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 :صلخالم

داء يها مع االتعتبر الموازنة خطة مالية مستقبلية تستخدم كأداة تخطيطية ورقابية من خالل مقارنة االداء المخطط ف

لية دارة الماالفعلي النشطة الشركة وتحديد االنحرافات الحاصلة بين المخطط والفعلي وتحليل االنحرافات من قبل اال

ات القطاع الخاص المختلفة حيث تقوم الشركات بإعداد موازنللشركة. أن للموازنات تأثير واضح على منشآت 

وازنات تخطيطة تتضمن حجم المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة وكافة المصاريف التسويقية واالدارية وكذلك الم

اً لكن سبقلمقرره ماعلى  رغم مناعتبار الموازنات التخطيطية اداة مساعد االدارة في تحقيق اهدافها النقدية التخطيطية. 

اف ديد االنحراغلب الشركات الصناعية تعتمد في تقويم االداء على النتائج الفعلية للربح دون مقارنة مع المخطط تح

شركات التي في ضوئها تحدد كفائة اداء شركة .تمثلت مشكلة البحث في السؤال التالي وهو )هل تقوم ادارات ال

 داء؟نات المخطط من اجل تصحيح االنحرافات والرقابة وتقيم االالصناعية بقارنة النتائج الفعلية مع المواز

ل ابة من سؤاهو انجاز اسلوب عملي يمكن االدارة المالية للشركات من تقيم ادائها المالي من خالل االج هدف البحث

الجة ات بغرض معالتالى )مدي القيام ادارات الشركات الصناعية بمقارنة النتائج الفعلية للربح مع المخطط في الموازن

 االنحرافات والرقابة وتقييم األداء.

( 2015-2013ان تحليل نتائج مجمل الربح الفعلي في شركة )كوكا كوال ( لألعوام )اما فرضية البحث فهي"

ء في فاءة االداكباالعتماد على الموازنات التخطيطية المعدة مسبقا من قبل الشركة يعتبر من المؤشرات القوية لتقويم 

 ركة.الش

 

 ثوختةى :
ى ردن لةنيَوان ثالنؤ بةراوردكئةطةربودجة ثالنيَكى  دارايية بؤداهاتوو بةكار دةهيَنريَت وةك ئامرازيكى ثالندانان و  ضاوديَرى ب

يكردنةوةى شة وةثاشان داريَذراو ثالنى راستةقينة دةربارةى ضاالكيةكانى كؤمثانياو دؤزينةوةى جياوازى نيوان هةردووثالنةك
كانى كةرتى وة جياوازةئةوجياوازية لةاليةن بةريوةبةرى دارايى كؤمثانياكة.ئةم بودجةية كاريطةرى رونى هةية لةسةر دامةزرا
ةكراو لةطةلَ ثةىل ئامادتايبةت.لةطةلَ ئةوةشدا كؤمثانيا رِيكى دةخات ثالنى بودجة وةك رَيذةى بةرهةم هيَنان و تيَضوى كةلو

اوة ئامرازيَكى وجة وادانرازاريةكان وة بودجةى ثالنى نةختينةيى. سةرةرِاى ئةو رِاستيانة ثالنى بسةرجةم خةرجية كارطيَري و ب
ةكان كاردةكةن ا ثسشةسازييارمةتى دةربيَت بؤ كارطيَرى بؤبةدةست هيَناتى ئاماجنى داريَذراوى رابردوو بةالَم زوربةى كؤمثاني

نى ة دياريكردبى راستةقينةى بةدةستهاتوو بةدوور لةبةراوردكردن لةسةر هةلَسةنطاندنى ئةداى كؤمثانيا لةسةر قازاجن
 جياوازيةكان و ثالنى داريَذراو بؤ هةلَسةنطاندنى تواناى بة رِيَوةبردنى كؤمثانيا.

ن لةنيَوان راوورددةكةئةوثرسيارةى كةوةالَمةكةى لةم تويَذينةوةداية بريتية لة )ئايا بةشةكانى كؤمثانيا ثيشةسازيةكان بة
وة هةروةها   نيَوانيان ئةجنامى  قازاجنى رِاستةقينة لةطةلَ بودجةى دارِيَذراو بؤئةوةى رِاستكردنةوة بكةن  لة جياوازىدةر

 ضاوديَريكردن و هةلَسةنطاندنى ئةداى بةرِيَوةبردنى كؤمثانيا؟
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ياكان دةدات بؤ يى كؤمثاندارةى دارائاماجنى ئةم تويَذينةوةية بؤبةدةست هيَنانى شيَوازيَكى كردارى  كة دةتوانني يارمةتى  ئي
ةسازيةكان بة مثانيا ثيشهةلَسةنطاندنى ئةداى دارايى بة وةالَم دانةوةى ئة ثرسيارةى الى خوارةوة )مةوداى بةرِيَوةبردنى كؤ
اوديَريكردن ض واوازيةكان بةراورد كردنى ئةجنتمى رِاستةقينةى قارانج  لةكةلَ بودجةى دارِيَذراو بة ئاماجنى ضارةسةركردنى جي

 و هةلَسةنطاندنى ئة دايان؟(
نياى ة لة كؤمثابةالَم طرميانةى ئةم تةيَذينةوةية بريتى ية لة شيكردنةوةى دةرئةجنامى سةرجةمى  قازاجنى رِاستةقين

ى بة ة بة دياريكةريَك(  بة ثشتبةست بة بودجةى داريَذاو ى رِابردوو لة كؤمثانياك2015-2013)كؤكاكؤال( بؤماوةى ساالَنى )
 .هيَز دائةنريَت بؤ هةلَسةنطاندنى تواناى ئة داى كؤمثانيا

 

Abstract: 

The budget is a future financial plan used as a planning and monitoring tool by comparing 

the planned performance with the actual performance of the activities of the company and 

determining the deviations between the plan and the actual and analysis deviations by the 

financial management of the company. That the budgets have a clear impact on the 

various private sector enterprises where companies prepare budgets for planning including 

the volume of sales and the cost of goods sold and all marketing and administrative 

expenses as well as planning cash budgets. Despite the fact that planning budgets are 

considered a tool to assist the administration in achieving its objectives, but most of the 

industrial companies rely on evaluating the performance on the actual results of the profit 

without comparison with the plan to determine the deviation in light of which determines 

the efficiency of the performance of the company. The problem of research in the next 

question is ( The departments of industrial companies compare the actual results with the 

planned budgets in order to correct deviations and control and assess performance? 

. The objective of the research is to achieve a practical approach that enables the financial 

management of companies to assess their financial performance by answering the 

following question (the extent to which the departments of the industrial companies 

compare the actual results of profit with the budget plan to address deviations, control and 

performance evaluation. 

The research hypothesis is that "the analysis of the results of the actual profit in the 

company (Coca-Cola) for the years (2013-2015) based on the planning budgets prepared 

by the company is considered a strong indicators to assess the efficiency of performance 

in the company." 
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 المقدمة:

ها في تمثل الموازنات التخطيطية احد اهم االدوات التي تستخدمها الشركات االعمال على اختالف انواع

ن ه. فهي تمك  بلمختلف اوجه النشاط الذي تقوم ترجمة اهدافها في خطة عمل مستقبلية ومن ثم تحقيق التنسيق والتكامل 

ذه وافق بين هاالدارة من معرفة اثار االهداف التي تضعها في استخدام الموارد المادية والبشرية من اجل تحقيق الت

 االهداف واالمكانيات المتاحة لتحقيقها.

