة ف 

  :تيهو واضح في الشكل اآل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه يمكن طباعتها وإظهار بياناتها      كيفية إعداد الموازنة الشاملة فإ     د توضيح وبيان  وبع
 وكما هو واضح في الموازنات الموجودة في ملحق البحث والتـي تـم طباعتهـا                ،جميعاً

ن اإلجراءات التي تم إتباعها في إعـداد الموازنـات          أعلماً   ،EXCELمباشرة من برنامج    
 لكي تظهر الموازنات جميعها بعـد       ،ر األرقام ي وإنما يتم فقط تغي    ،اليتم إعادتها العام القادم   

 وبهذا توفر الكثير من الوقت والجهد المستخدم في إعداد الموازنات           ،إدخال األرقام الجديدة  
  .وإجراء العمليات الحسابية والمعادالت 

  
  الخالصة

  :ي  مايأتإلىمن خالل دراسة مشكلة البحث تم التوصل 
ن إلحـاق أي    إ و ، للتعبير عن جميع وظائف الموازنة     لموازنة كافٍ استخدام مصطلح ا   . ١

 تحديد دور الموازنـة فـي ذلـك         إلىمصطلح إضافي مع مصطلح الموازنة سيؤدي       
  .المجال

ـ إن استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنة لم يكن له تأثير فـي تغي              . ٢ ر مفهـوم   ي
 الموازنة

 إلـى ختلفة وما يحققه من مزايـا أدى        إن استخدام الحاسوب في مجاالت المحاسبة الم       . ٣
وجود المبرر الستخدام مفهوم إعادة الهندسة في إعادة التصميم الجذري لعملية إعـداد             
الموازنة إلحداث تحسينات جوهرية في عملية إعداد الموازنـة فـي مجـال التكلفـة            

ل المتبقي من العمليات تم استكما
الحسابية الستخراج رصيد النقد 
اخر المدة وينقل الى الشهر الذي 

 يليه



  ]٢٦[                                                                        ...   إعادة هندسةيف  احلاسوباستخدام
 

 المشروع معبرا عنها بـصورة       خطة شاملة ألنشطة   وصفهاوالجودة وسرعة االنجاز ب   
 .يةمال

 تحقيق الدقة في إعـداد  إلىاستخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنات سوف يؤدي    . ٤
 حيث تعتمد األساليب الكمية واإلحصائية في عملية إعداد التقديرات في بنود            ،الموازنة

 التقليل من االعتماد على التقدير      إلى وهذا يودي    ،الموازنة المختلفة ابتداء من المبيعات    
 . عن جوانب الدقة التي يوفرها الحاسوب فضالً،الشخصي

ثر ، ولكنه أ  استخدام الحاسوب لم يؤثر على أهداف عملية إعداد الموازنة بشكل مباشر           . ٥
 . هذه األهداف وتحقيقهاإلىبالتأكيد على سهولة الوصول 

، ولكنهـا   إن الموازنة وخالل مراحل تطورها قد ركزت على إحدى وظائف الموازنة           . ٦
  :هذه الوظائف وذلك لألسباب اآلتيةسوب تحقق جميع ن وباستخدام الحااآل

 قيام الحاسوب وبشكل تلقائي بعمليـة     إلىإن إعداد الموازنة باستخدام الحاسوب أدى         .  أ
المقارنة بين األداء الفعلي والمخطط بموجب الموازنة وعلى مستويات نشاط مختلفة           

   .بمجرد إدخال البيانات الفعلية
 التعـرف   إلىنحرافات وبشكل تلقائي وتفصيلي أدى      إن قيام الحاسوب باستخراج اال     .  ب

 مما يساعد اإلدارة في تنمية االيجابي منها ومعالجـة          ،على أسباب هذه االنحرافات   
  .السلبي

 سـهولة   إلـى دي  ي مختلف أقـسام وإدارات المنظمـة يـؤ         إن وجود الحاسوب ف    .  ت
 أهـداف   تحقيق إلىتنسيق بين جهودها وتوحيدها بما يؤدي       وموضوعية في عملية ال   

 .المنظمة من خالل تحقيق أهدافها
إن استخدام الحاسوب وتعزيزه من خالل شبكة حواسيب داخلية له تأثير واضح فـي               . ٧

  .تعزيز مبادئ وقواعد إعداد الموازنة
 إلـى  اختفـاء المبـرر      إلى استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنة سوف يؤدي          . ٨

 إعـداد الموازنـة وبكـل األنـواع         إلـى  قود ألنه سوف ي   ، أنواع إلىتقسيم الموازنة   
  .المتعارف عليها

 توقـع بيانـات عـن أرقـام     إلى  في التبؤ بالمبيعات يؤدي Forecastإن استخدام دالة . ٩
 يتم استخدام أسلوب علمي يقلل من االعتماد        ، حيث اذ  المبيعات أكثر دقة وموضوعية     

  .اد الموازنة الشاملةتقاد عند إعدعلى التقدير الشخصي والذي غالباً ما كان موضع ان
 يتيح إمكانية انتقال البيانات تلقائيا مـن موازنـة ألخـرى     Excelإن استخدام برنامج .١٠

 كما يمكن من إجراء العمليات الحسابية المختلفة وبشكل         ،حسب الحاجة لهذه البيانات   بو
 .تلقائي من خالل المعادالت والدوال الموجودة داخل البرنامج

 تخفـيض الوقـت     إلـى دي  نة الشاملة باستخدام الحاسوب يؤ    ازإن إعداد منظومة المو    .١١
 لما يتطلبه ذلك من إعداد المعادالت وإجراء العمليـات        ،والجهد المستغرق في إعدادها   

 .لوقت المستخدم في إعداد الموازنةالحسابية سنوياً والتي تستغرق معظم ا
قة والموضوعية في    زيادة الد  إلىدي  ازنة الشاملة باستخدام الحاسوب يؤ    إن إعداد المو   .١٢

إن إعداد التقديرات يتم من خـالل الحاسـوب وكـل العمليـات             ،اذ  تقديرات الموازنة 
لخطـأ إال فـي      حـدوث ا    مما يجعل من النادر جداً     ،الحسابية تتم من خالل البرنامج    

 .حاالت اإلدخال الخطأ
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ن أنه أصبح مـن الـضرورة بمكـان         ما تم التوصل إليه يرى الباحثان أ      من خالل   
م الحاسوب في عملية إعداد الموازنة الشاملة لالستفادة من المزايـا الـسابقة التـي               يستخد

فضالً عـن  ،يوفرها الحاسوب والمتمثلة بالدقة وتقليل الجهد والوقت الالزم إلعداد الموازنة    
  .زيادة الموضوعية ودرجة االعتماد في البيانات والمعلومات التي تقدمها الموازنة الشاملة

  
  المراجع
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  المستخلص
في اآلونة األخيرة ثورة تدعى بثورة المعلومات وتعد في الوقت الحاضـر            اجتاحت العالم   

 احد أهم معالم التقدم والتطور للدول إذ إن قياس تطور وتقدم أي دولة اليـوم يكـون بمقـدار                  
  . الذي وصلته تلك الدولةيالتكنولوج التطور

ـ كتطوير تها من نظريات التغيير وال    وعليه فان مايميز عملية إعادة الهندسة عن غير        ن م
 إيجاد حلول جذرية لكل عقبات سير العمل من خالل إعادة هندسة إجراءات العمل التي تعنى                في

قد يحدث من أخطاء عند االنتقال       بكيفية سير اإلجراءات اإلدارية في المنظمات وذلك لتجنب ما        
  .  بيئة عمل باستخدام الحاسوبإلى

والمتمثلة في الدقة والـسرعة وإمكانيـة       كما إن المزايا التي يوفرها استخدام الحاسوب        
 استخدامه في شتى المجاالت فقد استخدم في المجال         إلىخزن واسترجاع البيانات بسرعة أدى      

الخ من المجاالت فضالً علـى انـه        .....االقتصادي ،الصناعي ،الزراعي ،مجاالت االتصاالت ،     
  .تحسيناوجد المبرر لعملية إعادة هندسة العمليات لغرض التطوير وال

 تحقيق الدقـة  إلىوعليه فان استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنات سوف يؤدي      
في إعداد الموازنة حيث تعتمد األساليب الكمية واإلحصائية في عملية إعداد التقديرات في بنود              

 تخفيض الوقـت والجهـد   إلىالموازنة كما يتيح استخدام الحاسوب في إعداد الموازنة الشاملة    
مستغرق في إعدادها لما يتطلبه ذلك من إعداد المعادالت وإجراء العمليات الحـسابية سـنوياً               ال

  .والتي تستغرق معظم الوقت المستخدم في إعداد الموازنة
 انه أصبح من الـضرورة اسـتخدام        إلى توصل الباحثان    دراسة مشكلة البحث  من خالل   

ملة لالستفادة من المزايا السابقة التـي       الحاسوب في عملية إعادة هندسة إعداد الموازنة الشا       
  . يوفرها الحاسوب والمتمثلة بالدقة وتقليل الجهد والوقت الالزم إلعداد الموازنة
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Abstract 

 
A revolution called information revolution has recently invaded the world. It is 

currently considered one of the most important properties of development to the countries 
of the world. Hence, the recognition of reengineering among other theories of innovation 
may be posited in finding radical procedures to overcome all obstacles in framework 
operations. This can be seen in reengineering the framework operations of management 
procedures in the organizations to avoid errors of transferring into computerized 
environment. The criteria provided by computers such as accuracy, speed, time saving 
storage and restore have led them to be widely used in economy, industry, agriculture, 
communications, etc, as well as being the major finder of reengineering the operations of 
innovation. The use of computers in the preparation of budgets will lead to achieve 
accuracy. Since, the operation draws upon the statistic and quantity estimations about 
budget items, the computerized balance sheet may save time and effort of preparing 
mathematical equations annually. According to the problem of study, the researchers 
concluded that it is necessary to use computers in reengineering the budget of balance sheet 
to save time and effort of preparation.              

