
 

 
1 

 

  16 -1 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد   ........ اعداد الموازنات –رسمد و اسماعيل    الجامعةمجلة كلية الكوت 
 

 

 

 

 اعداد الموازنات في ظل سلوك التكاليف ثنائي االتجاه
 2 اسماعيل عباس منهل ابو رغيف .م. د أ.      ،    1 سرمد مازن فؤاد

 

 المستخلص

معماثل، ح ث يعباين هذا السةةةتكا اسةةةعزاات لحياد  حز  الغ ر بحث دراسةةةت لععبل سةةةتكا الع ال   تناول ال      

عنه في حالت االنخفاض، ومن ث   يم ن ان تحداد الع ال   مل زياد  مسعكى النشاط امعدل أكبر او اقل  النشاط

من انخفاضها في حالت نقصان مسعكى النشاط، ل ظهر ما يسمى االستكا التحج لتع ال   او الستكا المعاكس 

 لتحوجت.

دث لعحت ل سةةتكا الع تفت، وما يعرتع عت ه يهدف هذا البحث الى دراسةةت وتحت ل ومناقشةةت المدلل المسةةعح      

من نعائج وتأث رات ذات داللت عتى تنبؤات االدار  لعقديرات المكازنت وك ف ت تدالل هذا السةةةةةةتكا مل عمت ت 

اعداد المكازنات، ح ث قام الباحثان  اعد العأكد من وجكد سةةتكا غ ر منعظ  لتع ال   في ع نت البحث ادراسةةت 

 لمعرفت مدى العفاوت اعقديرات المكازنت. 2019الى 2015 كات الدراست منح ث ات المكازنات لسن

 

، السةةةةةتكا التحج والسةةةةةتكا المعاكس لتحوجت، الع ال   ثنائ ت االتزاه، ترشةةةةة د القرارات الكلمات المفتاحية :

 ستكا غ ر المعماثل عتى المكازناتالمكازنات العقديريت، اثر ال
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Abstract 

       The research deals with a study to track the behavior of sticky costs, as this 

behavior varies in response to an increase in the volume of activity than in the case 

of decline, and thus costs may increase with an increase in the level of activity at a 

rate greater or less than its decrease in the case of a decrease in the level of activity, 

so that the so-called sticky behavior of costs appears. The opposite behavior of the 

sticky. 

This research aims to study, analyze and discuss the new approach to analyzing cost 

behavior, and its implications for the indicative results and effects of management 

forecasts for budget estimates and how this behavior interferes with the process of 

preparing budgets. Rationale for the budgets for the study years from 2015 to 2019 

to find out the extent of the variance in budget estimates. 

 

Keywords: sticky costs, rationalization of decisions, sticky and anti-sticky behavior, 

discretionary budgets, the effect of asymmetric behavior on budgets. 
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 المقدمة

كما هك معروف تصةةةةةةن  الع ال   الى ت ال   ثااعت و ت ال       

معغ ر  والرى مخعتطت اععمادا عتى العغ ر في مسةةةةةةعكى النشةةةةةةاط 

العغ ر في الع ال   و ل س درجت ويع س هذا  العصةةةةةةن   مقدار او 

 .اتزاه هذا العغ ر 

ح ث يفعرض تصةةةن   الع قت ا ن الع ال   وحز  النشةةةاط ان       

 .ي حز  النشاط او في حالت النقصانفي حالت الحياد  فت كن معماثتت 

ل ن ما يهمنا هك معرفت الع ال    ،هناا تصةةةةن فات الرى  لتع ال  

مل االلذ ااالععبار المعغ ر  والع ال   الثااعت وتحديد دالت الع ال   

 الع ال   ثنائ ت االتزاه.

