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  داءـــــــــــٕاه

  

  حنـند املـ ون يل ع ـري عـان خـثابرة وكـ صرب وامل ـمين معىن الـٕاىل من عل

  )ٔايب احلبيب( 

شكرها بلك املعاين ، ٕاىل من متكل جنة حتت القدم ٕاىل من يعجز لساين عن 
  وياكد شكري لها الجياوز العدم

  )ٔايم احلبيبة(

، فليك مين التحية ٕامتنااًن وعرفاانً ٕاىل من ترافقين يف حيايت حبلوها ومرها 
  ايرفيقة معري 

  )زوجيت( 

  يـياتـ ة من ح ـلـرحـذه املـول ٕاىل هـوصـواًن للـانوا عـٕاىل من ك

  )ومعي ومعيتٔاخوايت ( 

  ، واكن يل عواًن يف حيايت فنعم أالخ ونعم الرفيق ٔانت  ٔايمٕاىل ٔاخ مل تدله يل 

  )عصام التاجوري( 

   ٔاهدهيم هذا اجلهد املتواضع

  سعد العبيدي



 ج 
 

  

  شكر وتقدير

  

محمد  عىل نعمة إالسالم وايلها من نعمة عظمية ، والصالة و السالم عىل نبينابسم هللا الرمحن الرحمي ، امحلد  
   .صىل هللا عليه وسمل خري البرش عىل إالطالق ؤافضلهم يف معايل أالخالق

  :ٔاما بعد 

 ٔاسـتاذي الفاضل ادلكتور عبد السالم  كبالن املرشف عىل هذه ادلراسة عىل ماالشكر ٕاىل  جبزيل ٔاتقدمفٕاين 

ابلشكر  ٔاتقدمكام . حىت اسـتقرت عىل صورهتا الهنائية  ٕاعدادهاخالل فرتة  وتوجهيات ٕارشاداتمه يل من قدّ 

 عبدالسالم عيل اجلحاوي بصفته ممتحنًا داخليًا ، وادلكتوربوبكر فرج رشيعة والاحرتام للك من ادلكتور 

  .بصفته ممتحنًا خارجيًا عىل قبوهلام تقيمي هذه ادلراسة

ظفات بلك من مكتبة لكية الاقتصاد ، ومكتبة بأمسى اآيت الشكر ٕاىل مجيع املوظفني واملو  ٔاتقدمويرسين ٔان 

ومكتبة البحوث الاقتصادية  ية ادلراسات العليا فرع بنغازي،ومكتبة ٔااكدمي بلكية الاقتصاد، ادلراسات العليا 

  .التعامل داعيني هلم مغفرة وآجرًا عظمي عند املوىل الكرمي ورحابة صدرمه يف لطفهمفرع بنغازي ،عىل 

م ٔان ٔاتقدم جبزيل الشكر والعرفان ٕاىل وادلي العزيز ؤايم احلبيبة عىل صربهام ادلؤوب ويسعدين يف هذا املقا

وٕاىل ٔاخوايت ومعي ومعيت عىل حمبهتم وٕاىل زوجيت ورفيقة معري عرفااًن ابمجليل ، لوصويل ٕاىل هذه املرحةل ، 

وم عىل حمبهتام وصديقي عبدهللا الطر  ،وتشجيعهم املسـمتر يل ، وٕاىل ٔايخ ورفيق دريب عصام التاجوري

  .ووقوفهام معي طيةل فرتة دراسـيت ويف ٔاثناء البحث امليداين لدلراسة

  هللا امجليع عين لك خري وجزي

  سعد العبيدي
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  ملخص ادلراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على األسباب الداعية إلى إعداد الميزانيات التقديرية 

ھذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل المثار حول األدوار األخرى بالمنظمات الليبية ، حيث جاءت 

مجموعة من األسباب لتحقق من خاللھا وتم بلورت للميزانيات التقديرية داخل منظماتنا الليبية ، 

  .على تلك األدوار التي بسببھا المنظمات الليبية تقوم بإعداد ميزانياتھا

الدراسة و حصره في نوعان من المنظمات العاملة و لتحقيق ذلك تم تحديد مجتمع 

 طرابلس و بنغازي ھما المنظمات الصناعية و المنظمات الخدمية ؛ مدينتيالناشطة في نطاق 

بشأن إعادة ھيكلة  2005لسنة ) 99(فالمنظمات الصناعية تم تحديدھا بناءاً علي القرار رقم 

، ويعود الشركات العامة وھي المنظمات الصناعية المملوكة للدولة و التي تم عرضھا للتمليك 

العديد منھا تم تصفيتھا ، باإلضافة إلى تلك المنظمات الصناعية كون إن  ىھذا االختصار عل

تم اختيار المنظمات الخدمية التي تمتاز  بحركة ، بينما فال بعضھا إلعادة تمليكھا بعد تقييمھا إق

قطاع  –قطاع شركات التأمين ( علي ثالثة أنواع منھا ھي المشاركة فاقتصرت نشاط كثيفة  

، وبلغت مفردات مجتمع الدراسة بشكلھا النھائي بعد استبعاد  ) قطاع الفنادق  - المصارف

–منظمة صناعية  18( ظمات التي ال تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية علي النحو التالي المن

ليصبح عددھا ) فندق ذات التصنيف خمسة و أربعة نجوم 15 –مصرف  14شركات التأمين ــ 5

    .منظمة 52بشكل إجمالي 

النوع من ته ھذا المنھج الوصفي وذلك لمالئم أساليب كأحدالمسح  أسلوبمنھج  إتباعتم 

الدراسات ، حيث تھدف ھذه الدراسة إلى تجميع بيانات غير كمية من مجموعة من األشخاص 

قد تم توزيع صحف االستبيان علي سبق لھم المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية ، ف

صحيفة تم توزيعھا ،  52صحيفة من أصل  49المنظمات السالف ذكرھا و بعد أن تم تجميع عدد 

ومن خالل  SPSSيع البيانات و المعلومات المستخرجة وإدخالھا إلي البرنامج اإلحصائي تم تجم

تحليلھا باستخدام األسلوب اإلحصائي الوصفي و المتمثل في الجداول التكرارية و النسب المئوية 

توصلت الدراسة إلي مجموعة  T-Test، و اختبار الفروقات بين المتوسطات باستخدام اختبار 

ائج تتلخص في أن منظماتنا الصناعية والخدمية تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية ألسباب من النت

محددة ومعروفة ، فھي تعدھا من أجل الرقابة على سير خطة العمل وتقييم أدائھا ، ومن أجل 

الربط بين األھداف المختلفة لألقسام ، ومن أجل التخطيط التشغيلي للمنظمة في السنة المالية 



 ن 
 

المنظمات الخدمية منھا بإعداد الميزانيات التقديرية لمنظم  أن تقوم

بدون .2

صيلية وذلك حتى يتسنى لھا معفي أحد مكوناتھا من الميزانيات التف

3.

 

6.

اتھم بشكل ضرورة .1

 .منظم ودوري دون انقطاع حتى تزيد من فرص االستفادة من ميزانياتھم التقديرية

ضرورة أن تقوم منظماتنا الخدمية بإعداد الميزانية التشغيلية في صورتھا كاملة  

رفة التكلفة نقص 

  . الحقيقة للخدمات التي تقدمھا واإليراد الحقيقي من وراء تقديم تلك الخدمات

ضرورة التوسع في استعمال الحاسب اآللي خاصة في المنظمات الصناعية لما لهُ من  

 .أھمية في توفير الوقت والجھد والمعلومة المتعلقة بالميزانيات التقديرية

ً المنظمات الصناعية بإنشاء قسم  .4 ضرورة أن تقوم المنظمات بشكل عام وخصوصا

.متخصص للميزانيات التقديرية مدعم باإلمكانيات البشرية المؤھلة لمثل ھذا القسم

التركيز على التأھيل العلمي للعاملين المشاركين في إعداد الميزانيات التقديرية من حملة  .5

، وذلك بإتاحة الفرصة لھم باالستمرار في تلقي المعرفة  الشھادات المتوسطة والثانوية

العلمية في مجال التخصص من خالل المعاھد أو الجامعات أو أقامة دورات تدريبية 

  .مكثفة خاصة بالميزانيات التقديرية

 .إجراء دراسات مماثلة تشمل باقي المنظمات الليبية التي لم تشملھا الدراسة 
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  :مقدمه.1.1
  

فترات متالحقة ومختلفة من القرن  شھد العالم العديد من التطورات التي حدثت على مدار

التاسع عشر والقرن العشرين في مجاالت الصناعة والتجارة وتقديم الخدمات، مما أدى إلى تنامي 

المرتبطة بوظائف  ذات االستخدامات الداخليةالمحاسبية  الطلب المستمر والدائم على المعلومات

  .ييم األداءـرقابة وتقـتنظيم والتنسيق والتوجيه والتحفيز نحو الـتخطيط والـونشاطات اإلدارة من ال

  

ا ي  مم اعد اإلدارة ف ي تس ات الت ى المعلوم ة إل ادة الحاج ه أن التطور وزي ال شك في
ا يحقق أفضل استخد ديھا، القيام بوظائفھا بم وارد االقتصادية المتاحة ل ام ممكن للم

دأ من  ة اإلدارة : حدث نتيجة عدة متغيرات وعدة أسباب تب ورة الصناعية وحرك الث
ا احبة لھ ة المص ركات  ، العلمي ور الش ادية ، وظھ دات االقتص م الوح ادة حج وزي

ت ، وتطبيق الالمركزية في اإلدارة ، وفصل الملكية عن اإلدارة المساھمة خدام ، واس
ات ة األساليب الكمية ونماذج بحوث العملي ،  ، والتوسع في استخدام الحاسبات اآللي

ية ددة الجنس ة متع ركات الدولي ور الش االت  وظھ ات واالتص ورة المعلوم ، وث
ادية تالت االقتص ور التك ة، وظھ ة المتالحق ورات التكنولوجي دة  والتط ادة ح ، وزي

ام  المنافسة والمخاطرة ادة االھتم الجودة، وزي ة ب ات التجارة الدولي    ، وظھور اتفاقي
  ) .3:  2004،  فعبد اللطي( 
  

دات  م الوح ي معظ ل اإلدارة ف ى عم باب عل رات واألس ك المتغي ذلك انعكست تل ة ل نتيج

ام  االقتصادية ادة المعلومات التي تساعدھا في القي ، وبالتالي أصبحت اإلدارة في حاجة ملحة لزي

ة ا المختلف ي ظ. بوظائفھ ع ف ة بتجمي بة اإلداري رات تخصصت المحاس روف والمتغي ك الظ ل تل

ي  دافھا والت ق أھ ى تحقي اعد إدارة المشروع عل ي تس ات الت ات والمعلوم ير البيان وتصنيف وتفس

ا  ة بھ ط الخاص منھا الخط ي ، ( تتض ور  وعل ة  .)3:2003ن ات الالزم وفير المعلوم د ت ويعتم

أة وھـبـرة وطستخدامات الداخلية على احتياجات اإلداإلل يـيعة نشاط المنش ى  يكلھا التنظيم ، وعل

إن ال ا ـلـتـخـيعي أن يـبـنظام المحاسبي اإلداري من الطـھذا األساس ف أة ألخرى تبع ف من منش

ل ل ك العوام ارس، ( تل ً . )25: 2004الح ا داف  وعموم ة األھ ى خدم ة إل بة اإلداري دف المحاس تھ

روع ال المش يط أعم ة بتخط ة المتعلق رارات  الداخلي اذ الق ال واتخ ذه األعم ذ ھ ى تنفي ة عل والرقاب

   ).34:  2004الحارس، .( بشأنھا 
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ى     بية التي تساعد إدارة المنظمات عل تعتبر الميزانيات التقديرية من أھم األدوات المحاس

يم أداء                      ة وتقي يق ورقاب يم وتنس يط وتنظ ن تخط ة م ا المختلف ة وظائفھ     ممارس

داللطيف،(  ة أو الصناعية أو ) 149:  2004عب ى المشروعات التجاري دادھا عل ، وال يقتصر إع

الخدمية فحسب، وإنما تمتد إلى كافة األنشطة والمجاالت االقتصادية كالمؤسسات غير الھادفة إلى 

ر كمي " رف الميزانيات التقديرية وتعَّ ) . 287:2004، الحارس( تحقيق الربح  ي بأنھا تعبي ـ عين

ا  ومالي ـ لبرامج وأنشطة المنشأة لفترة مستقبلية رتبط بھ ا وي املة، يوافق عليھ في صورة خطة ش

ً ؤوالمس دفا ذونھا ھ ً  لون، ويتخ ا ى األداء وأساس ة عل ل("للرقاب ا تعَّ) . 169: 2000،  زام رف كم

ً " بأنھا  ذھا خطة تفصيلية محددة مقدما ال المرغوب بتنفي ذه الخطة  لألعم وزع ھ ع ، وت ى جمي عل

يم األداء في  لھم لين حتى تكون مرشداً ؤوالمس في تصرفاتھم وحتى يمكن استخدامھا كأساس لتقي

  ).206: 2005،  شحاته وآخرون( المشروع 

ى مستوى ال وحدات االقتصادية، إن أھمية الدور التي تضطلع به الميزانيات التقديرية عل

اري أنھا تعد على أساسھا تكمن في كونھا م التق ذه الوحدات أھ ة التي تستخدمھا إدارات ھ ر الداخلي

تمرارية  ى اس افظ عل أنھا أن تح ن ش ي م ات الت ط والسياس ذ الخط رارات ، وتنفي اذ الق ي اتخ ف

إن ) . 2:2007سعد، ( ، والبقاء في األجل الطويل ، وتكفل له تحقيق األھداف المشروع وبالتالي ف

ة لخطط و ر أداة ترجم ة تعتب ات التقديري من المشروع  تمكن، ولكي ي سياسات اإلداراتالميزاني

  :)394: 2006آدم والرزق، ( ل منھا خطة جيدة البد من توفر عدة عوام إعداد

  .وتنظيم إداري سليم قابلة للقياس ـ وجود سياسة واضحة لدى المشروع وأھداف محددة 1

  .ـ دعم اإلدارة العليا للمنظمة إلعداد الميزانية 2

  .عن إعداد الخطة لؤوـ تحديد من المس 3

  .ـ تحديد المدة التي تعد عنھا الميزانية التقديرية 4

  .متكامل يوفر المعلومات المالئمة ـ نظام محاسبي  5

  .ـ مراعاة أسس ومبادئ إعداد الميزانيات التقديرية 6

  :  الدراسات السابقة .2.1

ة  ات التقديري تأثر موضوع الميزاني د اس ام لق د باھتم اتالعدي ن الدراس توى  م ى المس عل

يال ارجي  محل توى الخ ى المس ر عل ذلك األم المي( ، وك ي والع زت ) العرب د رك م، فق  معظ

ا ، ومن الميزانيات التقديرية على أمور تتعلق مجال الدراسات السابقة في  بجوانب عدة تختص بھ
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 .التعرف على مدى إمكانية إعداد الميزانيات التقديرية  - أ

 .وأداة للرقابة  خططأداة ترجمة للكتقييم فاعلية الميزانيات التقديرية  - ب

 .لتعرف على الدور الفعلي للميزانيات التقديريةا - ت

 .ةالمعوقات التي يمكن أن تؤثر على االستفادة من الميزانيات التقديري التعرف على - ث

يالحظ من خالل السرد السابق للنقاط التي تم بحثھا في الدراسات السابقة إغفالھا جانب البحث  

ض تطرقت إلى ذلك، ونستعرعن مسببات إعداد الميزانيات التقديرية ، باستثناء دراسة واحدة 

  ـ: فيما يلي بعض من ھذه الدراسات

  )1995،الوابل (دراسة 

راز التي أجريت ع ھذه الدراسة ركزت لى الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية، على إب

دافھا ق أھ اح الشركات الصناعية لتحقي ي إنج ة ف ات التقديري اكل . دور الميزاني تعراض المش واس

ا اءة تطبيقھ ة وكف ى فاعلي ك عل ر ذل ة وأث ات التقديري ذ الميزاني داد وتنفي وخلصت  .المصاحبة إلع

ائج ن النت ة م ى مجموع ة إل تخدا الدراس ة اس وعي بأھمي ي أن نقص ال تلخص ف ات ،  مت الميزاني

ا ،  واردة بھ ديرات ال ة التق دادھا ، وعدم واقعي ونقص الخبرة ، وعدم توافر المھارات الالزمة إلع

ذي أدى  ليمة ، األمر ال كان له األثر السلبي على عدم إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية بصورة س

  .طيطية ورقابية يمكن االستفادة منھا لتحقيق أھداف المشروعإلى عدم فاعليتھا كأداة تخ

  )1997، النخاط(دراسة 

ة في المصارف ھدفت الدراسة إلى  ات التقديري داد الميزاني التعرف على مدى إمكانية إع

ا ،  التجارية الليبية ، ومن خالل دراسة البيانات والمعلومات المجمعة من مجتمع الدراسة وتحليلھ

رغم  أنلى تم التوصل إ ة ب ات التقديري داد الميزاني وم بإع ك الوقت التق المصارف التجارية في ذل

د  ات والقواع ديھا المقوم وفر ل ة تت ارف التجاري ب المص ن أن أغل يم داد  ةاألساس ة إلع الالزم

  . الميزانيات التقديرية

  )1998،بوخريص (دراسة 

ة للتخطيط وأداة دراسة إلى تقييم فاعلية الميزانيات التقديرية باعالھدفت  تبارھا أداة ترجم

وم  ، للرقابة في الشركات الصناعية الليبية ة التي تق ات التقديري ى أن الميزاني وتوصلت الدراسة إل
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  )2000، الفرجاني(دراسة 

ام للدراسة حول  دور الھدف الع أداة يتقي غيلية ك ة التش ات التقديري يم استخدامات الميزاني

ازي ة بنغ ة بمدين ة العامل ة الليبي ة العام ركات الخدمي ي الش ة ف يط وأداة للرقاب ة للتخط  ، ترجم

ىوتوصلت  د  اسة المعظم الشركات محل الدر أن إل ة عن ادئ العلمي دادتراعي األسس والمب  إع

ة  ات التقديري م ، وضعف استخدام الميزاني ة التشغيلية الخاصة بھ أداةالميزانية التقديري ة  ك ترجم

ة ة الليبي ة العام ازي للتخطيط وأداة للرقابة في الشركات الخدمي ة بنغ ة بمدين ذا . العامل ين أن ھ وتب

ا ، الضعف يتمثل في التعبير عن األ رارات الخاصة  بھ اذ الق إلدارات ، واتخ ھداف الموضوعة ل

راءات  اذ اإلج ات واتخ د االنحراف ي تحدي ذلك ف طتھا ، وك يم أداء أنش ا وتقي ذ فيھ ة التنفي ومتابع

  .التصحيحية

  )2003المفتي ،(دراسة 

ا  ة في شركة ليبي ات التقديري ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية إعداد الميزاني

ابالت لل الل المق ن خ ة ، وم ات التقديري داد الميزاني ي إع ع ف ي المتب لوب العلم ق األس أمين وف ت

أمين خلصت  ا للت ركة ليبي ة لش وفات المالي ى الكش الع عل تبيان واالط ية وصحف االس الشخص

ي  لوب العلم ق األس ة وف ات التقديري داد الميزاني وم بإع أمين ال تق ا للت ركة ليبي ى أن ش ة إل الدراس

   .لدى شركات التأمين المتبع

  )2004، الترھوني(دراسة 

ام ھدفت الدراسة إلى ا لتعرف على الدور الفعلي للميزانيات التقديرية في فنادق القطاع الع

ا ي ليبي ة ف ذ  العامل تي"وأخ دق تيبس ة" فن ة حال األدب ، كدراس ا ورد ب ة م الل مقارن ن خ ك م وذل

ادق المحاسبي حول دور الميزانيات التقديرية وما ھو  ى إن الفن مطبق فعالً ، وتوصلت الدراسة إل

ات  ة ، وضعف استخدام الميزاني ات التقديري التراعي األسس والمبادئ العلمية عند إعداد الميزاني

   . التقديرية كأداة ترجمة للتخطيط وأداة للرقابة وتقييم األداء والتحفيز والتنسيق والتوجيه
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  ) Hansen & Stede،2004( دراسة 

ت ي  تناول ة ف ات التقديري داد الميزاني ى إع ة إل باب الداعي وع األس ة موض ذه الدراس ھ

دة التي  تھم ھي الدراسة الوحي أن دراس احثين يجادالن ب ة، حيث إن الب الواليات المتحدة األمريكي

ع بعضھا ة م ات التقديري داد الميزاني ى إع ة إل باب الداعي ت األس بعض  تناول ة ال ، ووضعت أربع

  : و إلى إعدادھا وھيأسباب محتملة تدع

  .ـ التخطيط التشغيلي 1

  .ـ الرقابة وتقييم األداء 2

  .ـ الربط بين األھداف المختلفة 3

  .ـ صياغة االستراتيجيات 4

ؤدي  وقاما الباحثان بدراسة تلك األسباب مجتمعة مع بعضھا ، واكتشاف العوامل التي ت

ذكورةإلى أھمية وأداء الميزانيات التقديرية بحسب كل سبب من  ة الم وتوصلت . األسباب المحتمل

ادةً  ة من أجل  الدراسة إلى أن الشركات الكبيرة ع ات التقديري داد الميزاني وم بإع ا تق التخطيط " م

وم  أما الشركات الصغيرة التي تواجه منافسة في السوق" التشغيلي وكأداة لتقييم األداء  ا تق ، فإنھ

ل  ن أج ة م ات التقديري داد الميزاني ر" بإع تراتيجيات ال ياغة االس ة وص داف المختلف ين األھ بط ب

  ".بالمنظمة

  )2005، الخزخاز(دراسة 

ي  ة ف دف الدراس ن  تھ تفادة م ى االس ؤثر عل ن أن ت ي يمك ات الت ن المعوق ث ع البح

ا   الميزانيات التقديرية بالمصارف التجارية العامة الليبية، ات المتحصل عليھ مومن خالل البيان  ت

ل للوصول إل داد التحلي ة بإع د المصارف التجاري ة عھ ي حداث ل ف ائج تتمث ن النت ة م ى مجموع

ود  ا ، وج دى اغلبھ ة ل ات التقديري داد الميزاني م مختص بإع وفر قس دم ت ة ، ع ات التقديري الميزاني

ن  تفادة م ى االس ؤثر عل ن أن ت ة يمك لوكية ، خارجي ة ، س ة ، فني ة ، معلوماتي ات تنظيمي معوق

  :نھا م، الميزانيات التقديرية 

  .ـ عدم وجود قدر وافر من المرونة عند إعداد الميزانيات التقديرية

  .وتنفيذ الميزانيات التقديرية إلعدادـ عدم توفر الكوادر البشرية المؤھلة 

  .ة عند التنبؤ بتقديرات الميزانيةباألساليب الكمية واإلحصائي مـ عدم االھتما

  .المحيطة بالمصرف عند إعداد الميزانيات ـ عدم األخذ في االعتبار الظروف االقتصادية 
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  )2007،الغرياني (دراسة 

ة للتخطيط  تھدف الدراسة إلى التعرف عن مدى استخدام الميزانيات التقديرية كأداة ترجم

ائج ، وأداة للرقابة في مشروع النھر الصناعي وأجھزة استثمار مياھه ى النت  وتوصلت الدراسة إل

   :التالية

  .ت تقييم لألداء بصفة دوريةـ عدم أجراء عمليا

  .ـ ضعف استخدام نظام الميزانيات التقديرية في المشروع

واـ إن الغرض األساسي من أستخد ة في المشروع ھ ات التقديري ة م الميزاني ه من  معرف احتياجات

  . فقط ، بمعنى آخر ھو التركيز على إعداد الميزانية التقديرية النقديةاألموال لتحقيق المستھدفات

ة  ـ ذ الميزاني داد وتنفي د إع ا عن عدم وجود دليل إجراءات يوضح األسس والقواعد الواجب إتباعھ

  .التقديرية في المشروع

   )2007،سعد (دراسة 

تفادة الشركات والوحدات موضوع الدراسة من  معرفةإلى تھدف ھذه الدراسة  استخدام مدى اس

ات  ھاأثناء تطبيق ليلى الواقع العموذلك بالوقوف عنيات التقديرية الميزا ل البيان ، ومن خالل تحلي

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتلخص فيما يلي  .المجمعة 

  .تتوفر بھا مقومات نجاح الميزانيات التقديرية ـ أغلب مفردات الدراسة ال

  .ـ عدم االلتزام بتطبيق المبادئ العلمية في إعداد الميزانيات التقديرية

  .ـ نقص الكوادر العلمية المتخصصة القادرة على إعداد ميزانية تقديرية على أساس علمي

ردات  ة بمعظم مف ات التقديري داد الميزاني ـ عدم تطبيق التقنية الحديثة كالجداول اإللكترونية في إع

  .عينة الدراسة

ارير  درة تق دم ق ز األداءـ ع ذي تتمي دور ال م ال ى دع ة عل ردات الدراس م مف ات  بمعظ ه الميزاني ب

  .التقديرية في مجال الرقابة

ات  احثين في مجال الميزاني ا الب ام بھ يتضح لنا من خالل السرد السابق للدراسات التي ق

داً ،  ة تحدي التقديرية أن معظم الدراسات ركزت على إبراز دور الميزانيات كأداة للتخطيط والرقاب

ين  ولم تعطي األدوار األخرى للميزانيات التقديرية أداة للتنسيق ب ا ك اك دورھ ر فھن ام الكبي االھتم

أھداف المنظمة واألھداف المختلفة لألقسام واإلدارات ، ودورھا كأداة لتخصيص الموارد المتاحة 

ى األنشطة  ة عل املدى المنظم أداة للتخطيط  واألقس ا ك ة ، ودورھ  باإلضافة االستراتيجيالمختلف
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  :مشكلة البحث   .3.1

 ً في  أصبح استقراء الغد من الضرورات التي تفرضھا المحاسبة اإلدارية، خصوصا

الميزانيات التقديرية من أھم  تبرتع، ومتطلبات أكبر الدول التي تعاني من نقص الموارد مقابل

  لھا مع ـالف أنواعھا، وذلك لتعامـتـناجحة على اخـالالمؤسسات تخدمة في ـراء المسـوسائل االستق

في وازداد استخدام الميزانيات التقديرية في الفترات األخيرة . بھامختلف الظروف التي قد تحيط 

ن وكما ھو معلوم  أن ھناك أدوار متعددة وكثيرة ولكنتيجة حركة التطور الدارجة ،بيئتنا المحلية 

على الدراسات السابقة في بيئتنا المحلية أنه تم التركيز  أكثر ما يالحظ، ولكن  التقديريةللميزانية 

، وقد تم تجاھل أدوار أخرى  األداءالتخطيط التشغيلي والرقابة وتقييم  ووھ على أھم تلك األدوار

فيز وتخصيص الموارد وصياغة االستراتيجيات  باإلضافة إلى كونھا مثل التنسيق والتوجيه والتح

وغيرھا من تلك األدوار التي تؤديھا الميزانية التقديرية ، رغم أھمية  مطلب قانوني أو تعاقدي ،

وتأثيرھا في نتائج النشاط ، فعلى سبيل المثال عدم أداء الميزانية التقديرية لدورھا  األدوارھذه 

 إلى) Drury  )1997 ،308نتائج سلبية كبيرة ، حيث توصل الباحث  إلىيؤدي ية كأداة تحفيز

قتل روح الحماس لدى  إلىالميزانيات عند مستويات عالية من التحدي يؤدي غالباً  أرقاموضع  إن

ّ عل األشخاص    أدائھم ىالقائمين بتنفيذ واستخدام الميزانيات التقديرية ، األمر الذي ينعكس سلبا

ومن جھة أخرى فإن  وضع أرقام الميزانيات انحرافات غير مرغوب فيھا ،  إلىمما يؤدي 

التقديرية عند مستويات متدنية سوف يؤدي إلى فقدان الميزانيات التقديرية إلى صفة مھمة جداً 

وھي الدور الذي تلعبه كأداة للرقابة ، بحيث تظھر نسب تحقيق المستھدفات مضاعفة في كثير من 

إن عدم دراسة أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في .الذي يفقدھا ھذا الدور المھم األحيان األمر 

المنظمات المختلفة يؤدي إلى عدم إدراك الدور الرئيسي الذي تلعبه ھذه الميزانية في التخطيط 

يمكن إرجاع األسباب التي انه  )149: 2004(لقد أوضح عبد اللطيف فھذا ول. والتوجيه والرقابة

استخدام الموارد  حتميةلى زيادة التوسع في استخدام أسلوب الميزانيات التقديرية إلى أدت إ

أكد الرغبة في مواجھة حالة المخاطر وعدم التو ، فضل استخداماالقتصادية المتاحة للمشروع أ

اركتھم في خلق الحوافز لدى العاملين من خالل مش باإلضافة إلى ، التي يتصف بھا الواقع العملي

  .وسيلة فعالة لالتصال والتغذية العكسية للمعلومات دإيجا وضرورة، اد الميزانياتإعد
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الدراسات السابقة ـ على األقل بالبيئة المحلية ـ لم تتناول موضوع األسباب  إنوحيث 

األسباب عن طريق دراسة مجموعة بدراسة تلك  قمناالميزانيات التقديرية ، لذلك  إلعدادالمؤدية 

الميزانيات التقديرية ، وبالتالي  إلعدادلمحتمل اعتماد المنظمات الليبية عليھا األسباب امن 

   ـ: تقدم وھو  سيكون ھناك سؤاالً يطرح نفسه في ظل ما

إلى المنظمات الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس ما ھي األسباب التي تدفع 

  إعداد الميزانيات التقديرية ؟

  : سة فرضيات الدرا. 4.1

  :ولغرض اإلجابة عن سؤال الدراسة فإنه قد تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية 

ة  وطرابلس  بنغازي ات الليبية الواقعة في نطاق مدينتيتقوم المنظم"   ات التقديري داد الميزاني بأع

  ".من أجل مبررات وأسباب محددة

  ـ:التالية الفرعيةالفرضية الرئيسية ثم صياغة الفرضيات  اختباروألجل 

ي  .1 ة ف ة الواقع ات الليبي وم المنظم دينتيتق اق م ازي نط رابلس بنغ ات   وط داد الميزاني بأع

  .التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

وم المنظم .2 دينتيتق اق م ي نط ة ف ة الواقع ازي ات الليبي رابلس  بنغ ات  وط داد الميزاني بأع

 .قساملأل التقديرية من أجل الربط بين األھداف المختلفة

وم المنظم .3 دينتيتق اق م ي نط ة ف ة الواقع ازي ات الليبي رابلس  بنغ ات  وط داد الميزاني بأع

 .التقديرية من أجل التخطيط التشغيلي

وم المنظم  .4 دينتيتق اق م ي نط ة ف ة الواقع ازي ات الليبي رابلس بنغ ات  وط داد الميزاني بأع

 .التقديرية من أجل صياغة االستراتيجيات

وم المنظم .5 دينتيات الليبتق اق م ي نط ة ف ة الواقع ازي ي رابلس  بنغ ات  وط داد الميزاني بأع

  .التقديرية من أجل مقابلة المتطلبات القانونية

  : أھداف الدراسة .5.1

ا داد الميزاني د أوجه إع ى تحدي ام للدراسة عل ة في المنظمات تركز الھدف الع ت التقديري

د عدد من  ، وفيوطرابلس  بنغازي تيالواقعة في نطاق مدين الليبية م تحدي إطار ھذا الھدف العام ت

   : ، وتتلخص فيما يلي األھداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقھا



10 
 

                        ـ التعرف على األسباب الداعية إلى إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات الليبية 1

                                .                                       على وجه العموم

    الصناعية التعرف على األسباب الداعية إلى إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات  ـ 2

  . تحديداً  الليبية

ات ـ  3 ي المنظم ة ف ات التقديري داد الميزاني ى إع ة إل باب الداعي ى األس رف عل ة التع       الخدمي

  . تحديداً  الليبية

  .االختالفات في مسببات األداء بين المنظمات الصناعية والخدمية ـ التعرف على 4

     : أھمية الدراسة .6.1

   ـ: مدت ھذه الدراسة أھميتھا مما يلياست

ة - ات التقديري ديمھا معلومات  ما تقدمه ھذه الدراسة للباحثين المھتمين بالميزاني ك بتق ، وذل

 .ديرية في البيئة الليبيةجديدة حول األسباب المؤدية إلعداد الميزانيات التق

  . فتح المجال أمام الباحثين للتطرق لھذه األسباب منفردة في دراسات الحقة -

ة - ات التقديري ة الميزاني ن أھمي د  م ا أح ات باعتبارھ ي المنظم ام ف ن دور ھ ه م ا تلعب ، وم

ة بة اإلداري بية للمحاس ا  األدوات المحاس ات بم اعد إدارة المنظم ي تس ن ت، والت وفره م

مات تساعدھم على القيام بوظائفھم األساسية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتنسيق معلو

  .والرقابة وتقييم األداء

  : منھجية الدراسة 7.1

ذي  اھج البحث العلمي ال تبنت ھذه الدراسة المنھج الوصفي، حيث يعد ھذا المنھج أحد من

ع الظاھرةيعتمد عليه الباحثون في الحصول على معلومات وافية ودقيق ق تصور واق  ة، عن طري

  . )129: 2008قنديلجي، (  .أو المشكلة القائمة خالل فترة أو فترات زمنية معلومة

ك باستعراض  محيث تم استخد األسلوب المكتبي لبناء اإلطار النظري من الدراسة، وذل

ا من مص ابقة وغيرھ ة س ات ودراسات ميداني ة من كتب ودوري ادر ومراجعة المنشورات العلمي

  . المعلومات ذات العالقة بموضوع الدراسة 

ى  ي التعرف عل ل ف ة المتمث ام للدراس ق الھدف الع ى تحقي ز عل ي فترك ا الجانب العمل أم

ن  ة م د مجموع ن خالل تحدي ك م ة ، وذل ات الليبي ي المنظم ة ف ات التقديري داد الميزاني باب إع أس
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اعتمد الباحث في تجميع البيانات والمعلومات الالزمة على أسلوب في سبيل تحقيق ذلك و

ا يجرى من خالل تجم ع المسح، باعتباره أحد أساليب المنھج الوصفي الذي يھدف إلى وصف م ي

ا،  ة، ودراسة الظواھر الموجودة فيھ ة أو علمي معلومات أو مواصفات مفصلة عن وحدات إداري

يح وتبر ا لتوض ة عنھ ات المجمع تخدام البيان ة اس ودةبغي ات الموج اع والممارس ر األوض .             ي

  .)130: 2008قنديلجي، ( 

  : جمع البيانات) أداة ( وسيلة  .8.1

ة التي تخدم استخدمت استمارة االستبيا ن كأداة أساسية لجمع البيانات والمعلومات الالزم

ه  ذه الدراسة ، ألن ة لھ أھداف الدراسة ، حيث يعتبر االستبيان من أكثر أدوات جمع البيانات مالئم

رأي إلبداء يوفر الكثير من الوقت والجھد ى أحد  موضوع الدراسة حول ال ا عل م توزيعھ د ت ، وق

   . مجتمع الدراسة مفرداتمفردة من كل  انيات التقديرية فيلين عن إعداد الميزؤوالمس

  :مجتمع الدراسة . 9.1

ازي  الصناعية والخدمية يتكون مجتمع الدراسة من المنظمات دينتي بنغ الليبية الواقعة في نطاق م

ة لكون. وطرابلس والتي تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية ذه  واستبعاد المنظمات التجاري معظم ھ

ات ) ـ ملكية مجموعة من اإلفراد ملكية فردية(نظمات ذات طابع خاص الم داد الميزاني ال تھتم بإع

ة ذات  طة الخدمي م األنش ى أھ م اختصارھا عل ة ت ات الخدمي ذكر أن المنظم در ال ة ، ويج التقديري

تم دواستبعاالحركة الكثيفة  ى قطاعات  الباقي ، ف ادق (اختصارھا عل أمين ـ المصارف ـ الفن . )الت

ة  ة للشركات النفطي وللعلم بأنه كانت ھناك محاولة إلضافة قطاع آخر ھو قطاع الخدمات التمويلي

ولكن بعد دراسة بعض من ھذه الشركات خصوصاً في مدينة بنغازي فقد تم استبعادھا لعدم قيامھا 

ات ، م حصر مجتمع الدراسة في المنظمات الصناع  بإعداد مثل ھذا النوع من الميزاني د ت ية وق

ة المتعلقف الصادر من أما2005لسنة ) 99(بناءاّ على قرار رقم  ة الشعبية العام ة اللجن بشأن  ن

ة  ركات العام ة الش ادة ھيكل ة (إع دة الملكي يع قاع امج توس ة )برن ات الخدمي ر المنظم ( ، وحص

ردات مجتمع الد)  شركات التأمين ـ الفنادق ـ  المصارف ة األ، وقد بلغ عدد مف مر راسة في بداي

ة  83 ناعية ـ  32( منظم ة ص ة  51منظم ة خدمي ذه ) منظم ن ھ تبعاد بعض م د اس ن بع ، ولك

ردات سيالمنظمات ألسباب مختلفة والتي  تم ذكرھا في الفصل الثالث من الدراسة أصبح عدد مف

   ) .منظمة خدمية  34نظمة صناعية ـ م 18( منظمة  52مجتمع الدراسة الذي خضع للتحليل 
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  : طاق الدراسةحدود ون .10.1

  : مثل حدود ھذه الدراسة في التاليتت

ى  1 ة عل ذه الدراس دينالمنظمبعض ـ اقتصرت ھ اق م ي نط ة ف ة الواقع ازي تيات الليبي  بنغ