 
  المقدمة

 قيـاس   نإ اذ   ،حد أهم معالم التقدم والتطور للدول     يعد الحاسوب في الوقت الحاضر أ     
 وخيـر مثـال     ،تطور وتقدم أي دولة اليوم يكون بمقدار التطور التكنولوجي الحاصل فيها          

 على الرغم من نـدرة مواردهـا        ، السباقة في هذا المضمار    دعلى ذلك هي اليابان التي تع     
  .الخ..... المتقدمة صناعياًُ، اقتصادياً وتكنولوجياًفهي تعد أحد الدول

 تمكـن  أنهاإن ما يميز عملية إعادة هندسة عن غيرها من نظريات التغيير والتطوير       
من إيجاد حلول جذرية لكل عقبات سير العمل من خالل إعادة هندسة إجـراءات العمـل                

ك لتجنب ما قد يحدث مـن        وذل ،التي تعنى بكيفية سير اإلجراءات اإلدارية في المنظمات       
  . بيئة عمل  باستخدام الحاسوب إلىأخطاء عند االنتقال 

إن المزايا التي يوفرها استخدام الحاسوب والمتمثلة في الدقة، والـسرعة، إمكانيـة             
 استخدامه في شتى المجاالت فقد  استخدم فـي          إلىخزن واسترجاع البيانات بسرعة  أدى       

زراعي، الطبي، مجـاالت االتـصاالت، وفـي مجـال          المجال االقتصادي، الصناعي، ال   
وجد المبرر لعملية إعادة هندسة العمليات لغرض التطوير        أنه  أفضالً على   . الخ.....البحار

  والتحسين 
 دوراً فعاالً في مساعدة اإلدارة العليا للوحدات االقتـصادية فيمـا          ؤدي الحاسوب ي  نإ

 تد هذه السياسات على ضرورة توفير بيانا       إذ تعتم  ،يتعلق برسم السياسات اإلدارية للوحدة    
 ومـن ذلـك فـإن     ،ومعلومات شاملة تاريخية ومستقبلية ألوجه األنشطة المتعددة للمنظمة       

البيانات المتعلقة بالسياسات البيعية المستقبلية وما يرتبط بها من حوافز وتحديد لإليـرادات       
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تلزمات اإلنتاج كلها عوامل    والمصروفات وسياسات اإلنتاج والتمويل والتخزين وتحديد مس      
 لـذلك فـإن     ، وهي من أهم وظـائف المحاسـب اإلداري        ،أساسية والزمة لبناء الموازنة   

 حجر األساس في بنـاء      دالحاسوب وما يوفره من بيانات تحليلية في المجاالت السابقة يع         
  . خطة مالية ألنشطة المنظمة المختلفة معبراً عنها بصور ماليةوصفهاالموازنة ب

  
  لة البحثمشك

 الكثيـر مـن   إلىإن عملية إعداد الموازنة الشاملة باستخدام األسلوب اليدوي يحتاج    
 اعتماد التقدير الشخصي وبشكل أساس كانت من األسـباب          ن، فضالً على إ   الوقت والجهد 

 إفراغ عملية إعـداد     إلىالتي دفعت المنظمات وخصوصاً في البلدان النامية ومنها العراق          
 وأصبحت ال تعدو عن كونها جداول       ،حتواها وإبعادها عن تحقيق أهدافها    الموازنات من م  

 وليس لها أهمية تذكر، وهكذا فـإن عـدم          ،شكلية يتم إعدادها بحكم روتين العمل اإلداري      
 إلـى االستفادة من المزايا التي تحققها عملية إعادة الهندسة باستخدام الحاسـوب سـيؤدي         

 من دقة واختصار في الوقت والجهد وكذلك تـوفيره          فقدان المزايا التي يوفرها الحاسوب    
،  وهذا بدوره ينعكس سلباً على أداء المنظمـة        ،بيانات وتحليالت أكثر من األسلوب اليدوي     

  .ن الموازنة هي ترجمة لنشاط المنظمة لسنة قادمة معبراً عنها بصورة ماليةأل
  

  أهمية البحث
 تحسين أداء المنظمـة  يوازنات فتتضح أهمية البحث من خالل ألدور الذي تؤديه الم 

من خالل التخطيط المسبق ألنشطتها وبصورة مالية حيـث تـستخدم الموازنـات كـأداة               
 إيجـاد   إلى إذ أدى    ،للتخطيط والرقابة في أن واحد وتبرز هذه األهمية باستخدام الحاسوب         

ي الوقـت  المبرر لعملية إعادة الهندسة لتحسين إعداد وتنفيذ الموازنة فضالً عن اختصار ف         
المبذول في إعداد الموازنة وكذلك الجهد وأيضاً زيادة الموضوعية والدقة التـي ترافـق              

  .ةعملية أعداد الموازن
  

  فرضية البحث
ن اعتماد عملية إعادة الهندسة باستخدام الحاسـوب  ينطلق البحث من فرضية مفادها أ    

 ،هد الالزم في إعـدادها     توفير الكثير من الوقت والج     إلىفي عملية إعداد الموازنة يؤدي      
  .فضال عن توفير الدقة المطلوبة لعملية إعداد الموازنة 

  
  مفهوم الموازنات وأنواعها

   تعريف الموازنة-أوالً
الموازنات من أهـم    د   تع ،اذترتبط الموازنات ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم العلمي لإلدارة      

ثلة في التخطيط والتنسيق والرقابـة   الوسائل التي تساعد اإلدارة على القيام بوظائفها والمتم       
 من أهم األساليب الكمية التي تعتمد عليها المحاسبة اإلداريـة           دولهذا نجد أن الموازنات تع    

  .لمساعدة اإلدارة التخاذ مختلف القرارات في مختلف المستويات اإلدارية
 فكـل   "التخطيطية، التقديرية، الرقابيـة   " الموازنة يطلق عليها عدة مسميات منها        نإ

 فمصطلح التخطـيط    ، صفات الموازنة  حدىإاسم من هذه األسماء أنما يسلط الضوء على         
 ومـصطلح   ، على بيانات عن الخطة التي اعتمدتها المنظمة       ي أن الموازنة تحتو   إلىيشير  

تقديرية يعني أن البيانات التي تحتويها الموازنة هي البيانات التي لم تحـدث بعـد وأنهـا                 
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ن صفة الرقابة تعنـي     ، وأخيراً فإ  ا المصطلح في المؤسسات الخدمية     ويستخدم هذ  ،متوقعة
ولهذا فإن هـذه    . اء وقياس األداء الفعلي   بأن بيانات الموازنة تستخدم في رقابة وقياس األد       

 كما إن مـصطلح الموازنـة     ، من جوانب الموازنة   اًغطي كل منها جانب   المصطلحات أنما ي  
ن مصطلح  إ بها هو قطاع اإلعمال، و     اع المشمول  إن القط  إلىالتخطيطية يستخدم لإلشارة    

 إلـى ومصطلح الموازنة العامة يستخدمان لإلشـارة       ) التخمينية سابقاًً (الموازنة التقديرية   
  .إعداد الموازنة في القطاع الحكومي

ن ، وأ للتعبير عن جميع ما ذكـر      ن استخدام مصطلح الموازنة كافٍ    ن أ ويرى الباحثا 
 تحديد دور الموازنة في ذلك      إلىمصطلح الموازنة سيؤدي    إلحاق أي مصطلح إضافي مع      

  .المجال
  : للموازنة منها فيوقد وردت عدة تعار

 فهي خطة العمل للمـستقبل      ، تحقيقها إلىتعبير كمي عن األحداث التي تسعى المنظمة        . ١
 والخصوم المتوقعـة خـالل فتـرة        واألصولتبين بالتفصيل اإليرادات والمصروفات     

  ) ١٨٤، ١٩٩٩ الرجبي، (العمل المقبلة
نها تعبير مالي وكمي عن الخطة      االصطالحات المالية والكمية، أي إ     عنها ب  خطة معبر . ٢

الـرزق،  (الشاملة لعمليات المنظمة ومواردها خالل فترة محدده يسهل الرقابة عليهـا       
٢٠٨، ١٩٩٣(  

ء على ذلك   التعبير الكمي لخطة موضوعة عن أنشطة المنظمة لفترة محددة وتساعد بنا          . ٣
  )Horngren, 2002, 176(في تحديد االحتياجات لتنفيذ هذه الخطة  

 وهـي   ، وغيرها خالل الفترة المقبلة    الموارد واستخدامها خطة تفصيلية للحصول على      .٤
، ٢٠٠٠،  جاريـسون ونـورين   (تمثل خطة للمستقبل معبراً عنها بشكل كمي ورسمي         

٤١٨(  
 استخدام الحاسوب في عمليـة إعـداد        إنل  ف السابقة يمكن القو   يومن خالل التعار  

ير مفهوم الموازنة كونها عبارة عن خطة ماليـة شـاملة           يالموازنة لم يكن له تأثير في تغ      
مترجمة  نقدياً وكمياً لعمليات المشروع خالل فترة زمنية معينة والتي تمثل خطط وسياسة              

ط فـي المنظمـة وذلـك       إدارة المنظمة لفترة محددة قادمة والتي تغطي جميع أوجه النشا         
   .لتحقيق أهداف محددة

  
   أنواع الموازنة-ثانياً

 عدة أنواع بحـسب الزاويـة       إلىقام العديد من الباحثين والكتاب بتصنيف الموازنة        
  :  االنواع االتيةإلىالتي ينظر كالً منهم إليها وبشكل عام يمكن تقسيم الموازنات 

  
  ة من حيث الفترة التي تغطيها الموازن-أوالً

  .موازنة طويلة األجل .أ
  .موازنة قصيرة األجل .ب

   من حيث المرونة-ثانياً
  .الموازنة المرنة .أ

  .الموازنة الثابتة .ب
   تغطية الموازنة الذيمن حيث طبيعة العمليات والنشاط -ثالثاً

  .موازنات تشغيلية .أ
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  .موازنة رأسمالية .ب
  موازنة نقدية .ج
   من حيث نطاق الموازنة-رابعاً
  )الفرعية(الموازنة الوظيفية  .أ

  )ةالرئيس(الموازنات الشاملة  .ب
  من حيث الهدف منها  -خامساً

  .موازنة الرقابة .أ
  ).موازنة األداء(موازنة البرامج واألداء  .ب
  موازنة التخطيط والبرمجة .ج
   من حيث الموضوع الذي تغطيه-سادساً

  .الموازنات العينية .أ
  .الموازنة المالية. ب

  .الموازنات النقدية .ج
 اختفاء المبـرر مـن تقـسيم        إلىن استخدام الحاسوب سوف يؤدي      ويرى الباحثان أ  

 نفـاً آ  إعداد الموازنة وبكافة األنواع التي ذكرت      إلى ألنه سوف يؤدي     ، أنواع إلىالموازنة  
  :حيث يمكن إعدادها وبسهولة لتكون

