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الحمد والشكر ل رب العالمين أوال وأخي ار الذي وفقني لما قمت به من جهد متواضع إلتمام هذه الرسالة.
ثم أتوجه بالشكر واإلحترام والتقدير لألساتذة األفاضل الدكتور علي سليمان النعامي الذي خصص لي وقته
الثمين لمتابعة إخراج هذا البحث فزاده ثراء وأهمية وعطاء من خالل خبراته وعلمه الواسع و الدكتور مفيد
الشيخ علي الذي شرفني بمتابعة بحثي والدكتور جبر إبراهيم الداعور والدكتور إبراهيم واكد اللذين وقفوا
بجانبي وزمالئي خالل الدراسة ولم يدخروا أي جهد لمساندتنا حتى النهاية وغمرونا بفيض علمهم الواسع
فجزاهم ال عنا أحسن األجر والثواب .
ولكل أساتذة كلية اإلقتصاد و العلوم اإلدارية بجامعة األزهر .
كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألساتذة الذين تكرموا بمناقشة

رسالتي هذه وهم األستاذ الدكتور

(إسكندر نشوان) مناقشا خارجيا و األستاذ الدكتور ( جبر الداعور) مناقشا داخليا سائال المولى عز وجل
أن يسجل لهم ذلك الجهد المشكور في ميزان حسناتهم يوم القيامة.
وفي هذا المقام أتقدم بالشكر الخالص إلى الزميل محمد أبو رحمة والزميل خالد حماد
كما و أتقدم بخالص الشكر و التقدير ألساتذتي المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيمهم هذا البحث.
والى المحاسبين والمدراء الماليين واإلداريين في و ازرة الصحة والى مركز أكسنت الدولي لتعليم اللغات
سائال ال العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا البحث حجة لنا ال علينا يوم القيامة إنه قريب سميع
مجيب الدعاء .

ج

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء ودراسة نظام الموازنات على أساس األنشطة Activity-
) Based Budgeting (ABBمقارنة مع النظام التقليدي للموازنات  ،استنادا إلى الكتب والدراسات المحاسبية
في هذا المجال  ،ومدى توفر أسس و مقومات نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المستشفيات
الحكومية العاملة في قطاع غزة بغرض إمكانية تطبيق النظام مستقبال .ولقد تم اختبار ذلك من خالل فرضية
رئيسية تقضي بأنه تتوفر لدى المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة المقومات األساسية التي تمكنها من
تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ،وهي تمثل المتغير التابع في الدراسة وخمسة فرضيات فرعية
تمثل المتغيرات المستقلة وهي توجهات اإلدارة ،وتوفر هيكل تنظيمي سليم ،و توفر أنظمة محاسبية سليمة ،و
توافر الكفاءات العلمية والمهنية ،وتنوع الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات وفرضية رئيسية أخرى تتمثل في
أنه توجد معوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المستشفيات الحكومية
العاملة في قطاع غزة .وقد إعتمدت الدراسة على إستبانه وزعت على مجتمع الدراسة المكون من جميع
المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة وعددها ثالثة عشر مستشفى باالضافة الى الدائرة المالية في
وزراة الصحة واإلدارة العامة للمستشفيات واإلدارة العامة للمخازن في الو ازرة .
وخلصت الدراسة إلى أن جميع المقومات واألسس المقترحة في الدراسة( توجهات اإلدارة ،وتوفر
هيكل تنظيمي سليم ،و توفر أنظمة محاسبية سليمة ،و توافر الكفاءات العلمية والمهنية ،وتنوع الخدمات
المقدمة من قبل المستشفيات) هي حقيقية وموجودة فعال في الواقع العملي ،والتي تمثل بنية تحتية لتطبيق نظام
الموازنات على أساس األنشطة في الو ازرة .إال أنه هناك معوقات تحول دون إمكانية تطبيق نظام الموازنات
على أساس األنشطة في الوزراة وكان من أهمها إرتفاع تكلفة التطبيق ،والصعوبات العملية و الفنية المتعلقة
بتحليل األنشطة و التكاليف.
وقد أوصت الدراسة بتبني تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBألنه يقدم بيانات
تكلفة أكثر دقة ،وتساعد في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات السليمة وضرورة التخطيط لعملية تطبيق
نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBبشكل جيد في المستشفيات وذلك عن طريق اإلستعانة بخبراء
ومستشارين مؤهلين ومتخصصين ولديهم الدراية والخبرة الكافية في مجال تطبيق هذا النظام المتطور.
د

Abstract
This study aimed to shed light and study the system of Activity-Based
Budgeting (ABB) in comparison with the traditional system. based on the accounting
books and studies in this area and the availability of the foundations and the elements
of the system of Activity-Based Budgeting (ABB) in the government hospitals
operating in the Gaza Strip, for the purpose of the possibility of application of the
system in the future. The study has been tested through a main hypothesis which

stipulates the availability of the basic components in government hospitals operating
in the Gaza Strip which enable the application of the Budgeting based on ABB

system, This represent the dependent variable and five hypotheses which represent
the independent variables which are the management orientation, availability of a
sound organizational structure, the availability of accounting systems, and the
availability of scientific and professional competences, and the diversity of services
provided by hospitals in addition to another main premise representing the presence
of obstacles that prevent the application of the Budgeting based on ABB system in
government hospitals operating in the Gaza Strip.
The study was based on a questionnaire distributed to the population of the
study which includes 13 government hospitals operating in the Gaza Strip in addition
to the Department of Finance at the Ministry of Health the General Administration of
Hospitals and General Administration of stores in the ministry. The study concluded
that all the ingredients and principles proposed in the study are real and actually exist
in practice, which represents the infrastructure for the application of the system
Activity-Based Budgeting (ABB) in the ministry. But there are obstacles to the

possibility of the application of the system Activity-Based Budgeting (ABB) in ministry
, the most important of which was the high cost of the application, and the practical
and technical difficulties related to the analysis activities and costs
The study recommended the adoption of the implementation of (ABB) system ،
as it introduces more accurate cost data ، this helps in planning، control. and sound
decision-marking and should plan to application process of Activity –Based
Budgeting (ABB) system in a good way in hospitals by using specialist experts and
advisors in the application aspect in this advanced system.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 .0.0خطة الدراسة
 .0.2الدراسات السابقة

1

4.4

خطة الدراسة

 4.4.4مقدمة
إن التطورات السريعة والمتالحقة على مستوى العالم ،أوجبت على الشركات الراغبة في االستمرار
في بيئة التصنيع الحديثة ،التي تتسم بالمنافسة الشديدة ،ان تعمل جاهدة على توحيد االبعاد الثالثة
لالستراتيجية ،والتي تمثل دعائم المثلث االستراتيجي ( )QTC Triangleوهي (الجودة) وتعني مدى
مصداقية مكونات المنتج وفقا لمتطلبات وتوقعات الزبون ،و(التكلفة) والتي تقاس بمدى قدرة العميل على
الدفع القتناء المنتج ،و(الوقت) ويقصد به سرعة دخول المنتج للسوق ،وذلك عبر تخفيض الوقت االزم
لإلنتاج ،باإلضافة الى سرعة توصيل المنتج للزبون عند الحاجة اليه (.)Ansari, et, al., 2009: 5
من هنا برز التوجه نحو تخصيص التكاليف علي أساس مدى استفادة كل منتج من أنشطة
الخدمات اإلنتاجية ،فكان لزاما على المنشآت والمنظمات الحفاظ على مكانتها بتخفيض تكاليفها دون
اإلضرار بجودة المنتج والخدمات التي تقدمها وتخصيص التكاليف على أساس مدى إستفادة كل منتج من
أنشطة الخدمات اإلنتاجية مما أدى إلى تطوير أنظمة تكاليف لمعالجة التغيرات الناجمة عن هذا التطور
الحاصل في العالم ال سيما أن أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية لم تعد دقيقة وكافية الستيعاب هذه
التحديات مما دفع المحاسبة اإلدارية بضرورة توفير المعلومات المحاسبية التي يجب أن تتوافق مع
إحتياجات اإلدارة في إعداد الخطط والرقابة عليها حتى يتكامل االرتباط فيما بينها وبين بيئة األعمال.
حيث تعتبر الموازنات أحد أساليب اإلدارة العليا تحاول من خاللها رسم صورة لمستقبل المنشأة
وتوقع ما ستؤول إليه في ظل متغيرات بيئية متوقعة ،وبما أنها إحدى األدوات المهمة التي تستخدم من قبل
مؤسسات القطاع العام والخاص على السواء لغايات التخطيط والرقابة وتقييم األداء مما يتطلب تسليط
الضوء على إعداد الموازنة في و ازرة الصحة الفلسطينية حيث تعتبر الموازنة "عصب التخطيط المالي الذي
تقوم به اإلدارة الفاعلة من أجل المحافظة على مواردها من الهدر والرقابة عليها بما يساعدها على القيام
بوظائفها" (البشيتي.)2 ،2112 :
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وتعد الموازنة على أساس األنشطة أحد األساليب اإلدارية الحديثة ذات الفائدة في إدارة تكاليف
الخدمات المعاونة والمشتركة في الشركات،ولكنه يحتاج إلى توافر عدد من المتطلبات لكي يكتب له
النجاح  .حيث عرف ( )Mclemore, 2112الموازنة على أساس األنشطة على أنها "تقنية لتحسين دقة
التقديرات المالية ولزيادة إدراك المنظمة" .أما ) (Antos, 2005فيعرف الموازنة على أساس األنشطة بأنها
"عملية تخطيط وتحكم في األنشطة المتوقعة من المنظمة إلشتقاق موازنة فعالة التكاليف تعنى بحمل
العمل المتنبأ به وتحقيق األهداف اإلستراتيجية المتفق عليها".
وبالتالي يتضح أن الموازنة على أساس األنشطة هي خطة مستقبلية لما يجب أن تكون عيه
التكاليف للوصول لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة ،بحد أدنى من الهدر في الموارد .ولكي يتم ذلك
األمر البد من توفر عدة مقومات النجاح تطبيق هذا النوع من الموازنات ،ومن هنا انبثقت فكرة هذه
الدراسة ،من حيث التعرف المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنة على أساس األنشطة في
المستشفيات العاملة في قطاع غزة ،ومعيقات تطبيقها.
 4.4.2مشكلة الدراسة
في ضوء المتغيرات البيئية الحديثة وعلى رأسها التغيرات التكنولوجية وما لها من أثر على إدارة األنشطة
يالحظ عدم تلبية موازنة البنود التقليدية للخطط واألهداف الموضوعة فبالتالي كان البد من اإلتجاه نحو
النموذج الذي يلبي طموحات المحاسبة اإلدارية الحديثة في مجال إدارة التكلفةCost Management
والتي تهدف إلى خفض التكلفة مع الحفاظ على الجودة والتوظيف األمثل للموارد المتاحة .
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:
 -0هل تطبق المستشفيات الحكومية الفلسطينية غزة نظام مالي يمكن من إعداد الموازنات وفق المدخل
الحديث ،الموازنة على أساس األنشطة.
 -2هل تتوفر المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنة على أساس األنشطة في المستشفيات الحكومية
الفلسطينية.
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 -2هل توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق الموازنة على أساس األنشطة في المستشفيات
الحكومية الفلسطينية.
 4.4.4أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية نظام الموازنات على أساس األنشطة حيث يعمل على دعم تطوير األداء
المالي والعمل على زيادة الربحية وذلك من خالل تخصيص التكاليف وتحديد األنشطة التي تضيف قيمة
واألنشطة التي ال تضيف قيمة ومن ثم تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة الربحية .يزيد من أهمية هذه
الدراسة الندرة في الدراسات العربية التي تناولت نظام الموازنات على أساس األنشطة ،وافتقار المكتبات
العربية ،والفلسطينية لمثل هذه الدراسات .كما تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية القطاع الصحي في
المجتمع الفلسطيني والحكومة الفلسسطينية حيث تعتبر موازنة و ازرة الصحة من اكبر موازنات السلطة
الوطنية الفلسطينية  ،حيث تم من خالل هذه الدراسة قياس مقومات ومعيقات تطبيق نظام الموازنات على
أساس النشطة على المستشفيات الحكومية في قطاع غزة.
 4.4.4أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:
.0

دراسة مدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق الموازنة على أساس األنشطة في
المستشفيات الحكومية الفلسطينية.

.2

البحث عن المعوقات التي تحول دون تطبيقه ،في المستشفيات الحكومية الفلسطينية.

.2

التعرف على البيئة المالئمة والمقومات األساسية إلعداد الموازنة على أساس األنشطة.

.4

التعرف على الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تطبيق نظام ،وسبل عالجها ،ومحاولة
التغلب عليها.
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.1

التعرف على مدى إمكانية تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة في المستشفيات الحكومية
الفلسطينية.

.2

دراسة اإلطار الفكري لمدخل الموازنة على أساس األنشطة واستعراض الدراسة ألدبيات الموازنة
بشكل عام والموازنة على أساس األنشطة بشكل خاص كونها أحد أدوات المحاسبة اإلدارية
الحديثة.

 4.4.5فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى:
تتوفر المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على أساس األنشطة في المستشفيات العاملة في قطاع
غزة.
ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 -0تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة علي أساس األنشطة في تطبيق
الموازنة على أساس األنشطة في المستشفيات الحكومية الفلسطينية.
 -2توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق الموازنة على أساس األنشطة في المستشفيات الحكومية
الفلسطينية.
 - 2توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق الموازنة على أساس األنشطة في
المستشفيات الحكومية الفلسطينية.
 -4توافر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق الموازنة على أساس األنشطة في
المستشفيات الحكومية الفلسطينية.
 -1تنوع الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة يتطلب تطبيق الموازنة على أساس األنشطة في المستشفيات
الحكومية الفلسطينية.
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الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( ) ABBفي تطبق
المستشفيات العاملة في قطاع غزة .
 4.4.6منهج الدراسة
تتطلب هذه الدراسة اإلستعانة المنهج العلمي المعاصر الذي يتكون من:
المنهج االسـتقرائي :يعتممد همذا الممنهج علمى د ارسمة وتحليمل واسمتقراء األبحماث والد ارسمات السمابقة التمي تقمع
فممي مجممال الد ارسممة بممما يسمماهم فممي تقيمميم النممموذج الحممالي فممي إعممداد الموازنممة ،واسممتخالص اإلطممار الفكممري
للموازنة على أساس األنشطة ) )ABBوابمراز ممدى تموفر المقوممات األساسمية الالزممة إلعمداد الموازنمة علمى
أساس األنشطة ) (ABBفي المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة.
المــنهج االســتنباطي :يتمثممل فممي جمممع المعلومممات الماليممة المتعلقممة بالمستشممفيات ،مممن خممالل إعممداد إسممتبانة
وتوزيعها على مجتمع الدراسة حيث يتم تحليل البيانات بواسطة البرنامج اإلحصائي  .SPSSللتعرف على
ممدى تموفر المقوممات األساسمية الالزممة لتطبيمق نظمام الموازنمة علمى أسماس األنشمطة ( ،)ABBوالصمعوبات
والمعوقات التي تحول دون تطبيقه.
 4.4.7متغيرات الدراسة
تتكون الدراسة من متغير مستقل واحد ومجموعة من المتغيرات التابعة حيث يعتبر تطبيق نظام الموازنات
على أساس األنشطة في المستشفيات الحكومية هو المتغير المستقل أما المتغيرات التابعة فهي كالتالي:
-0توجه وادراك اإلدارة العليا ألهمية النظام.
 -2وجود هيكل تنظيمي سليم وأنظمة محاسبية متقدمة وكفاءات علمية.
 -2تنوع الخدمات المقدمة من المستشفيات للجمهور.
 -4المنافسة الموجودة مع المستشفيات الخاصة.
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 4.2الدراسات السابقة
يستعرض هذا القسم من الفصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،من خالل
االستعانة بمنشورات الجامعات المحلية في محافظات غزة ،باإلضافة إلى منشورات الجامعات العربية
واألجنبية.
( -)4دراسة ("Activity Based Budgeting at Digital :)Block & p. Carr,4999
:Semiconductor", International Journal of Strategic Cost Management,
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عملية تطبيق نظام ) )ABBفي أحد المؤسسات أشباه
الموصالت الرقمية .وقد كانت هذه الدراسة دراسة حالة حيث خلصت إلى النتائج التالية ،فقد اعتمدت
الشركة المدروسة ألشباه الموصالت الرقمية  Digital Semiconductorعلى الموازنات القائمة على
أساس النشاط حتى تتمكن من فهم أفضل لهيكل التكاليف ووضع توقعات أكثر معقولية لتكاليف المنتجات
المستقبلية .وقد وضع نظام التكاليف على أساس األنشطة ) (ABCاألساس لنشاط الموازنات على أساس
األنشطة ) )ABBعن طريق تحسين توزيع التكاليف والتمييز الواضح  Clearly Identifyingلألنشطة
التي ال تضيف قيمة .ولقد سلك نظام الموازنات على أساس األنشطة بالنسبة لشركة أشباه الموصالت
الرقمية سلسلة القيمة ،وبالتالي توفير المعلومات المحاسبية و التكاليفية عن جميع الوظائف .كما إن
اإلنفاق اإلداري محكوم باألنشطة وأيضا من جانب المستفيدين من األنشطة ،كما يفيد هذا النظام في
إبراز هياكل التكلفة لتقدير تكاليف المنتج في المستقبل والذي له دور حاسم في تحديد ربحية خط اإلنتاج.
وفي نهاية المطاف ،جعل نظام الموازنات على أساس األنشطة العملية الكلية لوضع الموازنة أسهل وأكثر
وضوحا ،عبر إستعراض وظيفي تكاليف العمليات التجارية واألنشطة ذات الصلة .وبذلك نستطيع تكوين
ق اررات تنفيذية وق اررات إستثمار مضمونة أكثر وتكون لديه فكرة أفضل عن أثرها المالي في المستقبل،
وأخي ار ،فقد إستفادت شركة أشباه الموصالت الرقمية من نظام الموازنات على أساس األنشطة في وضع
نقطة إنطالق لتحديد التكاليف المستهدفة ،والتي عززت قدرة الشركة على تثبيت نفسها بين منافسي مزودي
أشباه الموصالت الرقمية.
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()2

دراسة ( )Mousatafa, 2005بعنوان“An Application of Activity-Based- :

Budgeting in Shared Service Departments and Its Perceived Benefits and
”Barriers under Low-IT Environment Conditions
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى إمكانية تطبيق موازنة األنشطة والفوائد والعقبات التي يمكن أن
تواجه إعداد هذه الموازنة عند تطبيقها في بيئة تتميز بإنخفاض مستوى اإلعتماد على التقنيات الحديثة في
تشغيل أنظمة المعلومات المحاسبية وقد اعتمدت الدراسة على إجراء تطبيق اختباري على اثنين من
األقسام الخدمية في شركتين مختلفتين (قسم الحسابات وقسم النقل) ،باإلضافة إلى إستخدام أداة إستقصاء
إلستطالع رأى العاملين في قسمين محل التطبيق االختباري حول إمكانية التطبيق ،فوائده المتوقعة،
ومعوقات التطبيق المحتملة .ومن أهم نتائج الدراسة ،إن تطبيق نظام ( )ABBيحقق عددا من الفوائد.
كما أن الصعوبات الناشئة عن غياب تقنيات تشغيل البيانات المحاسبية يمكن تعويضها عن طريق زيادة
المجهود اإلنساني في الحاالت التي يتوفر فيها العنصر البشري .إضافة إلى أن هناك قبول عام لنظام
( )ABBبين العاملين وقد أوصت الدراسة بقياس طاقة العنصر البشري من قبل المهنيين بالبحث في
مجاالت تحليل األنشطة.
( )4دراسة العبيدي ( ,)2115بعنوان" :دور الموازنة المرنة على أساس النشاط في الرقابة على
التكاليف  :دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات الجلدية".
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى زيادة أو انخفاض تكلفة المنتج ،من خالل الموازنات
التخطيطية على أساس النشاط ،كما هدفت إلى إبراز دور الموازنات المرنة على أساس األنشطة في
الرقابة على عنصر التكاليف ،والحصول على معلومات أكثر دقة وتفصيال ،وذلك من خالل استخدام
المنهج التجريبي ،بالتطبيق على الشركة العامة للصناعات الجلدية – معمل بغداد ،وقد توصلت الدراسة
إلى عدة نتائج أهمها :أن الشركة بتطبيقها للموازنة على أساس األنشطة تحصل على بيانات أكثر
تفصيال ودقة من النظم التقليدية ،وبالتالي فإن اعتماد أساس األنشطة عند اعداد الموازنات يزيد من
فعالية استخدام الموازنات كأداة ووسيلة لتحقيق الرقابة على التكاليف .كما أن اعتماد الموازنة على أساس
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األنشطة يوفر اسلوبا لتتبع عناصر التكلفة منذ مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ لتكاليف الشركة ،وبناءا على
ما توصلت إليه من نتائج ،أوصت الدراسة بضرورة تطبيق أنظمة التكاليف الحديثة والسيما نظام التكاليف
على أساس األنشطة ألهميته في المنشآت الصناعية ،والتحول إلى استخدامه وتكييف األساليب كافة
المرتبطة بنظام التكاليف وال سيما الموازنات المرنة للحصول على أدق النتائج.
( )4دراسة (الجخلب )2117 ,بعنوان" :دور أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في تطوير األداا
المالي ,دراسة تطبيقية حول إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية وفقاً ألسلوب :"ABC
تهدف هذه الدراسة بشكل أساس إلى البحث في إمكانية إستخدام نظام ( )ABCفي المؤسسات
التعليمية بداية ومن ثم البحث في إمكانية وجدوى إعداد الموازنة على أساس األنشطة في الجامعة
اإلسالمية ،ولقد تم إختبار ذلك من خالل أسئلة الدراسة والتي تتمحور حول إمكانية إستخدام ( (ABCفي
إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية والمزايا المترتبة على إستخدامه ،وذلك من خالل قيام الباحث بدراسة
واقع إعداد موازنة الجامعة ،ومن ثم تطبيق األسلوب الجديد على موازنة الجامعة .وقد إعتمدت الدراسة
على األسلوب التحليلي واجراء المقابالت المباشرة مع أصحاب المواقع المختلفة في الجامعة والتي ترتبط
مباشرة بالموازنة سواء بإعدادها أو إعتمادها أو تنفيذها .وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها إن الطريقة
المتبعة حاليا في إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية تفتقر إلى األسلوب العلمي وبالتالي تحرم الجامعة من
الكثير من المزايا التي يمكن أن تحققها نتيجة إستخدام األسلوب العلمي .كما إن إعداد موازنة الجامعة
اإلسالمية حسب نظام) ()ABCيوفر أساسا سليما إلعداد موازنة الجامعة بما يحققه من مزايا على صعيد
الوفورات وامكانية تخفيض المصاريف السنوية .ويعد هذا األسلوب أسلوبا أكثر منطقية في إعتباره أساسا
سليما للتخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات.

ومن أهم توصيات الدراسة ما يأتي :ضرورة إعتماد نظام

( )ABCكأساس إلعداد موازنة الجامعة اإلسالمية .مع مراعاة التحول من النظام الحالي في إعداد
الموازنة تدريجيا إلى نظام ( )ABCاألنشطة .إضافة إلى قيام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية لتبني
هذا األسلوب والقيام بعمليات التوعية الالزمة لباقي الهرم الجامعي لتكوين الثقافة المناسبة للتحول إلى
نظام (.)ABC
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( )5دراسة )الشيخ عيد ,(2117 ,بعنوان" :مدى فاعلية الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات
قطاع غزة".
تهدف هذه الدراسة إلى إستعراض إستخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات قطاع
غزة ،وتقويم فاعلية إستخدامها ومدى توافر المقومات الالزمة لهذا اإلستخدام ،وقد إعتمد الباحث على
إستبانه وزعت على مجتمع البحث المكون من جميع بلديات قطاع غزة وعددها خمسة وعشرون بلدية.
وخلصت الدراسة إلى توفر معظم المقومات األساسية الالزمة إلستخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة
في بلديات قطاع غزة فيما عدا المجال الثالث (مشاركة المستويات اإلدارية) ،وبالتالي فإن معظم المقومات
المقترحة (إدراك اإلدارة العليا ،المستوى العلمي ،الهيكل اإلدارى ،تنوع األساليب المستخدمة) في نموذج
البحث هي حقيقة وموجودة فعال في الواقع العملي ،والتي تمثل بنية تحتية إلستخدام الموازنات كأداة
للتخطيط والرقابة في بلديات قطاع غزة .ومن أهم توصيات الدراسة ،ضرورة االستعانة بموظفين مؤهلين
ومتخصصين ولديهم الخبرة الكافية في مجال تطبيق الموازنات وتنفيذها .إضافة إلى العمل على اإلستفادة
من التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات واستغالل إمكانيات وقدرات الحاسب اآللي .وضرورة العمل على
توفير قاعدة بيانات مالية واحصائية في البلديات حيث تساعد في عملية التخطيط والتنسيق والرقابة وتقدير
الموازنات.
(-)6دراسة ) )Laux, 2008بعنوان"On the Value of Influence Activities for :
Capital Budgeting
تسلط هذه الدراسة الضوء على عملية إعداد الموازنة الرأسمالية ،ودراسة تأثير األنشطة المختلفة
على هذه العملية ،عن طريق متابعة عملية إعداد الموازنة العامة في الواليات المتحدة األمريكية ،من خالل
إجراء مقابالت مع األشخاص الذين يقومون بإعداد الموازنة العامة .وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه في
عملية الموازنة الرأسمالية ،يتطلب مشاركة المدراء في تحديد أثر األنشطة وتكلفتها قبل الموافقة على
المشروع ،مما يترتب عليه تزويد المراء بالحوافز للحصول على معلومات قيمة حول إمكانيات نجاح
المشروع ،وتساعد على الكشف عن المعلومات التي تهم المشروع .كما أوصت الدراسة بضرورة مقارنة
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تكلفة الحصول على المعلومات لدرء المشاكل قبل وقوعها بقيمة منافع إقتناء المعلومات بغرض اإلستخدام
الفعال للمعلومات في حل المشاكل في حال وقوعها.
()7

دراسة (أبورحمة, )2118,بعنوان :مدى توفر مقومات تطبيق نظام الموازنات على أساس

األنشطة ( )ABBفي بلديات قطاع غزة :دراسة ميدانية":
تهدف هذه الدراسة على التعرف على مدى توافر المقومات األساسية لتطبيق نظام الموازنات على
أساس األنشطة في بلديات قطاع غزة وخلصت هذه الدراسة إلى أنه تتوفر المقومات األساسية الالزمة
لتطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( .)ABBأي أن جميع المقومات المقترحة في نموذج
الدراسة والتي كان من أهمها وجود هيكل تنظيمي سليم ونظام محاسبي كفء باإلضافة لتوافر الكفاءات
العلمية والعملية هي حقيقية ويتفق معها العاملون في الميدان ،وتمثل بنية تحتية لتطبيق نظام الموازنات
على أساس األنشطة ( )ABBفي بلديات قطاع غزة وان بيئة بلديات قطاع غزة ليست بمنأى عن التطور
التكنولوجي الهائل في جميع مناحي الحياة ،وقد نتج عن هذا التطور تنوع وتعقيد الخدمات البلدية المقدمة
بشكل كبير من قبل بلديات قطاع غزة ،وهذا يدفع بقوة نحو تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة
( )ABBفي بلديات قطاع غزة وأوصت هذه الدراسة بعدة أمور أبرزها :ضرورة التخطيط لعملية تطبيق
نظام الموازنات على أساس األنشطة ( ،)ABBبشكل جيد في بلديات قطاع غزة ،وذلك عن طريق
اإلستعانة بخبراء ومستشارين مؤهلين ومتخصصين ولديهم الدراية والخبرة الكافية في مجال تطبيق هذا
النظام المتطور .إضافة إلى ضرورة وضع تصميم مبدئي للنظام وتشغيله إلى جانب النظام التقليدي
الحالي قبل اإلستخدام الفعلي لنظام الموازنات على أساس األنشطة ( ،)ABBومن ثم عمل مقارنة النتائج
في ظل النظامين ،فإذا كانت المنافع أكبر بالنسبة للنظام الحديث فإن على إدارة البلدية تطبيقه بشكل
كامل ،والعكس صحيح.
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( )8دراسة (" ACTIVITY BASED BUDGETING AT :)Pockevičiūte Ramun,2118
AGRICULTURAL HOLDINGS IN LITHUANIA, CASE STUDY
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية نظام الموازنات على أساس األنشطة كاده لعملية التخطيط
والرقابة وتنسيق العمليات لدى الشركات الزراعية .وقد اتجهت الدراسة إلى تحليل المعلومات حول كفاءة
النظام من خالل الدراسات السابقة كخطوة أولى  ،وثم االطالع على الدراسات العملية التي ركزت على
المواءمة بين نظام التكاليف على أساس األنشطة ونظام الموازنات على أساس األنشطة فيما يتعلق
بمنتجات الحليب على وجه الخصوص  .وقد بينت نتائج الدراسة انه من خالل النظم الحديثة للمحاسبة
اإلدارية و من خالل التكامل بين نظامي الموازنات على أساس األنشطة والتكاليف على أساس األنشطة
يعتبر ضمان لدقة حساب تكلفة المنتجات  ،والدقة في إعداد الموازنات والرقابة على األداء والتي من
خاللها تساعد على الحد من فشل العمليات الداخلية في ظل وجود تقلبات في بيئة األعمال .
(-)9دراسة (أبو محسن )2119 ,بعنوان "مدى تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في البنوك
الوطنية العاملة في قطاع غزة "دراسة تحليلية تطبيقية".
تكشف الدراسة مدى إمكانية تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في البنوك الوطنية العاملة
بقطاع غزة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها إن البنوك الفلسطينية العاملة في
قطاع غزة لديها من أنظمة المعلومات والخبرات الداخلية التي تمكنها من تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة وهذا يعد من المؤشرات الجيدة على وجود البنية التحتية للتطبيق .وكذلك فإن البنوك الوطنية
العاملة في قطاع غزة ،يتوفر لديها اإلدراك الجيد ،بأن نجاحها يتطلب العمل بشكل حثيث وجدي؛ لتعزيز
األداء المالي من خالل إستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة .و إن تدفق المعلومات المالية
التشغيلية ألنظمة التكاليف على أساس األنشطة تعد قاعدة بيانات ألهداف التطوير والتحسين المستمرين
للخدمات والتي تصب في ) (ABCوالذي تنعكس ) (ABBنظام الموازنة على أساس األنشطة و )(BSC
بطاقة األداء المتوازن نتائجه على تحسين العوائد المتحققة من خالل االستثمار األمثل للموارد بهدف إبقاء
البنك مستمر بنشاطه في بيئة تنافسية .وأوصت الدراسة بتنمية الوعي لدى مدراء البنوك الوطنية بأهمية
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أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودورها في تقديم المعلومات المالئمة إلتخاذ الق اررات ،والمساهمة في
عملية التخطيط والرقابة و وجوب إستقطاب الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق أساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة بشكل كفؤ وفاعل في البنوك و تحسين الهيكل التنظيمي في البنوك وتحديد
الصالحيات والمسؤوليات بما يتناسب مع تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.
( -)41دراسة ( )Yrd. Doç. Dr. Haluk Bengü,2141بعنوان" THE ROLE OF :
ACTIVITY BASED BUDGETING ON TARGET COSTING PRACTICES
تسعى الدراسة إلى تحليل تأثير النظام الكالسيكي ( الموازنات على أساس الحجم ) والنظام
الحديث (الموازنات على أساس النشاط )على نظام التكلفة المستهدفة  ،وقد تمت الدراسة على خمس
منتجات من شركة ) .)HBوقد افترضت الدراسة بان نظام الموازنات على أساس األنشطة هي مناسبة
لنظام التكلفة المستهدفة أكثر من نظام الموازنات على أساس الحجم .وقد توصلت الدراسة الى ان نظام
الموازنات على أساس النشاط هي أكثر تفضيال من نظام الموازنات على أساس الحجم في إنجاح تطبيق
نظام التكلف ة المستهدفة والسبب يعود إلى نظام التكلفة المستهدفة هي أداه لتخطيط التكاليف في مرحلة
مبكرة  ،وان نظام الموازنات على أساس النشاط هو المناسب لعملية التخطيط والداعم لنظام التكلفة
المستهدفة  ،بعكس نظام الموازنات على أساس الحجم الذي يخفق في عملية التخطيط المبكر للتكلفة .
( )44دراسة (حماد ,)2142,بعنوان :نموذج مقترح لتطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة
) (ABBدراسة حالة على مستشفى دار السالم بخانيونس".
هدفت هذه الدراسة إلى إستعراض نظام الموازنة على أساس األنشطة