رابلس راً  وط ث ، نظ ة للباح ات المتاح ت واإلمكان ة الوق فية  لمحدودي ن وتص د م العدي

  . إلعادة تمليكھا بعد تقييمھا المنظمات الليبية ، باإلضافة إلى إقفال بعض تلك المنظمات 

ة  2 ات التقديري داد الميزاني ة ـ اقتصرت ھذه الدراسة على المسؤولين عن إع في المنظمات الليبي

  . الدراسة ، نظراً ألن لھم صلة مباشرة بموضوع الدراسة محل

اريـ اقتصرت  3 تبعاد التج دمي واس ناعي والخ اط الص ى النش ة عل ذه الدراس ون ھ م  لك معظ

راد(ات التجارية ذات طابع خاص المنظم ة مجموعة من اإلف ة ـ ملكي ة فردي تم ) ملكي ال تھ

  .بإعداد الميزانيات التقديرية

ة  4 م األنشطة الخدمي ادق (ـ اقتصرت ھده الدراسة على أھ أمين ـ مصارف ـ فن از   )ت و التي تمت

طاع الخدمات بحركة نشاط كثيفة ، وللعلم بأنه كانت ھناك محاولة إلضافة قطاع آخر ھو ق

د  ازي فق ة بنغ التمويلية للشركات النفطية ولكن بعد دراسة بعض من ھذه الشركات في مدين

  .تم استبعادھا لعدم قيامھا بإعداد مثل ھذا النوع من الميزانيات

  :محتويات الدراسة .11.1

   :الدراسة قسمت الدراسة إلى خمسة فصول  ألھدافتحقيقاً 

ىاإلطا الفصل األولحيث تناول  ام للدراسة فأشتمل عل ابقةمشكلة الدراسة  ر الع  ،الدراسات الس

ة ، داف ،فرضيات الدراس ة و أھ ا الدراس ةمنھجيال ،أھميتھ ع الدراس ة ، مجتم ع ، ة المتبع أداة جم

انيبينما يتناول  البيانات ، حدود ونطاق الدراسة ،  الدراسة اإلطار النظري لموضوع الفصل الث

تمل  ثويش ى  الفصل الثال ة عل ة الميداني هالدراس م ففي ة ت ع الدراس ى مجتم رف عل ، تفصيالً  التع

ائج والتوصيات ، بينما أحتوى  ب المتبع في جمع وتحليل البياناتواألسلو ى النت ع عل الفصل الراب

  .المقترحة التي تم التوصل إليھا في ھذا البحث

  



  
  
  
  
  
  

א א

א א
א  א
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:  مقدمة 1.2
ه  ا ال شك في اتأمم تمر، وإذا أرادت  *ن المنظم كل مس طتھا بش يط أنش ى تخط اج إل تحت

ً  المنظمات االستمرار في النجاح فيجب عليھا التفكير في المستقبل  ، ووضع الخطط المالئمة مقدما

ى أساس المعلوم ة عل ازي( ات المتاح ن  .)9:  2006،  راضي وحج ة التخطيط م ر عملي وتعتب

  .األدوات الھامة التي تستعين بھا اإلدارة الحديثة في اتخاذ قراراتھا وتسيير أعمالھا

 ةإلضافة إلى أنھا تعتبر نظام رقاب، با تعتبر الميزانيات التقديرية من أھم أدوات التخطيط

 ً ا ، ھام في كل المنظمات تقريبا ة عملھ م كيفي ر من العمل المتواصل مكرس لفھ در كبي اك ق . وھن

دة   Hansen(  وبالرغم من أن فكرة االستخدام المتعدد للميزانيات في المنظمات ليست فكرة جدي

& Stede  ،2004  ،415 - 416  ( ابقة كانت و أن األبحاث الس ة ھ ذه الدراس ، إال أن سبب ھ

داد ال د إلع بب واح ي س ل للنظر ف ىتمي ة األول و التخطيط بالدرج ات وھ ه ف.  ميزاني م لوعلي د ت ق

ات في  داد الميزاني التطرق إلى مجموعة من األسباب من المحتمل أن تكون أسباب رئيسية إلع

  .المنظمات بجانب التخطيط

نشأة الميزانيات : يتضمن اإلطار النظري المحاور ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وھي 

دادھا،  وائدفالتقديرية، مفھومھا،  اليب إع دادھا، أس ل  ةمسؤوليإع دادھا ، دلي دادھا ، توقيت إع إع

  .إعدادھا ، أنواعھا، المعايير التي تحكم إعدادھا، مزايا تطبيقھا، التحفظات الموجھة لھا

2.2  ً   : نشأة وتطوير الميزانيات التقديرية تاريخيا

اليب المستخدمة في ال د وردت يعتبر أسلوب الميزانيات من أقدم األس ة فق تخطيط والرقاب

َوقَاَل اْلَملُِك إِنِّي ) (42(التقديرية في القرآن الكريم في سورة يوسف في اآلية رقم  اتفكرة الميزاني

ا اْلَم ا أَيَُّھ اٍت يَ َر يَابَِس ٍر َوأَُخ ْنباَُلٍت ُخْض ْبَع ُس اٌف َوَس ْبٌع ِعَج أُْكلُُھنَّ َس َماٍن يَ أَلُ أََرى َسْبَع بَقََراٍت ِس

ْؤيَا تَْعبُُرونَ أَ  ا ) (46(، وفي اآلية رقم  )ْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِْن ُكْنتُْم لِلرُّ نِيَن َدأَبً قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِس

ا تَأُْكلُونَ  م  )فََما َحَصْدتُْم فََذُروهُ فِي ُسْنبُلِِه إاِلَّ قَلِياًل ِممَّ ِد َذلِ() 47(، وفي اآلية رق ْن بَْع أْتِي ِم مَّ يَ َك ثُ

نُوَن  ا تُْحِص ياًل ِممَّ نَّ إاِلَّ قَلِ ْمتُْم لَُھ دَّ ا قَ أُْكْلَن َم َداٌد يَ ْبٌع ِش يدنا يوسف .  )َس ام س د ق ه فق ه"وعلي  علي

ة إذ في ضوئھا رسم اتجاھات " السالم ع إنتاجه في مصر الفرعوني ة القمح المتوق بإعداد ميزاني

  ).221:  2003لي ، نور  وع( ستھالك خالل سنين الرفاه والقحط الوحجم ا

  

                                                 
 . )12:2008جاريسون ونورين، ( معينھدف المنظمات ھي مجموعة من األفراد تتضافر جھودھم لتحقيق   *
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ه  ذ عصر الرسول صلى هللا علي ام اإلسالمي فظھرت من ر والنظ ي الفك ة ف ا الميزاني أم

ل  ا ويتمث ل ورودھ ا قب ديراً لھ وسلم وذلك إنه كان يكتب له ما يرد إليه من إيرادات وكان يجرى تق

ا ذه اذلك في حصر الثمار وتقديرھا وكتابة الصدقات وأخماس الغن ولى ھ ان يت ة أمنائم وك هلعملي  ئ

على المال، وكان يحتفظ بسجالت لكثير من أنواع النفقات التي يمكن تقديرھا مثل سجالت بأسماء 

 ً ا ات طبق يھم األعطي وزع عل ة  المسلمين وذرياتھم لكي ت ر المتوقع ات غي دة للنفق د الع ا يع ا، كم لھ

  .فيوفر لھا جزءاً من اإليرادات العامة لمواجھتھا عند حدوثھا

لم، وإن م فتعتمن  ه وس د الرسول صلى هللا علي تبر أول ميزانية إسالمية ظھرت في عھ

ة  ع يثبت أن الشئون المالي ن الخطاب ولكن الواق كان البعض يرى أنھا ظھرت منذ عصر عمر ب

ن الخطاب ه (  للدولة قد نظمت بشكل متناسق ومتكامل في عصر عمر ب ، ولكن ) رضي هللا عن

ة ذلك ال ينفي إنھا ظھرت بداية  د أن الميزاني ك تنتفي حجج من يعتق في عصر الرسول، وعلى ذل

  .)443: 1991اإلبجي ، ( قد بدأت في انجلترا وفرنسا

والً  م  وص تعارت اس ة اس بة اإلداري ر أن المحاس ة األم ر فحقيق اريخ المعاص ى الت إل

ة ة العام د الميزانيات التقديرية من دراسات المالي ذي تع ى الكشف ال ق عل ان يطل د ك ة ، فق ه الدول

روفاتھا ا ومص دير إيراداتھ ة  .لتق ل كلم ع أص ية  budgetويرج ة الفرنس ى الكلم  bougetteإل

ة  ي الحقيب ات ) . 231: 2007،  ل وآخرونضالف( وتعن تخدام الميزاني ى الس ي المراحل األول فف

دمھا إل ى مجلس التقديرية في الحكومة كان وزير المالية اإلنجليزي يعد تقديرات الميزانية التي يق

ة ة جلدي ذا  العموم البريطاني في حقيب ى ھ ة باسم ، وعل ديرات معروف ذه التق  budgetأصبحت ھ

روعات م المش اد حج ا وبازدي ة بإدارتھ اكل المتعلق د المش وجي  ، وبتعق ور التكنول ادة التط ، وبزي

ة اة التجاري د في الحي ي المنشآت فولون عن الشركات ؤو، اضطر المس وبزيادة نسبة عدم التأك

ي  ة ف اط المختلف ه النش ى أوج ة عل ة للرقاب ات التقديري تخدام الميزاني ى اس الم إل اء الع ع أنح جمي

  )205:  2005،  شحاته وآخرون( مشروعاتھم 

ارة عن كشوف  يمكن وصف مراحل استخدام الميزانيات التقديرية األولى بأنھا كانت عب

ة م تقديرية لما ةھو مطلوب من الموارد لتنفيذ خطة إنتاجي ى  عين ات عل ذه الميزاني د ھ ، وكانت تع

اس  ي الماضي أس ة ف ائج المحقق ابقة والنت رة الس رون( الخب حاته وآخ ور  206:  2005،  ش ؛ ن

ي ،  د ) . 222:  2003وعل ة حيث  De Gazeuxويع ات التقديري ظ الميزاني أول من استخدم لف

الً  امالً  خصص فص دره ك ذي أص ه ال ي كتاب ة ف ات التقديري ن الميزاني نة  ع ذي  م1825س ، وال

ذه  دفق ھ وارد وتوقيت ت ة من الم وصف الميزانيات التقديرية بأنھا جداول تبين احتياجات المنظم
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ر ظاھرة التضخم التي شملت معظم قد زاد االھتمام بنل ى أث ة عل ظام الميزانيات التقديري

األمر الذي أكد ضرورة األخذ بمبدأ التخطيط للمستقبل في الصناعة  ، م1920دول العالم في عام 

و سنة  30، وبالتالي فقد أعدت الحكومة األمريكية أول ميزانية عن السنة المنتھية في   1933يوني

ى ضوء  بعد أن أتضح لھا إنه تقبل عل من المستحيل اإلشراف على مالية الدولة دون تخطيط للمس

ة روف المالي ي،(  الظ ات ) . 75:  2003المفت ا الميزاني رت بھ ي م ل الت ن تلخيص المراح ويمك

  : التقديرية على النحو التالي

  : المرحلة األولى

  .مطلوبة لتنفيذ برنامج معينلتجميع الموارد ال كشوفاتكانت فيھا الميزانيات التقديرية عبارة عن 

  : المرحلة الثانية

ات  دتطورت الميزاني ث أصبحت تتضمن ج ة بحي ذ  اولالتقديري ي لتنفي ت الزمن ه التوقي دد في يح

  .البرامج

  : المرحلة الثالثة

ة  ھي التي أصبحت فيھا الميزانيات التقديرية تستخدم في التكاليف المعيارية ك لتحقيق الرقاب ، وذل

  .حرافات ما بين المصروفات الفعلية والتقديريةلتحديد أي ان

  : المرحلة الرابعة

ة  يط اإلداري والرقاب ة للتخط يلة فعال تخدم كوس ة تس ات التقديري ا الميزاني ي أصبحت فيھ ي الت ھ

ة ة المختلف طة المنظم ين أنش يق ب ت  والتنس ي الوق آت ف اح المنش اھر نج ن مظ ر م ي مظھ ، وھ

  .الحاضر

    : تقديريةمفھوم الميزانيات ال 3.2

المحاسبة اإلدارية التي تعمل على معاونة إدارة  دواتتعتبر الميزانيات التقديرية من أھم أ

يط ال التخط ي مج دافھا ف ق أھ ي تحقي ة ف ة . المنظم ات نتيج اھيم الخاصة بالميزاني ددت المف وتع

ا خ املة ومتسقة ، أو كونھ ا خطة ش طة الختالف الروئ في وجھات النظر حولھا من حيث كونھ

ذ أو خطوة نحو  ين الخطة والتنفي ربط ب يلة لل ة التخطيط أو مجرد وس  ، وحجازيراضي ( عملي

2006  :11 (.  
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بأنھا تلك الخطة المستھدفة والمعدة في شكل مجموعة جداول )  155:  2003( قللي عرفھاف

   .الية مقبلةتقديرية تصف المعلومات الكمية والمالية لألھداف الرئيسية لمنشأة األعمال عن فترة م

أبوزيد  فطبقا لـ. قديرية على إنھا خطة  تاب المحاسبة اإلدارية الميزانية التيعرف معظم كُ 

واستخدام الموارد المالية وغيرھا  قتناءالتم تعريفھا بأنھا خطة تفصيلية ) 88: 2004 (ومرعي 

  .نھا بمقاييس كميةوتعبر الميزانية عن الخطة المستقبلية معبرا ع. على مدار فترة زمنية معينة

ا تّع ة كم ا خط امج" رف بأنھ يم " أو برن ى تنظ دف إل تقبلية ، تھ رة مس ي فت ل ف للعم
رية  وارد البش دود الم ي ح ة ف دة اقتصادية معين اط االقتصادي لوح ه النش يق أوج وتنس

ة ة المتاح ة والمالي ق  والمادي ق بتحقي ا يتعل ائج فيم ل النت ق أفض ن تحقي ث يمك ، بحي
ً  األھداف المرغوبة ، باستخدام أفضل الوسائل واألساليب والطرق التي  والمحددة مقدما

  .)1998:176مرعي ومرعي، ( توصل إلى ھذه األھداف 
  

ً "  Gordon Shillinglaw" يعرفھا  دما ال المرغوب  بأنھا خطة تفصيلية محددة مق لألعم

ى ؤومس، وتوزع ھذه الخطة على جميع ال a  predetermined detailed  planتنفيذھا  لين حت

نقال (    تكون مرشداً لھم في تصرفاتھم وحتى يمكن استخدامھا كأساس لتقييم األداء في المشروع 

ً ) .223: 2003عن نور وعلي ،  دما ة  وھناك من يعرفھا بأنھا خطة مالية تحدد مق وارد الالزم الم

ة قا لتنفيذ األنشطة المختلفة ة ، ولتحقيق األھداف المطلوبة خالل فترة زمني ة وآخرون( دم ،  جمع

  : وعرفھا المؤتمر العربي الخامس للعلوم اإلدارية كاآلتي .) 195: 2000

أة  عنبأنھا تعبير كمي "  ل المنش ات تموي األھداف المالية لإلدارة وخططھا المتعلقة بعملي

ـ ) . 72: 2003نقال عن المفتي ، " ( خالل السنة ا ل ة  Horngrenوطبق ة التقديري تعرف الميزاني

ة ال ومساعدة لتحقيق التنسيق والرقاب ر كمي عن خطة األعم ي، (  بأنھا تعبي ور وعل نقال عن ن

2003 :223(.  

ا يعرف  ورينكم ا خطة تفصيلية للحصول ) 418: 2008( جاريسون ون ة بأنھ الميزاني

ة ھااستخدامو الموارد على رة مقبل راً  خالل فت تقبل معب ل خطة للمس ا بشكل كمي  ، وھي تمث عنھ

ي كما يعرف .ورسمي ل  )224:  2003( نور وعل ا تمث ة بأنھ ة التقديري  Bridge الجسرالميزاني

ه  ، ونستطيعنفيذھا بين الخطة وت ذي تناول د اللطيالقول بأن التعريف ال ھو  )151: 2004( فعب

 :التعريف الشامل واألدق للميزانيات التقديرية حيث عرفھا بأنھا

املة ومفصلة"  ا خطة عمل ش ر عنھ ى تنظيم وتنسيق النشاط  ، ومعب ة تھدف إل في صورة مالي

وارد المتاحة االقتصادي خالل فترة مستقبلية ا  ، وذلك لتحقيق أفضل استخدام ممكن للم ا إنھ ، كم

  " تفيد كأداة لالتصال والدافعية والرقابة وتقييم األداء
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  إعداد الميزانيات التقديرية  فوائد. 4.2 

  : والتي منھا ت التقديرية وفقا ألسباب عديدة ، تقوم المنظمات بإعداد الميزانيا

  :  ـ مقابلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية 1

 ً ا انوني  غالب ب الق دي ، فالمطل انوني أو تعاق ب ق ة مطل ة التقديري داد الميزاني ون إع ا يك م

ات لت داد الميزاني ات بإع وم المنظم ه أن تق د ب ييريقص ا س لطات األعل أعمالھ دمھا للس ى ، وتق

 ً ه العتمادھا والتحقق من أن ھذه المنظمات تسير وفقا ا ھو مخطط ل ى؛  لم ذه السلطات األعل ، وھ

ثالً " قد تكون داخلية  ة م ة للمنظم ة" كالجمعية العمومي د تكون خارجي أي مصرف يخضع " وق ك

ه "للسلطة الخارجية األعلى منه وھو المصرف المركزي دي فيقصد ب ، أما بالنسبة للمطلب التعاق

ين تنتھي  أن ك لغرض مع ة وذل ات التقديري داد الميزاني ا بإع رة م تقوم المنظمات بإلزام نفسھا لفت

ا  ؛ كأن تقترض المنظمة من المصرف بانتھاء ھذا الغرض ه بميزانياتھ ى موافات ه عل ، وتتفق مع

الً  نوية فض املة الس رض الش دة الق وال م ك ط ة وذل ھرية للنقدي ة الش ن الميزاني ر (ع ھيتج

  .)233:2004،وماتولتش

  : ـ التخطيط التشغيلي 2

ة  ق أن كل األنشطة داخل المنظم ة من منطل ات التقديري داد الميزاني ات بإع وم المنظم تق

ن التخطيط در م ى ق اج إل ر اال تحت ة األم ي نھاي ة، كي تضمن ف وارد المتاح ل للم . ستغالل األمث

ات ا داد الميزاني ةوعليه فالتخطيط يعتبر أساس تقوم عليه عملية إع التخطيط ھو وضع  لتقديري ، ف

اليب  ائل واألس د الوس ذلك تحدي دف وك ة أو الھ ى الغاي ه للوصول إل ا يجب عمل بق لم تصور مس

  . الالزمة لتحقيق ذلك وتقدير المدة الزمنية واإلمكانيات الالزمة للقيام بتلك األنشطة

ة األنشطة الجار ذي يغطي كاف ك التخطيط ال و ذل غيلي ھ التخطيط التش ي ويقصد ب ة الت ي

ذھ ة بتنفي تقوم إدارة المنظم اوز  اس ي ال تتج ة والت ة القادم رة المالي الل الفت ةخ نة كامل ادة س . ع

ن و زاء م دة أج ن ع اري م اط الج غيلية للنش ة التش ات التقديري ل للموازن ون المشروع المتكام يتك

بعض اآلخر، الميزانيات التفصيلية التي ترتبط ببعضھا البعض، والتي يعتمد تقدير بعضھا على ا ل

ة داد قائم ة للمبيعات وينتھي بإع ة التقديري ذا المشروع بالموازن الي ويبدأ ھ ة  المركز الم التقديري

اح " ة تخطيط األرب ان بموازن ي بعض األحي ذا األساس تسمى ف ى ھ ة " وعل ، وتتضمن الموازن

غيلية ة التش اجي التقديري روع إنت يلية  لمش ة التفص ات التقديري ن الموازن د م يالعدي ارس (وھ الح

،294:2004(  :  

  Sale budgetـ الميزانية التقديرية للمبيعات  1
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  Inventories budgetـ الميزانية التقديرية للمخزون  2

  Production budgetـ الميزانية التقديرية لإلنتاج  3

  Raw – Material budgetـ الميزانية التقديرية للمواد األولية المباشرة  4

  Direct labor budgetلتقديرية للعمالة المباشرة ـ الميزانية ا 5

  Overhead costs budgetـ الميزانية التقديرية للتكاليف الصناعية اإلضافية  6

  Cost of Goods produced budgetـ الميزانية التقديرية لتكلفة البضاعة المصنعة  7

  Cost of Goods sold budget لتكلفة المبيعاتـ الميزانية التقديرية   8

  Administrative expenses budgetـ الميزانية التقديرية للمصروفات اإلدارية  9

  Marketing expenses budgetـ الميزانية التقديرية التسويقية  10

   Cash budgetـ الميزانية التقديرية النقدية  11

   Budgeted income statementـ قائمة الدخل التقديرية  12

  Budgeted balance sheet  ركز المالي التقديريةقائمة الم ـ 13

ى تكون  وإصدارھا عتمادھااووبعد إعداد ھذه الميزانيات  ع اإلدارات حت ى جمي ا عل تم توزيعھ ، ي

ة  مرشداً لھم أثناء التنفيذ ، وعلى ذلك يمكن القول بأن الميزانية التقديرية تعد من أجل تحقيق وظيف

  .التخطيط

  : ت ـ صياغة االستراتيجيا 3

تثمارية  رارات االس اذ الق ق إن اتخ ة من منطل ات التقديري داد الموازن وم المنظمات بإع تق

مالي  تثمار الرأس طلح االس د بمص يط ويقص ن التخط در م ى ق اج إل مالية تحت  capital"الرأس

investment"  وط افة خط تم إلض ي ت ات الضخمة الت ك النفق ي تل ةھ د إنتاجي وير  ةجدي أو لتط

اج قائ وط إنت تقبليخط د مس ى عائ تم للحصول عل ي ت ات الت ك النفق ن تل ا م ة أو غيرھ ذه  م ، وھ

اذ  رتبط اتخ ات ي رارالنفق ا الق ة بھ ن ات المتعلق م يك ن الصعب ـ إذا ل ة وم ة طويل رات زمني لفت

روع ي المش تثمارھا ف رد اس وال بمج ترد األم تحيل ـ إن تس رون ، ( مس ز وآخ رت ميج روب

1230:2006(.  

يم وت ة تقي مى عملي داد تس مالية بإع تثمار الرأس رص االس ات ف د أولوي ة " حدي الموازن

وھي تلك الموازنة التي يتم إعدادھا لغرض الحصول على " capital budgeting" " الرأسمالية
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تثمار  ى اس ا تشتمل عل تثمار، حيث إنھ وم االس ى مفھ يعتمد إعداد الموازنة الرأسمالية عل

ة ا وارد النقدي ةالم تقبل لحالي ي المس وب ف ا مرغ د م ق عائ أن  لتحقي ول ب ن الق ك يمك ى ذل ، وعل

ل األجل  غة صيا (الموازنة التقديرية الرأسمالية يتم إعدادھا من أجل تحقيق وظيفة التخطيط طوي

تراتيجيات تثمارية  )االس رارات االس واع الق ا سؤال يتمحور حول أن ى أذھانن ا إل ادر ھن ولكن يتب

اق اآلن  رار يتطلب إنف الرأسمالية التي تحتاج إلى إعداد الموازنة الرأسمالية ؟ ـ عموما ـ ھي كل ق

  : ھا لتحقيق عائد ما في المستقبل ھو قرار استثماري رأسمالي ـ ومن

  .الثابتة القديمة األصولحالل واستبدال قرارات إـ  1

  ).أيھما أفضل(لألصول الثابتة  قرارات الشراء أو التأجير ـ 2

  )أ ، ب ، ج ( أي شراء أي آلة من اآلالت . قرارات اختيار شراء أي األصول الثابتة المتاحةـ  3

  .أكثر دخلصافي والتي تحقق      

زات الرأسماليـ  4 ةقرارات التوسع في التجھي ى يمكن . (ة الحالي اء مصانع أو مخازن حت كاقتن

  ).زيادة الطاقة اإلنتاجية والبيعية

  .قرار إنشاء فروع جديدة للمنظماتـ  5

  .ـ دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمات مستقبالً  6

  .ةمنتجات قائمأو الخروج من أسواق  ةإلى أسواق منتجات جديدـ قرارات الدخول  7

  ـ قرارات الدخول في نشاط انتاج منتجات جديدة أو التوسع في نشاط منتج قائم او الخروج من     8

  . نشاط تقديم منتج قائم    

  : ـ الرقابة وتقييم األداء 4

يم األداء،  ة ولتقي تقوم المنظمات بإعداد الميزانيات التقديرية من منطلق إيجاد معيار متكامل للرقاب

ذ الخطط ) Thacker &Smith 1977(رقابة كما وصفھا فال ا من تنفي بأنھا العملية التي يتأكد بھ

ك الخ ن تل ات ع ة لالنحراف حيحات المطلوب وفير التص الل ت ن خ ح أن .  ططم ك يتض ن ذل وم
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  .ـ تقسيم الھيكل اإلداري إلى مراكز مسؤولية 1

  .األداء المستھدفة لكل مركز من مراكز المسؤوليةـ وضع معايير  2

  .ـ توجيه النشاط الفعلي أثناء التنفيذ 3

  .ـ قياس النتائج الفعلية لكل مركز مسؤولية 4

  .الميزانية وتحديد االنحرافاتب المحددةـ مقارنة النتائج الفعلية ب 5

  .ـ فحص االنحرافات الجوھرية، وتحليلھا لمعرفة أسبابھا 6

  .د تقارير االنحرافات ألغراض التخطيط المستقبليـ إعدا 7

  .ـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة تلك االنحرافات 8

  

  ) : التنسيق( ـ الربط بين األھداف المختلفة  5

ين  يق ب ق التنس ن منطل ة م ات التقديري داد الميزاني ات بإع وم المنظم بب تق ذا الس ا لھ وفق

ين األقسام المختلفة حتى ال اك تعارض ب ة وأ يكون ھن اماإلدارات واھداف أھداف المنظم ،  ألقس

، فالتنسيق ھو أن  وضمان تحقيق األھداف الرئيسية للمنظمة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية

ات  ر الميزاني تتوحد جھود األقسام واإلدارات المختلفة بالمنظمة لتحقيق األھداف الرئيسية ، وتعتب

نھمالتقديرية إح املين وتنسيق العمل بي ود الع ثال  (،  دى تلك الوسائل التي تؤدي إلى توحيد جھ فم

ة يتطلب األمر أوالً التنسيق مع إدارة المبيعات حول  رة القادم ة للفت اج المتوقع لوضع خطة اإلنت
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  :  ـ تخصيص الموارد وتوزيعھا على أنشطتھا 6

 ً ا ة فغالب وارد المتاح درة الم ات بن الم المنظم م ع دودة،  يتس ادرة ومح وارد ن ون الم ا تك م

وم  ه تق ى وعلي ديھا عل ة ل وارد المتاح ك الم ة لتخصيص تل ات التقديري داد الميزاني ات بإع المنظم

افع  ، ويعتبر ھذا من صميم عمل اإلدارة األنشطة واألقسام المختلفة ، وذلك من خالل دراسة المن

ا  والتكاليف الخاصة بكل نشاط أو قسم ة بم وارد حسب الحاجة واألھمي ك الم ع تل تم توزي ، حتى ي

ى بأقل التكاليف وبأعل" ق أھداف المنظمة عن طريق االستغالل األمثل للموارد المتاحة يكفل تحقي

   .)292:2004الحارس ،(وبالتالي تعظيم األرباح" كفاءة

  :  أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية .5.2

ام ه ع ات بوج ي المنظم ة ف ات التقديري داد الميزاني يان إلع لوبان رئيس د أس ذان  يوج تند ھ ، ويس

ةا ود  ألسلوبان إلى وجود عالقة ما بين الخطة العامة للمنظم دافھا وحجم نشاطھا ومعظم بن ، وأھ

  : الميزانية ، وھما

  .ـ األسلوب التقليدي 1

  .ـ األسلوب الصفري 2

  : األسلوب التقليدي   .1.5.2

ار  ي أن ) 209 – 199:  1991(باعيسي صديق وأش ذا  هإل اً لھ لوبوفق اد األس تم االعتم ى ي  عل

ة بسيطة ـ أو  ام مع إجراء مراجع ذا الع دة لھ ة الجدي دء في الميزاني الميزانيات السابقة كأساس للب

ادة  تم عدم إجراء مراجعة ـ في المكونات واالحتياجات ، ومن دبير الزي ة بت وم المنظم وتركز . تق

ى ونظرا لال. على الزيادة على مستويات اإلنفاق للسنوات السابقة ھذا األسلوبإجراءات  عتماد عل

ى السنة  ل إل ابقة سوف ينتق إن القصور في السنوات الس ذا األسلوب ، ف الميزانيات السابقة في ھ

دة ه  ، الجدي ذا األسلوب أن اً لھ ات وفق داد الميزاني د إع ة ، ويالحظ عن نوات التالي ى الس الي إل وبالت

د ان تحدي ن الصعوبة بمك ل م كل يجع ة بش ي الميزاني تمرة ف ادة مس ين  سوف يحدث زي ادل ب التب
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  .ـ االعتماد على الميزانيات التقديرية الفرعية التفصيلية ألوجه األنشطة المختلفة بالمنظمة 1

  .تقديرية كنسبة من المبيعات أو المشترياتـ الميزانية ال 2

  .ـ استخدام خطوط االنحدار 3

اءً الذكر جدير بال ذا األسلوب،  أنه وفقا لھذا األسلوب وبن ى ھ ه يوجد مجموعة من األسس فعل إن

   ـ: التي يجب االعتماد عليھا عند إعداد الميزانيات التقديرية وھي

  .ـ أرقام ميزانيات السنوات السابقة 1

  ) .التضخم( إضافة ما يقابل ارتفاع األسعار ـ  2

  .ـ إضافة مقابل البرامج الجديدة 3

ات  وير العملي ى تط ؤدي إل ات ال ي داد الميزاني ي إع ام ف ه ع دي بوج لوب التقلي وباختصار فاألس

   ـ: وزيادة كفاءتھا، وذلك نتيجة للتالي

ى ـ يتم غالبا افتراض مستويات السنة السابقة وبالتالي ينتقل تأ 1 ابقة إل رة الس ثير القصور في الفت

  . الفترة الالحقة

  .ـ الصعوبة في تحديد التفاضل بين البرامج الجارية 2

ً  ـ ال تتطلب تحليالً  3   .للتكلفة والعائد للبرامج المقترحة دقيقا

  .ـ الصعوبة في إدراك تأثير البرامج المستبعدة أو تخفيض مستويات تمويل البرامج 4

  .ون المعلومات أو البيانات الالزمة لتحديد وتقييم السبل البديلة إلنجاز األعمال ـ ال يجد المدير 5

   : األسلوب الصفري .2.5.2

 ً ا ة وفق ر من ا أخذ إعداد الميزاني ؤخراً لألسلوب الصفري الكثي ام م اره أسلوب  الھتم باعتب

 ً ا ات ، خصوص داد الميزاني د إلع ا جدي ربح أو القط دف لل ي ال تھ ات الت ي المنظم وميف . ع الحك

، إال أن االھتمام الحقيقي بھذا  من القرن الماضي اتيالستينويرجع ظھور ھذا األسلوب إلى أوائل 

 Texas" م في شركة 1969األسلوب ظھر على مستوى قطاع األعمال حينما بدأ استخدامه عام 

Instruments  "ة ى المصروفات العام ة عل ى ال.  بوالية تكساس كأسلوب للرقاب ا عل مستوى أم

  دامه في عام ـاستخ "يمي كارترـج" دة األمريكيةـالمتح اتواليـمي فقد بدأ الرئيس السابق للالحكو
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ً م 1973 ة  عندما كان حاكما لوالية جورجيا ، ثم بدأ تعميمه بعد ذلك في الواليات المتحدة األمريكي

 ً ا بح رئيس دما أص ا عن ي ، ( لھ ديق وباعيس رون ،  210: 1991ص ي وآخ  2007؛ التكريت

  .) 270ـ269:

د  ذي عق ة ال دول النامي ة في ال يعرف مؤتمر األمم المتحدة لدراسة مشاكل اإلدارة والميزاني

ام  بتمبر ع ي س ة 1967ف اس الصفري للميزاني لوب األس دنمارك أس  Z-B-B " (Zero( م بال

Base Budgeting  " ة واألخذ ات في البداي بأنه أسلوب يفترض عدم وجود أي خدمات أو نفق

، أو أكثر الطرق فاعلية للحصول على مجموعة من المخرجات ،  ي االعتبار الحد األدنى للتكلفةف

ة مسؤولي يم فاعلي ه ، تقي دة وفقووضع اإلطار الذي يمكن بموجب ة المعتم ات الجاري ً ات النفق ذه  ا لھ

  ).211: 1991صديق وباعيسي ، (" االعتبارات

ية ي وات رئيس ع خط اك أرب ذكر أن ھن دير بال ة الج ات التقديري دي الميزاني ى مع ين عل تع

ي فري وھ لوب الص تخدام األس اتھم باس داد ميزاني د إع دھا عن ي ، ( تحدي ديق وباعيس  1991ص

   ـ:) 213:

  ) .كل قسم ـ كل برنامج ھام( ـ تحديد وحدات اتخاذ القرارات  1

ى ) لؤومس( ـ يقوم كل مدير  2 رارات عل ى مجموعات من الق رار إل ل كل وحدة ق حسب بتحلي

  .، والتي تكون في مجموعھا متطلبات الميزانية الكلية لھذه الوحدة أھميتھا

  .ـ يتم ترتيب كل مجموعات القرارات على حسب المزايا والفوائد المتناقصة بالنسبة للمنظمة  3

ع  4 ة ) تخصيص( ـ توزي ل للمنظم ادر التموي ن " مص ة ع وارد المنظم ي لم التخصيص الفعل

تعمال الترتي ق اس ً طري ا ل  ب طبق ي ھيك لة ف تويات المنفص اح المس ة لنج ة العالي للدرج

ة ) مجموعة القرارات ( والتي تعكس البرامج واألنشطة " المنظمة ة التقديري بھيكل الميزاني

  .للوحدة

ه يأخذ في  اليف ألن از للتك ابي ممت يتضح لنا أن األسلوب الصفري ھو في الحقيقة نظام رق

ذ  ة لتنفي رق البديل اره الط ددةاعتب طة المح اك  األنش ن ھن ا ، ولك ي يحتاجھ وال الت م األم ، وحج

ة  ة العالي ى التكلف ت، باإلضافة إل ر من الوق اج الكثي ه يحت مجموعة من االنتقادات الموجھة له كون

  .التي تحتاجھا الميزانيات المعدة وفقا لھذا األسلوب
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   :العامل األساسي المتحكم في إعداد الموازنات التقديرية  .6.2

ه عن ) 374ـ  370 : 1976( موسىيذكر  ة  دإن ات التقديري داد الموازن از  إع تم االرتك ي

" العامل األساسي" تنطلق منه أي منظمة إلعداد ميزانياتھا ، ومن الطبيعي أن  يعلى عامل أساس

ذا فقط يختلف من منظمة ألخرى يس ھ  ، كذلك قد يختلف داخل المنظمة نفسھا من فترة ألخرى، ل

ل إ ة ؛ ب س المنظم ي نف ر ف تج آلخ ن من ف م ه يختل ون . ن د يك ي" فق ل األساس م " العام و حج ھ

درة د  المبيعات المق ة، وق ة المتوقع ة البيعي ة عن الطاق ة اإلنتاجي ر حجم الطاق ة كب ك في حال ، وذل

ة  م الطاق ون حج د يك توردة ، وق ام المس واد الخ ن الم ين م وع مع و ن ي ھ ل األساس ون العام يك

   .احةاإلنتاجية المت

داً  ي تحدي ل األساس د العام أن تحدي ذكر ب در ال ً  يج ا ؤ  دقيق ي التنب أ ف االت الخط ن احتم ل م ، يقل

ا  بالمستقبل ة فيم ات التقديري داد الموازن ة في إع ، ويمكننا تلخيص أھم العوامل األساسية المتحكم

  :  يلي

  .ـ حجم المبيعات المتوقعة 1

  .ظمةـ الطاقة اإلنتاجية القصوى المتاحة للمن 2

  .ـ المساحات المكانية المتاحة لتخزين المواد الخام 3

ا. ـ مدى توفر المواد الخام األساسية والمساعدة 4 اجحيث أن قي وم بإنت ال الشركات التي تق   م عم

واد، األمر  وتوريد المواد الخام باضطرابات سوف يكون له انعكاساته على تواريخ تسليم تلك الم

  .إنتاج المنتج الذي تدخل تلك المواد في عملية تصنيعه الذي يؤثر في النھاية على

ة 5 لعية والخدمي اج الس تلزمات اإلنت يح شراء مس ة التي تت ة األجنبي وفر العمل من خارج  ـ مدى ت

لعية . البالد  تلزمات الس ة للمس حيث إن أي عجز بھا يؤثر على عملية إعداد القوائم التقديري

  .إلخ.. …من المواد، واألجور، 

  .مدى توفر األموال الالزمة للتشغيلـ  6

ة  رة مالي ن فت ر م ة يتغي ات التقديري داد الموازن ي إع تحكم ف ل الم أن العام ول ب تطيع الق نس

ا ألخرى د عنھ ه  ، وذلك بزوال الظروف واألسباب التي تول ذا العامل األساسي ل ، والشك أن ھ