  .للفترات الطويلة والقصيرة األجل .١
 .اطحسب حجم نشب أيمرنة  .٢
 .رأسمالية أو تشغيلية .٣
 .شاملة لجميع األنشطة والوظائف .٤
 .اجلهأتحقق جميع األهداف التي يتم إعدادها من  .٥
  .بشكل عيني أو مالي أو نقدي .٦
  

  مفهوم عملية إعادة الهندسة وأهميتها
يعد استخدام الحاسوب في معظم المنظمات الحكومية أو األهلية من أكثر المواضـيع             

الجمة التي تعود بالنفع على كل من يتعامل مع تلك المنظمات، ومـع             أهمية بسبب الفوائد    
 استخدام الحاسوب في عصرنا الحالي أصبح ال غنى عن إعادة هندسـة             إلىوجود الحاجة   

 وذلك لتجنب ما    ،إجراءات العمل التي تعنى بكيفية سير اإلجراءات اإلدارية في المنظمات         
  .عمل  باستخدام الحاسوب بيئة إلىقد يحدث من أخطاء عند االنتقال 

وال يمكننا الحديث عن إعادة هندسة إجراءات العمل من دون التطـرق لموضـوع              
ن إعـادة هندسـة   أاالتجاهات الحديثة لتطوير وقياس األداء المؤسسي الذي مما الشك فيه      

 لقياس أداء أي منظمـة وإلعـادة صـقل كفـاءات            إجراءات العمل تعد خطوة مهمة جداً     
اكل التنظيمية في المؤسسات من بعد تطبيقها ألنظمـة جديـدة مـن تقنيـة            العمليات والهي 

  .المعلومات
هناك عدة مسميات إلعادة الهندسة منها إعادة التصميم الجذري  والهنـدرة وإعـادة              

 وقد وردت العديد من التعـاريف لعمليـة إعـادة           ،الهندسة التنظيمية وإعادة هيكلة العملية    
  :الهندسة منها
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 Neill) هـا وبينتصميم تتابع العمل وعمليات التشغيل داخل المنظمات تحليل وإعادة  . ١
and Sohal , 1999, 573 ) 

إعادة التفكير بصورة جادة وأساسية في عمليات المنظمة وإعادة تـصميمها بـشكل              . ٢
 – الجـودة  –جذري لتحقيق تحسينات ثورية في معايير األداء الهامة مثـل التكلفـة        

 (Hammer and Champy, 1993, 24) سرعة االنجاز –الخدمة 
إحداث تغيير جذري في العمليات التنظيمية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومـات          . ٣

  وذلك لتحقيق تحسينات جوهرية في الجـودة واألداء واإلنتاجيـة          ،االستخدام األمثل 
(Raymond, et al ., 2003, 72) 

م الشركة بإعادة التـصميم     نه يمكن تعريف إعادة الهندسة بأنها قيا      ويرى الباحثان أ  
ق العمل المتبعة فيها من خالل استخدام تكنولوجيـا         ائفي العمليات اإلدارية للمنظمة وطر    

المعلومات  لتحقيق أهدافها من خالل سعيها لتحقيق تحسينات جوهرية في معايير قيـاس              
  .األداء مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة

ن جميعها تشترك في عدد من العناصر وأهمها        أ من خالل التعاريف السابقة يتبين    
  ):٢عارف سمان، بدون سنة، (

ـ إن إعادة الهندسة للعمليات اإلداريـة ال تـشمل الطر         : اًًأن يكون التغيير أساسي    . ١ ق ائ
 األعمال نفسها والفرضـيات التـي       إلىواألساليب اإلدارية المستخدمة بل تتجاوزها      

  .تقوم عليها 
 في إعادة هندسـة العمليـات       اًيجب أن يكون التغيير جذري    : اًأن يكون التغيير جذري    . ٢

 ما هو موجـود    أن يكون له قيمة ومعنى ويتمثل في تطوير وتحسين    ،اإلدارية بمعنى 
أي إعادة بناء ما هو موجود بشكل أساس لكي يـتالءم  مـع              . وليس تغييراً سطحياً  

 .المتطلبات الحالية وأهداف المنظمة
 تحقيـق نتـائج     إلى تتطلع عملية إعادة الهندسة      :خمةأن تكون النتائج جوهرية وض     . ٣

 .لتحسين النسبي والشكلي في األداء أي ال تقتصر على ا،جوهرية وضخمة
 إعادة بناء   إلى تركز إعادة الهندسة للعمليات اإلدارية       :أن يكون التغيير في العمليات     . ٤

وليات ؤلمـس العمليات اإلدارية وليس على الهياكل التنظيميـة ومهـام اإلدارات أو ا           
ز والبحـث ولـيس األشـخاص     فالعمليات اإلدارية نفسها هي محور التركي     ،الوظيفة

 .واإلدارات
 تعتمد إعادة الهندسة للعمليات اإلدارية على       :أن يعتمد التغيير على تقنية المعلومات      . ٥

االستثمار في تقنية المعلومات واستخدام هذه التقنية بشكل فعال بحيث يـتم توظيفهـا     
  .ق وأساليب تنفيذ العملائالجذري الذي يخلق أسلوبا إبداعيا في طرللتغيير 

  ): ١، ٢٠٠٥التركي،  (التيةوتستخدم إعادة الهندسة عادة في الظروف ا
  .الرغبة في التطوير العمل اإلداري . ١
 .أتمتة المعلومات لدى المنظمة . ٢
 .فشل المنظمة في تحقيق األهداف المرسومة لها . ٣

ستخدام مفهوم إعادة الهندسة في إعادة التصميم الجذري         ا إلىوهكذا يسعى الباحثان    
حد تقنيات المعلومات إلحـداث     أ وهو   ،لعملية إعداد الموازنة من خالل استخدام الحاسوب      

تحسينات جوهرية في عملية إعداد الموازنة في مجال التكلفة والجودة وسـرعة االنجـاز              
  .مالية خطة شاملة ألنشطة المنظمة معبرا عنها بصورة وصفهاب
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  أهمية إعداد الموازنات وأهدافها ووظائفها في ظل استخدام الحاسوب
   دور الحاسوب في زيادة أهمية إعداد الموازنات  -أوالً

 ألنها تعكـس مـا      ،قد يدعي البعض بأن الموازنات ما هي إال ضياع للجهد والمال          
ألرقام التي تحتويها    مما قد يؤدي با    ،وهذا المستقبل غير مرئي   ،يتوقع حدوثه في المستقبل     

  أن تكون بعيدة عن الواقع الفعلي وهذا يجعل أداءها غير مالئم لالستخدامات             الى الموازنة
 ولكن كلما   ،عداد الموازنات إلموازنة يمكن قبوله في بداية عملية       اإلدارية، إن هذا االنتقاد ل    

تحتويهـا  تقدمت خبرة المنظمة في مجال التخطيط ازدادت درجة دقـة البيانـات التـي               
  .الموازنة

إصدارات المجمع العربـي    : (ن أهمية خصائص الموازنة تتضح من خالل      ولهذا فإ 
  )٢ -١، ٢٠٠١للمحاسبين القانونين، 

 وهـذا   ،ر المستقبل باسـتمرا   إلى التخطيط لدى المنظمة وهذا يجعلها تنظر        ةخلق عاد  .١
 يساعد المنظمـة    ت، ويرى هورنجرن بأن التفكير المسبق      تقليل عدد المفاجآ   إلىيؤدي  

 فمثالً إذا توقعت المنظمة حدوث عجـز        ،على تغيير األحوال والظروف نحو األفضل     
في النقدية خالل فترة الموازنة، فانه يمكن ترتيب التمويل قبل الحاجة إليه بفترة طويلة،              

ن التخطيط يساعد المنظمة علـى جدولـة   ذلك ناتجاً عن توسعات رأسمالية فإ وإذا كان   
  .ات لتخفيف الضغط عليهاهذه التوسع

تساعد الموازنة في توجيه االستمارات بصورة سليمة، ألنه باستخدام الموازنـة تعلـم              .٢
 ومـا هـي     ،المنظمة ما هي الوحدات اإلدارية التي يجب دعمها من حيـث المـوارد            

  . ذلك الدعمإلىالوحدات التي ليست بحاجة 
  .ي وضع خطة المشروعتساعد في اشتراك المستويات اإلدارية الدنيا ف .٣
حدى الوسائل الرقابية فكما هو معروف فهي تحتـوي علـى التكـاليف             إ الموازنة   تعد .٤

واإليرادات التي يتوقع حدوثها خالل فترة الموازنة، وبمقارنتها مـع األرقـام الفعليـة              
ا وتحليل أسبابه  ت فيتم بذلك تحديد االنحرافا    ،المتحققة والواردة في الموازنة تتم الرقابة     

  . الجهات اإلدارية العلياإلىوالتقرير عن ذلك 
فعند معرفة حجم المبيعات    ،التنسيق بين اإلدارات واألقسام المختلفة في المنظمة الواحدة        .٥

المتوقع يتم الطلب من إدارة اإلنتاج وضع برامج اإلنتـاج التـالي لتلبـي احتياجـات                
  .المبيعات وهكذا

  .ية لمراكز التكلفة والربحية واالستثماريةالموازنة تساعد في تحديد المسؤول .٦
  .خلق روح التعاون بين األقسام واإلدارات المختلفة .٧
  .يجابية لتحقيق أهداف المنظمةيمكن للموازنة أن تكون قوة إ .٨
عـدادها   مجموعة أرقام قد تمت المـساهمة بإ تمثل الموازنة خطة واجبة التنفيذ وليست    .٩

  .ليهامن قبل المدراء والموافقة ع
ن استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنات سـوف يـؤدي           وهنا يرى الباحثان أ   

 حيـث تعتمـد األسـاليب الكميـة         ، تحقيق الموضوعية والدقة في إعـداد الموازنـة        إلى
، وهذا   من المبيعات  بدءاًواإلحصائية في عملية إعداد التقديرات في بنود الموازنة المختلفة          

 فضالً عن جوانـب الدقـة التـي         ، العتماد على التقدير الشخصي    التقليل من ا   إلىدي  يؤ
  .يوفرها الحاسوب من خالل العمليات الحسابية
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   أهداف الموازنة -ثانياً
ويمكن تلخيص أهـم   ،يتم عادة إعداد الموازنات وذلك لتحقيق مجموعة من األهداف 