 ث تعرض ح ،هذا المفهكم سةةائدا حعى مطتل االلف ت الثالثتظل و     

هةةذا االفعراض لتنقةةد والعحت ةةل اعةةد ان قةةدمةةا اع  الةةدراسةةةةةةةات 

الع تفت لتعغ ر في  اسةةةةةةعزااتالمعاصةةةةةةر  دل ل عتى تفاوت  العطب ق ت

ح ث تحداد اع  انكد  له نحوالحز  النشاط صعكدا عن اسعزااعها 

او اقل من انخفاضةةها في  أكبرحز  النشةةاط امعدل  زياد الع تفت مل 

عتى تتك الحالت مصةةةةةةطت   أطتقالنشةةةةةةاط وقد حالت انخفاض حز  

مما يعني ان  ،لتع ال   السةةةةةةتكا التحجالسةةةةةةتكا الثنائي لتع تفت او 

النشاط ال يععمد ايضا  .حز تحديد ستكا الع تفت ال يععمد فقط عتى 

عتى اتزاه هذا النشةةةةةةاط ، وقد حاولا العديد من الدراسةةةةةةات تحديد 

ها عتى ان العدلل اسةةةةةةباف ودوافل هذا السةةةةةةتكا واسةةةةةةعقرت غالب ع

االداري يمثل المحرا الرئ سةةةةةةي لعتك الظاهر  فعندما ت كن هناا 

مديرون نحك العكسةةةةةةل في المكارد  عت لتنشةةةةةةةاط يعزه ال زياد  معكق

ا نما مل  ،السةةةةةةع عاف الحياد  في الطتع لألنشةةةةةةطتالمخصةةةةةةصةةةةةةت 

انخفةةاض غ ر مؤكةةد لتنشةةةةةةةةاط يععمةةد المةةديرون االحعفةةاظ ابع  

من اسةةةةةعمراريت هذا االنخفاض  العأكدلح ن المكارد غ ر المسةةةةةعغتت 

عندما ت كن ت ال   االحعفاظ االمكارد اقل من ت ال    والسةةةةةة ما

االمر الذي يزعل معدل زياد  الع تفت ال يعماثل مل  الع    لتمكارد ،

وذلك عتى ل ف ما يفعرض في الف ر المحاسةةبي  ،معدل انخفاضةةها

 ا.المععارف عت ه

 

 البحث ودراسات سابقةالمبحث االول / منهجية 

 منهجية البحثاوالً : 

 مشكلة البحث -1

ان المفهكم السةةةةةةائد لعصةةةةةةن   الع ال   هك تصةةةةةةن فها الى ثااعت     

ح ث ت كن الع ال   الثااعت ثااعت ضةةةةةةمن مدى مع ن اما  ،ومعغ ر 

هذا المفهكم ظل و ،الع ال   المعغ ر  فععغ ر مل تغ ر حز  النشةةةةةةاط

ل ن الكاقل العمتي اثبا ان اع  الع ال    ،لسةةةةنكات طكيتت اسةةةةائد

تعغ ر انسةةةةةةع تخعت  احياد  حز  النشةةةةةةاط عنه في حالت انخفاض 

تت البحث في ان المكازنات المعد  وفق و  ،النشةةةةةةةاط ت من مشةةةةةة 

 انظر االععبةةار تةةألةةذالعي ال فةةاه   العقت ةةديةةت لسةةةةةةتكا الع ةةال   الم

 ر واقع ت وتعسةةةةةةبع المفاه   الحديثت لتع ال   ثنائ ت االتزاه ت كن غ

 في تضت ل مسعخدمي معتكمات المحاسبت االداريت .

 : يأتيويم ن تتخ ص اه  المشاكل اما 

 اهل تستك اع  انكد الع ال   في الكحدات االقعصاديت ستكك -1

 غ ر معماثل االتزاه .