  .انعكاس على تعديل الصورة المعدة بھا الموازنات التقديرية 
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  :  إعداد الميزانيات التقديرية مسؤولية .7.2

ع المستويات  رات من جمي ود والخب ة الجھ ة تضافر كاف يتطلب إعداد الميزانيات التقديري

ا  وب تحقيقھ داف المطل ن األھ ر ع ات تعب ى تضمن وضع ميزاني ة حت ة بالمنظم ة ( اإلداري جمع

رات ) . 200: 2000، وآخرون ود والخب ة الجھ ن أجل تضافر كاف ووم ن تك د م ن الب ة م ين لجن

لميزانية وھي نفسھا اللجنة المسئولة عن حل المشاكل التي تواجه اإلعداد مھامھا تنسيق الجھود 

  ) . 270:  2007،  ؛ التكريتي وآخرون 423: 2008،  جاريسون ونورين( برنامج الميزانية 

يس مجلس  ى أن ، اإلدارة يتم تكوين لجنة الميزانية التقديرية بقرار يتم إصداره من رئ عل

  :  األحوالفي معظم  ، وتتضمن ھذه اللجنةالمدير المالي يرأسھا ـ عادة ـ 

  .مدير إدارة الميزانيات ـ 1

   .ـ مدير المبيعات 2

  .ـ مدير اإلنتاج 3

  .ـ مدير المشتريات  4

ة ن ناحي ارية واألخرى  ىآخر م داھما استش وظيفتين أح ة ب ة التقديري ة الميزاني وم لجن تق

داد الخطط الخاصة تنفيذي ق بإع ة، فھي من ناحية تقدم النصائح لمدراء مراكز المسؤولية فيما يتعل

املة  تتأكد من سالمة خطط المراكز أخرى بھم، ومن ناحية ة ش ا في خطة عام وم بتجميعھ ، وتق

ائدة ة الس روف المحيط ل الظ ي ظ ا ف ن الوصول إليھ ة يمك ل أفضل خط الح( تمث : 2000،  ص

  : )200:  2001جمعة وآخرون، (  ص مھام لجنة الميزانية في النقاط التاليةويمكن تلخي ).535

  . أ ـ اختيار أساليب وأنواع الميزانيات التقديرية التي تتناسب وأھداف المشروع

  .ب ـ مراجعة التقديرات التي وضعھا رؤساء األقسام واإلدارات

  . ج ـ إجراء التعديالت التي تراھا مناسبة

  . ديرات الواردة بالميزانيةد ـ اعتماد التق

  .ھـ ـ وضع جدول زمني يتم بمقتضاه التقيد بتنفيذ الميزانية التقديرية

ى  ول المناسبة عل راح الحل ا واقت ة عنھ ارير الدوري و ـ متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية وتحليل التق

  . ضوء تلك التقرير
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  : توقيت إعداد الميزانيات 8.2

رارات األساسية التي يجب  تعتبر القرارات الخاصة ات من الق داد الميزاني ة إع بتوقيت عملي

  : وتتعلق ھذه القرارات باألمور التالية. اتخاذھا قبل البدء بإعداد ھذه الميزانيات

   .تحديد الفترة الزمنية التي تغطيھا الميزانيات -

 .وضع البرنامج الزمني إلعداد الميزانيات -

  :  تغطيھا الميزانيات تحديد الفترة الزمنية التي 1.8.2

ى أخرى ة إل ى  تختلف الفترة الزمنية التي تغطيھا الميزانيات من منظم النظر إل ك ب ، وذل

دة ة عدي ة وخارجي ل داخلي ارات وعوام ا . اعتب ي تغطيھ رة الت ون الفت ة يجب أن تك دة عام وكقاع

ا ي يرة بم اً قص ة وأيض ات اإلداري ر السياس يح أث ي لتوض ا يكف ة بم ة طويل ع الميزاني ي لوض كف

ر، وھذا يتطلب إعداد أنواع مختلفة من الميزانيات  تقديرات ذات دقة معقولة ة  اتلفت ة مختلف   زمني

رة ) . 1148:  2006ميجيز وآخرون، (  وعلى ھذا األساس يتم تصنيف الميزانيات من ناحية الفت

  : الزمنية التي تغطيھا إلى ميزانيات قصيرة األجل وميزانيات طويلة األجل

  :  الميزانيات قصيرة األجل .1.1.8.2

ا تختص  دة ، أي أنھ بية واح رة محاس ادة فت ل ع ة قصيرة األج ة التقديري تغطي الميزاني

اً رسم  بتغطية نشاط الوحدة المحاسبية لفترة محاسبية ـ عادة سنة ـ مقبلة، ويكون الھدف منھا أساس

ذه ، أي أ اءة تنفي ا برنامج العمل خالل الفترة والرقابة على كف اً ، كم ة مع ة ورقابي ا أداة تخطيطي نھ

ة  ا ، فالميزاني ي تغطيھ ة الت رة الزمني دار الفت ى م ادة عل ات قصيرة األجل ع يم الميزاني يمكن تقس

ى أسبوعية إذا اقتضت الضرورة  السنوية يتم تقسيمھا إلى ميزانيات ربع سنوية أو شھرية أو حت

  ).179: 1998مرعي ، . (لذلك

  : يلة األجلالميزانيات طو 2.1.8.2

دداً  ث تغطي ع ع بحي ى التوس روع عل درة المش ة ق ي حال ل ف ة األج ة طويل د الميزاني تع

ان  ي بعض األحي ك ف اوز ذل د تتج نوات ، وق ر س ى خمس أو عش نوات تصل إل ن الس متصالً م

ك السياسة  ويعكس ھذا النوع من الميزانيات التقديرية السياسة التوسعية للمشروع سواءً  كانت تل

ه متعلقة  ر أن دة ، غي ات الجدي زات والتركيب بإضافة منتج جديد أو استثمارات رأسمالية في التجھي

ادةً  ات ع ن الميزاني وع م ذا الن تخدم ھ ة ويس ة تخطيطي ر ميزاني وع يعتب ذا الن ظ أن ھ ى  يالح عل

   .) 20: 1997الفاخري ، ( مستوى الدولة أو المنشآت الكبيرة
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  :يزانياتوضع البرنامج الزمني إلعداد الم 2.8.2

ذك ازي  ري ي ؛ راضي وحج د ومرع ه  )94:  2006؛   72-70: 2004(أبوزي يجب أن

ات ا الميزاني ادة  االنتھاء من إعداد الميزانيات قبل بداية الفترة الجديدة التي سوف تغطيھ ، وھي ع

د من . السنة المالية القادمة ات ، فالب داد الميزاني ده أما الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه عملية إع تحدي

ة السنة  عن طريق البدء من التاريخ الذي يجب أن تكون فيه ھذه الميزانيات جاھزة ، أي قبيل بداي

ن  ة م ل مرحل از ك وب إلنج ت المطل دير الوق وراء لتق ى ال وع إل م الرج ن ث ة، وم ة القادم المالي

رارات ال سيما أننا عند إعداد عناصر الميزانية التقديرية التشغيلية فإنھا تتأث. المراحل ا بق ر جميعھ

ة .  حجم المبيعات المخطط ومستويات المخزون وتتأثر الميزانية التقديرية لمشتريات المواد األولي

  .بحجم اإلنتاج المخطط ومستوى مخزون المواد األولية وھكذا

لين، ؤوتجدر اإلشارة إلى أن تحديد ھذه الفترة يجب أن تأخذ في اعتبارھا مدى تفرغ المس

رة  انشغالھمومدى  ادة الفت راوح ع بمھامھم اليومية العادية، واعتماداً على ذلك فمن الطبيعي أن تت

  .التي تستغرقھا عملية إعداد الميزانيات بين ثالثة وأربعة شھور

م  دول رق ر الج ى ) 1-2(يظھ ير إل ذي يش ات، وال داد الميزاني ام إلع ي الع امج الزمن البرن

م  يستغرقھا تنفيذ كل خطوة من ھذه الخطوات الخطوات العامة والمدة التي من المتوقع أن د ت ، وق

    .كأساس للتوضيح 2009استخدام السنة المالية 

  :  دليل الميزانية التقديرية  .9.2

ة ات التقديري ق الميزاني ة عن طري ات التخطيط والرقاب ين بعملي ،  يعتقد العديد من المھتم

ةبأن دليل الميزانية التقديرية يعتبر أحد دعائم تفعي ا يتضمنه  ل دور الميزانيات التقديري ك بم ، وذل

  : على ما يلي تضمندليل الميزانية ، والذي ي

واريخ التي يُ  1 ذلك الت املة وك ة الش ة التقديري اـ جدول زمني يوضح تاريخ إعداد الميزاني زم بھ  لت

  .لالنتھاء من إعداد الميزانيات الفرعية

  .ـ إرشادات توضح الخطوط الرئيسية التي يجب على المديرين إتباعھا إلعداد ميزانياتھم  2

اذج  3 داد اـ نسخ من النم ات التقديرالمستخدمة إلع ةلميزاني ذلك إيضاحات بكيفي ة وك ة الفرعي  ي

  .استيفاؤھا

ة من لين عن كل ؤوـ خريطة تنظيمية للمشروع تبين أسماء األشخاص المس 4 ات الميميزاني زاني

  .التقديرية
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  )1-2(جدول                                                    

  البرنامج الزمني إلعداد الميزانيات                            

  البرنامج الزمني إلعداد الميزانيات

رقم 
  اسم الخطوة الخطوة

الفترة 
الالزمة 
  لإلنجاز 

  )أيام( 

ا لبدء  تاريخ
  بالتنفيذ

ريخ تا
االنتھاء من 
  التنفيذ

  وليةؤالمس

  التحضير إلعداد الميزانيات

  اإلدارة العليا  2009.9.2  2009.9.2  00  .بيان حالة المنظمة  1
ؤثرة   2 رة الم جمع المعلومات عن العوامل المتغي

  .في المنظمة
  ولون التنفيذيونؤالمس  2009.9.8  2009.9.3  06

الي  3 ع الح يم الوض ات وتقي ل المعلوم  تحلي
  .للمنظمة

  اإلدارة العليا ولجنة الميزانيات  2009.9.14  2009.9.9  06

  اإلدارة العليا  2009.9.15  2009.9.15  01  .تحديد األھداف العامة للمنظمة  4

ة   5 ات العام تراتيجيات والسياس ع االس وض
  .للمنظمة

  اإلدارة العليا ولجنة الميزانيات  2009.9.16  2009.9.16  01

  لجنة الميزانيات  200.9.27  2009.9.17  10  .ة الطويلة األجل للمنظمةوضع الخطة المالي  6

  لون التنفيذيونؤوالمس  2009.10.3  2009.9.28  06  .وضع اإلطار العام للميزانيات  7

  إعداد الميزانيات 

  مدير إدارة الميزانيات  2009.10.4  2009.10.4  01  .وليات إعداد الميزانياتؤتحديد مس  8
  مدير إدارة الميزانيات  2009.10.6  2009.10.5  02  .يزانيات الخاص بالمنظمةتحديث دليل الم  9
  مدير إدارة الميزانيات  2009.10.9  2009.10.7  03  .تحضير الجدول الزمني إلعداد الميزانيات  10
راءات   11 تراتيجية وإج ة االس ع وشرح الخط توزي

  .وأساليب إعداد الميزانيات
  قسم الميزانياترئيس   2009.10.11 2009.10.10  02

  ولون التنفيذيونؤالمس  2009.11.12 2009.10.12  30  .إعداد وتسليم الميزانيات  12

  يزانياتمدير إدارة الم  2009.11.18 2009.11.13  06  .تجميع الميزانيات وإعداد الميزانيات الختامية  13

  اعتماد الميزانيات

  الميزانيات لجنة  2009.11.24 2009.11.19  06  .دراسة الميزانيات  14
  لجنة الميزانيات  2009.11.30 2009.11.25  06  .عرض الميزانيات ومناقشتھا  15
  لجنة الميزانيات  2009.12.12 2009.11.31  12  .تعديل الميزانيات  16
  اإلدارة العليا  .2009.12.18 2009.12.13  06  .اعتماد الميزانيات  17

        104  :مجموع األيام 

  :أخذ بتصرف من                                       

  )72:  2006راضي وحجازي، (                           
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ق م يمكن االتصال بھ ذين الاألشخاص  سماءوأ ھواتف رقامأـ  5 في حال حدوث مشكالت تتعل

  .بالميزانيات 

  ):43: 2007،  سعد( ويفيد إعداد دليل للميزانيات التقديرية في اآلتي 

  .عنصر التقدير الشخصي بقدر اإلمكانـ استبعاد  1

  .ـ تخفيف الضغط على أعمال لجنة الميزانية التقديرية إن وجدت 2

  ـ يعتبر دليل الميزانية التقديرية، أحد المراجع الدائمة التي تساھم في إعداد الميزانيات التقديرية  3

  . ـ تحديد مراكز المسؤولية 4

  :  أنواع الميزانيات التقديرية. 10.2

يتضح لنا من خالل تعريف الميزانيات التقديرية أنھا نتاج إجراءات وأنشطة ھادفة لتحقيق غايات 

 ولكن تتسم ھذه الميزانيات.إمكانيات وموارد متاحة أو متوقعةوأھداف مستقبلية في ضوء 

  . )179: 1998مرعي ومرعي، (   باختالف فحواھا ومحتواھا طبقاً ألھم المتغيرات والعوامل

ً ويمكن    ـ: ألھم ھذه العوامل والمتغيرات كما يلي التمييز بين أنواعھا المختلفة طبقا

  .ـ الفترة الزمنية التي تغطيھا الميزانية التقديرية 1

  .ـ النشاط االقتصادي الذي تغطيه الميزانية التقديرية 2

  .ـ موضوع المعامالت التي تغطيھا الميزانية التقديرية 3

  .م إعداد الميزانية التقديرية على أساسهمستوى النشاط الذي يتـ  4

   . ـ الوحدة المحاسبية التي يتم إعداد الميزانية التقديرية لھا 5

  :من حيث الفترة الزمنية  .1.10.2

ديھا قبل إعداد الميزانيات التقديرية يجب    داد  على مع يتم إع ة التي س رة الزمني د الفت تحدي

رة التي توضع الميزانيات عنھا ، غير أنه ال توجد ھنا د الفت ا بخصوص تحدي ك قواعد متفق عليھ

ال  التخطيط الفع ي تسمح ب ة ، حث عنھا الميزانية  ، ولكن عند تحديد ھذه الفترة يجب أن تكون كافي

  ). 35: 2006راضي وحجازي ، ( الذي يكفل المساعدة على تحقيق أھداف المشروع 

   ـ:إلى الزمنية التي تغطيھا تقسيم الميزانيات التقديرية من حيث الفترة  ويمكن 
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  : الميزانيات التقديرية قصيرة األجل  .1.1.10.2

غ  ة تبل تختص ھذه الميزانيات بتحديد األھداف المطلوبة وأساليب تحقيقھا خالل فترة زمني

ة ) . 198: 2000،  جمعة وآخرون( عادة سنة  حيث تقوم كثير من المنظمات بتقسيم سنة الميزاني

، ثم يقسم الربع األول إلى شھوره الثالث ثم تحدد  أربعة فترات كل منھا ثالثة شھورالتقديرية إلى 

ذه  ة  األشھراألرقام التقديرية للعناصر لكل من ھ ديرات دقيق داد تق ى إع ا يساعد عل د ( مم أبوزي

ط، يأما قيم الميزانية للثالثة أرباع السنة الباق. ) 93: 2004ومرعي ،  الي فق ة فتوضع بشكل إجم

ذاع تقدم السنة تقسم تقديرات وم ى شھور وھك ورين(  ربع السنة الثاني إل : 2008،  جاريسون ون

421 . (  

ات  داد الميزاني ذكر أن معظم الشركات اآلن تستخدم األسلوب الحديث في إع الجدير بال

ء من بعد االنتھا ، حيث إنه وعند ابتداء سنة الميزانية سواءً ) بالميزانيات المستمرة( والذي يسمى 

داد  ي إع تخدمته اإلدارة ف ذي اس ع األول وحسب األساس ال ع األول أو الرب ي الرب الشھر األول ف

ادم ام الق ع األول للع ة الشھر األول أو الرب داد ميزاني تم إع ذه  الميزانية ، ي إن ھ الي ف ذا، وبالت وھك

 ً   ).269: 2007،  التكريتي وآخرون( تغطي اثني عشرا شھراً القادمة  الميزانية دائما

  : الميزانيات التقديرية طويلة األجل  .2.1.10.2

رة  يختص ھذا النوع من الميزانيات باألھداف، وطرق تحقيق ھذه األھداف التي تغطي فت

نة  د عن س ة تزي ن ( زمني ر م د تصل ألكث نة 20ق م ) . س ادة اس ات ع ذه الميزاني ى ھ ق عل        ويطل

ة  اإلستراتيجيةاف ألنھا تغطي األھد" لتحطيطيةاالميزانيات "  ة وآخرون( الخاصة بالمنظم  جمع

رة  ات، قد تكون معلوماتعند إعداد مثل ھذا النوع من الميزانيو ).199: 2000،  السنوات األخي

ة ر دقيق ادة غي ذھا،  ،ع ل تنفي ل قب اليف المراح ن تك دة ع ات المؤك اح المعلوم زمن تت رور ال وبم

اءاللمنظمة أنھا في حاجة ماسة وبدون مثل ھذا التخطيط طويل األجل قد تجد ا األصول ولكن  قتن

ورين 93:  2004أبوزيد ومرعي، (  ال يوجد لديھا التمويل الكافي لذلك  2008،  ؛ جاريسون ون

 :421.(   

  :من حيث طبيعة النشاط الذي تغطيه  .2.10.2

ا تتضمن ج    ة ، فإنھ ة داخل المنظم ات ھي أداة للتخطيط والرقاب ع باعتبار أن الميزاني مي

  :ويمكن تقسيمھا إلى ، أوجه النشاط في المنشأة خالل فترة زمنية 
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  :الميزانية التقديرية التشغيلية  .1.2.10.2

ة     ات التقديري ن الميزاني وع م ذا الن تص ھ دة ، يخ ة للوح طة اإلنتاجي التخطيط لألنش ب

ا  ة لھ ذه االقتصادية بكل جوانبھا من حيث الموارد الناتجة واالستخدامات الالزم ى ھ ة عل والرقاب

ة  . ) 181: 1998مرعي ومرعي ، ( األنشطة بما يكفل كفاءة استغاللھا وأدائھا  وتتكون الميزاني

المتعلقة بمختلف العناصر التي  1المفصلة الميزانيات الفرعيةمجموعة من التقديرية التشغيلية من 

  : ) 293:  2004الحارس ، (  التقديرية والمركز المالي التقديرية الدخل تيقائم فيما بعد تشكل

  : الميزانية التقديرية الرأسمالية .2.2.10.2

دة     تثماري للوح اق االس التخطيط لإلنف ة ، ب ات التقديري ن الميزاني وع م ذا الن تص ھ يخ

تثمارية  .االقتصادية المزمع القيام به ة الرأسمالية برسم سياسة الوحدة االس حيث تختص الميزاني

تثمفي كل من المدى القصي امج االس ل ، ووضع برن ةر والطوي ه والرقاب ة تمويل  ار وتخطيط كيفي

اً و. )  26: 2006راضي وحجازي ، ( على تنفيذه طبقاً للخطط الموضوعة  داد عموم يتطلب إع

مالية  ة الرأس ي الميزاني ا ، وھ ي يجب إتباعھ وات الت ن الخط ة م ي ( مجموع رون ، التكريت وآخ

2007  :232 ( :  

  .االستثمارية المتاحة )البدائل ( شروعات المتحديد حصر و  .1

 .المفاضلة بين المشروعات المعروضة  .2

 .تقدير التكاليف واإليرادات الخاصة بالمشروع .3

 .تقييم المشروعات المتاحة .4

 .الرأسمالي على أساس معيار قبول المشروع اإلنفاقإعداد موازنة  .5

 .إعادة تقييم المشروعات  .6

إلى إن إعداد مثل ھذا النوع من الميزانيات يحتاج إلى )  357ـ  337:  2004(الحارس  أشاروقد 

ة  ي المنظم ل ف ة ألخرى ، ب ن منظم ة ، وتختلف طرق المفاضلة م دائل المتاح ين الب المفاضلة ب

ود  ة للنق ة الزمني ديالت القيم ا تع ي اعتبارھ ذه الطرق تأخذ ف بعض ھ رة ألخرى ، ف ھا من فت نفس

)Time value of money (  ذا والبعض اآل خر يتجاھلھا تماماً ، وھي مقسمة فيما يلي حسب ھ

  :التصنيف 

  

                                                 
  .18للمزيد انظر الصفحة رقم  1
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  :طرق التدفقات النقدية المخصومة : أوالً 

ة المخصومة ھي  دفقات النقدي تمتاز بأنھا تأخذ في اعتبارھا القيمة الزمنية للنقود ، ويقصد ھنا بالت

دة مناس دل فائ ة ، ومن  إلىب كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة يتم خصمھا بمع ا الحالي قيمتھ

  :طرق التدفقات النقدية المخصومة مايلي  أھم

  .أ ـ   طريقة صافي القيمة الحالية

  .القدرة على الربحية) أو مؤشر( ب ـ طريقة دليل 

  .ج ـ طريقة معدل العائد الداخلي 

  :د طرق تقييم المشروعات االستثمارية ، والتي تتجاھل القيمة الزمنية للنقو: ثانياً 

  .أ ـ  طريقة فترة االسترداد 

  .ب ـ طريقة معكوس فترة االسترداد 

  .ج ـ طريقة معدل العائد المحاسبي 

  : الميزانية التقديرية المالية  .3.2.10.2

  ) : 201: 2000جمعة وآخرون ، ( دروھا على الميزانيات التقديرية التالية بتشمل 

  Cash-Flow Budget  تقديرية ال النقدية الميزانية التقديرية للتدفقات. 1

   Budget Cashالميزانية التقديرية النقدية  . 2

  Budgeted Financial Statementقائمة المركز المالي التقديرية . 3

  :من حيث موضوع المعامالت التي تغطيھا  .3.10.2

ة بالسلع والخ  امالت متعلق ى مع دمات يمكن تقسيم المعامالت االقتصادية من حيث موضوعھا إل

ة ومعامالت متعلقة بالحقوق وااللتزامات الما،في صورتھا العينية  ة بالنقدي امالت متعلق ة ، ومع  لي

ا )182: 1998مرعي ومرعي ،(  ى أس امالت عل ين  المع ة ب ذا األساس من التفرق ى ھ س ، وعل

  : التمييز بين أنواع ثالثة من الميزانيات وھي  موضوعھا يمكن

  :نية الميزانية العي .1.3.10.2

ة     ة العيني ا الميزاني ا  ؛توضح لن ا بطاقاتھ ة للوحدة االقتصادية وتربطھ ة اإلنتاجي الميزاني

ً اإلنتاج ا  السلعية بالمستلزمات ية ، وتتضمن ھذه الميزانية بيانا اج كم الالزمة  لتحقيق أھداف اإلنت

ة ، يمكن  ) 530: 2000صالح ، ( تتضمن بياناً باالحتياجات من القوى العاملة  أن تكون الميزاني
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  :الميزانية المالية  .2.3.10.2

اً  ، الميزانية المالية في واقع األمر ھي الترجمة المالية للميزانية العينية         رة قيم بإعطاء األخي

   .وبالتالي فإن الميزانية المالية ھي الميزانية العينية بعد تحويل قيمھا العينية إلى قيم نقدية. نقدية

  :الميزانية النقدية  .3.3.10.2

ا  تتظھر ھذه الميزانية المقبوضا    ة وم رة الميزاني ة خالل فت والمدفوعات النقدية المتوقع

ة الوضع  ى دراس ك عل اعد ذل دي ، ويس ائض أو عجز نق ن ف ة م ة النقدي ذه الحرك ى ھ يترتب عل

  ). 37:  2006راضي وحجازي ، ( التمويلي للوحدة االقتصادية 

  :يث مستوى النشاط الذي يتم إعداد الميزانية التقديرية على أساسه من ح .4.10.2

  :وفقاً لھذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من الميزانيات التقديرية وھما   

  :الميزانية التقديرية الثابتة  .1.4.10.2

زيج واحد من مستويات    تعد الميزانية الثابتة لمستوى واحد من مستويات التشغيل أو م

مّ ا ن ث طة وم اجي أو الب ألنش اط اإلنت ن النش د م اري واح ديري أو معي م تق رتبط بحج ي ت  ي       عيفھ

ازي ، (  تويات .  ) 39:  2006راضي وحج ك المس ة بتل د إدارة المنظم ذا األساس تتقي ى ھ وعل

ر في الظروف المحيطة  ى التجاوب مع أي تغي المحددة من األنشطة دون أن يكون لھا القدرة عل

  ) . 293:  2004 ،الحارس ( نشأة بالم

  :الميزانية التقديرية المرنة  .2.4.10.2

ام     ى أساس مجموعة من مستويات النشاط ، أي أحج ة عل ة المرن تعد الميزانية التقديري

رة  الل فت دوثھا خ ع ح ات المتوق دى التقلب اً لم دھا طبق تم تحدي ات ، ي اج والمبيع ن اإلنت ة م مختلف

ة  ا( الميزاني ي وحج يحوت . ) 39:  2006زي ، راض ة  ت ات التقديري ن الميزاني ة م ذه النوعي ھ

ا تقبلية المخطط لھ رة المس رة خالل الفت  ،المجال أمام اإلدارة بسرعة التجاوب مع الظروف المتغي

  ) . 293:  2004الحارس ، ( دون الحاجة إلى إعداد تقديرات جديدة تتعلق بالظروف الجديدة 

  :محاسبية التي يتم إعداد الميزانية التقديرية لھا من حيث الوحدة ال .5.10.2

  :ھما ، وعلى ھذا المعيار يتم التمييز بين نوعين من الميزانيات التقديرية  وبناءً 
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  :ميزانيات البرامج التقديرية   .1.5.10.2

يتميز ھذا النوع من الميزانيات التقديرية بتقسيم أنشطة المنظمة إلى برامج محددة يھدف    

مكل من ة ، ث ى نتيجة معين تم ھا إلى تحقيق ھدف معين أو التوصل إل امج  ي ة لكل برن داد ميزاني إع

اج من كل  .) 37:  2006راضي وحجازي ، (  هعلى حد رامج اإلنت فمثالً قد يتم إعداد ميزانية لب

ة ظمنتج من المنتجات بحيث ي رة الميزاني دار فت ى م الزمن عل اج ب ة حجم اإلنت امج عالق ھر البرن

ى اباإل اليفضافة إل ا لتك ة لھ رادات المقابل امج واإلي ة النقضاء البرن ون  . التراكمي ن أن تك ويمك

اجي أو بالنشاط  ،البرامج طويلة األجل أو قصيرة األجل  ة بالنشاط اإلنت كما يمكن أن تكون متعلق

ة ة والمالي ا العيني ا جوانبھ ون لھ ن أن يك تثماري ويمك ي ، ( ةوالنقدي االس ي ومرع : 1998مرع

184- 185 .(  

  :ميزانيات المسؤولية التقديرية  .2.5.10.2

اءلة     ؤولية أو المس بة المس دأ محاس ى مب ة عل ات التقديري ن الميزاني وع م ذا الن وم ھ يق

بية  داف ، المحاس ق األھ ذ أو تحقي ؤولية التنفي ز مس اس مراك ى أس ط عل م الخط تم رس ث ي حي

اس ى أس ة عل ل أنشطة المنظم تم تحلي ك ي ق  ولينؤالمس وبمقتضي ذل ا أو تحقي ذ أجزائھ عن تنفي

ول دوره ؤوتتطلب ميزانيات المسؤولية تقسيم المسؤولية إلى أجزاء بحيث يعرف كل مس.أھدافھا 

ذا ؤفي الخطة ، حيث أنه يكون مس ل ھ داد مث ي أن أع ا ، بمعن دافھا أو أحد أجزائھ والً عن أحد أھ

اط و اك ارتب دادھا والھيكل التنظيمي النوع من الميزانيات يتطلب أن يكون ھن ة إع ين عملي ق ب ثي

  ). 185:  1998؛ مرعي ومرعي ،  38:  2006راضي وحجازي ، ( للوحدة االقتصادية 

العالقات المتداخلة للعديد من الميزانيات المنفصلة والتي تكون )  1 -2( ويوضح الشكل   

  .في مجملھا الميزانية الشاملة السيما في الشركات الصناعية 

   :المعايير العلمية التي تحكم إعداد الميزانيات التقديرية  .11.2

رورة     ر ض ب األم ا ، يتطل تھدف منھ ق المس ي تحقي ة ف ة الفاعلي ب الميزاني ي تكتس لك

  :، أھمھا امھا في ضوء مجموعة من المعايير إعدادھا واستخد

  :معيار الشمول . 1

ي يقصد بمعيار الشمول ھو أن تكون الميزانية شاملة لجم    ة ، بمعن يع أوجه نشاط المنظم

ع إدار اب اجمي ة ، فغي يق للميزاني دف التنس ق ھ ن تحقي ي يمك ك لك ؤوليتھا وذل ز مس ا ومراك تھ

وارد  ى سوء استخدام للم ؤدي إل ا التنسيق عن أي منظمة ي ة والبشرية المتاحة لھ الفضل ( المادي

  ميزانية تغطيتھا لجميع أوجه وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يكفي لشمول ال .) 235:  2007وآخرون، 
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ى أساس  ة عل داد الميزاني ك إع ل يجب أن يسبق ذل ة ، ب أنشطة المنظمة معبراً عنھا بوحدات مالي

د خطة  م تع ي ، ث رة عين دفوعات خالل فت ة المقبوضات والم ي توضح حرك ة الت دفقات النقدي الت

  ). 249:  2000زامل ، (الميزانية ، وذلك بعد ترجمة الميزانيات العينية إلى ميزانيات مالية 

ار    ى معي ر إل ي أن ينظ ين ، بمعن د مع د ح ف عن مول ال يتوق ار الش ذكر أن معي در ال يج

د الشمول من مستوى أعلي ، فمن المال حظ أن بعض المنظمات لھا عدة فروع سواء في نفس البل

ة  ل  المنظم دة لك املة واح ة ش ة تقديري ود ميزاني ن وج ع م ع ال يمن ذا التوزي دان أخرى ، وھ      أم بل

  ).  42:  1993الشريف ، ( 

  :معيار المرونة  . 2

ة حي    ة لنجاح الميزاني ية الالزم دعائم األساس ة أحد ال ار المرون ر معي ذا يعتب ث يساعد ھ

ديرات  المعيار إدارة المنظمة على تحقيق أھدافھا بأكبر فاعلية ، وذلك متي تغيرت الظروف والتق

ي  ة الت ا الميزاني ي ظلھ د اللطيف ، ( وضعت ف تقبل .  ) 157:  2004عب ق بالمس ة تتعل فالميزاني

ديرات الميزاتالذي ي ة ، وبقصد ميز بعدم التأكد والتغير المستمر ، لذا يجب أن تتسم تق ة بالمرون ني

ى صالحيتھا  ة عل ع المحافظ ر م ھولة ويس ة بس ة التقديري ام الميزاني ديل أرق ة تع ة إمكاني بالمرون

ة  ق  .) 254:  2000زامل ، ( كأساس للتخطيط والرقاب ة تتعل ة الميزاني إن مرون ة ف وبصفة عام

   ): 237:  2007 ،الفضل وآخرون ( بالجوانب الثالثة التالية 

  :طرق القياس : ول الجانب األ

داد     د إع الي عن اس االحتم اليب اإلحصائية والقي ى األس ر عل د كبي ى ح اد إل يجب االعتم

الي سوف ينظر  تقديرات القيم الظاھرة بالميزانية التي تأخذ في حسبانھا ظاھرة عدم التأكد ، وبالت

  .قة أو محددة إلى قيمة أي متغير على أنھا مدى معين وليس قيمة مطل

  :إعداد الميزانية : ب الثاني الجان

ة     ا يسمى بالميزاني ا م تج عنھ ة مستمرة ين ا عملي ة بأنھ يجب أن ينظر إلى إعداد الميزاني

ابسـ  " Rolling Budget " المستمرة ا اإلدارة ،  ـ ∗ق ذكرھ ذه النظرة يجب أن تعمل بھ وھ

ظروف ، ومن ناحية  ألنھا سوف توفر خطة عن العام القادم بشكل مستمر في ضوء ما يستجد من

  .تؤكد مفھوم استمرارية عملية التخطيط
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  :تطبيق الميزانية : الجانب الثالث  

ة وبحج ؤوليجب أال يسأل المس  ان من  مإال في حدود مسؤولياته عن الميزاني ذي ك االنحراف ال

  .الممكن تجنبه 

  "أو التوقيت "معيار التوزيع الزمني . 3

اء يقصد به ضرورة ترتيب توقيت ا    ع حدوثھا أثن لعمليات المختلفة وتوزيعھا بحسب توق

ام  تيفترة الميزانية التقديرية ، وال دتھا ع ، )  235:  2007الفضل وآخرون ، ( عادة ما تكون م

ديرات  ك التق ع تل ب توزي ل يج نوية ، ب ة س ديرات إجمالي ى تق ارھا عل ي اقتص ذا ال يعن ن ھ ولك

  ".بالفترات الرقابية " أو ربع سنوية تسمى عادة  وربطھا بفترات زمنية أقصر قد تكون شھرية

ين يُ     ات ب ل االنحراف د وتحلي ا تحدي تم في نھايتھ رة التي ي قصد بالفترة الرقابية ، تلك  الفت

ط  ة " المخط ة التقديري ام الميزاني ي و" أرق ي " الفعل ام األداء الفعل بابھا ، " أرق ة أس ، ومعرف

  ).255:2000زامل،( جراءات التصحيحية الالزمة لذلك اإل ولين التخاذؤوالتقرير عنھا إلى المس

ويجدر الذكر بأنه ينبغي أن ال يفھم من التوزيع الزمني للميزانية ھو توزيع أرقام الميزانية توزيعاً 

متساوياً على فترات الميزانية ، وإنما المقصود  ھنا بمعيار التوزيع الزمني توقيت العمليات خالل 

ويحقق  .) 235:  2007الفضل وآخرون ، ( سب احتمال أو توقع حدوثھا فعالً فترة  الميزانية ح

  ) : 255:  2000؛ زامل ،  235:  2007الفضل وآخرون ، ( ھذا المعيار العديد من المزايا 

  .تحقيق التوازن بين مختلف أنشطة المنظمة على مدار العام ، وبصفة خاصة  -أ

   .ة التخزين لكل نوع من اإلنتاج التامبين خطة اإلنتاج وخطة المبيعات وسياس -

 .بين خطة اإلنتاج وخطة مستلزمات اإلنتاج من مواد أولية وساعات عمل  -

 .بين التدفقات النقدية الالزمة لتنفيذ كل نشاط وبين خطة التمويل   -

ك  -ب لبية لتل ار الس ة اآلث راءات لمعالج ن إج زم م ا يل اذ م ات، واتخ اف االنحراف ل باكتش التعجي

  .رافات قبل تراكمھا ولمنع تكرارھا في الفترات القادمة االنح

  :معيار توفير الحوافز. 4

ة       ات التقديري ويتطلب . ينبغي عدم تجاھل الجوانب السلوكية للعاملين عند وضع الميزاني

ة أو  تدفع العاملين إلى االلتزام بالميزانية التي األمر توفير الحوافز ك الحوافز مالي د تكون تل ، وق

ً  معنوية الي عدم  أو االثنين معا اءة وبالت ع الكف املون لرف د ال يتحرك الع ، وبدون توفير الحوافز ق

ذا . )  28:  2006راضي وحجازي ، ( الوصول بالمنظمة إلى حالة التوازن  اب ھ وفي ظل غي
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  :معيار اعتبار الميزانية التقديرية بعد اعتمادھا مقياساً لألداء . 5

داف     ق أھ ي تحق اليب الت م األس د أھ ألداء أح اس ل ة كمقي ة التقديري اذ الميزاني ر اتخ يعتب

ا ، ، فھو يظ الميزانية التقديرية الرقابية وارد المتاحة لھ ة في استغالل الم اءة المنظم ھر مدى كف

ا  د بھ ى التقيي ع عل ة وحتى يعمل الجمي زام بالميزاني وھذا أمر ضروري حتى يتوافر عنصر االلت

  : ) 42:  2007سعد ، ( وتحقيق األھداف التي ترمي إليھا ، ومن مقتضيات ھذا ما يلي

رخيص - أ ل اإلذن أو الت ة يمث اد الميزاني رة  أن اعتم الل فت ة خ ات المنظم ع عملي ذ جمي بتنفي

  .الميزانية

ً  ـ بعد اعتمادھاـ إن الميزانية   - ب  .تعتبر مستنداً رقابياً ھاما

ك  -ج دة ، وذل ة المعتم ة التقديري وائم الميزاني ة نسخة من ق ة بالمنظم تتسلم كل الوحدات التنظيمي

  . لالسترشاد بھا أثناء  تنفيذ العمليات المختلفة 

ذا    ة  وعلى ھ ا المراقب توياتھا يمكنھ ى مختلف مس أن اإلدارة عل ول ب األساس نستطيع الق

ات  ى االنحراف وف  عل ة والوق دالت األداء المعياري ة ومع دالت األداء الفعلي ين مع ة ب والمقارن

  ). 49: 1991الحيالي ، ( ومتابعة المقصرين 

  :معيار الواقعية . 6

د    د األھ دأ بتحدي ة  تب ات التقديري ة الميزاني ة مزاول ا نتيج ي  الوصول إليھ ي ينبغ اف الت