ين بق التوازن باإلضافة إلى تحقي ويعتبر التخطيط السليم أداة تساعد على تحقيق األهداف الرئيسية والفرعية 

 كل التي قداألهداف واإلمكانيات المتاحة ، وتتضمن عملية التخطيط محاوالت جادة من جانب اإلدارة للتنبؤ بالمشا

 ً  لمفاجأةا لعنصر تصادف تحقيق أهداف معينة ، وبالتالي التوصل إلى أفضل األساليب لمقابلة هذه المشاكل تجنبا

 اتخاذ قرارات لترشيد استغالل الموارد المتاحة.عليه من  ومايترتب

للموازنات التخطيطية اهمية بالغة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات من خالل المعلومات التي يوفرها  

تمتع نظام الموازنات التخطيطية والتي تسهم في تحقيق اهداف الشركة التي من بينها تقديم منتجات وخدمات ت

مه في دوات المهالمعايير المحددة مسبقا, فيعتبر الربح الفعلي الذي تحققه الشركة خالل سنة احدى اال بمواصفات تالئم

ة ئل المتوفرقياس كفاءة االداء للشركة  بشكل خاص في مجاالت تخطيط االنتاج واختيار البديل االفضل من بين البدا

يد معاير كة. ان تحدت االنتاجية والتطلعات المستقبلية للشرعن االنتاج واتخاذ قرار السليم بحيث يتالئم وطبيعة العمليا

لموازنات لقياس كفاءة  اداء شركة وذلك من خالل ربط بين مجمل ربح الموازنات التخطيطية للشركة على اساس ان ا

ذا هقبول وان  التخطيطية هي االداة االنسب لالدارة في تحقيق الكفاءة في النفقات واالنتاجورفع الكفاية االنتاجية

المعايير من قبل الشركات واتباعها سوف تكون ادغام اهداف الشركة في المحصلة 

 رد البشريةالنهائية.ونظراًللزيادةالمستمرةفيالطلب على الخدمات إلشباع حاجات األفراد مع الندرة في بعض الموا

إلنتاجية. اأقصى درجة من الكفاية  والمادية، فإن محاولة استغالل وترشيد استخدام تلك الموارد يساعد على تحقيق

لكفاية تاج ورفع اوتعتبر الموازنات التخطيطية أنسب األدوات التي تساعـد اإلدارة في تحقيق الكفاءة في اإلنفاق واإلن

 اإلنتاجية.

 

 المشكلة البحث : 

على  رغم مناعتبار الموازنات التخطيطية اداة تساعد االدارة في تحقيق اهدافها المقرره 

فيضوئهاتحنحرافالتيمسبقاًلكناغلبالشركاتالصناعيةتعتمدفيتقويماالداءعلىالنتائجالفعليةللربحدونمقارنةمعالمخططوتحديداال

  -. تنحصر مشكلة البحث في السؤال التاني : ددكفائةاداءشركة

النحرافات تصحيح اهل تقوم أدارة الشركة الصناعية بمقارنة النتائج الفعلية مع نتائج الموازنات المخطط من اجل 

 والرقابة وتقيم االداء؟

 

  -هدف البحث :

 مدي قيام" -يهدف البحث الى ايحاد اسلوب عملي لتقييم أداء الشركات الصناعية من خالل االجابة على سؤال التالى:

مقررة زنات المواادارت الشركات الصناعية باجراء المقارنة النتائج الفعلية للربح خالل السنة مع نتائج المخطط في ال

 لها الدارةمسبقا بغرض  بيان دورالرقابة للموازنات ومعالجة االنحرافات واعداد التقارير حول وتقيم اداء وتوصي

 الشركة التخاذ القرارات.

 

 -فرضية البحث :

( 2015-2013ان  الفرضية اساسية هو قيام بتحليل نتائج مجمل الربح الفعلي في الشركة )كوكا كوال( العوام ) 

ء في فاءة االداباالعتماد على الموازنات التخطيطية المقررة مسبقا من قبل الشركة يعتبر من مؤشرات القوية لتقويم ك

 شركة كوكا كوال.

 

 -اهمية البحث :

 لبحث باعتبار:تاتي اهمية هذا ا

 ت التخطيطية هي تصور كمي ومالى لخطط االدارة المتعلقة بكافة اوجه نشاط الشركة في صورة شاملةان الموازنا -1

لتصحيحية االهداف يتم على اساس متابعة نتائج الفعلية لالهداف والرقابة عليها وتحديد االنحرافات واالجراءات 

 لمعالجتها والتوصل الى كفاءة عالية

لنتائج لوحظ عدم ادراك معظم الشركات في اقليم كوردستان الهمية اعتماد تقويم االداء على اساسمقارنة ا-2

ة االداء الفعليةللربح مع الموازات التخطيطية بهدف التوصل الى االنحرافات التي تحدد  على ضوئها طبيعة كفاء

 للشركة واتخاذ القرارات االدارية المناسبة.

صر هذا البحث على الموازنات التخطيطية في شركة كوكا كوال وكذلك كيفية معالجة يقت : حدود البحث

 رة الماليةاالنحرافاتواالجراءات المتبعة الضرورية الالئقة الالزمة في تطوير العمل وزيادة االنتاج وذلك للفت

 2015/12/31.ولغاية 2013/1/1.من
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شركات لغازية في اربيل كعينة للبحث بأعتبارها احدى التم اختيار شركة كوكا كوال للمشروبات ا :عينة البحث

 م .2015-2014-2013ثة سنوات متتالية العراق ولثال-الصناعيةالكبيرة ضمن القطاع الصناعي في اقليم كوردستان 

 ليأطار تحلي: لقد تم كتابة البحث بأسلوب تحليلي وباالعتماد على المصادر العلمية المتوفرة فأسلوب كتابة البحث

ارقامها  االرباح وفي اطار الموازنات التخطيطية ومحاولة تطبيق ذلك على الشركة الصناعية عينة البحث بأعتماد

رقام الموازنات التخطيطية لتلك السنوات . وزيارة الشركة م وكذا ا2015-2013الفعلية ولثالثة سنوات متتالية 

 الموجبة(ت د الموازنات والتقارير التي توضح االنحرافاموضوعة البحث لتحديد المنهجية المتبعةمن قبلهم في اعدا

 .وكيفية معالجتهاكذلك معرفة االسلوب المتبع في تقويم اداء مراكز المسؤولية فيها)والسالبه

 االطار النظري للبحث

 مقدمة

 

إلدارية اوالرقابة  حتى تستطيع اإلدارة تحقيق أهداف المنشأة البد من القيام بعمليات التخطيط المسبق والتنظيموالتوجيه

يها الوصول إل ومن هنا ينظر إلى الموازنة التخطيطية على أنها ترجمة كمية وماليةلألهداف التي تسعى إدارة المنشأة

. بل اإلدارةقة فعالةللتأكد من حسن التخطيط والتنفيذ للخطط الموضوعة من وتحقيقها ، كما أن الموازنة أداة رقابي

تقابلة سائل وخطوافاإلدارة العليا تضعاألهداف اإلستراتيجية للمنشأة لتقوم اإلدارة الوسطى بترجمة هذه األهداف إلى و

ً أوجه ة تحدد مسبل موازناتتخطيطيللتطبيق، ويأتي دور اإلدارة الدنيا للقيام بعملية التنفيذ. ويتم تحقيق ذلك من خال قا

دة لتخطيطية عاالنشاطات المختلفة واالداء المطـلوب مـن قـبل اإلداراتالمختلفـة فـي المنشأة.يطلق على الموازنات 