  :)٤٤٤، ١٩٩٠الواعظ (تي هذه األهداف باآل
 خطوط فرعيـة  إلىوقعة مع المصاريف المتوقعة وترجمة ذلك       تخطيط اإليرادات المت  . ١

متوازنة لألقسام المنظمة بما يضمن تحقيق الهدف بشكل كفـوء وبأقـل التكـاليف              
  .الممكنة

تحديد معايير دقيقة تكون أساساً في تقييم األداء وتحديد مسؤولية كل فرد عن النـشاط        . ٢
  .ما هو مخطط لهالمكلف به من خالل مقارنة التنفيذ الفعلي مع 

نها التأثير على أي مـن      واجهة الظروف التي من شأ    ترشيد القرارات اإلدارية عند م    . ٣
  . وما يتطلبه ذلك من إجراءات التعديل اإلدارية والفنية،الخطط األخرى

توجيه رأس المال باالتجاه األكثر ربحاً أونفعاً في تقليل التكـاليف وبالتـالي تحقيـق               . ٤
  . لعوامل اإلنتاج والمواد المتاحةاالستخدام األمثل

توفير المؤشرات والبيانات الكمية والقيمة والنوعية للجهات المسؤولة عن التخطـيط           . ٥
  .والمتابعة المركزية

  .لتشغيل النشاط الجاري للمنظمة بشكل فعالضمان كفاية رأس المال العامل . ٦
 عند مراقبة إنجازهم الفعلي بما      خلق جو نفسي ايجابي للعاملين بما يعزز الثقة بأنفسهم        . ٧

 مؤشرات كمية واضحة تبعـث      إلىهو مخطط من خالل ترجمة الجهود التي بذلوها         
  .على االرتياح والتحفيز

 أهداف عمليـة إعـداد الموازنـة        فيويرى الباحثان ان استخدام الحاسوب لم يؤثر        
  . وتحقيقها هذه األهدافإلى على سهولة الوصول بالتأكيدثر أ ولكنه ،بشكل مباشر

  
   وظائف الموازنة -ثالثاً

لقد تحدثنا فيما سبق عن أهمية الموازنة ومن خالل ذلك نجد أن هناك مجموعة من               
  ):٢٣٥-٢٣٤، ١٩٨٨هيتجر، (الوظائف التي تقوم بها الموازنة وهذه الوظائف هي 

  
  التخطيط .١

وازنـة فهـو    إن التخطيط هو ما يفكر فيه معظم األفراد عندما يذكر لفظة إعداد الم            
من كونها مجرد أفكار مبدئية، وحتى يـتم اعتمـاد مـن            بدءاً  يشمل كل مراحل الموازنة     

عداد الموازنة غالبـاً    إل لحيث إن معظم الوقت والجهد الذي يبذ      . السلطات العليا وإقرارها  
 التخطيط الجيد والمتأني يمكن من تحقيق رقابه جادة         ،ذلك ألن ما يبذل في مرحلة التخطيط    

  . ثانية للموازنةكوظيفة
  
  الرقابة.٢

يقصد بالرقابة مقارنة نتائج األداء الفعلي باألداء المخطط له والمستهدف طبقاً لمـا             
ن هذه المقارنة تتم من خالل إعداد ما يسمى بتقـارير           إ. أداءجاء في الموازنة من معايير      

 ،ا هو مخطـط لـه   التنفيذ الفعلي عم تتقييم األداء والذي نستطيع من خالله تحديد انحرافا       
 وثم اتخاذ ما يلزم من التـدابير واإلجـراءات          ،تومن ثم البحث عن أسباب هذه االنحرافا      

 وبالتالي تـضيق الخنـاق      ، السالبة تولين عن االنحرافا  ؤألتصحيحيه وذلك لمحاسبة المس   
  .اعليها حتى ال تتكرر مره أخرى، ومكافأة المسئولين عن االنحرافات الموجبة وتطويره
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حـد هـذه   أن الموازنة وخالل مراحل تطورها قد ركـزت علـى          أباحثان  ويرى ال 
 ولكنها اآلن وباستخدام الحاسوب تحقق هاتين الوظيفتين معاً وذلـك لألسـباب             ،الوظائف

  :اآلتية
 قيام الحاسوب وبشكل تلقائي بعمليـة       إلىإن إعداد الموازنة باستخدام الحاسوب أدى        . ١

موجب الموازنة وعلى مستويات نشاط مختلفة      المقارنة بين األداء الفعلي والمخطط ب     
   .بمجرد إدخال البيانات الفعلية

 التعـرف   إلىإن قيام الحاسوب باستخراج االنحرافات وبشكل تلقائي وتفصيلي أدى           . ٢
 مما يساعد المنظمة في تنمية االيجابي منها ومعالجـة          ،على أسباب هذه االنحرافات   

 .السلبي
 سـهولة   إلـى  وإدارات المنظمـة يـودي        إن وجود الحاسوب في مختلف أقـسام       . ٣

تحقيق أهـداف   إلى  دي  تنسيق بين جهودها وتوحيدها بما يؤ     وموضوعية في عملية ال   
   .المنظمة

  
  مبادئ وقواعد إعداد الموازنة

  عداد الموازنة إ مبادئ -أوالً
لكي يتم إعداد الموازنة بصورة صحيحة ودقيقة فالبد من وجود مبادئ علمية تقـوم              

  : يأتلموازنة ومن أهم هذه المبادئ ما يعلى أساسها ا
 ويقصد بهذا المبدأ أن تشمل الموازنة جميع أوجه النشاط في المنظمـة             : مبدأ الشمولية  .١

 أو من   ،)الخ...إدارة انتاج، بيع، تخزين، مشتريات، أفراد،    (سواء من الناحية الوظيفية     
  ).الخ...أقسام، إدارات، فروع،(الناحية التنظيمية 

 فمـن خاللـه تـتمكن    ، يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ:االرتباط بالتنظيم اإلداري  مبدأ  . ٢
 ،اإلدارة العليا من تحقيق رقابة فعالة حيث يتم ربـط الموازنـة بمراكـز المـسؤولية               

وبالتالي يمكن ذلك من التعرف على المسؤولين عن االنحرافـات الـسالبة ومعـاقبتهم            
  .ات الموجبة ومكافأتهموالتعرف على المسؤولين عن االنحراف

عـداد وتنفيـذ    ركة جميع المستويات اإلداريـة فـي إ        ويقصد بها مشا   : مبدا المشاركة  .٣
 خلق  إلىاألمر الذي يؤدي    ،الموازنة بما في ذلك األفراد في المستويات اإلدارية الدنيا          

  .عدادهاإنجاح هذه الخطة ألنهم شاركوا في إحالة من الشعور بالمسؤولية لديهم في 
 ويقصد بالموضوعية االعتماد على أسس عملية دقيقة فـي إعـداد            :مبدأ الموضوعية . ٤

الموازنة واالعتماد على مصادر موثوقة بها للحصول على معلومات يمكن االعتمـاد            
  .عليها

ن ما هو واضح من العنوان فإ      ك :يز بين النشاط الجاري والنشاط االستثماري     يمبدأ التم . ٥
 حيث توجـد    ،ميز بين النشاط الجاري وبين النشاط االستثماري      هذا المبدأ يقصد به الت    

موازنة خاصة بالنشاط الجاري تسمى الموازنة التشغيلية وموازنة خاصـة بالنـشاط            
 ويرجح السبب فـي التمييـز بـين النـشاط           ،االستثماري تسمى بالموازنة الرأسمالية   

 الموازنة التشغيلية   أن إلى يز بين موازنتيها  ي وبالتالي التم  ،الجاري والنشاط االستثماري  
 استثمارات مختلفـة فـي      إلى مما يؤدي    ، تحديد الزيادة في الطاقة االنتاجية     إلىتهدف  
 سـنوات   إلـى العائد على المؤسـسة و ) الميزانية( المركز المالي في ثابته تؤثر أصول

  .كثيرة قادمة
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قـل مـن الفائـدة       أ ا أن تكون نفقات إعداد الموازنـة       ويقصد به  :مبدأ التكلفة والمنفعة  . ٦

كبر من فائـدتها    أ كلما كانت نفقات إعداد الموازنة       ألنه ،المرجوة من إعداد الموازنة   
  .كبر من التكلفةأ تكون الفائدة أن  منإذن البد،فأنها سوف تفقد من أهميتها وقيمتها 

لمختلفـة   ويعني هذا المبدأ التنبؤ بالعمليات ا      : البيانات تقديراً عن فترة قادمة     عدادإمبدأ  . ٧
 هذه العمليات، بحيـث يمكـن       ن على ضوء العالقات التبادلية بي     ةخالل فترة الموازن  

 وتتمثل هذه البيانـات فـي       ،توفير البيانات التقديرية التي تعد على أساسها الموازنة       
 المبيعات واإلنتاج والمخـزون     نالبيانات الخاصة بالمنظمة مثل البيانات التقديرية ع      

ولية، والمصروفات السلعية والبيعية واإلدارية والتمويلية وعالقات       السلعي والمواد األ  
المبيعات واإلنتاج والمخزون ومعدالت مستلزمات اإلنتـاج مـن المـواد والعمـل             
والمصروفات وعالقات التدفقات النقدية كعالقة المقبوضات بالمبيعـات واإليـرادات         

  .األخرى
تحقيق التوازن بين العمليـات  واألنـشطة   ن أهمية التنسيق تظهر في   إ :مبدأ التنـسيق  . ٨

ثر علـى الكفايـة      حدوث اختناقات تـؤ    إلىدي  دم مراعاة هذا المبدأ يؤ    المختلفة وع 
 ويعني هذا المبدأ تحقيق التجنس بين الجداول الفرعية المشتقة من           ،اإلنتاجية للمنظمة 

الجـداول   تغطـي    أن وذلك مراعـاة     ، الترابط والتنسيق الكامل بينها    دالموازنة بإيجا 
ن تهتم بالعالقات التبادلية بين أوجـه النـشاط         أ و ،الفرعية جميع العمليات واألنشطة   

المختلفة، فقد يتطلب التنسيق بين الجداول التقديرية للموازنة ضرورة تعديل الجداول           
  في ضوء بعض العالقات التبادلية التي لم تؤخذ في الحسبان

ـ  لذلك يتطلب المرونـة      ،المستقبل واحتماالته ن الموازنة معبرة عن     إ : مبدأ المرونة  .٩ ي ف
ـ المواج عقبة في سبيل     حعدادها بحيث تتضمن جميع الخطط البديلة حتى ال تصب        إ  ةه