ار  ذا المعي ة ، ويقصد بھ ار الواقعي اة معي النشاط ، وحتى يمكن تحقيق تلك األھداف ، يجب مراع

ة ، سواء ات المتاحة للمنظم كانت   اً بأن تكون األھداف المنشودة ممكنة التحقيق في ظل اإلمكاني

ا أن ال ة ، كم رية أم مادي ات بش ذه اإلمكاني اديات ھ دم اقتص ات يخ داف واإلمكاني ين األھ ربط ب

  المنظمة من زاويتين متكاملتين ھما 

ى يمكن :  الزاوية األولى  ة والبشرية  حت ات المادي ديل اإلمكاني ل تع البحث عن الوسائل التي تكف

  .تحقيق األھداف في المدى الطويل 

ة  ة الثاني داف مادامت الميزان  :الزاوي ة األھ ن واقعي ق م يالتحق ة ھ ة التقديري ة  ي يلة الفعال الوس

د دف  لتحدي ق ھ ة لتحقي ة معين رة زمني ة خالل فت واد المختلف ن الم ة م ات المنظم يق احتياج وتنس
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ة     داف المنظم ت أھ ة إذا كان دم الواقعي ھولة التحقوتنع ن تتصف بصعوبة أو س ق ، فم ي

بعيدة المنال ، فھذا يعني أن االنحرافات بين أرقام الميزانية وأرقام التنفيذ  ناحية إذا كانت األھداف

 ً ا ون دائم وف تك ي س ي  الفعل يم األداء ف ة تقي وه عملي ذي يش ر ال ة ، األم الح المنظم ر ص ي غي ف

ال والم م يعالمنظمة ، ويھبط من ھمم وعزائم العم نھم لمشرفين ، نظراً ألنھ ه ال يمك بقاً أن ون مس

  الوصول إلى األرقام المخططة بسبب عدم عدالة معايير التقييم 

ام  أخرى من ناحية    ين أرق ات ب ي أن االنحراف ذا يعن إذا كانت األھداف سھلة التحقيق فھ

ا و م ة، وھ ي صالح المنظم ا ف ون دائم ي سوف تك ذ الفعل ام التنفي ة وأرق ل اإلدارات  الميزاني يجع

ك ،  ر ذل التنفيذية تفرط في التفاؤل من حيث الوصول إلى درجة الكفاية المطلوبة ، بينما الواقع غي

ذلك يجب أن تتصف  ل ، ول مما يؤثر سلباً على معدل نمو المنظمة واستمرارھا في األجل الطوي

  : الميزانية باالتي 

  .مكانيات المتاحة أن تكون أرقام الميزانية ممكنة التحقيق في ضوء اإل - أ

ار   - ب اة معي ن ضرورة مراع تمد م ذا يس ائمين وھ ع الق ة جمي ل ثق ة مح ون الميزاني أن تك

 ). 236ـ  235: 2007الفضل  وآخرون ، ( المشاركة 

  :معيار المشاركة . 7

الجھات لوضع  بال شك أن اإلدارات و األقسام التي تقوم بالتنفيذ الفعلي تكون ھي أنس   

م ف ن ث ا ، وم ام خططھ ن اإلدارات و األقس يلية م ع الخطط التفص ي أن تنب ة  ينبغ اح الميزاني لنج

 2006راضي وحجازي ، ( المختصة بالتنفيذ بينما تقوم لجنة الميزانية بالتنسيق بين تلك الخطط 

وعلى ھذا األساس يتم المشاركة من قبل المستويات اإلدارية المختلفة بالمنظمة في وضع ).  28: 

ة المسؤ، الميزانية  ة كاف رة ودراي تفادة من خب ات االس داد الميزاني لين وويقصد بالمشاركة في إع

ً  ، بالمنظمة عند التخطيط ا ق نوع ى خل ؤدي إل ا  األمر الذي ي ديھم ، وھو م وظيفي ل من الرضا ال

ة  ادة اإلنتاجي الي زي ا وبالت ينعكس أثره على سلوكھم تجاه المنظمة في شكل زيادة درجة والئھم لھ

  ). 236:  2007ل وآخرون ، الفض( 

ارة     در اإلش ا تج ة ھن ن ناحي ب م ر يتطل إن األم اركة ف ة المش اح عملي مانا لنج ه ض أن

رد دى الف بة ل ات المناس ة والمعلوم درة الذھني وافر الق رى ضرورة  ، ضرورة ت ة أخ ن ناحي وم
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  .ديمقراطية اإلدارة  - أ

  .وجود روح التعاون بين العاملين لتحقيق األھداف  - ب

  .وذلك من خالل الحرص الذاتي النابع من حب العمل، رقابة ذاتية وجود  -ج

  :معيار اإلدارة باالستثناء . 8

ة    ة الكافي في ضوء التعقيد الذي يسود مجال األعمال يكون من الصعب على اإلدارة العناي

ى  دھا عل ز جھ إن اإلدارة ترك الي ف ز ، وبالت ن التركي ة م نفس الدرج ة ب ات المنظم ع عملي لجمي

واءاال ة س ات الھام ا  اً نحراف وب فيھ ر المرغ ا أو غي وب فيھ لوب ، المرغ إن أس ي ف ذا المعن وبھ

  .اإلدارة باالستثناء يھدف إلى ترشيد الجھد اإلداري 

تثناء     ار اإلدارة باالس اً لمعي ة تطبيق ة التقديري ر الميزاني د أن . وعلى ھذا األساس تعتب فبع

ة ، تضع اإلدارة أھدافھا ، تقوم بوضع الخطط  ة التقديري د الميزاني ى ضوئھا تع التفصيلية التي عل

ذ ، ولكي يكون  ة التنفي إلدارة نحو المشاكل المصاحبة لعملي وبعد ذلك يتركز المجھود الرئيسي ل

ذا  ز بتوصيل ھ ام يتمي ى نظ ليمة ، وعل ة س ات تقديري ى ميزاني د عل ال فيجب أن يعتم ار فع المعي

ين المعلومات بسرعة وفي الوقت المناسب ل ات ب ات أو اختالف اك انحراف دما يكون ھن إلدارة عن

النتائج الفعلية وبين ما ھو مكتوب ، وبالطبع  فإن تحديد االنحرافات يكون من شأنه تسھيل تطبيق 

تثناء  اذة التي ، معيار اإلدارة باالس ك العناصر الش ى تل ز عل ي ضرورة التركي ذي يعن ار ال المعي

  .اذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية إزاءھا تتطلب توجيه اھتمام اإلدارة التخ

  : معيار التعبير عن الميزانية التقديرية في شكلھا النھائي في صورة مالية . 9

ات    الميزانية التقديرية الشاملة بشكلھا النھائي في حقيقة األمر تتكون من عدد من الميزاني

ة  روع المخطط طة المش ل أنش ن ك ر ع ي تعب ة الت ذه المي، الفرعي ادةً وھ ات ع ي  زاني ون ف ا تك م

ك  ة تل ا لمقابل صورة وحدات كمية أو مادية ، كمستوى حجم المبيعات والوحدات الواجب إنتاجھ

  ميزانية ـبر عنه بالـمالة وھو ما يعـمواد األولية الالزمة لإلنتاج ، وحجم العـمية الـالمبيعات ، وك
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ى الميزان ∗العينية ا ، ثم تترجم في صورتھا النھائية إل ة تحقق م ة النھائي ذه الترجم ة ، وھ ة المالي ي

  ) :  27:  2006راضي وحجازي ، (  يلي

ين  - أ دخل تب ة لل ة تقديري داد قائم ق إع ن طري دخل ، ع ى ال ة عل ة المقترح ر الخط ار أث إظھ

  .اإليرادات والتكاليف ونتيجة النشاط المتوقعة 

ة   - ب الي للمنظم ة عن ، إظھار أثر الخطة المقترحة على المركز الم ة تقديري داد قائم ق إع طري

 .للمركز المالي في نھاية فترة الميزانية 

ديإظھار أثر التغيرات المتوقعة على  -ج دفق النق ة ،  الت ة تقديري داد قائم ق إع دفقات عن طري للت

  .النقدية

  :لية ؤوية التقديرية بمراكز المسمعيار ارتباط الميزان. 10

ي اإلدارة إل يأد      ة ف ق الالمركزي ن اإلتطبي ة م ى مجموع ة إل يم المنظم ،  داراتى تقس

ذي يؤيترأس كل منھا مدير مس در ال رارات بالق اذ الق ه سلطة اتخ تفق مع المصلحة ول تفوض ل

يم ؤوبالتالي أدت الالمركزية إلى استخدام نظام محاسبة المس ، العامة للمنظمة ولية في مجال تقي

ف ، (  األداء د اللطي ه ار) .  160:  2004عب ديرات وعلي ط تق ى رب ة عل اح الميزاني بط نج ت

ة بالمس ية والفرعي يم اإلداري ؤواألنشطة الرئيس ي التنظ ا جاءت ف ام كم ي اإلدارات واألقس     لين ف

ي ، (  ي  .) 162:  2003قلل ل التنظيم ة بالھيك اط الميزاني ار ارتب د بمعي ط  ؛ويقص تم رب أن ي ب

دفق ؤمعايير الميزانية بمراكز المس ات ولية ، وتتبع ت اليف بحسب المسؤولية عن العملي ود التك بن

  ).  238:  2007الفضل وآخرون ، ( التكاليف  أو تسبب ثالتي تحد

ع    ارير م ام التق بي ونظ ام المحاس ابق النظ أن يتط ار يقضي ب ذا المعي ق ھ ان تطبي ا ك لم

المسؤولية على مركز  ـ بمجرد حدوثھاـ الھيكل التنظيمي للمنظمة ، وذلك حتى يتم تحميل التكلفة 

ى اإلدارات  ار فرصة النظر إل ذا المعي ا ھ يح لن ه من الطبيعي أن يت الذي تسبب في حدوثھا ، فإن

ا مع مسؤولية للواألقسام بمثابة مراكز  ة ومقارنتھ ذ الميزاني ة لتنفي ائج الفعلي على أساسھا نتابع النت

ات والتعرف  ،الخطة المرسومة لكل مركز مسؤولية  د االنحراف ك لتحدي ى أسوذل ى بعل ابھا ، حت

ة  ة المختلف ي ، ( يتم أعداد تقارير دورية عن تنفيذ الميزانية بالمستويات اإلداري  162:  2003قلل

  ) . 252:  2000؛ زامل ، 

  
                                                 

  .33انظر الصفحة ص   ∗
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  :مزايا تطبيق نظام الميزانيات التقديرية  .12.2

اعد ا    ة أداة تس ات التقديري ام الميزاني ر نظ ا اإلداإليعتب ق وظائفھ ى تحقي ن دارة عل ة م ري

ةيالتخطيط و التنسيق والتوج ات التقديري ر أن للميزاني يم األداء ، غي م تقي ة ومن ث ا  ه والرقاب مزاي

ا ن أھمھ ك  م ب ذل اني ، ( أخرى بجان ريف ، 31: 2007الغري ل ،  35ـ34:  1993؛ الش ؛ زام

2000:248( :  

ل حدوثھا والتي تحتناقتتيح التعرف على االخت .1 ة قب رار ات الكامنة أو المتوقع اذ ق ى اتخ اج إل

ع خالل شھر  دي متوق ى وجود عجز نق ات إل مناسب في الوقت المناسب ، فقد تشير الميزاني

ل ول التحذير المسبق  بضرورة ؤمعين ، مما سيكون لدى المدير المس ذا الموقف قب معالجة ھ

  .حدوثه

 .تسھيل الحصول على االئتمان من المصارف  .2

 .رين التخطيطية رسمية أنھا أداة تجعل من مجھودات  المدي  .3

اكلھم  .4 د بمش ام المتزاي دالً من االھتم تقبل ب ر والتخطيط للمس تشجع الميزانيات المديرين للتفكي

 .الروتينية 

راك المس  .5 رامج ؤإش ط والب داف والخط ع األھ ي وض ة ف ة المختلف تويات اإلداري ولين بالمس

 .شعورھم باالئتمان للمنظمة المستقبلية للمشروع مما يثير دافعيتھم ويرفع معنوياتھم ويعمق

 . خطط تتناسق مع خطط األقسام األخرى ام كل فرد من أفراد اإلدارة بوضعإلز  .6

 .يوفر استخدام الميزانيات التقديرية للمنظمة حالة من التوازن المالي واالقتصادي  .7

 .تلزم اإلدارة على طلب التقارير للوقوف على مدى سير االنجاز بالمنظمة .8

تم   .9 ا ي ن بموجبھ رد م ل ف تويات اإلدارة وك ن مس توى م ل مس ؤولية لك ز المس د مراك تحدي

 .إفرادھا

 .قيام اإلدارة بوضع األرقام الالزمة للحصول على نتائج مرضية لتحقيق أھداف المنظمة .10

    : ةالتحفظات الموجھة لنظام الميزانيات التقديري .13.2

ا الميزانيات التقديرية تعتبر من أدوات المحاسبة اإلدا    ة لتحقق اإلدارة وظائفھ رية الالزم

ً ئيسية ، غير أنھا ال تعتبر عالر ا نقص في  الج واحي ال امالً لكل ن ك لوجود بعض  اإلدارةك ، وذل

ي ا ورزق ، ( التحفظات التي يمكن أن تؤثر عكسياً على الفائدة منھا ونذكر منھا ما يل  2000يوحن

  : )59ـ50:  1991؛ الحيالي ،  190ـ 189: 
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ديرات : اقعية الميزانية التقديرية عدم و. 1 ى أساس تق دادھا عل حيث أن الميزانية التقديرية يتم إع

د ،  دم التأك ى عامل ع ا عل تم بناؤھ ة ي ة التقديري ديرات الميزاني تقبل ، فتق ؤ بالمس كنتيجة للتنب

رت في حين تقل حدته كلما قصالتنبؤ عنھا   يتم يعامل أھمية كلما طالت المدة التويزيد ھذا ال

وقد تكون الخطة دقيقة ولكن تحدث ظروف خارجية لم تكن متوقعة وخارجة عن تحكم . المدة

  :منھا اإلدارة تجعل الخطة غير واقعية و

  .العالمية األسعارالتغيرات في تغير في سياسة الدولة فيما يتعلق باللوائح واإلجراءات و -

  .تغير في اإلجراءات والرسوم الضريبية  -

رة ا. 2 ل اإلدارة ، إن فك اركة من قب اً ومش ة يتطلب دعم ات التقديري داد الميزاني ي إع اركة ف لمش

ة  ر مقتنع ت اإلدارة غي افي بوإذا كان ت الك رف الوق ن تص ي ل ة فھ ة التقديري دة الميزاني فائ

  .المطلوب الستخدامھا بنجاح 

ت. 3 ة إذا تم ي حال ط ف ه فق وة من داف المرج ق األھ ة يحق ات التقديري ام الميزاني ا  نظ مراجعتھ

  .الحاصلة في األنشطة واالحتياجاتبصورة مستمرة ، وتم تعديلھا بما يتماشى والتغيرات 

در( الميزانيات التقديرية قد تركز على النتائج . 4 ي مع المق ى ) مثل مقارنة الدخل الفعل يس عل ول

ى ) توضيح سبب زيادة تكاليف التسويق عن المتوقع  مثل( األسباب  ين عل ا االثن الدرجة بينم

 .نفسھا من األھمية 

  



א א
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  :مقدمة .1.3

ى  ا ھو وارد في تم التطرق في الفصل السابق إل ة حسب م ات التقديري اإلطار النظري للميزاني

ا  م طرحھ ئلة ت األدب المحاسبي بشكل عام ، وعليه في ھذا الفصل قمنا باشتقاق مجموعة من األس

ى  ةعل ات الليبي و المنظم ة وھ ام للدراس دف الع ق الھ ك لتحقي ة وذل ل الدراس رف مح ى  التع عل

ي ة ف ات التقديري داد الميزاني ى إع ة إل باب المؤدي امنظمات بعض األس ة ن اق  الليبي ي نط ة ف الواقع

ئلة مدينتي بنغازي وطرابلس ، ذه األس م طرح ھ د ت تبيان  وق واستخراج  من خالل صحيفة االس

وم االجتماعي زم اإلحصائية للعل امج الح ي برن رة ف ت مباش ي الصحيفة أدخل واردة ف ات ال ة البيان

Spss  ذا الفصل تضمن ذكر إن ھ دير بال ائج ، والج ى النت ا وصوالً إل ه لتحليلھ ذي اتبع نھج ال الم

ل  ات ، وأسلوب تحلي ع البيان الباحث في ھذه الدراسة ، باإلضافة إلى مجتمع الدراسة ، وأداة تجمي

  .البيانات ، وصوالً إلى النتائج التي تكشف عن حقيقة مشكلة الدراسة

   : الدراسة يةمنھج. 2.3

ذي  تبنت ھذه الدراسة المنھج الوصفي، حيث يعد ھذا المنھج أحد مناھج البحث العلمي ال

ع الظاھرة  يعتمد عليه الباحثون في الحصول على معلومات وافية ودقيقة، عن طريق تصور واق

  . )129: 2008قنديلجي، (  .أو المشكلة القائمة خالل فترة أو فترات زمنية معلومة

ك باستعراض  مااستخدتم  لقد اء اإلطار النظري من الدراسة، وذل ي لبن األسلوب المكتب

ا من مصادر  ابقة وغيرھ ة س ات ودراسات ميداني ومراجعة المنشورات العلمية من كتب ودوري

  . المعلومات ذات العالقة بموضوع الدراسة 

ل في ال ام للدراسة المتمث ى تحقيق الھدف الع ي فتركز عل ى أما الجانب العمل تعرف عل

د مجموعة من  ك من خالل تحدي ة ، وذل ة في المنظمات الليبي ات التقديري أسباب إعداد الميزاني

ام  دى قي ى م رف عل ة ، والتع ري للدراس ب النظ ن الجان تخرجة م باب المس ررات واألس المب

  .منظماتنا الليبية بإعداد ميزانياتھا التقديرية من إجل تلك المبررات واألسباب

ى أسلوب المسح، تحقيق ذلك ل ة عل اعتمد الباحث في تجميع البيانات والمعلومات الالزم

ع  الل تجمي ن خ رى م ا يج ى وصف م دف إل ذي يھ في ال نھج الوص اليب الم د أس اره أح باعتب

ا،  ة، ودراسة الظواھر الموجودة فيھ معلومات أو مواصفات مفصلة عن وحدات إدارية أو علمي

ا ة عنھ ات المجمع تخدام البيان ة اس يح وتبر بغي ودةلتوض ات الموج اع والممارس ر األوض ( . ي

  .)130: 2008قنديلجي، 
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  :مجتمع الدراسة . 3.3

طرابلس  مدينتيمن فئات المنظمات العاملة في نطاق  ينيتكون مجتمع الدراسة من فئت

وقد بلغ عدد مفردات مجتمع الدراسة  وبنغازي، ھما المنظمات الصناعية ، والمنظمات الخدمية ؛

وفيما يلي عرض لمجتمع  )فندق26مصرف ـ 16ـ  شركات تأمين9شركة صناعية ـ  31(

  :  الدراسة 

  : المنظمات الصناعية.1

بشأن إعادة  2005لسنة ) 99(المنظمات الصناعية تم تحديدھا بناءاً على القرار رقم 

كة للدولة وھي المنظمات الصناعية المملو) برنامج توسيع قاعدة الملكية(ھيكلة الشركات العامة 

  . والتي ثم عرضھا للتمليك

  :المنظمات الخدمية .2

المنظمات الخدمية فلقد تم اختصارھا على أھم األنشطة الخدمية ذات الحركة الكثيفة 

وفيما يلي ) قطاع شركات التأمين ـ قطاع المصارف ـ قطاع الفنادق(واستبعاد الباقي ، وھي 

   :تفاصيلھا 

  :شركات التأمين قطاع  .أ

اقتصر مجتمع الدراسة ھنا على اإلدارات الرئيسية فقط ، والتي كان موقعھا مدينة 

طرابلس ، ويعود ھذا االقتصار إلى أن اإلدارة الرئيسية ھي التي تقوم بتجميع التقديرات الخاصة 

باإلدارات الرئيسية للفروع ، ثم تقوم بإعداد الميزانية التقديرية الخاصة بالمنظمة في شكلھا 

سؤال  شركات التأمين من خالل وقد تم الحصول على قائمة بأسماء ائي المتعارف عليهالنھ

، ولكن عدم األشراف والرقابة على التأمينمھمتھا ھيئة بالرغم من وجود  نفسھا ، شركات التأمين

يجدر الذكر ھنا أن جميع  ، وھو من صعب مھمة الحصول على القائمة من الھيئة  وجود مقر لھا

   .التأمين ھي شركات أھليةشركات 

  :قطاع المصارف  .ب

اقتصر مجتمع الدراسة ھنا على اإلدارات الرئيسية فقط ، والتي كان موقعھا مابين 

مدينتي طرابلس و بنغازي ، ويعود ھذا االقتصار إلى أن اإلدارة الرئيسية ھي التي تقوم بتجميع 

م تقوم بإعداد الميزانية التقديرية الخاصة ومن تالتقديرات الخاصة باإلدارات الرئيسية للفروع ، 
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  :قطاع الفنادق .ج

نجوم ، والسبب في ذلك  واألربعةاقتصرت قائمة الفنادق على الفنادق ذات الخمس نجوم 

   :يتمحور في ثالث نقاط رئيسية 

قعھا اومو )نجوم3..4..5(ذات التصنيف  تضم الفنادق متكاملة جھة تزودنا بقائمةھناك توجد  ال ـ

 ، حيث أن غرفة السياحة زودتنا بالفنادق المسجلة لديھا فقط ومن خالل البحث علىبشكل عام

والزيارات الميدانية تبين أن عدد الفنادق الفعلي من ذات التصنيف ) (GOOGLEمحرك البحث 

  . في الواقع يفوق بكثير مما ھو موجود ومسجل لدى غرفة السياحة

  .ويصعب حصرھا  تين المدينتينفي ھا كبيرنجوم عددھا  3أن الفنادق ذات  -

جوم التقوم بإعداد ن 4من خالل الفحص المبدئي لمجتمع الدراسة تبين أن ھناك فنادق ذات  -

  .الميزانيات التقديرية ، فما بالك بفنادق ذات التصنيف األقل منھا

يجدر الذكر ھنا إلى أن الباحث تحصل على قائمة تضم الفنادق محل الدراسة من موقع على شبكة 

  .والزيارات الميدانية )(GOOGLE محرك البحثالمعلومات الدولية من خالل البحث على 

لكون الدراسة تقتصر على المنظمات التي تعد الميزانيات التقديرية ، ولكون عدم وجود  نظراً .... 

م وفإن الباحث لم يقالمنظمات التي تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية فعالً ،  ماھيةجھة تحدد لنا 

سح قام بدراسة جميع مفردات المجتمع من خالل أسلوب الم وإنمابأخذ عينة من مجتمع الدراسة ، 

ليصبح  الدراسة ، وبالتالي فقد انخفض عدد مفردات الدراسة  مفرداتالميداني لجميع  الشامل

ن في المالحق قائمتي وسيتم سرد، ) فندق15مصرف ـ 14شركات تأمين ـ 5شركة صناعية ـ 18(

بعد التأكد  النھائي من مجتمع الدراسة استبعادھام تاسة التي مفردات مجتمع الدرأحداھما تضم 

إحدى  وھي) الھيئة العامة للتمليك واالستثمار(من خالل  أوالمسح الميداني منھا من خالل 

ً  الشعبية العامة التابعة للجنةالمؤسسات العامة     للصناعة واالقتصاد والتجارة ، تم إنشاؤھا سابقا

ھيئة تشجيع بدمج ) مسيحي 2009(ر .و 1377لسنة ) 89(العامة رقم  بقرار اللجنة الشعبية

تتولي الھيئة شؤون  ، كات والوحدات االقتصادية العامةالعامة لتمليك الشر االستثمار والھيئة

والخاص  األھليوالعمل على زيادة مشاركة القطاع  الوطني واألجنبي في السوق المحلي االستثمار

؛  المشروعات الخاصةالوحدات العامة والتشجيع على إقامة  في التنمية االقتصادية من خالل تمليك
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  :توزيع وتجميع صحف االستبيان. 4.3

صحيفة  49صحيفة استبيان على مجتمع الدراسة ، وقد تم تجميع عدد  52تم توزيع عدد 

صحيفة استبيان تم توزيعھا وتجميعھا على المنظمات الصناعية ، إما باقي الصحف  18من بينھا 

ح فھي تخص المنظمات الخدمية ، وقد صاحبت في أغلب عمليات التوزيع مقابلة شخصية لتوضي

   .أي غموض وللرد على أي استفسار

  )1ـ3(جدول 

  المستلمة عدد صحف االستبيان الموزعة و

  اإلجمالي  المنظمات الخدمية  الصناعية المنظمات  تصنيف المشاركين
 الفنادق المصارف  التأمين

  52  15  14  5  18  الصحف الموزعة

  49  13  13  5  18  الصحف المستلمة

  %94  %87  %93 %100  %100  النسبة

  

  :  جمع البيانات) أداة ( وسيلة . 5.3

استخدمت استمارة االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات والمعلومات الالزمة التي تخدم 

أھداف الدراسة ، حيث يعتبر االستبيان من أكثر أدوات جمع البيانات مالئمة لھذه الدراسة ، ألنه 

عن  يوفر الكثير من الوقت والجھد في عملية جمع البيانات ، وقد تم توزيعھا على أحد المسئولين

قسمت استمارة االستبيان إلى مجتمع الدراسة ، وكل مفردات إعداد الميزانيات التقديرية في 

   :أربعة أقسام وھي 

يتعلق بتجميع بيانات عامة عن المشاركين في الدراسة ، من حيث الوظيفة  :القسم األول 

ة في إعداد والمؤھل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخدمة في المنظمة وعدد مرات المشارك

   . الميزانيات التقديرية

   .يتعلق بتجميع بيانات عن المنظمات الخاضعة للدراسة: القسم الثاني 

  .ماتمعلومات عن إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية داخل المنظيحتوي  :القسم الثالث 
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  .إعداد الميزانيات التقديرية سبابمعلومات عن أيحتوي على  :القسم الرابع 

وبعد أن تم وضع قائمة بأسئلة استمارة االستبيان ، تمثلت ھذه األسئلة في شكل أسئلة مغلقة 

وقد أخذ )  Lickert Scale(ومفتوحة وھناك أسئلة صيغت فقراتھا وفقاّ لمقياس ليكرت الخماسي 

  :المقياس الدرجات التالية 

  .أوافق بشدة ، أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق بشدة

م أعطاء األرقام التالية لكل إجابات مقياس ليكرت الخماسي وذلك لتحليل البيانات وقد ت

  .)2ـ3(وھي مبينة في الجدول المستخرجة ، 

  )2ـ3(الجدول 

  وفقاً لقياس ليكرت الخماسي  اإلجابةمقياس 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  نمط اإلجابة

  5  4  3  2  1  النسبي اإلحصائي وزنه

  

  :أسلوب تحليل البيانات . 6.3

بعد إتمام عملية جمع استمارات االستبيان ، تم تبويب وتحليل البيانات المتحصل عليھا ، 

ُرمزت اإلجابات وأدخلت مباشرة في الحاسوب في برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS) Statistical Package for Social Sciences  مع أھداف الدراسة فقد ً وتمشيا

المھمة  اإلحصائيةوھو أحد االختبارات ) Cronbach Alpha(أجرينا أوال اختبار كرونباخ 

الستمارة القبول ونحتاج إليه قبل القيام بأي تحليل للبيانات وذلك إلعطاء لتحليل بيانات االستمارة 

م األسلوب اإلحصائي الوصفي والمتمثل في ااستخدتم  البيانات وثوقيةالبيانات ، ثم بعد التأكد من 

مع  T- Test، واختبار الفروقات بين المتوسطات باستخدام  والنسب المئوية الجداول التكرارية ،

اإلجابات التي تم الحصول عليھا من مفردات مجتمع الدراسة ، وتقديم وشرح وتفسير لھذه النتائج 

  .الجزء المتبقي من الفصل ھو ما سيعرض في

  :تحليل بيانات الدراسة . 7.3

تحليل وتفسير  تمبعد أن تم تجميع البيانات من المبحوثين عن طريق استمارة االستبيان ، 

وذلك على مستوى كل  التي تضمنتھا استمارة االستبيان األربعةلتلك البيانات الُمجمعة لألقسام 
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  :المنظمات الصناعية تحليل بيانات .3.71.

  :معلومات عن مالئ االستبيان .1

  :الوظيفة . 1.1

  )3ـ3(جدول 

  الوظيفة

  النسبة  العدد  الوظيفة

  % 0  0  اإلدارةرئيس مجلس 

  % 0  0  مدير عام

  % 11.1      2  نائب مدير عام

  % 38.9  7  رئيس قسم التكاليف

  % 22.2  4  رئيس قسم الشئون المالية

  % 16.7  3  رئيس قسم اإلنتاج 

  % 0  0  رئيس قسم المبيعات

  % 0  0  رئيس قسم المشتريات

  % 5.6  1  .الميزانياتوحدة  رئيس

  %5.6  1  أخرى

  % 100  18  المجموع
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من المشاركين يشغلون وظائف لھا عالقة %  83.4نسبته  أن ما) 3ـ3(يالحظ من خالل الجدول 

رئيس قسم التكاليف ـ رئيس قسم الشئون المالية ـ (إعداد الميزانيات التقديرية ـ بشكل أو بآخر في 

ـ األمر الذي يدل على أن المعلومات الواردة  )الميزانياترئيس وحدة اإلنتاج ـ رئيس قسم 

بصحيفة االستبيان عن الميزانيات التقديرية بالذات تكون ذات قيمة أعلى ، كما يبلغ نسبة الذين 

من إجمالي المشاركين في ملء االستمارات في % 11.1يشغلون وظيفة نائب مدير عام 

مدير إدارة التخطيط  أخرى ھي وظيفةن يشغلو% 5.6المنظمات الصناعية ، وأن نسبة 

  .الميزانيات التقديرية بإعداداالستراتيجي وھي وظيفة ذات عالقة ھامة 

  :المؤھل العلمي .2.1

  )4ـ3(جدول 

  المؤھل العلمي

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي

  % 5.6  1  ثانوية

  % 22.2  4  دبلوم متوسط

  % 0  0  دبلوم عالي

  % 66.7  12  بكالوريوس

  % 5.6  1  ماجستير

  % 0  0  دكتوراه

  % 0  0  أخرى

  % 100  18  المجموع

  

بملء استمارات  الذين قاموا من المشاركين% 72.3يتضح لنا أن ما نسبته ) 4ـ3(من الجدول 

، وأن النسبة )بكالوريوس ـ ماجستير (استبيان المنظمات الصناعية ذوي مؤھالت علمية عالية 

، وھذا )دبلوم متوسط ـ ثانوية (من المشاركين ذو تحصيل علمي أقل % 27.8وقدرھا  المتبقية

يدل على أن المشاركين في ملء الصحيفة ذو خبرة عملية أكثر منھا التحصيل العلمي المنخفض 

الذي يعكس لنا مدة الخدمة في المنظمات ) 6ـ3(الجدول رقم يوضحه ذو مؤھل علمي وھذا ما 

   .الصناعية
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  : التخصص .3.1

  )5ـ3(جدول 

  التخصص

  النسبة  العدد  التخصص

  % 72.2  13  محاسبة

  % 16.7  3  إدارة أعمال

  % 5.6  1  اقتصاد

  % 0  0  تمويل

  % 0  0  تسويق

  % 5.6  1  أخرى

  % 100  18  المجموع

  

من المشاركين في إعداد %  72.2يتضح لنا أن ما نسبته ) 5ـ3(من خالل بيانات الجدول 

األمر الذي ينعكس  الميزانيات التقديرية في المنظمات الصناعية ھم من متخصصي المحاسبة

ھم من % 16.7، وإن ما نسبته  بشكل إيجابي على إعداد الميزانيات التقديرية في منظماتھم

  . متخصصي اإلدارة

  

  :مدة الخدمة في المنظمة .4.1

  )6ـ3(جدول 

  في المنظمةمدة الخدمة 

  ةالنسب  العدد  مدة الخدمة

  % 5.6  1  سنوات 5أقل من 

  % 0  0  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

  %27.8  5  سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

  % 66.7  12  سنة فأكثر 15من 

  % 100  18  المجموع
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العاملين ، خصوصاً إن مدة الخدمة في المنظمات تنعكس بشكل أو بآخر في تكوين وتنمية خبرة 

أن ما ) 6ـ3(، ويالحظ من الجدول ) دبلوم متوسط فأقل(العاملين ذو المؤھالت العلمية المنخفضة 

من المشاركين في ملء استمارة استبيان المنظمات الصناعية ھم من ذوي % 94.5نسبته 

ين تقل سنوات ، وأن نسبة الذ10األشخاص الذين يتمتعون بخبرة في مجال إعمالھم تزيد عن 

  %.5.6سنوات ھم  10خبراتھم عن 

  :الميزانيات  مرات المشاركة في إعداد.5.1

  )7ـ3(جدول 

  عدد مرات المشاركة في إعداد الميزانيات

  النسبة  العدد  مرات المشاركة

  % 11.1  2  مرات 3من مرة إلى 

  % 5.6  1  مرات 6إلى  4من 

  % 16.7  3  مرات 9إلى  7من 

  % 66.7  12  فأكثر 10من 

  % 100  18  المجموع

  

الميزانيات التقديرية ، أمر بالغ األھمية ويعوُل عليه في ھذه الدراسة لما له  إن المشاركة في إعداد

أھمية في إلمام المشاركين بمتطلبات إعداد الميزانيات التقديرية ، ويتضح ذلك من خالل الجدول 

المنظمات الصناعية قد شاركوا في من المشاركين بإعدادھا في % 83.4حيث أن ما نسبته ) 7ـ3(

  .مرات 6مرات بينما كانت النسبة المتبقية قد شاركوا في إعدادھا أقل من  6أعداھا أكثر من 

  :خصائص عن المنظمة .2

  :ملكية المنظمة .1.2

  ) 8ـ3(جدول 

  ملكية المنظمة

  المجموع  مساھمة  عامة  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  % 100  18  % 72.2  13  % 27.8  5  ملكية المنظمة
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الشركات والوحدات الصناعية في ليبيا في االنتقال من القطاع العام إلي القطاع الخاص ،  بدأت

في بادي األمر تحت إشراف الھيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات العامة ثُم تم التوقف عن 

ا من مار ، ويتبين لنھذا األمر ، ثُم أعيد بعد ذلك التمليك ولكن تحت إشراف ھيئة التمليك واالستث

ھي من المنظمات الصناعية موضوع الدراسة % 72.2أن ما نسبته ) 8ـ3(خالل الجدول 

   . ذات ملكية عامة ھي% 27.8، أما ما نسبته شركات مساھمة قد تم تمليكھا 

  :تنظيمي مصمم ومعتمد  ھيكل وجود.2.2

  )9ـ3(جدول 

  تنظيميھيكل  وجود

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل يتوفر للشركة ھيكل تنظيم 

  مصمم ومعتمد؟

16  88.9 %  2  11.1 %  18  100 %  

  

من المشاركين في ملء % 88.9أن ما نسبته ) 10ـ3(و ) 9ـ3(يتضح لنا من خالل الجدولين 

ھيكل تنظيمي داخل منظماتھم األمر الذي  بوجوداستبيان استمارات المنظمات الصناعية أفادوا 

من  %93.8ينعكس إيجابياً علي تحديد مراكز المسؤولية في المنظمات ، كما يتبين أن ما نسبته 

  . ملتزمة بتطبيقه فعالً  تلك المنظمات التي توفر بھا ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد

  :العمل بالھيكل التنظيمي داخل المنظمة.3.2

  )10ـ3(جدول 

  بالھيكل التنظيمي داخل المنظمة العمل

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل الھيكل التنظيمي معمول به 

  داخل المنظمة؟

15  93.8 %  1  6.3 %  16  100 %  
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   :نظام محاسبي مُصّمم ومعتمد وجود .4.2

  )11ـ3(جدول 

  محاسبي نظام وجود

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل يتوفر للمنظمة نظام محاسبي 

  مُصّمم ومعتمد ؟

17  94.4 %  1  5.6 %  18  100 %  

  

من مقومات نجاح الميزانيات التقديرية حتى تكون معياراً للرقابة وتقييم األداء وأداة للتخطيط 

الواردة  األرقامبنوعيه التشغيلي واالستراتيجي ھو وجود نظام محاسبي كفء ينعكس ذلك في 

ته نسب حيث أكد ما )12ـ3(والجدول  )11ـ3(الجدول  خالل ويتبين ذلك من. بالميزانيات التقديرية

من المشاركين في ملء استبيان المنظمات الصناعية توفر نظام محاسبي ُمصّمم ومعتمد % 94.4

الذي يعتبر من أھم مقومات نجاح الميزانيات التقديرية ، وبالتالي زيادة فرص  منظماتھملدى 

ا منظماتھم يتوفر بھأن  أكدواالذين  من المشاركين% 94.1االستفادة منھا ، وأكد أن ما نسبته 

  . نظام محاسبي مُصّمم ومعتمد أن ھذا النظام معمول به 

  : تطبيق النظام المحاسبي.5.2

  )12ـ3(جدول 

  تطبيق النظام المحاسبي

  المجموع  ال  نعم   البيان  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ً ھل النظام المحاسبي مطبّق فعليا

  بالمنظمة؟ 

16  94.1 %  1  5.9 %  17  100 %  
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  : تطبيق النظام المحاسبي من خالل منظومة الحاسب اآللي.6.2

  )13ـ3(جدول 

  تطبيق النظام المحاسبي من خالل منظومة الحاسب اآللي

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل النظام المحاسبي يتم تطبيقه من 