Activity-Based

 Budgetingواقتراح نموذج لتطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة في مستشفى دار السالم
بخانيونس ،ومعرفة ما إذا توفرت المقومات الالزمة لتطبيق هذا النظام وكانت اهم النتائج أن نظام الموازنة
على أساس األنشطة يوفر معلومات مهمة عن تكلفة الخدمات المقدمة في المستشفى ،وأنه توجد بعض
الصعوبات والعقبات التي قد تواجه إدارة المستشفى عند تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة ،منها
إرتفاع تكلفة التطبيق ،والصعوبات العملية والفنية المتعلقة بتحليل األنشطة ،وثم دراسة وتحليل التكاليف.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة إعتماد نظام الموازنة على أساس األنشطة كأساس إلعداد موازنة مستشفيات
القطاع الخاص باإلضافة لضرورة إنشاء أقسام مستقلة للموازنات في المستشفيات الخاصة في قطاع غزة
وتدعيمها بالكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا ،وهذه مسألة أساسية لنجاح تطبيق نظام الموازنة على
أساس األنشطة.
( )42دراسة بكر ,وآخرون ( ,)2142بعنوان" :إمكانية تطبيق الموازنات المبنية على األنشطة في
قطاع المستشفيات األردني"
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى إمكانية تطبيق الموازنات المبنية المبني على األنشطة
في قطاع المستشفيات األردني ،من خالل معرفة مدى توفر مقومات تطبيق هذا النظام لدى منظمات ذلك
القطاع ،وقد تم تطبيق هذه الدراسة على المستشفيات األردنية الحكومية والخاصة ،من خالل اتباع المنهج
الوصفي التحليلي ،حيث استخدمت االستبانة كمصدر أساس للحصول على البيانات الخاصة بالدراسة
الميدانية ،إضافة إلى المشاهدة ،والمعاينة الواقعية ،والمقابالت الشخصية ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى
عدة نتائج أهمها :توفر مقومات تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة ،والموازنات على أساس
األنشطة في بيئة المستشفيات األردنية ،وقد تم بناء نموذج لتطبيق أنظمة التكاليف ،واإلدارة ،والموازنات
على أساس األنشطة في بعض المستشفيات األردنية ،لذلك فقد أوصت الدراسة بتعميم هذا النموذج على
كافة المستشفيات األردنية ،لما يوفره من معلومات تساند اإلدارة في أداء مهماتها التخطيطية والرقابية.
( )44دراسة العمري ,وآخرون ( ,)2142بعنوان" :أهم مقومات النجاح لنظام الموازنات المعدة على
أساس األنشطة في البنوك التجارية العاملة في األردن وأهمية تلك الموازنات في اتخاذ الق اررات االدارية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الموازنات المعدة على أساس األنشطة في لدى
البنوك التجارية العاملة في األردن ،واظهار الممارسة الفعلية المطبقة فيها ،كما هدفت كذلك إلى التعرف
على أهم مقومات نجاح تطبيق هذا النظام ،ومدى إدراك اإلدارات العليا في البنوك التجارية العاملة في
األردن لمزايا ومنافع وأهمية تلك الموازنات في اتخاذ الق اررات االدارية وفي عملية التخطيط والرقابة وتقييم
األداء .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،عبر تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة المكونة
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من ( )121موظف بنك (إداري) ،أي بنسبة ( )%20من مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )0212موظفا،
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن غالبية البنوك التجارية العاملة في األردن ال تطبق
نظام التكاليف المبني على األنشطة ،وأن مستوى استخدام الموازنات المعدة على أساس األنشطة في
عمليات الرقابة ،وتقييم األداء كان ضعيفا ،كذلك أن إدراك أهميتها وتوفر مقومات نجاحها جاءت عالية،
بينما كان أثر كل من مشاركة المستويات االدارية المختلفة في إعدادها ومستوى وجود معوقات مؤثرة في
أخير ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية لمدى استخدام
فعاليتها جاء متوسطا ،و ا
الموازنات المعدة على أساس األنشطة تبعا للمستوى الوظيفي أو المؤهل العلمي ،أو التخصص ،أو سنوات
الخبرة ،وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها :ضرورة إشراك كافة المستويات اإلدارية في البنوك
الت جارية في برامج تدريبية تتعلق بكيفية إعداد الموازنات على أساس األنشطة ،وتفعيل دور دوائر الرقابة
الداخلية والتفتيش ،والتعرف على االنحرافات في مستويات األداء المختلفة ،وأسبابها ،وطرق معالجتها
واتخاذ االجراءات التصحيحية السريعة المناسبة..
 4.2.4اإلختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة -:
في ضوء استعراض األبحاث و الدراسات السابقة وما تحتويه من معلومات هامة حول األساليب
الحديثة في مجال المحاسبة اإلدارية وخفض التكلفة والتي كان من أهمها نظام الموازنات على أساس
األنشطة فإنه حقيقة ال توجد إختالفات جوهرية بين هذه الدراسة وغيرها من الدراسات إال أن هذه الدراسة
موجهة ألهم وزراة في السلطة الفلسطينة وهي وزراة الصحة وخصوصا المستشفيات الحكومية العاملة فيها
حيث تقوم هذه المستشفيات بخدمة بعدد كبير جدا من المواطنين وكذلك فإن موازنة و ازرة الصحة تعتبر
من أضخم الموازنات في السلطة الفلسطينية حيث بلغت نسبة و ازرة الصحة من اجمالي االنفاق العام في
الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة  )%01( 2114فمن المحتمل أن تخدم هذه الدراسة وزراة
الصحة في توفير الجهد واتباع األساليب العلمية الحديثة في إعداد موازنتها مما ينعكس ايجابا على
تخفيف العبئ عن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام وكذلك تخفيض تكاليف الخدمات
المقدمة للمواطنين وبالتالي تسعير الخدمات بشكل أكفء وتقديمها بجودة أعلى.
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 4.2.2أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
باإلضافة إلى ما ورد في أهمية الدراسة ،فإن الدراسة المقترحة تتميز عن الدراسات السابقة فيما يلي:
- 0معظم الدراسات التي بحثت في هذا المجال ركزت على تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة،
أما الدراسة الحالية فإنها تركز على دراسة نظام الموازنات على أساس األنشطة.
 -2تعتبر هذه الدراسة من المحاوالت األولى التي تجرى لمعرفة مدى توفر مقومات تطبيق نظام الموازنات
على أساس األنشطة في المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة .
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2.4

مقدمة
من أهم أهداف اإلدارة العلمية الحديثة ،في مستوى الوحدة اإلقتصادية أو الدولة ككل ،اإلستخدام

عد جزءا
األمثل للطاقات ،المادية والبشرية ،وتنمية أكبر قدر من الموارد ،تحقيقا ألهداف المشروع ،التي تَ ّ
من أهداف المجتمع.
عد الموازنة ،بتخطيط الموارد واإلستخدامات ،لفترة مالية مقبلة ،مع مراعاة الظروف المحيطة بالوحدة
وتَ ّ
اإلقتصادية ،والمتوقع سريانها خالل تلك الفترة .
ثم َيراقب التنفيذ الفعلي للخطة الموضوعة ،كي تَحقق األهداف فإذا ما إنحرف التنفيذ الفعلي عن الخطة

الم َ
صححة ،في الحال ،حتى ال يتراكم اإلنحراف ،وتزداد الخسائر
الموضوعة ،فإن الدولة تتخذ الق اررات َ
ومن ثم فالموازنة تتطلب :

.0

تخطيط سياسة منسقة للمستقبل.

.2

تنفيذ الخطة ،ورقابتها.

.2

ص َححة ،ألي انحرافات ،وعالج مسبباتها.
الم َ
إتخاذ الق اررات َ

وبذلك ،تعمل الوحدة اإلقتصادية ،وهي في أمان من التقلبات اإلقتصادية ،باإلستعداد المسبق ،لمواجهة
المعوقات المنتظرة ،واألخطار المتوقعة (نور.)11 ،0222 :
2.2

تعريف الموازنات
لقد تعددت تعاريف الموازنة ،وعلى الرغم من هذا التعدد إال أن معظم هذه التعريفات تدور حول

محور واحد يتمثل في كونها تعبير رقمي (كمي وقيمي) عن خطة النشاط المتعلقة بفترة مالية مقبلة،
ووسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ ،وأداة يتم من خاللها توزيع المسؤوليات التنفيذية بين العاملين حتى
يتمكن من تقييم األداء ومتابعة التنفيذ والتحقق من إنجاز األهداف الموضوعة ،واتخاذ الق اررات المطلوبة
(عطا العمري.)21 ،2111 :
18

وقد عرف (أدم ،والرزق )082 ،2112 :الموازنة بأنها "تعبير كمي مقيم بالنقد يظهر بالتفصيل
تطلعات المنشأة إلى المستقبل وأين ترغب أن يكون ،وتعطي إدارة المشروع وسيلة لقياس التقدم في تنفيذ
األعمال لتحقيق األهداف الموضوعة".
وعرفت أيضا بأنها "تعبير كمي للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة والتي توضح خطة التشغيل
للمنشأة بما يحقق أهداف المنشأة المالية" ).(Atkinson, et. al., 2004: 400
وقد عرفها ) (Garrison, et. al., 2006أنها "خطة مفصلة للحصول على الموارد المالية
والموارد األخرى المتاحة ،واستخدامها من خالل فترة زمنية محددة ،وهي تمثل خطة مستقبلية معب ار عنها
كميا ورقميا".
وبالتالي يمكن تعريف الموازنة بالخطة المالية المعدة مسبقا من قبل المظمة لتغطية أوجه النشاط
المختلفة لها ،لفترة مالية مستقبلية ،تتوافق وأهداف وسياسات المنظمة ،بغية استخدامها في تخطيط عمليات
المنظمة ،إضافة إلى دورها كأداة رقابية فعالة للتأكد من حسن تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل اإلدارة.
 2.4أهداف الموازنة
 2.4.4التخطيط والرقابة
تعتبر مرحلة التخطيط من أهم وأدق مراحل إعداد الموازنة ففي هذه المرحلة يتم تحديد ووضع
األهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها خالل الفترة المراد إعداد موازنتها ولتحقيق هذا الهدف يتم إعداد
الفروض األساسية التي تقوم عليها عملية التخطيط ،باإلضافة إلى وضع التعليمات الخاصة بإعداد
الموازنة  The instruction and assumptionsكذلك يتم في هذه المرحلة إعداد برنامج العمل
وتحديد األولويات  programme of work and priority lists ،حيث يتم توزيع المهام على عدد من
اللجان واألقسام والمسئولين والذين يقومون بدورهم بإنجاز المهام الموكلة إليهم (العمري.)21،2111:
كما أن إعتبار الموازنة كأداة رقابة على مدى تحقيق أهداف المنشأة قضي بإستخدام الموازنة كأساس
لمقارنة األنشطة الفعلية وتقييم األداء ،وتتحقق الرقابة أثناء التنفيذ الفعلي لخطط الموازنة حيث يتم إعداد
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التقارير الدورية التي توضح اإلنحرافات عن المخطط ويجري تحليلها لمعرفة مسبباتها أوال بأول (صبري:
.)1،0221
وبالتالي يجب على اإلدارة أن تعمل على الحصول على تقارير مالية وادارية دورية تمكنها من مراقبة
ومتابعة تنفيذ الموازنة ومدى تحقيق المنشأة ألهدافها المتفق عليها ،كما أن هذه التقارير تمكن اإلدارة من
تحديد اإلتجاه الذي ينبغي السير فيه خالل الفترة المتبقية إعتمادا على ما تم تحقيقه (حلس:
.)022،2112
 2.4.2التنسيق وتقويم األداا
إن إعتماد المنشأة على التخطيط واستخدام الموازنات كأداة لتحقيق األهداف المنشودة يؤدي إلى خلق
تنسيق العمل بين أقسام المنشأة وأنشطتها المختلفة وذلك من أجل توحيد الجهود وتوجيهها نحو الهدف
(الفضل ،وهادي .)042 ،2112:
فالموازنة تسهم في ترتيب الجهود وتنسيقها نحو تحقيق الهدف المنشود عبر الخطة الموضوعة
بناء على أهداف المنشأة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح والنمو واإلستم اررية والتوسع
والمسئولية (الجديلي.)28 ،2111 :
وتجدر اإلشارة إلى أن التنسيق بين األهداف والبرامج والسياسات المختلفة ألقسام المنشأة وأنشطتها
يساعد كثي ار على كشف مواطن الضعف فيها ،ويظهر األقسام التي تتخلف دون سواها عن أداء المهام
المنوطة بها وبيان المسئولين عنها (حنان ،وكحالة.)22 ،2111 :
كما يتم تقويم األداء على مستوى أقسام المنشأة منفردة والمنشأة ككل أو على مستوى األفراد .ومهما
كان نوع التقويم فإن األهداف يجب أن تحدد مسبقا وأن تَفهم بصورة جيدة من قبل المشاركين في وضع
الخطط والموازنات (العربيد.)041 ،2112 :
وبالتالي فالموازنة ضرورية لتجميع وتنسيق الجهود والموارد في سبيل تحقيق األهداف الرئيسية للمنشأة ،من
خالل تحقيق األهداف الفرعية دون تضارب بينها.
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 2.4.4أساس إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية
إن صياغة أهداف المنظمة وترتيب أولوياتها يدفع اإلدارة إلى إتخاذ ق اررات حاسمة في وقت
مبكر ،وذلك من خالل دراسة جدوى أي مشروع أو برنامج ترغب في تنفيذه بما يتوافق وأهداف المنشأة
المتوقعة
وذلك من خالل دراسة وتقدير التدفق النقدي لهذا المشروع أو البرنامج عن طريق إعداد الموازنة َ

للمشروع للفترة المراد تغطيتها (الجديلي.)41،2111 :
2.4

أنواع الموازنات والغرض منها :

يتم التمييز بين أنواع الموازنات ،طبقا للمعايير التالية :
 2.4.4الفترة الزمنية ,التي تغطيها الموازنة
تنقسم الموازنات ،طبقا للفترة الزمنية التي تغطيها ،إلى :
 .0موازنات قصيرة األجل Short - term Budgets.
 .2موازنات طويلة األجل Long - term Budgets.
 .2موازنمات مستممرة Continuous Budgets.
تغطي الموازنات قصيرة األجل ،عادة ،فترة محاسبية واحدة مقبلة (عادة سنة) .وتكون أداة تخطيط
قسم إلى موازنات ربع
ورقابة معا .وتَقَ ّسم على مدار الفترة الزمنية التي تغطيها .فالموازنة السنوية ،مثال ،تَ ّ

أما الموازنات طويلة األجل ،فهي تغطي،
سنوية ،أو شهرية ،أو حتى أسبوعية ،إذا إقتضت الضرورة ذلكّ .
عد لعدة سنوات في المستقبل ،تراوح بين خمس وعشر
عادة ،فترة زمنية تزيد عن فترة محاسبية واحدة .أي تَ ّ

سنوات .ويكون الهدف منها أساسا تخطيطيا وليس رقابيا ،إذ تهدف إلى التنسيق بين األهداف
واإلمكانيات ،في المستقبل ،في ضوء األهداف واإلمكانيات في الحاضر ،وعلى أساس الخبرة المكتسبة في
الماضي .ويمكن تقسيم الموازنات طويلة األجل إلى موازنات سنوية ،بحيث تَصبح الموازنة قصيرة األجل
إما على أساس مستمر ،أو
جزءا من الموازنة طويلة األجل ويمكن بناء هيكل الموازنات ،بنوعيها السابقينّ ،
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على أساس نهائي .فالموازنة السنوية (قصيرة األجل) ،التي تَبنى على أساس مستمر ،تعنى أنها تغطي
سنة بصفة مستمرة .وبذلك ،يقتضي األمر االمتداد بتاريخ نهاية الموازنة في المستقبل ،بما يعادل الزمن
الذي تم إنجازه منها .فإذا بدأ إعداد الموازنة من يناير إلى ديسمبر ،ففي أول فبراير تصبح الموازنة من
فبراير إلى يناير … ،وهكذا ،ويؤدى إستمرار الموازنة إلى ضرورة اإلستمرار في عملية التخطيط في
المستقبل ،وتعديل التقديرات الخاصة بها ،على ضوء الخبرات ،التي يتم إكتسابها أوال بأول .ومن ثَّم ،تزداد
فعالية الموازنة ،كأداة للتخطيط ،ووسيلة للرقابة .كما يمكن أن تكون الموازنات (طويلة األجل) مستمرة،

كذلك ،من طريق اإلمتداد بها في المستقبل بالطريقة نفسها .فكلّما إنقضت سنة منها ،إمتد مداها إلى سنة
أخرى في المستقبل.
أما الموازنات التي تعد على أساس نهائي ،فهي تغطي فترة زمنية محددة ،تنقضي بإنقضائها،
ّ

تعد أفضل بكثير من الموازنات
ويحل محلها موازنة أخرى للمدة نفسها .وال شك ،أن الموازنات المستمرة ّ
النهائية ،ألغراض التخطيط والرقابة ،إالّ أنها تتطلب نفقات أكثر في إعدادها ،لضرورة االستمرار في
عملية التخطيط .ولكن الفائدة ،التي تعود منها ،تكفي ،في كثير من األحيان ،لتبرير ما يتطلبه إعدادها من
نفقات زائدة (.يحيي ابو طالب .)0224:
 2.4.2طبيعة النشاط اإلقتصادي ,الذي تغطيه الموازنة
تنقسم الموازنات ،تبعا لنوع النشاط اإلقتصادي أو العمليات التي تشملها ،إلى :
 .0موازنات النشاط الجاري Operating Budgets
 .2موازنات العمليات الرأسمالية Capital Budgets
تختص موازنات النشاط الجاري ،بتخطيط النشاط اإلنتاجي للوحدة االقتصادية بكل جوانبه ،من حيث
الموارد الناتجة منه واإلستخدامات الالزمة له ،والرقابة عليه بما يكفل كفاية أدائه .وعلى ذلك ،فإن موازنات
النشاط الجاري تغطي موازنة المبيعات ،موازنة مستلزمات اإلنتاج من مواد وأجور مباشرة ومصاريف
صناعية غير مباشرة ،موازنة المخزون وبرنامج اإلنتاج ،موازنة المصاريف البيعية والمصاريف اإلدارية،
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إما
الموازنة النقدية ،وقائمة الموارد واالستخدامات المالية الجارية .وتَ ّ
عد الموازنات المتعلقة بالنشاط الجاريّ ،

عد على أساس مستمر أو على أساس نهائي .
للمدى القصير أو الطويل أو لكليهما ،كما تَ ّ

أما الموازنات الرأسمالية ،فتختص برسم سياسة الوحدة االستثمارية في كل من المدى القصير والمدى
ّ

الطويل ،ووضع برنامج االستثمار ،وتخطيط كيفية تمويله ،والرقابة على تنفيذه ،طبقا للخطة الموضوعة.
وهي بهذا تشمل برنامج اإلستثمار في األصول المختلفة ،وموازنة الموارد واإلستخدامات الرأسمالية،
والموازنة النقدية الخاصة بتنفيذ برنامج االستثمار .وتكون الموازنات الرأسمالية ،عادة ،طويلة األجل ،ثم
تَقسم إلى موازنات سنوية ،ألغراض متابعة عملية التنفيذ والرقابة عليها .ويمكن أن تكون الموازنات
الرأسمالية مستمرة أو نهائية (مرعي)22 ، 0282 :
 2.4.4موضوع المعامالت التي تغطيها الموازنة
تَقَ ّسم المعامالت اإلقتصادية ،من وجهة نظر موضوعها ،إلى معامالت متعلقة بالسلع والخدمات في

صورتها العينية ،ومعامالت متعلقة بالحقوق واإللتزامات المالية ،ومعامالت متعلقة بالنقدية .وعلى هذا
األساس يمكن التمييز بين أنواع ثالث من الموازنات (العريني:)21 ،2111 :
.0

الموازنات العينية :وتقوم الموازنة العينية على وحدات القياس العينية ،كأن يتم قياس اإلنتاج بوحدة
اإلنتاج وقياس الطاقة بوحدة المنتج أو بساعات العمل لآللة أو للعامل وهكذا ،كما يمكن أن تكون
قصيرة األجل أو طويلة األجل.

.2

الموازنات المالية :فهي في واقع األمر الترجمة المالية للموازنة العينية ،أي أنها الموازنة العينية
بعد تحويل قيمتها العينية إلى رقم نقدية ،وبالتالي فوحدة القياس في الموازنة المالية هي وحدة
النقود.

.2

الموازنة النقدية :وتمثل برنامج المتحصالت والمدفوعات النقدية خالل فترة زمنية مقبلة والتي تنتج
أساسا عن اآلثار النقدية لموازنة الوحدة المالية عن تلك الفترة.
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 2.4.4الوحدة المحاسبية ,التي يتم إعداد الموازنة على أساسها
تختلف ،غالبا ،الوحدة المحاسبية المستخدمة ألغراض الموازنات ،عن الوحدة المحاسبية التقليدية ،وذلك
طبقا للغرض من الموازنة .وعلى هذا األساس يمكننا التفرقة بين (الجديلي:)22-21 ،2111 :
 .0موازنات البرامج Program Budgets.
 .2موازنات المسؤوليات Responsibility Budgets.
 .2موازنات المنتجات Product Budgets.
 .4الموازنات العامة Overall Budgets.
قسم نشاط الوحدة االقتصادية إلى برامج محددة ،يهدف ٌّ
كل منها إلى تحقيق هدف
وفي موازنات البرامجَ ،ي ّ

عد موازنة لكل برنامج على حدة .وعلى ذلك ،يصبح كل برنامج
معين ،أو التوصل إلى نتيجة معينة .ثم تَ ّ
عد موازنة لبرنامج اإلنتاج ،عن كل
بمثابة وحدة محاسبية ،ألغراض الموازنة التخطيطية .مثال ذلك ،قد تَ ّ

منتج من المنتجات ،بحيث َيظ نهر البرنامج عالقة حجم اإلنتاج بالزمن ،على مدار فترة الموازنة .

وي َع ّد عنصر الزمن من العوامل المهمة ،في موازنات البرامج ،إذ يقترن تنفيذ البرنامج ،عادة ،بفترة زمنية
َ

عد البرنامج على أساس التسلسل الزمني لعمليات التنفيذ المختلفة ،والفترة الزمنية
ثمَ ،ي ّ
محددة .ومن ّ
عد أداة لتخطيط الزمن والرقابة على توقيت التنفيذ،
المحددة لكل منها .وعلى ذلك ،فإن موازنات البرامج ،تَ ّ
فضال عن كونها أداة لتخطيط ورقابة عناصر التكاليف المتعلقة بالبرامج المختلفة .
ويمكن أن تكون موازنات البرامج ،طويلة األجل ،أو قصيرة األجل .كما يمكن أن تكون خاصة بالنشاط
اإلنتاجي أو بالنشاط االستثماري .ويمكن أن يكون لها جوانبها ،العينية والمالية والنقدية .
وتقوم موازنات المسؤوليات ،على مبدأ محاسبة المسؤولية  ، Responsibility Accountingحيث يتم
رسم الخطط بناء على مراكز مسؤولية التنفيذ .وتَقسْم الموازنات إلى أجزاء ،بحيث يصبح تنفيذ كل جمزء من
مسؤولية شخص محدد ،أو مجموعة محددة من األشخاص .وتصبح الموازنة ،على هذا األسماس ،مجموعة
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من األهداف المعيارية ،موزعة على حسب مسؤولية تنفيذها ،وتهدف أساسا إلى فرض الرقابة على كفاءة
التنفيذ وتقييم كفاءة األداء.
ويترتب على ذلك أنه يصبح من المفضل أن تشتمل موازنات المسؤوليات على العناصر (التكاليف أو
اإليرادات) ،التي تخضع لرقابة كل مسؤول من المسؤولين .
وتقوم موازنة المنتجات على أساس أن كل منتجَ ،ي َع ّد وحدة محاسبية مستقلة ،ألغراض الموازنة .وتتضمن

موازنة المنتج ،برنامج اإلنتاج والتشغيل الخاص به ،وبرنامج المبيعات ،والمخزون الخاص به ،وتخطيط
عناصر النفقات ،والمستلزمات الالزمة له ،وتقدير اإليرادات المتوقع الحصول عليها منه.
وتساعد موازنة المنتجات على تخطيط ربحية المنتجات المختلفة والرقابة عليها وتحسينها .
وتقوم الموازنات العامة على أساس أن الوحدة اإلقتصادية ،بأنشطتها المختلفة ،وبرامجها المتعددة،
وأقسامها المتنوعة ،ومراكز مسؤولياتها العديدة ،بمثابة الوحدة المحاسبية ،ألغراض إعداد الموازنة.
ويترتب على ذلك أن الموازنة العامة تمثل الهيكل العام ،الذي تستقر فيه الموازنات األخرى ،بحيث تَتسق
أهدافها مع األهداف العامة للوحدة.
من ثَّم ،فإن الموازنة العامة هي ملخص لكل الموازنات الفرعية األخرى .
 2.4.5مستوى النشاط الذي يتم إعداد الموازنة على أساسه
يمكن التمييز بين نوعين من الموازنات ،طبقا لمستوى النشاط أي (مستوى التشغيل أو حجم اإلنتاج أو
معدل إستغالل الطاقة المتاحة) ،الذي يتم إعداد الموازنة على أساسه (راضي وحجازي:)93،1002:
 .0موازنة ثابتة
 .2موازنة مرنة أو متغيرة
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عد وفقا لمبدأ الثبات ،إذ َيفترض وجود مستوى واحد ثابت من النشاط ،وفي ضوء هذا
فالموازنة الثابتة تَ ّ

عد جميع التقديرات الخاصة بالموازنة .فإذا تغير مستوى النشاط تفقد الرقابة فاعليتها،
المستوى الثابت ،تَ ّ
ويستخدم هذا النوع من الموازنات ،في األحوال
إلختالف المستوى الفعلي للنشاط عن المستوى المخطط َ .