وعتى  القراراتهل يؤثر السةةةةتكا غ ر المعماثل عتى ترشةةةة د  -2

  .عمت ت اعداد تقديرات المكازنت

 

 اهمية البحث -2

لدراسةةةةةةةت م     ودرجت عتى المكازنات  تأث رهان تنبل اهم ت هذه ا

وغ رها من  والحصةةةةت السةةةةكق تعتى العنافس ا ن الشةةةةركات  تأث رها

وايضةةةةا  ،عتى اسةةةةعمراريت الشةةةةركت وارااحها تأث رالعكامل العي لها 

عمت ت اعداد السةةةةةةتكا غ ر المعماثل عتى  تأث رمن فه   االسةةةةةةعفاد 

  دقت. أكثروتحديد اسباف االنحرافات اش ل  المكازنت

 هدف البحث   -3

ان الهةةدف من البحةةث هك زيةةاد  منفعةةت المحعكى المعتكمةةاتي      

المحاسةةةةةةبت االداريت تحا مفهكم السةةةةةةتكا الثنائي  لمخرجات نظام

لتع تفت وتحديد الدوافل واالسةةةةةةباف العي تؤدي الى عدم تماثل هذه 

اسةةةةةةرعت اكثر  اعداد المكازنات و ك ف ت اسةةةةةةعخدامه في الع ال   

 .دقتوا

 :  ااآلتيونتخص هدف البحث 

  اثر الستكا المسعحدث عتى المكازناتدراست  -1

هذا السةتكا  وأثر االتزاهل الع ال   غ ر معماثتت دراسةت وتحت  -2

  االقعصاديت.عتى معخذي القرار ومعدي المكازنت في الكحدات 

 

 فروض البحث -4

لسةةةةةةتكا الع ال   غ ر معماثتت االتزاه  ظاهر تكجد  االول:الفرض 

  .فـي اع  انكد الع ال   فـي الكحدات االقعصاديت

تع تفةةت عتى دقةةت الفرض الثةةاني: يؤثر السةةةةةةتكا ثنةةائي االتزةةاه ل 

 المكازنات.
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 المتماثلالمبحث الثاني / مفهوم سلوك التكاليف غير 

 مفهوم التكاليف ثنائية االتجاه في االدبيات المحاسبية اوالً : 