  خالل منظومة الحاسب اآللي؟

5  31.3 %  11  68.8 %  16  100 %  

   

 منظماتھمأن  أكدوامن المشاركين الذين % 31.3 أن ما نسبته) 13ـ3(يتبين لنا من خالل الجدول 

يتم تطبيقه من خالل منظومة ) منظمة 16(والبالغ عددھا  مصمم ومعتمد محاسبيلديھا نظام 

من الذين أكدوا أن منظماتھم لديھا نظام محاسبي مصمم  %68.8الحاسب اآللي ، بينما أكد 

  .ومعتمد أن ھذا النظام معتمد على الكتابة اليدوية غافالً عنصر الميكنة الحديثة 

  :معلومات عن إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية داخل المنظمة .3 

  :مسئولية إعداد الميزانية التقديرية. 1.3

  )14ـ3(جدول 

  الميزانيات التقديرية مسئولية إعداد

  النسبة  العدد  مسئولية اإلعداد

  % 72.2  13  لجنة الميزانية

  % 16.7  3  قسم أو وحدة الميزانيات التقديرية

  % 0  0  االستعانة بجھات من خارج المنظمة

  % 11.1  2   أخرى

  % 100  18  المجموع

  

من المنظمات الصناعية محل الدراسة % 72.2أن ما نسبته ) 14ـ3(يتضح لنا من خالل الجدول 

أقرت بأن ھناك لجنة مكونة من رؤساء اإلدارات واألقسام تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية ، 

منھا % 11.1تعدھا بواسطة قسم أو وحدة الميزانية التقديرية ، وأن % 16.7بينما ھناك ما نسبته 

  .يعدھا قسم التكاليف
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  :تھم المھنية بصفا إعداد الميزانيات التقديريةالمسئولة عن  جنةللا. 2.3

اتفقت معظم المنظمات الصناعية على أن ھذه اللجنة يتكون أعضائھا من رؤساء األقسام ذات 

العالقة بالميزانيات من رئيس قسم الشئون المالية ورئيس قسم اإلنتاج ورئيس قسم المبيعات 

س المخازن والمدير العام  ورئيس قسم ورئيس قسم التكاليف ورئيس قسم المشتريات  و رئي

  . الميزانيات

  :أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية . 3.3

  )15ـ3(جدول 

  أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية

  النسبة  العدد  أسلوب اإلعداد

االعتماد علي الميزانيات الفعلية 

للسنة أو السنوات السابقة لالنطالق 

للبدء في إعداد الميزانية التقديرية 

  للعام القادم 

18  100 %  

البدء من الصفر إلعداد الميزانية 

  التقديرية للعام القادم

0  0 %  

  % 0  0  أخرى

  % 100  18  المجموع

  

على أن جميع المنظمات الصناعية محل الدراسة تقوم باالعتماد ) 15ـ3(أُثبت من خالل الجدول 

الميزانيات السابقة كأساس للبدء في الميزانية الجديدة لھذا العام مع إجراء مراجعة بسيطة ـ أو 

، وال تقوم باستخدام األسلوب الصفري في  عدم إجراء مراجعة ـ في المكونات واالحتياجات

  .كونه أسلوب جديد على البيئة الليبية إعداد ميزانياتھا التقديرية
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  :جدول خطوات إعداد الميزانيات .4.3

  )16ـ3(جدول 

  جدول خطوات إعداد الميزانيات

  

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل يتم إعداد جدول زمني يوضح 

خطوات إعداد الميزانية والفترة 

   الالزمة لكل خطوة ؟

12  66.7 %  6  33.3 %  18  100 %  

   

  : استكمال الميزانيات.5.3

  )17ـ3(جدول 

  استكمال الميزانيات في الوقت المحدد

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل يتم استكمال الميزانية في 

   الوقت المحدد؟

9  75%  3  25 %  12  100 %  

  

أن ما نسبته ) 18ـ3(والجدول ) 17ـ3(والجدول ) 16ـ3(الربط بين جدول تبين لنا من خالل 

من المنظمات الصناعية تقوم بإعداد جدول تحدد فيه البرنامج الزمني لخطوات إعداد % 66.7

ھذه المنظمات الصناعية التي تقوم بإعداد ھذا الجدول  زمة لكل خطوة ، وأنالميزانية والفترة الال

الميزانية في الوقت المحدد وفقاً للتوقيت المطلوب  منھا% 75تستكمل) منظمة 12(والبالغ عددھا 

ال تستكمل إعداد الميزانية في الوقت المحدد لھا مسبقاً ، وقد % 25، بينما النسبة المتبقية والبالغة 

  .أقل من أربعة أسابيع في اغلبھا التأخيربلغت مدة 
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  :اد الميزانيات التقديرية مدة التأخير في إعد.6.3

  )18ـ3(جدول 

  مدة التأخير في إعداد الميزانيات التقديرية

  النسبة  العدد  مدة التأخير

  % 33.3  1  أقل من أسبوعين

  % 66.7  2  أسبوعين إلى أقل من أربع أسابيع

  % 0  0  أربعة أسابيع

  % 100  3  المجموع

  

  

  :مدة إعداد الميزانيات التقديرية .7.3

  )19ـ3(جدول 

  الميزانيات التقديرية إعدادمدة 

  النسبة  العدد  مدة اإلعداد

  % 50  9  شھر

  % 38.9  7  شھرين

  % 11.1  2  ثالث شھور

 % 0  0  أربعة شھور

 % 0  0  أكثر من أربعة شھور

  % 100  18  المجموع

  

من المنظمات الصناعية تقوم بإعداد الميزانيات % 50أن ما نسبته ) 19ـ3(لوحظ من الجدول 

من المنظمات الصناعية تقوم بإعدادھا في مدة شھرين ، % 38.9التقديرية في مدة شھر ، وھناك 

ويعود السبب في قصر ھذه المدة مقارنة مع المنظمات الخدمية ھو إن المنظمات الصناعية تعتمد 

  . نة التي تقوم بتكوينھا في فترة محدودة من أجل إعداد الميزانيةبالدرجة األولى على اللج
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  :كيفية اإلعداد . 8.3

  )20ـ3(جدول 

  كيفية إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمة

  النسبة  العدد  كيفية اإلعداد

  % 100  18  بانتظام وبشكل دوري دون انقطاع

  % 0  0  بشكل دوري لكنه منقطع

  % 0  0  من جھات االختصاصتعد فقط عند طلبھا 

  % 100  18  المجموع

  

من المنظمات الصناعية محل الدراسة تقوم % 100أن ما نسبته ) 20ـ3(لوحظ من خالل الجدول 

ي يدل على أن ھناك األمر الذ التقديرية بانتظام وبشكل دوري دون انقطاعبإعداد الميزانيات 

  . من وراء إعدادھا وھذا ما انعكس فعالً في النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة استفادة فعلية

  :أسباب إعداد الميزانيات التقديرية .4

في ھذا الجزء تم تحليل البيانات المتعلقة بفرضيات الدراسة والتي تم الحصول عليھا من صحف 

ھذه  اختبارألجل و . وذلك لغرض اختبار ھذه الفرضيات االستبيان للمنظمات الصناعية

  :الفرضيات فقد قامت الدراسة على فرضية أساسية واحدة وھي 

الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الميزانيات الصناعية تقوم المنظمات  "

  " التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددة

، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  اً اختبار الفرضية الرئيسية إحصائي وألجل

  :كالتالي

Ho  :زي وطرابلس بأعداد الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغا الصناعية ال تقوم المنظمات

  .التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددةالميزانيات 

H1  :بأعداد  الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلسالصناعية  تقوم المنظمات

  .الميزانيات التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددة

اك مجموعة  فلقد تم صياغة خمس فرضيات فرعية تحت الفرضية الرئيسية وتحت كل فرضية ھن

ئلة  ن األس دمھا ، واكتشاف بعض ،  م ن ع ية م ول  الفرضية الرئيس دى قب ى م وف عل ك للوق ذل
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  :الفرضية الفرعية األولى 

تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الميزانيات  "

  " التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  اً الفرضية إحصائي ھذهوألجل اختبار 

  :كالتالي

Ho  :تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد  ال

  .الميزانيات التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

H1 : مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الصناعية الليبية الواقعة في نطاق  المنظمات تقوم

  . الميزانيات التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

  :وتكون الصياغة الرمزية لھذه الفرضية كالتالي

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

، حيث تم استخدام  الفرعية األولى من خاللھا اختبار الفرضية أسئلة يمكن  8وتم صياغة 

الفرعية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفرضية  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي 

  :  التالي ك األولى 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.9861  0.53187  0.000  8.088  

                                                                                                                                   

وقبول الفرض البديل الذي مفاده  رفض الفرض الصفري تم هنتائج االختبار أنخالل يتضح من  

بأعداد الميزانيات  تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلسأن 

) 0.000(ھي  P-value(sig)القيمة المطلقة بسبب أن  التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

  .) 0.05(تقل كثيراً عن مستوى المعنوية  مة ھي قيو
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  :الثانية الفرضية الفرعية  

ات  وطرابلس بنغازي ية الليبية الواقعة في نطاق مدينتيتقوم المنظمات الصناع"  داد الميزاني بأع

  "التقديرية من أجل الربط بين األھداف المختلفة 

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  ، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  ا

  :كالتالي

Ho  :داد  ال ازي وطرابلس بأع دينتي بنغ ي نطاق م ة ف ة الواقع ات الصناعية الليبي وم المنظم تق

  .الميزانيات التقديرية من أجل الربط بين األھداف المختلفة 

H1 : داد رابلس بأع ازي وط دينتي بنغ اق م ي نط ة ف ة الواقع ناعية الليبي ات الص وم المنظم تق

  . الميزانيات التقديرية من أجل الربط بين األھداف المختلفة 

  :وتكون الصياغة الرمزية لھذه الفرضية كالتالي

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

، حيث تم استخدام االختبار  الفرعية الثانية من خاللھا اختبار الفرضية أسئلة يمكن  3وتم صياغة 

 لفرعية الثانية االمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفرضية  يجادإل) T-Test(اإلحصائي 

  :  التالي ك

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.3333  0.90025  0.006  3.142  

                                                                                                                                   

ة  ه يجب أن تكون قيم ر من مستوى  P-value(sig)ألجل قبول الفرض الصفري من عدم أكب

وحظ أن) 0.05(المعنوية  ة  ، ولكن من خالل عرض نتائج االختبار الخاصة بھذه الفرضية ل القيم

ة ) 0.006(قدرھا  والتي P-value(sig)المطلقة  الي ، ) 0.05(تقل عن مستوى المعنوي د وبالت فق

م  رض الصفريرفض ت اده أن  الف ذي مف ديل ال رض الب ول الف ة وقب ناعية الليبي ات الص المنظم

ين  ربط ب الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس تقوم بأعداد الميزانيات التقديرية من أجل ال

  . األھداف المختلفة 
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  :الثالثة الفرضية الفرعية 

اق"  ي نط ة ف ة الواقع ناعية  الليبي ات الص وم المنظم داد  تق رابلس  بأع ازي وط دينتي بنغ م

 "الميزانيات التقديرية من أجل التخطيط التشغيلي 

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  سؤاالً ، ولكن ھذه األسئلة غير متصلة  12فقد تم صياغة   ا

، فقد تقوم بعض المنظمات بإعداد بعضھا وال تقوم  السابقتين في الفرضيتينببعضھا البعض كما 

بإعداد بعضھا ال ينفي ھذه الفرضية ولكن يكون بمعنى أن قيام المنظمة  البعض األخر ،بإعداد 

للحكم  لي فقد تم اختبار كل سؤال على حدىوبالتا ھناك قصور في إعدادھا وفقاً لھذا السبب ،

  : الصحيح عليھا وفيما يلي تحليل لكل سؤال من األسئلة االثني عشر المدرجة تحت ھذا الفرض

  :لسؤال األول ا

  "تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية التقديرية للمبيعات أو اإليراداتھل  " 

في شكل فرض صفري وفرض بديل  ، تمت صياغته اً إحصائي السؤال ھذاألجل اختبار   

  :كالتالي

Ho  :بإعداد الميزانية التقديرية للمبيعات أو اإليرادات المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  بإعداد الميزانية التقديرية للمبيعات أو اإليرادات المنظمات الصناعيةتقوم.  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال األول اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال األولواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.56  0.511  0.000  11.985  

                                                                                                                                   

أن القيمة المطلقة  على ھذا السؤال لوحظ )T-Test(اإلحصائي  االختبار من خالل عرض نتيجة 

P-value(sig)  رفض ن فأننا بالتالي، و) 0.05(المعنوية مستوى  أقل من ھيو) 0.000(ھي
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  : الثانيالسؤال   

  " داد الميزانية التقديرية للمخزونبإع المنظمات الصناعيةتقوم ھل " 

ً إحصائي السؤال ھذاألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :بإعداد الميزانية التقديرية للمخزون المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  بإعداد الميزانية التقديرية للمخزون المنظمات الصناعيةتقوم .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

سابي المتوسط الح يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثاني اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثانيواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.67  0.594  0.000  9.522  

                                                                                                                                   

والتي تقل كثيراً عن ) 0.000(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة 

وقبول الفرض البديل الذي  م رفض الفرض الصفريت، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

  .   الميزانية التقديرية للمخزونتقوم بإعداد  المنظمات الصناعيةمفاده أن 

  : الثالثالسؤال  

  " بإعداد الميزانية التقديرية لإلنتاج المنظمات الصناعيةتقوم  ھل"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :لإلنتاجبإعداد الميزانية التقديرية  المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  لإلنتاجبإعداد الميزانية التقديرية  المنظمات الصناعيةتقوم .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ



66 
 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثالث اختبار ألجل 

  :  التالي ك الثالثللسؤال واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.61  0.502  0.000  11.747  

                                                                                                                                   

وقبول الفرض البديل الذي مفاده  م رفض الفرض الصفريت هنتائج االختبار أن خالل يتضح من 

          القيمة المطلقةلإلنتاج بسبب أن  تقوم بإعداد الميزانية التقديرية الصناعيةالمنظمات أن 

P-value(sig)  0.05(ستوى المعنوية تقل كثيراً عن م ھي قيمةو) 0.000(ھي (.   

  : الرابع السؤال

  " تقديرية للمواد األولية المباشرةھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية ال"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :للمواد األولية المباشرة بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  للمواد األولية المباشرة بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم   .  

  :كالتالي سؤالال االصياغة الرمزية لھذوتكون 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(اإلحصائي  تم استخدام االختبارالسؤال الرابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الرابعواالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.61  0.608  0.000  9.697  
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أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة 

أن القيمة  لوحظ بھذا السؤال الخاصة االختبارنتائج  ، ولكن من خالل عرض )0.05(المعنوية 

فقد  بالتالي، و) 0.05(عن مستوى المعنوية  تقل)  0.000( والتي قدرھا P-value(sig) المطلقة

بإعداد  تقوم المنظمات الصناعيةوقبول الفرض البديل الذي مفاده أن  م رفض الفرض الصفريت

  .    للمواد األولية المباشرة الميزانية التقديرية

  : الخامس السؤال

  " المباشرة للعمالةھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية التقديرية "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :المباشرة للعمالة بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  المباشرة للعمالة بإعداد الميزانية التقديرية الصناعيةالمنظمات تقوم   .  

  :كالتالي لسؤالا اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الخامس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الخامسالحسابي واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.78  0.647  0.000  8.018  

                                                                                                                                   

أن القيمة المطلقة  على ھذا السؤال لوحظ )T-Test(اإلحصائي  االختبار من خالل عرض نتيجة 

P-value(sig)  رفض ن فأننا بالتالي، و) 0.05(مستوى المعنوية  أقل من ھيو) 0.000(ھي

بإعداد الميزانية  تقوم المنظمات الصناعيةالذي مفاده أن الفرض البديل  نقبلالفرض الصفري و

    . المباشرة للعمالة التقديرية
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  : السادس السؤال

  "للتكاليف الصناعية اإلضافية الصناعية بإعداد الميزانية التقديريةھل تقوم المنظمات "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :للتكاليف الصناعية اإلضافية بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  للتكاليف الصناعية اإلضافية بإعداد الميزانية التقديرية الصناعيةالمنظمات تقوم    .  

  : كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السادس اختبار ألجل 

  :  التالي ك السادسللسؤال الحسابي واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.67  0.594  0.000  9.522  

                                                                                                                                   

والتي تقل كثيراً عن ) 0.000(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

وقبول الفرض البديل الذي  م رفض الفرض الصفريت، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

 .      للتكاليف الصناعية اإلضافية بإعداد الميزانية التقديرية تقوم المنظمات الصناعيةمفاده أن 

  : السابع السؤال

  " ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية التقديرية لتكلفة البضاعة المصنعة"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :لتكلفة البضاعة المصنعة بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  لتكلفة البضاعة المصنعة بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم    .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  
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المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السابعواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.61  0.608  0.000  9.697  

                                                                                                                                   

وقبول الفرض البديل الذي مفاده  م رفض الفرض الصفريت هنتائج االختبار أن خالل يتضح من 

 ، بسبب أن لتكلفة البضاعة المصنعة بإعداد الميزانية التقديرية تقوم المنظمات الصناعيةأن 

      )0.05(تقل كثيراً عن مستوى المعنوية  وھي قيمة ) 0.000(ھي  P-value(sig)القيمة المطلقة 

  : الثامن السؤال 

  " لتكلفة المبيعاتھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية التقديرية "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :المبيعاتلتكلفة  بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  المبيعاتلتكلفة  بإعداد الميزانية التقديرية الصناعيةالمنظمات تقوم    .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثامن اختبار ألجل 

  :  التالي ك الثامنللسؤال واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.72  0.826  0.000  6.560  

                                                                                                                                   

أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة

أن القيمة  الخاصة بھذا السؤال لوحظ االختبارنتائج  ، ولكن من خالل عرض )0.05(المعنوية 

فقد  بالتالي، و) 0.05(عن مستوى المعنوية  تقل)  0.000( والتي قدرھا P-value(sig) المطلقة
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  : التاسع السؤال

  " للمصروفات اإلدارية ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية التقديرية"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :للمصروفات اإلدارية بإعداد الميزانية التقديرية الصناعيةالمنظمات تقوم  ال.  

H1  :  للمصروفات اإلدارية بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم    .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال التاسع اختبار ألجل 

  :  التالي ك التاسعللسؤال واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط 

1.56  0.616  0.000  9.953  

                                                                                                                                         

أن القيمة المطلقة  على ھذا السؤال لوحظ )T-Test(اإلحصائي  االختبار من خالل عرض نتيجة 

P-value(sig)  رفض ن فأننا بالتالي، و) 0.05(مستوى المعنوية  أقل من ھيو) 0.000(ھي

بإعداد الميزانية  تقوم المنظمات الصناعيةالذي مفاده أن  الفرض البديل نقبلالفرض الصفري و

  .  لمصروفات اإلداريةل التقديرية

  : العاشر السؤال

  " التسويقيةللمصروفات  ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الميزانية التقديرية"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا
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Ho  :للمصروفات التسويقية بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  للمصروفات التسويقية بإعداد الميزانية التقديرية المنظمات الصناعيةتقوم    .  

  :كالتالي سؤالال االرمزية لھذوتكون الصياغة 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(ي تم استخدام االختبار اإلحصائالسؤال العاشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال العاشرواالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.94  0.998  0.000  4.486  

                                                                                                                                   

والتي تقل كثيراً عن ) 0.000(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

وقبول الفرض البديل الذي  م رفض الفرض الصفريت، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

  .   لمصروفات التسويقيةل بإعداد الميزانية التقديرية متقو المنظمات الصناعيةمفاده أن 

  : الحادي عشر السؤال

  "قائمة الدخل التقديرية ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :قائمة الدخل التقديرية بإعداد المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  قائمة الدخل التقديرية بإعداد المنظمات الصناعيةتقوم      .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الحادي عشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الحادي عشرالحسابي واالنحراف المعياري 
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 Tقيمة   القيمة المطلقة  المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي

1.56  0.616  0.000  9.953  

                                                                                                                                   

وقبول الفرض البديل الذي مفاده  م رفض الفرض الصفريت هنتائج االختبار أن خالل يتضح من 

            القيمة المطلقة ، بسبب أن  قائمة الدخل التقديرية بإعداد تقوم المنظمات الصناعيةأن 

P-value(sig)  0.05(ستوى المعنوية م لىتقل كثيراً ع ھي قيمةو) 0.000(ھي( .  

  : الثاني عشر السؤال 

  "قائمة المركز المالي التقديرية ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :التقديرية المركز الماليقائمة  بإعداد المنظمات الصناعيةتقوم  ال.  

H1  :  التقديرية المركز الماليقائمة  بإعداد المنظمات الصناعيةتقوم      .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(استخدام االختبار اإلحصائي تم السؤال الثاني عشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثاني عشرالحسابي واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.94  1.056  0.001  4.242  

                                                                                                                                   

أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة

أن القيمة  الخاصة بھذا السؤال لوحظ االختبارنتائج  ، ولكن من خالل عرض )0.05(المعنوية 

فقد  بالتالي، و) 0.05(عن مستوى المعنوية  تقل)  0.001( والتي قدرھا P-value(sig) المطلقة

 بإعداد تقوم المنظمات الصناعيةالذي مفاده أن  وقبول الفرض البديل م رفض الفرض الصفريت

  .   التقديرية المركز الماليقائمة 
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ً لألسلوب اإلحصائي  يالحظ من خالل التحليل السابق قد تم قبول كل األسئلة السابقة وذلك وفقا

المتبع ونتيجة لذلك فقد تم قبول الفرضية الثالثة التي مفادھا أن المنظمات الصناعية  الليبية 

تخطيط الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس تقوم بأعداد الميزانيات التقديرية من أجل ال

الموازنات  وفيما يلي سرد لتلك من دون نقص في محتوى الموازنة التقديرية التشغيلية التشغيلي 

  : التقديرية التفصيلية

  : منظمات الصناعيةالميزانيات التقديرية التي تعدھا ال

  الميزانية التقديرية للمبيعات 

  الميزانية التقديرية للمخزون 

  الميزانية التقديرية لإلنتاج 

  الميزانية التقديرية للمواد األولية المباشرة 

  الميزانية التقديرية للعمالة المباشرة 

  الميزانية التقديرية للتكاليف الصناعية اإلضافية 

  الميزانية التقديرية لتكلفة البضاعة المصنعة 

   لتكلفة المبيعاتالميزانية التقديرية 

  الميزانية التقديرية للمصروفات اإلدارية 

  الميزانية التقديرية التسويقية 

  قائمة الدخل التقديرية 

    قائمة المركز المالي التقديرية
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  :الرابعة الفرضية الفرعية 

تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الميزانيات " 

  " التقديرية من أجل صياغة االستراتيجيات 

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  تصلة سؤاالً ، ولكن ھذه األسئلة غير م 11فقد تم صياغة   ا

  ثانية ، فقد تقوم بعض المنظمات بإعداداألولى و ال ببعضھا البعض كما في الفرضيتين

 اإلحدىھذه الحاالت  أو بعض بسبب أحد الميزانيات التقديرية من أجل صياغة االستراتيجيات

بمعنى أن قيام المنظمة بإعداد  عشر الواردة صياغتھا في ھيئة أسئلة تحت ھذا الفرض ،

ا بسبب تلك الحالة ون إعدادھينفي ھذه الفرضية ولكن يك بسبب أحدى الحاالت ال الميزانيات

للحكم الصحيح عليھا وفيما يلي تحليل لكل  لي فقد تم اختبار كل سؤال على حدى، وبالتا بعينھا

  : عشر المدرجة تحت ھذا الفرض اإلحدىسؤال من األسئلة 

  :السؤال األول 

رارات"   ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ناعية بإع ات الص وم المنظم ل تق ى  ھ دخول إل ال

  ."أسواق بيع جديدة

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    في شكل فرض صفري وفرض بديل  ، تمت صياغته ا

  :كالتالي

Ho  :رارات ال مالية من أجل ق ات الرأس داد الموازن ات الصناعية بإع وم المنظم ى  تق دخول إل ال

  .أسواق بيع جديدة

H1  :ات داد الموازن ناعية بإع ات الص وم المنظم رارات تق ل ق ن أج مالية م ى  الرأس دخول إل ال

  .  أسواق بيع جديدة

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال األول اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال األولواالنحراف المعياري 
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 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.94  1.211  0.848  0.195  

                                                                                                                                   

أن القيمة المطلقة  على ھذا السؤال لوحظ )T-Test(اإلحصائي  االختبار من خالل عرض نتيجة 

P-value(sig)  فأننا بالتالي، و) 0.05(مستوى المعنوية  أكبر بكثير من ھيو) 0.848(ھي 

تقوم بإعداد الموازنات الرأسمالية  ال المنظمات الصناعيةمفاده أن  والذي الفرض الصفري نقبل

  .الدخول إلى أسواق بيع جديدة من أجل قرارات

  : الثانيالسؤال   

وم"  ل تق رارات ھ ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ناعية بإع ات الص ن  المنظم روج م الخ

  "أسواق البيع القائمة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :رارات ال ات الرأسمالية من أجل ق داد الموازن  الخروج من تقوم المنظمات الصناعية بإع

  .أسواق البيع القائمة

H1  :رارات ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ناعية بإع ات الص وم المنظم ن  تق روج م الخ

  .   أسواق البيع القائمة

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

  

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثاني اختبار ألجل 

  :  التالي ك الثانيللسؤال واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.67  0.970  0.010  2.915  
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والتي تقل كثيراً عن ) 0.010(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة 

وقبول الفرض البديل الذي  رفض الفرض الصفري تم، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

الخروج من  المنظمات الصناعية تقوم بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات مفاده أن

  .     أسواق البيع القائمة

  : الثالثالسؤال  

في نشاط  الدخول ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات"  

  "إنتاج منتج جديد 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ات الصناعيةتق رارات المنظم ن أجل ق مالية م ات الرأس داد الموازن دخول بإع ي  ال ف

  .نشاط إنتاج منتج جديد

H1  :   وم ات الصناعيةتق رارات المنظم ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن دخول بإع ي  ال ف

  .  نشاط إنتاج منتج جديد

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

سابي المتوسط الح يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثالث اختبار ألجل 

  :  التالي ك ال الثالثللسؤواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.11  1.183  0.695  0.399  

                                                                                                                                   

 المنظمات الصناعيةالذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم ت هنتائج االختبار أن خالل يتضح من

بسبب ،  في نشاط إنتاج منتج جديد الدخول بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات تقوم ال

   . )0.05(ستوى المعنوية م لىعتزيد  ھي قيمةو) 0.695(ھي  P-value(sig) ةقيمة المطلقالأن 
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  : الرابع السؤال

ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخروج من نشاط "  

  " إنتاج منتج قائم 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :داد المنظمات الصناعيةتقوم  ال رارات الخروج من  بإع ات الرأسمالية من أجل ق الموازن

  .نشاط إنتاج منتج قائم

H1  :  وم ات الصناعيةتق داد المنظم ن  بإع روج م رارات الخ ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .   نشاط إنتاج منتج قائم

  :كالتالي سؤالال االصياغة الرمزية لھذوتكون 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(اإلحصائي  تم استخدام االختبارالسؤال الرابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الرابعواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.61  1.037  0.023  2.500  

   

أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة

أن القيمة  الخاصة بھذا السؤال لوحظ االختبارنتائج  ، ولكن من خالل عرض )0.05(المعنوية 

فقد  بالتالي، و) 0.05(عن مستوى المعنوية  تقل)  0.023( والتي قدرھا P-value(sig) المطلقة

 بإعداد تقوم المنظمات الصناعيةمفاده أن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي  مت

  .    الرأسمالية من أجل قرارات الخروج من نشاط إنتاج منتج قائمالموازنات 

  : الخامس السؤال

التوسع في نشاط  ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات"  

  "إنتاج منتج قديم 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا
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Ho  :وم  ال ات الصناعيةتق رارات المنظم ن أجل ق مالية م ات الرأس داد الموازن ي  بإع ع ف التوس

  .نشاط إنتاج منتج قديم

H1  :  التوسع في نشاط  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات المنظمات الصناعيةتقوم

  .   إنتاج منتج قديم

  :كالتالي سؤالال االصياغة الرمزية لھذوتكون 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(اإلحصائي  تم استخدام االختبارالسؤال الخامس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الخامسالحسابي واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.50  0.924  0.035  2.297  

         

أن القيمة  على ھذا السؤال لوحظ )T-Test(اإلحصائي  االختبار من خالل عرض نتيجة  

                         بالتالي فأنناو ، )0.05(ة مستوى المعنوي ھي أقل منو) 0.035(ھي  P-value(sig)المطلقة 

 بإعداد تقوم لصناعيةالمنظمات ال الفرض البديل الذي مفاده أن قبنو رفض الفرض الصفرين

 .    التوسع في نشاط إنتاج منتج قديم الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات

  : السادس السؤال

ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الشراء أو التأجير "  

  "لألصول الثابتة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ناعيةتق ات الص داد المنظم راء أو  بإع رارات الش ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .التأجير لألصول الثابتة

H1  :  وم ناعيةتق ات الص داد المنظم راء أو  بإع رارات الش ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .    الثابتةالتأجير لألصول 
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  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السادس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السادسالحسابي واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.56  1.042  0.088  1.810  

      

أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة 

الخاصة بھذا  االختبارنتائج  ، وھذا ما تحقق فعالً حيث لوحظ من خالل عرض )0.05(المعنوية 

عن مستوى المعنوية تزيد )  0.088( والتي قدرھا P-value(sig) أن القيمة المطلقةالسؤال 

 بإعداد تقومال  الصناعية المنظماتالذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم توعليه فقد ،  )0.05(

                                                .     الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الشراء أو التأجير لألصول الثابتة

  : السابع السؤال

 من الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات شراء إيھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد " 

  "تحقق أكبر صافي دخل  ذيالواألصول الثابتة المتاحة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :رارات شراء إي  بإعداد المنظمات الصناعيةتقوم  ال ات الرأسمالية من أجل ق من الموازن

  .تحقق أكبر صافي دخل ذيالواألصول الثابتة المتاحة 

H1  :  داد المنظمات الصناعيةتقوم رارات بإع ات الرأسمالية من أجل ق من شراء إي   الموازن

  .    تحقق أكبر صافي دخل ذيالواألصول الثابتة المتاحة 

  :كالتالي سؤالال الھذوتكون الصياغة الرمزية 
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                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السابعواالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.33  0.907  0.006  3.117  

                                                                                                                                   

عن  والتي تقل) 0.006(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

وقبول الفرض البديل الذي  م رفض الفرض الصفريت، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

من شراء إي  تالموازنات الرأسمالية من أجل قرارا بإعداد تقوم المنظمات الصناعيةمفاده أن 

  .      تحقق أكبر صافي دخل ذيالواألصول الثابتة المتاحة 

  :السؤال الثامن  

ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات استبدال األصول "  

  "الثابتة القديمة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  : وم  ال ناعيةتق ات الص داد المنظم تبدال  بإع رارات اس ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .األصول الثابتة القديمة

H1  :   وم ناعيةتق ات الص داد المنظم تبدال  بإع رارات اس ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .   الثابتة القديمةاألصول 

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثامن اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثامنواالنحراف المعياري 
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 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.56  0.856  0.042  2.204  

   

الفرض البديل الذي مفاده  وقبول الفرض الصفري رفضم ت هنتائج االختبار أن خالل يتضح من   

الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات استبدال األصول  بإعداد تقوم المنظمات الصناعيةأن 

 لىعتقل  ھي قيمةو) 0.042(ھي  P-value(sig)ة قيمة المطلقال، بسبب أن  الثابتة القديمة

                                                                                                           . )0.05(ستوى المعنوية م

  : التاسع السؤال

التوسع في  ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات" 

  "التجھيزات الرأسمالية الحالية 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ات الصناعيةتق داد المنظم رارات بإع ن أجل ق مالية م ات الرأس ي  الموازن ع ف التوس

  .التجھيزات الرأسمالية الحالية

H1  :  وم ناعيةتق ات الص داد المنظم رارات بإع ل ق ن أج مالية م ات الرأس ي  الموازن ع ف التوس

  .     التجھيزات الرأسمالية الحالية

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال التاسع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال التاسعواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.22  0.943  0.003  3.500  
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أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة

أن القيمة  الخاصة بھذا السؤال لوحظ االختبارنتائج  ، ولكن من خالل عرض )0.05(المعنوية 

تم ، وعليه فقد ) 0.05(تقل عن مستوى المعنوية ) 0.003(والتي قدرھا  P-value(sig) المطلقة

 بإعداد تقوم المنظمات الصناعيةوقبول الفرض البديل الذي مفاده أن  رفض الفرض الصفري

  .    التوسع في التجھيزات الرأسمالية الحالية الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات

  : العاشر السؤال

المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات إنشاء فروع ھل تقوم "  

  "جديدة للمنظمة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :داد المنظمات الصناعيةتقوم  ال روع  بإع رارات إنشاء ف ات الرأسمالية من أجل ق الموازن

  .جديدة للمنظمة

H1  :  وم ات الصناعيةتق داد المنظم روع  بإع اء ف رارات إنش ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .     جديدة للمنظمة

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

  

حسابي المتوسط ال يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال العاشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال العاشرواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.22  1.263  0.466  0.747  

  

أن القيمة  على ھذا السؤال لوحظ )T-Test(اإلحصائي  االختبار من خالل عرض نتيجة     

بالتالي و ، )0.05(ة مستوى المعنوي كثيراً عنھي تزيد و) 0.466(ھي  P-value(sig)المطلقة 
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  : الحادي عشر السؤال

ھل تقوم المنظمات الصناعية بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل دراسة مدي تأثير الحمالت "  

  "اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمة مستقبالً 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ناعيةتق ات الص داد المنظم أثير  بإع دي ت ة م ل دراس ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .الحمالت اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمة مستقبالً 

H1  :  وم ناعيةتق ات الص داد المنظم أثير  بإع دي ت ة م ل دراس ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .    الحمالت اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمة مستقبالً 

  :كالتالي سؤالال اكون الصياغة الرمزية لھذوت

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(استخدام االختبار اإلحصائي تم السؤال الحادي عشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الحادي عشرالحسابي واالنحراف المعياري 

  

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.56  1.149  0.056  2.051  

                                                                                                                                   

عن  تزيدوالتي ) 0.056(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

المنظمات الذي مفاده أن  رض الصفريالف قبول تم، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

الموازنات الرأسمالية من أجل دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالنية  بإعداد تقومال  الصناعية

  .   كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمة مستقبالً 
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يالحظ من خالل التحليل السابق أنه قد تم قبول بعض األسئلة السابقة والبعض األخر فقد تم 

ً لألسلوب اإلحصائي المتبع ،رفضه  ً في بداية الحديث عن  وذلك وفقا وكما أسلفنا الذكر مسبقا

وغير مرتبطة ببعضھا البعض ، وأن رفض بعضھا ال  الفرض الرابع أن ھذه األسئلة منفصلة

تقوم  ولكن تعبر تلك األسئلة التي تم قبولھا عن الحاالت التي بسببھا .ينفي قبول ھذه الفرضية 

بأعداد الميزانيات  نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس ت الصناعية الليبية الواقعة فيالمنظما

  :جيات ، وھذه الحاالت ھيالتقديرية من أجل صياغة االستراتي

  .الخروج من أسواق البيع القائمة من أجل قرارات .1

  .    من أجل قرارات الخروج من نشاط إنتاج منتج قائم .2

 .     نتاج منتج قديمالتوسع في نشاط إ من أجل قرارات .3

  .      تحقق أكبر صافي دخل والذياألصول الثابتة المتاحة  من اختيار شراء إي من أجل قرارات .4

 .     من أجل قرارات استبدال األصول الثابتة القديمة .5

 .    التوسع في التجھيزات الرأسمالية الحالية من أجل قرارات .6

  : لخامسةاالفرضية الفرعية 

داد الميزانيات التقديرية من الليبية الواقعة في نطاق مدينة بنغازي بأعالصناعية تقوم المنظمات " 

  "مقابلة المتطلبات القانونية  أجل

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  ، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  ا

 : كالتالي

Ho  :في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة  ال

  .مقابلة المتطلبات القانونية الميزانيات التقديرية من أجل

H1 : تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد

  . مقابلة المتطلبات القانونية الميزانيات التقديرية من أجل

  :الفرضية كالتالي وتكون الصياغة الرمزية لھذه

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  
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، حيث تم استخدام  الفرعية الخامسة من خاللھا اختبار الفرضية سؤالين يمكن وتم صياغة 

الفرعية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفرضية  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي 

  :  التالي ك  الخامسة

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.8056  0.64486  0.000  7.858  

    

الفرض البديل الذي  وقبول الفرض الصفري رفضم ت هنتائج االختبار أن خالل يتضح من      

بأعداد  تقوم المنظمات الصناعية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلسن مفاده أ

        ة                 قيمة المطلقال، بسبب أن  مقابلة المتطلبات القانونية الميزانيات التقديرية من أجل

 P-value(sig)  0.05(والتي تقل كثيراً عن مستوى المعنوية ) 0.000(ھي (.     

وبناءاً على قبول الفرضيات الخمس السالف تحليلھا فقد تم قبول الفرضية الرئيسية التي مفادھا 

أعداد الميزانيات تقوم بالليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس  صناعيةال المنظماتأن 

  .التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددة

  : الخدميةالمنظمات تحليل بيانات .37.2.