التالية :

 .0اإلقتصاديات المخططة :التي ال يكون للوحدات اإلقتصادية فيها حرية التجاوب مع ظروف
السوق ،بل تنفيذ ما َيملى عليها من أجهزة التخطيط المركزية .
 .2السوق الثابتة :التي يمكن فيها تحديد حجم اإلنتاج بدقة ومقدما ،نظ ار إلى ثبات الطلب على
المنتج .
 .2السوق االحتكارية :التي تستطيع فيها الوحدات تحديد إنتاجها ،طبقا لما تريد ،من دون تدخل
لتقلبات السوق ،أو التعرض لعنصر المنافسة .
 .4الموازنة العامة للدولة :حيث تلتزم الوحدات اإلدارية والو ازرات باإلعتمادات المخصصة لها،
واستخدامها في األوجه المحددة .
ويوجه للموازنة الثابتة اإلنتقادات التالية:
 .0عدم قدرتها على مواجهة تغير الظروف .
 .2إذا كمان مستموى األداء المتوقع ،صعب التحقيق ،فإن الفشل في تحقيقه يؤدى إلى آثار سيئة لدى
المنفذين ،مثل هبوط الروح المعنوية واإلحباط .
 .2بالنسبة إلى الموازنة العامة للدولة ،فإن فيها بعض المرونة ،مثل إمكانية االعتماد اإلضافي ،أو
النقل من بند إلى آخر ،أو من باب إلى آخر ،ولكن طبقا لقواعد الالئحة الحكومية .
أما الموازنة المرنة أو المتغيرة فتعد على أساس مستويات متعددة من النشاط ،طبقا للتقلبات المتوقع
حدوثها ،خالل فترة الموازنة.
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2.5

مقومات نجاح الموازنات
لضمان نجاح الموازنة يلزم توافر مقومات معينة تتمثل في (فتح ال والعوام:)22-20 ،2112 :

 2.5.4هيكل تنظيمي سليم
وتحديد واضح للسلطات و المسئوليات  ،ومن خالل ذلك يتم تطبيق مبدأ اإلدارة باألهداف حتى يمكن
تقييم أداء األعمال في ضوء األهداف المحددة والحكم على نجاح اإلدارة من خالل مدى تحقيقها لهذه
األهداف وكذلك تطبيق اإلدارة باإلستثناء حتى يتم توفير وقت اإلدارة العليا للتخطيط للمستقبل ودراسة
األمور اإلستثنائية التي تحتاج إلى عناية خاصة ومن خالل ذلك يتم تطبيق محاسبة المسئولية والتي تعني
بالربط بين النظام المحاسبي والنظام اإلداري في المشروع لتحقيق الرقابة الذاتية وتقييم األداء من خالل
الال مركزية وتقسيم العمل على مراكز المسئولية بطريقة تتضمن التنسيق فيما بينها لضمان إنسياب العمل
وصحة الق اررات التي تتخذ في ضوء التفويض الفعلي للسلطات.
 2.5.2الواقعية والشمول
يلزم مراعاة التحديد الواقعي لألهداف دون مغاالة أو تفاؤل غير منطقي قد يؤدي إلى اإلحباط  ،وكذلك
تجنب اإلحتياط المبالغ فيه ألن تحديد األهداف بأقل من المفروض تحقيقه ال يعطي الدافع للعمل ،وكذلك
يجب ان تحقق الموازنة مبدأ الشمول بأن تشمل كافة وجوه النشاط في المنشأة وبالتالي تتضمن خطة
المبيعات  ،اإلنتاج  ،المشتريات  ،اإلستثمار والتمويل  ،مع مراعاة التنسيق الكامل بينهم للوصول إلى
الهدف النهائي دون تعارض وكذلك مراعاة التوازن العيني والمالي والنقدي واإلقتصادي في ظل الظروف
المتغيرة.
 2.5.4المشاركة واإلقناع
إن مشاركة العاملين في إعداد الموازنة تجعلهم على إستعداد للعمل في سبيل تحقيقها نتيجة إقتناعهم بها،
كما أن المشاركة تحقق التفاعل المباشر بين واضعي الموازنة والمنفذين بما يساعد على التعرف على
مشكالت الموازنة والحصول على نتائج سريعة تساعد في وضع اإلقتراحات التي تحل هذه المشاكل.
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 2.5.4المرونة
وهي تعني قابلية الموازنة وقدرتها على مواجهة تغير الظروف المحيطة وعلى ذلك فإن مرونة الموازنة
تعني ما يلي:
 .0إ عداد التقديرات لعدة مستويات للنشاط حتى يمكن مقارنة القيم الخاصة بالحجم الفعلي للمنشأة مع
المستوى المقابل لها في الموازنة.
 .2إعداد الموازنة على أساس فترات قصيرة ربع سنوية أو شهرية لتكون األرقام المقدرة أقرب للواقع
 .2إعداد الموازنة المستمرة الديناميكية أو الحركية بأن تعد الموازنة على أساس ثالث شهور قائمة
مثال على أن يتم إسقاط تقديرات الشهر المنتهي واضافة تقديرت للشهر التالي وبذلك تغطي
الموازنة بإستمرار فترة ثابتة
 .4الموازنات البديلة والتي تقضي بوضع عدة بدائل للموازنة لمواجهة مختلف الظروف الطارئة
والممكن حدوثها.
ويالحظ عدم المغاالة في المرونة حتى ال تؤثر على فاعلية الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة لما يحيط بها
من عنصر عدم االستقرار .
 2.5.5المتابعة
يقوم هذا األساس على الدراسة والتحليل لألداء الجيد والضعيف ففي حالة األداء الضعيف أو الردئ فإن
الدراسة والتحليل تقود إلى الطريقة الواجب إتباعها للتصحيح السريع لألداء  ،أما في حالة األداء الجيد أو
القوي يجب التعرف على مقوماته ومحاولة إستنتاج القواعد التي يمكن تطبيقها في عمليات مشابهة
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2.6

مراحل تطور الموازنة العامة

كنتيجة طبيعية للتطور الحاصل في العلوم المختلفة والتطور التكنولوجي المضطرد والذي رافقمه اتسماع دور
الحكوممات المختلفممة فممي التممدخل بالشممؤون االقتصممادية واالجتماعيمة لممما تتطلبممه مسممؤولياتها التممي تغيممرت مممن
دور الدولة الحارسة التي تنظر لحماية المجتمع المى دورهما كموجمه لالقتصماد ومحمرك لمه لالنفتماح الحاصمل
على عالم اليوم ومسؤولية تحقيق الرفاهية ورفع مستوى دخل الفرد وتنفيذها للمشاريع التنموية واالستراتيجية
وبممذا تطممورت الموازنممة العامممة للدولممة لكونهمما االداة التممي تحقممق الحكومممات بواسممطتها الهممدافها المختلفممة وكممما
أشممار  Premchandانممه "خممالل العقممود الخمسممة الماضممية فممان الموازنممة العامممة قممد تطممورت بصممورة طبيعيممة
وتلقائيممة أكثممر منهمما بطريقممة مخططممة والممى حممد ممما فممان تطورهمما تجريبممي أكثممر منممه نظممري وأنهمما قممد تممأثرت
بصممورة شممديدة باألنظمممة السياسممية والنظريممات األقتصممادية والمممداخل اإلداريممة ومبمماديء المحاسممبة وس مملوك
اإلدارة العامة")Premehand, 1987: 205( .
كممما يشممير المرسممي فممي بحثممه الخمماص بممالتطوير المحاسممبي للموازنممة العامممة علممى انممه " كلممما امكممن األخممذ
باألسمماليب المتقدمممة فممي د ارسممة وتحليممل الممنظم ومحاسممبة التكمماليف ومحاسممبة المسممؤولية واألسمماليب الكميممة،
ومحاولة تطبيق هذه األسماليب – بعمد تطويرهما بمما يناسمب نشماط الوحمدات الحكوميمة – كلمما أدى ذلمك المى
زيادة فعالية اإلنفاق الحكومي واإلرتقاء بمستوى الخدمات العامة"( .المرسي )1987 :
وقد أتخذ التطور في الموازنة العامة للدولة اتجاهات عديدة أهمها( .محمد)1996 :
التركيز على الجوانب التخطيطية والق اررية التي تسبق اعداد الموازنة أو تمتالزم ممع مراحلهما األولمى واعتبمار
هذه الجوانب جزءا أصيال في عملية الموازنة.
 - 0التركيزعلى جانب المسؤولية وتحديدها والتقرير عنها فمي الم ارحمل المختلفمة للموازنمة بحيمث تتمحمور
عملية الموازنة حول وحدة ق ارريةمعينة أو نشاط معين.
 - 2تط مموير النظ ممام المحاس ممبي الحك ممومي بحي ممث ي مموفر البيان ممات والمعلوم ممات التحليلي ممة ع ممن االيم مرادات
والمصروفات التي تمكن من تقييم اداء الوحدات والبرامج واألنشطة التي تقوم بها.
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 - 2تطوير أساليب القياس وأسس اعداد الموازنة ووسائل المتابعة والرقابة على تنفيذها.
 - 4تطوير التقارير من حيث الشكل والمحتوى والتوقيت بحيث تكون أكثر فعالية فمي معاونمة ومسماعدة
مستخدمي تلك التقارير.
ويمكم ممن اضم ممافة النقطم ممة الرئيسم ممية التم ممي تسم مماعد وسم مماعدت علم ممى التطم ممور هم ممي عمليم ممة التكنولوجيم مما الحديثم ممة
ومسمماهمتها الفعالممة فممي تحقيممق وتطمموير النقمماط ال مواردة فممي أعمماله ويمكنهمما أن تسممتمر فممي مسمماعدة وتطمموير
الموازنة العامة.
ويمكن عرض أهم مراحل التطور الحاصلة علمى الموازنمة العاممة للدولمة والتمي تعتبمر االسماس الجموهري فمي
التغير هي-:
 الموازنة التقليدية (موازنة االعتمادات) .Traditional Budget موازنة البرامج واألداء .Performance Programming Budget موازنة التخطيط والبرمجة .Planning Programming Budget الموازنة الصفرية .Zero-Base Budget الموازنة التعاقدية .Contract Budget الموازنة على أساس األنشطة (Activity Bassed Budgeting .)ABBوتمثل الموازنات أعاله اإلتجاهات التي تطورت بها مراحل الموازنمة العاممة بمين االتجماه الرقمابي المذي مثلتمه
الموازنة التقليدية الى النقلة من التوجه الرقابي المالي الى الرقابي االداري الذي مثلته موازنة البرامج واألداء
الى اإلتجاه التخطيطي الذي جاءت به موازنة التخطيط والبرمجة وجاءت موازنة االساس الصفري المذي قمد
تمثل االتجاه االداري التخطيطي وأخي ار جاءت الموازنة التعاقدية التمي جعلمت العالقمة بمين األجهمزة التنفيذيمة
والحكومة عالقة تعاقدية يتم بموجبها دفع الحكومة مبالغ محددة قبل وأثنماء وبعمد تنفيمذ مما أتفمق عليمه .وهنما
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البد للباحث أن يسمتعرض بشمكل مختصمر كمل ممن همذه الموازنمات ألهميتهما وضمرورة الوقموف علمى المنمافع
والسلبيات لكل منها.
 2.6.4الموازنة التقليدية – موازنة االعتمادات Traditional Budget
ويطلمق عليهما أحيانما موازنمة البنمود بمدل االعتممادات ( )Item-Line Budgetويمكمن أعتبمار همذه الموازنمة
من أقدم أنواع الموازنات والزالت مسيطرة على معظم موازنات دول العالم .
ويستند مبدأ إعداد هذه الموازنة على أساس تقدير النفقات وفقا لبنود يمثل كل منها نوعا من أنواع الصرف
لممذلك فممان المممدخالت لهممذه الموازنممة تعتبممر أنمواع المصممروفات وتمموزع علممى مسممتوى الوحممدات المنفممذة ويجممري
تقسيم هذه المصروفات الى فقرات أكثر تفصيال كالمرتبات وما يتعلق بها والسلع وأنواعها وغيرها..
كما أطلق على هذه الموازنة بم (موازنة الرقابة) النها تهدف الى فرض رقابة مركزية على االنفاق العام.
ويمتم تقممدير النفقمات واإليمرادات طبقما لممذلك والبمد مممن تحقيمق تلممك التقمديرات عنممد تنفيمذ الموازنممة واإلبمال عممن
االنح ارفممات  ...ولممذا تحتمماط الوحممدات لتقممديراتها مممن المسممائلة وذلممك برفممع وتضممخيم حجممم التقممدي ارت للنفقممات
وتقوم بعملية عكسية بالنسبة لاليرادات.
واليهتم المفهوم الرقابي هذا في مثل همذه الموازنمات بمالتخطيط واعمداد البمرامج كاسماس يحكمم هيكمل الموازنمة
العامة للدولة.
وحقيقمة األمممر ان مشممروع الموازنممة العامممة للدولممة يتجمماوز كونمه مشممروع قممانون تقليممدي وأنممما وثيقممة تعبممر عممن
إستراتيجية حكمية يمتد أثرها ليس لعمام واحمد فقمط وانمما ألعموام عديمدة قادممة وكمذلك لميس وثيقمة حسمابية أو
كشف حساب رقمي حول انفاق تقليدي وانما هو خطمة يفتمرض أنهما جماءت نتماج لفكمر سياسمي واقتصمادي
واجتممماعي شممامل وفكممر يؤسممس للحاضممر والمسممتقبل معمما والبممد اإلنتقممال بالموازنممة مممن النظ مرة التقليديممة الممى
مش ممروع ق ممانون تج ممري ص ممياغته بإس مملوب مختل ممف يكف ممل مش مماركة مخطط ممين واس ممتراتيجيين وممثل ممي الش ممعب
والسياسمميين واالقتصممايين والمهتمممين بشممؤون المجتمممع وكممل يطممرح أريممه ورؤيتممه للسممنة أو السممنوات القادمممة.
(جريدة الرأي االردنية .)2006 :
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 2.6.4.4اإلنتقادات الموجهة لموازنة االعتمادات
ومن أهم اإلنتقادات الموجهة لهذا النوع من الموازنات-:
 - 0تركيزها على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة.
 - 2عدم توفيرها معلومات وبيانات في دعم الق اررات وخاصة وظيفة التخطيط.
 - 2عممدم إمكاني ممة إنس ممجامها م ممع الظ ممروف اإلقتص ممادية الحاليممة الت ممي يتمي ممز به مما ه ممذا العص ممر وخاص ممة
الظروف غير المستقرة القتصاديات الدول.
 - 4تركيزهمما علممى جانممب المممدخالت فقممط دون اإلهتمممام بجانممب المخرجممات وبممذلك يتعممذر الوقمموف علممى
كفاءة استخدام الموارد اإلقتصادية.
 - 1عدم إمكانية متابعة وتقييم أداء البرامج واألنشطة الحكومية نظ ار لتوزع االسمتخدامات والمموارد علمى
الوحممدات واإلدارات المتع ممددة او علممى الحس ممابات المتنوع ممة ولمميس عل ممى الب مرامج واألنش ممطة( .حم مماد
والبحر0221 :

).

وممن هممذه اإلنتقممادات وغيرهمما ولقصممور الموازنممة التقليديممة تممم ظهممور موازنممة البمرامج واألداء للتوجممه بالموازنممة
توجها إدارايا استكماال لدورها الرقابي وبدأ اإلهتممام يوجمه لمما تقموم بمه اإلدارات الحكوميمة ممن أعممال ولميس
بما تشتريه من سلع أو خدمات فقط أي اإلهتمام بمخرجات األنشطة المخططة عن طريق الموازنة.
وقممد أدى هممذا التوجممه الممى تبويممب الموازنممة تبويبمما نوعيمما طبممق المشممروعات والبمرامج المقممرر تنفيممذها مممن قبممل
الوحدات اإلدارية المختلفة وليس فقط وفق طبيعة النفقة( .موسى1987 :

)

 2.6.2موازنة البرامج واألداا Performance Programming Budget
فممي عممام  0214قممدم ديفيممد نوفيممك شممرحا تفصمميليا يبممين فيممه كيفيممة تطبيممق موازنممة الب مرامج فممي و ازرة الممدفاع
األمريكيمممة وشم ممرح مضم مممونها وكم ممان ذلم ممك فم ممي تقري م مره المس مممى اإلقتصم مماد والفاعليم ممة فمممي الحكومم ممة بواسم ممطة
اإلجراءات الجديدة للموازنة .وفي عام  0211قاممت لجنمة هموفر الثانيمة بد ارسمة إقتمراح ديفيمد وكمذلك بد ارسمة
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التقدم الذي تحقق فمي مجمال تطبيمق موازنمة األداء فمي أجهمزة الحكوممة الفدراليمة ممما أدى المى ظهمور مفهموم
موازنة البرامج واألداء الذي جذب أهتمام الكثير من دول العالم وكمذلك إهتممام األممم المتحمدة التمي أصمدرت
كتيبا بعنوان موازنة البرامج سنة .0221
ويمكن تحديد مفهوم هذا النوع من الموازنات بانها خطة توضح األهداف المحددة للوحمدات معبم ار عنهما فمي
شكل برامج ومشروعات محددة ،فطبقا للبرنمامج يمتم تبويمب الموازنمة حسمب الوظمائف األساسمية للوحمدات ثمم
تحديد البرامج المدرجة تحت كل وظيفة ويجوز أن تنفذ اإلدارة الواحمدة أكثمر ممن برنمامج كمما يجموز ان تنفمذ
أكثممر مممن إدارة برنممامج واحممد ،ثممم يممتم التبويممب طبقمما لطبيعممة النفقممة أي عنممد التنفيممذ البممد مممن تمويممل الب مرامج
وعليه تدرج إعتمادات كل برنامج طبقا لطبيعتها.
 2.6.2.4مزايا موازنة البرامج واألداا
تقدم موازنة البرامج واألداء المزايا التالية لتفرقها عن الموازنة التقليدية-:
 - 0ربط النتائج المتوقعة باألهداف االستراتيجية طويلة األجل وأخرى قصيرة األجل سواء علمى مسمتوى
الوحدة أو الدولة ككل.
 - 2الربط بين المدخالت من الموارد والمخرجات حيث تركمز همذه الموازنمات علمى المخرجمات أكثمر ممن
تركيزها على مدخالت الموازنة.
 - 2تساعد األجهزة الرقابية في تحديد المسؤولية والمسائلة عن األداء.
 - 4توضيح ماذا تم من أعمال أو خدمات خالل السنة المالية وكلفة كل برنامج أو مشروع.
 - 1تسهيل عملية تقييم البرامج واألنشطة من عوائد إجتماعية وأقتصادية.
ان المزايا أعاله التعطي لهذا النوع من الموازنات األفضلية حيث ان تطبيقها يتوقمف علمى عمدة عواممل ممن
أهمها الوقوف على السلبيات التي رافقت تطبيقها في بعض الدول ومنها الواليات المتحدة األمريكية وأنكلت ار
وكنممدا والسممويد اضممافة الممى بعممض دول أمريكمما الالتينيممة كبوليفيمما وتشمميلي وكولومبيمما وطبقممت فممي بعممض دول
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العممالم الثالممث كممالفلبين وأندونيسمميا والهنممد حيممث وجممدت السمملطات الماليممة فممي هممذه الممدول المبممررات المقنعممة
بإستخدام نظام للموازنة يتجاوز ممن ناحيمة الهمدف الرقابمة المطلقمة علمى اإلنفماق العمام المى إسمتخدامها كماداة
بي ممد الحكوم ممة لتحقي ممق مجموع ممة األه ممداف اإلقتص ممادية واإلجتماعي ممة فض ممال ع ممن تحقي ممق الرقاب ممة عل ممى أداء
الوحممدات الحكوميممة المختلفممة وضمممان تحقيممق وانجمماز الخممدمات العامممة ضمممن حممدود المموارد الماليممة المتاحممة
(.)Axelord: 1995
 2.6.2.2سلبيات موازنة البرامج واألداا
ومن أهم السلبيات التي رافقتها أثناء التطبيق-:
 - 0صعوبة تحديد األهداف لجميع األجهزة الحكومية تحديدا دقيقا وخصوصا الوحدات الصغيرة منها.
 - 2صممعوبة تحديممد وحممدات األداء للنشمماط اإلداري حيممث تفتقممد بعممض هممذه األنشممطة الممى وجممود مقمماييس
مادية ملموسة لقياس األداء أو مدى االنجاز مثل األممن والعدالمة والمدفاع (والتمي تشمكل حجمم كبيمر
ضمن الموازنة) يكون من الصعب تحديد وحدات األداء الخاصة بها وقياسها.
 - 2ضعف الكمادر اإلداري والمحاسمبي العاممل فمي وحمدات الدولمة لمواكبمة عمليمة تطبيمق همذا النموع ممن
الموازنات.
 - 4ارتفاع كلفة التطبيق لهذه الموازنات وخاصة في الوحدت الحكومية الصغيرة.
 - 1تتطلب كميات كبيرة من البيانات التي قد تؤخر عملية إعداد الموازنة.
 - 2عدم مالئمة الهياكل االدارية للدولة لتطبيق هذه الموازنة حيث تتداخل البرامج واألنشطة بمين عمد د
كبير من الوحدات( .علي1993 :

)

ولهذه المشاكل وغيرها التي قد تكون أكثر عبئا على نظام الموازنة ظهر معارضون ومؤيدون لها واستحدث
من بعدها نظام موازنة التخطيط والبرمجة.
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 2.6.4موازنة التخطيط والبرمجة Planning and Programming Budget
نشمأ هممذا النظمام مممن الموازنمات بعممد الحمرب العالميممة الثانيممة مباشمرة عنممدما قاممت مجموعممة ممن المحللممين فممي
مؤسسة ( )RANDاألمريكية بطرح هذا النظام واستخدامه واضعة بمذلك الوسميلة الالزممة للمسماعدة فمي فهمم
المش مماكل المتعلق ممة بال ممدفاع ال مموطني ،وف ممي ع ممام  0222تبن ممت و ازرة ال ممدفاع األمريكي ممة ه ممذا النظ ممام لتط مموير
نشماطات التخطميط والمراقبمة( .حابلونسممكي ،سمتيفن ودرسممث ،)1980 ،وأممر المرئيس جونسمون فمي صمميف
 0221لتطبيقممه فممي الواليممات المتحممدة األمريكيممة وفممي  0222بممدأت الواليممات المتحممدة بتطبيقممه علممى موازنممة
السنة المذكورة .وأن ظهور هذا النظام ( )P.P.B.S.كان لمعالجمة القصمور فمي موازنمة البمرامج واألداء فمي
ال مربط بممين الموازنممات الفرعيممة للوحممدات اإلداريممة وبممين األهممداف القوميممة واقتصممار موازنممات الب مرامج واألداء
على األجل القصير فقط وعدم وجود المفاضلة بين البرامج الختيار األفضل منها.
 2.6.4.4خطوات اعداد موازنة التخطيط والبرمجة
الخطوات األساسية التي يمكن أن تعد من خاللها موازنمة التخطميط والبرمجمة همي ,1985 Briston, ( -:
)R.J
 - 0تحديد االهداف المكلفة بها الوحدة الحكومية.
 - 2البحث عن البرامج التي يمكن أن تحقق تلك األهداف.
 - 2تقييم كل برنامج عن طريق تحليل الكلفة مقابل المنفعة لتحديد المساهمة الممكنة لكمل برنمامج فمي
تحقيق الهدف.
 - 4أختبار أفضل بديل من البرامج.
 - 1إعداد موازنة رئيسية توحد البرامج المختارة حديثا مع البرامج القائمة حاليا.
 - 2وضع الموازنة موضع التنفيذ.
 - 1الرقابة واإلشراف على التنفيذ وتوفير المعلومات المسترجعة عن نتائج التطبيق.
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ولمذلك عرفمت موازنممة التخطميط والبرمجممة علمى أنهمما طريقمة فنيمة للتخطمميط بشمكل جمموهري وأن همدفها المرئيس
هو ترشيد عملية صناعة السياسة عن طريق توفير معلومات وبيانات ذات صلة بالتكاليف والمنافع للبمدائل
المختلفة ألغراض تحقيمق األهمداف المتوخماة وقيماس المخرجمات لتسمهيل عمليمة تحقيمق همذه األهمداف بشمكل
أكثر فاعليةRathnam, P.V. & Raju , 1994( .

)

ويالحظ بأن هذا النوع من الموازنات اعتبر تطوي ار لنظام البرامج واألداء لربطه بين البرامج واألهداف علمى
المسمتوى القمومي وعلمى مسمتوى الوحمدات االداريمة لتركيمز همذه الموازنمة  P.P.B. Sعلمى وظيفمة التخطميط
كمرحلة أساسية من مراحل الموازنة العامة للدولة والتركيز على استخدام األساليب العلميمة فمي مجمال اتخماذ
الق اررات من حيث تحديد البدائل وتقيميها واختيار البديل األفضل لتحقيق الهدف ومتابعة تنفيذه.
 2.6.4.2سلبيات موازنة التخطيط والبرمجة
رافق تطبيق  P.P.B.S.عدد من المشاكل واالنتقادات ومن أهمها (سلوم ،والمهايني:)012 ،2111 :
 - 0صعوبة تحديد األهداف وصياغتها سواء كانت رئيسية أو فرعية وترجمتهاعلى شكل برامج وأنشطة
اضافة الى صعوبة تحديد االولويات.
 - 2صعوبة توفير المعايير والمؤشرات اإلقتصادية والمالية الالزمة لتحديمد كلمف البمدائل وتقمويم كفايتهما
إلختيار البديل األفضل.
 - 2يعاني القطاع العام (الحكومي) في معظم الدول من نقص كبير في الكادر الوظيفي المؤهل علميما
وعمليم مما وخاصم ممة المتمكنم ممين مم ممنهم علم ممى التحليم ممل الكمم ممي والمم ممالي واإلقتصم ممادي والتطبيقم ممات علم ممى
الحاسوب وهذا ماتفتقده أغلب الدول العربية والنامية.
 - 4اليناسممب هممذا النظممام مممن الموازنممات جميممع أوجممه النشمماط الحكممومي لصممعوبة تحديممد وقيمماس وحممدات
األداء.
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 - 1ص ممعوبة قي مماس اآلث ممار غي ممر المباشم مرة للبم مرامج واألنش ممطة الحكومي ممة والت ممي تمث ممل عنصم م ار هام مما م ممن
عناصر التقييم الشامل للتكلفة والعائد من تلك البرامج واألنشطة.
ولتالفممي هممذه المشمماكل فممي نظممام موازنممة التخطمميط والبرمجممة فقممد تممم تطمموير أسمملوب اعممداد الموازنممة العامممة
واس ممتكماال لل م م  P.P.B.S.ودوره مما التخطيط ممي بش ممكل أفض ممل وإلعط مماء مرون ممة اكب ممر وإلعط مماء فه ممم وادراك
لوظممائف الموازنممة ومعالجممة الحمماالت التممي ظهممرت فقممد جمماءت موازنممة االسمماس الصممفري  Z-B.B.كمحاولممة
للجمع بين اإلتجاه الرقابي واإلتجاه التخطيطي.
 2.6.4موازنة األساس الصفري Zero-Base Budgeting
قد عرفها الرائد االول لهذا النوع من الموازنة  Peter A. Pyhrrعلى انها اداة إدارية عملية لتقييم اإلنفاق
تهدف الى ا عادة توجيه ومناقلة التخصيصات المالية من برامج ذات افضلية متدنية المى بمرامج ذات اولويمة
عالية وهذا يؤدي الى تحسين الفاعلية والكفاءة وتقليل حجمم التخصيصمات الماليمة المعتممدة وانهما بإختصمار
إسلوب للتخطيط والموازنة ( .الكرخي ،مجيد عبد جعفر1999:

)

وقد أكد  Pyhrrعلى أن  Z-B.B.هي موازنة المحماوالت لتركيزهما علمى اإلدارة فمي تقيميم النشماطات وعممل
رزم للقرار وتحليل رزمة القرار وهذا اليعني ان مبدأ الصفر رمي كل شميء خمارج الموازنمة والبمدء ممن جديمد
وانما إعادة التقييم من الصفر وتعطى األسمبقية للبمرامج ويمكمن لبرنمامج ان يتمرك لعمدم جمدواه أو يخفمض أو
يضاف اليه حسب الحاجة الفعليةPyhrr. Peter A.,1977:1( .