يرى اغتع الباحث ن في المدارس العقت ديت أن جم ل الع ال   اما      

ثااعت أو معغ ر  نسةةبت الى المب عات  وأواي مكجه الر لتنشةةاط ذ، اذ 

تمثل المكارد الثااعت و المعغ ر  طرف ن معقاات ن و مععاكسةةةةةة ن في 

عمت ت ضةةةةةةبط المكارد عتى المدى القصةةةةةة ر ، المكارد الثااعت  مثل 

ات الرأسمال ت الرئ س ت ذات الع تفت المرتفعت ال يم ن المباني والمعد

ا ، قبل أن  العح   اها في فعر  قصةةةةةة ر  ح ث يع  االلعحام اها مقدمب

يعرف الطتةةع الفعتي ، ممةةا يؤدي تلى ت ةةال   "ثةااعةةت" ف مةةا يععتق 

اةةالمب عةةات المحققةةت ، و من نةةاح ةةت ألرى  يم ن تعةةديةةل المكارد 

  وغ ر المباشةةةةر  امرونت عتى المدى المعغ ر  مثل المكاد المباشةةةةر

القص ر، لذلك  يع  اسعه كها حسع الحاجت اناءب عتى الطتع الفعتي  

 . [1]مما يعسبع في ت ال   معغ ر  

دراسةةات قدما ادلت عتى ان اع  انكد الع تفت تعأثر عد   وهناا    

اعغ رات النشةةةةةةاط اطريقت غ ر معماثتت وثنائ ت االتزاهذ وفقا التزاه 

العغ ر ااالرتفاع او االنخفاض ، ح ث تحداد اع  انكد الع تفت  هذا

عند زياد  حز  النشاط امقدار اكبر او اقل من مقدار انخفاضها عند 

حدوث انخفاض م افئ في حز   النشاط ، تتك الظاهر  حثا العديد 

من البةةاحث ن واالكةةاديم  ن عتى مسةةةةةةعكى العةةال  نحك العةةديةةد من 

لدراسةةةةةةةات النظريت والع ثل  طب ق تا ما لفه  هذا السةةةةةةتكا غ ر المع

ته وعتى دقت ق اس و ثاره ومحددا محاولت الكقكف عتى مفهكمه وا

 . [2]الع تفت واتخاذ القرارات 

ويرى مزمكعت من الباحث ن ان الغالب ت العظمى من حسةةةةةااات       

الع تفت تم ل تلى الحياد  في ظل زياد  النشةةةةةةاط أكثر مما تم ل تلى 

ل انخفاض النشاط مل وجكد اع  العناقضات لهذه االنخفاض في ظ

 &Anderson، Bankerو القةةةاعةةةد  ، وكةةةانةةةا البةةةدايةةةت مل 

Janakiramanاذ قدمكا األدلت االول ت العي تدع  سةةةةةةتكا الع تفت  ذ

شةةركت أمري  ت  7000أكثر من  غ ر المعماثل ، ح ث قامكا ادراسةةت

ا وتب ن أن الع ةةال   العةةامةةت واالداريةةت  تحداد  20ل ل فعر   عةةامةةب

٪ في تيرادات المب عات 1٪ اسةةةةةةعزااتب لحياد  قدرها 0.55انسةةةةةةبت 

٪ اسةةعزاات النخفاض تيرادات المب عات 0.35ول نها تنخف  انسةةبت 

ا ثنائي ٪ ، لعقدم اعدها الدراسةةات ال حقت أدلت عتى السةةتك1انسةةبت 

 . [3]االتزاه لحسااات الع تفت المخعتفت في ا ئات مخعتفت 

معماثل لتع ال   الغ ر تؤكد احدى الدراسةةات عتى السةةتكا كما      

والعي اجريةا عتى جحء من  شةةةةةةركةات صةةةةةةنةاعةت االل عرون ةات 

العايكان ت وت  تعبل ستكا الع ال   الب ع ت االداريت والعمكم ت ، ح ث 

معماثل  غ ر ااسات ان هذه الع ال   تستك ستككاوضحا نعائج الدر

%  0.47ح ث ارتفعا انسةةةةةةبه  ،مل العغ رات ، في ايراد المب عات

 تت المب عات اال انها انخفضةةةةةةا انسةةةةةةب% في ق م1مقدارها   لحياد

ووفقاب ، [4] % من ق مت المب عات1خفاض مقداره %  ل ل ان0.36

ذلك يزع ان ال يع  االععماد عتى  مقدار العغ ر في حز  النشةةةةةةاط ل
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ل ن يزع االلذ ااالععبار  ،فقط عند تحت ل سةةةتكا الع ال   المعغ ر 