  :معلومات عن مالئ االستبيان .1

  : الوظيفة. 1.1

  )21ـ3(جدول 

  الوظيفة

  ةالنسب  العدد  الوظيفة

  %6.5  2  عاممدير 

  %3.2  1  نائب مدير عام

  %12.9  4  إدارة الحساباترئيس 

  %25.8  8  رئيس قسم الشئون المالية

  %29  9  .الميزانيات وحدةقسم أو رئيس 

  %22.6  7  أخرى

  %100  31  المجموع
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من المشاركين يشغلون وظائف لھا %  67.7أن ما نسبته ) 21ـ3(يالحظ من خالل الجدول 

ـ رئيس قسم الشئون  إدارة الحساباترئيس (عالقة بشكل أو بآخر في إعداد الميزانيات التقديرية ـ 

من % 22.6 وظائف أخرىبلغ نسبة الذين يشغلون كما ت) وحدة الميزانياتقسم أو المالية ـ رئيس 

رئيس قسم ( وھي وظائف  الخدميةإجمالي المشاركين في ملء االستمارات في المنظمات 

باإلضافة إلى موظفين بإحدى األقسام السالف ذكرھا المعلومات والتخطيط ـ  االئتمان ـ رئيس قسم

  ).سبق له المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية

  :المؤھل العلمي .2.1

  

  )22ـ3(جدول 

  المؤھل العلمي

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي

  % 0  0  ثانوية

  % 3.2  1  دبلوم متوسط

  % 6.5  2  دبلوم عالي

  % 58.1  18  بكالوريوس

  % 25.8  8  ماجستير

  % 6.5  2  دكتوراه

  % 0  0  أخرى

  % 100  31  المجموع

  

بملء استمارات  الذين قاموا من المشاركين% 90.4يتضح لنا أن ما نسبته ) 22ـ3(من الجدول 

، وأن )بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه (ذوي مؤھالت علمية عالية  خدميةاستبيان المنظمات ال

، وھذا التحصيل )دبلوم متوسط فأقل(من المشاركين ذو تحصيل علمي أقل % 3.2نسبة المتبقية ال

العلمي العالي يدل على أن المشاركين في ملء الصحيفة ذو خبرة علمية عالية أكثر منھا ذو خبرة 

الذي يعكس لنا مدة الخدمة في المنظمات ) 24ـ3(في الجدول رقم عملية ، وھذا ما اتضح 

  . الخدمية
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  : التخصص .3.1

  )23ـ3(جدول 

  التخصص

  النسبة  العدد  التخصص

  % 74.2  23  محاسبة

  % 12.9  4  إدارة أعمال

  % 6.5  2  اقتصاد

  % 0  0  تمويل

  % 0  0  تسويق

  % 6.5  2  أخرى

  % 100  31  المجموع

  

من المشاركين في إعداد %  74.2يتضح لنا أن ما نسبته ) 23ـ3(الجدول من خالل بيانات 

ينعكس بشكل من متخصصي المحاسبة األمر الذي  الميزانيات التقديرية في المنظمات الخدمية ھم

ھم من متخصصي % 12.9إيجابي على إعداد الميزانيات التقديرية في منظماتھم ، وإن ما نسبته 

  . اإلدارة

  :ة في المنظمة مدة الخدم.4.1

  )24ـ3(جدول 

  مدة الخدمة في المنظمة

  ةالنسب  العدد  مدة الخدمة

  % 38.7  12  سنوات 5أقل من 

  % 29  9  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

  % 9.7  3  سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

  % 22.6  7  سنة فأكثر 15من 

  % 100  31  المجموع

  

بشكل أو بآخر في تكوين وتنمية خبرة العاملين ،  ويالحظ إن مدة الخدمة في المنظمات تنعكس 

من المشاركين في ملء استمارة استبيان المنظمات % 67.7أن ما نسبته ) 24ـ3(من الجدول 
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  :مرات المشاركة في إعداد الميزانيات .5.1

  )25ـ3(جدول 

  عدد مرات المشاركة في إعداد الميزانيات

  النسبة  العدد  مرات المشاركة

  % 45.2  14  مرات 3من مرة إلى 

  % 25.8  8  مرات 6إلى  4من 

  % 6.5  2  مرات 9إلى  7من 

  % 22.6  7  فأكثر 10من 

  % 100   31  المجموع

  

إن المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية ، أمر بالغ األھمية ويعوُل عليه في ھذه الدراسة لما له 

الجدول أھمية في إلمام المشاركين بمتطلبات إعداد الميزانيات التقديرية ، ويتضح ذلك من خالل 

من المشاركين بإعدادھا في المنظمات الخدمية قد شاركوا في % 71حيث أن ما نسبته ) 25ـ3(

  مرات 6اركوا في إعدادھا أكثر من مرات بينما كانت النسبة المتبقية قد ش 6أعداھا أقل من 

  :خصائص عن المنظمة .2

  :ملكية المنظمة .1.2

  )26ـ3(جدول 

  ملكية المنظمة

  المجموع  خاص  مساھمة  عامة  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  31 %22.6  7 %48.4  15  %29  9  ملكية المنظمة
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من المنظمات الخدمية موضوع الدراسة % 48.4أن ما نسبته ) 26ـ3(يتبين لنا من خالل الجدول 

ذات ملكية عامة ، وإما النسبة  ھي% 29ھي شركات مساھمة قد تم تمليكھا ، أما ما نسبته 

  ..  ھي منظمات ذات ملكية خاصة والمتمثلة في بعض الفنادق% 22.6المتبقية وقدرھا 

  

  :ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد وجود .2.2

  )27ـ3(جدول 

  تنظيمي ھيكلوجود 

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

تنظيم ھل يتوفر للشركة ھيكل 

  مصمم ومعتمد؟

24  77.4 %  7  22.6% 31  100 %  

  

 الذين قاموامن المشاركين % 77.4أن ما نسبته ) 28ـ3( و) 27ـ3(يتضح لنا من خالل الجدولين 

ملء استبيان استمارات المنظمات الخدمية أفادوا بوجود ھيكل تنظيمي داخل منظماتھم األمر ب

 % 100الذي ينعكس إيجابياً علي تحديد مراكز المسؤولية في المنظمات ، كما يتبين أن ما نسبته 

  . ملتزمة بتطبيقه فعالً من تلك المنظمات التي توفر بھا ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد 

  :ل بالھيكل التنظيمي داخل المنظمةالعم.3.2

  )28ـ3(جدول 

  العمل بالھيكل التنظيمي داخل المنظمة

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل الھيكل التنظيمي معمول به 

  داخل المنظمة؟

24  100 %  0  0 %  29  100 %  
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  : نظام محاسبي مُصّمم ومعتمد وجود. 4.2

  )29ـ3(جدول 

  نظام محاسبي وجود

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل يتوفر للمنظمة نظام محاسبي 

  مُصّمم ومعتمد ؟

27  87.1 %  4  12.9 %  31  100 %  

  

 من مقومات نجاح الميزانيات التقديرية حتى تكون معياراً للرقابة وتقييم األداء وأداة للتخطيط

بنوعيه التشغيلي واالستراتيجي ھو وجود نظام محاسبي كفء ينعكس ذلك في األرقام الواردة 

حيث أكد ما نسبته ) 30ـ3(والجدول ) 29ـ3(ويتبين ذلك من خالل الجدول . بالميزانيات التقديرية

من المشاركين في ملء استبيان المنظمات الخدمية توفر نظام محاسبي ُمصّمم ومعتمد % 87.1

ادة فرص منظماتھم الذي يعتبر من أھم مقومات نجاح الميزانيات التقديرية ، وبالتالي زي لدى

من المشاركين الذين أكدوا أن منظماتھم يتوفر بھا نظام % 100ما نسبته  االستفادة منھا ، وأكد

  . محاسبي مُصّمم ومعتمد أن ھذا النظام معمول به 

  :تطبيق النظام المحاسبي .5.2

  )30ـ3(جدول 

  تطبيق النظام المحاسبي

  المجموع  ال  نعم   البيان  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ً ھل النظام المحاسبي مطبّق فعليا

  بالمنظمة؟ 

27  100 %  0  0 %  27  100 %  
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  :تطبيق النظام المحاسبي من خالل منظومة الحاسب اآللي .6.2

  )31ـ3(جدول 

  خالل منظومة الحاسب اآلليتطبيق النظام المحاسبي من 

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل النظام المحاسبي يتم تطبيقه من 

  خالل منظومة الحاسب اآللي؟

23  85.2 %  4  14.8 %  27  100 %  

   

منظماتھم  من المشاركين الذين أكدوا أن% 85.2أن ما نسبته ) 31ـ3(يتبين لنا من خالل الجدول 

يتم تطبيقه من خالل منظومة  )منظمة 27(والبالغ عددھم  لديھا نظام محاسبي مصمم ومعتمد

، وھذا عكس ما ذكر في المنظمات الصناعية المعتمدة على الكتابة اليدوية بالدرجة  الحاسب اآللي

معتمد أن من الذين أكدوا أن منظماتھم لديھا نظام محاسبي مصمم و% 14.8، بينما أكد  األولى

  .ھذا النظام معتمد على الكتابة اليدوية غافالً عنصر الميكنة الحديثة 

  :معلومات عن إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية داخل المنظمة .3

  :مسئولية إعداد الميزانية التقديرية. 1.3

  )32ـ3(جدول 

  مسئولية إعداد الميزانيات التقديرية

  النسبة  العدد  مسئولية اإلعداد

  % 29  9  لجنة الميزانية

  % 51.6  16  قسم أو وحدة الميزانيات التقديرية

  % 6.5  2  االستعانة بجھات من خارج المنظمة

  % 12.9  4  أخرى 

  % 100  31  المجموع

  

محل الدراسة  من المنظمات الخدمية% 51.6أن ما نسبته ) 32ـ3(يتضح لنا من خالل الجدول 

الميزانيات في  إعدادھناك قسم أو وحدة الميزانيات التقديرية ھي المسئولة عن أقرت بأن 

، واألقسام اإلداراتتعدھا بواسطة لجنة مكونة من رؤساء % 29منظماتھم ، بينما ھناك ما نسبته 
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  :اللجنة المسئولة عن إعداد الميزانيات التقديرية بصفاتھم المھنية . 2.3

اتفقت معظم المنظمات الخدمية على أن ھذه اللجنة يتكون أعضائھا من رؤساء األقسام ذات 

  . العالقة بالميزانيات باإلضافة لرئيس قسم الشئون المالية ورئيس قسم الميزانيات

  :التقديرية  أسلوب إعداد الميزانيات. 3.3

  

  )33ـ3(جدول 

  أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية

  النسبة  العدد  أسلوب اإلعداد

االعتماد علي الميزانيات الفعلية 

للسنة أو السنوات السابقة لالنطالق 

للبدء في إعداد الميزانية التقديرية 

  للعام القادم 

31  100%  

البدء من الصفر إلعداد الميزانية 

  للعام القادمالتقديرية 

0  0 %  

  % 0  0  أخرى

  % 100   31  المجموع

  

على محل الدراسة تقوم باالعتماد  أن جميع المنظمات الخدمية) 33ـ3(أُثبت من خالل الجدول 

الميزانيات السابقة كأساس للبدء في الميزانية الجديدة لھذا العام مع إجراء مراجعة بسيطة ـ أو 

، وال تقوم باستخدام األسلوب الصفري في  واالحتياجات عدم إجراء مراجعة ـ في المكونات

  .إعداد ميزانياتھا التقديرية كونه أسلوب جديد على البيئة الليبية

  

  

  



93 
 

  

  :جدول خطوات إعداد الميزانيات .4.3

  )34ـ3(جدول 

  جدول خطوات إعداد الميزانيات

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل يتم إعداد جدول زمني يوضح 

خطوات إعداد الميزانية والفترة 

   الالزمة لكل خطوة ؟

20  64.5 %  11  35.5 %  31  100 %  

   

  

  :استكمال الميزانيات .5.3

  )35ـ3(جدول 

  استكمال الميزانيات في الوقت المحدد

  المجموع  ال  نعم  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

استكمال الميزانية في ھل يتم 

   الوقت المحدد؟

15  75 %  5  25 %  20  100 %  

  

أن ما نسبته ) 36ـ3(والجدول ) 35ـ3(والجدول ) 34ـ3(تبين لنا من خالل الربط بين جدول 

من المنظمات الخدمية تقوم بإعداد جدول تحدد فيه البرنامج الزمني لخطوات إعداد % 64.5

تقوم بإعداد ھذا الجدول  ھذه المنظمات الخدمية التيالميزانية والفترة الالزمة لكل خطوة ، وأن 

ً للتوقيت الميزانية في الوقت المحدد وفقھا من% 75 تستكمل ) منظمة 20(والبالغ عددھا  ا

ال تستكمل إعداد الميزانية في الوقت المحدد لھا % 25المطلوب ، بينما النسبة المتبقية والبالغة 

  .مسبقاً ، وقد بلغت مدة التأخير أقل من أسبوعين
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  :مدة التأخير في إعداد الميزانيات التقديرية .6.3

  )36ـ3(جدول 

  مدة التأخير في إعداد الميزانيات التقديرية

  النسبة  العدد  التأخير مدة

  % 100  5  أقل من أسبوعين

  % 0  0  أسبوعين إلى أقل من أربع أسابيع

  % 0  0  أربعة أسابيع

  % 100  5  المجموع

  

  :مدة إعداد الميزانيات التقديرية .7.3

  )37ـ3(جدول 

  مدة إعداد الميزانيات التقديرية

  النسبة  العدد  مدة اإلعداد

  % 6.5  2  شھر

  % 32.3  10  شھرين

  % 22.6  7  ثالث شھور

  % 25.8  8  أربعة شھور

  % 12.9  4  أكثر من أربعة شھور

  % 100  31  المجموع

  

تقوم بإعداد الميزانيات  من المنظمات الخدمية% 38.8أن ما نسبته ) 37ـ3(لوحظ من الجدول 

تقوم بإعدادھا في مدة  من المنظمات الخدمية% 61.3وھناك التقديرية في مدة شھرين فأقل ، 

، ويعود السبب في طول ھذه المدة مقارنة مع المنظمات الصناعية ھو إن ثالث شھور فأكثر 

  . المنظمات الخدمية تعتمد بالدرجة األولى في الغالب على أقسام معدة لھذا الغرض 
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  :كيفية اإلعداد . 8.3

  )38ـ3(جدول 

  مةكيفية إعداد الميزانيات التقديرية في المنظ

  النسبة  العدد  كيفية اإلعداد

  % 77.4  24  بانتظام وبشكل دوري دون انقطاع

  % 6.5  2  بشكل دوري لكنه منقطع

  % 16.1  5  تعد فقط عند طلبھا من جھات االختصاص

  % 100  31  المجموع

  

من المنظمات الخدمية محل الدراسة تقوم % 77.4أن ما نسبته ) 38ـ3(لوحظ من خالل الجدول 

من % 16.1، بينما ھناك ما نسبته  التقديرية بانتظام وبشكل دوري دون انقطاعبإعداد الميزانيات 

ة لھا ، وكان المنظمات الخدمية تقوم بإعدادھا عند طلبھا من جھات االختصاص  كالقطاع التابع

   .طلبھا من مصرف ليبيا المركزي وكذلك في قطاع الفنادقذلك في قطاع المصارف عند 

  :أسباب إعداد الميزانيات التقديرية .4

في ھذا الجزء تم تحليل البيانات المتعلقة بفرضيات الدراسة والتي تم الحصول عليھا من صحف 

ھذه الفرضيات  اختباروألجل  . وذلك لغرض اختبار ھذه الفرضيات الخدميةاالستبيان للمنظمات 

  :فقد قامت الدراسة على فرضية أساسية واحدة وھي 

الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الميزانيات  الخدميةتقوم المنظمات  "

  " التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددة

وفرض بديل ، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري  اً لفرضية الرئيسية إحصائيوألجل اختبار ا

  :كالتالي

Ho  :زي وطرابلس بأعداد الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغا الخدمية ال تقوم المنظمات

  .التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددةالميزانيات 

H1 :الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد  الخدمية تقوم المنظمات

  .الميزانيات التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددة
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اك مجموعة قد و تم صياغة خمس فرضيات فرعية تحت الفرضية الرئيسية وتحت كل فرضية ھن

ول  الفرضية الرئيسية من عدمھا ، واكتشاف  من األسئلة  ى مدى قب ك للوقوف عل بعض ، وذل

ن الفرضيات  ل فرضية م ل ك م تحلي د ، وت ة بالتحدي ة والرابع ة بالفرضيتين الثالث ور المتعلق األم

  :الخمس الفرعية على النحو التالي 

  :الفرضية الفرعية األولى 

الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الميزانيات  الخدميةتقوم المنظمات  "

  " قابة وتقييم األداءالتقديرية من أجل الر

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  ، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  ا

  :كالتالي

Ho  :الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد  الخدميةتقوم المنظمات  ال

  .الميزانيات التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

H1 :الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد  الخدمية تقوم المنظمات

  . الميزانيات التقديرية من أجل الرقابة وتقييم األداء

  :وتكون الصياغة الرمزية لھذه الفرضية كالتالي

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

، حيث تم استخدام  الفرعية األولى من خاللھا اختبار الفرضية أسئلة يمكن  8وتم صياغة 

الفرعية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفرضية  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي 

  :  التالي ك األولى 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.8992  0.89816  0.000  6.824  

                                                                                                                                   

أكبر من مستوى  P-value(sig)ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة  

أن القيمة ، ولكن من خالل عرض نتائج االختبار الخاصة بھذه الفرضية لوحظ ) 0.05(المعنوية 

فقد  بالتالي، و) 0.05(عن مستوى المعنوية  تقل ) 0.000( والتي قدرھا P-value(sig)المطلقة 

الليبية الواقعة  الخدميةالمنظمات وقبول الفرض البديل الذي مفاده أن  رض الصفريم رفض الفت
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  :الثانية الفرضية الفرعية 

ة من  تقوم المنظمات الخدمية الليبية الواقعة في نطاق مدينة بنغازي"  ات التقديري بأعداد الميزاني

  "أجل الربط بين األھداف المختلفة 

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  ، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  ا

  :كالتالي

Ho  :ات  ال وم المنظم ةتق داد  الخدمي رابلس بأع ازي وط دينتي بنغ اق م ي نط ة ف ة الواقع الليبي

  .الميزانيات التقديرية من أجل الربط بين األھداف المختلفة 

H1 : ات وم المنظم ةتق داد  الخدمي رابلس بأع ازي وط دينتي بنغ اق م ي نط ة ف ة الواقع الليبي

  . الميزانيات التقديرية من أجل الربط بين األھداف المختلفة 

  :الصياغة الرمزية لھذه الفرضية كالتاليوتكون 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

، حيث تم استخدام االختبار  الفرعية الثانية ية من خاللھا اختبار الفرضأسئلة يمكن  3تم صياغة 

 الفرعية الثانية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفرضية  يجادإل) T-Test(اإلحصائي 

  :  التالي ك

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.1075  0.99028  0.006  5.018  

                                                                                                                                   

ائي   ار اإلحص ة االختب الل عرض نتيج ن خ وحظ أن  )T-Test(م ية ل ذه الفرض ى ھ ة عل القيم

ة  ل) 0.006(ھي  P-value(sig)المطلق ة  ستوىن مم وھي أق ا، و) 0.05(المعنوي الي فأنن   بالت

المنظمات الخدمية الليبية الواقعة في الفرض البديل الذي مفاده أن  نقبلرفض الفرض الصفري ون

ين األھداف  ربط ب ة من أجل ال ات التقديري داد الميزاني نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس تقوم بأع

  . المختلفة 
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  :الثالثة الفرضية الفرعية 

ات  الخدميةظمات تقوم المن"  داد الميزاني ازي وطرابلس  بأع الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغ

 "التقديرية من أجل التخطيط التشغيلي 

فقد تم صياغة سبعة أسئلة ، ولكن ھذه األسئلة غير متصلة   اً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار 

البعض كما في الفرضيتين السابقتين ، فقد تقوم بعض المنظمات بإعداد بعضھا وال تقوم  ببعضھا

بإعداد البعض األخر ، بمعنى أن قيام المنظمة بإعداد بعضھا ال ينفي ھذه الفرضية ولكن يكون 

للحكم  قد تم اختبار كل سؤال على حدىھناك قصور في إعدادھا وفقاً لھذا السبب ، وبالتالي ف

  : ح عليھا وفيما يلي تحليل لكل سؤال من األسئلة السبعة المدرجة تحت ھذا الفرضالصحي

  :السؤال األول 

  "إليراداتلبإعداد الميزانية التقديرية  الخدميةتقوم المنظمات ھل  " 

ُ إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :إليراداتلبإعداد الميزانية التقديرية  المنظمات الخدميةتقوم  ال.  

H1  :  إليراداتلبإعداد الميزانية التقديرية  ةالمنظمات الخدميتقوم.  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال األول اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال األولواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.65  0.915  0.000  8.247  

                                                                                                                                   

والتي تقل كثيراً عن ) 0.000(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

وقبول الفرض البديل الذي  م رفض الفرض الصفريت، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

  .  إليراداتل لميزانية التقديريةتقوم بإعداد ا الخدميةالمنظمات مفاده أن 
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  : الثانيالسؤال   

  " التقديرية للخدمات المتوقع تقديمھا بإعداد الميزانية الخدميةھل تقوم المنظمات " 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :بإعداد الميزانية التقديرية للخدمات المتوقع تقديمھا الخدمية المنظماتتقوم  ال.  

H1  :  للخدمات المتوقع تقديمھابإعداد الميزانية التقديرية الخدمية  المنظماتتقوم .   

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثاني اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثانيواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.94  1.063  0.567  8.578  

 ال الخدمية المنظماتالذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم ت هنتائج االختبار أنخالل يتضح من  

                 القيمة المطلقة ، بسبب أن  بإعداد الميزانية التقديرية للخدمات المتوقع تقديمھاتقوم 

P-value(sig)  0.05(عن مستوى المعنوية  تزيد كثيراّ  ھي قيمة و) 0.567(ھي (.                                        

  : الثالثالسؤال  

الميزانية التقديرية لتكلفة الخدمات المتوقع الحصول على  بإعدادالخدمية  ھل تقوم المنظمات"  

  " من وراء تقديمھا إيرادات

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :ى  بإعدادالخدمية  المنظماتتقوم  ال الميزانية التقديرية لتكلفة الخدمات المتوقع الحصول عل

  .إيرادات من وراء تقديمھا

H1  :  ى  بإعدادالخدمية  المنظماتتقوم ع الحصول عل ة الخدمات المتوق الميزانية التقديرية لتكلف

   . إيرادات من وراء تقديمھا

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ
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                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثالث اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثالثواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.61  1.022  0.843  7.108  

   

أكبر من مستوى  P-value(sig)ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة  

، وھذا ما لوحظ من خالل عرض نتائج االختبار الخاصة بھذه الفرضية حيث ) 0.05(المعنوية 

عن مستوى المعنوية تزيد بكثير ) 0.843( والتي قدرھا P-value(sig)أن القيمة المطلقة وجد  

 بإعدادتقوم  الالخدمية  المنظماتالذي مفاده أن  الفرض الصفري تم قبولفقد  التاليب، و) 0.05(

  . الميزانية التقديرية لتكلفة الخدمات المتوقع الحصول على إيرادات من وراء تقديمھا

  

  : الرابع السؤال

  ".الخدمية بإعداد الميزانية التقديرية للمصروفات اإلداريةھل تقوم المنظمات "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :الخدمية بإعداد الميزانية التقديرية للمصروفات اإلدارية المنظماتتقوم  ال.  

H1  :  الخدمية بإعداد الميزانية التقديرية للمصروفات اإلدارية المنظماتتقوم .    

  :كالتالي سؤالال الھذ وتكون الصياغة الرمزية

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الرابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الرابعواالنحراف المعياري 
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 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.58  0.807  0.000  9.790  

القيمة على ھذه الفرضية لوحظ أن  )T-Test(من خالل عرض نتيجة االختبار اإلحصائي 

  بالتالي فأننا، و) 0.05(ستوى المعنوية ن مم وھي أقل) 0.000(ھي  P-value(sig)المطلقة 

بإعداد  تقوم الخدمية المنظماتمفاده أن نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي 

  .   الميزانية التقديرية للمصروفات اإلدارية

  : الخامس السؤال

  " تسويقية للخدماتللمصروفات ال نية التقديريةبإعداد الميزا الخدميةھل تقوم المنظمات "  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :تسويقية للخدماتنية التقديرية للمصروفات البإعداد الميزا الخدمية المنظماتتقوم  ال.  

H1  :  تسويقية للخدماتللمصروفات النية التقديرية بإعداد الميزا الخدمية المنظماتتقوم  .  

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الخامس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الخامسالحسابي واالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.03  0.948  0.000  5.683  

                                                                                                                                   

والتي تقل كثيراً عن ) 0.000(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

وقبول الفرض البديل الذي  رفض الفرض الصفريم ت، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

  .    تسويقية للخدماتنية التقديرية للمصروفات البإعداد الميزاتقوم  الخدمية المنظماتمفاده أن 
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  : السادس السؤال

   " الخدمية بإعداد قائمة الدخل التقديرية ھل تقوم المنظمات"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :الخدمية بإعداد قائمة الدخل التقديرية ال تقوم المنظمات.  

H1   :الخدمية بإعداد قائمة الدخل التقديرية تقوم المنظمات   .  

  :كالتالي سؤالال اھذوتكون الصياغة الرمزية ل

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السادس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السادسالحسابي واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.52  0.811  0.000  10.185  

وقبول الفرض البديل الذي مفاده  م رفض الفرض الصفريت هنتائج االختبار أنخالل يتضح من 

                القيمة المطلقة بسبب أن ،  بإعداد قائمة الدخل التقديرية تقوم الخدميةالمنظمات أن 

P-value(sig)  0.05(تقل كثيراً عن مستوى المعنوية  ھي قيمة و) 0.000(ھي (                                         .

  : السابع السؤال

  " الخدمية بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية ھل تقوم المنظمات"  

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :الخدمية بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية المنظماتتقوم  ال.  

H1  :  الخدمية بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية المنظماتتقوم.       

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  



103 
 

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السابعواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.85  1.287  0.624  8.373  

   

أكبر من مستوى  P-value(sig)ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة  

، وھذا ما لوحظ من خالل عرض نتائج االختبار الخاصة بھذه الفرضية حيث ) 0.05(المعنوية 

عن مستوى المعنوية تزيد بكثير ) 0.624( والتي قدرھا P-value(sig)أن القيمة المطلقة وجد  

بإعداد تقوم  الالخدمية  المنظماتالذي مفاده أن  الفرض الصفري قبول تمفقد  وبالتالي، ) 0.05(

        . قائمة المركز المالي التقديرية

ويالحظ من خالل التحليل السابق أنه قد تم قبول بعض األسئلة السابقة والبعض األخر تم 

ً لألسلوب اإلحصائي المتبع ، ارفضھ ً في بداية الحديث عن  وذلك وفقا وكما أسلفنا الذكر مسبقا

، وإن قيام المنظمات الخدمية األسئلة غير متصلة ببعضھا البعض  الفرضية الثالثة أن ھذه

ينفي ھذه الفرضية وسيكون ھناك نقص في  ال اآلخربإعداد بعضھا وعدم قيامھا بإعداد البعض 

الخدمية الليبية الواقعة في  فقد تم قبول الفرضية الثالثة التي مفادھا أن المنظمات وعليه إعدادھا ،

،  نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس تقوم بأعداد الميزانيات التقديرية من أجل التخطيط التشغيلي

 الميزانيات التقديرية في المنظمات إعدادھناك قصور في  إنقبول ھذه الفرضية ال ينفي  ولكن

الخدمية الليبية من أجل التخطيط التشغيلي ، فكما ھو متعارف عليه أن ھذه األسئلة السبعة 

تعكس الميزانيات التفصيلية للموازنة التشغيلية ، وفيما يلي سرد لتلك الميزانيات التي تم قبولھا 

   :وتلك التي تم رفضھا

  تعد الميزانيات التي ال  الميزانيات التي تعد

الميزانية التقديرية للخدمات المتوقع الحصول   التقديرية لإليراداتالميزانية 
  على إيرادات من وراء تقديمھا 

الميزانية التقديرية لتكلفة الخدمات المتوقع   الميزانية التقديرية للمصروفات اإلدارية
  الحصول على إيرادات من وراء تقديمھا

  المركز المالي التقديرية قائمة  الميزانية التقديرية للمصروفات التسويقية

    قائمة الدخل التقديرية
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  :الرابعة الفرضية الفرعية  

ات  الخدمية تقوم المنظمات"  داد الميزاني ازي وطرابلس بأع دينتي بنغ الليبية الواقعة في نطاق م

  " التقديرية من أجل صياغة االستراتيجيات 

ً  فقد تم صياغة الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  سؤاالً ، ولكن ھذه األسئلة غير متصلة  11ا

  ببعضھا البعض كما في الفرضيتين األولى و الثانية ، فقد تقوم بعض المنظمات بإعداد

بسبب أحد أو بعض ھذه الحاالت اإلحدى  الميزانيات التقديرية من أجل صياغة االستراتيجيات

ھذا الفرض ، بمعنى أن قيام المنظمة بإعداد عشر الواردة صياغتھا في ھيئة أسئلة تحت 

الميزانيات بسبب أحدى الحاالت ال ينفي ھذه الفرضية ولكن يكون إعدادھا بسبب تلك الحالة 

للحكم الصحيح عليھا وفيما يلي تحليل لكل  ىبعينھا ، وبالتالي فقد تم اختبار كل سؤال على حد

  : فرضسؤال من األسئلة اإلحدى عشر المدرجة تحت ھذا ال

  :السؤال األول 

رارات خدميةھل تقوم المنظمات ال"   ى أسواق  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل ق دخول إل ال

  ."جديدة تقديم خدمات

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    في شكل فرض صفري وفرض بديل  ، تمت صياغته ا

  :كالتالي

Ho  :ات  ال وم المنظم ةتق رارات الخدمي ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ى  بإع دخول إل ال

  .جديدة تقديم خدماتأسواق 

H1  :  ات وم المنظم ةتق رارات الخدمي ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ى  بإع دخول إل   ال

  .  جديدة تقديم خدماتأسواق 

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال األول اختبار ألجل 

  : التالي ك للسؤال األولواالنحراف المعياري 
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 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.39  1.202  0.083  1.793  

                                                                                                                                   

عن  تزيدوالتي ) 0.083(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

المنظمات مفاده أن  والذي الفرض الصفري قبول تم، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

 تقديم خدمات الدخول إلى أسواق  الرأسمالية من أجل قراراتتقوم بإعداد الموازنات  ال الخدمية

  .جديدة

  : الثانيالسؤال   

رارات الخدميةھل تقوم المنظمات "  الخروج من أسواق  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل ق

  "قائمة تقديم خدمات 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :ات  ال وم المنظم ةتق رارات الخدمي ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ن  بإع روج م الخ

  .قائمةتقديم خدمات أسواق 

H1  :  ات وم المنظم ةتق رارات الخدمي ل ق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ن بإع روج م    الخ

  .   قائمةتقديم خدمات أسواق 

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي تم استخدام السؤال الثاني اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثانيواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.71  1.216  0.003  3.248  

   

وقبول الفرض البديل الذي مفاده  م رفض الفرض الصفريت هنتائج االختبار أنخالل يتضح من    

الخروج من أسواق  تقوم بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخدميةالمنظمات  أن
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  : الثالثالسؤال 

في نشاط  الدخول بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخدميةھل تقوم المنظمات "  

  " تقديم خدمات جديدة

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :في نشاط الدخول بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخدميةالمنظمات تقوم  ال 

  .تقديم خدمات جديدة

H1  :  رارات خدميةالمنظمات التقوم دخول بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل ق  في نشاط ال

   .  تقديم خدمات جديدة

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثالث اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثالثواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.35  1.355  0.155  1.458  

أكبر من مستوى  P-value(sig)ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة 

، وھذا ما لوحظ من خالل عرض نتائج االختبار الخاصة بھذه الفرضية حيث ) 0.05(المعنوية 

عن مستوى المعنوية تزيد بكثير ) 0.155( والتي قدرھا P-value(sig)أن القيمة المطلقة وجد  

بإعداد  تقوم ال الخدميةالمنظمات  الذي مفاده أن الفرض الصفري قبول تمفقد  وبالتالي، ) 0.05(

   . تقديم خدمات جديدة في نشاط الدخول الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات
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  : الرابع السؤال

بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخروج من نشاط  الخدميةھل تقوم المنظمات "  

  "  تقديم خدمات قائمة

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ات التق ةالمنظم داد خدمي ن  بإع روج م رارات الخ ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .تقديم خدمات قائمةنشاط 

H1  :  وم ات التق ةالمنظم داد خدمي ن  بإع روج م رارات الخ ل ق ن أج مالية م ات الرأس   الموازن

  .   تقديم خدمات قائمةنشاط 

  :كالتالي سؤالالا الصياغة الرمزية لھذ وتكون

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي تم استخدام السؤال الرابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الرابعواالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.71  1.419  0.009  2.785  

    

القيمة على ھذه الفرضية لوحظ أن  )T-Test(من خالل عرض نتيجة االختبار اإلحصائي  

  بالتالي فأننا، و) 0.05(ستوى المعنوية ن مم وھي أقل) 0.009(ھي  P-value(sig)المطلقة 

                         نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي مفاده أن المنظمات الخدمية تقوم بإعداد

  .    تقديم خدمات قائمةالموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخروج من نشاط 

  : الخامس السؤال

التوسع في نشاط  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخدميةھل تقوم المنظمات "  

  " تقديم خدمة قديمة

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار     :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا
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Ho  :التوسع في نشاط  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات خدميةالمنظمات التقوم  ال

  .تقديم خدمة قديمة

H1  :  راراتالخدمية المنظمات تقوم  التوسع في نشاط بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل ق

   .   تقديم خدمة قديمة

  :كالتالي سؤالال االصياغة الرمزية لھذوتكون 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(اإلحصائي  تم استخدام االختبارالسؤال الخامس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الخامسالحسابي واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.35  1.561  0.215  1.266  

                                                                                                                                   

عن  تزيدوالتي ) 0.215(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

 خدميةالمنظمات الالذي مفاده أن  الفرض الصفري قبول تم، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 

     . تقديم خدمة قديمة التوسع في نشاط الرأسمالية من أجل قراراتالموازنات  بإعداد تقوم ال

 

  : السادس السؤال

بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الشراء أو التأجير  خدميةھل تقوم المنظمات ال"  

  "لألصول الثابتة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الشراء أو التأجير  بإعداد خدميةالمنظمات التقوم  ال

  .لألصول الثابتة

H1  :  أجير  بإعداد خدميةالالمنظمات تقوم رارات الشراء أو الت الموازنات الرأسمالية من أجل ق

      . لألصول الثابتة

  :كالتالي سؤالال االصياغة الرمزية لھذ وتكون
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                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي تم استخدام السؤال السادس اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السادسالحسابي واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.26  1.612  0.380  0.891  

    

 الخدميةالمنظمات الذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم ت هنتائج االختبار أنخالل يتضح من   

بسبب ،  الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الشراء أو التأجير لألصول الثابتة بإعداد تقومال 

                         ھي قيمة تزيد كثيراً عنو) 0.380(ھي  P-value(sig)قة القيمة المطلأن 

 .) 0.05(مستوى المعنوية 

  : السابع السؤال

من اختيار شراء إي  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات الخدميةھل تقوم المنظمات " 

  "تحقق أكبر صافي دخل  والذي األصول الثابتة المتاحة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :رارات بإعداد الخدميةالمنظمات تقوم  ال ار شراء إي  الموازنات الرأسمالية من أجل ق اختي

  .تحقق أكبر صافي دخل والذياألصول الثابتة المتاحة من 

H1  :  داد خدميةالمنظمات التقوم رارات بإع ات الرأسمالية من أجل ق ار شراء إي  الموازن اختي

  .    تحقق أكبر صافي دخل والذياألصول الثابتة المتاحة من 

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال السابع اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال السابعواالنحراف المعياري 
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 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.74  1.460  0.333  0.984  

                                                                                                                                    

أكبر من مستوى  P-value(sig) ألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن تكون قيمة

الخاصة  االختبارنتائج  ، وھذا ما تحقق من فعالً حيث لوحظ من خالل عرض )0.05(المعنوية 

عن مستوى المعنوية تزيد )  0.333( والتي قدرھا P-value(sig) أن القيمة المطلقةبھذا السؤال 

 بإعداد تقوم الالخدمية المنظمات الذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم توعليه فقد ،  )0.05(

تحقق  والذياألصول الثابتة المتاحة  من اختيار شراء إي الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات

  .      أكبر صافي دخل

  :السؤال الثامن  

بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات استبدال األصول  الخدميةھل تقوم المنظمات "  

  "الثابتة القديمة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  : الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات استبدال األصول  بإعداد الخدميةالمنظمات تقوم  ال

  .الثابتة القديمة

H1  :  تبدال  بإعداد الخدمية المنظماتتقوم رارات اس ات الرأسمالية من أجل ق األصول الموازن

  .     الثابتة القديمة

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الثامن اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال الثامنواالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.39  1.334  0.016  2.559  
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القيمة على ھذه الفرضية لوحظ أن  )T-Test(من خالل عرض نتيجة االختبار اإلحصائي  