 أي أن تتـيح  ،المنظمـة  الحكيمة لتغير الظروف واألوضاع المستقبلية التي تعيـشها     
يـة  مكانية التعديالت الالزمة طبق لتغيـر الظـروف الداخليـة والخارج          إالموازنة  

  .منظمةلل
يجاد التوازن بـين حجـم العمليـة        إ يعني مبدأ التوقيت الزمني      : مبدأ التوقيت الزمني   .١٠

توزيـع تقـديرات الموازنـة      وتوزيعها زمنياً والمقصود بالتوقيـت لـيس مجـرد          
 وإنما يعني توقيت العمليات بالنسبة لكل فترة فـي          ،على مدار فترة الموازنة   متساوية

 وعملية التوزيـع    ،التوازن بين جوانب النشاط في المنظمة     شكل برنامج زمني يحقق     
عني بالضرورة أن يكون التوزيع بالتساوي وعلـى الفتـرات          تالزمني للتقديرات ال    

 المقصود هو فقط توزيع التقديرات على فترات السنة طبقاً لتوقعات أو            نإالمحددة بل   
  لنتمكن مـن     ةالمتابعاحتمال الصرف أو التحصيل حتى تمكن الرقابة على التنفيذ و         

  .تجنب أي ارتباكات مالية
 تبـدأ عمليـة إعـداد       :مبدأ التعبير عن الموازنة في شكلها النهائي في صورة مالية         . ١١

الموازنات التخطيطية بتحديد المشروعات أو البرامج التي تـزعم الوحـدة الواحـدة           
سـلعية وخدميـة    القيام بتنفيذها وتحديد عناصر اإلنتاج الالزمة في شكل مستلزمات          

وحجم العمالة الالزمة وكل نوع منه وتحديد حجم اإلنتاج، وحجم المبيعات، وحجـم             
 وتعد تلك التقديرات في شكلها النهـائي   ،المخزون السلعي وخالف لذلك من العناصر     

وحدات نقدية أو مالية فمن أهم مبادئ علم المحاسبة أنه يعتمد على النقود كمعيار أو               
  .ةقيم العمليات االقتصاديأساس موجود لقياس 
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يعني مبدأ القياس االحتمالي األخـذ   : )١٧٦هاشم، بدون سنة،    ( مبدأ القياس االحتمالي     .١٢
 كل قيمة في الموازنة سواء تكلفة أو أيراد         إلىفي االعتبار ظاهرة التأكيد حيث ينظر       

على أساس  أن ترجمة نشاط المنظمة يكون متمثالً في توقعات مبنية علـى أسـس                
 ما لعامل الـزمن مـن     ،فضال عن لمية تأخذ كافة الظروف واإلمكانيات واألهداف       ع

  . كما يعني أيضاً التخطيط االيجابي للمستقبل وليس مجرد التنبؤ بهذا المستقبل،تأثير
عداد تقديرات الموازنة على أساس     إن يتم   أيجب  ): ٥،  ١٩٩٢زهران،   (مبدأ الواقعية . ١٣

ب على ذلك تقدير احتياجات بأقل أو أكثر مـن الـالزم            ال ترت إواقعي قابل للتحقيق و   
 في صورة احتياجـات بنـاء       منظمةومن ناحية أخرى يجب أن تتم ترجمة أهداف ال        

على معايير واقعية لألداء وعلى أساس االستخدام األفـضل لإلمكانيـات والمـوارد             
  .المتاحة

لموازنة التخطيطية كأداة   ن نجاح أو فشل ا    أ مما الشك فيه     :المبدأ السلوكي للموازنات  . ١٤
للتخطيط والرقابة يحدده التأثير المحتمل للموازنة في سلوك األفـراد العـاملين فـي         

 مناقـشة   إلـى  حيث تهدف    ،مثاالً طيباً في هذا الشأن    " واالس" دراسة   دالمنظمة وتع 
الجوانب السلوكية المتعلقة باستخدام الموازنات التخطيطيـة فـي عمليـة الرقابـة             

  :إلىويمكننا القول بأن سلوك األفراد العاملين في المنظمة يهدف  ،اإلدارية
  . تحقيق أهداف عامة المنظمة-
  . إشباع حاجات فردية-

  :الت السلوكية قد تنتج عن عدم التوافق بين هذين الهدفينم المكياتيفيما 
  محددة تستخدم كــأساس    اً تحدد الموازنة التخطيطية أهداف    :الضغط غير المرغوب فيه    .أ

 هؤالء األفراد في مواجهة الضغط      ، وغالباً ما يلجأ   في تقييم أداء العاملين في المنظمة     
 أدائهـم عـن     ىالواقع عليهم من مستويات اإلدارة العليا خاصة إذا ما انحدر مـستو           

 نظام الموازنات المستخدمة في الوحدة ويؤدي       إلىالمستويات المحددة في توجيه النقد      
  .لين عدم الثقة بين العامإلى

 لتقبل قـدر معـين مـن        اًإن األفراد العاملين في المنظمة يبدون استعداد       :المجموعات .ب
 هـؤالء األفـراد فـي       ، وغالباً ما يلجأ   الضغوط يتعذر بعده تحمل أي ضغط أضافي      

 تكوين مجموعات توفر لهم الشعور بالطمأنينـة        إلىمواجهة الضغوط الواقعية عليهم     
 ، انه يمكن للمنظمة استغالل مثل هذه المجموعات مصدراً لالحتكـاك وعلى الرغم من  

  نقل الضغط الواقع عليهم      مويظهر الضغط بوضوح بين رؤساء العمال حيث ال يمكنه        
 فعل عنيفة تمثـل ذلـك       ةدون توقع رد  من  شرافهم و إ العمال الذين يعملون تحت      إلى

هة الضغط الواقع عليهم بتكـوين       مواج إلى لذلك غالباً ما يلجا رؤساء العمال        ،جراءإلا
  .مجموعات منهم

 تحديـد   إلـى ن الرقابة عن طريق استخدام الموازنات يؤدي        إ : اإلدارات ىالتركيز عل . ج
 وبالتالي  ، أدارتهم الفردية  الى التركيز انتباه مديري المشروع      االمسؤولية وينتج عن هذ   

 كذلك بالنـسبة للوحـدات   اتخاذ قرارات قد تكون مفيدة إلدارات معينة غير أنها ليست  
نموذجان السلوكيان في بحث ستيدري وبيكروجين على مشكلة توافـق          ويركز األ ،ككل

األهداف أي التوافق بين األهداف التي تحددها اإلدارة الواحدة واألهداف التي تتقبلهـا             
     وفي سبيل دراسة هذا التوافق     ،المستويات التنفيذية الدنيا والتي تتمثل عادة في العمال       

نـه يمكـن    أ حيث اكتشف     ،  التوقع للعامل  ىركزت دراسة ستيدري على أهمية مستو     
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تحقيق مستويات أفضل لألداء إذا ما ارتبطت الموازنة التخطيطية بمـستوي التوقـع             
  .للعمال
  : على هذا المبدأ في تعريف الموازنة حيث عرفت على أنهازنه تم التركيإكما 

 والعاملين والمؤسـسات واألطـراف أو       زبائنئمة مع ال  خطة مالية تبنى على العالقات القا     
 ألنهـا   ،األقسام المالية األخرى مع ضرورة المحافظة وصيانة هذه العالقات وتطويرهـا          

  )٨١-٨٠، ١٩٩٨حسين، (استمرار تغير الظروف تتغير ب
الموازنة بعد اإلقرار والموافقة عليها بمثابة      د   تع :تحديد األهداف المرجوة من الخطة     .١٥

 ألنها خطة عمل    ،عيار لتقيم األداء يمكن على أساسه محاسبة المسؤولين وتقييم أدائهم         م
  .محددة المعالم وبالتالي هي أداة للرقابة ومتابعة التنفيذ

 استخدام  أنومن خالل عرض هذه المبادئ األساسية إلعداد الموازنة يرى الباحثان           
  : يفي مبادئ الموازنة وكما يأتأثيرالحاسوب وتعزيزه من خالل شبكة حواسيب داخلية له ت

 أوجهتعزيز مبدأ الشمولية لسهولة استخدام الشبكة الداخلية للحواسيب في شمول جميع             . ١
  .النشاط في المنظمة

 حيـث تكمـن الـشبكة الداخليـة     ،تعزيز مبدأ االرتباط اإلداري وزيادة فعالية الرقابة    . ٢
 .فاتللحواسيب من تحديد للمسؤولية وتحليل تلقائي لالنحرا

 جميـع   إشراك حيث تمكن شبكة الحواسيب الداخلية من سهولة         ،تعزيز مبدأ المشاركة   . ٣
 .المستويات في عملية إعداد الموازنة

 حيث تتضح أهمية استخدام الحاسوب في تحقيق الموضوعية         ،تعزيز مبدأ الموضوعية   . ٤
ـ               در في إعداد الموازنة من خالل اعتماد األساليب الكمية واإلحـصائية واالبتعـاد ق

 .المستطاع عن التقدير الشخصي
 تقليل الكلف المستخدمة    إلى حيث يؤدي استخدام الحاسوب      ،تحقيق مبدأ الكلفة والمنفعة    . ٥

 من خالل تقليله لعدد الموظفين الذين يقومـون بإعـداد جـداول             ،في إعداد الموازنة  
ـ   وهـذا يع دعـدا إالالموازنة وكذلك الوقت والجهد الذي يبذلونه في عملية       ل نـي تقلي

 .لتكاليف إعداد الموازنة
ن هذا المبدأ يعنـي التنبـؤ       ، وذلك أل  عداد البيانات تقديراً عن فترة قادمة     إتعزيز مبدأ    . ٦

 هـذه   ن على ضوء العالقـات التبادليـة بـي        ةبالعمليات المختلفة خالل فترة الموازن    
ن استخدام الحاسوب يمكن من استخدام عالقات كميـة موضـوعية بـين             أو،العمليات

 .ت المختلفة للشركة تمكن من إعداد البيانات تقديراً للفترات القادمةالعمليا
 سهولة التنسيق بـين العمليـات        إلىتعزيز مبدأ التنسيق  ألن استخدام الحاسوب أدى          . ٧

واألنشطة المختلفة من خالل تحقيق التجنس بين الجداول الفرعية المشتقة من الموازنة            
 .ابإيجاد الترابط والتنسيق الكامل بينه

، اذ   واضح في مبدأ المرونة      تأثيرتعزيز مبدأ المرونة ألن استخدام الحاسوب كان له          . ٨
 عقبة في سبيل المواجـه الحكيمـة    ح حتى ال تصب    ، هم بإدخال جميع الخطط البديلة    أس

لتغير الظروف واألوضاع المستقبلية التي تعايشها المنظمة كما يمكـن مـن إجـراء              
 . الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة لتغيراًالتعديالت الالزمة طبق

 سهولة توقيت العمليات بالنـسبة      إلى استخدام الحاسوب    أدى اذ   مبدأ التوقيت الزمني،   . ٩
لكل فترة في شكل برنامج زمني يحقق التوازن بين جوانب النـشاط فـي المنظمـة                
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 ،وعملية التوزيع الزمني للتقديرات طبقاً لتوقعات أو احتمال الـصرف أو التحـصيل            
 .حتى يمكن الرقابة على التنفيذ ومتابعته وحتى يمكن تجنب أي ارتباكات مالية

  
   إعداد الموازنة  ه قواعد وخطوات-ثانياً

، ٢٠٠٠ العـال،  عبد: (التيةخذ بنظر االعتبار القواعد ا    عند إعداد الموازنة فأنه يؤ    
١٦٤(.   