)

وبنفس اإلتجاه كان الباحث  Katugampolaحيث أوضح "بأن الموارد اإلقتصادية النمادرة والحاجمة الكبيمرة
لإلنفمماق تتطلممب نظمرة إبداعيممة فممي تقيمميم البمرامج دعممت الممى إيجمماد الموازنممة الصممفرية وقاعممدة الصممفر أي كممل
وظيفة من ((الخدش)) أي من ((الصفر)) وتتجاهمل همذه القاعمدة اإلتجاهمات والمسمتويات التأريخيمة لإلنفماق
أي ان كل عملية يجب أن تبرر في كل مبلغ مهما كان قيمته والمقرر صرفه في السمنة القادممة وهمذا طبعما
يستوجب تعريف العمليات غير الكفوءة والغاءها وتخفيض اإلنفاق على األخرى وهكذاKatugampola ( .
B,1977:492

)
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ويرى ((المرسي)) أن أسلوب موازنة  Z-B.B.يمكن أن يفيد في ترشيد اإلنفاق الحكومي في المدول الناميمة
الى حد كبير ،كما أنمه يمؤدي المى تحليمل األنشمطة والوظمائف والبمرامج المى جزيئمات صمغيرة ،وهمذا يتفمق ممع
مبدأ تحليل النظم وما يحققه ممن م ازيما كمما انمه يسمتفيد ممن أسماليب التحليمل الكممي وموازنمة البمرامج واألداء.
(المرسي 1987:

)

ويتضح مماورد أعاله بأن همذا األسملوب يتطلمب إعمادة تقيميم جميمع البمرامج واألنشمطة خمالل اعمداد الموازنمة
وتبممدأ كممل الوحممدات بإعممداد موازناتهمما التشممغيلية للفت مرة القادمممة مممن إفتمراض ع مدم وجممود أي برنممامج أو نشمماط
سممابق أي تبممدأ مممن البدايممة وتضممع كلفممة الب مرامج و االنشممطة المتوقعممة وأختيممار األفضممل بأقممل كلفممة وبممأعلى
منفعة وهذا قد يتطلب مجموعة من اإلجراءات منها-:
 - 0تحديد األهداف الرئيسة والفرعية.
 - 2تحديد البرامج واالنشطة التي يمكن أن تحقق االهداف اعاله.
 - 4إختيار البديل األفضل.
 - 4تحديد مستويات الجهد والتمويل.
 - 5المفاضلة بين البدائل.
 - 6مراجعة وتقييم البرامج واألنشطة.
ويظهر التطبيق العملي لموازنة  Z-B.B.قد تم في شمركة  Texas Instrumentاألمريكيمة ضممن موازنمة
عام  ،0211حيث أن الشركة تعمل في مجال الحاسبات االلكترونية والتي سعت في عام  0222لتخفيض
نفقاته مما بنس ممبة  %1بس ممبب الظ ممروف المالي ممة الت ممي واجهته مما الش ممركة .وق ممد إطل ممع جيم ممي ك ممارتر ح مماكم والي ممة
جورجيمما بالواليممات المتحممدة علممى هممذا األسمملوب مممن الموازنممات وأقممر تطبيقهمما علممى الواليممة إعتبمما ار مممن موازنممة
 0212ومنذ ذلك التاريخ تمم تطبيمق همذا األسملوب فمي الحكوممة الفيدراليمة بالواليمات المتحمدة األمريكيمة وفمي
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ع ممام  0211ف ممي دول السممموق االوربي ممة المشم ممتركة وف ممي عدي ممد م ممن الش ممركات الخاص ممة والش ممركات متعمممددة
الجنسية( .مطر ،خديجة جمعة2112:

)

 2.6.4.4إيجابيات موازنة االساس الصفري
لكممل نظممام مممن انظمممة الموازنممات الحديثممة سمملبياته وايجابياتممه وقممد يكممون صممالحا للتطبيممق فممي دولممة ممما
واليصلح في أخرى وقد تكون التجربة في نفس البلد في وقت معين ناجحة وفي وقت اخر غير ناجحمة كمل
نظام يعتمد على عمدة عواممل تسماعد علمى تنفيمذه وتتميمز موازنمة األسماس الصمفري بماآلتي (هالليي،1001:

-:)31
 - 0أنهمما تقمموم بحصممر النفقممات المختلفممة وتبويبهمما بصممورة حيممث يمكممن الممتحكم فيهمما وربطهمما مممع اإلدارة
العليمما حيممث الق م اررات المسممتمرة وبالتممالي هنمماك إمكانيممة أكبممر علممى انجمماز المهممام واألنشممطة بفاعليممة
وكفاءة أكبر.
 - 2يؤدي هذا األسلوب الى إعادة فحمص كمل األنشمطة علمى اسماس البدايمة ممن الصمفر وبالتمالي يمكمن
تحديد اي البرامج يجب تنفيذها وأي منها يجب إيقافه وابعاده.
 - 2يمكن من معرفمة مما إذا كمان أي ممن األنشمطة الجاريمة تمتم بكفماءة وممدى إمكانيمة اإلسمتمرار بهما أو
تخفيضها.
 - 4إستخدام معايير علمية دقيقة في دراسة وتحليل وتقويم األنشطة كمعيار تحليل التكلفمة والعائمد وهمذا
يبعممد وح ممدات الدول ممة عممن المبالغ ممة ف ممي التقممديرات ف ممي األس مملوب التقليممدي للموازن ممة ويبع ممد المخط ممط
المركزي عن تخفيض اإلعتمادات بشكل عشوائي.
 - 1ان اسمملوب الموازنممة الصممفرية باختيممار البممديل األفضممل يقممدم فممرص مهمممة لتحسممين أسمملوب التخطمميط
والتنفيذ بين البدائل المتاحة التي تحقق األهداف المخطط لها.
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 2.6.4.2سلبيات موازنة االساس الصفري
اما اهم المشاكل واالنتقادات التي واجهتها موازنة االساس الصفري فيمكن ايجازها بماالتي ( حمماد ،والبحمر:
-:) 0221
 - 0ان اعمداد الموازنمة الصمفرية يكلمف وقمت وجهمد قمد التسمتطيع التوفيمق بمه الوحمدات والمخطمط المممالي
وقد يعتبر هذا عامل اساسي في تنفيذ االسلوب المذكور وهذا طبعا يرجع اصال الى طبيعة النشاط
الحكومي.
 - 2صعوبة ترجمة االهداف الى مجموعات متوازية وتحليلها وقياسها.
 - 2ضممعف اسمملوب مراجعممة وتقيمميم وترتيممب المجموعممات الق ارريممة ويتممرك ذلممك فممي اغلممب االحيممان الممى
الحكم الشخصي وان التداخل بين هذه المجموعات يزيد من صعوبة عملية الترتيب.
 - 4ع ممدم اهتم ممام ه ممذه الموازن ممة بااله ممداف االس ممتراتيجية او طويل ممة االج ممل حي ممث يالح ممظ التركي ممز عل ممى
االهداف قصيرة االجل الى حد كبير.
 - 1تحتمماج الممى بيانممات كثي مرة قممد يتعممذر توفيرهمما مممن قبممل الوحممدات الحكوميممة العممداد الموازنممة بالشممكل
المطلوب.
 2.6.5الموازنة التعاقدية

Contract Budget

كان أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في و ازرة المالية النيوزلندية عام 0222م .والتي تمثلت في إعادة
تشممكيل الموازنممة العامممة علممى أنهمما نظممام عقممد صممفقات بممين جهممة منفممذه والحكومممة بمعنممى أن تقمموم الحكومممة
بطممرح مشمماريعها وبرامجهمما المسممتقبلية أمممام الجميممع (قطمماع خمماص و قط ماع عممام) بغممرض الفمموز بمتعاقممدين
ينف ممذون تل ممك المش مماريع والبم مرامج بأق ممل تكلف ممة ممكن ممة وف ممي الوق ممت المناس ممب شم مريطة أن تحق ممق تل ممك البم مرامج
والمشاريع األهداف المخطط لها (كوشك.)2112 :
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 2.6.5.4مزايا الموازنة التعاقدية
(سلوم ودرويش)2117 :
 - 0ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت تواجه االدارات الحكومية.
 - 2عملممت علممى اعممادة صممياغة طممرق اعممداد الموازنممة العامممة بشممكل سمماعد علممى ربممط الموازنممة بممالخطط
التنموية للدولة.
 - 2ساعدت على تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية وفاعية.
 - 4ادت الى توصيل المخرجات المطلوبة الى المواطنين مع ترشيد االنفاق العام.
 2.6.5.2سلبيات الموازنة التعاقدية
اما المؤشرات السلبية لهذا النوع من الموازنات فلم تظهمر كثيمر منهما إلمى االن لحداثمة همذا النمموذج وان
كانت الشكوى مسمتمرة ممن غيماب المعلوممات فمي قطماع الحكوممة وعمدم وجمود د ارسمات جمدوى للمشماريع
والبرامج الحكومية( .كوشك2112 :

)

من العرض السابق يمكمن ان نسمتنتج بعمض االسمتنتاجات الرئيسمية ممن خمالل النقماش الحاصمل لمفهموم
واعداد الموازنة العامة والتطور الحاصل للموازنات الحديثة ومن اهمها:
 - 0ان الموازنة العامة الي بلد في العالم ممن البلمدان المتقدممة او الناميمة تلعمب دو ار اساسميا ومهمما فمي
تقديم سياسة الدولة بعملية تخطيطية وتنظيمية لتخصيص الموارد ومن ثم الرقابة عليها.
 - 2ان ندرة الموارد وزيادة الطلب عليها لتوسع حاجات الدولة الحديثة يدفع بالمخطط الممالي والسياسمي
للبحممث عممن مخممرج جديممد للموازنممة التقليديممة التممي ماعممادت تقممدم نفعمما فممي ضمموء المسممتجدات لمفهمموم
الدولة الحديثة ومسؤولياتها.
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 - 2ان لكل من الموازنات الحديثة والتي يمكن ان تكون او ال تكون البديل للموازنة التقليدية من الم ازيما
واالنتقادات تستوجب الوقوف عندها وتحليلها قبل اتخاذ القرار للشروع بتطبيقها.
 - 4قممد تنفممع موازنممة ممما بلممد ممما فممي وقممت ممما وقممد يسممتوجب التغييممر مممن بلممد الخممر ومممن وقمت الخممر كممل
حسمب ظروفه واممكانياته واسمتعداده لتمطبيق ما يناسمبه بعد توفير مقوممات التمطبيق.
 - 1فلسطين شمأنها فمي اعتمماد الموازنمة التقليديمة شمأن الكثيمر ممن بلمدان العمالم التمي ال ازلمت تصمر علمى
تطبيقها بالرغم من كونها عاجزة عن تقديم الكفاءة االقتصادية خاصة بمما يتعلمق بمالتخطيط واالداء
وذلك لعدم تركيزها على االهداف.
ومممما سممبق يتضممح أن الواقممع العملممي يسممتلزم االنتقممال فممي اعممداد الموازنممة مممن الموازنممة التقليديممة الممى اي مممن
الموازنات االكثر تطو ار وحممداثة واليمكمن تحممديده اال بعمد تموفير المتطلبمات الالزممة لمذلك .كمما ممن المالحمظ
ان تنفي ممذ اي نمم موذج للموازن ممات الحديث ممة يتطل ممب ت مموفير م ممايزم م ممن المقوم ممات ،ل ممذلك س مموف ي ممتم م ممن خ ممالل
الفلصممل القممادم اسممتعراض أحممد أحممدث طممرق اعممداد الموازنممات ،وهممي طريقممة اعممداد الموازنممات علممى أسمماس
األنشطة للتعرف على مقوماتها ،وتحدياتها.
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4.4

مقدمة
رغم انخفاض تكاليف تطبيق األنظمة التقليدية لتخصيص التكاليف ،وسهولة التعامل معها خاصة

وأنها ال تتطلب تقنيات تكنولوجية عالية ،باإلضافة إلى تأقلمها مع المؤسسات التي تتميز بإنتاج منتج واحد
وانخفاض التكاليف غير المباشرة فيها ،تعتبر كلها مميزات تحسب لهمذه األنظممة .إال إنمه فمي ظمل التطمور
الهائمل المذي حمدث فمي مجمال التكنولوجيما ،وبعمد دخمول التقنيمة لبيئمة األعممال بكافمة أشمكالها ،تطمور الشمكل
التقليدي لهيكمل التكماليف الخاصمة بمالمنتج أو الخدممة ،حيمث التكماليف غيمر المباشمرة أصمبحت تمثمل (-21
 )%41ممن إجممالي تكلفمة المنمتج ( ،)Needles, et., al, 1999بعمد أن كانمت همذه التكماليف ال تتجماوز
قبل هذه الثورة التكنولوجية ( ،)%1وعليمه لمم يعمد نظمام تحميمل المنمتج بالتكماليف التقليمدي قماد ار علمى خدممة
االدارة كمصدر للمعلومات لمعرفة كلفة المنتج تمهيدا التخاذ ق اررات أكثر أهمية (زملط.)22 ،2102 :
وقد جاء ظهور نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة ) (ABCوالذي بدء اسمتخدامه ممن قبمل
( )Kaplan & Kooperفمي العمام ( 0281م) فمي الواليمات المتحمدة كنظمام شمامال ،يعممل علمى توضميح
ماهي ممة عم ممل الش ممركة وتقس مميمها إل ممى أنشم مطة ،وك ممذلك توزي ممع عناص ممر األعب مماء اإلض ممافية (التك مماليف غي ممر
المباش مرة) علممى األنشممطة التممي تسممتهلك الم موارد بعممد تحديممدها علممى أسمماس مجمعممات التكمماليف (

Cost

 ،)Poolsوانشاء مصدر تكلفة لكل نشاط ،أو لمجموعة من األنشطة ،كمذلك تحديمد مسمببات اسمتهالك لكمل
نشاط للموارد ،واعداد معدل تحميل مناسب لجميع تكماليف كمل نشماط ممن األنشمطة المتجانسمة ،وتخصميص
تكمماليف األنشممطة علممى المنتجممات عممن طريممق مسممبب تكلفممة (Driver

 )Costلمجمممع تكلفممة كممل نشمماط

(.)Druny, 1989
نتيجة لظهور تقنية  ABCوالتي ارتكزت على دراسة وتحليل األنشطة فقد ظهر توجه واهتمام كبير
حول تطويع معلومات نظام  ABCحمول األنشمطة فمي خدممة اإلدارة وادارة الكلفمة ظهمرت تقنيمة اإلدارة علمى
أساس األنشطة ) (ABMوقد عرفت هذه التقنية بأنها أسلوب يعتمد على مساعدة اإلدارة في اتخاذ القم اررات
وذلممك عممن طريممق االسممتعانة بمعلومممات التكمماليف علممى أسمماس األنشممطة إلرضمماء الزبممائن واشممباع حاجمماتهم
وتحسممين األربمماح( .باسمميلي ،) 202 ،2110 :وكممان البممد لهممذه االدارة مممن االعتممماد علممى تقممدير التكمماليف
44

المسممتقبلية وفممق خطممة تتوافممق وفلسممفتها خصوصمما م مع ت ازيممد االنتقممادات الموجهممة إلممى الموازنممات التخطيطيممة
التقليدية والتي كان من أهمها(:)Huynh, et., al., 2013: 184
.0

بطممئ الموازنممة التقليديممة فممي التكيممف مممع التغي مرات التممي تواجههمما المنظمممة وفقممدانها للمرونممة ،حيممث
تصمما الموازنممة التقليديممة مممن اعلممى إلممى أسممفل متجاهلممة ضممرورة التواصممل االداري مممن اسممفل الممى
اعلى ومن اعلى ألسفل أي انها تفقد المرونة في التكيف مع الظروف المتقلبة للمنظمة.

.2

أن الموازنة التقليدية هي موازنة ألغراض الرقابة اكثمر ممن كونهما أداة مسماعدة للمنظممة فمي تحقيمق
اهدافها االستراتيجية.

.2

الموازنممة التقليديممة تقمموم علممى تخصمميص المصممادر اسممتنادا الممى سياسممات المنظمممة ولمميس بنمماء علممى
الحاجات االستراتيجية.
لذلك ومع التطمور فمي اسمتخدام نظمام التكماليف المبنمي علمى أسماس األنشمطة ) (ABCظهمر مفهموم

جديممد هممو الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة  .ABBوالتممي يمكممن تنفيممذها عنممدما تطبممق المنظمممة تقنيممة ABC
وذل ممك باس ممتخدام معلوم ممات  ،ABCحي ممث توص ممف تقني ممة  ABBبأنه مما (نظ ممام تكلف ممة عل ممى أس مماس األنش ممطة
معكوس حيث يكون هدف إعداد الموازنة علمى أسماس األنشمطة همو التحويمل بتجهيمز المموارد فقمط المطلوبمة
لتلبية اإلنتاج وحجم المبيعات الموجودة في الموازنة)( .أغا.)24 : 2112 :
وبالتالي سوف نتعمرف ممن خمالل همذا الفصمل علمى نظمام التكماليف علمى أسماس األنشمطة ،كأسماس
ومدخل للتعرف على الموازنة على أساس األنشطة مع التطرق إلى المفاهيم والمزايا المتعلقة بكل منهما.
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4.2

أسلوب التكاليف المبني على أساس األنشطة)Activity Based Costing(ABC
ظهر هذا االسلوب نتيجة الثغرات الموجودة في األساليب التقليدية لمعالجة التكاليف غير المباشرة

وبروز الحاجة المتنامية لوجود أساليب تستطيع تخطي هذه الثغرات ،وتحسين نوعية المعلومات .كما ترجع
أصول هذا األسلوب إلى أوائل الستينات من القرن السابق ،حيث كونت المؤسسة األمريكية «General
» Electricفريق من الباحثين والمراقبين لتطوير نموذج تحليل التكلفة أساسه النشاط لتحسين نوعية
معلوماتها عن التكاليف غير المباشرة والسيطرة عليها ،حيث يعتقد " T. Johnsonأن األسلوب الموضوع
آنذاك مستند على مفاهيم متشابه لمفاهيم أسلوب محاسبة التكاليف على أساس األنشطة المستخدمة حاليا.
(التكريتي)2111:
وكان هذا األسلوب الجديد في ذلك الوقت عالج للعشوائية في تحديد وخفض التكاليف غير المباشرة
التي سادت أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات حيث أصبح تخفيض التكاليف يشغل فكر المؤسسات في
محاولة منها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.
كان أول ظهور لهذا األسلوب في الكتب العلمية من قبل " "Robert Kaplanسنة  0281حيث
قام بنشر كتاب يسلط الضوء على حدود المحاسبة واعترافا بالتناقض والتعسف من قواعد التوزيع التقليدية
وتم وضع نهج جديد لحساب التكاليف يسمى بأسلوب محاسبة التكاليف على أساس األنشطة(Gérard, .
)2001: 257
ولق ممد تع ممددت اآلراء ح ممول تعري ممف أس مملوب محاس ممبة التك مماليف عل ممى أس مماس األنش ممطة ،حي ممث عرف مما
( )Cooper and Kaplan, 1988: 23نظام التكاليف على أساس األنشطة ) (ABCبأنه" :يعد بمثابة
أداة اسمتراتيجية للشمركة تَسماعدها فمي الحصمول علمى تكلفمة أكثمر دقمة ومعلوممات عمن ربحيمة العمليمات
والمنتجمات والخمدمات وعممالء الشمركة ،ممما يسماهم فمي اتخماذ العديمد ممن القم اررات المهممة ،ومنهما قم اررات
التسمعير والتسمويق وتصمميم المنمتج أو الخدممة ،وقم اررات توظيمف المموارد" .أمما االتحماد المدولي لشمركات
الصممناعة ( )CAM-1نظممام ( )ABCفقممد عرفممه بأنممه :مممنهج يقمميس تكلفممة أداء األنشممطة والمموارد ،وأغمراض
التكلفممة ،بحيممث يمموزع تكلفممة المموارد علممى األنشممطة ،ويمموزع تكلفممة األنشممطة علممى أغمراض التكلفممة ،باالعتممماد
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عل ممى اس ممتخدامها ،كم مما يمي ممز العالق ممات الس ممببية ب ممين األنش ممطة ومس ممببات التكلف ممة (المنتج ممات أو الخ ممدمات)
(.)Rebischke, et, al., 2005
بينما يرى ( )Garison, et, al., 2012أن نظام التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCهو:
طريقة لحساب التكلفة ،مصمم لتزويد المديرين بمعلومات التكلفة الالزمة التخاذ الق اررات االستراتيجية
والق اررات االخرى ،والتي من المحتمل أن تؤثر على الطاقة اإلنتاجية للشركة ،وكذلك التكاليف الثابتة
فضال عن التكاليف المتغيرة ،وهو نظام يستخدم كمكمل لنظام التكاليف األساسي للشركة وليس بديال عنه.
أما ( )Horngren, et, al., 2012فقد عرفه بأنه منهج التكاليف الذي يركز على النشاطات الفردية
كأهداف تكلفة رئيسة ،ويستخدم تكاليف األنشطة كأساس لتخصيص التكاليف على أهداف التكلفة مثل
المنتجات أو الخدمات.
ويرى (أبو حمام )42 :2102 :أن نظام التكاليف المبني على األنشطة يعد أحد أساليب المحاسبة
اإلداري ة االستراتيجية الذي يهتم بتخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات والخدمات التي تمثل
هدف التكلفة ( )Cost Objectiveحسب استفادة كل نوع من هذه المنتجات أو الخدمات من كل نشاط
من أنشطة الشركة ( ،)Activityالتي بدورها استنفذت التكاليف غير المباشرة التي يتم تجميعها في وعاء
تكلفة خاص بكل مجموعة متجانسة من التكاليف ( )Cost Poolsباستخدام محركات التكلفة المالئمة
(.)Cost Driver
توضح هذه التعريفات ان أسلوب محاسبة التكاليف المبني على أساس األنشطة ليس فقط أسلوب
لمعالجة التكاليف بل هو أيضا أسلوب لتحليل أنشطة المؤسسة.
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 4.4أسباب التحول إلى نظام ()ABC
لعل من أبرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكلفة على أساس النشاط هي (الداعور:
:)2114
التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والتي أدت إلى تنظيم الدورة اإلنتاجية بناء على خطوات

.0

منطقية مرتبة وليس وفقا لتجهيز وتنظيم األف ارد.
ازدياد التكاليف الصناعية غير المباشرة واالنخفاض الحاد في تكلفة األجور المباشرة نتيجة تعدد

.2

المنتجات الذي تطلب ظهور وظائف جديدة لإلنتاج مثل إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية،
واألبحاث والتطوير ،وكذلك التدريب المستمر ،والذي أدى بدوره إلى زيادة التكاليف غير المباشرة
عن ( )%11من إجمالي التكلفة ،بينما انخفضت األجور المباشرة بنسبة تتراوح بين ()%01-1
ظهور المنافسة الحادة سواء في السوق المحلي أو على مستوى األسواق العالمية ،فرض على

.2

الشركات ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجات والبحث عن أسواق
جديدة لمنتجاتها مع المحافظة على الجودة الكاملة.
لم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسب بل ظهر لها أهداف جديدة

.4

من خالل دعم الق اررات اإلدارية.
4.4

مراحل تطبيق نظام ()ABC

هناك أربع مراحل أساسية لتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة وقد أوردها ( & Cooper
 )Kaplan, 1987كما يلي:
.0

تحديد النشاطات الرئيسة في الشركة.

.2

تحديمد العواممل (محركمات التكلفمة  )Cost Driversالتمي تمؤثر بشمكل كبيمر فمي تكلفمة النشماط،
والتحديد المباشر لكيفية طلب النشاط للتكلفة .
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إنشاء وعاء تكلفة لكل نشاط ،وتتبع التكاليف طبقا للنشاطات ،حسب مقمدار اسمتنفاذ األنشمطة لتلمك

.2

التكاليف.
تخصيص التكاليف على المنتجات :وذلك استنادا إلى العالقة السببية بين التكلفة والنشاط

.4

والمنتجات.
4.5

مزايا تطبيق نظام ()ABC

يعمل نظام محاسبة التكاليف على األنشطة على توريد معلومات تتصف بالدقة عن كيفية استخدام
الموارد المرتبطة باألنشطة المختلفة ،ومن خالل دقة هذه المعلومات يمكن تلخيص أهم مزايا هذا النظام
بما يلي:
.0

يزود المديرين بأسباب نشوء التكلفة ،مما يزودهم برؤية واضحة بتحليالت التكلفة والمنفعة ،ويمكن
كذلك من االستغالل األفضل للموارد النادرة (.)Ellis, 2003

.2

فعالية الدور الرقابي لنظام ) (ABCمقارنه بنظام التكاليف التقليدي لتخصيص التكاليف غير
المباشرة ،طالما أنه يأخذ في الحسبان التوقيت المبكر للتحكم في األنشطة ،وقبل االنتهاء من
عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات النهائية ،األمر الذي يزيد من إمكانية تالفي أي انحرافات
(درغام.)2111 :

.2

يساعد على اتخاذ ق اررات إدارية أفضل من خالل التحديد الدقيق لتكاليف المنتجات ،وبالتالي
اتخاذ ق اررات تتعلق بالتوقف عن إنتاج منتج معين ،أو التوسع في إنتاجه أو شرائه من الخارج
()Needy et al., 2003

.4

استنادا إلى عالقة السبب واألثر التي يعتمدها نظام تكاليف األنشطة ( )ABCيمكن تتبع التكاليف
غير المباشرة ،وتخصيصها على المنتجات أو العمالء بدقة وموضوعية ،دون اللجوء إلى التوزيع
االجتهادي أو التحكيمي ،كما في أنظمة التكاليف التقليدية (.)Adamu, et, al., 2010

.1

يعتبر نظمام ( )ABCنظامما شمامال كمامال ،ألنمه يعممل علمى توضميح ماهيمة عممل الشمركة وتقسميمها
إلى أنشطة ،وكذلك توزيع عناصر األعباء اإلضافية (التكاليف غير المباشمرة) علمى األنشمطة التمي
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تسممتهلك الم موارد بعممد تحديممدها علممى أسمماس مجمعممات التكمماليف ( ،)Cost Poolsوانشمماء مصممدر
تكلفممة لكممل نشمماط ،أو لمجموعممة مممن األنشممطة ،كممذلك تحديممد مسممببات اسممتهالك لكممل نشمماط للمموارد،
واعداد معدل تحميل مناسب لجميع تكاليف كل نشاط من األنشطة المتجانسة ،وتخصيص تكاليف
األنشممطة علممى المنتجممات عممن طريممق مسممبب تكلفممة (Driver

 )Costلمجمممع تكلفممة كممل نش مماط

(.)Druny, 1989
.2

يصنف نظام ( )ABCاألنشطة حسب القيمة المضافة مما يتيح الفرصة إلدارة الشركة لدراسة
تكاليف األنشطة بعمق ويجعلها قادرة على التحليل المالئم ،ومحاولة استبعاد األنشطة ذات
التكاليف المرتفعة والتي ال تضيف قيمة ،وكذلك دراسة إمكانية تحسين أساليب أداء األنشطة ذات
القيمة المضافة الضعيفة (حلس.)2007 :

وقد حدد المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين ( )CIMAفوائد استخدام نظام ( )ABCفيما يلي (زملط:
:)22 :2102
.0

نظام التكاليف على أساس النشاط ( )ABCأكثر دقة في حساب تكاليف المنتجات والخدمات.

.2

يسمح نظام ( )ABCبفهم أفضل وأشمل للنفقات العامة ومسببات حدوثها.

.2

يصور نظام ( )ABCبشكل أكثر وضوحا تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة ،مما يساعد
المديرين في تخفيض تلك التكاليف أو القضاء عليها.