نات هذه الموازمسميات منها على سبيل المثال الموازنات التقديرية،والموازنات الرقابية، والموازنات التخطيطية، ول

 ها. ديدة يمكن االستفادة منهاكما أن الموازنات التخطيطية تمر بعدة مراحل تحضيرية من أجل تطبيقمزايا ع

 

 تعريف الموازنات التخطيطية:

ة التي إلستراتيجيتعد الموازنات التخطيطية أحد أهم األساليب التي تستخدمها اإلدارة العلمية من أجل التوصللألهداف ا

لموازنات لاألمثل للموارد المتاحة سواء الماديةأو البشرية، وهنالك عدة تعريفات تم وضعها من خالل اإلستخدام 

 التخطيطية نذكر منها ما يلي:

تعرف الموازنة على أنها "مزيج من تدفق المعلومات واإلجراءات والعمليات اإلدارية، وفينفس الوقت جزء من 

النشاط في المنشأة، وما يرتبط بذلك من اعتبارات التخطيط طويل وقصير األجل، ونظام للرقابة على مختلف أوجه

عند التنفيذ، حيث تتحدد بموجبها االنحرافات التي تعد  ونبمفردها أو معغيرها معياراً لتقييم اآلداءيلتزم به المسؤول

 (1) أساساً التخاذالقرارات المصححة والمساءلة المحاسبية وتقييم اآلداء.

أنها تعبير رقمي عن الخطط والبرامج التي تضعها اإلدارةوالتي تتضمن كل  كما تعرف الموازنة التخطيطية على

 (2) العمليات والنتائج المتوقعة في فترة معينة مستقبلية.

تعريف اخر للموازنة التخطيطية هي عبارة عن خطة مالية كمية تغطي أوجه النشاطات المختلفة للوحدةاالقتصادية 

 .(3)لفترة مالية مستقبلية

أهداف  يتماعدادهاباسلوب يعبر عنترجمة الهداف مستقبلية يمكن تعريف الموازنة التخطيطية على أنها  مما سبق

الل خلمسقبل من المنشأة من خالل تعبير كمي يساعدفي تحقيق األهداف التىتسعى إدارة العليا للشركة الى تحقيقها في ا

 دتها. مل على زيات وكذلك تصوير اإليرادات المستهدفة والعتحديد الكلفة وباقل القيم دون فقدان جودة االنتاج والخدما

 

 الرقابة وتقييم اآلداء باستخدام الموازنات التخطيطية:

نها تحقق تساعد الموزنات التخطيطية إدارة المنشأة في آداء وظائفها من حيث التنسيق والتخطيط والرقابة،حيث أ

 قاً.أما الرقابة فتتحقق عنطريق تنفيذ الخطط المعدة مسبوظيفتي التنسيق والتخطيط عن طريق إعداد الخطط، 

تم تعريف الرقابة بناء على هذا االتجاه الحديث على أنها نشاط إنساني يختص بمسايرة عمليات التنفيذللخطط 

والسياسات مركزاً على توقع حدوث األخطاء، ومحاولة تجنبها مقدما عن طريق قياسالنتائج المحققة أوالً بأول 

ً لتحديد االختالفات والتمييز بينهاومعرفة أسبابها بطريقة مرنة تتفق مع طبيعة ومقا رنتها بالمعايير الموضوعة مقدما

وحجم النشاط الذي يتم مراقبته والعمل علىتصحيح مسار التنفيذ عن طريق معالجة االنحرافات وتنمية اإليجابيات 

.وهنالك (4) .يق التعاون بينهم من أجل تحقيق األهداف المرجوةبأسلوب يدفع العاملينعلى تحسين االداء وتطويره وتحق

مفهوم جديد أيضاً للرقابة يسمى بالرقابة المنهجية وهي الرقابة القائمة على "منهج" أيخطة تكاليفية محددة اإلجراءات 

                                                           
 .الطبعـة األولـى، دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن"المحاسـبة اإلداريـة  )2002)الفضل، مؤيد ونور، عبد الناصر،(1)
 .االردن. –المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطيـة "الطبعةاألولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان .2005,أبو حشيش، خليل عواد(2)
 .االردن –المحاسبة اإلدارية "الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيـع،عمان ( 2005أبو نصار، محمد،  )(3)
 .القاهرة –دار النهضة العربية  – الرقابة على اآلداء )1991)السيد، ناجي، ا(4)
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اصر اإلنتاج، وذلك واألهداف ويتم وفقها تحديد جميع المعايير الالزمة من معاييرسعرية كمية ونسب مزج معيارية لعن

بشكل تفصيلي يغطي جميع عناصراإلنتاج من ناحية وجميع مراكز االداء والمسؤولية من ناحية ثانية، بحيث يسمح هذا 

 (5) "المنهج"بتقييم نتائج التكاليف الفعلية تقيما ثنائياً:

 ف،"محاسبة عناصر اإلنتاج."اج ومدى سالمة التكاليف الفعلية لهذه العناصر من أي هدر أوإسراحسب عناصر اإلنت -

سب مراكز المسؤولية ومدى تحقيق هذه المراكز لألهداف الموضوعة وحجم ونوعاالنحرافات الطارئة والمستوى ح -

 اإلداري المسؤول عنها،"محاسبة مسؤولية األشخاص."

التأكدمن االلتزام باألهداف ويعتبر نظام الموازنات التخطيطية وسيلة فعالة للرقابة على مختلف النشاطات في المنشأة، و

واإلستراتيجيات والسياسات الموضوعة وذلك بمقارنة النتائج الفعلية معاألهداف المتوقعة لمعرفة أي انحراف وتحديد 

أسبابه،فالموازنة التخطيطة هي كشف لنتائج متوقعةمعبر عنها بشكل رقمي، على أن استخدامها مرتبط بوظيفة الرقابة 

مؤشرات الخطة الواردة في هذه الموازنة بمثابة معايير رقمية يتم في ضوئها الحكم على مدىتنفيذ بشكل وثيق حيث تكون

الخطط الموضوعة من خالل إعداد تقارير االداء التي تغطي كافة مجاالت العمليات وكافةمراكز المسؤولية في 

-43)األفندي،ص (7)ة أهداف، نذكر منها تهدف الرقابة باستخدام الموازنات التخطيطية بشكل عام إلى عد(6) المنشأة.

42  ،2003 ) 

 ضمان سالمة التنفيذ.-1

افات لتنفيذ مع الخطة الموضوعة مقدماً من حيث الزمن والكم والنوع التنبؤ مسبقاً باألخطاء واالنحراضمان تطابق  -2

 قبل وقوعها واتخاذ اإلجراءات الوقائية بشأنها.

 نحرافات.ن االتحديد المسؤولية اإلدارية ع -3

 حليل األسباب والعوامل التي أدت لحدوث االنحرافات.ت -4

المالئمة لتصحيح االنحرافات عن طريق تعديل الخطط لكي تتالءم معالمتغيرات الجديدة أو تصحيح  إيجاد الحلول-5

 التنفيذ لكي يتطابق مع الخطة.

 لكشف عن االنحرافات التي تحدث عند التنفيذ وتصحيحها.ا -6

 

 رأي الباحثون فإن الرقابة من خالل الموازنات التخطيطية تهدف أيضاً الى :وفي 

 دى التزام كافة المسؤولين والعاملين في المنشأة لتحقيق األهدافوالسياسات الموضوعة.مالتعرف على  -1

ة لكل مركز تاحة الفرصة لكل مسؤول عن مركز مسؤوليته للرقابة الذاتيه على ادائه وذلك من خالإلعداد موازنإ-2

 مسؤولية في المنشأة.