ـ       .أ اج ومراكـز الخـدمات   ربط الموازنة بالتكاليف على أن يتم التمييز بين مراكـز اإلنت
ومراكز الخدمات اإلدارية والتمويليـة، ومراكـز        اإلنتاجية ومراكز الخدمات التسويقية،   

  .العمليات الرأسمالية
  ).فصلي( الموازنات السنوية على أساس شهري أو ربع سنوي إعداد .ب
 مـن   تلتزم الوحدة بتوزيع الموازنات السنوية جغرافياً على الفروع التي تزاول جانبـاً            .ت

  .أنشطتها االقتصادية الرئيسية
 وقـد روعـي فـي       ،عداد الموازنة بالنماذج المعدة لهذا الغرض     إتلتزم الوحدة بصدد     .ث

وتجـدر  . خدم كال من عمليات التخطيط ومتابعـة التنفيـذ        نموذج أن ي  تصميم هذا األ  
 أن الموازنات في ظل النظام المحاسبي الموحد ال تختلف فـي جوهرهـا              إلىاإلشارة  

 لها من حيث اعتبار الطاقة اإلنتاجية ولـيس الطلـب    المذكورة آنفاً ن القواعد العامة    ع
  .المتوقع على اإلنتاج بمثابة العامل المحدد في تخطيط األنشطة المختلفة

 حيث يقـوم    ،عدادهاإتمثل الموازنة  خالصة تظافر جهود عدة أفراد يشتركون في           
في الوحـدة بإعـداد التقـديرات المتعلقـة         المختصون باإلشراف على األنشطة المختلفة      

قدر من غيرهم فهما للظروف ومشكالت األنشطة التي يـشرفون          أبأنشطتهم باعتبار أنهم    
 غير أن نتيجة استخدام الموازنات كأداء لتقييم أداء األنشطة المختلفة في الوحدة فقد              ،عليها

راتهم رغبـة مـنهم فـي       شراف على هذه األنشطة بالمبالغة  في تقدي       إليقوم المختصون با  
لـذلك  . لظهور أمام المستويات اإلدارية العليا بمستويات أداء أفضل من بـاقي األنـشطة      ا

تعرض التقديرات المختلفة على لجنة الموازنة التي تتكون عادة من رئيس مجلـس اإلدارة   
ـ  . الخ...تومن المدير المالي ومدير المبيعات، اإلنتاج، المشتريا   ا وتختص هذه اللجنـة بم

  ):١٨٨-١٨٧، ١٩٩٩الرجبي، (ي يأت
  .تباعها بصدد إعداد الموازناتإتحديد اإلجراءات الواجب  .١
  .مراجعة واعتماد التقديرات المختلفة المقدمة والتنسيق بينها .٢
  .تاريخ إنهاء لتقديم التقديرات لألنشطة المختلفة والمواد المالية في الوحدةتحديد  .٣
  .لة بتحسين مستوى األداء في الوحدةاقتراح اإلجراءات الكفي .٤
إجراء التعديالت في الموازنات السابق اعتمادها في ضوء انحرافات النتـائج الفعليـة              .٥

  .عن الموازنات
تحديد بداية ونهاية فترة إعداد الموازنات في ضوء المستجدات والظروف التي تتـأثر              .٦

 .بها الموازنة
 تعزيـز القواعـد الخاصـة باعـداد      إلىى   استخدام الحاسوب أد   أنويرى الباحثان   

  :الموازنة وسهولة تحقيقها من خالل
سهولة ربط الموازنة بالتكاليف وتحديد لمراكز التكـاليف وتوزيـع تكـاليف مركـز               . ١

  .الخدمات على المراكز اإلنتاجية وبشكل تلقائي



  ]١٤[                                                                        ...   إعادة هندسةيف  احلاسوباستخدام
 
 .و فصلي أو نصف سنوي وبشكل تلقائيإعداد الموازنة على أساس شهري أ . ٢
زنة وبسهولة حسب المناطق الجغرافية على الفروع وحـسب المنتجـات           عداد الموا إ . ٣

 .وعلى المستوى الكلي وبشكل تلقائي
وفـق أي نظـام سـواء       على  إن استخدام الحاسوب يمكن من اعتماد أي نماذج معدة           . ٤

 .خرآحسب النظام المحاسبي الموحد أو أي نظام محاسبي ب
د الموازنة من مبيعـات للـشركات       األخذ بنظر االعتبار الظروف الخارجية عند إعدا       . ٥

 الخ  ....المنافسة أو أي محددات على العملية اإلنتاجية 
  :ييمكن إيضاحها بما يأتفما خطوات إعداد الموازنة أ

تعمـل األهـداف     اذ،    وهي وضع األهداف طويلة األجل وقصيرة األجل       :الخطوة األولى 
في األجل الطويل ويتم    ة ألنشطة المنظمة    لة األجل على رسم المالمح الرئيس     طوي

تحديد هذه األهداف عادة بناء على دراسة كال من السوق، والظروف االقتصادية            
واالجتماعية، ويتم التعبير عن هذه األهداف باستخدام عبارات عامة مثل زيـادة             
قيمة المبيعات، تنويع المنتجات،ويتم بيان طريقة تحقيق هذه األهداف عن طريـق            

  . لالموازنات طويلة األج
 فاألهـداف  ، يتم ربط هذه األهداف باإلمكانيات والمصادر المتاحة للمنظمة :الخطوة الثانية 

نرى سهمين  من هنا    ،الواقعية هي التي تحدد في ضوء طاقات وإمكانيات المنظمة        
  .يربطان بين األهداف واإلمكانيات لبيان التأثير المتبادل بينهما

امج والجداول التشغيلية التي تغطي أنشطة الوحـدات         ويتم فيها إعداد البر    :الخطوة الثالثة 
 وبعد ذلك يتم تجميع هذه الجـداول فـي جـدول             ، اإلدارية الفرعية في المنظمة   

 جـدول   إلـى  حتى نصل    ،ةخطوط السلطة والمسؤولية في المنشأ    حسب  بمركزي  
تمام هـذه الخطـوة إذا وجـدت        إوبعد  . ملخص واحد يعكس خطة المنظمة ككل     

 تستطيع تحقيق أهدافها يمكن لها تعـديل الخطـة أو األهـداف أو              اإلدارة أنها ال  
  .كليهما قبل أن تتم اعتماد هذه الخطة من قبل اإلدارة العليا

 يـتم هنـا حـصر أرقـام التكـاليف           ،اذ وتتضمن التنفيذ الفعلي للخطة      :الخطوة الرابعة 
  .واإليرادات الفعلية التي حدثت فعالً

 تنة األرقام الفعلية مع أرقام الموازنة لكـشف االنحرافـا          يتم فيها مقار   :الخطوة الخامسة 
 إلىن هذه المعلومات قد تدفع المنظمة       إ اإلدارة،   إلىبينهما وتقديم ذلك في تقارير      

  .ر أهدافها الموضوعية، وتعرف هذه المعلومات بالتغذية العكسيةيتغي
رابعـة  ن تأثير استخدام الحاسوب يتـضح جليـاً فـي الخطـوة ال            أويرى الباحثان   

والخامسة حيث يسهل من عملية إعداد البرامج والجداول التشغيلية وبشكل تلقـائي كمـا              
  .يمكن من تحليل االنحرافات وبشكل تلقائي وتفصيلي للموازنة

  
  )حالة دراسية( الموازنة إعدادكسل  في أاستخدام برنامج 

ـ     ن الحاسوب االلكتروني يتكون من جزئيي     إن ، وال  ات األول معدات والثاني برمجي
 هذه البرامج الجاهزة هو برنـامج       أهمحد  أوإن  . دون برامج يمكن للحاسوب أن يعمل من      

)EXCEL (  ،    التي كسل أحد البرامج ألجاهزة الذي يستخدمها الحاسوب و       أحيث يعد برنامج
ن عند قيـامهم    يحتاجها وبشكل خاص اإلحصائيون واالقتصاديون واإلداريون والمحاسبو      

ن البرامج السهلة ذات القدرة العالية على القيـام بالعمليـات الماليـة             بعملهم، ذلك ألنه م   
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واإلحصائية واالقتصادية سواء في مجال المحاسبة المالية أو استخدام المحاسبة اإلداريـة            
  .أو أي فرع من فروع المحاسبة بالمعنى الشامل لعلم المحاسبة

إذ إن   يمكـن تـصوره      كسل في العمل المحاسبي نجاحـاً ال      إاثبت استخدام برنامج    
 وقـد أعطـى     ، تصميمها باستخدام هذا البرنامج    لمحاسبية االلكترونية يمكن  معظم النظم ا  

نجاز جميع العمليات   إاستخدام هذا البرنامج في العمل المحاسبي دقة، سرعة، سهولة، في           
  .التي يمكن القيام بها داخل النظام المحاسبي

  
   حالة دراسية -أوالً

 الشاملة نفترض الحالـة الدراسـية       دام البرامج في إعداد الموازنة    لبيان كيفية استخ  
  :تيةاآل

ب وتقوم بتسويقها فـي  ,تقوم شركة الموصل الصناعية بإنتاج نوعين من المنتجات أ     
  :تيةوقد وفرت البيانات اآل) ، اربيل، دهوكموصل(ثالث مناطق 