.4

يدعم تطبيق ( )ABCقدرة الشركة على استخدام أساليب محاسبة إدارية أخرى من شأنها دعم
الموقع التنافسي للشركة ،وتحسين األداء المالي واإلداري لها ،كأسلوب التحسين المستمر وبطاقة
األداء المتوازن.
إذن يمكمن القمول بمأن م ازيما نظمام التكماليف علمى أسماس األنشمطة ( )ABCتجعلمه يمثمل أسملوبا

استراتيجيا حديثا ،يمكن من خالله انجاز الكثير من المنافع والخدمات للمنشأة.
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4.6

مفهوم الموازنة على أساس األنشطة )Activity Based Budgeting (ABB
يقوم إعداد الموازنات التخطيطية على أساس األنشطة على أساس تحديد الطاقة المطلوب ممن كمل

نشاط أن ينفذها ثم تخصص الموارد الضرورية لتنفيذ هذا النشاط عند ذلك المستوى من الطاقة فمي الفتمرات
القادمة .لذلك يرى ( )Morse et al, 2003, 619أن الموازنمة علمى أسماس األنشمطة همي أسملوب إلعمداد
الموازنة يستخدم هرم كلفة النشاط لوضع موازنة المدخالت المادية والتكاليف كدالة للنشاط المخطمط وتكمون
متش ممابهة لطريق ممة (المخرج ممات  /الم ممدخالت) إلع ممداد الموازن ممات حي ممث تك ممون الم ممدخالت المادي ممة والتك مماليف
موضمموعة فممي الموازنممة كدالممة للنشمماط المخطممط ،أممما ) (Schalkwyk, 2012: 9فتممرى أن الموازنممة علممى
اسمماس النشمماط هممو نهممج موازنمماتي يعمممل علممى تقممدير المصممادر الالزمممة فقممط لتلبيممة حاجممات أنشممطة المنظمممة
لكمي تلبممي االهممداف التممي تسممعى اليهما المنظمممة والوصممول اليهمما بشممكل ادق ،وبالتمالي فهممو اسمملوب ممتممد مممن
نظمام توزيمع التكماليف علمى اسماس االنشمطة  ABCوالمذي يعتممد علمى مخرجاتمه الفعليمة لكمي يقمدم تقمدي ار
لفترات زمنية قصيرة عن الموارد واالنشطة الضرورية للمشاريع المستقبلية للمنظمة.
وعرفت  ABBكذلك بأنها (أسلوب يركز على تكاليف األنشطة الضرورية إلنتاج وبيع المنتجات
والخدمات) ) ،(Horngren et al, 2002, 486ويعرفها ()Siegel and Shime, 2006: 309
بأنها" :تعبير كمي عن األنشطة التي تمارسها الوحدة االقتصادية والتي تعكس التنبؤ باألعمال ،والمتطلبات
المالية األخرى لتحقيق األهداف االستراتيجية أو لتغيير الخطة لتحسين األداء" .أما ( Stevens, 2004:
 )16فيصف الموازنة على أساس األنشطة بأنها ذلك النهج القائم على التقدير والتخطيط المستقبلي
لمتطلبات المنظمة من المصادر واالنشطة االزمة مع االخذ بعين االعتبار العالقة السببية بين المصادر
واالنشطة ليساعد في اتخاذ الق اررات في تحديد المتطلبات المالية المستقبلية االزمة لتغطية تلك المصادر
واالنشطة المخططة.
ويرى ( )Kaplan and Anderson, 2008: 1أن الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBهو
تكتيك يسعى الى تعظيم االيرادات وتقليل التكاليف من خالل التنبؤ بالمصادر المطلوبة للمشروع بناء على
التغيرات المتوقعة في االنشطة والعمليات داخل المنظمة .أما ( )Atkinson, et. al., 2012: 254
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فيعرف الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBبأنها ذلك النهج في صياغة الموازنة و التي تركز على
تحديد تكاليف األنشطة

المتوقعة و الية ارتباط هذه األنشطة مع بعضها البعض وتحديد المصادر

المطلوبة بناء على االنشطة المتوقعة فهو نظام ممتد من النظام االساسي في تحديد التكاليف لكل صنف
وهو نظام .ABC
4.7

مزايا اعداد الموازنة على أساس األنشطة

يعمل نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة على توريد معلومات تتصف بالدقة عن كيفية
استخدام الموارد المرتبطة باألنشطة المختلفة ،ومن خالل االعتماد على هذه المعلومات في اعداد الموازنة
يجعل هذه الموازنة أقرب إلى الواقع ،كما وتتمتع الموازنة على أساس األنشطة بالكثير من المزايا أهمها:
.0

الموازنة على اساس النشاط أكثر مرونة من حيث التعديل الدوري في ارقامها او القيام بتطوير
الموازنة من زيادة او خفض ألرقامها المقدرة وبالتالي هي اكثر فعالية ودقة من حيث التقدير
واالقتراب على الحقيقة ).(Schalkwyk, 2012: 10

.2

تساعد المنظمة فمي التعمرف علمى التغييمرات فمي األنشمطة وكمذلك تسماعد فمي االرتقماء بعمليمة إعمداد
الموازنممة وتمموفير معلومممات أكثممر دقممة بممما يسمماعد إج مراء المقارنممة المرجعيممة كممما تسمماعد تقنيممة ABB
على استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة دون إضعاف فاعلية األنشطة األخرى (أغا ،2112 :
. ) 22

.2

تعتبممر الموازنممة المعممدة علممى أسمماس األنشممطة مممنهج شممامل يوحممد الجهممود المبذولممة فممي عممدة مهممام
مختلفة في مسار واحد وتوجيهها نحو األهداف االستراتيجية(.)Moustafa,2005: 43

.4

تحممدد الموازنممات علممى أسمماس األنشممطة الحمماالت التممي تتطلممب خطمموط إنتاجيممة جديممدة (سممعة ماديممة
وسعة في الموارد البشرية) وبالتالي فهي طريقة أكثر دقة للتخطيط للتكاليف المستقبلية ( Kablen,
.)et. al., 2007: 486
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.1

الموازنممة المعممدة علممى أسمماس األنشممطة لهمما تممأثير علممى سمملوك الممموظفين مممن خممالل شمممولها علممى
إجمراءات ماليممة ،وغيممر ماليممة تسممتخدم فممي التغلممب علممى الحمواجز الفنيممة الناجمممة عممن تقسمميم الشممركة
على أسس وظيفية ،وجذب المزيد من االهتمام لمجاالت القيمة الناتجة من تماسك العمليات بغض
النظر عن الوظائف (.)Moustafa,2005: 43

.2

الموازنة على النشاط تساعد المدراء على ادارة التكلفة بشكل اكثر فاعلية من االعتماد على نهج
الموازنات التقليدية ،حيث انها تستند باألساس على مخرجات نظام توزيع التكاليف على اساس
االنشطة .وبالتالي تكون نقطة االنطالقة في معرفة هدف التكلفة المستقبلي لكي يتم تقدير ماهي
االنشطة الالزمة المصادر المتوقعة ).(Schalkwyk, 2012: 9

.1

الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة تجعممل المممدراء ينظ ممرون إلممى التكمماليف الثابتممة كمتغي مرة فممي األج ممل
المتوسممط الممى الطويممل حيممث يسممتخدم مصممطلح (التكلفممة الملتممزم بهمما) الن المممدراء كممانوا قممد التزم موا
بتجهي ممز المم موارد مس ممبقا وس مموف ال يغي ممرون تجهي ممزهم ف ممي األج ممل القص ممير بس ممبب تذب ممذبات األج ممل
القصير ( أغا . ) 24 ، 2112 :

.8

الموازنة على اساس النشاط هي موازنة كفؤة في العملية الرقابية وجيدة في نفس الوقت في عملية
التخطيط االستراتيجي  ،فهي تأخذ بعين االعتبار التغيرات الداخلية في المنظمة فيما يتعلق بآلية
تسعير المنتجات وتحديد تكليفها واالنشطة التي تضيف قيمة والتي ال تضيف قيمة  ،ويكمن
نجاحها وضمان كفاءتها من خالل تعاون كافة العاملين في وضعها من االدارة العليا حتى اسفلها
من تفاوض وصياغة وتنفيذ ومتابعة ما بعد تنفيذها  .ويعتمد درجة تعقيده اعداد الموازنة بناء على
حجم المنظمة ففي اعداد الموازنات على اساس النشاط على القطاعات الحكومية اكثر تعقيدا من
القطاع الخاص لتعقد االنشطة واتساعها ).(Schalkwyk, 2012: 10

.2

تعم ممل الموازن ممة عل ممى أس مماس األنش ممطة عل ممى تحدي ممد العالق ممة ب ممين كمي ممة االنت مماج واألنش ممطة الالزم ممة
إلنتاجها ،وبالتالي تضع تقديرات مفصلة حول متطلبات هذه األنشمطة ،وبالتمالي تمتمكن ممن ترجممة
اسمتراتيجية المنظممة إلمى أهممداف يمكمن تحقيقهما ،ممما ينممتج عنمه خلمق قيممة للمنظمممة يصمل إلمى حممد
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زيمادة االنتاجيمة وهمامش المربح وبالتمالي خفمض تكلفمة رأس الممال ( Huynh, et. al., 2013:
.)185
4.8

التكامل بين نظامي ( )ABCو ()ABB
يشير ( )Cooper& Kaplan, 1998: 22إلى أن نظام التكاليف المبني على األنشطة ليس

أسلوبا محاسبيا فحسب ،بل يتعلق بكافة نواحي األعمال ،حيث يساعد اإلدارة في معرفة المنتجات الواجب
إنتاجها وأي الزبائن تخدم؟ ،إضافة للدور الذي يلعبه هذا النظام في تحسين األداء المستقبلي للشركة .وقد
عرفاه بأنه " :أداة استراتيجية للشركة تَساعدها في الحصول على تكلفة أكثر دقة ومعلومات عن ربحية
العمليات والمنتجات والخدمات وعمالء الشركة ،مما يساهم في اتخاذ العديد من الق اررات المهمة ،ومنها
ق اررات التسعير والتسويق وتصميم المنتج أو الخدمة ،وق اررات توظيف الموارد" .مما يجعل من نظام
التكاليف على اساس األنشطة  ABCحجر األساس الذي يرتكز عليه اعداد الموازنة على أساس األنشطة
 ABBفالخطوة الالحقة لخطوة التكاليف على اساس األنشطة  ABCهي الموازنة على أساس األنشطة
 ABBحيث أن كالهما يستندان إلى معرفة احتياجات األنشطة للموارد خالل فترة إعداد الموازنة ،وهذا ما
يؤكد أن نظام ( )ABBيستمد مفهومه من تطبيق نظامين اساسين وهما نظام (  )ABCونظام التحليل
على أساس األنشطة ( ،)ABA: Activity based Analysesحيث في نظام ال  ABCهو ذلك النظام
الذي يقوم على اجراء من تتبع االنشطة الفعلية والمصادر الفعلية التي قد حققت هدف التكلفة و االجراءات
التي تقوم على توزيع التكاليف المباشرة والغير مباشرة على المنتج .اما في نظام (  )ABAفهو يقوم على
اجراء التحليل التفصيلي لألنشطة والوظائف وكذلك المصادر التي تستهلكها االنشطة ومن هنا فان كال
النظامين هما اساس لبناء نظام (  )ABBالذي يبنى على المعلومات التي تقدمها تلك النظامين ليعطي
تقديرات دقيقة لألنشطة المستقبلية والموارد المطلوبة ( .)Moustafa,2005: 44إلى أن اسلوب التكاليف
على أساس األنشطة  ABCينسب الموارد إلى األنشطة بهدف تحديد تكلفة المنتجات والخدمات المقدمة
للزبائن .أما أسلوب الموازنة على أساس األنشطة فينسب الموارد إلى األنشطة حيث يهدف تقويم األنشطة
يبدأ بالتنبؤ باالحتياجات من المنتجات أو الخدمات المقدمة للزبائن والتي تستخدم في تخطيط األنشطة
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لمدة الموازنة ومن ثم تحديد الموارد الضرورية لهذه األنشطة والشكل اآلتي يوضح االختالف بين  ABCو
:)Hilton, 2008: 354( ABB

)(Cooper and Kaplan, 1998: 124
4.9

االثر االستراتيجي للموازنات على اساس األنشطة .
استند العديد من كتاب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في كتاباتهم عن االستراتيجيات العامة التي

تحقق ميزة تنافسية للشركات إلى كتابات ( )Porter, 1980&1985التي أوضحت أنه يمكن للشركة أن
تتبع واحدة أو أكثر من االستراتيجيات التنافسية التالية:
.0

استراتيجية الريادة في كل التكاليف :والتي تركز على تخفيض تكلفة مدخالت اإلنتاج بما يتناسب
مع التكلفة التي يتقبلها المنافسون).(Wilson, 1990

.2

استراتيجية تميز المنتج :والتي تقوم على أساس استمرار الشركات في المنافسة عن طريق تقديم
سلع أو خدمات تتمتع بخصائص جذابة ،تدفع العميل إلى تفضيلها عن السلع والخدمات التي
يقدمها المنافسون.
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.2

استراتيجية التركيز :والتي تستند على أساس اختيار شريحة من العمالء ،والتركيز عمليا على
الوفاء باحتياجاتهم المتميزة ،التي تختلف عن احتياجات باقي العمالء ،من خالل تخصيص
خطوط إنتاجية لمنتج محدد أو التركيز على سوق معين.
إال أن تبني الشركات لنظامي التكاليف على أساس األنشطة ( ،)ABCوالموازنة على أساس

األنشطة ( )ABBيحقق هذه االستراتيجيات الثالثة معا ،حيث يحقق نظام ( )ABCأهداف خفض التكلفة
عن طريق تحليل األنشطة وتصنيفها إلى أنشطة تضيف قيمة وانشطة ال تضيف قيمة ،ومن خالل حذف
األنشطة التي ال تضيف قيمة لزبون يمكن توفير فرصة ألجراء تخفيض ذي قيمة في تكليف الوحدة
االقتصادية ،كما يوظف ( )ABBالمعلومات التي يقدمها نظام ( )ABCعن االنشطة إلدارتها وبتالي
يعطى فرصة لإلدارة في تحديد االنشطة التي تعانى من االختناقات وغير الضرورية من اجل حذفها
لتخفيض كلفها ،وبالتالي فإن التكامل بين هذين النظامين يحقق استراتيجية الريادة في التكاليف .كما يمكن
تحقيق استراتيجية التمايز من خالل نظامي ( )ABCو ( )ABBعن طريق تحسين جودة المنتج فتحليل
األنشطة وتصنيفها  :إال أنشطة تضيف قيمة وأخرى ال تضيف قيمة ويمكن أن توجه انتباه اإلدارة إلى
األنشطة التي تضيف قيمة للزبون والعمل على إعادة توزيع المواد عليها وادارتها بكفاءة بما يضمن تقدم
المنتج أو خدمة تقدم تلبي طلبات وتوقعات الزبون من أجل كسب رضاه الذي يعد الغاية التي تعمل عليها
الوحدة االقتصادية (الذهبي والقسوس .)208 ،2112 :وبتمكن النظامين من تحقيق استراتيجيتي خفض
التكلفة والتمايز فإنهما يحققان استراتيجية التركيز  ،وبالتالي ينعكس األثر االستراتيجي للموازنات على
أساس األنشطة  ABBفي (الذهبي والقسوس:)221 ،2112 :
أوال  :زيادة المقدرة الربحية  :وتقاس عن طريق مجموعة من المؤشرات التي تبين الربحية التي تضيفها
الموازنات على أساس األنشطة  ABBإلى الوحدات االقتصادية فضال عن بيان األثر على الربحية
التشغيلية ،ويقاس عن طريق بيان اإليرادات مطروحا منها التكلفة.
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ثانيا  :زيادة المقدرة التنافسية :والتي يمكن قياسها من خالل مجموعة من المؤشرات المالية وغير المالية
والتي تشكل بمجموعها مؤشرات النجاح الحاسم التي يمكن تحقيقه من خالل انتهاج االستراتيجيات
التنافسية والتي شملتها بطاقة األداء المتوازن ( )BSCوتتضمن:
- 0المؤشرات المالية .
- 2مؤشرات الزبون .
- 2مؤشرات العمليات الداخلية .
- 4مؤشرات التعلم والتطور واالبتكار .
 4.41الموازنة التقليدية والموازنة على أساس األنشطة
رغممم تشممابه الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة مممع الموازنممة التقليديممة فممي كونهمما خطممة مفصمملة للحصممول
على االستخدام األمثل للموارد المالية وغير المالية ،خالل مدة محددة (التكريتي وآخرون،)228 ،2111 :
إال أن هناك عدد من أوجه االختالف بينهما أهمها (:)Moustafa,2005: 46
.0

الموازنات التقليدية ال تحدد تلك الكمية التالفمة أو الضمائعة ممن االنتماج ،أمما الموازنمات المعمدة علمى
أساس األنشطة فإنها تملك القدرة على تحديد هذه الكميات.

.2

تعد الموازنات التقليدية بناء على التكلفة المقدرة لألقسام الصناعية ،بينما أما الموازنات المعدة
على أساس األنشطة فإنها تبنى على تكلفة العمليات المقدرة .

.2

الشكل التقليدي للموازنة يوضح ويقيس االثر المتوقع فقط ،بينما الموازنة على أساس األنشطة
تقيس وتوضح االثر والسبب.

.4

الموازنات التقليدية ال توضح الطاقة غير المستغلة ،بينما الموازنة على أساس األنشطة الموازنة
على أساس األنشطة يمكنها توضيح الطاقة غير المستغلة ،بفضل اعتمادها على مخرجات نظام
التكاليف على أساس األنشطة (.)ABC
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.1

الشكل التقليدي للموازنة ال يلبي حاجات المدراء ،كونه ال يمثل اداة للتحليل الوصفي التفصيلي،
أما الموازنة المعدة على أساس النشاط فإنها تقدم وصف وتحليل تفصيلي عن الحاجات المستقبلية
من االنشطة والمصادر المطلوبة.

.2

الموازنات التقليدية ذات اتجاه واحد من أسفل إلى أعلى مما يحد من حجم مشاركة العاملين في
صياغتها ،مما يجعلها غير قادرة على اكتشاف األخطاء والتالعب ،وغير دقيقة في تقدير أرقامها،
بينما الموازنة على اساس النشاط فالمشاركة في صياغتها تعاونية من أسفل إلى أعلى ومن أعلى
إلى أسفل ،األمر الذي يجعلها أقل عرضة للخطأ ،وأكثر قدرة على التنبؤ الدقيق ،والحد من عملية
التالعب االداري ،من خالل تحديد طاقة كل فريق عمل في كل قسم في الشركة بشكل دقيق ،من
حيث العمليات الخاصة بكل قسم.

.1

نظام الموازنات على اساس النشاط يسمح لإلدارة بالتركيز على تخفيض التكاليف الثابتة وهذا
الشيء غير متاح في الموازنات التقليدية .

.8

تتميز تقنية الموازنات على اساس النشاط بأنها تسهل عملية اعادة هندسة العمليات واعادة التقييم
وبالتالي تصبح هي االفضل من النظام التقليدي في التخطيط االستراتيجي سواء على المدى
القصير والمدى الطويل .

ويضيف (حماد )1174-1171 ،2111:فروقات أخرى أهمها:
.0

إن الموازنة على أساس األنشطة تستخدم لغة مشتركة -لغة األنشطة أو عمليات األعمال التي
يؤديها كل فرد والموازنة التقليدية تستخدم مصطلحات غير مألوفة إال للمحاسبين وحدهم.

.2

إن الموازنة على أساس األنشطة تبحث عن ثبات واتساق المخرج ،ويعني هذا أن النشاط ينبغي
أن يؤدى بشكل ثابت بمرور الوقت ،ويجب التشجيع على التحسين المتواصل ،لكن النشاط ينبغي
أن يؤدى فقط وفقا للممارسة األفضل ،ويتوقف النجاح على إيجاد أفضل طريقة ممكنة ألداء نشاط
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ما أو عملية أعمال والبحث باستمرار عن طرق لتحسينه ،مع أداء النشاط /عملية األعمال بشكل
ثابت.
.2

تتطلب الموازنة على أساس األنشطة وضع أهداف لألنشطة أو عمليات األعمال باعتبارها الحد
األدنى لألداء ،وليس المستوى المطلق وهذه األهداف ينبغي أن تحدد المستوى األدنى لألداء
الضروري لمساندة األهداف التنظيمية.

 4.44مراحل إعداد الموازنة على أساس األنشطة
يجب على الشركات والمنظمات قبل االنتقال إلى الموازنة على أساس األنشطة ،العمل على خلق األرضية
المناسبة لها ،والمتمثلة بنظام التكاليف على أساس األنشطة والذي يوفر وصفا لألنشطة والمصادر الحالية
 ،والتي يتم االعتماد عليها في التنبؤ ببنود الموازنة المستقبلية ،ويمر إعداد الموازنة على أساس األنشطة
بعدة مراحل يوجزها كل من ) (Drury, 2000, 568و( )Capusneanu, et. al., 2013كما يلي:
.0

تقدير كمية المواد الالزمة إلنتاج السلع أو الخدمات عبر تقدير حجم المبيعات المتوقعة كما ونقدا
فكالهما من المكونات االساسية للموازنة.

.2

تقدير األنشطة التشغيلية الالزمة لكل مستوى في الوحدة استنادا الى هيكل األنشطة المحدد وفقا
لنظام (.)ABC

.2

تحديد الموارد المطلوبة إلنجاز هذه األنشطة (أي تحديد نوع المصدر المطلوب والكمية المطلوبة
من هذه المصادر).

.4

تجميع اجمالي تكاليف االنشطة المقدرة واجمالي الموارد المقدرة .

.1

تحيد الطاقة االنتاجية المتوقعة بناء على اجمالي االنشطة والمصادر ،وبالتالي تحديد الطاقة
اإلنتاجية غير المستغلة ،والالزمة لغاية التعديل الدوري في شكل الميزانية نظ ار لظروف التقلبات
المحيطة بالمنظمة.
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وتتضمن إجراءات إعداد الموازنات حسب ) (Cooper and Kaplan 1998, pp.116المراحل
الرئيسية التالية:
.0

تقدير كميات اإلنتاج والمبيعات في الفترة المالية :حيث تتطلب عملية إعداد الموازنة على أساس
األنشطة باإلضافة إلى تقدير كميات المبيعات واإلنتاج تحديد المزيج اإلنتاجي وتشكيلة العمالء
المستهدفين .وبالتالي فإن التقديرات ال تتضمن فقط المنتجات التي سوف تباع وانما عدد ونوعية
العمالء الذين سوف يشترون هذه المنتجات .إن إعداد الموازنة وفق هذه الطريقة يتطلب معلومات
أكثر تفصيال من الموازنة التقليدية ،ألنه يجب توافر معلومات حول اإلجراءات الواجب استخدامها
من أجل إنجاز خطة المبيعات واإلنتاج .مثل عدد مرات التصنيع لكل منتج ،طرق الشحن ،تكرار
أوامر الشراء للمواد األولية ،عدد طلبات العمالء المتوقعة ،فمثل هذه المعلومات تعد بمثابة
األساس في تحديد األنشطة التي تحتاجها المنظمة والطاقة التشغيلية لكل نشاط .

.2

التنبؤ باألنشطة التي تحتاج إليها المنظمة والطاقة التشغيلية لكل نشاط :حيث يتطلب إعداد
الموازنات التخطيطية على أساس األنشطة وضع قائمة باألنشطة الضرورية إلنتاج وبيع المنتجات
مثل نشاط الفوترة ،نشاط االستالم ،نشاط معالجة المواد ،نشاط الصيانة ،نشاط فحص المنتجات
ونشاط تطوير وتصميم المنتجات الجديدة وجميع األنشطة األخرى .وبعد عملية تحديد األنشطة
يتم تحديد المستوى التشغيلي لكل نشاط من األنشطة بناء على معطيات خطة اإلنتاج والمبيعات
وبقية المعلومات األخرى الواردة الفقرة السابقة .يالحظ على هذه الطريقة في إعداد الموازنة
شموليتها لكافة األنشطة بينما تقوم الموازنات التقديرية العادية على تقدير المواد والعمل البشري
وعمل اآلالت فقط .

.2

تحديد الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة  :فبعد وضع قائمة األنشطة التي يحتاجها تنفيذ الخطة
اإلنتاجية والتسويقية يتم وضع تقديرات حول نوع الموارد من تجهيزات ويد عاملة ومواد أولية وكافة
مستلزمات تنفيذ األنشطة من حيث الكمية والمواصفات التي تحتاجها األنشطة ،حتى يمكن لهذه
األنشطة الوصول إلى الطاقة التشغيلية المطلوبة والمحددة في الفقرة السابقة.
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.4

تحديد الموارد الفعلية التي يجب توفيرها :حيث إنه بعد وضع التقديرات السابقة يتم تحويل الحاجة
إلى الموارد إلى تقدير إجمالي للموارد التي يجب توفيرها بحسب اإلمكانيات المالية والفنية المتاحة
للمنظمة ورغبة المنظمة في تخصيص الموارد المتاحة لديها بالشكل األمثل الذي يساهم في تحقيق
هدف المنظمة االستراتيجي .حيث يتم تخصيص الموارد المتاحة من قبل إدارة المنظمة على هذه
األنشطة حسب حاجة كل نشاط إلى هذه الموارد حسب تقديرات وسياسة إدارة المنظمة .ويرعى في
عملية التوزيع هذه مدى مرونة عرض الموارد تجاه الطلب عليها.

.1

تحديد طاقة كل نشاط  :ف في النهاية يجب حساب الطاقة اإلنتاجية لكل نشاط من األنشطة ضمن
المنظمة في ظل الموارد المخصصة لكل نشاط .واذا تم االنطالق من الموارد المخصصة ،فإن
النظام يقوم بتحديد أي عنصر من عناصر الموارد هو الذي يتحكم بالطاقة اإلنتاجية القصوى
للنشاط ( المورد الحرج) .في معظم األحوال فإن اإلجراء األخير هو إجراء معقد ويتطلب إعادة
الحسابات لهذه العملية عددا من المرات .إن تحديد الطاقة المطلوبة من النشاط يتطلب معرفة
نماذج طلبات البيع ،جدولة اإلنتاج ،المشتريات والشحن ،والموارد التي يمكن استخدامها في أنشطة
متنوعة والطلب الموسمي على األنشطة .ويشكل إعداد الموازنات التقديرية على أساس األنشطة
أحد أساليب تزويد نظام تخطيط الموارد في المنظمة بمعلومات ذات قيمة عالية تستخدم في توزيع
الموارد المتاحة على أنشطة المنظمة المختلفة بما يساهم في تحقيق أهداف المنظمة.

ويفصل (البشيتي )18-11،2112 :مراحل اعداد الموازنة على أساس األنشطة كما يلي:
.0

االتفاق على أساس التكلفة :من الضروري أن يتم ترسيخ أساس التكلفة المحددة على أساس
األنشطة في أي نظام إلعداد الموازنة ،األمر الذي يتطلب استخدام اآلليات النمطية لتحديد التكلفة
على أساس األنشطة وتحديد أدوات الربط بين األنشطة ،ومقاييس األنشطة ،ومعدل االنتفاع
بالموارد األساسية ،وهو ما يمكن أن يستخدم بعد ذلك كأساس لنظام إعداد الموازنة على أساس
النشاط.

61

.2

تأكيد األهداف االستراتيجية :تتأسس األهداف االستراتيجية على مهمة المؤسسة ويجب أن تؤخذ
باالعتبار المسببات الخارجية للتكلفة التي تؤثر على المؤسسة.

.2

تحديد احتياجات العمالء :تأسيسا على األهداف االستراتيجية يجب أن تكون اإلدارة قادرة على
تحديد حاجات العمالء معب ار عنها في شكل تشكيلة منتجات ،وأحجام النشاط من المنتجات
والخدمات ،ومعايير الخدمة خالل فترة الموازنة.

.4

وضع استراتيجيات األعمال :بعد تحديد حاجات العمالء يمكن وضع استراتيجيات األعمال ،ال
شك أن تلك االستراتيجيات سوف تعزز سلسلة المنتجات والخدمات التي يجب أن تقدم ،وسياسات
األعمال التي يجب أن تتبع (بشأن المخاطر ،والجودة ،وسياسيات التسويق).

.1

تقدير أحجام النشاط واألسعار :بمجرد أن يتفق على سلسلة المنتجات والخدمات ،يمكن أن يتفق
على حجم نشاط األعمال وهيكل األسعار ،حيث تستخدم بعد ذلك في تحديد الميزانية العمومية
المخططة وموازنة اإليرادات ،كما أنها تشكل المكون الرئيس في موازنات التكلفة.

.2

حصر األنشطة األساسية :بعد تقدير حجم النشاط المخطط للمنتجات والخدمات ،فإن األمر
يتطلب تحديد عدد األنشطة األساسية ،وهو ما يمكن الوصول إليه عن طريق استخدام أساس
التكلفة المحددة على أساس النشاط ،كنقطة مرجعية يمكن عن طريقها ربط مقاييس األنشطة
باألنشطة األساسية.

.1

االتفاق على طاقة كل نشاط :اعتمادا على أساس األنشطة ،يقوم المديرون بحساب طاقة كل
نشاط في كل قسم ،ويمكن أن يعبر عن ذلك بحجم النشاط ،وأيضا تكلفة تجميع الوقت الالزم
لتنفيذ األنشطة األساسية.

.8

تحديد الرصيد االختياري :تأسيسا على مستوى الموارد المستنفذة في تنفيذ األنشطة األساسية
المحددة فيما سبق ،تستطيع اإلدارة اآلن أن تحدد الرصيد المتبقي لتنفيذ األنشطة االختيارية،
والشك أن هذا يمثل تطبيقا بسيطا يتأسس على مقارنة طاقة األنشطة داخل المؤسسة مع المستوى
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المقدر لألنشطة األساسية الالزمة لتنفيذ الخطة ،وهكذا يكون متاحا اآلن مستوى األنشطة
االختيارية التي يتم تنفيذها والموارد المتاحة لتنفيذ تلك األنشطة ،ذلك المستوى الذي يتم زيادته أو
تخفيضه حسب التغيرات في مستوى األنشطة األساسية.
.2

حصر األنشطة االختيارية :بعد ذلك يمكن تحديد أولويات األنشطة االختيارية باستخدام النموذج
الذي سبق تطويره .وكذلك رصيد الموارد التي يتم تخصيصها فيما بين األنشطة التي تحتل قمة
سلم األولويات.

.01

تحديد أرقام التكاليف بالموازنة :بعد ذلك يمكن تحديد التكاليف على أساس مستويات األنشطة
المقدرة ،ومعدالت التكلفة المحددة في قاعدة التكلفة المحددة على أساس األنشطة ،والتي يمكن أن
يتم تعديلها أو تسويتها بحيث تأخذ في الحسبان أي تغيرات معلومة (مثل التضخم ،أو أي
تحسينات مخططة في الكفاية).

.00

تحديد أرقام اإليرادات بالموازنة :في نفس وقت تحديد التكاليف ،وعند االتفاق على إرشادات
الموازنة ،يمكن أن يتم تحديد موازنات اإليرادات ،ال شك أن ذلك سوف يتأسس على أحجام
النشاط المقدرة للمنتجات والخدمات ،واألسعار وهوامش األرباح المتوقعة.

.02

تجميع التنبؤات المالية :من الجدير بالذكر أنه ربما يتم تكرار العملية برمتها مرات ومرات فيما
يتعلق بتحديد التكاليف واإليرادات ووضع إرشادات الموازنة ،بما يعظم األرباح المتوقعة ،فالموازنة
بين التكلفة واإليراد سوف تعتمد على درجة التكافؤ بين مسببات حجم األعمال في األجل القصير
واالستثمارات النوعية في األجل الطويل.

.02

الموافقة على الموازنة وصياغتها في شكلها النهائي :يمكن الموافقة على الموازنة وصياغتها في
شكلها النهائي حسب األنشطة وضمن نطاق مسئوليات محددة ،وذلك في حال تمت الموازنة بين
التكاليف واإليرادات بما يمكن من توليد عوائد كافية .وما دامت الموازنات قد تم إعدادها حسب
مقاييس األنشطة ،فيجب أن تكون خاضعة لرقابة من تقع تلك األنشطة داخل مجال مسئوليته.
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.04

إعداد تقارير تنفيذ الموازنة :عند وضع الموازنات في صيغتها النهائية ،فيمكن أن تستخدم كأساس
إلعداد التقارير على أساس شهري ،ويمكن أن يقاس أداء اإلدارة على أساس اإلنفاق الفعلي
بالنسبة لمقاييس األنشطة ،ويمكن أن يربط بحجم وقيمة األداء ،ولهذا فإن إعداد الموازنة على
أساس النشاط يمكن أن يشكل األساس بالنسبة لنوع إدارة التكلفة المشار إليه آنفا.
ومن تتبع الخطوات السابقة يمكن القول أن أساس اعداد الموازنة على أساس األنشطة ،أن تتبنى
المؤسسة أو الشركة تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة ،حيث أن المعلوات التي تبنى
عليها تقديرات الموازنة يجب أن تستقى من هذا النظام.