تنطوي عملية الرقابة باستخدام الموازنات التخطيطية على  مراحل عملية الرقابة باستخدام الموازنات التخطيطية:

 :(8)مرحلتين أساسيتين هما

 

 المرحلة األولى: الرقابة عند مرحلة التخطيط

ياسات جراءات والساالستخدام الكامل للبيانات المتاحة بغية تقييماإلأي عند التحضير لعملية إعداد الموازنة , وتتضمن 

 البديلة واختيار أفضل البدائل المتاحة والتخطيط من أجل تحقيق األهدافالمنشودة.

 

 المرحلة الثانية: الرقابة عند مرحلة التنفيذ

 موضوعة وهذهتتعلق باإلجراءات التي تتبع لجعل العمليات متطابقة قدر اإلمكان مع الخطة ال

 المرحلة تتضمن الخطوات التالية:

 عداد تقارير االداء الالزمة لمقارنة النتائج الفعلية بالمقدرة.إ -1

 دراسة االنحرافات وتحليلها. -2

 تخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نواحي الضعف ودعم نواحي القوة.ا -3

                                                           
 .االردن –والتوزيع، عمان الطبعة األولـى، دار الثقافة للنشر "محاسبة التكاليف المعيارية ) (2006حنان، رضوان وكحالة، جبرائيل، (5)
(6)

 –th ed., South  7ManagerialAccounting  1994Dominiak, Geraldine F. andLouderback, Joseph G., 

Western Publishing, Cincinnati. 
، رسالة "القطاع العاممدى إستخدام الموازنات التخطيطية كـأداة للرقابـةوتقييم اآلداء في منشآت ) "(2003األفندي، سجى مصطفى ، (7)

 .الجمهورية العربية السورية – ماجستير غير منـشوره جامعـة حلـب

، رسالة "مدى إستخدام الموازنات التخطيطية كـأداة للرقابـةوتقييم اآلداء في منشآت القطاع العام) "(2003األفندي، سجى مصطفى ، (8)
 ..السورية الجمهورية العربية – ماجستير غير منـشوره جامعـة حلـب
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 تجسيداً عملياً لمراحل عملية الرقابة وتقييمإن عملية إعداد الموازنات التخطيطية وتنفيذها تعتبر 

 االداء إذ يمكن إجمال خطوات الرقابة باستخدام الموازنات التخطيطية بما يلي:

 

 أوالً: إعداد الموازنة التخطيطية الشاملة

 مختلفلتتضمن هذه الخطوة إعداد موازنات تخطيطية فرعية تتضمن المعايير والنتائج المطلوب تحقيقها بالنسبة 

خطط  اإلدارات في المنشأة، ثم يتم ربط هذه الموازنات الفرعية من خالل موازنةتخطيطية واحدة وشاملة تعكس

 وسياسات المنشأة ككل في سبيل تحقيق غايات هذه المنشأة.

 

ات حديثة وافر معلومبعد إعداد الخطط يتم تنفيذها وقياس االداء الفعلي أوالً بأول، بحيث تتثانياً: قياس االداء الفعلي

 عنكيفية سير العمل.

 

 ثالثاً: المقارنة وتقييم االداء

التغذية  التي تمثل يتم في هذه المرحلة مقارنة االداء الفعلي باالداء المخطط مسبقا في الموازنة من خالل تقاريراالداء

 لعالجها. بل الكفيلةالعكسية للمعلومات، نظراً الحتوائها على بيانات شاملة عن مواضعاالنحرافات وأسبابها والس

وعلى الرغم من أن تقارير االداء يفضل أن تكون مصممة بحسب متطلبات كل منشأة، إال أنه يجبأن تتوفر فيها بعض 

 (9) الصفات :

 عدادها وفقاً لهيكل التنظيم اإلداري للمنشأة.إ -1

 وجه النشاط في المنشأة.أن تغطي كافة أ -2

 ة بتلك المقدرة في الموازنة واحتساب االنحرافات.فعليأن تتضمن مقارنة النتائج ال -3

 ن تعد بطريقة تتالءم مع متطلبات المستخدم الرئيسي.أ -4

 متعلقة بفترة زمنية.أن تكون منتظمة و -5

 لثبات في اتباع األصول والقواعد المستخدمة في إعداد التقارير.ا -6

 ي الوقت المناسب.أن تقدم التقارير ف -7

 

 االنحرافاترابعا : تصحيح 

موازنات ال باستخدام بعد تحديد االنحرافات كما تم ذكره في الخطوة السابقة، تأتي آخر خطوة في عملية الرقابة

 التخطيطية وهي عملية أتخاذ اإلجراءات التصحيحية لالداء ومعالجة االنحرافات ومنع حدوثها مستقبال.

 

 معوقـات الموازنـة التخطيطيـة اهم

 اإلدارة للموازنات التخطيطية ونقص الوعي اإلداريسوء فهم -1

قد يكون هناك نقص وعي لإلدارة بأهمية وفائدة الموازنات، فاإلدارة غير الرشيدة قد ال تولي نظام الموازنات 

التخطيطية ما يستحقه من عناية عن طريق عدم االستجابة لما يحتاجه إعداد وتنفيذ النظام إلى كوادر فنية وخبرات 

ية، كما أن اإلدارة غير الواعية قد ال تحسن االستفادة من مخرجات نظام الموازنات التخطيطية ,فمثالً قد ال تربط إدار

اإلدارة بين نظام الموازنات التقديرية ونِظام الحوافز، األمر الذي يقلل من فاعلية الجانب " التحفيزي " للموازنات 

الموازنات التخطيطية من جانب اإلدارة قد يؤثر على النظام ذاته ويضعف التخطيطية، كما أن عدم الفهم السليم لنظام 

ل اإلدارة في مستويات األهداف الواردة بالموازنات التخطيطية من جانب واحد  من تجاوب العاملين معه، فمثالً قد تُعد ِ

نهم حققوا أهدافاً ال وجود لها دون إخطار ) أو مشاركة( العاملين الذين لهم ارتباط بذلك مما يجعل العاملين يشعرون أ

 (10).وأنهم فشلوا في تحقيق المستويات الجديدة وقد يؤثر ذلك على دافعيتهم لتحقيق األهداف في الفترات المقبلة

ومن األمثلة األخرى التي توضح عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها لنظام الموازنات التخطيطية ما قد ترتكبه اإلدارة من 

في صرف الحوافز الناتجة عن تحقيق األهداف الواردة بالموازنات التخطيطية بحجة أن مستويات أخطاء إذا تراجعت 

تلك األهداف المحددة في الموازنة التخطيطية " تقديرات " وليست أرقاماً مضبوطة ومقنعة، وأن تلك األرقام يمكن 

ق المشترك وليس من جانب واحد. وقد يتمثل مراجعتها وإعادة النظر فيها بالنسبة للمستقبل على أن يكون ذلك باالتفا

عدم وعي اإلدارة بالموازنات التخطيطية " في تجاهل " الموازنات التخطيطية بعد إعدادها وعدم متابعة النتائج الفعلية 

 (11) التي تتحقق في ضوء ما تحتويه تلك الموازنات من أهداف ومعايير.