  بالتالي فأننا، و) 0.05(ستوى المعنوية ن مم وھي أقل) 0.016(ھي  P-value(sig)المطلقة 

 بإعداد تقوم الخدميةالمنظمات مفاده أن  نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي

 .  ديمةالموازنات الرأسمالية من أجل قرارات استبدال األصول الثابتة الق

  : التاسع السؤال

التوسع في  بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات خدميةھل تقوم المنظمات ال" 

  "التجھيزات الرأسمالية الحالية 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ات تق ةالمنظم داد الخدمي رارات بإع ل ق ن أج مالية م ات الرأس ي  الموازن ع ف التوس

  .التجھيزات الرأسمالية الحالية

H1  :  وم ات تق ةالمنظم داد الخدمي رارات بإع ل ق ن أج مالية م ات الرأس ي  الموازن ع ف التوس

  .     التجھيزات الرأسمالية الحالية

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

سابي المتوسط الح يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال التاسع اختبار ألجل 

  :  التالي ك تاسعللسؤال الواالنحراف المعياري 

  

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.90  0.720  0.720  0.361  

                                                                                                                                

كثيراً عن  تزيدوالتي ) 0.720(ھي  P-value(sig)يتضح من نتائج االختبار أن القيمة المطلقة  

المنظمات الذي مفاده أن  الفرض الصفري قبول تم، وعليه فقد ) 0.05(مستوى المعنوية 
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  : العاشر السؤال

بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات إنشاء فروع جديدة  الخدميةھل تقوم المنظمات "  

  "للمنظمة 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا

Ho  :وم  ال ات تق ةالمنظم داد الخدمي روع  بإع اء ف رارات إنش ل ق ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .جديدة للمنظمة

H1  :  دة  بإعداد الخدميةالمنظمات تقوم روع جدي الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات إنشاء ف

  .    للمنظمة

  :كالتالي سؤالال الھذوتكون الصياغة الرمزية 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط الحسابي  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال العاشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك للسؤال العاشرواالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.84  1.508  0.556  0.596  

ال  الخدميةالمنظمات الذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم ت هنتائج االختبار أنخالل يتضح من  

القيمة بسبب أن ،  الموازنات الرأسمالية من أجل قرارات إنشاء فروع جديدة للمنظمة بإعداد تقوم

                         .)0.05(عن مستوى المعنوية  ھي تزيد كثيراً و) 0.556(ھي  P-value(sig)قة المطل

  : الحادي عشر السؤال

بإعداد الموازنات الرأسمالية من أجل دراسة مدي تأثير الحمالت  خدميةھل تقوم المنظمات ال"  

  "اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمة مستقبالً 

ً إحصائي السؤالھذه ألجل اختبار    :في شكل فرض صفري وفرض بديل كالتالي ، تمت صياغته ا
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Ho  :وم  ال ات التق ةالمنظم داد خدمي أثير  بإع دي ت ة م ل دراس ن أج مالية م ات الرأس الموازن

  .الحمالت اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي دخل المنظمة مستقبالً 

H1  :  وم ات التق ةالمنظم داد خدمي أثير  بإع دي ت ة م ل دراس ن أج مالية م ات الرأس    الموازن

  .      دخل المنظمة مستقبالً الحمالت اإلعالنية كبيرة الحجم على صافي 

  :كالتالي سؤالال اوتكون الصياغة الرمزية لھذ

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

المتوسط  يجادإل) T-Test(تم استخدام االختبار اإلحصائي السؤال الحادي عشر اختبار ألجل 

  :  التالي ك الحادي عشرللسؤال الحسابي واالنحراف المعياري 

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

3.03  1.581  0.910  0.114  

  

أكبر من مستوى  P-value(sig) تكون قيمةألجل قبول الفرض الصفري من عدمه يجب أن 

الخاصة بھذا  االختبارنتائج  ، وھذا ما تحقق فعالً حيث لوحظ من خالل عرض )0.05(المعنوية 

عن مستوى المعنوية تزيد )  0.910( والتي قدرھا P-value(sig) أن القيمة المطلقةالسؤال 

                         الخدميةالمنظمات الذي مفاده أن  الفرض الصفري قبولم توعليه فقد ،  )0.05(

الموازنات الرأسمالية من أجل دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالنية كبيرة الحجم  بإعداد تقومال  

  . صافي دخل المنظمة مستقبالً على 

ويالحظ من خالل التحليل السابق أنه قد تم قبول بعض األسئلة السابقة والبعض األخر فقد تم  

ً في بداية الحديث عن  ً لألسلوب اإلحصائي المتبع ، وكما أسلفنا الذكر مسبقا رفضه وذلك وفقا

بعض ، وأن رفض بعضھا ال الفرض الرابع أن ھذه األسئلة منفصلة وغير مرتبطة ببعضھا ال

ولكن تعبر تلك األسئلة التي تم قبولھا عن الحاالت التي بسببھا تقوم . ينفي قبول ھذه الفرضية 

المنظمات الخدمية الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد الميزانيات التقديرية 

    :من أجل صياغة االستراتيجيات ، وھذه الحاالت ھي

  .تقديم خدمات قائمةالخروج من أسواق  من أجل قرارات.  1      

        .    تقديم خدمات قائمةمن أجل قرارات الخروج من نشاط . 2      
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 .     من أجل قرارات استبدال األصول الثابتة القديمة.3      

  : لخامسةاالفرضية الفرعية 

ة من  الخدمية تقوم المنظمات"  ات التقديري داد الميزاني ازي بأع ة بنغ الليبية الواقعة في نطاق مدين

  "مقابلة المتطلبات القانونية   أجل 

ً الفرضية إحصائيھذه ألجل اختبار  ، تمت صياغتھا في شكل فرض صفري وفرض بديل  ا

 : كالتالي

Ho  :الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد  الخدميةتقوم المنظمات  ال

  .مقابلة المتطلبات القانونية الميزانيات التقديرية من أجل

H1 : الليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس بأعداد  الخدميةتقوم المنظمات

  . مقابلة المتطلبات القانونية الميزانيات التقديرية من أجل

  :كالتالي سؤالال االصياغة الرمزية لھذوتكون 

                                                                            3 Ho : M ≥  

                                                                            H1 : M < 3  

، حيث تم استخدام  الفرعية الخامسة من خاللھا اختبار الفرضية سؤالين يمكن تم صياغة 

الفرعية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفرضية  يجادإل) T-Test(االختبار اإلحصائي 

  : التالي ك  الخامسة

   

 Tقيمة   القيمة المطلقة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1.7903  0.72772  0.000  9.255  

    

القيمة على ھذه الفرضية لوحظ أن  )T-Test(من خالل عرض نتيجة االختبار اإلحصائي    

  بالتالي فأننا، و) 0.05(ستوى المعنوية ن مم وھي أقل) 0.000(ھي  P-value(sig)المطلقة 

الليبية الواقعة في  الخدميةالمنظمات أن مفاده  نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي

مقابلة المتطلبات  بأعداد الميزانيات التقديرية من أجل تقوم نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس

 .ونيةالقان
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وبناءاً على قبول الفرضيات الخمس السالف تحليلھا فقد تم قبول الفرضية الرئيسية التي مفادھا 

أعداد الميزانيات تقوم بالليبية الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس  الخدمية المنظماتأن 

  .التقديرية من أجل مبررات وأسباب محددة

  :الخالصة . 8.3

تم خالل ھذا الفصل تحليل البيانات المتحصل عليھا من صحف االستبيان الموزعة على مجتمع 

نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس ، بھدف الدراسة المتمثل في بعض المنظمات الليبية الواقعة في 

التعرف على األسباب المؤدية إلعداد الميزانيات التقديرية في منظماتنا ، ومن خالل الربط بين 

إلى ان  تھا في المنظمات الخدمية خلصت الدراسةاتحليل بيانات المنظمات الصناعية ونظير

أجل الرقابة على سير خطة العمل المنظمات الصناعية والخدمية تقوم بإعداد الميزانيات من 

،  األھداف المختلفة لألقسام لمنظمة ومن أجل الربط بين أھداف ا ، وأنھا تعدھا أدائھاوتقييم 

 ً ولكن تمتاز المنظمات  من أجل التخطيط التشغيلي للمنظمة في السنة المالية القادمة وتعدھا أيضا

إعدادھا من أجل التخطيط التشغيلي فأنھا تعدھا في حالة  الصناعية عن المنظمات الخدمية في أنھا

في شكلھا الكامل بدون نقص في محتوى الموازنة التقديرية التشغيلية ، وأيضاً فأن المنظمات 

الصناعية والخدمية تعدھا من أجل التخطيط االستراتيجي للمنظمة بوجهً عام ، باإلضافة إلى 

 .ت الصناعية والخدمية على حداً سوى كونھا مطلب قانوني أو تعاقدي بالنسبة للمنظما
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  والتوصيات النتاجئ

  :مقدمة . 1.4

تم من خالل ھذه الدراسة في الجانب النظري تناول المواضيع ذات العالقة بالميزانيات التقديرية 

من خالل عرض ما احتوته الكتب والمراجع في إطار األدب المحاسبي ، كما تناولت الدراسة 

قمنا باشتقاق جانب آخر ال يقل أھمية عن الجانب األول ونقصد ھنا بالجانب العملي ، حيث 

محل الدراسة وذلك لتحقيق الھدف العام  المنظمات الليبيةعة من األسئلة تم طرحھا على مجمو

 نامنظمات بعض التعرف على األسباب المؤدية إلى إعداد الميزانيات التقديرية في للدراسة وھو

التي تم الحصول ، ومن خالل تحليل البيانات الواقعة في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس  الليبية

سيتناول ھذا الفصل أھم النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة  ھا من صحف االستبيان المجمعةعلي

   .باإلضافة إلى توصيات الباحث

  :النتائج . 2.4

، القسم األول يختص  نيتم تقسيم النتائج المتحصل عليھا من خالل ھذه الدراسة إلى قسمين أساسي

 أنھا اعتبارعلى  ر الفرضيات الفرعية للدراسةاببالنتائج التي تم التوصل إليھا عن طريق اخت

نتائج رئيسية ، بينما يختص القسم الثاني بالنتائج التي تم التوصل إليھا من خالل دراسة وتحليل 

  .إجابات األسئلة المكونة لالستبيان على اعتبار أنھا نتائج فرعية

  :النتائج الرئيسية . 1.2.4

والمعلومات الواردة في االستبيان على قبول الفرضيات الفرعية دلت نتائج تحليل البيانات 

أن المنظمات الليبية الواقعة : "ھا بول الفرضية الرئيسية والتي مفادللدراسة وترتب على ذلك ق

في نطاق مدينتي بنغازي وطرابلس تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية من أجل مبررات وأسباب 

النتائج الرئيسية التالية والتي ية الرئيسية تم التوصل إليه من خالل ، وھذا القبول للفرض" محددة

  :تم تقسيمھا على أساس كل قطاع 

  : القطاع الصناعي

الصناعية أنھا تقوم بإعداد الميزانيات التقديرية  تأفادت إالجابات المتحصل عليھا من المنظما

ھا ، ومن ئألسباب محددة ومعروفة ، فھي تعدھا من أجل الرقابة على سير خطة العمل وتقييم أدا
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 .الميزانية التقديرية للمبيعات أو اإليرادات    - أ

 .الميزانية التقديرية للمخزون    - ب

 .لإلنتاج الميزانية التقديرية    - ت

 .للمواد األولية المباشرة الميزانية التقديرية    - ث

 .المباشرة للعمالةالميزانية التقديرية     - ج

 .للتكاليف الصناعية اإلضافية الميزانية التقديرية    - ح

 .لتكلفة البضاعة المصنعة الميزانية التقديرية    - خ

 .مبيعاتلتكلفة ال التقديرية الميزانية    -  د

 .للمصروفات اإلدارية الميزانية التقديرية    -  ذ

 .التسويقيةللمصروفات  الميزانية التقديرية    - ر

 .قائمة الدخل التقديرية    - ز

 .التقديرية المركز الماليقائمة     -  س

إعدادھا من  حالة بينما لوحظ من خالل اإلجابات المتحصل عليھا من المنظمات الصناعية أنھا في

  : أجل صياغة االستراتجيات فأنھا تعدھا لھذا الغرض في الحاالت التالية 

 .الخروج من أسواق البيع القائمة قرارات    - أ

 .قرارات الخروج من نشاط إنتاج منتج قائم     - ب

   .التوسع في نشاط إنتاج منتج قديم قرارات    - ت

 .قرارات استبدال األصول الثابتة القديمة    - ث

 .لتوسع في التجھيزات الرأسمالية الحالية ا قرارات    - ج
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  اختيار شراء إي األصول الثابتة المتاحة لھم اآلن التي تحقق أكبر  قرارات    - ح

  .صافي دخل

  :خدمي القطاع ال

الخدمية أنھا تقوم بإعداد الميزانيات  تلوحظ من خالل إالجابات المتحصل عليھا من المنظما

المنظمات  أجلھاالتي تعد من  األسبابالتقديرية ألسباب محددة ومعروفة ، وھي نفسھا تلك 

الصناعية ميزانياتھا ، ولكن وجد ھناك بعض االختالفات ففي حالة إعدادھا من أجل التخطيط 

موعة من الميزانيات التفصيلية وأن تلك التشغيلي فأن الميزانية التقديرية التشغيلية تتكون من مج

المنظمات الخدمية التعدھا في شكلھا الكامل فيكون ھناك نقص في محتوى الموازنة التقديرية 

 :   التشغيلية ، فتعد المنظمات الخدمية المجموعة التالية من الميزانيات

 .لإليراداتالميزانية التقديرية   - أ

 .اإلداريةللمصروفات  الميزانية التقديرية  - ب

 .التسويقيةللمصروفات  الميزانية التقديرية  - ت

  .قائمة الدخل التقديرية  - ث

بينما لوحظ من خالل اإلجابات المتحصل عليھا من المنظمات الخدمية أنھا في حالة إعدادھا من 

 : أجل صياغة االستراتجيات فأنھا تعدھا لھذا الغرض في الحاالت التالية 

 .خدمات قائمة تقديمالخروج من أسواق  قرارات  - أ

  . تقديم خدمات قائمةقرارات الخروج من نشاط    - ب

  .قرارات استبدال األصول الثابتة القديمة   - ت

  :النتائج الفرعية . 2.2.4

من خالل تحليل اإلجابات المتحصل عليھا من المنظمات الصناعية والخدمية ومقارنتھا مع 

لتي يمكن وصفھا بالفرعية لكونھا بعضھا البعض ، فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ا

ال تتعلق بقبول أو رفض الفرضية الرئيسية للبحث أو الفرضيات الفرعية ، إال أن ھذا ال يقلل من 

 : أھميتھا وضرورة تلخيصھا وھي كما يلي 

نظمات الصناعية ، فقد عدم توفر قسم مختص بإعداد الميزانيات التقديرية بأغلب الم .1

من المشاركين في ملء استبيان المنظمات الصناعية بان منظماتھم %) 16.7(أفاد 
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من خالل الدراسة تبين أن معظم المنظمات الصناعية التي أكدت وجود نظام محاسبي  .2

معمول به داخل منظماتھم ، انه يتم العمل به من خالل الكتابة اليدوية غافالً وبشكل 

، بينما في المنظمات %) 31.3(يثة حيث بلغت النسبة كبير عنصر الميكنة الحد

الخدمية فإن غالبية المنظمات تطبق النظام المحاسبي من خالل منظومة الحاسب 

  %). 85.2(اآللي حيث بلغت النسبة ما قدره 

من المنظمات الصناعية تقوم بإعداد %) 88.9(تبين من خالل الدراسة أن ھناك  .3

ويعود ھذا اإلجماع ) شھر و شھرين (تتراوح ما بين  الميزانيات التقديرية في مدة

الكبير إلي أن الغالبية العظمي من المنظمات الصناعية تقوم بإعداد الميزانية بواسطة 

لجنة يتم تعيين أفرادھا وتحديد مسئولياتھا في مدة قصيرة وأن تقدم الميزانية في 

في الفترات التي يتم فيھا توقيت محدد وفي مدة قصيرة ، بينما لوحظ أن ھناك تفاوت 

إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات الخدمية حيث تمتد ھذه الفترات ما بين 

والسبب أن ) الشھر و الشھرين و الثالث و األربع و تمتد إلي أكثر من ذلك(

المنظمات الخدمية تقوم بإعداد الميزانية بواسطة قسم أو وحدة الميزانيات التي يمتد 

  . ي طوال السنة المالية وال يقتصر علي توقيت محددعملھا عل

بينت الدراسة أن الميزانيات التقديرية يتم إعدادھا في المنظمات الصناعية بنسبة  .4

%) 77.4(بانتظام و بشكل دوري دون انقطاع ، بينما يتم إعدادھا وبنسبة %) 100(

في ذلك يعود  بانتظام و بشكل دوري دون انقطاع في المنظمات الخدمية ، والسبب

إلي إن ھناك مجموعة من الوحدات الفندقية والمصارف تقوم بإعدادھا بصورة 

متقطعة أو عند طلبھا من جھات االختصاص كالقطاعات التابعة لھا  أو من قبل 

 .مالكھا
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علي البيانات التاريخية %) 100(الدراسة انه يتم االعتماد الكلي وبنسبة  افادة .5

عند إعداد الميزانيات التقديرية في كل " الميزانيات الفعلية للسنة أو السنوات السابقة "

  .من المنظمات الصناعية و المنظمات الخدمية 

استبيان لوحظ من خالل الدراسة أن مستوي التأھيل العلمي للمشاركين في مل  .6

أعلي من مستوي %) 90.4(و البالغ ) فما فوق سبكالوريو(المنظمات الخدمية 

وھذا يعود %) 72.3(التأھيل العلمي للمشاركين في مل استبيان المنظمات الصناعية 

إلي أن السبب من وجھة نظر الباحث أن المنظمات الصناعية قديمة العھد من ناحية 

فترة بعيدة مقارنة مع المنظمات الخدمية ذات  التأسيس ، والتوظيف فيھا كان منذ

حداثة العھد في أغلبھا وھذا ما كان ظاھراً في ھذا البحث من خالل مدة الخدمة 

للمشاركين في المنظمة حيث لوحظ أن معظم المشاركين في مل استبيان المنظمات 

نذو ھم من الذين يشغلون وظائف داخل ھذه المنظمة م%) 94.5(الصناعية و نسبتھم 

سنوات فأكثر ، وعلي العكس تمامآ لوحظ أن أغلبية المشاركين في  10 نفترة تزيد ع

ھم من الذين يشغلون وظائف %) 67.7(مل استبيان المنظمات الخدمية و نسبتھم 

 .سنوات  10نظمة منذو فترة تقل عن داخل ھذه الم

اعية قد لوحظ من خالل الدراسة أن المشاركين في ملء استبيان المنظمات الصن .7

مرات فما فوق ھم  7شاركوا في إعداد الميزانيات التقديرية لمنظماتھم أكثر من 

، ويعود السبب في ذلك أن اغلب المنظمات الصناعية تقوم بإعدادھا %) 83.4(

وبالتالي تتاح %) 83.3(بواسطة لجنة الميزانيات أو بواسطة األقسام المختلفة 

في إعدادھا ، بينما لوحظ العكس تمامآ في الفرص أمام العاملين أكثر للمشاركة 

 7المنظمات الخدمية فقد شاركوا في إعداد الميزانيات التقديرية لمنظماتھم أكثر من 

من إجمالي المشاركين في ملء استبيان المنظمات %) 29.1(مرات فما فوق ھو 

اسطة الخدمية ، و السبب واضح تمامآ ألن أغلب المنظمات الخدمية تقوم بإعدادھا بو

قسم أو وحدة الميزانيات التقديرية  مما تكون الفرص المتاحة قليلةً إمام العاملين 

 في إعدادھا أكثر من مرة للمشاركة
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المقبلة للباحثين في مجال الميزانيات التقديرية ع تتركز الدراسا

الخدمية منھا بإعداد الميزانيات التقديرية لمنظماتھم .2

منظم ودوري دون انقطاع حتى تزيد من فرص االستفادة من

3.

لك حتى يتسنى لھا  مكوناتھا من الميزانيات التفصيلية وذ

التكلفة الحقيقة للخدمات التي تقدمھا واإليراد الحقيقي من 

4.

المنظمات بشكل عام وخصوصاً المنظمات الصناعية بإنشاء .5

ت أو  العلمية في مجال التخصص من خالل المعاھد أو الجامعا

  

 

 

  :التوصيات . 3.4

من خالل العرض السابق للنتائج المتوصل إليھا خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات ، من 

 :أھمھا 

 األدوارلى أن  .1

 التخطيط( للميزانيات التقديرية بخالف األدوار التي تم دراستھا  ىاألخر

 ).األداءوالرقابة وتقييم  التشغيلي

 ضرورة أن تقوم المنظمات 

بشكل  ميزانياتھم 

 . التقديرية

ضرورة أن تقوم منظماتنا الخدمية بإعداد الميزانية التشغيلية في صورتھا كاملة  

بدون نقص في أحد

وراء تقديم تلك  معرفة 

  . الخدمات

في المنظمات الصناعية لما خاصة  التوسع في استعمال الحاسب اآلليضرورة  

 .أھمية في توفير الوقت والجھد والمعلومة المتعلقة بالميزانيات التقديرية من هُ ل

 تقوم أنضرورة  

قسم متخصص للميزانيات التقديرية مدعم باإلمكانيات البشرية المؤھلة لمثل ھذا 

 .القسم

التركيز على التأھيل العلمي للعاملين المشاركين في إعداد الميزانيات التقديرية  .6

إتاحة الفرصة لھم باالستمرار بمن حملة الشھادات المتوسطة والثانوية ، وذلك 

في تلقي المعرفة

  .خاصة بالميزانيات التقديريةأقامة دورات تدريبية مكثفة 



123 
 

  

  

  

  

  

  

א א
  

  

  

  

  

  

  

  



124 
 

  

  قـائمة المراجع
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يوضح  قوائم المنظمات الصناعية التي تم إخضاعھا بالكامل للدراسة قبل استبعاد ) 1(جدول رقم 
  .بعضھا 

  قائمة المنظمات الصناعية )1(جدول 

  طرابلس مدينة  بنغازي مدينة

  اسم المنظمة  ر  اسم المنظمة  ر

  .شركة الشعلة لصناعة النضائد  1  .شركة بنغازي للصناعات الجلدية  1

  .الشركة الوطنية للمقطورات   2  .الشركة الوطنية للصناعات الغذائية  2

  .الكحول الطبي والصناعيمصنع   3  .شركة ابوعطني لصناعة المشروبات  3

  .النسيج طرابلسمصنع   4  .مصنع مساحيق الصابون   4

  .مصنع الوحدة لإلسفنج الصناعي  5  .شركة بنغازي لأللبان  5

  .شركة األمان لصناعة اإلطارات  6  .الشركة العامة للمنسوجات والمالبس  6

  .المشروباتالشركة العربية لتصنيع وتعبئة   7   .الشركة العامة لألنابيب  7

  .مصنع التحرر للمنظفات  8  .الشركة العامة لألسالك والمنتجات الكھربائية   8

  .مصنع الحرية لإلسفنج  9  .الشركة الليبية لصناعة الدراجات  9

  .مصنع األمل لصناعة الثالجات واألفران  10   واإلسفنجشركة البيان لصناعة اللدائن  10

مصنع  المعكرونةمجمع بنينا لألغالل وصناعة  11

  .علف بنغازي

  .األلبانشركة   11

  .الشركة الوطنية العامة للمطاحن واألغالل  12  .شركة األسمنت الليبية 12

  .الليبية للجرارتشركة ال  13  .شركة بنغازي للنسيج 13

  .مصنع بيان الساحة الخضراء لإلسفنج  14    

  .مصنع التبغ  15    

  . شركة الشاحنات والسيارات  16    

  .الشركة العامة لآلالت والمعدات الزراعية  17    

  .مصنع مسحوق الغسول  18    

  

  

  

  

  

  



يوضح  قوائم شركات التأمين التي تم إخضاعھا بالكامل للدراسة قبل استبعاد ) 2(جدول رقم 
  .بعضھا 

  قائمة شركات التأمين )2(جدول 

  طرابلس مدينة

  اسم المنظمة  ر

  .شركة ليبيا للتأمين  1

  .األفريقية للتأمين الشركة  2

  .الشركة المتحدة للتأمين  3

  .شركة الثقة للتأمين  4

  .للتأمين ة الليبوشرك  5

  .شركة الصحاري للتأمين  6

  .نشركة التكافل للتأمي  7

  .شركة القافلة للتأمين  8

  .الليبية للتأمين الصحي  9

  

  .للدراسة قبل استبعاد بعضھا يوضح  قوائم المصارف التي تم إخضاعھا بالكامل ) 3(جدول رقم 

  قائمة المصارف  )3(جدول 

  طرابلسمدينة   بنغازي مدينة

  اسم المنظمة  ر  اسم المنظمة  ر

  .مصرف الصحاري  1  .مصرف التجارة والتنمية  1

  ).الجمھورية+ األمة (مصرف الجمھورية   2  .مصرف اإلجماع العربي  2

  .مصرف األمان  3  .مصرف المتوسط  3

  .مصرف الوفاء  4  .الوحدةمصرف   4

المؤسسة المصرفية (مصرف شمال أفريقيا   5    

 ً   ).األھلية سابقا

  .مصرف االدخار واالستثمار العقاري  6    

  .المصرف الزراعي  7    

  .مصرف التنمية  8    

  .مصرف السراي للتجارة واالستثمار  9    

  .مصرف الواحة 10    

  .مصرف الخليج األول الليبي 11    

  .المصرف الليبي الخارجي 12    



  .يوضح  قوائم الفنادق التي تم إخضاعھا بالكامل للدراسة قبل استبعاد بعضھا ) 4(جدول رقم 

  

  قائمة الفنادق)  4(جدول 

  طرابلس مدينة  بنغازي مدينة

  اسم المنظمة  ر  اسم المنظمة  ر

  .الفندق الكبير  1  .فندق تيبستي  1
  .فندق باب البحر  2  .فندق إوزو  2
  .فندق الودان  3  .فندق النوران  3
  .فندق كورنتيا  4  .فندق الفضيل  4
ً ( Redson Blueفندق   5  .فندق الواحات  5   ). المھاري سابقا
  .فندق الفصول األربعة  6  .فندق بنغازي  6
  .فندق توباكس  7    
  .فندق الصفاء  8    
  .فندق قصر الظھرة  9    
  .فندق الشاطئ الذھبي 10    
  .الدبلوماسيالفندق  11    
  .فندق النخلة 12    
  .فندق الشجرة 13    
  .فندق الصافي 14    

  .فندق الواحات 15    
  .فندق صحراء ليبيا 16    
  فندق األخوة  17    
  .فندق السرايا السياحي 18    
  .فندق برج المدينة 19    
  ).ZUMIT(فندق  20    
  

  

  



  

المجتمع النھائي محل يوضح  قائمة تضم المنظمات الليبية التي تم استبعادھا من ) 5(جدول رقم 
  .الدراسة وأسباب االستبعاد

  )5(جدول 

  المستبعدةقائمة مفردات المجتمع 

 المنظمات الصناعية
  سبب االستبعاد  اسم المنظمة  ر
  .2009رمضان  م التوقف عن العمل من شھرت  .شركة الشعلة لصناعة النضائد  1

  . تمت اإلزالة لغرض التطوير  .مصنع الكحول الطبي والصناعي  2

  . تمت اإلزالة لغرض التطوير  مصنع النسيج طرابلس  3

  .تمت اإلزالة لغرض التطوير  .مصنع الوحدة لإلسفنج الصناعي  4

ً   . مصنع مسحوق التحرر  5  .متوقف عن العمل حاليا

 .زالة لغرض التطويرفي اإل قائماً ومدرجمازال   .مصنع الحرية لإلسفنج  6

.تمت اإلزالة لغرض التطوير  .مصنع بيان الساحة الخضراء لألسفنج  7

  .تم التوقف عن العمل وھي مدرجة لإلزالة   . الشركة العامة لآلالت والمعدات الزراعية  8

  .متوقف حالياً عن العمل  .شركة األلبان طرابلس  9

  .تم التوقف عن العمل  .للجرارتالشركة الليبية   10

متوقف العمل منذ فترة طويلة واآلن تحت الصيانة   .مصنع مساحيق بنغازي  11
  .والتطوير إلعادة التمليك

 التقوم بإعداد الميزانيات التقديرية بسبب توقف المصنع  .الشركة الليبية لصناعة الدراجات  12

  .التوقف عن العمل منذ فترة طويلةتم   شركة البيان لصناعة اللدائن واإلسفنج   13

  قطاع شركات التأمين

  سبب االستبعاد  اسم المنظمة  ر

  .التقوم بإعداد الميزانيات التقديرية  .شركة الليبو للتأمين  14

  . التقوم بإعداد الميزانيات التقديرية  .شركة التكافل للتأمين  15

بسبب أنھا حديثة  بإعداد الميزانيات التقديرية التقوم  .شركة القافلة للتأمين  16
. العھد

بسبب أنھا حديثة  التقوم بإعداد الميزانيات التقديرية  .الليبية للتأمين الصحي  17
.  . العھد
  قطاع المصارف

  سبب االستبعاد  اسم المنظمة  ر

  .فرع واحد واليعد الميزانيات التقديرية  مصرف الوفاء  18

  .اليعد الميزانيات التقديرية  .والتنميةمصرف التجارة   19

  قطاع الفنادق



  سبب االستبعاد  اسم المنظمة  ر

  .الفندق تحت الصيانة  .فندق باب البحر  20

  .يتم إعدادھا من قبل إدارة السلسلة بالخارج  .فندق كورنتيا  21

ً( Redson Blueفندق   22   . يتم إعدادھا من قبل إدارة السلسلة بالخارج  ).المھاري سابقا

  .الفندق غير متعاون مع البحث العلمي  . فندق الشجرة  23

  .اليعد الميزانيات التقديرية  . افيفندق الص  24

   .اليعد الميزانيات التقديرية  ).ZUMIT(فندق   25

   .اليعد الميزانيات التقديرية  فندق األخوة   26

  .تم االفتتاح قبل سبعة أشھر وبالتالي اليعد الميزانيات  .السياحيفندق السرايا   27

  . تم االفتتاح قبل أربعة أشھر وبالتالي اليعد الميزانيات  . فندق برج المدينة  28

   .اليعد الميزانيات التقديرية  .فندق الواحات ببنغازي  29

   .اليعد الميزانيات التقديرية  .فندق بنغازي  30

             

          .يوضح  القائمة النھائية للمنظمات الليبية التي خضعت للدراسة) 6(جدول رقم 

  )6(جدول                      

  محل الدراسةمفردات المجتمع ل النھائية قائمةال

  المنظمات الصناعية

  اسم المنظمة  ر

  .الشركة الوطنية للمقطورات   1

  .شركة األمان لصناعة اإلطارات  2

  .الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات  3

  .مسحوق التحررمصنع   4

  .مصنع األمل لصناعة الثالجات واألفران  5

  .الشركة الوطنية العامة للمطاحن واألغالل  6

  .مصنع التبغ  7

  .شركة الشاحنات والسيارات   8

  .شركة بنغازي للصناعات الجلدية  9

   .الغذائيةالشركة الوطنية للصناعات   10

  .شركة ابوعطني لصناعة المشروبات  11

  .شركة بنغازي لأللبان  12

  .الشركة العامة للمنسوجات والمالبس  13



   .الشركة العامة لألنابيب  14

  .الشركة العامة لألسالك والمنتجات الكھربائية   15

  . مجمع بنينا لألغالل وصناعة المعكرونة  16

  )المطاحن بنغازيشركة (.مصنع علف بنغازي

  .شركة األسمنت الليبية  17

  .شركة بنغازي للنسيج  18

  قطاع شركات التأمين

  اسم المنظمة  ر

  .شركة ليبيا للتأمين  19

  .الشركة األفريقية للتأمين  20

  .الشركة المتحدة للتأمين  21

  .شركة الثقة للتأمين  22

  . شركة الصحاري للتأمين  23

  قطاع المصارف

  المنظمةاسم   ر

  .مصرف الصحاري  24

  ).الجمھورية+ األمة (مصرف الجمھورية   25

  .مصرف األمان  26

  .مصرف شمال أفريقيا   27

  .مصرف االدخار واالستثمار العقاري  28

  .المصرف الزراعي  29

  .مصرف التنمية  30

  .مصرف السراي للتجارة واالستثمار  31

  .مصرف الواحة  32

  .الليبي مصرف الخليج األول  33

  .المصرف الليبي الخارجي  34

  .مصرف اإلجماع العربي  35

  .مصرف المتوسط  36

  .مصرف الوحدة  37

  قطاع الفنادق

  اسم المنظمة  ر

  .الفندق الكبير  38



  .فندق الودان  39

  .فندق الفصول األربعة  40

  . فندق توباكس  41

  .فندق قصر الظھرة  42

  .فندق الشاطئ الذھبي  43

  .الفندق الدبلوماسي  44

  .فندق النخلة  45

  .فاءفندق الص  46

  .فندق الواحات  47

  .فندق صحراء ليبيا  48

  .فندق تيبستي  49

  .فندق إوزو  50

  .فندق النوران  51

  .فندق الفضيل  52

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



א
א א א מ

א מ

אא    אא
  

،،

أداة من  نظراً ألھمية البحث العلمي في تطوير المجاالت المختلفة، وألھمية الميزانيات التقديرية ك

وم الباحث  والتنسيق،ابة،أدوات التخطيط ، والتنظيم، والرق واالتصال في مختلف المنظمات ، يق

ة في  ات التقديري داد الميزاني ى أسباب إع ة داخل بھذه الدراسة بھدف التعرف عل المنظمات الليبي

  .و طرابلس بنغازي تينطاق مدين

  

ذه  لء ھ اھمة بم نكم التفضل بالمس ل م ة ونأم تبيان المرفق تمارة االس ديكم اس ين أي ع ب ه نض علي

الغ في تحقيق ا ر الب ع شركتكم األث ر عن واق اتكم التي تعب م وبيان الستمارة، حيث سيكون ألرائك

ات  أن بيان م ب أغراض الدراسة، وفي الوقت الذي نأمل منكم اإلجابة بسرعة قدر المستطاع، نعلمك

  .ھذه االستمارة ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط

  

  

  
  عاونكم معناشاكرين حسن ت

  
  سعد محمد العبيدي/ الباحث



  : السؤاللمناسبة أو ملء الفراغ حسب طبيعة بارة اـأمام الع) (اإلجابة بوضع عالمة يرجى 
  : أوالًـ معلومات عن مالئ االستبيان

  .اإلدارةرئيس مجلس  :الوظيفة .1
  .مدير عام

  .ممدير عانائب 
  .رئيس قسم التكاليف
  .لماليةرئيس قسم الشئون ا
  .رئيس قسم اإلنتاج

  .رئيس قسم المبيعات
  .رئيس قسم المشتريات
  .مدير إدارة الميزانيات

 .2  : المؤھل العلمي
   .ثانوية

   .دبلوم متوسط
   .دبلوم عالي
  .بكالوريوس
  .ماجستير
  .دكتوراه
  .................  )تذكر(أخرى 

. 3  :  التخصص
  .محاسبة

   .إدارة أعمال
   .اقتصاد
   .تمويل
  .تسويق
  )  ................. تذكر(أخرى 

.4  :  مدة الخدمة في المنظمة
  .سنوات 5أقل من 

  .سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
  .سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 
   .سنة فأكثر 15من 

  



  : ھات في إعدادفكم مرة شارك ، عن إعداد الميزانيات التقديرية باعتبارك شخص مسئول.5
  .مرات 3من مرة إلى 

   .مرات 6إلى  4من 
   .مرات 9إلى  7من 
  .فأكثر 10من 

  
  : ثانياًـ خصائص عن المنظمة

.1   :ملكية الشركة
  شركة عامة

  شركة مساھمة 
  ھل يتوفر للشركة ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد؟ .2

  نعم 
  ال 
  ؟مول به داخل الشركةبنعم، فھل الھيكل التنظيمي مع) 2(إذا كانت اإلجابة في .3

  نعم 
  ال 
  م ومعتمد؟ مّ ھل يتوفر للشركة نظام محاسبي مصُ  .4

  نعم 
  ال 
ً  نعم، فھل النظام المحاسبي مطبقّ ب )4(إذا كانت اإلجابة في  .5   ؟بالشركة فعليا

  نعم 
  ال 
  ؟ ليفھل يتم تطبيقه من خالل منظومة الحاسب اآلمطبق فعلياً ، إذا كان ھناك نظام محاسبي  .6

  نعم 
      ال 

 ً    :معلومات عن إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية داخل المنظمة:  ثالثا
  :من يقوم بإعداد الميزانية التقديرية.1

    لجنة الميزانية
  وحدة الميزانيات التقديريةقسم أو 

  االستعانة بجھات من خارج المنظمة
  .........................تذكرأخرى،

  
  



  
ي إذا ك .2 ة ف ة) 1(انت اإلجاب ة الميزاني ة بصفاتھم  ھي لجن ذه اللجن ون أعضاء ھ ، فممن تتك

  المھنية؟ 
......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
 .3  : أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية

ة       ة الفعلي ى الميزاني اد عل تم االعتم نوات الماضيةي ة  للس ة التقديري داد للميزاني لالنطالق لإلع
  .للعام القادم 

  .قديرية للعام القادمالبدء من الصفر إلعداد الميزانية الت     
  ..................تذكرأسلوب آخر،      
  انية والفترة الالزمة لكل خطوة؟  ھل يتم إعداد جدول زمني يوضح خطوات إعداد الميز.4

