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:ومحاسبة التكاليف
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:املوازنة التقديرية



:مفهوم املوازنات التقديرية

قتصادية معينة، في للعمل في فترة مستقبلية، تهدف إلى تنظيم وتنسيق النشاط االقتصادي لوحدة ا( أو برنامج)املوازنة التقديرية هي خطة 

، حدود املوارد البشرية واآللية واملالية املتاحة، بحيث يمكن تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بتحقيق أهداف النشاط امل
ً
وضوعة مقدما

.باستخدام أفضل الوسائل واألساليب والطرق التي توصل إلى هذه األهداف
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ً
-:أساسيات املوازنة التقديرية: أوال



افر من خب جال رة أبرزتها في هذا املالتنسيق بين األهداف املرجو تحقيقها في املستقبل والقرارات التي يتم اتخاذها في الحاضر على ضوء ما يتو

افره من ظروف في املستقبل  في حد ذاته وإنما هو وسي. أحداث املاض ي  وما يحتمل تو
ً
لة لتحقيق هدف والتنسيق في هذا املجال ليس هدفا

.بصورة أكثر كفاية في املستقبل( في العملية التشغيلية)االستمرار 

افات وتقض ى أسبابها ملعرفة ما إذا كان من املمك ن التحكم فيها أم أنهامقارنة النتائج املتحققة بالخطط التي كانت مستهدفة وتحليل االنحر

:ترجع إلى أسباب ال يمكن السيطرة عليها وهذا ما يسمى عادة بتحليل نتائج النشاط ويتم ذلك عن طريق

.مقارنة النتائج املحققة باألهداف املخططة-1

.مقارنة النتائج املحققة للفترة الحالية بما تحقق من نتائج في الفترات السابقة-2

.عن األهداف املخططةتحليل نتيجة املقارنات السابقة بغرض التقص ي عن العوامل املختلفة التي كان لها أثر في اختالف النتائج املحققة-3

.تشخيص املشاكل ورسم السياسات على ضوء التحاليل واملقارنات السابقة-4
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ً
-:أهداف املوازنة التقديرية: ثانيا

أ

ب
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ن معيار لتقييم األداء ع

ج طريق تحليل نتائ

النشاط
أداة رقابية ه خطة لتنسيق وتوجي

سير العمل

-:الخالصة

جأ ب

غالل املوازنة التقديرية تهدف إلى التنسيق بين األهداف والوسائل بغرض است
:اإلمكانيات املتاحة أفضل استغالل، وهي بهذا تمثل
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ً
-:املبادئ األساسية لنظام املوازنات التقديرية: ثالثا

يقوم نظام املوازنات التقديرية على مجموعة من املبادئ تمثل في مجموعها 
:مقومات أساسية ضرورية والزمة لنجاح نظام املوازنات التقديرية، هذه املبادئ هي

 
ا
ثقة اإلدارة وتأييدها لنظام املوازنات التقديرية: أوال

 
ا
التكيف مع الهيكل التنظيمي للمشروع: ثانيا
 
ا
محاسبة املسئولية: ثالثا
 
ا
االتصال: رابعا

 
ا
واقعية التقديرات: خامسا
 
ا
فترة املوازنة: سادسا

 
ا
مرونة التطبيق: سابعا
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ً
-:أنواع املوازنات التقديرية: رابعا

 لعدة أسس وذلك على النحو التال
ا
:ييمكن تحديد أنواع املوازنات التقديرية طبقا

 
ً
 ألساس مرونة املوازنة: أوال

ً
طبقا

:يمكن تقسيم املوازنات إلى نوعين
.تعد على أساس مستوى واحد من النشاطموازنة ثابتة

.تعد على أساس أكثر من مستوى للنشاطموازنة مرنة
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ً
-:أنواع املوازنات التقديرية: رابعا

 
ً
 ألساس الفترة الزمنية التي تغطيها املوازنة: ثانيا

ً
طبقا

:يمكن تقسيم املوازنات إلى نوعين
.تعد على أساس فترة تغطى سنة مالية أو أقلموازنة تشغيلية 

.تعد على أساس فترة تغطى أكثر من سنة مالية واحدةموازنة رأسمالية 
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ً
-:أنواع املوازنات التقديرية: رابعا

 
ً
 ألساس التأثيرات السلوكية للموازنة التقديرية: ثالثا

ً
طبقا

:يمكن تقسيم املوازنات إلى
نفيذية تعد بواسطة اإلدارة العليا وتفرض على العاملين في املستويات التاملوازنات املفروضة 

 املوازنات من أعلى إلى أدنى
ً
.الوسطى والدنيا، ويطلق عليها أحيانا

.دنياتعد بواسطة اإلدارات التنفيذية في املستويات اإلدارية الوسطى والاملوازنات باملشاركة
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ً
-:أنواع املوازنات التقديرية: رابعا

 
ً
 ألساس مراحل إعداد املوازنة: رابعا

ً
طبقا

:يمكن تقسيم املوازنات إلى
املوازنة العينية
املوازنة املالية

املوازنة النقدية
 
ً
 ألساس شمولية املوازنة ومكوناتها الفرعية: خامسا

ً
طبقا

:يمكن تقسيم املوازنات إلى
املوازنة التشغيلية 

املوازنة املالية
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ً
-:األبعاد الوظيفية للموازنات التقديرية: خامسا

ديةينظر إلى املوازنة التقديرية على أنها تعبير كمي عن خطة اقتصادية وأداة مساعدة لتنسيق وتنفيذ هذه الخطة االقتصا

:وتتمثل دورة املوازنة التشغيلية في التنظيمات ذات الهياكل اإلدارية املحددة على اآلتي

.تخطيط األداء املتوقع للتنظيم ككل، وأي وحدة أداء فرعية مكونة لهذا التنظيم. 1

.توفير إطار مرجعي أو مجموعة محددة من التوقعات يمكن املقارنة على أساسها مع النتائج الفعلية. 2

، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لهذه . 3
ً
افات عن الخطط املحددة مقدما بحث أسباب االنحر

افات .االنحر

إعادة النظر في الخطط مرة ثانية بعد أخذ كل من معلومات التغذية العكسية والظروف املتغيرة في .4

.االعتبار
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ً
-:دورة املوازنة التقديرية: سادسا

افات–أداء –تشغيل –تخطيط ) (تصحيح انحر

االنحرافاتتصحيحالتخطيط

األداءعملية التشغيل

يقوم المديرون بعملية التخطيط 

باستخدام الموازنة التشغيلية 
ألدوات األخرىاو

يقوم المديرون باتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية الضرورية

خدام يقوم المديرون بعملية التقييم باست

ي التقارير التي تقارن بين األداء الفعل

واألداء المحدد مقدماً من خالل 
الموازنة التشغيلية

معلومات التغذية  العكسية 
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-:الخالصة

:وبناء على ذلك تتمثل األبعاد الوظيفية للموازنات التقديرية في

.ـ  املوازنة التقديرية أداة للتخطيط1
.ـ  املوازنة التقديرية أداة لتقييم ورقابة األداء2
.ـ  املوازنات التقديرية أداة للتنسيق3
.ـ  املوازنات  التقديرية أداة لالتصال4
ـ  املوازنات التقديرية أداة للتحفيز5