                                                           
، رسالة ماجستير "تقييم نظم الموازنات التخطيطيـة فـي الـشركاتالصناعية المساهمة العامة األردنية) "(2000العالوين، أمجد عبد الفتاح ، (9)

 .األردن – غير منشوره، جامعـة آل البيـت
 

(1  اليمن ب.د. إعداد الموازنات التخطيطية، ،2007حمود محمد . دالسياغي(0

(1  212بيروت: دار الوسام للطباعة،(، ص  )نظام المحاسبة والرقابة وتقويم األداء المالي، ،م 1989صالح الدين حسين . د.السيسي (1
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 لموازنات التخطيطيةلسوء فهم العاملين -2
تقتصر معوقات الموازنات التخطيطية على المشكالت التي تنجم عن عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها بل يشمل أيضاً ال 

سوء فهم العاملين للموازنات في بعض األحيان. فقد تعتقد لجنة الموازنة مثالً أنها أكثر معرفةً وحرصاً على مصلحة 

ثـم ترفض ) بدون دراسة ( أية طلبات تـ ِردْ من تلك اإلدارات  المنشأة من اإلدارات المختلفة القائمة بالتنفيذ ومن

للحصول على مبالغ أو مواد إضافية، وقد يؤدي ذلك الرفض إلى خفض اإلنتاجية من جانب اإلدارات القائمة بالتنفيذ 

ازنة هي وذلك لكي تثبت وجهة نظرها في ان طلب مبالغ ومواد إضافية كانت سليمة وأن وجهة النظر من إعداد المو

التي كانت خاطئة. ومن األمثلة األخرى لسوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية ما قد يحدث من تحيـ ز في التقدير عند 

مشاركة العاملين في إعداد التقديرات ويتمثل ذلك التحيز عن طريق المبالغة في االحتياجات أو تقليل القدرات والطاقات 

 (12) تحقيق األهداف.األمر الذي يزيد من فرصة عدم 

لموازنات إن حلول تلك المشكالت التي سردنا أمثلة منها فقط تتمثل في ضرورة زيادة فـِهم نقاط القوة والضعف ل

أهم تلك والتخطيطية لدى كل المستويات اإلدارية بدالً من الحلول التي تعالج أعراض المشكالت فقط دون جذورها 

يل نوات التوصقزنات التخطيطية لدى كل المستويات اإلدارية باإلضافة إلى زيادة الحلول زيادة التعلم والوعي بالموا

من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعلى حتى يفهم كل مستوي إداري وجهة نظر المستوي اآلخر. يضاف لذلك ضرورة 

اع ع واالقتنإلقنامراعاة األمانة في الرد على مطالب المستويات األدنى وتجنب الرفض لمجرد الرفض وإتباع مدخل " ا

 ."" بدالً من أسلوب " التعنت وفرض وجهات النظر

 

 تحليل مجمل الربح كمعيار اساس لتقويم االداء

ويعد من أهم المعايير التي تساعداالدارة في (13) مجمل الربح هو الفرق بين قيمة المبيعات وكلفة البضاعة المباعة.

له ودراسة العالقة بينه وبين العوامل االساسية التييتأثر بها مثل حجم  أتخاذ القرار المناسب لذلك يجب التخطيط السليم

المبيعات ،سعر البيع وتكاليف االنتاج )الثابتة والمتغيرة( ،تكاليف التسويق )الثابتة والمتغيرة( ،التكاليف االدارية و 

كن العالقة بينها وبين االرباح معروفة انواع االنتاج فأن العوامل المذكورة اعاله تعد من المتغيراتاالساسية واذا لم ت

وواضحة فأن االدارة العليا سوف تجد صعوبة كبيرة فيالتخطيط والتوجيه ورقابة االداء ومما يؤثر ذلك في تقويم كفاءة 

 االداء الي مشروع .

المؤشراتاالساسية في اذن فالبد من التخطيط السليم الذي يجب ان تقوم به اي وحدة اقتصادية ولكون االرباح هي احدى 

النجاح فالبد من تحليل ودراسة االنحرافات التي تحدث خالل فترة مالية واحدة او خالل فترات مالية .  ومن اهم 

العمليات التخطيطية التي يجب ان نقوم بها الوحدات االقتصادية هي تخطيطالربح الذي يعتبر مؤشرامن مؤشرات 

الهدف الرئيس للشركة او الوحدة االقتصادية هو تحقيق الربحفأن على جميع  فاذا كان.(14)نجاح الوحدة االقتصادية

 نتاج والمبيعات ان تضع اهدافا  فرعية خاصة بها حتى توصل المشروع الى الهدفالرئيسي وهومجمل الربح .االانشطة 

 لتأكدمن أنالمبيعات وافأي شركة صناعية تتخذه كأجراء لقياس الربحية واالداء الى تحليل نسبة اجمالي الربح الى 

ريف جميع المصاسياسة التسعير التي تتبعها سياسة سليمة بحيث ان النسبة المضافة الى البضاعة المباعة كافية لتغطية

س سابقة لنفلسنوات المع الحصول على ربح معقول كما ان مقارنة هذه النسبة وهي نسبة مجمل الربح الى المبيعات معا

لشركات رة واضحة الدارة الشركة عن سياسة التسعير التي تتبعها عندماتقارن هذه مع االشركة اذ انها تعطي فك

وف التي المنافسة في نفس القطاع وان هذه النسبة تختلف بأختالف قيمة المبيعات وحجم وطبيعةعمل الشركة والظر

شروط لتي تتعاطى بها وتحيط بها كسعة السوق وموقعها ودرجة المنافسة في السوق او درجة احتكارهاللبضاعة ا

 البيع.

 وعند حصول اي تغيير في هذه النسبة خالل اية سنة من السنين البد ان يكون هناك سبب لهذه التغيرات

تكون ه الفقراتتالتي حصلت في المبيعات وكلفة المبيعات لذلك البد من تحليل كل منها لمعرفة اسباب التغيير ثم ان هذ

 ات قد تحصللكميات ومن الضروري عند تحليل اسباب التغيرات في الربح ايجاد ايتغيرايضا  من كميات واسعار لهذه ا

  للكميات اولالسعار او كليهما.

 

 الجانب التطبيقي 

                                                           
(1 القاهرة: مكتبة الشباب،  )األساسيات والمعلومات والتخطيط واتخاذ القرارات والرقابة، –المحاسبة اإلدارة  حجازي محمد ،. عباس .د(2

 .181م(، ص 1999
(1 3)

Western -th ed .South7.Cost Accounting. Planning and Control . 1980 Milton F.  , Usry.AdolphMatz.

Pub.Co . 
(1  .، المحاسبة االدارية  اتخاذ القرارات. طبعة أولىالجامعة المستنصرية 1979,سامونا، نجيب والعزاوي ، محمد (4

 

https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Milton+F.+Usry%22
https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Adolph+Matz%22
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تي جراءات الانسجاماً مع هدف البحث بالتعرف على نظام الموازنات التخطيطية المتبعة في الشركة وكيفيةتطبيقه واال

ير مفوض وتقارتتخذ لتحديد االنحرافات وكيفية معالجتها وكذلك االطالع على تقارير مجلساالدارة وتقارير المدير ال

 ل الربح فيمجمت والحلواللمناسبة لتلك االنحرافات.حيث ان تحليل ديوان الرقابة المالية للسنوات تم وضع التوصيا

ان  ت التخطيطيةالموازنات التخطيطية. ويمكن للوحدة االقتصادية التي تتوفر فيها الموازناشركة كوكا كوال بأستخدام 

 - :. يتقوم بتحليل التغييرات التي تحدث في مجمل الربح ولكن يتطلب هذا التحليل اعداد ثالث جداول ه

 لمخطط ويعد في بداية الفترة.مجمل الربح ا-1

 مجمل الربح المتحقق فعال  ويعد في نهاية الفترة. - .2

 .جمل الربح يعد في نهاية الفترة على أساس المبيعات الفعلية ولكن باالسعار والتكاليف المخططةم-3