  نعم 
  ال 
  ، فھل يتم استكمال الميزانية في الوقت المحدد؟) 4(إذا كانت اإلجابة بنعم في .5

  نعم 
  ال 
د فما ، إعداد الميزانيات استكمال في  ة تأخيرإذا كانت ھناك مد.6 ادة بع الوقت ھي األسابيع الزي

  ؟المحدد
  أقل من أسبوعين 

  أسبوعين إلى أقل من أربع أسابيع
  أربعة أسابيع فأكثر  

  كم تستغرق مدة إعداد الميزانية التقديرية؟  .7
  شھر

  شھرين
  ثالث شھور
  أربعة شھور

  أكثر من أربعة أشھر
 .8  يف تعد الميزانيات التقديرية بالمنظمة؟ ك

  بانتظام وبشكل دوري دون انقطاع
  بشكل دوري لكنه منقطع

  الجھات الرقابية مثالند طلبھا من جھات االختصاص، كأمانة الصناعة أوالمصارف أوتعد فقط ع
  ....................تذكرأخرى، 

  
  



  
  

 ً   : ديريةإعداد الميزانيات التق سبابأمعلومات عن :رابعا

ا  ات، ومشار إليھ ة في المنظم ات التقديري داد الميزاني ة إلع فيما يلي مجموعة من األسباب المؤدي

أمام أجابتك ) (بمجموعة من األسئلة، يرجى إبداء الرأي حول تلك األسئلة وذلك بوضع عالمة 

  ).حسب المقياس المدرج( المناسبة 

 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

1  
يم  ة وتقي تكم بإعدادھا لغرض الرقاب تقوم منظم

  :األداء
  

  

            . يتم تقسيم الھيكل اإلداري إلى مراكز مسؤولية
ة  واردة بالميزاني طة ال ديرات األنش ين تق ربط ب تم ال ي

  .مراكز المسؤولية المختصة بتنفيذھاو
          

            .يتم توجيه النشاط فعلياً أثناء تنفيذ الميزانية

            .يتم قياس النتائج الفعلية لكل مركز مسؤولية
واردة  طة ال ديرات األنش ة بتق ائج الفعلي ة النت تم مقارن ي

  .بالميزانية
          

            .يتم تحديد االنحرافات

            .لك االنحرافات لمعرفة أسبابھايتم تحليل ت
يتم إعداد تقارير عن تلك االنحرافات ألغراض التخطيط 

  .المستقبلي
          

2  
ين  ربط ب ل ال ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  ):التنسيق(األھداف المختلفة 
  

  

            .يقوم كل مركز مسؤولية بتحديد األھداف الخاصة به
رية الفرعية الخاصة بكل مركز يتم إعداد الميزانية التقدي

  .مسؤولية بناءاً على تلك األھداف 
          

ة لكل مراكز  ة الفرعي ات التقديري يتم الربط بين الميزاني

ين خطط كل  المسؤولية، بحيث ال يكون ھناك تعارض ب

  .مركز

          



  
  

 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  د مالح

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

3  
يط  ل التخط ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  :التشغيلي
  

  

ات أو  ة للمبيع ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  . اإليرادات 
          

            .تقوم منظمتكم بإعداد الميزانية التقديرية للمخزون

            .تقوم منظمتكم بإعداد الميزانية التقديرية لإلنتاج

ة  واد األولي ة للم ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .المباشرة
          

ة  ة للعمال ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .المباشرة
          

اليف  ة للتك ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .الصناعية اإلضافية
          

ة البضاعة تقوم منظمتكم بإعداد الميزانية التقد ة لتكلف يري

  .المصنعة
          

            .تقوم منظمتكم بإعداد الميزانية التقديرية لتكلفة المبيعات

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .اإلدارية
          

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .التسويقية
          

            . ائمة الدخل التقديريةتقوم منظمتكم بإعداد ق

            .تقوم منظمتكم بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية

  
  
  
  
  
  



  

 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

4  
ياغة  ل ص ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  :االستراتيجيات
  

  

وم ل  تق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع منظم

  .الدخول إلى أسواق بيع جديدة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .الخروج من أسواق البيع القائمة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .نتج جديدإنتاج م نشاط في الدخول قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .من نشاط إنتاج منتج قائم  جالخرو قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .التوسع في نشاط إنتاج منتج قديم قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .الشراء أو التأجير لألصول الثابتة اراتقر
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

رارات راء إي  ق ار ش ن اختي ة  ةاألصول الثابتم المتاح

  .التي تحقق أكبر صافي دخلو

          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .ديمةاستبدال األصول الثابتة الق قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

رارات ة  ق مالية الحالي زات الرأس ي التجھي ع ف التوس

اء( ة  كاقتن ادة طاق ن زي ى يمك ازن حت مصنع أو مخ

  .)اإلنتاج والبيع

          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .إنشاء فروع جديدة للمنظمة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

ى  رة الحجم عل ة كبي دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالني

  .صافي دخل المنظمة مستقبالً 
          



 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

5  
تكم ب وم منظم ة تق ل مقابل ن أج دادھا م إع

  :المتطلبات القانونية
  

  

ة ات التقديري داد الميزاني البكم بإع ة تط ة داخلي اك جھ  ھن

            ).كالجمعية العمومية للمنظمة مثالً ( 

ة  ات التقديري البكم بإعداد الميزاني ھناك جھة خارجية تط

            ).كالقطاع التابع له منظمتكم مثالً ( 
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א
א א א מ

א מ

אא א
  

،،

أداة من  نظراً ألھمية البحث العلمي في تطوير المجاالت المختلفة، وألھمية الميزانيات التقديرية ك

وم الباحث  ،والتنسيقأدوات التخطيط ، والتنظيم، والرقابة، واالتصال في مختلف المنظمات ، يق

ة في  ات التقديري داد الميزاني ى أسباب إع ة داخل بھذه الدراسة بھدف التعرف عل المنظمات الليبي

  .وطرابلس بنغازي تينطاق مدين

  

ذه  لء ھ اھمة بم نكم التفضل بالمس ل م ة ونأم تبيان المرفق تمارة االس ديكم اس ين أي ع ب ه نض علي

ث الغ في تحقيق  االستمارة، حي ر الب ع شركتكم األث ر عن واق اتكم التي تعب م وبيان سيكون ألرائك

ات  أن بيان م ب أغراض الدراسة، وفي الوقت الذي نأمل منكم اإلجابة بسرعة قدر المستطاع، نعلمك

  .ھذه االستمارة ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط

  

  

  
  شاكرين حسن تعاونكم معنا

  
  سعد محمد العبيدي/ الباحث
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  : السؤاللمناسبة أو ملء الفراغ حسب طبيعة بارة اـأمام الع) (اإلجابة بوضع عالمة يرجى 
  : أوالًـ معلومات عن مالئ االستبيان

   :الوظيفة .1
  .اإلدارةرئيس مجلس 

  .مدير عام
  .ممدير عانائب 

  .إدارة الحساباترئيس 
  .مدير إدارة الميزانيات

  .................)  تذكر(أخرى 
 .2  : المؤھل العلمي
   .ثانوية

   .دبلوم متوسط
   .دبلوم عالي
  .بكالوريوس
  .ماجستير
  .دكتوراه
  .................  )تذكر(أخرى 

. 3  :  التخصص
  .محاسبة

   .إدارة أعمال
   .اقتصاد
   .تمويل
  .تسويق
  )  ................. تذكر(أخرى 

  :  في المنظمةمدة الخدمة .4
  .سنوات 5أقل من 

  .سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
  .سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 
   .سنة فأكثر 15من 
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  : ت في إعدادھافكم مرة شارك ، عن إعداد الميزانيات التقديرية باعتبارك شخص مسئول.5
  .مرات 3من مرة إلى 

   .مرات 6إلى  4من 
   .مرات 9إلى  7من 
  .فأكثر 10من 

  
  : ثانياًـ خصائص عن المنظمة

.1   :لمصرفملكية ا
  .ةعام منظمة
   .مساھمةمنظمة 

  ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد؟  مصرفھل يتوفر لل.2
  نعم 
  ال 
  ؟مصرفبنعم، فھل الھيكل التنظيمي معمول به داخل ال) 2(إذا كانت اإلجابة في .3

  نعم 
  ال 
  م ومعتمد؟ مّ بي مصُ نظام محاس مصرفھل يتوفر لل .4

  نعم 
  ال 
ً  نعم، فھل النظام المحاسبي مطبقّ ب )4(إذا كانت اإلجابة في  .5   ؟مصرفبال فعليا

  نعم 
  ال 
  ؟ فھل يتم تطبيقه من خالل منظومة الحاسب اآللي مطبق فعلياً ، إذا كان ھناك نظام محاسبي .6

  نعم 
      ال 

 ً    :يات التقديرية داخل المنظمةمعلومات عن إعداد وتنفيذ الميزان:  ثالثا
  :من يقوم بإعداد الميزانية التقديرية.1

    لجنة الميزانية
  وحدة الميزانيات التقديريةقسم أو 

  االستعانة بجھات من خارج المنظمة
  .........................تذكرأخرى،
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ي  .2 ة ف ة) 1(إذا كانت اإلجاب ة الميزاني ذه  ھي لجن ون أعضاء ھ ة بصفاتھم ، فممن تتك اللجن
  المھنية؟ 

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
 .3  : أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية

ة       ة الفعلي ى الميزاني اد عل تم االعتم نة اواي يةللس نوات الماض ة  لس داد للميزاني الق لإلع لالنط
  .التقديرية للعام القادم 

  .البدء من الصفر إلعداد الميزانية التقديرية للعام القادم     
  ..................تذكرأسلوب آخر،      
  انية والفترة الالزمة لكل خطوة؟  ھل يتم إعداد جدول زمني يوضح خطوات إعداد الميز.4

  نعم 
  ال 
  ، فھل يتم استكمال الميزانية في الوقت المحدد؟) 4(إذا كانت اإلجابة بنعم في .5

  نعم 
  ال 
دھي األسابيفما ،  مدة تأخير في استكمال إعداد الميزانيات ھناكإذا كانت .6 ادة بع الوقت  ع الزي

  ؟المحدد
  أقل من أسبوعين 

  أسبوعين إلى أقل من أربع أسابيع
  أربعة أسابيع فأكثر

    
  كم تستغرق مدة إعداد الميزانية التقديرية؟  .7

  شھر
  شھرين

  ثالث شھور
  أربعة شھور

  أكثر من أربعة أشھر
  
  كيف تعد الميزانيات التقديرية بالمنظمة؟  .8

  كل دوري دون انقطاعبانتظام وبش
  بشكل دوري لكنه منقطع

  .الجھات الرقابية مثال أو رف ليبيا المركزيمصكند طلبھا من جھات االختصاص، تعد فقط ع
  ....................تذكرأخرى، 
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 ً   : إعداد الميزانيات التقديرية أسبابمعلومات عن :رابعا

ا  ات، ومشار إليھ ة في المنظم ات التقديري داد الميزاني ة إلع فيما يلي مجموعة من األسباب المؤدي

أمام أجابتك ) (بمجموعة من األسئلة، يرجى إبداء الرأي حول تلك األسئلة وذلك بوضع عالمة 

  ).حسب المقياس المدرج( المناسبة 

 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
افق أو

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

1  
يم  ة وتقي تكم بإعدادھا لغرض الرقاب تقوم منظم

  :األداء
  

  

            . يتم تقسيم الھيكل اإلداري إلى مراكز مسؤولية
ة  واردة بالميزاني طة ال ديرات األنش ين تق ربط ب تم ال ي

  .ومراكز المسؤولية المختصة بتنفيذھا
          

            .جيه النشاط فعلياً أثناء تنفيذ الميزانيةيتم تو

            .يتم قياس النتائج الفعلية لكل مركز مسؤولية
واردة  طة ال ديرات األنش ة بتق ائج الفعلي ة النت تم مقارن ي

  .بالميزانية
          

            .يتم تحديد االنحرافات

            .يتم تحليل تلك االنحرافات لمعرفة أسبابھا
تقارير عن تلك االنحرافات ألغراض التخطيط يتم إعداد 

  .المستقبلي
          

2  
ين  ربط ب ل ال ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  ):التنسيق(األھداف المختلفة 
  

  

            .يقوم كل مركز مسؤولية بتحديد األھداف الخاصة به
يتم إعداد الميزانية التقديرية الفرعية الخاصة بكل مركز 

  .تلك األھداف مسؤولية بناءاً على 
          

ة لكل مراكز  ة الفرعي ات التقديري يتم الربط بين الميزاني

ين خطط كل  المسؤولية، بحيث ال يكون ھناك تعارض ب

  .مركز
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

3  
د تكم بإع وم منظم يط تق ل التخط ن أج ادھا م

  :التشغيلي
  

  

             .يراداتلإل متكم بإعداد الميزانية التقديريةتقوم منظ

ة  ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم دماتتق  للخ

ديمھا  ن وراء تق رادات م ى إي ول عل ع الحص المتوق

  ).عدد كل نوع خدمة سيتم تقديمھا(والمتمثل في 

          

  الخدمات ميزانية التقديرية لتكلفة تقوم منظمتكم بإعداد ال

ديمھا  ن وراء تق رادات م ى إي ول عل ع الحص المتوق

  ). تكلفة كل نوع خدمة سيتم تقديمھا( والمتمثل في

          

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .اإلدارية
          

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

   .للخدمات ةالتسويقي
          

            . تقوم منظمتكم بإعداد قائمة الدخل التقديرية

            .تقوم منظمتكم بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

4  
وم من ياغة تق ل ص ن أج دادھا م تكم بإع ظم

  :االستراتيجيات
  

  

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .جديدةخدمات  تقديم الدخول إلى أسواق قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .قائمةتقديم خدمات الخروج من أسواق  قرارات
          

تكم بإ وم منظم ل تق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن ع

  .ةجديد تقديم خدمات نشاط في الدخول قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .من نشاط تقديم خدمات قائمة  جالخرو قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .مة قديمةالتوسع في نشاط تقديم خد قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .الشراء أو التأجير لألصول الثابتة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  . ةاختيار شراء األصول الثابت قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .استبدال األصول الثابتة القديمة اتقرار
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

رارات ة  ق مالية الحالي زات الرأس ي التجھي ع ف التوس

  .)مباني جديدة  كاقتناء(

          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .إنشاء فروع جديدة للمنظمة قرارات
          

ل ت ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم ق

ى  رة الحجم عل ة كبي دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالني

  .صافي دخل المنظمة مستقبالً 
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

5  
دادھا تكم بإع وم منظم ة  تق ل مقابل ن أج م

  :المتطلبات القانونية
  

  

ة ات التقديري داد الميزاني البكم بإع ة تط ة داخلي اك جھ  ھن

            ).كالجمعية العمومية للمنظمة مثالً ( 

ة  ات التقديري البكم بإعداد الميزاني ھناك جھة خارجية تط

            ).كالقطاع التابع له منظمتكم مثالً ( 

  
  

  



155 
 

א
א א א מ

א מ

א א א א
  

،،

أداة من  نظراً ألھمية البحث العلمي في تطوير المجاالت المختلفة، وألھمية الميزانيات التقديرية ك

وم الباحث  التنسيق،وأدوات التخطيط ، والتنظيم، والرقابة، واالتصال في مختلف المنظمات ، يق

ة في  ات التقديري داد الميزاني ى أسباب إع ة داخل بھذه الدراسة بھدف التعرف عل المنظمات الليبي

  .و طرابلس بنغازي تينطاق مدين

  

ذه  لء ھ اھمة بم نكم التفضل بالمس ل م ة ونأم تبيان المرفق تمارة االس ديكم اس ين أي ع ب ه نض علي

الغ في تحقيق االستم ر الب ع شركتكم األث ر عن واق اتكم التي تعب م وبيان ارة، حيث سيكون ألرائك

ات  أن بيان م ب أغراض الدراسة، وفي الوقت الذي نأمل منكم اإلجابة بسرعة قدر المستطاع، نعلمك

  .ھذه االستمارة ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط

  

  

  
  م معناشاكرين حسن تعاونك

  
  سعد محمد العبيدي/ الباحث
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  : السؤاللمناسبة أو ملء الفراغ حسب طبيعة بارة اـأمام الع) (اإلجابة بوضع عالمة يرجى 
  : أوالًـ معلومات عن مالئ االستبيان

   :الوظيفة .1
  .اإلدارةرئيس مجلس                

  .مدير عام
  .ممدير عانائب 

  .رئيس قسم التكاليف
  .سم الشئون الماليةرئيس ق

  .مدير إدارة الميزانيات
  )............تذكر(أخرى
 .2  : المؤھل العلمي
   .ثانوية

   .دبلوم متوسط
   .دبلوم عالي
  .بكالوريوس
  .ماجستير
  .دكتوراه
  .................  )تذكر(أخرى 

. 3  :  التخصص
  .محاسبة

   .إدارة أعمال
   .اقتصاد
   .تمويل
  .تسويق
  )  ................. تذكر(أخرى 

.4  :  مدة الخدمة في المنظمة
  .سنوات 5أقل من 

  .سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
  .سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 
   .سنة فأكثر 15من 
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  : ت في إعدادھافكم مرة شارك ، عن إعداد الميزانيات التقديرية باعتبارك شخص مسئول.5
  .مرات 3من مرة إلى 

   .مرات 6إلى  4من 
   .مرات 9إلى  7من 
  .فأكثر 10من 

  
  : ثانياًـ خصائص عن المنظمة

   :الفندقملكية .1
  .قطاع عام

  قطاع خاص
  ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد؟  فندقھل يتوفر لل.2

  نعم 
  ال 
  ؟فندقبنعم، فھل الھيكل التنظيمي معمول به داخل ال) 2(إذا كانت اإلجابة في .3

  نعم 
   ال
  م ومعتمد؟ مّ نظام محاسبي مصُ  فندقھل يتوفر لل .4

  نعم 
  ال 
ً  نعم، فھل النظام المحاسبي مطبقّ ب )4(إذا كانت اإلجابة في  .5   ؟فندقبال فعليا

  نعم 
  ال 
  ؟ فھل يتم تطبيقه من خالل منظومة الحاسب اآلليمطبق فعلياً ، إذا كان ھناك نظام محاسبي  .6

  نعم 
      ال 

 ً    :معلومات عن إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية داخل المنظمة:  ثالثا
  :من يقوم بإعداد الميزانية التقديرية.1

    لجنة الميزانية
  وحدة الميزانيات التقديريةقسم أو 

  االستعانة بجھات من خارج المنظمة
  .........................تذكرأخرى،
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ي  .2 ة ف ة ال) 1(إذا كانت اإلجاب ةھي لجن ة بصفاتھم  ميزاني ذه اللجن ون أعضاء ھ ، فممن تتك

  المھنية؟ 
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... 

 .3  : أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية
ة      ة الفعلي ى الميزاني اد عل تم االعتم نة أوا ي يةللس نوات الماض ة  لس داد للميزاني الق لإلع لالنط

  .التقديرية للعام القادم 
  .البدء من الصفر إلعداد الميزانية التقديرية للعام القادم     
  ..................تذكرأسلوب آخر،      
  انية والفترة الالزمة لكل خطوة؟  ھل يتم إعداد جدول زمني يوضح خطوات إعداد الميز.4

  نعم 
  ال 
  ، فھل يتم استكمال الميزانية في الوقت المحدد؟) 4(إذا كانت اإلجابة بنعم في .5

  نعم 
  ال 
فما ھي األسابيع الزيادة بعد الوقت ، عداد الميزانيات ھناك مدة تأخير في استكمال إإذا كانت  .6

   المحدد؟
  أقل من أسبوعين 

  أسبوعين إلى أقل من أربع أسابيع
  أربعة أسابيع فأكثر  

  كم تستغرق مدة إعداد الميزانية التقديرية؟  .7
  شھر

  شھرين
  ثالث شھور
  أربعة شھور

  أكثر من أربعة أشھر
 .8  لتقديرية بالمنظمة؟ كيف تعد الميزانيات ا

  بانتظام وبشكل دوري دون انقطاع
  بشكل دوري لكنه منقطع

  الجھات الرقابية مثالند طلبھا من جھات االختصاص، كأمانة الصناعة أوالمصارف أوتعد فقط ع
  ....................تذكرأخرى، 
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 ً   : إعداد الميزانيات التقديرية سبابأمعلومات عن :رابعا

ا فيما يلي مج ات، ومشار إليھ ة في المنظم ات التقديري داد الميزاني ة إلع موعة من األسباب المؤدي

أمام أجابتك ) (بمجموعة من األسئلة، يرجى إبداء الرأي حول تلك األسئلة وذلك بوضع عالمة 

  ).حسب المقياس المدرج( المناسبة 

 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

1  
يم  ة وتقي تكم بإعدادھا لغرض الرقاب تقوم منظم

  :األداء
  

  

            . يتم تقسيم الھيكل اإلداري إلى مراكز مسؤولية
ة  واردة بالميزاني طة ال ديرات األنش ين تق ربط ب تم ال ي

  .ومراكز المسؤولية المختصة بتنفيذھا
          

            .ط فعلياً أثناء تنفيذ الميزانيةيتم توجيه النشا

            .يتم قياس النتائج الفعلية لكل مركز مسؤولية
واردة  طة ال ديرات األنش ة بتق ائج الفعلي ة النت تم مقارن ي

  .بالميزانية
          

            .يتم تحديد االنحرافات

            .يتم تحليل تلك االنحرافات لمعرفة أسبابھا
تلك االنحرافات ألغراض التخطيط  يتم إعداد تقارير عن

  .المستقبلي
          

2  
ين  ربط ب ل ال ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  ):التنسيق(األھداف المختلفة 
  

  

            .يقوم كل مركز مسؤولية بتحديد األھداف الخاصة به
يتم إعداد الميزانية التقديرية الفرعية الخاصة بكل مركز 

  .اف مسؤولية بناءاً على تلك األھد
          

ة لكل مراكز  ة الفرعي ات التقديري يتم الربط بين الميزاني

ين خطط كل  المسؤولية، بحيث ال يكون ھناك تعارض ب

  .مركز
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

3  
ن  دادھا م تكم بإع وم منظم يط تق ل التخط أج

  :التشغيلي
  

  

             .يراداتلإل متكم بإعداد الميزانية التقديريةتقوم منظ

ة  ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم دمات تق للخ

ي ة ف ديمھا والمتمثل ع تق در ( المتوق دمات المق دد الخ ع

  ) .الخدمات أنواعتقديمھا بحسب كل نوع من 

          

ة تقوم منظمتكم بإعداد الميزاني ة لتكلف الخدمات ة التقديري

  .من وراء تقديمھا إيراداتالمتوقع الحصول على 
          

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .اإلدارية
          

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .للخدمات التسويقية
          

            . قديريةتقوم منظمتكم بإعداد قائمة الدخل الت

            .تقوم منظمتكم بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

4  
ياغة  ل ص ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  :االستراتيجيات
  

  

وم من ل تق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع ظم

  .جديدةخدمات  تقديم الدخول إلى أسواق قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .قائمةتقديم خدمات الخروج من أسواق  قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .ةجديد تقديم خدمات طنشا في الدخول قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .من نشاط تقديم خدمات قائمة  جالخرو قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .التوسع في نشاط تقديم خدمة قديمة قرارات
          

م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم ل تق ن أج الية م

  .الشراء أو التأجير لألصول الثابتة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

رارات راء إي  ق ن ش ة  ةاألصول الثابتم ي  والمتاح الت

  .تحقق أكبر صافي دخل

          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .ابتة القديمةاستبدال األصول الث قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

رارات ة  ق مالية الحالي زات الرأس ي التجھي ع ف التوس

  ).مباني جديدة  لزيادة الدخل  كاقتناء(

  

          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .إنشاء فروع جديدة للمنظمة قرارات
          

وم من ل تق ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع ظم

ى  رة الحجم عل ة كبي دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالني

  .صافي دخل المنظمة مستقبالً 
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

5  
ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم ة تق ل مقابل

  :المتطلبات القانونية
  

  

ة ات التقديري داد الميزاني البكم بإع ة تط ة داخلي اك جھ  ھن

            ).كالجمعية العمومية للمنظمة مثالً ( 

ة  ات التقديري البكم بإعداد الميزاني ھناك جھة خارجية تط

            ).كالقطاع التابع له منظمتكم مثالً ( 
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א
א א א מ

א מ

אא א
  

،،

أداة من  نظراً ألھمية البحث العلمي في تطوير المجاالت المختلفة، وألھمية الميزانيات التقديرية ك

وم الباحث  تنسيق،والأدوات التخطيط ، والتنظيم، والرقابة، واالتصال في مختلف المنظمات ، يق

ة في  ات التقديري داد الميزاني ى أسباب إع ة داخل بھذه الدراسة بھدف التعرف عل المنظمات الليبي

  .وطرابلس بنغازي تينطاق مدين

  

ذه  لء ھ اھمة بم نكم التفضل بالمس ل م ة ونأم تبيان المرفق تمارة االس ديكم اس ين أي ع ب ه نض علي

الغ في تحقيق االستمارة ر الب ع شركتكم األث ر عن واق اتكم التي تعب م وبيان ، حيث سيكون ألرائك

ات  أن بيان م ب أغراض الدراسة، وفي الوقت الذي نأمل منكم اإلجابة بسرعة قدر المستطاع، نعلمك

  .ھذه االستمارة ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط

  

  

  
  عناشاكرين حسن تعاونكم م

  
  سعد محمد العبيدي/ الباحث
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  : السؤاللمناسبة أو ملء الفراغ حسب طبيعة بارة اـأمام الع) (اإلجابة بوضع عالمة يرجى 
  : أوالًـ معلومات عن مالئ االستبيان

  .رئيس قسم التأمينات الطبي                              .اإلدارةرئيس مجلس  :الوظيفة .1
  .التأمين البحري رئيس قسم                                             .مدير عام

  .اإلجباريتأمين السيارات رئيس قسم                                       .ممدير عانائب 
  تأمين السيارات االختياري رئيس قسم.                             إدارة الحساباترئيس 

  .                        رئيس قسم التأمينات العامة.                            ياترئيس إدارة الميزان
  ).................تذكر(أخرى .              رئيس قسم تأمينات الحرق والسطو

  
 .2  : المؤھل العلمي
   .ثانوية

   .دبلوم متوسط
   .دبلوم عالي
  .بكالوريوس
  .ماجستير
  .دكتوراه

. 3  :  صالتخص
  .محاسبة

   .إدارة أعمال
   .اقتصاد
   .تمويل
  .تسويق
  )  ................. تذكر(أخرى 

  
.4  :  مدة الخدمة في المنظمة

  .سنوات 5أقل من 
  .سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
  .سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 
   .سنة فأكثر 15من 
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  : ت في إعدادھافكم مرة شارك ، انيات التقديريةعن إعداد الميز باعتبارك شخص مسئول.5
  .مرات 3من مرة إلى 

   .مرات 6إلى  4من 
   .مرات 9إلى  7من 
  .فأكثر 10من 

  
  : ثانياًـ خصائص عن المنظمة

.1   :ملكية الشركة
  .ةعام شركة

  .شركة مساھمة
  ھل يتوفر للشركة ھيكل تنظيمي مصمم ومعتمد؟ .2

  نعم 
  ال 
  ؟بنعم، فھل الھيكل التنظيمي معمول به داخل الشركة) 2(جابة في إذا كانت اإل.3

  نعم 
  ال 
  م ومعتمد؟ مّ ھل يتوفر للشركة نظام محاسبي مصُ  .4

  نعم 
  ال 
ً  نعم، فھل النظام المحاسبي مطبقّ ب )4(إذا كانت اإلجابة في  .5   ؟بالشركة فعليا

  نعم 
  ال 
  ؟ فھل يتم تطبيقه من خالل منظومة الحاسب اآللي ،مطبق فعلياً  إذا كان ھناك نظام محاسبي .6

  نعم 
      ال 

 ً    :معلومات عن إعداد وتنفيذ الميزانيات التقديرية داخل المنظمة:  ثالثا
  :من يقوم بإعداد الميزانية التقديرية.1

    لجنة الميزانية
  وحدة الميزانيات التقديريةقسم أو 

  االستعانة بجھات من خارج المنظمة
  .........................تذكرأخرى،
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ي  .2 ة ف ة) 1(إذا كانت اإلجاب ة الميزاني ة بصفاتھم  ھي لجن ذه اللجن ون أعضاء ھ ، فممن تتك

  المھنية؟ 
......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
 .3  : أسلوب إعداد الميزانيات التقديرية

ة       ة الفعلي ى الميزاني اد عل تم االعتم نة أي نوات الماضيةا وللس ة  لس داد للميزاني لالنطالق لإلع
  .لقادم التقديرية للعام ا

  .البدء من الصفر إلعداد الميزانية التقديرية للعام القادم     
  ..................تذكرأسلوب آخر،      
  انية والفترة الالزمة لكل خطوة؟  ھل يتم إعداد جدول زمني يوضح خطوات إعداد الميز.4

  نعم 
  ال 
  ية في الوقت المحدد؟، فھل يتم استكمال الميزان) 4(إذا كانت اإلجابة بنعم في .5

  نعم 
  ال 
فما ھي األسابيع الزيادة بعد الوقت ،  ھناك مدة تأخير في استكمال إعداد الميزانياتإذا كانت  .6

   المحدد؟
  أقل من أسبوعين 

  أسبوعين إلى أقل من أربع أسابيع
  أربعة أسابيع فأكثر  

  كم تستغرق مدة إعداد الميزانية التقديرية؟  .7
  شھر
  رينشھ

  ثالث شھور
  أربعة شھور

  أكثر من أربعة أشھر
  كيف تعد الميزانيات التقديرية بالمنظمة؟  .8

  بانتظام وبشكل دوري دون انقطاع
  بشكل دوري لكنه منقطع

  الجھات الرقابية مثالند طلبھا من جھات االختصاص، كأمانة الصناعة أوالمصارف أوتعد فقط ع
  ....................تذكرأخرى، 
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 ً   : إعداد الميزانيات التقديرية سبابأمعلومات عن :رابعا

ا  ات، ومشار إليھ ة في المنظم ات التقديري داد الميزاني ة إلع فيما يلي مجموعة من األسباب المؤدي

أمام أجابتك ) (بمجموعة من األسئلة، يرجى إبداء الرأي حول تلك األسئلة وذلك بوضع عالمة 

  ).لمدرجحسب المقياس ا( المناسبة 

 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 أوافق

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

1  
يم  ة وتقي تكم بإعدادھا لغرض الرقاب تقوم منظم

  :األداء
  

  

            . يتم تقسيم الھيكل اإلداري إلى مراكز مسؤولية
واردة  طة ال ديرات األنش ين تق ربط ب تم ال ة ي بالميزاني

  .ومراكز المسؤولية المختصة بتنفيذھا
          

            .يتم توجيه النشاط فعلياً أثناء تنفيذ الميزانية

            .يتم قياس النتائج الفعلية لكل مركز مسؤولية
واردة  طة ال ديرات األنش ة بتق ائج الفعلي ة النت تم مقارن ي

  .بالميزانية
          

            .يتم تحديد االنحرافات

            .يتم تحليل تلك االنحرافات لمعرفة أسبابھا
يتم إعداد تقارير عن تلك االنحرافات ألغراض التخطيط 

  .المستقبلي
          

2  
ين  ربط ب ل ال ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  ):التنسيق(األھداف المختلفة 
  

  

            .يقوم كل مركز مسؤولية بتحديد األھداف الخاصة به
زانية التقديرية الفرعية الخاصة بكل مركز يتم إعداد المي

  .مسؤولية بناءاً على تلك األھداف 
          

ة لكل مراكز  ة الفرعي ات التقديري يتم الربط بين الميزاني

ين خطط كل  المسؤولية، بحيث ال يكون ھناك تعارض ب

  .مركز
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
 افقأو

أوافق 

  لحد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

  بشدة

3  
يط  ل التخط ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  :التشغيلي
  

  

             .يراداتلإل متكم بإعداد الميزانية التقديريةتقوم منظ

ة  ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم دماتتق  للخ

در  ائق المق دد الوث ي ع ة ف ديمھا والمتمثل ع تق المتوق

  . بحسب كل نوع من انواع التأميناتإصدارھا 

          

ة  ة لتكلف الخدمات تقوم منظمتكم بإعداد الميزانية التقديري

ة  +قيمة الوثيقة كورقة (المتوقع تقديمھا والمتمثلة في قيم

ة  +للوثيقة اإلصداررسوم  ا في حال ع دفعھ النسبة المتوق

  .)احتمال وقوع الحدث الذي تم تأمينه لديكم

          

وم من روفات تق ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع ظم

  .اإلدارية
          

روفات  ة للمص ة التقديري داد الميزاني تكم بإع وم منظم تق

  .للخدمات التسويقية
          

            . تقوم منظمتكم بإعداد قائمة الدخل التقديرية

            .تقوم منظمتكم بإعداد قائمة المركز المالي التقديرية
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 أسباب إعداد الميزانيات التقديرية في المنظمات م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

4  
ياغة  ل ص ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  :االستراتيجيات
  

  

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .جديدةخدمات  تقديم الدخول إلى أسواق قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .قائمةتقديم خدمات الخروج من أسواق  قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .ةجديد تقديم خدمات نشاط في الدخول قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .من نشاط تقديم خدمات قائمة  جالخرو قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .التوسع في نشاط تقديم خدمة قديمة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .الشراء أو التأجير لألصول الثابتة قرارات
          

ا داد الموازن تكم بإع وم منظم ل تق ن أج مالية م ت الرأس

  . ةاختيار شراء األصول الثابت قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .استبدال األصول الثابتة القديمة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

رارات ة  ق مالية الحالي زات الرأس ي التجھي ع ف التوس

  .) مباني جديدة ناءكاقت(

          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

  .إنشاء فروع جديدة للمنظمة قرارات
          

ل  ن أج مالية م ات الرأس داد الموازن تكم بإع وم منظم تق

ى  رة الحجم عل ة كبي دراسة مدي تأثير الحمالت اإلعالني

  .صافي دخل المنظمة مستقبالً 
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 عداد الميزانيات التقديرية في المنظماتأسباب إ م.ر
أوافق 

  بشدة
أوافق   أوافق

 لحد ما
ال 
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

5  
ة  ل مقابل ن أج دادھا م تكم بإع وم منظم تق

  :المتطلبات القانونية
  

  

ة ات التقديري داد الميزاني البكم بإع ة تط ة داخلي اك جھ  ھن

            ).كالجمعية العمومية للمنظمة مثالً ( 

ة ھناك  ات التقديري البكم بإعداد الميزاني جھة خارجية تط

            ).كالقطاع التابع له منظمتكم مثالً ( 
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Abstract 

Organizations use variety of management methods to realize their goals. 

Among these techniques, they use balance sheet predominantly as a tool for 

planning and control ignoring other functions of balance sheet. Reviewing 

previous studies in this area has revealed that they restricted in outlining the 

role of balance sheet as an instrument of planning and control. Therefore, the 

current study aims to answer the questions raised about other roles of 

balance sheets within Libyan organizations. The main issue needs to be 

addressed as a problem of the study is articulated in the following question: 

“What are the motives of Libyan organizations in both Tripoli and Benghazi 

cities for preparing balance sheets?” to answer this question, a set of sub-

objectives were identified in order to answer the following questions: 

1- To what extent do Libyan organizations prepare their balance sheets 

because of legal requirement? 

2- To what extent do Libyan organizations prepare their balance sheets for 

planning and control purpose? 

3- To what extent do Libyan organizations prepare their balance sheets for 

strategic planning? 

4- To what extent do Libyan organizations prepare their balance sheets to 

monitoring and evaluating performance?  

5- To what extent do Libyan organizations prepare their balance sheets to 

coordinate the objectives of different divisions? 



To achieve the study objectives, the study population was confined to in 

two types of organizations that operate within Tripoli and Benghazi districts, 

namely industrial and service organizations. The industrial establishments 

were determined according to the resolution No 99, 2005 concerning 

reconstruction of public companies, state-owned organizations that offered 

for ownership while service organizations were that of insurance, banking, 

and hotel sectors.  The population, after excluding the establishments that do 

not prepare balance sheet, was consisted of 18 industrial organizations, 14 

banks, and 15 four- and five-stars hotels with total of 52 organizations. A 

questionnaire was sent to each of these organizations of which 49 were 

collected. Collected data was analyzed by SPSS software using descriptive 

statistical method represented in percentages and frequencies tables. The 

differences between arithmetical means were tested using t-test.  

Several results were obtained but the main outcome was that industrial 

and service organizations prepare balance sheet for specific known reasons: 

for monitoring course of action plan and appraising its performance; linking 

different objectives of the organization’s divisions; operational planning for 

next fiscal year; strategic planning in general; as well as it is legal 

requirement of the organization’s general assembly or of the sector.  

In light of obtained outcomes, the following recommendations may be 

rendered: 

1. Service organizations must prepare balance sheet on regular base to 

maximize the opportunities of utilizing it. 



2. Service organizations should prepare operating budget in complete 

form without missing any of its components to know about the real 

cost and revenue of offering its services. 

3. Computerization should be adopted especially in industrial 

organizations for its importance in saving time and efforts and 

providing balance sheet-related information. 

4. Organizations in general and industrial in particular should establish a 

specific division of preparing balance sheets equipped with qualified 

staff. 

5. More emphasis should placed on scientific qualification of the 

personnel participating in preparing balance sheets by allowing them 

to continue acquiring more knowledge in their domain through 

related institutes and colleges as well as launching intensive training 

courses in balance sheet-related subjects. 
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