دي وهك ما يناق  الف ر العقت  ،اتزاه ذلك العغ ر هبكطا او صةةةةةعكدا

اعد اسةةعحداث هذا المدلل لعفسةة ر  ث  تطكر  ،سةةااقا االذي كان سةةائد

  ،المعباين او غ ر المعماثل لتع ال   غ ر المباشةةةةر  وتحت ل السةةةةتكا

ف ان هناا ارتباط جديد ا ن هذا المدلل ونظريت القرارات االداريت 

ومن الفروض العي تأسةةةةس عت ها هذا المدلل هي ان حز  النشةةةةاط 

يسةةةةةةاوي ايراد المب عات اي ال يكجد وحدات غ ر مباعت عند زياد  

 .[5] ديتالطاقت االنعاج ت لتكحد  االقعصا

تثبا اأن الع ال   ABJ دراسةةةةةةت النع زت العي تكصةةةةةةتا تل ها      

مت واالداريت  عا تسةةةةةةعز ع لحيادات النشةةةةةةةاط أكثر من الب ع ت وال

لماذا تعصةةرف الع ال   هك  ،، وهناا تسةةا ل يثار انخفاض النشةةاط

اشةةةة ل غ ر معماثل  ما هي العكامل الرئ سةةةة ت العي تدفل االلع ف 

سات  ستكا الع تفت غ ر المعماثتت   ، اذ قدما الدرا المسععرض في 

السةةااقت مناقشةةات نظريت وأدلت تزريب ت حكل هذه القضةةايا كان منها 

لمععمد األسةةاسةة ت وهي االلعحام االع تفت تلى الععديل ا ABJدراسةةت  

العي حم اها في وجكد ت ال   الع    ، لتمديرين عتى المكارد المتع

اعكسةةةةة ل المكارد المتعحم اها السةةةةةع عاف  تقكمتب ن أن االدار  العت ا 

زيةةاد  المب عةةات ول نه  يحعفظكن امكارد غ ر مسةةةةةةعغتةةت عنةةدمةةا 

يكاجهكن انخفاض المب عات ، يحدث هذا ألنه عاد  ما ي كن لف  

ا المكارد المت عات الحقب عادت المب  ا ، وتذا اسةةةةةةع ااهظب ا  ها أمرب عحم ا

االرغ  من المسعكى االول  فاسععاد  تتك المكارد ي كن امرا م تفا ، 

ا ت ال   عند تعديل المكارد تلى  أن الكحدات االقعصاديت تعحمل أيضب

أعتى و زياد  المكارد ذ ، ل ن أدا ات االقعصةةةاد تكضةةة  أن ت ال   

ت كن أصةةةةغر من ت ال   الععديل نحوال لتعديد الععديل العصةةةةاعدي 

الع ال   غ ر المعماثتت اشةةةةةة ل من المكارد ، نع زت لذلك ، تظهر 

، واأله  من ذلةك ان أحةد اآلثةار المهمةت لسةةةةةةتكا الع تفةت غ ر عةام

تت يعمثل  ماث حدد درجت االلعحام  المع عديل ي في أن حز  ت ال   الع

ع ال   ت كن غ ر معماثتت االع تفت ، وهناا وجهت نظر تب ن اان ال

أعتى ، وعتى ااالنخفاض اشةةةةةة ل اكبر تذا كانا ت ال   الععديل 

 اصةةةة   امعنى الع س من ذلك  الع ال   أقل انسةةةةبت عدم العماثل  أو

 .[6]تذا كانا ت ال   الععديل ااالنخفاض أقل  ومنحلقتذ

ومن الزةةدير اةةالةةذكر ان الةةدراسةةةةةةةةات العي تبعةةا دراسةةةةةةةةت      

ذ ل  تخعت  اكصةةةة  مفهكم السةةةةتكا Anderson et al , 2003و