ط هداف والخطاالدارة العليا للشركة في ترجمةاالومن خالل ذلك تعتبر الموازنة التخطيطة اداة ادارية فعاله تساند 

تي لتقارير الاووضعها في صور رقميه لتسهيل فهمها من قبل المستويات االدارية المختلفة وكذلكتساعد في مهمة اعداد 

للرقابة  تبين مدى تحقيق تلك االهداف والخطط التي وضعًت مستقبالولغرض اظهار دور الموازنات التخطيطية كأداة

مبيعات من لك من خالل اعداد تقارير االداء على مدى ثالثة سنوات لنشاطين اساسين في الشركة وهي االنتاج والوذ

ل عن خالل مقارنة التنفيذ الفعلي معالمخطط بهدف اكتشاف النواحي التي تم اكتشاف انحرف فيها في سير العم

 له وذلك منراف وتحليله للوصول الى مسبباته وعوامالتقديرات الموضوعة مقدماً وسيتمكما مفصل ادناه دراسة االنح

 ,خالل المعلوماتالتي توفرت لنا.

لتر المبلغ 2,25لمنتج كوكا كوال / عبوة  2013( مجمل الربح المخطط في سنة 1نالحظ من الجدول رقم )

 لتر  2.25دينار ، ولمنتج سبرايت/ عبوة ) 58980000(لتر 2.25( دينار ولمنتج فانتا / عبوة 72660000)

( 80766530لتر المبلغ )2,25لمنتج كوكا كوال / عبوة  2013دينار.اما مجمل الربح الفعلي في سنة ) 56280000(

دينار. ) 38353448 ( لتر2.25دينار ، ولمنتج سبرايت/ عبوة ) 70540950 (لتر 2.25دينار ولمنتج فانتا / عبوة 

بلغ االنحراف )الموجب( لمنتوج كوكا كوال  2013مخطط لسنة االنحرافات بين مجمل الربح الفعلي ومجمل الربح ال

( دينار أما بالنسبة لمنتوج سبرايت بلغ 11560950( دينار ولمنتوج فانتا االنحراف )الموجب( بلغ) 8106530)

 .( دينار1740928( دينار بحيث بلغ مجموع االنحراف لجميع المنتجات )موجب( )17926552االنحراف) سالب( )

 153200000فقد بلغ لمنتج كوكا كوال  2013يالحظ ارتفاع في مجمل الربح المخطط عن سنة   2014سنة اما في 

( 117600000( دينار. لمنتج سبرايت مجمل الربح )102000000فأن مجمل الربح ) فانتادينار ، اما بالنسبة لمنتج 

ا ( دينار ولمنتج فانت111524400لمنتج كوكا كوال المبلغ ) 2014دينار. اما مجمل الربح الفعلي في سنة 

 لربحدينار. االنحرافات بين مجمل الربح الفعلي ومجمل ا) 58457940دينار ، ولمنتج سبرايت)) 96050208(

ف ( دينار ولمنتوج فانتا االنحرا 41675600بلغ االنحراف )سالب( لمنتوج كوكا كوال ) 2014المخطط لسنة 

بلغ  ( دينار بحيث59142060( دينار أما بالنسبة لمنتوج سبرايت بلغ االنحراف) سالب( )5949792)سالب( بلغ)

ة عند ذا يدل ان هنالك تحفظات من قبل الشركوه .( دينار106767452مجموع االنحراف لجميع المنتجات )سالب( )

ن القول بان ويمك 2014و 2013وضعها للتقديرات المستقبلية,فبالنسبة لمنتوج فانتا كان االنحراف سالب في السنتين 

اق ودة في اسوهنالك مشاكل في عملية تسويق المنتوج  فانتا وتجاهل الشركة للتقلبات الموسمية وعنصر المنافسةالموج

انحراف  ان هناك 2014ولكن نالحظ في سنة  2013ليم.ما بالنسبة لمنتوج سبرايت كان االنحراف موجب في سنة االق

 . للمنتوج المذكور ةسلبي وفي راينا ان هنالك منافسة من بقية المنتجات المماثل

بالنسبة الى   2014وانخفاضها عن سنة 2013يالحظ ارتفاع في مجمل الربح المخطط عن سنة   2015اما في سنة 

( دينار. 108700000فأن مجمل الربح ) فانتادينار ، اما بالنسبة لمنتج  (130680000لمنتج كوكا كوال فقد بلغ )

لمنتج كوكا كوال المبلغ  2015( دينار. اما مجمل الربح الفعلي في سنة 89360000لمنتج سبرايت مجمل الربح )

دينار. االنحرافات بين ) 55496500دينار ، ولمنتج سبرايت)) 141344670(( دينار ولمنتج فانتا 119920400)

(  10759600بلغ االنحراف )سالب( لمنتوج كوكا كوال ) 2015مجمل الربح الفعلي ومجمل الربح المخطط لسنة 

( دينار أما بالنسبة لمنتوج سبرايت بلغ االنحراف) سالب( 32644670دينار ولمنتوج فانتا االنحراف )موجب( بلغ)

وهذا يدل ان  .( دينار117004954( دينار بحيث بلغ مجموع االنحراف لجميع المنتجات )سالب( )33863500)

هنالك تحفظات من قبل الشركة عند وضعها للتقديرات المستقبليةوعدم اخذ الظروف االقتصادية التي يمر بها االقليم 

فبالنسبة لمنتوج كوكا كوال كان االنحراف سالب  بنظر االعتبارعلى الرغم من التوسعات التي شهد المعمل كوكاكوال,

.اما بالنسبة لمنتوج فانتا كان االنحراف  2013وكانت االنحراف موجب بالنسبة الى سنة  2015و 2014في السنتيين 

.وبالنسبة لمنتوج سبرايت كان  2015وكانت االنحراف موجب بالنسبة الى سنة  2014و 2013سالب في السنتيين 

ويمكن القول بان هنالك مشاكل في عملية تسويق المنتوج  فانتا  2015و 2014و 2013لب في السنوات االنحراف سا

 وتجاهل الشركة للتقلبات الموسمية والظروف االقتصادية لالقليم وعنصر المنافسةالموجودة في االسواق االقليم.
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ن حليل لكل متالجل معرفة اسباب التغير في مجمل الربح بين هذه المنتجات الثالث للشركة كوكا كوال البد من أجراء 

 . أسعار البيع وتشكيلة المبيعات والتكاليف وكما يلي

 ( االنحراف الناتج في مجمل الربح 1جدول )

 

 تانحراف سعر البيع وحجم المبيعا-1
باالسعار المخططة  يتمثل بالفرق بين قيمة المبيعات الفعلية وبين قيمة المبيعات الفعلية ولكن:انحراف سعر البيع – أ

 كما في المعادلة االتية:

 الكمية الفعلية  Xط بالموازنة (السعر المخط -= )السعر الفعلي     البيعانحراف سعر 
لمنتج ولتر 2,25عبوة  / بلغ االنحراف لمنتج كوكاكوال 2013( انحراف سعر البيع ، ففي سنة 2يبين الجدول رقم)

دينار ( -1325580) 210570) ,، ) (4708656-)سبرايت)سالب( ولمنتج فانتا)موجب( ) كاالتي وعلى التوالي ( ،

موجب لجميع المنتجات  بلغ االنحراف 2014دينار. أما في سنة 5823666- بحيث أصبح مجموع االنحراف )سالب( 