  .١ الجدول كانت المبيعات الفعلية للسنوات العشر األخيرة كما هو وأضح في . ١
 .تبيع الشركة منتجاتها بسعر دينار للمنتج أ ودينار للمنتج ب . ٢
 . ٢٠٠٣يقدر مخزون المنتجات التامة في أول كانون الثاني  . ٣

  . وحدة١٠٠٠٠٠ وحدة ب ١٢٠٠٠٠            المنتج أ 
رات ربع مخزون المنتجات تامة الصنع في نهابة الفترات الشهرية للربع األول والفت

  :ي كما يأت٢٠٠٣عام السنوية ل
  
  

  المنتج ب  المنتج أ  الشهر
 ٩٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠  كانون الثاني

  ٨٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  شباط
  ٧٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  اذار

  ٧٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠  الربع االول
  ٦٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠  الربع الثاني
  ٥٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠  الربع الثالث
  ٧٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠  الربع الرابع

 
لية هي س ، ص ، ع ومعدالت استخدامها         تستخدم الشركة ثالثة أنواع من المواد األو       . ٤

 :ي الوحدة الواحدة من المنتج كما يأتإلنتاج
  
  

  ب  أ  المادة الخام
  ٢  -  س
  -  ١  ص
  -  ٢  ع

  
   ٢٠٠٣كانون الثاني  بداية المخزون من المواد الخام في. ٥
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  . (first in first out)تحتسب كلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج على أساس طريقة . ٧
  :ي أت كما ي كانخر المدة من المواد األوليةآالمخزون . ٨
  

  المادة ع  المادة ص  المادة س  الشهر
  ٢٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  ٢٣٢٠٠٠  كانون الثاني

  ٢٥٠٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  شباط
  ٢٤٥٠٠٠  ٧٨٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  اذار 

  ٢٤٥٠٠٠  ٧٨٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  الربع االول
  ٢٣٠٠٠٠  ٨٢٠٠٠  ٢٣٥٠٠٠  الربع الثاني
  ٢٦٠٠٠٠  ٨٧٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  الربع الثالث
  ٢٥٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  الربع الرابع

  
  .تتوقع الشركة دفع األسعار التقديرية للمواد الخام المشتراة .٩

  
  
  

    
  
  

  الوحدة من المنتج النهائي ومعدل األجر في الساعة كمـا          إلنتاجمعدل الوقت الالزم    . ١٠
  :ييأت

معدل الوقت   المنتج
  ساعة/

معدل االجر 
  ساعة/

  ٠,٢٠٠  ٠,٥٠  أ

  ٠,٢٥٠  ٠,٤٠  ب

  
  

  :ي  كما يأت٢٠٠٣ بداية  كانون الثاني تقوم الوحدات تامة الصنع في. ١١
  )٠,٩٠٠(المنتج ب   )  ٠,٦٠٠(المنتج أ 

  . دينار١٤٣٨٠٠ بمبلغ ٢٠٠٣تقدر المصروفات اإلضافية لسنة . ١٢
تحمل الوحدات المنتجة بالمصروفات الصناعية اإلضافية على أساس سـاعات          . ١٣

  .العمل المباشر

  سعر الوحدة  وحدة  المادة
  ٠,٢٠٥  ٣٢٥٠٠٠  س

  ٠,٣٠٠  ٧٥٠٠٠  ص
  ٠,٠٩٥  ٢٠٠٠٠٠  ع

  سعر الوحدة  المادة
  ٠,٢٠٠  س
  ٠,٣٠٠  ص
  ٠,١٠٠  ع
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  . دينار ٢٥٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٣تقدر مصروفات البيع والتوزيع لسنة . ١٤
  . دينار١٥٠٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٣ية لسنة تقدر المصروفات اإلدار. ١٥
  . دينار٢٠٠٠٠٠رصيد النقد أول المدة . ١٦
  .من مبيعات الشهر الذي يليه% ٣٠نسبة المبيعات اآلجلة . ١٧
تحـصل  % ٣٠ر و    الشه همن المبيعات اآلجلة لكل شهر تحصل في نفس       % ٤٠. ١٨

  .في الشهر الذي يليه
 الشهر  في% ٥٠ الشهر و    هفي نفس % ٥٠تكون المدفوعات عن المواد المشتراة      . ١٩

  .الذي يليه
  . الشهرهتدفع جميع المدفوعات األخرى نقداً خالل نفس. ٢٠

  
   تنفيذ البرنامج -ثانياً
  إعداد موازنة المبيعات . ١

ويتم ذلـك باالعتمـاد علـى    ،  بالمبيعات ؤالتنبقبل إعداد موازنة المبيعات البد من  
 ،كـسل إ دوال برنامج ىحدإ وهي  Forecast ويمكن استخدام دالة ،بيانات السنوات السابقة

  :تياآلوكما هو واضح في الشكل 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 تكـون   ، التنبؤ بقيمة مستقبلية باستخدام قيم موجـودة       أووتستخدم هذه الدالة لحساب     

 Y  وقـيم  Xالقيم المعطاة هي قـيم (  المعطاة Xالقيمة المتوقعة عبارة عن قيمة حل لقيمة 
ويمكن استخدام هذه الدالة    ) الجديدة باستخدام االنحدار الخطي   الموجودة، وقيم التنبؤ بالقيمة     

  .مخزون واتجاهات السوق المستقبليةللتنبؤ بالمبيعات ومتطلبات ال
  )Forecast)x,known_y's,known_x's ويمكن بناء دالة 

X) نقطة البيانات التي تريد التنبؤ بقيمتها )س.  
Known_y's) التابعللمتغيرنطاق البيانات  )معطيات ص.  

 Known_x's)المستقلللمتغير نطاق البيانات  )معطيات س.  
  : حيث A+BX هي Forecastوتكون معادلة 
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وتم استخدام هذه الدالة للتنبؤ بمبيعات شركة الموصل الصناعية من خالل البيانـات             

  :ية ترضة وكما هو واضح في الخطوات اآلتالفعلية المف
داد جدول باستخدام برنامج اكسل يتضمن البيانات الفعلية لكمية المبيعات خـالل             تم إع  .١

حسب األشهر وفصول السنة وكما هـو واضـح فـي           بالعشر سنوات السابقة مقسمة     
  .١الملحق 

 بالمبيعات من عوامل    لعوامل األخرى الموثرة في التنبؤ     بنظر االعتبار ا   نأخذ أن يمكن   .٢
 فارغـة   أعمـدة  وذلـك بتـرك      ، الخ ... شركات جديدة   ظهور أو أمنية   أوية  اقتصاد

  .ر السلبي أو االيجابي على التنبؤالتأثي إدخال ومن ثم ،للمتغيرات
 التـي سـبق    Forecast باسـتخدام دالـة   ٢٠٠٣تم التنبؤ بالمبيعات التقديرية لـسنة  . ٣

   .توضيحها
ات التقديرية لسنة  في التنبؤ بالمبيع Forecast يبين انه تم استخدام دالةتيوالشكل اآل

٢٠٠٣ .  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : وكما يلي٢٠٠٣ يتم إعداد موازنة المبيعات لسنة ٢٠٠٣وبعد التنبؤ بمبيعات سنة 

  
  
  
  

  ٢٠٠٣ بمبیعات سنة   للتنبؤforecastتم استخدام دالة 
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كما تم إجراء جميع العمليات الحسابية بشكل تلقائي من جمع وضرب وكمـا هـو               

  : اآلتيواضح في الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

كما تم استخراج قيمة المبيعات تلقائياً بضرب وحدات المنتج أ بدينار واحد وضرب             
   . وهو سعر الوحدة الواحدة ،عدد وحدات المنتج ب بدينار ونصف

  

تم اجراء العملیات الحسابیة 
باستخدام معادالت ودوال 

EXCEL 

تم نقل البیانات التقدیریة تلقائیًا 
من الجدول السابق الذي 

 Forecastاستخدمنا فیھ دالة 
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تم اجراء 
العمليات 

ة الحسابي
بشكل تلقائي 
باستخدام 

 اكسلبرنامج 

   موازنة االنتاج إعداد .٢
 يـتم   ، حجر االساس في اعداد الموازنة الشاملة      إعداد موازنة المبيعات التي تعد    بعد  

   :اآلتية بيانات موازنة المبيعات وباستخدام المعادلة الىج باالستناد  موازنة االنتاإعداد
  

  إنتاجهاالوحدات المطلوب =  المدة أول مخزون –)  االحتياجاتإجمالي= ( المدة آخرمخزون + المبيعات 
ئي وكما هو واضح في     ويتم نقل المبيعات بالوحدات من موازنة المبيعات بشكل تلقا        

  :اآلتيالشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويتم إجراء العمليات الحسابية في موازنة اإلنتاج بشكل تلقائي باستخدام المعـادالت             
 الدوال الموجودة في البرنامج وكما هو واضـح فـي   إلى  باإلضافة  EXCELفي برنامج

  : الشكل األتي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تم نقل عدد 
الوحدات المباعة 
تلقائیًا من موازنة 

 المبیعات
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  الموادإعداد موازنة .٣

م  إعداد موازنة المواد التي نحتاجها إلنتاج        بعد االنتهاء من إعداد موازنة اإلنتاج يت      
الوحدات المطلوب إنتاجها حيث يتم نقل الوحدات المطلوب إنتاجها من موازنـة اإلنتـاج              

  :تي تلقائي وكما هو واضح في الشكل اآلبشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تـم  اذ ، EXCELكما تم إجراء العمليات الحسابية باستخدام المعادالت في برنـامج 
ب احتياج الوحدة الواحدة من المادة األولية مضروبة في عدد الوحـدات المطلـوب              ضر

وبعد تحديد كمية المواد التي نحتاجها إلنتاج الوحدات المطلوب إنتاجها مـن كـل              .إنتاجها
منتج يمكن تحديد كمية المواد التي يجب شراؤها من المواد األوليـة باسـتخدام المعادلـة            

  :اآلتية 
تـاج الوحـدات    عدد الوحدات التي نحتاجها الن     = تي يجب شراؤها  عدد الوحدات ال  

 مخزون مواد أولية أول المدة ويـتم        –خر المدة   مخزون مواد أولية آ   + لوب إنتاجها   المط
نقل عدد الوحدات التي نحتاجها إلنتاج الوحدات المطلوب إنتاجها مـن موازنـة المـواد               