الثنائي لتع تفت ، ول ن انصةةع االهعمام لتحصةةكل عتى ادلت اكثر من 

اقسةةةةةةام الكحد  االقعصةةةةةةاديت الكاحد  وفي  قطاعات مخعتفت ودول 

مععدد  عن السةةةتكا ثنائي االتزاه  لتع ال   ، اذ نرى عتى مسةةةعكى 

تماثل سةةةةتكا الع تفت  الكحد  االقعصةةةةاديت الكاحد  ارتفاع درجت عدم

في االقسةةام الرئ سةة ت االكحد  االقعصةةاديت عن االقسةةام المسةةاعد  او 

اشريت ذات مهارات عال ت  اقسام الدع  اذ تععمد االولى عتى اصكل

ت اكثر تطكراب ، ممةةا يؤدي الى ارتفةةاع ت ةةال   الع    الآوتمعتةةك 

سةةع ، اعتى من ت ال   االحعفاظ لح ن اسةةععاد  مسةةعكى الطتع المنا

ذلك تخعت  ايضةةةةا درجت عدم تماثل الع تفت مل الع ف  فضةةةة  عن

طب عت اعمال الكحد  االقعصةةاديت من ح ث ككنها وحد  صةةناع ت او 

يت تزةةاريةت او لةدم ةةت ، ح ةةث تمعةةاز ت ةةال   الكحةد ات االقعصةةةةةةةاد

من عدم العماثل وذلك ل ثافت المكجكدات الثااعت  الصةةناع ت اقدر عال

  تةةأتي الكحةةدات االقعصةةةةةةةةاديةةت الخةةدم ةةت والمخحون والعمةةالةةت، ث

وذلك النخفاض  ،والعزاريت في المسةةةةةةعكى االقل من عدم العماثل

االععماد عتى المكارد والعمالت المؤقعت  فضةة  عنكثافت المكجكدات 

مما يسةةةم  لها ان تسةةةعز ع اسةةةرعت لتعغ رات في الطتع ااقل ت تفت 

 . [7]مم نت 

عتى صحت الدراسات  weissها تؤكد النعائج العي تكصل ال كما     

المكجكد  حكل الع ال   غ ر المعماثتت المطبقت في سةةةةةة اق مخعت  

البنكا مل العح   في تأث رات ه  ل الع تفت ، ح ث تظهر النعائج أن 

ا في القطةةاع المةةالي في  الع ةةال   غ ر المعمةةاثتةةت مكجكد  أيضةةةةةةةةب

أ ، اذ تعنبةةة 2009-2004األرجنع ن والبرازيةةةل وكنةةةدا لتسةةةةةةنكات 

فإن الع ال     ،النظريت أنه عندما يعكسةةةةل مسةةةةعكى تيرادات القطاع

قل  بت أ عات  1اذ عند زياد   ،تنمك ول ن انسةةةةةة ٪ في تجمالي المب 

عتى العكالي  اآلت ةةتانكا اةةالنسةةةةةةةةع  تازدادت الع ةةال   في ث ثةة

٪ذ اما عند انخفاض حز  المب عات فقد 0.94٪ و 0.82٪ و 0.60و

 0.38عتى العكالي لتبنكا الث ثت و آلت تاانخفضا الع ال   االنسع 

، كد عتى عدم تماثل ستكا الع ال  ٪ذ مما يؤ 0.55٪ و  ٪0.48 ، 

كما مكض  في و عتى حز  االرااح عدم تماثل الستكا   كذلك يؤثر

 : ذ1رق  والش ل 
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 منتظم للتكاليفالغير النشاط المصاحب للسلوك تقلبات  ( 1)  رقم الشكل

Source: [8] 

        Y0 المسعكى الحالي . 

YL        اقل مسعكى من النشاط. 

YH      اعتى مسعكى من النشاط . 

     