 4.42إعداد الموازنة على أساس األنشطة في المؤسسات الصحية:
يمكن تحديد الخطوات الواجب إتباعها إلعداد الموازنة في المؤسسات الصحية وفق نظام (: )ABB
(بكر)022-021 ،2111 :
.0

تبدأ عملية إعداد الموازنة على أساس األنشطة بأهداف التكلفة التي تتمثل بالخدمات العالجية
والرعاية الصحية ضمن تخصيص معين وهي خدمات المستشفى.

.2

تقدير حجم الخدمة العالجية المقدمة.

.2

يتم قياس حجم محركات األنشطة التي يتطلبها كل هدف تكلفة من كل نشاط.

.4

تجميع هذه المحركات لكل نشاط من األنشطة التي تساند عملية إنتاج الخدمة ،حيث تقيس
محركات األنشطة إستهالك األنشطة من قبل أهداف التكلفة ،بإفتراض ثبات السعر وبالتالي معدل
تكلفة محرك النشاط ،فإنه يتم التوصل إلى تكلفة النشاط من خالل هذه الخطوة .

 4.44معيقات تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة ):(ABB
تواجه بعض المنظمات عدد من الصعوبات عند تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة وهذه
الصعوبات تتمثل في التالي (:)Moustafa, 2005: 63
64

.0

مقاومة التغيير من قبل الموظفين :عند طرح نظام حديث في إعداد الموازنة وبالتالي تجد هنا
مقاومة للتغيير من قبل الموظفين.

.2

قلة دعم اإلدارة العليا :حيث أن التفكير التقليدي لبعض أعضاء مجالس اإلدارة يصعب تغييره،
مما يصعب مع توفر الدعم الالزم للنظام الحديث والمتمثل هنا بالموازنة على أساس األنشطة من
قبل مجلس اإلدارة العليا للمنشأة وذلك خوفا من زيادة التكاليف.

.2

قلة المحاسبيين المدربين :يحتاج المدخل الحديث للموازنة على أساس األنشطة عدد من
المحاسبيين المدربين ذوي خبرة عالية ،وفي حال عدم توفر محاسبين مدربين يصعب تطبيق
المدخل الحديث للموازنات وقد يؤدي إلى تحديد األهداف المستقبلية بشكل خاطئ ،وبالتالي زيادة
التكاليف.

.4

قلة الخبرة والقدرة على استعمال األجهزة االلكترونية :عدم توفر موظفين ذوي خبرة في استخدام
األجهزة االلكترونية يحول دون تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة بشكل صحيح ومجدي.

.1

صعوبة تحديد وتقدير التكاليف يحول دون تطبيق المدخل الحديث للموازنات ،وبالتالي البد من
تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCالذي يساعد في تحديد التكاليف بشكل دقيق.

.2

صعوبة تحليل وتحديد األنشطة المضيفة للقيمة بدقة :نتيجة تداخل وتنوع المنتجات وكذلك
الخدمات ،وبالتالي تداخل التكاليف على المنتجات والخدمات ،مما يصعب على إدارة المؤسسات
المالية تحليل وتحديد األنشطة المضيفة للقيمة بشكل دقيق.
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مقدمة

4.4

يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،واألفراد مجتمع الد ارسمة وعينتهما  ،وكمذلك أداة الد ارسمة المسمتخدمة
وطممرق إعممدادها ،وصممدقها وثباتهمما ،كممما يتضمممن وصممفا لإلجمراءات التممي قممام بهمما الباحممث فممي تقنممين أدوات
الدراسة وتطبيقها  ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي إعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة.
4.2

المستشفيات الحكومية العاملة في المحافظات الجنوبية)http://www.moh.gov.ps( :

المستشفى
األسرة

عدد

الشفاا

ناصر

األوروبي

األقصى

النصر

العيون

النفسي

الدرة

ب.حانون

الهالل

النجار

عدوان

الرنتيسي

4.2.4

المجموع

511

261

217

414

441

41

49

76

46

41

41

74

49

4594
سرير

مجمع الشفاا الطبي:
مجمع طبي يضم ثالث مستشفيات هي :مستشفى الجراحة و مستشفى الباطنة و مستشفى النساء

و التوليد و تبلغ القدرة السريرية اإلجمالية له  111سرير .يقع المجمع في المنطقة الغربية الوسطى من
مدينة غزة  ،على مفترق تقاطع شارع عز الدين القسام على شارع الوحدة  ،وقد أنشىء مستشفى دار
الشفاء في العام  0242على مساحة  42111م  ،2ويخدم منطقة التغطية الخاصة بمحافظة غزة
والبالغ عدد سكانها  422400نسمة بشكل خاص ،وقطاع غزة بشكل عام ويبلغ عدد موظفي المجمع
بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  0210موظف .
 4.2.2مجمع ناصر الطبي:
مجمع طبي عام يضم مستشفيين هما :ناصر ( باطنة و جراحة ) و مستشفى مبارك ( نساء
وتوليد  ،و األطفال) وتبلغ القدرة السريرية اإلجمالية له  218سرير .ويقع المجمع في المنطقة الغربية
لمدينة خان يونس شارع البحر ،وقد أنشىء في العام  0218على مساحة  11111م  ،2ويخدم منطقة
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التغطية الخاصة بمحافظة خان يونس والبالغ عدد سكانها  211212نسمة  ،ويبلغ عدد موظفي المجمع
بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  142موظف.
 4.2.4مستشفى غزة األوروبي:
مستشفى في جنوب قطاع غزة و يقدم خدمات الجراحة و الباطنة واألطفال .وتبلغ القدرة
السريرية اإلجمالية له  211سرير  .يقع المستشفى في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس منطقة
الفخاري شارع العبور  ،وقد أنشىء في العام  0281على مساحة  21111م  ، 2ويخدم المنطقة
الشرقية من محافظة خان يونس  ،والمنطقة الشمالية لمحافظة رفح  ،ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة
تخصصاتهم ما مجموعه  112موظف .
 4.2.4مستشفى الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي لألطفال:
مستشفى أطفال تخصصي يعمل على تقديم خدمات طبية متخصصة لألطفال  ،وتبلغ القدرة
السريرية في مرحلة التشغيل الحالية للمستشفى  42سرير  ،يقع في حي النصر غرب تقاطع شارع
العيون مع شارع النصر  ،وقد بدء بتشغيله في العام  .2118ويعمل المستشفى بنظام التحويل بين
المستشفيات و يضم تخصصات فرعية في طب األطفال منها تخصص قلب أطفال و أمراض كلى أطفال
و أمراض الجهاز العصبي و أمراض الدم و األورام و الجهاز الهضمي و المناظير .يبلغ عدد موظفي
المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  021موظف .
4.2.5

مستشفى شهداا األقصى:
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة و الباطنة واألطفال و النساء و التوليد  ،وتبلغ القدرة

السريرية اإلجمالية للمستشفى  012سري ار  ،ويقع في المحافظة الوسطى دير البلح

 ،وقد أنشىء في

العام  2110على مساحة  4111م  ، 2ويخدم الشريحة السكانية القاطنة في محافظة وسط غزة والبالغ
عدد سكانها  211121نسمة  ،ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه 222
موظف.
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4.2.6

مستشفى الهالل اإلماراتي:
مستشفى تخصصي لخدمات النساء والتوليد  ،و تبلغ القدرة السريرية اإلجمالية له  41سرير .

ويقع المستشفى في حي تل السلطان غرب محافظة رفح شارع العبور  ،وقد أنشىء في العام 2111
على مساحة  4111م  ، 2ويخدم الشريحة السكانية القاطنة في محافظة رفح

والبالغ عدد سكانها

 012212نسمة ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  202موظف .
4.2.7

مستشفى الشهيد محمد الدرة :
مستشفى يقدم خدمات طب األطفال العام  ،وتبلغ القدرة السريرية للمستشفى  ، 12ويقع في

غزة شارع صالح الدين خلف مصنع السفن أب  ،وقد أنشى في العام  2111على مساحة  0211م
 ، 2ليخدم مناطق الشجاعية  ،والشعف  ،وحي الدرج وحي الزيتون وحي التفاح  .ويبلغ عدد موظفي
المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  012موظف .
4.2.8

مستشفى النصر لألطفال:
مستشفى يقدم خدمات طب األطفال  ،وتبلغ القدرة السريرية اإلجمالية للمستشفى  010سرير ،يقع

في حي النصر غرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر  ،وقد انشىء في العام  0222بمساحة
 4411م  . 2ويخدم منطقة التغطية الخاصة بمحافظة غزة من وادي غزة جنوبا ،حتى حي الشيخ
رضوان شماال  ،والبالغ عدد سكانها  422400نسمة ،ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم
ما مجموعه  224موظف .
4.2.9

مستشفى الشهيد كمال عدوان:
مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة و الباطنة وطب األطفال  ،وتبلغ القدرة السريرية اإلجمالية

للمستشفى  12سري ار  ،ويقع في مشروع بيت الهيا المربع رقم  ، 1وقد أنشىء في العام  2112على
مساحة

 1111م  ، 2ويخدم الشريحة السكانية القاطنة في محافظة شمال غزة والبالغ عدد سكانها

 211242نسمة  ،ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  211موظف.
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4.2.41

مستشفى العيون:

مستشفى متخصص بتقديم خدمات طب وجراحة العيون  ،و تبلغ القدرة السريرية اإلجمالية له
 41سرير ،يقع في حي النصر غرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر ،وقد أنشىء في العام
 0221على مساحة  2211م  ، 2وهو المستشفى المرجعي والوحيد لطب و جراحة العيون فلسطين
ويخدم جميع مناطق قطاع غزة البالغ سكانه  . 0402142ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة
تخصصاتهم ما مجموعه . 21
4.2.44

مستشفى بيت حانون:

مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة و الباطنة واألطفال ،وتبلغ القدرة السريرية اإلجمالية للمستشفى 22
سري ار ،ويقع في وسط مدينة بيت حانون ،وقد انشىء في العام  2112على مساحة  2111م  ،2ويخدم
الشريحة السكانية القاطنة في بلدة بيت حانون وجوارها والبالغ عدد سكانها  11111نسمة ،ويبلغ عدد
موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  022موظف.
4.2.42

مستشفى الطب النفسي:

مستشفى متخصص في تقديم خدمة الطب النفسي  ،وتبلغ القدرة السريرية للمستشفى  22سرير  ،يقع في
حي النصر غرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر أنشىء في العام 0281على مساحة  2111م
 2ويخدم جميع مناطق قطاع غزة البالغ سكانه  ، 0402142كونه المستشفى التخصصي الوحيد في
مجال النفسية بالقطاع ،ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  81موظف.
وتعتزم و ازرة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إعادة توزيع خدمات المبيت في المستشفى على
أقسام طب نفسي في المستشفيات الكبرى مع نقل خدمات المرضى الخارجيين لعيادات الصحة النفسية
المجتمعية في الرعاية األولية.
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4.2.44

مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار:

مستشفى عام يقدم خدمات الجراحة و الباطنة واألطفال  ،و تبلغ القدرة السريرية اإلجمالية له 41
سرير  .يقع المستشفى في حي الجنينية بمحافظة رفح

شارع العبور  ،وقد انشىء في العام 2111

على مساحة  4111م  ، 2ويخدم الشريحة السكانية القاطنة في محافظة رفح

والبالغ عدد سكانها

 012212نسمة  ،ويبلغ عدد موظفي المستشفى بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  222موظف .
4.4

منهجية الدراسة :
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقا من خالل مراجعة الدراسات

السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مدى توفر أسس تطبيق الموازنة على
أساس األنشطة ) )ABBفي و ازرة الصحة الفلسطينية .فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
4.4

طرق جمع البيانات:

إعتمد الباحث على نوعين من البيانات:
 )0البيانـــات األوليـــة :وذلممك بالبحممث فممي الجانممب الميممداني بتوزيممع إسممتبيانات لد ارسممة بعممض مفممردات
البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغها وتحليلها بإسمتخدام
برنمامج ) SPSS (Statistical Package for Social Scienceاإلحصمائي واسممتخدام
اإلختب ممارات اإلحص ممائية المناس ممبة به ممدف الوص ممول ل ممدالالت ذات قيم ممة ومؤشم مرات ت ممدعم موض مموع
الدراسة .
 )2البيانات الثانوية :وتمت مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع
قيد الدراسة ،والتي تتعلق بدراسة مدى توفر أسس تطبيق الموازنة على أساس األنشطة ))ABB
في و ازرة الصحة وهي " دراسة ميدانية على المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة" ،وأي
مراجع اخرى تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي ،وذلك للتعرف على األسس و الطرق العلمية
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السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث
في مجال الدراسة .
4.5

مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع البحث من جميع المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة ( )02مستشفى باإلضافة الى
اإلدارة العاملة للمستشفيات والدائرة المالية في وزراة الصحة وأيضا اإلدارة العامة للمخازن والخدمات
المساندة ،ولصغر حجم المجتمع تم أخذ المجتمع بكامله كعينة للدراسة  ،وهم المدراء الماليين والمحاسبين
ورؤساء األقسام الذين يعملون في الدوائر المالية وأقسام المحاسبة .وتم توزيع أداة الدراسة على جميع أفراد
مجتمع الدراسة ولقد تم توزيع عدد  011استبانة وقد تم إسترداد  81استبانة ،وبعد تفحص اإلستبانات لم
يستبعد أي منهما نظ ار لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة ،والجداول التالية تبين خصائص وسمات مجتمع
الدراسة كما يلي:
أ  -المؤهل العلمي:
يبين جدول رقم ( )0أن  %82.5من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " بكالوريوس "  ،و  %12.5من عينة
الدراسة مؤهلهم العلمي " ماجستير "  ،و % 5.0من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " مؤهالت أخرى " .
ويالحظ أن جميع المفحوصين يتمتعون بمؤهالت علمية من بكالريوس ،وماجستير ،ويدل ارتفاع المؤهل
العلمي للمفحوصين يزيد من دقة االجابات.
جدول رقم () 4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي التكرار النسبة المئوية
82.5
66
بكالوريوس
12.5
10
ماجستير
0.0
0
دكتوراه
5.0
4
أخرى
100.0
80
المجموع
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ب  -التخصص العلمي:
يبين جدول رقم ( )2أن  %81.1من عينة الدراسة تخصصهم العلمي " محاسبة "  ،و  %00.2من عينة
الدراسة تخصصهم العلمي " إدارة أعمال "  ،و %1.1من عينة الدراسة تخصصهم العلمي " إقتصاد " ،
تخصصات أخرى "  .وبالتالي فان ارتفاع نسبة

و %2.8من عينة الدراسة تخصصهم العلمي "

المحاسبين في العينة يعطي مؤش ار على دقة المعلومات المستقاة منهم ألنهم األكثر عالقة بموضوع
الدراسة.
جدول رقم () 2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير
التكرار
التخصص العلمي
64
محاسبة
9
إدارة أعمال
0
علوم مالية ومصرفية
4
اقتصاد
3
أخرى
80
المجموع

التخصص العلمي
النسبة المئوية
80.0
11.52
0.0
5.0
3.52
100.0

ت  -المسمى الوظيفي:
يبين جدول رقم ( )2أن  %11.1من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم " محاسب "  ،و  %22.2من
عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم " رئيس قسم "  ،و %8.8من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم "
مدير مالي " .
جدول رقم () 4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي التكرار النسبة المئوية
55.0
44
محاسب
36.25
29
رئيس قسم
8.52
7
مدير مالي
0.0
0
مدير عام
100.0
80
المجموع
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ث  -عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة:
يبين جدول رقم ( )4أن  %40.2من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة "
من( )0سنة إلى ( )1سنوات "  ،و  %41.1من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة
" من ( )2إلى ( )01سنوات "  ،و  %02.1من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة
" من ( )00إلى ( )01سنة "  ،و  %2.2من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة "
أكثر من ( )01سنة " .أي أن أغلب المفحوصين هم من ذوي الخبرة مما يعطي للنتائج مصداقية ودقة
أكثر.
جدول رقم () 4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة
التكرار

النسبة المئوية

عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة
من( )0سنة إلى ( )1سنوات

33

41.21

من ( )2إلى ( )01سنوات

32

40.0

من ( )00إلى ( )01سنة

10

12.5

أكثر من ( )01سنة

5

6.21

80

100.0

المجموع

ج  -الدورات التدريبية التي حضرتها في إعداد وتنفيذ الموازنات:
يبين جدول رقم ( )1أن  %28.8من عينة الدراسة لم يحضروا أي من الدورات التدريبية في إعداد وتنفيذ
الموازنات  ،و  %42.1من عينة الدراسة بلغ عدد الدورات التدريبية التي حضروها في إعداد وتنفيذ
الموازنات " أقل من ( )4دورات "  ،و %08.8من عينة الدراسة بلغ عدد الدورات التدريبية التي حضروها
في إعداد وتنفيذ الموازنات " أكثر من ( )4دورات " .
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جدول رقم () 5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية التي حضرتها في إعداد وتنفيذ الموازنات
التكرار

النسبة المئوية

الدورات التدريبية التي حضرتها في إعداد وتنفيذ الموازنات
ال يوجد

31

38.11

اقل من ( )4دورات

34

42.5

أكثر من ( )4دورات

15

18.11

80

100.0

المجموع

ح  -نوع النظام المحاسبي المستخدم في المؤسسة:
يبين جدول رقم ( )2أن  %2.8من المؤسسات كان نوع النظام المحاسبي المستخدم فيها " نظام يدوي " ،
و  %21.1من المؤسسات كان نوع النظام المحاسبي المستخدم فيها " نظام محوسب "  ،و  %20.2من
المؤسسات كان نوع النظام المحاسبي المستخدم فيها " نظام مختلط " .
جدول رقم () 6

نوع النظام المحاسبي المستخدم في المؤسسة
التكرار

النسبة المئوية

نوع النظام المحاسبي المستخدم في المؤسسة
نظام يدوي

3

3.11

نظام محوسب

28

35.0

نظام مختلط

49

61.21

80

100.0

المجموع

خ  -اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات:
يبين جدول رقم ( )1أن  %21.1من المؤسسات اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات هي " قسم مستقل
للموازنات "  ،و  %11.1من المؤسسات اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات هي " قسم تابع لإلدارة
المالية "  ،و %8.8من المؤسسات اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات هي" قسم تابع للمحاسبة " ،
و %02.8من المؤسسات اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات هي " أقسام أخرى" .
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جدول رقم () 7

اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات
التكرار

النسبة المئوية

اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات
قسم مستقل للموازنات

16

20.0

قسم تابع لإلدارة المالية

46

57.1

قسم تابع للمحاسبة

7

8.75

أخرى

11

13.11

80

100.0

المجموع

 4.6أداة الدراسة :
وقد تم إعداد اإلستبانة على النحو التالي:
- 0إعداد إستبانة أولية من أجل إستخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
- 2تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمين الموضحة أسمائهم في ملحق رقم ( )2والذين
قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم .

- 2إجراء دراسة إختبارية ميدانية أولية لإلستبانة وتعديل حسب ما يناسب .
- 4توزيع اإلستبانة على جميع أف ارد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة  ،ولقد تم تقسيم اإلستبانة
إلى جزأين كما يلي:

 .0الجزا األول  :يتكون من معلومات تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية ويتكون من  1فقرات
 .2الجزا الثاني :يتناول مدى توفر أسس تطبيق الموازنة على أساس األنشطة ) )ABBفي و ازرة
الصحة وتم تقسيمه إلى ستة محاور كما يلي:
 .0المحور األول :تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكهما ألهميمة نظمام الموازنمة علمي أسماس األنشمطة
( (ABBفي تطبيق النظام ويتكون من 2فقرات.
 .2المحور الثاني  :توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABBويتكون من  1فقرات
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 .2المحور الثالث :توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ( )ABBويتكون
من  4فقرات.
 .4المحور الرابع :توافر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ( )ABBويتكون
من  1فقرات.
 .1المجال الخامس  :تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام ( )ABBويتكون من
 1فقرات.
 .2المجال السادس  :توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة
( )ABBفي المؤسسة ويتكون من  1فقرات
وقد كانت اإلجابات على كل فقرة مكونة من  1إجابات حيث الدرجة "  " 1تعني موافق بدرجة كبيرة جدا
والدرجة " "0تعني موافق بدرجة قليلة جدا كما هو موضح بجدول رقم (.)8
جدول رقم()8
مقياس اإلجابات

درجة الموافقة

موافق بشدة

الدرجة

5

موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
4

4

2

4

 4.6.4صدق أداة الدراسة
صدق أداة الدراسة (اإلستبانة) يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه كما يقصد بالصدق
شمول اإلستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من
ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ،وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما
يلي:
 4.6.4.4الصدق الظاهري لألداة
قام الباحث بعرض أداة الد ارسمة فمي صمورتها األوليمة علمى مجموعمة ممن المحكممين تألفمت ممن ( )1أعضماء
مممن أعضمماء الهيئممة التدريسممية فممي كليممة التجممارة بجامعممة األزهممر و بالجامعممة اإلسممالمية متخصصممين فممي
المحاسممبة واإلدارة واإلحصمماء .ويوضممح الملحممق رقممم ( )2أسممماء المحكمممين الممذين قمماموا مشممكورين بتحكمميم
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أداة الد ارسمة .وقممد طلممب الباحمث مممن المحكمممين إبممداء آرائهمم فممي مممدى مالئمممة العبمارات لقيمماس ممما وضممعت
ألجلممه ،ومممدى وضمموح صممياغة العبممارات ومممدى مناسممبة كممل عبممارة للمحممور الممذي ينتمممي إليممه .ومممدى كفايممة
العبممارات لتغطيممة كممل محممور مممن محمماور متغي مرات الد ارسممة األساسممية هممذا باإلضممافة إلممى اقت مراح ممما يرونممه
ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهمم
فيم مما يتعل ممق بالبيان ممات األولي ممة ( الخص ممائص الشخص ممية والوظيفي ممة المطلوب ممة م ممن المبح مموثين) ،إل ممى جان ممب
مقياس ليكرت المستخدم في االستبانة .وتركزت توجيهات المحكمين على إنتقاد طول اإلستبانة حيث كانت
تحتوي على بعض العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من
بعممض المحمماور واضممافة بعممض العبممارات إلممى محمماور أخممرى .واسممتنادا إلممى المالحظممات والتوجيهممات التممي
أبداها المحكمون قام الباحمث بمإجراء التعمديالت التمي إتفمق عليهما معظمم المحكمين ،حيمث تمم تعمديل صمياغة
العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها.
 4.6.4.2صدق اإل تساق الداخلي لفقرات اإلستبانة
تممم حسمماب اإلتسمماق الممداخلي لفقمرات اإلسممتبيان علممى عينممة الد ارسممة اإلسممتطالعية البممالغ حجمهمما  21مفممردة،
وذلك بحساب معامالت اإلرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للجزء التابعة له كما يلي.
 .0الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  :توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة
علي أساس األنشطة ( (ABBفي تطبيق النظام.
جدول رقم ( )2يبين معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.11حيث أن القيمة اإلحتمالية لكل
فقرة اقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.222وبذلك تعتبر
فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ()9
الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة علي أساس األنشطة
( (ABBفي تطبيق النظام
معامل

القيمة

0.820

0.000

0.666

0.000

2

نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBينتج معلومات أكثر دقة ووضوح من النظم التقليدية

0.647

0.000

4

نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيؤدي إلى تحسين قياس األداء.

0.662

0.000

1

نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيؤدي إلى إعادة حساب تكلفة الخدمة المقدمة بشكل أدق

0.501

0.011

0.520

0.008

مسلسل

الفقرة

0
2

2

اإلرتباط اإلحتمالية

حداثممة نظممام الموازنممة عل ممى أسمماس األنش ممطة ( )ABBتجعلممه أكثممر غموضمما للمسممتويات اإلداريممة ف ممي

المؤسسة.

تبنممي تطبيممق نظممام ( )ABBيحتمماج إل ممى اسممتعانة بخب مراء مممن خممارج المؤسسممة مممما يزيممد مممن تكمماليف
تطبيقه

ت موافر خب مراء فممي المؤسسممة يمكممن اإلسممتعانة بهممم لمعرفممة كيفيممة تطبيممق نظممام الموازنممات علممى أسمماس
األنشطة (.)ABB
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.11ودرجة حرية " "22تساوي 1.222

 .2الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB
جدول رقم ( )01يبين معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.11حيث إن القيمة اإلحتمالية لكل
فقرة أقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.222وبذلك تعتبر
فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()41
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB
مسلسل

معامل

الفقرة

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

0

مرونة الهيكل التنظيمي للمؤسسة تسهل إجراء التعديالت الضرورية عند تنفيذ الموازنات.

0.647

0.000

2

تقوم المؤسسة بربط عملية وضع تقديرات الموازنات بالهيكل التنظيمي ونظامها المحاسبي القائم

0.506

0.010
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معامل

مسلسل

الفقرة
الهيكممل التنظيمممي الخمماص بالمؤسسممة يسمماهم فممي إش مراك المسممتويات اإلداريممة المختلفممة فممي إعممداد

2

الموازنة.

إشممتراك المسممتويات اإلداريممة المختلفممة فممي إعممداد الموازنممة يجعله ممم أكثممر د اريممة بتكمماليف أنش ممطتهم

4

وينمي اإلحساس لديهم للرقابة على تلك التكاليف.
تمتع المؤسسة بهيكل إداري سليم يساعد في نجاح تطبيق نظام (.)ABB

1

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

0.640

0.001

0.596

0.002

0.495

0.012
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 .4الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في
تطبيق نظام (.)ABB
جدول رقم ( )00يبين معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث (والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.11حيث إن القيمة اإلحتمالية لكل
فقرة أقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.222وبذلك تعتبر
فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()44
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB
مسلسل

معامل

الفقرة

0

األنظمة المحاسبية المطبقة حاليا في المؤسسة قادرة على توفير معلومات بشكل دقيق

2
2
4

مرونممة النظممام المحاسممبي المسممتخدم فممي المؤسسممة تجعلممه أكثممر قابليممة للتعممديل يجعممل
تطبيق ( )ABBأكثر سهولة
تقمموم إدارة المؤسسممة بعقممد دورات تدريبيممة لصممقل المهممارات والخب مرات الالزمممة للنهمموض
باألداء المالي للعاملين فيها
توفر إجراءات محاسبية تتميز بالمرونة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB
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القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

0.487

0.014

0.541

0.005

0.722

0.000

0.630

0.001

 .4الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :توافر الكفااات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في
تطبيق نظام ()ABB
جدول رقم ( )02يبين معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.11حيث أن القيمة اإلحتمالية لكل
فقرة أقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.222وبذلك تعتبر
فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم ()42
الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :توافر الكفااات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ()ABB
مسلسل

معامل

الفقرة

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

0.740

0.000

0.540

0.005

2

تتوافر في السوق البرمجيات الحديثة الالزمة إلستخدامها في تشغيل نظام (.)ABB

0.670

0.000

4

المؤسسة لديه القدرة إلعداد موارد بشرية تطبيق نظام (.)ABB

0.645

0.000

1

تتبع لجنة الموازنة األسس العلمية الحديثة في إعداد الموازنة المؤسسة.

0.723

0.000

0
2

تشكل لجنة إعداد الموازنات في المؤسسة بناء على الكفاءة العلمية والعملية.
لدى المؤسسة مجموعة ممن الخبمراء يمكمن اإلسمتعانة بهمم للتعمرف علمى كيفيمة تطبيمق نظمام
(.)ABB
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 .5الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق
نظام (.)ABB
جدول رقم ( )02يبين معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والمعدل الكلي لفقراته
 ،والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.11حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة أقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.222وبذلك تعتبر
فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ()44
الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام (.)ABB
معامل

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

0.461

0.020

0.704

0.000

 2عدم قدرة نظام التكاليف التقليدي مواكبة تطور الخدمات المقدمة يدفع نحو ضرورة تطبيق (.)ABB

0.631

0.001

 4تطبيق نظام ( )ABBيساهم في الرقابة على عناصر التكاليف وتخصيصها بشكل أدق .

0.562

0.003

 1تطبيق نظام ( )ABBيساهم في تسعير الخدمات المقدمة بشكل أدق.

0.546

0.005

الفقرة

م

نظام التكاليف التقليدي المطبق في المؤسسة عاجز عن معالجة تنوع األنشطة المساندة مما يزيد من

0

ضرورة تبني نظام (.)ABB
ع ممدم ق ممدرة نظ ممام التك مماليف التقلي ممدي تقس مميم األعم ممال الت ممي تق مموم به مما المؤسس ممة إل ممى أنش ممطة مح ممددة

2

وواضحة ،يزيد من ضرورة تبني نظام (.)ABB
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 .6الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس :توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام
الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المؤسسة.
جدول رقم ( )04يبين معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور السادس والمعدل الكلي لفقراته ،
والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.11حيث إن القيمة اإلحتمالية لكل
فقرة أقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.222وبذلك تعتبر
فقرات المحور السادس صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()44
الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس :توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس
األنشطة ( )ABBفي المؤسسة.
م

معامل

الفقرة

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

 0عدم توافر المؤهالت العلمية والمهنية لدى المؤسسة.