دينار بحيث اصبح مجموع االنحراف  29228970)( )23899392( ، ) 44037840) كاالتي وعلى التوالي ( ، )

ي ( ، ميع المنتجات ) كاالتي وعلى التوالبلغ االنحراف موجب لج2015. أما في سنة  . دينار97166202)موجب( 

 . دينار31085406دينار بحيث اصبح مجموع االنحراف )موجب(  12535680)( )9555696( ، ) 8994030)

 (انحراف السعرالبيع2جدول رقم )

 المنتوجات
 االنحراف السعر الكمية الفعلية السعر المخطط السعر الفعلي

 2013سنة 

COCA COLA 4750 4500 32699 8174750 

FANTA ORANGE 4500 4450 35095 1754750 

Sprite 4250 4450 22093 -4418600 

2014       0 

COCA COLA 4800 4600 47660 9532000 

FANTA ORANGE 4600 4500 45264 4526400 

Sprite 4350 4500 31429 -4714350 

2015       0 

COCA COLA 4850 4650 48355 9671000 

 نوع منتوج

2.25 LT 

PET 

 الوحدات االنتاج تكلفة الوحدة الواحدة
 البضاعة المباعةتكلفة 

 االجمالية
 ايرادات مبيعات

 

 مجمل الربح

 االنحراف مجمل

 الربح

  .Act Std. Act Bug. Act Bug. Act Bug. Act Bug 2013سنة 

COCA 

COLA  
2280 2424 32699 35000 74553720 84840000 

15532025

0 

15750000

0 
80766530 72660000 8106530 

FANTA 

ORANGE  
2490 2484 35095 30000 87386550 74520000 

15792750

0 

13350000

0 
70540950 58980000 11560950 

Sprite   2514 2574 22093 30000 55541802 77220000 93895250 
13350000

0 
38353448 56280000 -17926552 

2014                

COCA 

COLA  
2460 1536 47660 50000 117243600 76800000 

22876800

0 

23000000

0 

11152440

0 

15320000

0 
-41675600 

FANTA 

ORANGE  
2478 1950 45264 40000 112164192 78000000 

20821440

0 

18000000

0 
96050208 

10200000

0 
-5949792 

Sprite   2490 1560 31429 40000 78258210 62400000 
13671615

0 

18000000

0 
58457940 

11760000

0 
-59142060 

2015                

COCA 

COLA  
2370 2184 48355 55000 114601350 120120000 

23452175

0 

25080000

0 

11992040

0 

13068000

0 
-10759600 

FANTA 

ORANGE  
2520 2376 66359 50000 167224680 118800000 

30856935

0 

22750000

0 

14134467

0 

10870000

0 
32644670 

Sprite   2700 2316 32645 40000 88141500 92640000 
14363800

0 

18200000

0 
55496500 89360000 -33863500 
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FANTA ORANGE 4650 4550 66359 6635900 

Sprite 4400 4550 32645 -4896750 

 

 :انحراف حجم المبيعات– ب

ية عادلة االتيتمثل بالفرق بين كمية المبيعات الفعلية باالسعار المخططة وبين قيمة المبيعات المخططة كما في الم

ن (يبي3والجدول رقم )السعر المخطط (  Xمية المبيعات المخططة ( ك -)انحراف حجم المبيعات كمية المبيعات الفعلية 

دينار ولمنتج 10354500سالب(  (اف لمنتج كوكاكوال بلغ االنحر 2013انحراف كمية المبيعات ففي سنة 

 دينار بحيث أصبح مجموع االنحراف(  35186150دينار ولمنتج سبرايت )سالب ( )( 22672750فانتا)موجب( )

كوكاكوال  ( دينار لمنتج10764000بلغ االنحراف )سالب( )2014أما في سنة  . دينار( 22867900-)سالب( )

 38569500دينار ولكن منتج سبرايت بلغ االنحراف )ساليب(  ( 23688000 )حراف )موجب(ولمنتج فانتا بلغ االن

بلغ االنحراف )ساليب( 2015أما في سنة  . ( دينار25645500دينار بحيث أصبح مجموع االنحراف )سالب( )

سبرايت ودينار ولكن منتج  ( 74433450 )منتج فانتا بلغ االنحراف )موجب(ل( دينار لمنتج كوكاكوال و30899250)

ويمكن  .( دينار10068950دينار بحيث أصبح مجموع االنحراف )موجب( ) 33465250بلغ االنحراف )سالب( 

فإن الجهة  السبب في تحليل انحراف حجم المبيعات إلي مكوناته إلي أنه عندالرقابة ومحاسبة المسئولينالقول بان 

الفرع بالبيع فقد يسأل رجال عن الجهة المسئولة عن انحراف سعر البيع المسئولة عن انحراف حجم المبيعاتتختلف

 ـد األسعاروكذلك مدير الفرع عن انحراف حجم المبيعاتبينما ال يساءل عـن انحراف سعر البيـع علـي أساس إن تحدي

سبة ة عند محاوالدقـ ليسٕتمسئوليته وانما هي مسئولية جهة أخرى قد تكون المركز الرئيسي. وهناألغراضتحقيق العدالة

 المسئولين تحلل انحرافاتقيمة المبيعات حتي تسأل كل جهة عن االنحراف التي تسببت فيه فقط.
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 ( انحراف كمية المبيعات3جدول رقم )

 المنتوجات
السعر 

 المخطط
 

الكمية 

 الفعلية
   االنحراف حجم

 2013سنة 
السعر 

 المخطط

كميات 

 مخططة

الكمية 

 الفعلية

الفعلية كميات 

باالسعار 

 المخططة

كميات المخطط 

باالسعار 

 المخططة

 االنحراف

COCA 

COLA 
4500 35000 32699 147145500 157500000 -10354500 

FANTA 

ORANGE 
4450 30000 35095 156172750 133500000 22672750 

Sprite 4450 30000 22093 98313850 133500000 -35186150 

2014    0 0  

COCA 

COLA 
4600 50000 47660 219236000 230000000 -10764000 

FANTA 

ORANGE 
4500 40000 45264 203688000 180000000 23688000 

Sprite 4500 40000 31429 141430500 180000000 -38569500 

2015    0 0  

COCA 

COLA 
4650 55000 48355 224850750 255750000 -30899250 

FANTA 

ORANGE 
4550 50000 66359 301933450 227500000 74433450 

Sprite 4550 40000 32645 148534750 182000000 -33465250 

 

 لتكاليفانحراف كلفة الوحدة وحجم ا-2

يمثل الفرقبين كلفة البضاعة المباعة فعال مع التكاليف المخططة لهذه الوحدات المباعة فعال  .   : انحراف كلفة الوحدة

بلغ االنحراف )سالب( لجميع منتجي كوكا كوال  2013( يوضح انحراف كلفة المبيعات ففي سنة 4والجدول رقم )

اف منتج فانتا بلغ االنحراف ( دينار ام انحر1325580( ، ) 4708656وسبرايت ) كاالتي وعلى التوالي ( ،)

فقد بلغ  2014أما في سنة . ( دينار5823666(دينار وكانت مجموع االنحراف )سالب( بمبلغ )1325580)موجب()

 ,23899392 ,44037840االنحراف )موجب( لجميع المنتجات آنفة الذكر كاالتي وعلى التوالي )

فقد بلغ االنحراف  2015( دينار. أما في سنة 97166202(دينار واصبح مجموع االنحراف)سالب( )29228970

(دينار واصبح 12535680 ,9555696 ,8994030)موجب( لجميع المنتجات آنفة الذكر كاالتي وعلى التوالي )