العي تمثل االولى تعمثل االخط المعصةةةةةل  ،ح ث تعكاجد دالعان لترا 

والثان ت معمثتت االخط  ،غ ر المعماثتت وجكد ت ال  ظل االرااح في 

وتشةةةةةة ر الى االرااح في حالت ككن  الع ال   غ ر معماثتت  ،المعقطل

شاط  او غ ر معماثتت ااالتزاه المعاكس ومنحلقتذ  اارتفاع مسعكى الن

فان   YHالى المسةةةةةعكى  Y0وعند زياد  النشةةةةةاط من المسةةةةةعكى 

وجكد الع ال   غ ر معماثتت االتزاه اقل ظل االرااح المعكقعت وفي 

ت ال   طب ع ت غ ر معماثتت االتزاه ، ذلك يعني ظل من المعكقل في 

ان الخطأ المطتق لتعنبؤ ااالرااح المصةةةةةةاحبت لتع ال   غ ر معماثتت 

ذ ي كن اعتى من الع ال   المصةةةةةةاحبت لتع ال   غ ر ACاالتزاه و 

حالت انخفاض مسةةةةعكى  ذ ، نشةةةةاهد ايضةةةةا فيABمعماثتت االتزاه و

اذ الخطأ  الكارد في العنبؤ ااالرااح و   YLالى   Y0النشةةةةةةاط من 

ظل وجكد ت ال   غ ر معماثتت االتزاه اعتى مـن الخطأ فـي ظل في 

 . [9]عدم وجكد ت ال   غ ر معماثتت االتزاه 

ويرى البةةاحثةةان ان الع ةةال   ذات السةةةةةةتكا غ ر المنعظ  هي     

و ثااعت اقرار من االدار  يم ن تغ  ره ذ وت كن  ت ال   ثااعت مؤقعاب 

ومسةةةعكى انعاجي  ثااعت لمدى مع ن  ونقصةةةد اهذا المدى مدى زمني

منعظمت و المتعصقت او شبه الثااعت ذ يبقى جحء الغ ر تذ ان الع ال   

وال تخف  في حةةال تكقل االدار  العت ةةا احيةةاد  الطتةةع  امنهةةا ثةةااعةة

النخفاض لفعر  زمن ت طكيتت سععخذ مسعقب  ل ن في حال اسعمرار ا

 ،االدار  قرار العخف   اعد العأكد من اسةةةةةعمرار االنخفاض االطتع

لمسةةعكى االنعاجي الى اصةةد اه المدى الحمني اما االنسةةبت وهذا ما يق

 اكب ر افعند حدوث انخفاض كب ر االطتع انسةةع عال ت تسةةبع فائضةة

 ا ال   وتعخذ قرارااإلنعاج عندها سةةةةعغ ر االدار  من طب عت هذه الع

 االعخف   واالع س في حالت االرتفاع . امباشر

يرى الباحث ان تحديد معدل او درجت عدم تماثل الع ال   امر تذ    

عدالل مزمكعت من العكامل لعحديدها ،  ويم ن ان ت كن  معقد وت

 : يأتيتحديد سعر الب ل كما ذ 1رق  ومعادلت 

 

 ذ1.......... و                                                                                                                                            

 

 :ذ 2و رق ن تحديد درجت عدم تماثل الع ال   يخضل لعد  عكامل كما في الش ل تتذ 
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 ( عوامل تحديد درجة عدم تماثل سلوك  التكاليف2) رقمالشكل 

 [10] المصدر:

 

المؤثر  عتى  ل ل االط ع عتى العكامةةليرى البةةاحثةةان  من      

عدم تماثل الع ال   انه من المم ن تغ ر درجت عدم تماثل الع ال   

مذككر  مل ال حد او اكثر من العكا فمث  اعغ  ر شةةةةةةخص  ،اعغ ر وا

ستكا الى  معخذ القرار قد يؤدي الى تحكل الع تفت من غ ر معماثتت ال

معماثتت السةةتكا و لط ت ذ اسةةبع العكامل الشةةخصةة ت لمعخذ القرار 

وه ذا مل العكامل االلرى ، كذلك يععمد عتى  ،وتطتعاته المسةةعقبت ت

معتكمات المدى الحمني و اسعمرار حالت العغ ر االنشاط ذ فعند تكفر 

اان حالت تغ ر النشةةةةاط وزياد  او نقصةةةةان ذ مؤقعت سةةةةكف ترفل من 

درجت عدم تماثل سةةةةةةتكا الع ال   ، اما في حال كانا المعتكمات 

سكف يدفل االدار  الى تغ ر  سعمرار العغ ر لفعر  طكيتت  ش ر الى ا ت

 مسعكى االنعاج اش ل م افئ لعغ ر النشاط .

 فيليف غير المتماثل ودوره دراسةةةة سةةةلوك التكاالمبحث الثالث : 

 :دقة تقديرات الموازنة

تحعةةاج ادار  الكحةةد   اعةةداد مكازنةةات اكثر فةةاعت ةةتمن اجةةل       

االقعصاديت الى دراست وفه  ستكا الع ال   لما له من دور كب ر في 

سبت االداريت ، وهك ما يمثل جكهر عمت ت اتخاذ القرار الرش د  المحا

ولما لتمكازنت من دور فعال في صةةةةةةنل في الكحد  االقعصةةةةةةةاديت، 

القرارات من ل ل تخط ط اهداف الكحدات االقعصةةةةةةةاديت وتحق ق 

لت و ترشةةةةةة د القرارات من ل ل زياد  العكاصةةةةةةةل ا ن  ات فعا رقا

المسةةةةةةعكيةةات االداريةةت المخعتفةةت وتكف ر معتكمةةات اكثر دقةةت واكثر 

مكضةةةةةةكع ت ، فضةةةةةة  عن اشةةةةةةراا العامت ن في عمت ات العخط ط 

نف ةةذ ممةةا يسةةةةةةةاه  في زيةةاد  ال فةةاء  االنعةةاج ةةت ، ويعمثةةل دور والع

المكازنةةت العقةةديريةةت في ترشةةةةةة ةةد القرارات من ل ل الةةذ النعةةائج 

حالة المبيعات •
هل للفترة السابقة

يوجد انخفاض ام 
.زيادة بالطلب 

مستوى الفائض •
االنتاجي المرحل 
.من فترات سابقة

درجة التاكد •
المصاحبة 

لقرارات االدارة 
.العليا 

عوامل شخصية •
.لمتخذ القرار 

تكاليف التكيف
ل تكاليف الحصو)