  : تي ل تلقائي كما هو واضح في الشكل اآلوبشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عادالت وكما هو واضح فـي      تم إجراء العمليات الحسابية بشكل تلقائي باستخدام الم       
  :تي الشكل اآل

تم نقل عدد الوحدات المطلوب 
 انتاجھا تلقائیا من موازنة االنتاج

تم نقل عدد 
الوحدات التي 
نحتاجها من 
موازنة المواد 
 بشكل تلقائي
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   الموازنة التخطيطية لألجور .٤

  بعد االنتهاء من إعداد موازنة المواد المشتراة يمكن إعداد موازنة األجور باالعتماد 
  

ـ         على عدد الوحدات المطلوب إنتاج     اج ها والتي تنقل بشكل تلقائي من موازنـة اإلنت
  :تي هو واضح في الشكل اآلوكما

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

تم إجراء العمليات 
 الحسابية تشكل تلقائي

مخزون آخر المدة هو 
مخزون أول المدة 

 للشهر التالي

راج قيمة المواد المشتراة تم استخ
 للمادة س  ٠,٢٠٠× بضرب الوحدات 

 ٠,١٠٠×  للمادة ص  و ٠,٣٠٠× و 
 للمادة ع

تم نقل الوحدات المطلوب 
انتاجها من موازنة االنتاج 

 بشكل تلقائي
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 الـدوال   فضالعنكما تم إجراء العمليات الحسابية باستخدام المعادالت في البرنامج          
  .الموجودة

  

  قائمة الدخل التخطيطية. ٥
،اذ ئمـة الـدخل التخطيطيـة       بعد استكمال موازنة األجور أصبح باإلمكان إعداد قا       

ت كافة البيانات الالزمة لذلك، حيث يتم تجميع البيانات الالزمة إلعداد هذه الموازنة             اتوفر
من الموازنات السابقة مثالً المواد المشتراة من موازنة المواد المشتراة ونقل قيمة األجور             

  :تي األجور وكما هو واضح في الشكل اآلمن موازنة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

فضال  ، EXCELوتم استكمال العمليات الحسابية باستخدام المعادالت الموجودة في برنامج
  :امج وكما هو واضح في الشكل األتي الدوال الموجودة في البرنعن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الموازنة النقدية.٦

تم نقل المواد 
المشتراة من 
 موازنة المواد
تم نقل اجور  المشتراة

العمل من 
موازنة 
 االجور

لمتبقي من تم استكمال ا
العملیات الحسابیة 
باستخدام الدوال 

والمعادالت الموجودة في 
 البرنامج
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استكماالً للحالة الدراسية سوف يتم توضيح كيفية إعداد الموازنـة النقديـة للربـع              
، وكمـا هـو      يتم أوال نقل المبيعات النقدية واآلجلة بعد ضربها بنسبة كل منها           اذ  ،ألولا

  : تيواضح في الشكل اآل
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هفـي نفـس   % ٤٠ يتم تحصيل    إذوبعد ذلك يتم احتساب المتحصالت في كل شهر         
وكما هـو واضـح فـي       ،  في الشهر الذي يليه   % ٣٠في الشهر التالي و     % ٣٠الشهر و   
  : ي الشكل اآلت

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تم نقل المبيعات االجلة 
والنقدية وضرب كل منهما 

 بنسبتها

تم احتساب المتحصالت من 
المبيعات االجلة بحسب النسب 

في نفس الشهر و % ٤٠
في الشهر التالي و % ٣٠
 في الشهر الذي يليه% ٣٠
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وبعد ذلك يتم استكمال المتبقي من العمليات الحسابية باستخدام الدوال والمعـادالت            
التالي وكمـا    الشهر   إلىثم ينقل    ،خر المدة ي البرنامج الستخراج رصيد النقد آ     الموجودة ف 

  :تيهو واضح في الشكل اآل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه يمكن طباعتها وإظهار بياناتها      كيفية إعداد الموازنة الشاملة فإ     د توضيح وبيان  وبع
 وكما هو واضح في الموازنات الموجودة في ملحق البحث والتـي تـم طباعتهـا                ،جميعاً

ن اإلجراءات التي تم إتباعها في إعـداد الموازنـات          أعلماً   ،EXCELمباشرة من برنامج    
 لكي تظهر الموازنات جميعها بعـد       ،ر األرقام ي وإنما يتم فقط تغي    ،اليتم إعادتها العام القادم   

 وبهذا توفر الكثير من الوقت والجهد المستخدم في إعداد الموازنات           ،إدخال األرقام الجديدة  
  .وإجراء العمليات الحسابية والمعادالت 

  
  الخالصة

  :ي  مايأتإلىمن خالل دراسة مشكلة البحث تم التوصل 
ن إلحـاق أي    إ و ، للتعبير عن جميع وظائف الموازنة     لموازنة كافٍ استخدام مصطلح ا   . ١

 تحديد دور الموازنـة فـي ذلـك         إلىمصطلح إضافي مع مصطلح الموازنة سيؤدي       
  .المجال

ـ إن استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنة لم يكن له تأثير فـي تغي              . ٢ ر مفهـوم   ي
 الموازنة

 إلـى ختلفة وما يحققه من مزايـا أدى        إن استخدام الحاسوب في مجاالت المحاسبة الم       . ٣
وجود المبرر الستخدام مفهوم إعادة الهندسة في إعادة التصميم الجذري لعملية إعـداد             
الموازنة إلحداث تحسينات جوهرية في عملية إعداد الموازنـة فـي مجـال التكلفـة            

ل المتبقي من العمليات تم استكما
الحسابية الستخراج رصيد النقد 
اخر المدة وينقل الى الشهر الذي 

 يليه
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 المشروع معبرا عنها بـصورة       خطة شاملة ألنشطة   وصفهاوالجودة وسرعة االنجاز ب   
 .يةمال

 تحقيق الدقة في إعـداد  إلىاستخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنات سوف يؤدي    . ٤
 حيث تعتمد األساليب الكمية واإلحصائية في عملية إعداد التقديرات في بنود            ،الموازنة

 التقليل من االعتماد على التقدير      إلى وهذا يودي    ،الموازنة المختلفة ابتداء من المبيعات    
 . عن جوانب الدقة التي يوفرها الحاسوب فضالً،الشخصي

ثر ، ولكنه أ  استخدام الحاسوب لم يؤثر على أهداف عملية إعداد الموازنة بشكل مباشر           . ٥
 . هذه األهداف وتحقيقهاإلىبالتأكيد على سهولة الوصول 

، ولكنهـا   إن الموازنة وخالل مراحل تطورها قد ركزت على إحدى وظائف الموازنة           . ٦
  :هذه الوظائف وذلك لألسباب اآلتيةسوب تحقق جميع ن وباستخدام الحااآل

 قيام الحاسوب وبشكل تلقائي بعمليـة     إلىإن إعداد الموازنة باستخدام الحاسوب أدى         .  أ
المقارنة بين األداء الفعلي والمخطط بموجب الموازنة وعلى مستويات نشاط مختلفة           

   .بمجرد إدخال البيانات الفعلية
 التعـرف   إلىنحرافات وبشكل تلقائي وتفصيلي أدى      إن قيام الحاسوب باستخراج اال     .  ب

 مما يساعد اإلدارة في تنمية االيجابي منها ومعالجـة          ،على أسباب هذه االنحرافات   
  .السلبي

 سـهولة   إلـى دي  ي مختلف أقـسام وإدارات المنظمـة يـؤ         إن وجود الحاسوب ف    .  ت
 أهـداف   تحقيق إلىتنسيق بين جهودها وتوحيدها بما يؤدي       وموضوعية في عملية ال   

 .المنظمة من خالل تحقيق أهدافها
إن استخدام الحاسوب وتعزيزه من خالل شبكة حواسيب داخلية له تأثير واضح فـي               . ٧

  .تعزيز مبادئ وقواعد إعداد الموازنة
 إلـى  اختفـاء المبـرر      إلى استخدام الحاسوب في عملية إعداد الموازنة سوف يؤدي          . ٨

 إعـداد الموازنـة وبكـل األنـواع         إلـى  قود ألنه سوف ي   ، أنواع إلىتقسيم الموازنة   
  .المتعارف عليها

 توقـع بيانـات عـن أرقـام     إلى  في التبؤ بالمبيعات يؤدي Forecastإن استخدام دالة . ٩
 يتم استخدام أسلوب علمي يقلل من االعتماد        ، حيث اذ  المبيعات أكثر دقة وموضوعية     

  .اد الموازنة الشاملةتقاد عند إعدعلى التقدير الشخصي والذي غالباً ما كان موضع ان
 يتيح إمكانية انتقال البيانات تلقائيا مـن موازنـة ألخـرى     Excelإن استخدام برنامج .١٠

 كما يمكن من إجراء العمليات الحسابية المختلفة وبشكل         ،حسب الحاجة لهذه البيانات   بو
 .تلقائي من خالل المعادالت والدوال الموجودة داخل البرنامج

 تخفـيض الوقـت     إلـى دي  نة الشاملة باستخدام الحاسوب يؤ    ازإن إعداد منظومة المو    .١١
 لما يتطلبه ذلك من إعداد المعادالت وإجراء العمليـات        ،والجهد المستغرق في إعدادها   

 .لوقت المستخدم في إعداد الموازنةالحسابية سنوياً والتي تستغرق معظم ا
قة والموضوعية في    زيادة الد  إلىدي  ازنة الشاملة باستخدام الحاسوب يؤ    إن إعداد المو   .١٢

إن إعداد التقديرات يتم من خـالل الحاسـوب وكـل العمليـات             ،اذ  تقديرات الموازنة 
لخطـأ إال فـي      حـدوث ا    مما يجعل من النادر جداً     ،الحسابية تتم من خالل البرنامج    

 .حاالت اإلدخال الخطأ
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ن أنه أصبح مـن الـضرورة بمكـان         ما تم التوصل إليه يرى الباحثان أ      من خالل   
م الحاسوب في عملية إعداد الموازنة الشاملة لالستفادة من المزايـا الـسابقة التـي               يستخد

فضالً عـن  ،يوفرها الحاسوب والمتمثلة بالدقة وتقليل الجهد والوقت الالزم إلعداد الموازنة    
  .زيادة الموضوعية ودرجة االعتماد في البيانات والمعلومات التي تقدمها الموازنة الشاملة
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