0.642

0.000

 2صعوبة تحديد الوقت المستغرق في كل نشاط من أنشطة المؤسسة.

0.606

0.000

 2إرتفاع تكاليف اإلستعانة بخبراء محاسبين من خارج المؤسسة.

0.567

0.001

 4إعتقاد إدارة المؤسسة بأن نظام الموازنات الحالي سليم وال داعي للتغيير.

0.556

0.001
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م

معامل

الفقرة

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

 5إرتفاع تكاليف تطبيق نظام ( )ABBوالجهد المطلوب لذلك.

0.855

0.000

 6عدم إستقرار الوضع اإلقتصادي والسياسي.

0.761

0.000

0.566

0.001

7

عدم نضج البيئة اإلقتصادية الفلسطينية بما يكفي لتطبيق نظام الموازنمات علمى أسماس األنشمطة

)(ABB
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 4.6.4.4صدق اإل تساق البنائي لمحاور الدراسة:
جدول رقم ( )01يبين معامالت اإلرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات
اإلس ممتبانة وال ممذي يب ممين أن مع ممامالت اإلرتب مماط المبين ممة دال ممة عن ممد مس ممتوى دالل ممة  ، 1.11حي ممث إن القيم ممة
اإلحتمالية لكل فقرة أقل من  1.11وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي .1.222
جدول رقم ( )45
معامل اإلرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات اإلستبانة
المحور

معامل

العنوان

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

0.784

0.000
0.000

األول

تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة على أساس

الثاني

توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB

0.881

الثالث

توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

0.746

0.000

الرابع

توافر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

0.107

0.000

0.796

0.000

0.777

0.000

األنشطة ( (ABBفي تطبيق النظام

الخامس تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام (.)ABB
السادس توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس
األنشطة ( )ABBفي المؤسسة.
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 4.6.2ثبات أداة الدراسة :Reliability
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص
ذاتهم في أوقات وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة اإلستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة
التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 4.6.2.4طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد
وقد تم تصحيح معامالت اإلرتباط بإستخدام معامل إرتباط سبيرمان براون للتصحيح (Spearman-
 )Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:

2ر
 1ر

حيث ر معامل االرتباط ،ويوضح جدول رقم

( )02أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات اإلستبيان مما يطمئن على إستخدام اإلستبانة بكل طمأنينة
جدول رقم ()46

معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
المحور

عنوان المحور

عدد

الفقرات
األول
الثاني
الثالث
الرابع

تمؤثر توجهممات اإلدارة العليما ومممدى إدراكهما ألهميممة نظمام الموازنممة علممي

أساس األنشطة ( (ABBفي تطبيق النظام .

توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB
ت موفر أنظمممة محاسممبية متقدمممة لممدى المؤسسممة يسمماعد فممي تطبيممق نظممام
(.)ABB
توافر الكفاءات العلمية والمهنيمة لمدى المؤسسمة يسماعد فمي تطبيمق نظمام

(.)ABB

الخامس تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام (.)ABB
السادس

توجم ممد ص ممعوبات ومعوق ممات تح ممول دون تطبي ممق نظ ممام الموازن ممات علم ممى
أساس األنشطة في المؤسسة.

جميع المحاور
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معامل

اإلرتباط

معامل

اإلرتباط

المصحح

القيمة

اإلحتمالية

7

0.0000 0.8718 0.7728

8

0.0000 0.8205 0.6957

6

0.0000 0.8402 0.7245

5

0.0000 0.8654 0.7628

7

0.0000 0.8523 0.7426

15

1.1111 0.8782 0.7829

48

0.0000 0.8464 0.7337

 4.6.2.2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
إستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول رقم
( )01أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على إستخدام اإلستبانة بكل طمأنينة حيث إنها
أعلى من الحد المقبول وهو (.)Sekaran, 2005( )1.21
جدول رقم ()47
معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ)
عنوان المحور

المحور

تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظمام الموازنمة علمي أسماس األنشمطة

عدد
الفقرات

معامل
ألفا

كرونباخ

7

0.8827

الثاني

توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB

8

0.8572

الثالث

توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

6

0.8671

الرابع

توافر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

5

0.8879

تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام (.)ABB

7

0.8702

15

1.8201

48

0.8874

األول

الخامس
السادس

( (ABBفي تطبيق النظام .

توجممد صممعوبات ومعوقممات تحممول دون تطبيممق نظممام الموازنممات علممى أسمماس األنش ممطة

( )ABBفي المؤسسة.

جميع الفقرات

 4.7المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقمد تمم إسمتخدام العديمد ممن األسماليب اإلحصمائية
المناسبة بإستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( Statistical Package for Social Science
) SPSSوفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
تم ترميز وادخال البيانمات إلمى الحاسمب اآللمي ،حسمب مقيماس ليكمرت الخماسمي ( 0غيمر موافمق بشمدة 2 ،
غير موافق  2 ،محايد  4 ،موافق  1 ،موافق بشدة) ،ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسمي ( الحمدود
الممدنيا والعليمما) المسممتخدم فممي محمماور الد ارسممة ،تممم حسمماب المممدى(  ،)4=0-1ثممم تقسمميمه علممى عممدد فت مرات
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المقيمماس الخمسممة للحصممول علممى طممول الفق مرة أي ( ، )1.8=1/4بعممد ذلممك تممم إضممافة هممذه القيمممة إلممى أقممل
قيمممة فممي المقيمماس (وهممي الواحممد الصممحيح) وذلممك لتحديممد الحممد األعلممى للفت مرة األولممى وهكممذا وجممدول رقممم
( )08يوضح أطوال الفترات كما يلي:
جدول رقم()48
درجة الموافقة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الوزن

4

2

4

4

5

 .0تم حساب التك اررات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد
إستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي  Meanوذلك لمعرفة مدى إرتفاع أو إنخفاض إستجابات أفراد الدراسة عن كل
عبارة م ن عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط
حسابي .
 .2تم إستخدام اإلنحراف المعياري ) (Standard Deviationللتعرف على مدى إنحراف إستجابات
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطها
الحسابي ،ويالحظ أن اإلنحراف المعياري يوضح التشتت في إستجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من
عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية ،فكلما إقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت
اإلستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.
 .4إختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .1معامل إرتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.
 .2معادلة سبيرمان براون للثبات.
 .1إختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
 .8إختبار  One sample T testلمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي.
 .2إختبار  tللفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين.
.01

تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .
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الفصل الخامس
الدراسة الميدانية
5.1

إختبار التوزيع الطبيعي (كولمجروف -سمرنوف ())Sample K-S -0

5.2

تحليل فقرات الدراسة

5.2.1

الفرضية الرئيسة األولى

5.2.2

الفرضية الرئيسة الثانية

87

 5.4إختبار التوزيع الطبيعي(إختبار كولمجروف -سمرنوف ):)(1- Sample K-S
تم اجراء إختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو
إختبار ضروري في حالة إختبار الفرضيات ألن معظم اإلختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع
البيانات طبيعيا  .ويوضح الجدول رقم ( )02نتائج اإلختبار حيث أن القيمة اإلحتمالية لكل محور
(  ) sig.  0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب إستخدام اإلختبارات المعلمية.
جدول رقم ()49

إختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المحور
األول

عدد

عنوان المحور

الفقرات

تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة على أساس األنشطة

قيمة Z

القيمة
اإلحتمالية

7

1.310

0.065

الثاني

توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB

8

1.283

0.074

الثالث

توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

6

1.434

0.033

الرابع

توافر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

5

1.154

0.139

7

1.136

0.151

15

1.023

0.247

48

0.969

0.305

( (ABBفي تطبيق النظام .

الخامس تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام (.)ABB
السادس توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة
( )ABBفي المؤسسة.
جميع الفقرات

5.2

تحليل فقرات الدراسة

تمم إسمتخدام إختبمار  Tللعينمة الواحمدة (  )One Sample T testلتحليمل فقمرات اإلسمتبانة  ،وتكمون الفقمرة
إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسموبة أكبمر ممن قيممة  tالجدوليمة
والتي تساوي ( 1.99أو القيمة اإلحتمالية أقل من  1.11والوزن النسبي أكبمر ممن  ،) % 21وتكمون الفقمرة
سمملبية بمعنممى أن أفم مراد العينممة ال يوافق ممون علممى محتواه مما إذا كانممت قيم ممة  tالمحسمموبة أص ممغر مممن قيم ممة t
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الجدوليممة والتممي تسمماوي (1.99-أو القيمممة اإلحتماليممة أقممل مممن  1.11والمموزن النسممبي أقممل مممن ،) % 21
وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها أكبر من .1.11
 5.2.4الفرضيات االفرعية الخاصة بالفرضية الرئيسة األولى:
تتوفر المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المستشفيات العاملة
في قطاع غزة ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 -0تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة علي أساس األنشطة ( (ABBفي تطبيق
النظام عند مستوى داللة .   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقمم ( )21والمذي يبمين آراء أفمراد عينمة الد ارسمة
في فقرات المحور األول (توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظمام الموازنمة علمى أسماس األنشمطة
( (ABBفي تطبيق النظام) مرتبة حسب الوزن النسبي من األعلى إلى األدنى كما يلي:
 .0في الفقرة رقم "  "0بلغ الوزن النسبي "  "%81.50والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على أن "مفهوم نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيعد من المفاهيم
الحديثة غير المعروفة بشكل جيد للمستويات اإلدارية المسئولة في المؤسسة" .مما يعني عدم مواكبة
إدارات المستشفيات لما يستجد من أنظمة إدارية ومحاسبية حديثة.
 .2في الفقرة رقم "  "1بلغ الوزن النسبي "  "%77.50والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على "نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيؤدي إلى إعادة حساب تكلفة
الخدمة المقدمة بشكل أدق".
 .2في الفقرة رقم " "2

بلغ الوزن النسبي "  "%76.00والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي

أقل من  1.11مما يدل على أن " توافر خبراء في المؤسسة يمكن اإلستعانة بهم لمعرفة كيفية تطبيق
نظام الموازنات على أساس األنشطة (. " .)ABB
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 .4في الفقرة رقم "  "2بلغ الوزن النسبي " "%74.25والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000وهي أقل من
 1.11مما يدل على أن "تبني تطبيق نظام ( )ABBيحتاج إلى استعانة بخبراء من خارج المؤسسة
مما يزيد من تكاليف تطبيقه" .
 .1في الفقرة رقم "  "4بلغ الوزن النسبي " "%71.75والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000وهي أقل من
 1.11مما يدل على أن "نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيؤدي إلى تحسين قياس األداء"
 .2في الفقرة رقم " "2

بلغ الوزن النسبي "  "%68.50والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي

أقل من  1.11مما يدل على أن " إدارة المؤسسة ترى أن مخرجات نظام الموازنة المستخدم حاليا
ضعيف ويجب التحول إلى نظام الموازنة على أساس األنشطة (".)ABB
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول تساوي  ،2.11و الوزن النسبي
يساوي  %14.22وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %21وقيمة  tالمحسوبة تساوي 00.240
وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  0.22والقيمة اإلحتمالية تساوي  1.111وهي أقل من
 1.11مما يدل على أن توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة على أساس األنشطة
( (ABBتؤثر في تطبيق النظام عند مستوى داللة  .   0.05مما يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .بأن هناك تأثير لمدى إدراك اإلدارة العليا على فرص تطبيق
نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBالمستشفيات الحكومية في قطاع غزة .وبالتالي يمكن دعم
فرضية الدراسة القائلة (تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة على أساس
األنشطة ( (ABBفي تطبيق النظام .
وبالتالي يتضح أن إدارة المستشفيات لديها إدراك جيد بأهمية تطبيق الموازنات على أساس األنشطة ،وهذا
ما يتفق مع دراسة (أبو محسن )2112 ،رغم اختالف مجتمع الدراسة حيث طبقت دراسة (أبو محسن،
 )2112على البنوك ،وهذا مايؤكد صالحية هذا النظام للمؤسسات الربحية وغير الربحية.
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جدول رقم ()21

تحليل الفقرات المحور األول

توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة على أساس األنشطة ( (ABBفي تطبيق النظام

نظم ممام الموازنم ممة علم ممى أسم مماس األنشم ممطة ( )ABBينم ممتج
معلومات أكثر دقة ووضوح من النظم التقليدية.

نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيؤدي إلمى
تحسين قياس األداء.
نظام الموازنة على أساس األنشطة ( )ABBيؤدي إلمى
إعادة حساب تكلفة الخدمة المقدمة بشكل أدق.
توافر خبمراء فمي المؤسسمة يمكمن اإلسمتعانة بهمم لمعرفمة

6

كيفي ممة تطبي ممق نظ ممام الموازن ممات عل ممى أس مماس األنش ممطة

المتوسط الحسابي

5

من خارج المؤسسة مما يزيد من تكاليف تطبيقه

اإل نحراف المعياري

4

تبني تطبيمق نظمام ( )ABBيحتماج إلمى اسمتعانة بخبمراء

الوزن النسبي

4

تجعله أكثر غموضا للمستويات اإلدارية في المؤسسة.

قيمة t

2

حداث ممة نظ ممام الموازن ممة عل ممى أس مماس األنش ممطة ()ABB

القيمة اإلحتمالية

م.

4

الفقرة

4.08

0.868

81.50

11.075

0.00

3.71

0.903

74.25

7.059

0.00

3.43

0.938

68.50

4.051

0.00

3.59

0.990

71.75

5.309

0.00

3.88

0.753

77.50

10.398

0.00

3.80

0.906

76.00

7.901

0.00

(.)ABB
جميع الفقرات

3.75

0.588

74.92

11.341

0.00

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  1.11ودرجة حرية " "12تساوي 0.22

 -2توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام ( (ABBعند مستوى داللة .   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )20والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
في فقرات المحور الثاني (توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام ( (ABBمرتبة حسب الوزن
النسبي من األعلى إلى األدني كما يلي:

91

 .0في الفقرة رقم ""4

بلغ الوزن النسبي "  "%70.50والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي

أقل من  1.11مما يدل على أنه " إشتراك المستويات اإلدارية المختلفة في إعداد الموازنة يجعلهم
أكثر دراية بتكاليف أنشطتهم وينمي اإلحساس لديهم للرقابة على تلك التكاليف. ".
 .2في الفقرة رقم " "1بلغ الوزن النسبي " "%70.25والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000وهي أقل من
 1.11مما يدل على أن "تمتع المؤسسة بهيكل إداري سليم يساعد في نجاح تطبيق نظام (".)ABB
 .2في الفقرة " "2بلغ الوزن النسبي " "%68.75والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000أقل من  1.11مما
يدل على أن "المستويات اإلدارية المختلفة تشارك في إعداد موازنة المؤسسة وفق هيكل تنظيمي سليم"
 .4في الفقرة رقم "  "2بلغ الوزن النسبي "  "%68.00والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على أنه " تقوم المؤسسة بربط عملية وضع تقديرات الموازنات بالهيكل التنظيمي
ونظامها المحاسبي القائم. ".
 .1في الفقرة رقم " "0بلغ الوزن النسبي " "%67.00والقيمة اإلحتمالية تساوي " "0.000أقل من 1.11
مما يدل على أن " الهيكل التنظيمي للمؤسسة يسمح بالمرونة في إدخال أية تعديالت ضرورية عند
تنفيذ الموازنات".
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني تساوي  ،2.41و الوزن النسبي
يساوي  %28.21وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %21وقيمة  tالمحسوبة تساوي 1.222
وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  0.22والقيمة اإلحتمالية تساوي  1.111وهي أقل من
 1.11مما يدل على توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام ( (ABBعند مستوى داللة
 .   0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال وبالتالي
يمكن دعم فرضية الدراسة القائلة توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام ((ABB
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جدول رقم ()24
تحليل الفقرات المحور الثاني
توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام ((ABB

5

المتوسط الحسابي

4

اإل نحراف المعياري

4

الوزن النسبي

2

قيمة t

4

القيمة اإلحتمالية

م.

الفقرة
مرون م م ممة الهيك م م ممل التنظيم م م ممي للمؤسس م م ممة تس م م ممهل إجم م م مراء
التعديالت الضرورية عند تنفيذ الموازنات.

3.35

1.008

67.00

3.107

0.003

3.40

0.851

68.00

4.205

0.000

3.44

1.029

68.75

3.802

0.000

تق مموم المؤسس ممة بم مربط عملي ممة وض ممع تق ممديرات الموازن ممات
بالهيكل التنظيمي ونظامها المحاسبي القائم.
الهيكممل التنظيمممي الخمماص بالمؤسسممة يسمماهم فممي إش مراك
المستويات اإلدارية المختلفة في إعداد الموازنة.

إشتراك المستويات اإلداريمة المختلفمة فمي إعمداد الموازنمة
يجعلهممم أكثممر د اريممة بتكمماليف أنشممطتهم وينمممي اإلحسمماس
لديهم للرقابة على تلك التكاليف.

تمت ممع المؤسس ممة بهيك ممل إداري سم ممليم يس مماعد ف ممي نج مماح
تطبيق نظام (.)ABB
جميع الفقرات

3.53

0.900

70.50

5.219

0.000

3.51

0.928

70.25

4.941

0.000

3.45

0.756

68.90

5.262

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  1.11ودرجة حرية " "12تساوي 0.22

 -2توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ( )ABBعند مستوى داللة
.   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )22والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
في فقرات المحور الثالث ( توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ())ABB
مرتبة حسب الوزن النسبي من األعلى إلى األدني كما يلي:
 .0في الفقرة رقم "  "0بلغ الوزن النسبي "  "%74.00والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على أنه " يوجد في المؤسسمة أنظممة محاسمبية قمادرة علمى تموفير معلوممات بشمكل
دقيق " .
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 .2فمي الفقمرة رقمم "  "2بلممغ الموزن النسممبي "  "%71.50والقيممة اإلحتماليممة تسماوي "  "0.000وهممي
أقل من  1.11مما يدل على أن " مرونة النظام المحاسمبي المسمتخدم فمي المؤسسمة تجعلمه أكثمر قابليمة
للتعديل يجعل تطبيق ( )ABBأكثر سهولة" .
 .2في الفقمرة رقمم "  "4بلمغ الموزن النسمبي "  "%68.00والقيممة اإلحتماليمة تسماوي "  "0.000وهمي أقمل
م ممن  1.11مم مما ي ممدل عل ممى أن ممه " ت مموفر إجم مراءات محاس ممبية تتمي ممز بالمرون ممة يس مماعد ف ممي تطبي ممق نظ ممام
(. ".)ABB
 .4فممي الفق مرة رقممم "  "2بلممغ المموزن النسممبي "  "%67.25والقيمممة اإلحتماليممة تسمماوي " " 1.110وهممي
أقل من  1.11ممما يمدل علمى أن " إدارة المؤسسمة تقموم بعقمد دورات تدريبيمة لصمقل المهمارات والخبمرات
الالزمة للنهوض باألداء المالي للعاملين فيها " .
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقمرات المحمور الثالمث تسماوي  ، 2.10و الموزن النسمبي
يساوي  %11.02وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %21وقيممة  tالمحسموبة تسماوي 1.221
وهممي أكبممر مممن قيمممة  tالجدوليممة والتممي تسمماوي  0.22والقيمممة اإلحتماليممة تسمماوي  1.111وهممي أقممل مممن
 1.11مممما يممدل علممى أن تمموفر أنظمممة محاسممبية متقدمممة لممدى المؤسسممة يسمماعد فممي تطبيممق نظممام (.)ABB
ولممذلك فإننمما نقبممل الفرضممية القائلممة ( تمموفر أنظمممة محاسممبية متقدمممة لممدى المؤسسممة يسمماعد فممي تطبيممق نظممام
(.) )ABB
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جدول رقم ()22
تحليل الفقرات المحور الثالث
توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ()ABB

تقوم إدارة المؤسسة بعقد دورات تدريبية لصقل المهارات
والخبرات الالزمة للنهوض باألداء المالي للعاملين فيها.
تم مموفر إج م مراءات محاسم ممبية تتميم ممز بالمرونم ممة يسم مماعد فم ممي
تطبيق نظام (.)ABB
جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

أكثر قابلية للتعديل يجعل تطبيق ( )ABBأكثر سهولة

اإل نحراف المعياري

4

مرونة النظمام المحاسمبي المسمتخدم فمي المؤسسمة تجعلمه

الوزن النسبي

2

على توفير معلومات بشكل دقيق.

قيمة t

2

األنظمممة المحاسممبية المطبقممة حاليمما فممي المؤسسممة ق مادرة

القيمة اإلحتمالية

م.

0

الفقرة

3.70

1.011

74.00

6.191

0.000

3.58

0.952

71.50

5.404

0.000

3.36

0.984

67.25

3.295

0.001

3.40

0.963

68.00

3.717

0.000

3.51

0.769

70.19

5.927

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  1.11ودرجة حرية " "12تساوي 0.22

 -4توفر الكفااات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ( )ABBعند مستوى داللة
.   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )22والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
في فقرات المحور ال اربع (توافر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ())ABB
مرتبة حسب الوزن النسبي من األعلى إلى األدنى كما يلي :
 .0في الفقرة رقم "  "4بلغ الوزن النسبي "  "%75.00والقيممة اإلحتماليمة تسماوي "  "0.000وهمي أقمل
من  1.11مما يدل على أن " توافر الموارد البشرية المؤهلة يسهل تطبيق نظام (. " )ABB
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 .2في الفقمرة رقمم "  "2بلمغ الموزن النسمبي "  "%71.75والقيممة اإلحتماليمة تسماوي "  "0.000وهمي أقمل
مممن  1.11مممما يممدل علممى أنممه " تتموافر فممي السمموق البرمجيممات الحديثممة الالزمممة إلسممتخدامها فممي تشممغيل
نظام (. ".)ABB
 .2في الفقرة رقم "  "0بلغ الوزن النسبي"  "%71.50والقيمة اإلحتماليمة تسماوي"  "0.000وهمي أقمل ممن
 1.11مما يدل على أن" تشكل لجنة إعداد الموازنات في المؤسسة بناء على الكفاءة العلمية والعملية "
 .4في الفقمرة رقمم "  "1بلمغ الموزن النسمبي"  "%69.50والقيممة اإلحتماليمة تسماوي "  "0.000وهمي أقمل
من  1.11مما يدل على أن " لجنة الموازنة تتبع األسس العلمية الحديثة في إعداد الموازنة المؤسسة "
 .1في الفقرة رقم "  "2بلغ الوزن النسبي "  "%68.25والقيمة اإلحتمالية تساوي"  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يمدل علمى أن " لمدى المؤسسمة مجموعمة ممن الخبمراء يمكمن اإلسمتعانة بهمم للتعمرف علمى
كيفية تطبيق نظام (".)ABB
وبصممفة عامممة يتبممين أن المتوسممط الحسممابي لجميممع فقمرات المحممور ال اربممع تسمماوي  ، 2.12و المموزن النسممبي
يساوي % 10.21وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %21وقيمة  tالمحسوبة تساوي  1.211وهي
أكبممر مممن قيمممة  tالجدوليممة والتممي تسمماوي  0.22والقيمممة اإلحتماليممة تسمماوي  1.111وهممي أقممل مممن 1.11
مما يدل على أن توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهميمة نظمام الموازنمة علمى أسماس األنشمطة ((ABB
تؤثر في تطبيق النظام عند مستوى داللة ..   0.05
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية ممن قبمل أفمراد العينمة علمى فقمرات همذا المجمال ولمذلك فمإن الفرضمية
القائلة  -توفر الكفاءات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام ( )ABBمقبولة.
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جدول رقم ()24
تحليل الفقرات المحور الرابع
توافر الكفااات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB

5

المتوسط الحسابي

4

لجن ممة إع ممداد الموازن ممات ف ممي المؤسس ممة تتمت ممع بكف مماءة علمي ممة

وعملية تمكنها من تطبيق نظام (.)ABB

لممدى المؤسسممة مجموعممة مممن الخب مراء يمكممن اإلسممتعانة بهممم
للتعرف على كيفية تطبيق نظام (.)ABB
تت موافر فممي السمموق البرمجيممات الحديثممة الالزمممة إلسممتخدامها
في تشغيل نظام (.)ABB
المؤسسم ممة لديم ممه القم ممدرة إلعم ممداد م م موارد بش م مرية تطبيم ممق نظم ممام
(.)ABB
تتبم ممع لجنم ممة الموازنم ممة األسم ممس العلميم ممة الحديثم ممة فم ممي إعم ممداد

الموازنة للمؤسسة.

جميع الفقرات

اإل نحراف المعياري

4

الوزن النسبي

2

قيمة t

4

القيمة اإلحتمالية

م.

3.58

0.839

71.50

6.133

0.000

3.41

0.910

68.25

4.055

0.000

3.59

0.924

71.75

5.690

0.000

3.75

0.893

75.00

7.512

0.000

3.48

0.795

69.50

5.343

0.000

3.56

0.659

71.20

7.605

0.000

الفقرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  1.11ودرجة حرية " "12تساوي 0.22

 -1تنوع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة يتطلب تطبيق نظام ( ) ABBعند مستوى داللة .   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )24والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
في فقرات المحور الخامس (تنوع الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة يتطلب تطبيق نظام ( ) ABBمرتبة
حسب الوزن النسبي من األعلى إلى األدني كما يلي :
 .0فمي الفقمرة رقمم "  "1بلممغ الموزن النسممبي "  "%78.00والقيممة اإلحتماليممة تسماوي "  "0.000وهممي
أقممل مممن  1.11مممما يممدل علممى أنممه " تطبيممق نظممام ( )ABBيسمماهم فممي تسممعير الخممدمات المقدمممة بشممكل
أدق. ".
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 .2في الفقرة رقم "  "4بلغ الوزن النسبي "  "%76.50والقيممة اإلحتماليمة تسماوي "  "0.000وهمي أقمل
م ممن  1.11مم مما ي ممدل عل ممى أن " تطبي ممق نظ ممام ) (ABBيس مماعد ف ممي الرقاب ممة عل ممى عناص ممر التك مماليف
وتخصيصها بشكل أدق " .
 .2فممي الفق مرة رقممم "  "0بلممغ المموزن النسممبي "  "%75.75والقيمممة اإلحتماليممة تسمماوي "  "0.000وهممي
أقمل مممن  1.11ممما يممدل علممى أن " نظمام التكمماليف التقليممدي المطبمق فممي المؤسسممة عماجز عممن معالجممة
تنوع األنشطة المساندة مما يزيد من ضرورة تبني نظام (. ".)ABB
 .4في الفقمرة رقمم "  "2بلمغ الموزن النسمبي "  "%75.75والقيممة اإلحتماليمة تسماوي "  "0.000وهمي أقمل
من  1.11مما يدل على أن " عدم قدرة نظام التكاليف التقليدي مواكبمة تطمور الخمدمات المقدممة يمدفع
نحو ضرورة تطبيق (. ".)ABB
 .1فممي الفق مرة رقممم "  "2بلممغ المموزن النسممبي "  "%73.50والقيمممة اإلحتماليممة تسمماوي "  "0.000وهممي
أقممل مممن  1.11مممما يممدل علممى أن " عممدم قممدرة نظممام التكمماليف التقليممدي تقسمميم األعمممال التممي تقمموم بهمما
المؤسسة إلى أنشطة محددة وواضحة ،يزيد من ضرورة تبني نظام (. ".)ABB
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميمع فقمرات المحمور الخمامس تسماوي  ، 2.81و الموزن النسمبي
يساوي  %11.21وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %21وقيمة  tالمحسوبة تساوي  2.180وهي
أكبمر ممن قيممة  tالجدوليمة والتمي تسماوي  2.11والقيممة اإلحتماليمة تسماوي  1.111وهمي أقمل ممن 1.11
مممما يممدل علممى أن تنمموع الخممدمات المقدمممة مممن قبممل الممو ازرة يتطلممب تطبيممق نظممام ( ABBعنممد مسممتوى داللممة
 .   0.05ولممذلك فمإن هنمماك موافقممة مممن أفممراد العينممة علممى فقمرات هممذا المجممال بالتممالي فإنهمما تممدعم فرضممية
تنوع الخدمات المقدمة من قبل الو ازرة يتطلب تطبيق نظام () ABB

98

جدول رقم ()24
تحليل الفقرات المحور الخامس
تنوع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة يتطلب تطبيق نظام () ABB
المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

 4ع ممن معالج ممة تن مموع األنش ممطة المس مماندة مم مما يزي ممد م ممن

3.79

0.807

الوزن النسبي

نظممام التكمماليف التقليممدي المطبممق فممي المؤسسممة عمماجز

75.75

قيمة t

.