 ( دينار.31085406مجموع االنحراف)سالب( )
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( انحراف كلفة الوحدة4جدول رقم )  

تكلفة  نوع منتوج

 الفعلي

تكلفة 

 المخطط
كميات 

 مخططة

الكمية 

 الفعلية

كلفة بضاعة 

 فعلي

كلفة بضاعة 

 مخططة

 االنحراف

 2013سنة 

COCACOLA 2280 2424 35000 32699 74553720 79262376 -4708656 

FANTAORANGE 2490 2484 30000 35095 87386550 87175980 210570 

Sprite 2514 2574 30000 22093 55541802 56867382 -1325580 

2014         0 0 0 

COCACOLA 2460 1536 50000 47660 117243600 73205760 44037840 

FANTAORANGE 2478 1950 40000 45264 112164192 88264800 23899392 

Sprite 2490 1560 40000 31429 78258210 49029240 29228970 

2015         0 0 0 

COCACOLA 2370 2184 55000 48355 114601350 105607320 8994030 

FANTAORANGE 2520 2376 50000 66359 167224680 157668984 9555696 

Sprite 2700 2316 40000 32645 88141500 75605820 12535680 

 

: يتم احتساب انحراف حجم التكاليف من خالل اخذ الفرق بين التكاليف المخططة لوحدة بيع ب ـ انحراف حجم التكاليف

( يوضح انحراف حجم التكاليف ففي سنة 5الوحدات المباعة فعال  ولكن بتكاليف مخططة والجدول رقم ) مخططة وبين

 12655980( دينار والمنتج فانتا بلغ انحراف )ساليب( 5577624بلغ االنحراف)موجب( لمنتج كوكا كوال ) 2013

راف التكاليف لجميع المنتجات لسنة دينار اما مجموع انح 20352618دينار والمنتج سبرايت بلغ انحراف )موجب( 

بلغ االنحراف )موجب( بالنسبة لمنتج كوكاكوال وسبرايت  2014اما في سنة  . ( دينار13274262بلغ ) 2013

 دينار . اما بالنسبة لمنتج فانتا بلغ االنحراف )ساليب( 13370760) ( 3594240)كاالتي وعلى التوالي )

وهنا بعد .دينار6700200انحراف التكاليف لجميع المنتجات )موجب ( بمبلغدينار بحيث اصبح مجموع 12655980

( باالعتماد على الموازنات 2015-2013اجراء التحليل نتائج مجمل الربح الفعلي في الشركة )كوكا كوال( العوام )

ة كوكا كوال هو التخطيطية المقررة مسبقا من قبل الشركة يعتبر من مؤشرات القوية لتقويم كفاءة االداء في شرك

 اثباتللفرضية اساسية للدراسة.

 ( انحراف حجم التكاليف5جدول رقم)

 2013سنة 
تكلفة 

 المخطط

كميات 

 مخططة

الكمية 

 الفعلية

 المخططة التكاليف

 مخططة بيع لوحدة

 فعلية مباعة وحدات

 مخططة بتكاليف
 االنحراف

COCACOLA 2424 35000 32699 84840000 79262376 5577624 

FANTAORANGE 2484 30000 35095 74520000 87175980 
-

12655980 

Sprite 2574 30000 22093 77220000 56867382 20352618 

2014       

COCACOLA 1536 50000 47660 76800000 73205760 3594240 

FANTAORANGE 1950 40000 45264 78000000 88264800 
-

10264800 

Sprite 1560 40000 31429 62400000 49029240 13370760 

2015       

COCACOLA 2184 55000 48355 120120000 105607320 14512680 

FANTAORANGE 2376 50000 66359 118800000 157668984 
-

38868984 

Sprite 2316 40000 32645 92640000 75605820 17034180 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات
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 اوال:االستنتاجات

كة ل تحليل االنحرافات في الموازنة التخطيطية المعتمدة من قبل شركة كوكا كوال ان االدارة  الشرنالحظ من خال-1

دة ازنات المعتتحفظ في عملية وضع التقديرات المستقبلية لكي تتجنب المساءلة مستقبال  بأعتبار ان عدم تحقيق المو

ً تعد داللة على ضعف االدارة في انجاز الخ  علي للشركةطط العمل وحدوث انحرافات عند مقارنتها باالداء الفمسبقا

جهات التي  وكذلك الوبالتالي عدم كفاءة االدارة في استغالل الموارد المتاحة وهذا يؤدي الى تضليل االدارة العليا اوال  

 تستفيد من المعلومات كالمساهمين مثال .

ب رنة كمية االنتاج المتحققة من قبل الشركة مع المخطط للمنتوج ان المتحقق كان تصاعدياوذلك بسبنالحظ من مقا-2

عتبار عند وهذا يؤديالى تجاهل عوامل كثيره يجب ان تؤخذ بنظر االسوق له الطلبالمتزايد على هذا المنتوج ووجود 

 المواد االولية ومصادر الحصول عليها.اعداد الموازنة مثل حالة السوقوالتغيرات في اسعار 

يع ل الدراسة ان الشركة لم تقم باعداد تقارير االداء وايصالها الى االداره الن االدارة ال تستطنالحظ من خال-3

وى سمعالجةوتصحيح اي انحراف ما لم يكن لديها تصور واضح عن اسباب االنحرافات كما ان التقارير ال توضح 

 .ليات التنفيذ الفعلي والمعيار المحدد لها دون بيان اسبابهااالنحرافات بين فعا

ات الل دراسة التقارير المالية للشركة وعند تحليل ارقام المبيعات واالنتاج المتحققة فعال  لسنوختبين لنا من -4

 . موضوع البحث ان هناك طلبا  متزيدا  على منتجات الشركة بشكل متصاعد

 االنتاج المتحققة فعالً لكافة السنوات موضوعةوارقام المبيعات اتضح لنا من خالل تحليل  -5

 بين مراكز البحث ان هنالك طلبا متزايدا ً على منتجات الشركة مايدل على عدم تحديد السلطات وتوزيع المسؤوليات

 المسؤولية بشكل مناسب مع متطلبات العمل في الشركة.

 

 ثانيا:التوصيات

ؤدي إلى موزنات ييوصي الباحثون بإتباع المدخل السليم من قبل االدارة في إعداد الموازنات التخطيطية ألنه  -1

يقة صحيحة ضرورة قياس وتحليل االنحرافات الخاصة ببنود التكاليف واإليرادات والتدفقات النقدية بطر ,متناسقة 

 كة .والعمل على وجود قسم متخصص للموازنات التخطيطية في الشر

ل ن ان يتم تحديد التقدير للموازنة على اسس او توقعات العمل الكلي وبشكل جدي نحو تحقيقهامن قبيوصي الباحثو-2

 االدارة.

ها مرونة تتيح ليوصي الباحثون على أن ال يحول استخدام الموازنات التخطيطية دون تمتع إدارة الشركة العليا ب :-3

ي ى الشركة فت واردة بالموازنة أم ال، والتي تعود بدرجة عالية من المنفعة علاستخدام الفرص اإليجابية سواء كان

 المستقبل.

ذ قد ون بضرورة قيام االدارة الشركة بمتابعة ومراجعة اي اختالفات التي قد تحدث اثناء سير العمل ايوصي الباحث -4

 يكون سببها انحرافات التنفيذ ،انحراف التنبوء او انحراف القياس .

لتدفقات ااالهتمام بإعداد الموازنات التخطيطية على أساس زمني مناسب ألهمية تخطيط يوصي الباحثون بضرورة  .5

 النقدية بالنسبة للشركة. 
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