القيمة اإلحتمالية

م

الفقرة

8.733

0.000

ضرورة تبني نظام (.)ABB

عدم قدرة نظام التكاليف التقليدي تقسميم األعممال التمي
 2تقموم بهمما المؤسسمة إلممى أنشمطة محممددة وواضمحة ،يزيممد

3.68

0.938

73.50

6.434

0.000

من ضرورة تبني نظام (.)ABB

4
4
5

ع م ممدم ق م ممدرة نظ م ممام التك م مماليف التقلي م ممدي مواكب م ممة تط م ممور

الخدمات المقدمة يدفع نحو ضرورة تطبيق (.)ABB

تطبيق نظام ( )ABBيساهم في الرقابمة علمى عناصمر
التكاليف وتخصيصها بشكل أدق .
تطبيم ممق نظم ممام ( )ABBيسم مماهم فم ممي تسم ممعير الخم ممدمات
المقدمة بشكل أدق.
جميع الفقرات

3.79

0.852

75.75

8.264

0.000

3.83

0.883

76.50

8.360

0.000

3.90

0.805

78.00

9.999

0.000

3.80

0.742

75.90

9.581

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  1.11ودرجة حرية " "12تساوي 0.22

 5.2.2الفرضية الرئيسة األولى
تتوفر المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المستشفيات
العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة .   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )21والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
في محاور الدراسة (المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي
المستشفيات العاملة في قطاع غزة ) و يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة
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تساوي

 ،2.22والوزن النسبي يساوي  %12.40وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %21وقيمة t
المحسوبة تساوي  01.412وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي

 0.22والقيمة اإلحتمالية

تساوي  1.111وهي أقل من  1.11مما يدل على أن المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على
أساس األنشطة ( )ABBتتوفر في المستشفيات العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة .   0.05
وبالتالي تكون نتيجة الفرضية الرئيسية األولى :تتوفر المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على
أساس األنشطة ( )ABBفي المستشفيات العاملة في قطاع غزة
وهذا يعني أن المستشفيات تتوفر لديها معظم المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على أساس
األنشطة ( ،)ABBوهذا ما يتفق مع دراسة (أبو رحمة ،)2118 ،ويعود هذا االتفاق للتقارب بين مجتمعي
الدراستين فالمستشقيات والبلديات كالهما مؤسسات غير ربحية.
جدول رقم ()25
تحليل محاور الدراسة
المقومات األساسية الالزمة إلعداد الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المستشفيات العاملة في قطاع غزة

ت مموفر أنظمممة محاسممبية متقدم ممة ل ممدى المؤسسممة يسمماعد ف ممي
تطبيق نظام (.)ABB
تموافر الكفماءات العلميممة والمهنيمة لمدى المؤسسممة يسماعد فممي
تطبيق نظام (.)ABB
تنمموع الخممدمات المقدمممة مممن قبممل المؤسسممة يتطلممب تطبيممق

نظام (.)ABB

جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

5

(.(ABB

اإل نحراف المعياري

4

ت م مموفر هيك م ممل تنظيم م ممي سم م ممليم يس م مماعد ف م ممي تطبي م ممق نظم م ممام

الوزن النسبي

4

الموازنة علي أساس األنشطة ( (ABBفي تطبيق النظام .

قيمة t

2

تممؤثر توجهممات اإلدارة العليمما ومممدى إدراكهمما ألهميممة نظممام

القيمة اإلحتمالية

م.

4

الفقرة

3.75

0.588

74.92

11.341

0.000

3.45

0.756

68.90

5.262

0.000

3.51

0.769

70.19

5.927

0.000

3.56

0.659

71.20

7.605

0.000

3.80

0.742

75.90

9.581

0.000

3.62

0.533

72.41

10.406

0.000
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 5.2.4الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( ) ABBفي تطبق
المستشفيات العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة .   0.05
تم إستخدام إختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )22والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة
في فقرات المحور السادس (توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس
األنشطة ( )ABBفي المؤسسة) مرتبة حسب الوزن النسبي من األعلى إلى األدنى كما يلي:
 .0في الفقرة رقم " "2

بلغ الوزن النسبي "  "%81.00والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي

أقل من  1.11مما يدل على " عدم إستقرار الوضع اإلقتصادي والسياسي " .
 .2في الفقرة رقم "  "1بلغ الوزن النسبي "  "%80.75والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على " عدم نضج البيئة اإلقتصادية الفلسطينية بما يكفي لتطبيق نظام الموازنات
عى أساس األنشطة ). " (ABB
 .2في الفقرة رقم "  "1بلغ الوزن النسبي "  "%76.75والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على " إرتفاع تكاليف تطبيق نظام ( )ABBوالجهد المطلوب لذلك. ".
 .4في الفقرة رقم " "2

بلغ الوزن النسبي "  "%76.50والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي

أقل من  1.11مما يدل على " صعوبة تحديد الوقت المستغرق في كل نشاط من أنشطة المؤسسة. ".
 .1في الفقرة رقم "  "2بلغ الوزن النسبي "  "%74.75والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على " إرتفاع تكاليف اإلستعانة بخبراء محاسبين من خارج المؤسسة. " .
 .2في الفقرة رقم " " 4بلغ الوزن النسبي "  "%73.50والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "0.000وهي أقل
من  1.11مما يدل على " إعتقاد إدارة المؤسسة بأن نظام الموازنات الحالي سليم وال داعي للتغيير".
 .1في الفقرة رقم "  "0بلغ الوزن النسبي "  "%64.00والقيمة اإلحتمالية تساوي "  "1.020وهي أكبر
من  1.11مما يدل على " توافر المؤهالت العلمية والمهنية لدى المؤسسة. ".
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسمابي لجميمع فقمرات المحمور السمادس تسماوي  ، 2.11و الموزن النسمبي
يسمماوي  %11.22وهممي أكبممر مممن المموزن النسممبي المحايممد "  " %21وقيمممة  tالمحسمموبة تسمماوي 2.411
وهمي أكبممر مممن قيممة  tالجدوليممة والتممي تسماوي

 0.22والقيمممة اإلحتماليممة تسماوي  1.111وهممي أقممل مممن

 1.11مممما يممدل علممى وجممود صممعوبات ومعوقممات تحممول دون تطبيممق نظممام الموازنممات علممى أسمماس األنشممطة
( )ABBفي المؤسسة عند مستوى داللة .   0.05
يعنممي أن هن مماك موافق ممة مممن قب ممل أفم مراد العينممة عل ممى فقم مرات هممذا المج ممال ،يتض ممح مممن خ ممالل الموافق ممة له ممذه
الفرضية أن هناك معوقمات تحمول دون لتطبيمق نظمام الموازنمة علمي أسماس األنشمطة ( )ABBولكمن ليسمت
ب ممالكبيرة ،بحي ممث يمك ممن التغل ممب عليه مما مم من خ ممالل إهتم ممام اإلدارة بعق ممد ال ممدورات التدريبي ممة ف ممي مج ممال إع ممداد
الموازنات وفق النظام الحديث ،ومن خالل تطوير النظام المحاسبي في و ازرة الصحة ،ومن خالل إستغالل
الخبرات والكادر البشري المتوفر والعمل على تطويره ،بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
وهذا يعني أن ادارة المستشفيات مازالت تواجه العديد من الصعوبات في تطبيق الموازنات على أساس
األنشطة ،سواؤ صعوبات مادية ،أو فنية ،أو إدارية ،وهذا ما يتفق مع دراسة (حمدان ،)2102 ،ويعود
هذا االتفاق لقرب تاريخ اعداد الدراستين ،حيث ال يمكن الغاء هذه الصعوبات والتغلب عليها في غضون
عام واحد.
جدول رقم ()26
تحليل الفقرات المحور السادس
توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي المؤسسة
المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة اإلحتمالية

4

عدم توافر المؤهالت العلمية والمهنية لدى المؤسسة.

3.20

1.141

64.00

1.568

0.121

2

صعوبة تحديد الوقت المستغرق في كل نشاط من أنشطة المؤسسة.

3.83

0.938

76.50

7.864

0.000

4

إرتفاع تكاليف اإلستعانة بخبراء محاسبين من خارج المؤسسة.

3.74

1.003

74.75

6.576

0.000

4

إعتقاد إدارة المؤسسة بأن نظام الموازنات الحالي سليم وال داعي للتغيير.

3.68

0.938

73.50

6.434

0.000

م.
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المتوسط الحسابي

اإل نحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة اإلحتمالية

5

إرتفاع تكاليف تطبيق نظام ( )ABBوالجهد المطلوب لذلك.

3.84

0.863

76.75

8.676

0.000

6

عدم إستقرار الوضع اإلقتصادي والسياسي.

4.05

0.992

81.00

9.464

0.000

4.04

0.947

80.75

9.796

0.000

3.77

0.723

75.32

9.475

0.000

م.

7

الفقرة

عممدم نضممج البيئممة اإلقتصممادية الفلسممطينية بممما يكفممي لتطبيممق نظممام الموازنممات عممى

أساس االنشطة ). (ABB

جميع الفقرات
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6.4

نتائج الدراسة

تناولممت الد ارسممة تقممويم إمكانيممة تطبيممق نظممام الموازنممات علممى أسمماس األنشممطة ( )ABBفممي و ازرة الصممحة،
ومممدى ت موافر المقومممات األساسممية لتطبيقممه ،بإعتبمماره األكثممر مالئمممة لتحديممد تكلفممة الخ مدمات بدقممة ،وتحسممين
األداء ،والقممدرة علممى التخطمميط السممليم ،والرقابممة الفاعلممة .ووفقمما لتحليممل البيانممات التممي تممم تجميعهمما واختبممار
الفرضيات واإلطار النظري للدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
- 0تتوفر لدى المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة ،المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام
الموازنات على أساس األنشطة ( .)ABBلذلك فإن جميع المقومات المقترحة في الدراسة هي حقيقية
موجودة بالفعل ،وتمثل بنية تحتية واألساس لتطبيق النظام .
- 2شعور إدارة المستشفيات في قطاع غزة بأن نظام الموازنات التقليدي غير دقيق في تحديد وتوزيع
تكلفة الخدمات المقدمة ،والرغبة في تحديد تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل أكثر دقة ،وبالتالي
تحسين األداء ،فإن توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنات على أساس األنشطة
( )ABBتؤثر بشكل إ يجابي في تطبيقه في مستشفيات قطاع غزة ولكن الخوف من التغيير يعتبر عائق
إلمكانية تطبيق النظام.
وافر هيكل تنظيمي و إداري سليم ومرن يساعد على إدخال التعديالت التي تواكب التطورات 2ت
العلمية ،بحيث يسهل إمكانية تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( ،)ABBدون أي مقاومة
لتطبيقه.
 4ت-وافر الموارد البشرية المؤهلة ،وأنظمة المحاسبة المتقدمة في المستشفيات الحكومية العاملة في
قطاع غزة ،يعطي مؤش ار إيجابيا على وجود بنية تحتية لتطبيق أنظمة محاسبية متقدمة لدى و ازرة الصحة،
وهذا بدوره يساعد في تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة (.)ABB
 - 1توفر كادر وظيفي مؤهل من الناحية العلمية والعملية وبشكل مالئم من أهم متطلبات تطبيق
نظام ) ،(ABBوقد ثبت من التحليل اإلحصائي أن ما نسبته ( )%21من المجيبين هم من حملة
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المؤهالت العلمية (بكالوريوس و ماجستير) ،وكذلك فان

( )%81من المجيبين من تخصص علم

المحاسبة وأيضا تقريبا ( )%12من المجيبين خبرتهم أكثر من خمس سنوات في مجال المحاسبة وهذه
المؤشرات تدعم إمكانية تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة .
- 2تنوع وتعدد الخدمات واألنشطة التي تقدمها المستشفيات يؤدي لزيادة التكاليف غير المباشرة من
مجموع تكاليف هذه المستشفيات ومع عدم قدرة أنظمة المحاسبة التقليدية معالجتها بشكل صحيح فمن
الضروري التوجه ألنظمة محاسبية متقدمة ومتطورة لمعالجة هذه التكاليف.
- 1إن التدرب المالئم والمتواصل للكادر الوظيفي أمر ضروري وحيوي لإلبقاء على كفاءة وفعالية هذا
الكادر ،وفيما يتعلق بنظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفإن عملية التدريب واعادة التأهيل من
المسائل الجوهرية لنجاحه وقد ثبت أن ما نسبته ( )%28.8من المجيبين لم يتلقوا دورات تدريبية في
مجال إعداد وتنفيذ الموازنات في المستشفيات ،وهذا مؤشر على الحاجة للمزيد من الدورات في هذا
المجال.
- 8يحتاج تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBبشكل فاعل إلى وجود قسم مستقل
للموازنات في المستشفيات ،األمر الذي يسهل إمكانية تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة
( ،)ABBدون وجود أي عقبات فنية وادارية وقد ثبت من التحليل اإلحصائي أن الموازنات تابعة ألقسام
أخرى أي عدم وجود أقسام مستقلة للموازنات ،األمر الذي يحتم على إدارات المستشفيات إنشاء أقسام
مستقلة للموازنات ،والذي يعد من ضرورات تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة (.)ABB
 - 2رغم أن نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBيحقق العديد من المنافع أو الفوائد ،إال
أن هناك بعض المحددات التي قد تعترض تطبيقه ،ومنها إرتفاع تكلفة التطبيق ،وكذلك صعوبة دراسة
وتحليل تكاليف بعض الخدمات ،وأن هذه المعوقات ليست بالكبيرة ،بحيث يمكن التغلب عليها من خالل
إه تمام اإلدارة بعقد الدورات التدريبية في مجال إعداد الموازنات وفق النظام الحديث ،ومن خالل تطوير
النظام المحاسبي في المستشفيات ،ومن خالل توفير المعلومات الدقيقة ،ومن خالل إستغالل الخبرات
والكادر البشري المتوفر للعمل على تطويره ،بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
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6.2

توصيات الدراسة

وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:
 -0ض ممرورة التخط مميط لعملي ممة تطبي ممق نظ ممام الموازن ممات عل ممى أس مماس األنش ممطة ( ،)ABBبش ممكل جي ممد ف ممي
المستشممفيات ،وذلممك عممن طريممق اإلسممتعانة بخبمراء ومستشممارين مممؤهلين ومتخصصممين ولممديهم الد اريممة والخبمرة
الكافية في مجمال تطبيمق همذا النظمام المتطمور واعمادة هيكلمة المؤسسمات الحكوميمة سمواء كأنظممة واجمراءات
وقوانين للتماشي مع األنظمة اإلدارية المتطورة وتحديدا نظام الموازنات على أساس األنشطة وذلمك لتسمهيل
عملية توزيع التكاليف غير المباشرة على الخدمات المقدمة.
 -2توصممي الد ارسممة بأنممه قبممل اإلسممتخدام الفعلممي لنظممام الموازنممات علممى أسمماس األنشممطة ( ،)ABBأنممه مممن
الضممروري أن تقمموم إدارة المستشممفيات بوضممع تصممميم مبممدئي للنظممام وتشممغيله إلممى جانممب النظممام التقليممدي
الحالي ،ومن ثم عمل مقارنة النتائج في ظل النظامين ،والعممل علمى تطموير آليمات إسمتخدامه بشمكل يحقمق
المنفعة المرجوة منه .
 -2ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصمة للمسمئولين وأصمحاب القمرار فمي إدارة المستشمفيات ،حمول أهميمة
نظام الموازنات بصفة عامة ونظام الموازنات على أساس األنشمطة ( )ABBبصمفة خاصمة ،ممن حيمث آليمة
التطبيممق والمنممافع ،والم ازيمما ،وبيممان أوجممه اإلخممتالف بينممه وبممين النظممام التقليممدي فممي تحديممد التكمماليف غيممر
المباشرة ،وتحسين األداء.
 -4إهتمممام كليممات التجممارة بالجامعممات الفلسممطينية بتطمموير مناهجهمما واعطمماء التركيممز فممي مممادة المحاسممبة
اإلداريممة علممى األدوات الحديثممة فممي إتخمماذ الق م اررات ،والتممي مممن بينهمما نظممام الموازنممات علممى أسمماس األنشممطة
(.)ABB
 -1ضرورة إستخدام برامج الحاسوب وتقنيات المعلومات المساندة في تأهيل الكادر المحاسبي في
المستشفيات في قطاع غزة وفق متطلبات تصميم وتنفيذ نظام الموازنات على أساس األنشطة ()ABB
بهدف ضغط تكلفة النظام إلى أدنى حد ممكن مع ضمان دقة المخرجات ،وذلك بإستغالل النظام
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المحوسب في المستشفى لتصميم نظام الموازنات ،والعمل على إدخال وتطوير المعالجة اآللية واإللكترونية
َ
للبيانات والمعلومات ،وإلستغالل إمكانيات وقدرات الحاسوب عند تشغيل الموازنات على أساس األنشطة
( )ABBنظ ار إلعتماده على كم هائل من التسويات الرياضية التي يصعب أحيانا إنجازها يدويا.
 -2إنشاء أقسام مستقلة للموازنات في المستشفيات في قطاع غزة وتدعيمها بالكوادر البشرية المؤهلة علميا
وعمليا ،وهذه مسألة أساسية لنجاح تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة (.)ABB
 -1ضرورة العمل علمى تموفير قاعمدة بيانمات ماليمة واحصمائية ،حيمث إن تموافر همذه القاعمدة يعمد أداة فاعلمة
لت ممدعيم عملي ممات التخط مميط ،التنس مميق ،والرقاب ممة ،وتح ممديث األنظم ممة المحاس ممبية ف ممي مستش ممفيات قط مماع غم مزة،
خاصة األنظمة المتعلقة بالموازنات.
 -8وحيث إنه تتوافر المقومات األساسية لتطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBلدى
مستشفيات قطاع غزة ،إال أننا نرى أن تبادر هذه المستشفيات الخاصة بالتحول التدريجي نحو تطبيق نظام
الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBوعلى مراحل ،بحيث يبدأ بقسم وينتهي بتطبيقه على مستوى
المستشفى ككل ،وذلك جنبا إلى جنب نظام الموازنات الحالي ،حيث يمكن اإلستفادة من الخبرات الكبيرة
لدى العاملين والموظفين في المستشفيات من جانب ،وتقليل مقاومته من جانب أخر.
6.4

الدراسات المستقبلية المقترحة:

في ضوء التوصيات السابقة يقترح الباحث القيام بالدراسات اآلتية:
- 0إجراء دراسات تستهدف إيجاد وسائل المعالجة الالزمة لحل مشكالت تطبيق نظام ( )ABBفي القطاع
الخدمي.
- 2إجراء دراسة تطبيقية من خالل المقارنة الفعلية بين النتائج وفقا لنظام الموازنات التقليدي ،ووفقا لنظام
الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBللتحقق من دقة تحديد التكلفة ومنافع النظام.
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- 2بناء برامج كمبيوتر لنظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBعلى غرار برنامج األصيل والممتاز
والمحاسب السحري.
- 4إجراء دراسة حول دور نظام الموازنات على أساس األنشطة ( )ABBفي تقويم أداء الوحدات
اإلقتصادية.
- 1إجراء الدراسة مرة أخرى في المستقبل في حالة قيام و ازرة الصحة بالتطبيق الفعلي للنظام وذلك لتقويم
النظام ومعرفة مدى فعاليته.
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ملحق رقم ()1
طلب تحكيم إستبانة
عناية الدكتور  ................................................................... /حفظه اهلل
تحية طيبة وبعد,,,,
الموضوع  /تحكيم إستبانة للحصول على درجة الماجستير
يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية على المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة بعنوان :
مدى توفر أسس تطبيق الموازنة على أساس األنشطة
في وزراة الصحة
ولكي تحقق الدراسة التطبيقية أهداف البحث بشكل حقيقي وخاصة في قياس متغيراتها بالشكل العلمي
الذي ينسجم مع فرضياتها  ،كان ال بد أن يتم تحكيم اإلستبانة للوصول إلى أداة فعالة وسليمة للقياس .
ونظ ار لخبرتكم الواسعة في مجال البحث العلمي فإنه يسعدني أن يقوم حضرتكم بتحكيمها .
ولكم جزيل الشكر نظير تعاونكم المخلص ووقتكم الثمين للموافقة على التحكيم ،وذلك خدمة لطالب العلم
وتعزي از لمجاالت البحث العلمي في فلسطين.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
إبراهيم سليمان النمس
كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية
قسم المحاسبة – جامعة األزهر -غزة

اإلسم

المنصب الوظيفي

الدرجة العلمية

أ

الجامعة

ملحق رقم ()2
أسماا محكمي اإلستبانة
مسلسل

إسم المحكم

الدرجة العلمية

المنصب الوظيفي

1

جبر إبراهيم الداعور

دكتوراه في المحاسبة

أستاذ مشارك بجامعة األزهر

2

على عبدال شاهين

دكتوراه في المحاسبة

3

ماهر درغام

دكتوراه في المحاسبة

أستاذ مشارك بالجامعة اإلسالمية

4

نضال عبدال

دكتوراه في المحاسبة

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

5

نافذ محمد بركات

دكتوراه في اإلحصاء

أستاذ مساعد في اإلحصاء و الرياضيات


ب

مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية
والمالية بالجامعة اإلسالمية

ملحق رقم ()3
إستبانة الدراسة
أخي الفاضل  /أختي الفاضلة .......................................
السالم عليكم ورحمة ال وبركاته
تحية طيبة وبعد،،،،،،
نتوجه إليكم بفائق التقدير واإلحترام ارجمين حسمن تعماونكم إلنجماح همذه الد ارسمة الميدانيمة علمى و ازرة الصمحة
والتي تهدف إلى معرفة مدى توافر أسمس ومقوممات تطبيمق الموازنمة علمى أسماس األنشمطة فمي المو ازرة وذلمك
إلكمال رسالة ماجستير في برنامج المحاسبة بعنوان:
" مدى توفر أسس تطبيق الموازنة على أساس األنشطة ) )ABBفي وزارة الصحة".
" دراسة ميدانية على المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة"
ونود أن نؤكد على أن البيانات التي سوف يتم تجميعها في هذا اإلسمتبيان سموف تكمون سمرية ولمن تسمتخدم
إال في أغراض البحث العلمي  ،ونظ ار ألن إجاباتكم سوف تكمون علمى قمدر عمال ممن األهميمة بالنسمبة لهمذا
البحث ،لذا نرجو التكرم باإلجابة على أسئلة و إستفسارات هذا اإلستبيان.
ونشكر لكم مشاركتكم.
الباحث:
إبراهيم سليمان النمس
1122810418


ت

القسم األول :معلومات عامة
 -1المؤهل العلمي:
ب -ماجستير

أ -بكالوريوس

د -أخرى (حدد)......

ج -دكتوراه
 -2التخصص العلمي:
أ -محاسبة

ب -إدارة أعمال

ج -علوم مالية ومصرفية

دم -أخرى ....

-3المسمى الوظيفي:
أ -محاسب

ب -رئيس قسم

ج -مدير مالي

د -مدير عام

 -4عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة:
ب -من ( )2إلى ( )01سنوات

أ -من( )0سنة إلى ( )1سنوات

دم -أكثر من ( )01سنة

ج -من ( )00إلى ( )01سنة
 -5الدورات التدريبية التي حضرتها في إعداد وتنفيذ الموازنات:
أ -ال يوجد

ج -أكثر من ( )4دورات

ب -أقل من ( )4دورات

 -6نوع النظام المحاسبي المستخدم في المؤسسة:
أ -نظام يدوي

ب -نظام محوسب

ج -نظام مختلط

 -7اإلدارة المسؤولة عن إعداد الموازنات:
ب -قسم تابع لإلدارة المالية

أ -قسم مستقل للموازنات

د -أخرى (حدد)......

ج -قسم تابع للمحاسبة


ث

القسم الثاني :الرجاا ضع إشارة ( )Xأمام اإلجابة التي تراها مناسبة لألسئلة التالية:
موافق

الســـــؤال

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المجال األول :تؤثر توجهات اإلدارة العليا ومدى إدراكها ألهمية نظام الموازنة على أساس األنشطة ((ABB
في تطبيق النظام .
0

حداثممة نظممام الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة ()ABB
تجعلم م ممه أكثم م ممر غموضم م مما للمسم م ممتويات اإلداريم م ممة فم م ممي

المؤسسة.
2

تبنم ممي تطبيم ممق نظم ممام ( )ABBيحتم مماج إلم ممى اسم ممتعانة
بخبم مراء م ممن خ ممارج المؤسس ممة مم مما يزي ممد م ممن تك مماليف

تطبيقه
2

نظممام الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة ( )ABBينممتج

4

نظممام الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة ( )ABBيممؤدي

1

نظممام الموازنممة علممى أسمماس األنشممطة ( )ABBيممؤدي

2

لم ممدى المؤسسسم ممة خب م مراء يمكم ممن اإلسم ممتعانة بهم ممم فم ممي

معلومات أكثر دقة ووضوح من النظم التقليدية.
إلى تحسين قياس األداء.

إلى إعادة حساب تكلفة الخدمة المقدمة بشكل أدق.
تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة.

المجال الثاني :توفر هيكل تنظيمي سليم يساعد في تطبيق نظام (.(ABB
0

مرون م ممة الهيك م ممل التنظيم م ممي للمؤسس م ممة تس م ممهل إجمم مراء

2

تقوم المؤسسة بربط عملية وضع تقمديرات الموازنمات

التعديالت الضرورية عند تنفيذ الموازنات.

بالهيكل التنظيمي ونظامها المحاسبي القائم.


ج

2

الهيكم ممل التنظيمم ممي الخم مماص بالمؤسسم ممة يسم مماهم فم ممي
إشم م مراك المس م ممتويات اإلداري م ممة المختلف م ممة ف م ممي إع م ممداد
الموازنة.

4

إش م ممتراك المس م ممتويات اإلداري م ممة المختلف م ممة ف م ممي إع م ممداد

الموازنة يجعلهم أكثر دراية بتكاليف أنشطتهم وينمي
اإلحساس لديهم للرقابة على تلك التكاليف.

1

تمتمع المؤسسممة بهيكممل إداري سمليم يسمماعد فممي نجمماح

تطبيق نظام (.)ABB

المجال الثالث :توفر أنظمة محاسبية متقدمة لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB
0

األنظمة المحاسبية المطبقة حاليا في المؤسسة قادرة
على توفير معلومات بشكل دقيق.

2

مرون ممة النظ ممام المحاس ممبي المس ممتخدم ف ممي المؤسسمممة
تجعل ممه أكث ممر قابلي ممة للتع ممديل يجع ممل تطبي ممق ()ABB

أكثر سهولة
2

تقم م م مموم إدارة المؤسسم م م ممة بعقم م م ممد دورات تدريبيم م م ممة لص م م م ممقل

المهم ممارات والخب م مرات الالزمم ممة للنهم مموض بم مماألداء المم ممالي
للعاملين فيها.

4

تمموفر إجمراءات محاسممبية تتميممز بالمرونممة يسمماعد فممي

تطبيق نظام (.)ABB

المجال الرابع :توافر الكفااات العلمية والمهنية لدى المؤسسة يساعد في تطبيق نظام (.)ABB
0

لجن ممة إع ممداد الموازن ممات ف ممي المؤسس ممة تتمت ممع بكف مماءة

2

لدى المؤسسة مجموعة ممن الخبمراء يمكمن اإلسمتعانة

2

تت م م موافر فم م ممي السم م مموق البرمجيم م ممات الحديثم م ممة الالزمم م ممة

علمية وعملية تمكنها من تطبيق نظام (.)ABB
بهم للتعرف على كيفية تطبيق نظام (.)ABB
إلستخدامها في تشغيل نظام (.)ABB


ح

4

المؤسس ممة لدي ممه الق ممدرة إلع ممداد مم موارد بشم مرية تطبي ممق

1

تتبع لجنة الموازنة األسس العلمية الحديثة في إعداد

نظام (.)ABB

الموازنة المؤسسة.

المجال الخامس :تنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة يتطلب تطبيق نظام (.)ABB
0

نظام التكاليف التقليدي المطبق في المؤسسمة عماجز

عممن معالجممة تنمموع األنشممطة المسمماندة مممما يزيممد مممن
ضرورة تبني نظام (.)ABB

2

ع ممدم ق ممدرة نظ ممام التك مماليف التقلي ممدي تقس مميم األعم ممال
الت م م ممي تق م م مموم به م م مما المؤسس م م ممة إل م م ممى أنش م م ممطة مح م م ممددة
وواضحة ،يزيد من ضرورة تبني نظام (.)ABB

2

عممدم قممدرة نظممام التكمماليف التقليممدي مواكبممة عممدم قممدرة

نظم ممام التكم مماليف التقليم ممدي مواكبم ممة تطم ممور الخم ممدمات
المقدمة يدفع نحو ضرورة تطبيق (.)ABB

4

تطبيم م ممق نظم م ممام ) (ABBيسم م مماهم فم م ممي الرقابم م ممة علم م ممى
عناصر التكاليف وتخصيصها بشكل أدق .

1

تطبيممق نظ ممام ) (ABBيسمماهم ف ممي تسممعير الخ ممدمات
المقدمة بشكل أدق.

المجال السادس :توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيـق نظـام الموازنـات علـى أسـاس األنشـطة ()ABB
في المؤسسة.
0

عمم م ممدم ت م م م موافر الممم م ممؤهالت العلميم م م ممة والمهنيمم م ممة لم م م ممدى

2

صممعوبة تحديممد الوقممت المسممتغرق فممي كممل نشمماط مممن

3

إرتفاع تكاليف اإلستعانة بخبراء محاسبين من خمارج

المؤسسة.

أنشطة المؤسسة.
المؤسسة.


خ

4

إعتق مماد إدارة المؤسس ممة ب ممأن نظ ممام الموازن ممات الح ممالي

1

إرتفم م م مماع تكم م م مماليف تطبيم م م ممق نظم م م ممام ( )ABBوالجهم م م ممد

6

عدم إستقرار الوضع اإلقتصادي والسياسي.

1

عممدم نضممج البيئممة االقتصممادية الفلسممطينية بممما يكفممي

سليم وال داعي للتغيير.

المطلوب لذلك.

لتطبي ممق نظ ممام الموازن ممات ع ممى أس مماس األنش ممطة

)(ABB

مع خالص شكري وتقديري
الباحث

د