على الموارد مرة 
(.اخرى 

اظ تكاليف االحتف
بالموارد غير 

.المستغلة 

ة القوانين المؤثر
على العمالة 

( .البطالة )

سياسة االدارة 
م والتحفيز المقد
ة للعاملين واالدار

.العليا

 سلوك تكاليف غير منتظم
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المعحصةةةةةةتت من المكازنت العقديريت واسةةةةةةعخدامها في تطكير وزياد  

فاعت ت االنظمت و تحسةة ن السةة اسةةات والخطط واالهداف اعد انعهاء 

ل تحت ل االنحرافات ودراسةةةةةةعها من فعر  المكازنت ، وذلك من ل 

اجل االععماد عتى المكازنت في عمت ت صةةةةةةنل وترشةةةةةة د القرارات 

[11]. 

 

 بالسلوك غير المتماثل للتكاليف  وتأثرهااقسام الموازنات  اوالً:

 

بالسةةةةةةلوك غير  وتأثرهماموازنة المبيعات وموازنة االنتاج  -1

 المنتظم للتكاليف 

مكازنت المب عات هي االساس ألعداد المكازنت العامت عتى  تعد       

أسةةةةةةاس العنبؤ االمب عات وكتفت البضةةةةةةاعت المباعت من اجل تحق ق 

وغالبا ما  ،الكحد  االقعصةةةةاديت أهدافها المطتكات من ل ل المب عات

طت في الكحدات االقعصةةةةةةةاديت ت هداف نت كن كل األنشةةةةةة بثق من أ

 . [12]المب عات ونمك المب عات 

تأثرو      ماثل  االمب عات ، ح ث ان  اكب ر اان لتسةةةةةةتكا غ ر المع

مد  الحال ت تدفل االدار   الحياد  في عدد الكحدات المباعت ل ل ال

الى العكسةةةةةةل ااإلنعاج اكثر من ال م ات المطتكات و اعد نفاذ االنعاج 

المحعفظ اه من الفعرات السةةةةةةااقتذ، وذلك اسةةةةةةبع رغبت االدار  في 

  المعكقعةةت مسةةةةةةعقب  عتى اةةاإلنعةةاج لمقةةااتةةت الحيةةاد تكف ر فةةائ 

، و ذلك ناتج من حالت العفا ل لدى االدار  العت ا الناتزت من المب عات

لت االنخفاض في مسةةةةةةعكى  ما في حا االمب عات ، ا حال ت  الحياد  ال

المب عات لتمد  الحال ت سةةةةة قااته تحفظ في تخف   مسةةةةةعكى االنعاج 

االنخفاض االمب عات وعدم انععاش السةةكق لح ن العأكد من اسةةعقرار 

يزع ان يألذ  غ ر معماثل االع ال   امر  الرى مما سةةة كلد سةةةتكك

 .[13]ااالععبار 

اذ يع  الفصل ا ن الع ال   العي تستك ستكا غ ر معماثل وتتك       

، وكما ذكر مغ   ان الع ال    معماث  الط  االعي تعخذ سةةةةةةتكك

 .[14]ن الع ال   هما  المعغ ر  تقس  الى قسم ن م

ت ال   لط ت معماثتت : وتمثل الع ال   العي تعغ ر االحياد  او  -أ

النقصةةةةةةةةان انفس مقةةدار تغ ر االنعةةاج وت كن ت ةةال   انعةةاج 

 مباشر  .

ت ال   غ ر معماثتت وهي الع ال   العي تعغ ر انسةةةةةةع مخعتفت  -ف

عن نسع تغ ر االنعاج سكاء االحياد  او االنقصان وت كن غ ر 

م زاه صةةةةةةعكداب مع تت االت زاه (stickyاث تت االت ماث ذ او غ ر مع

 .(Anti-sticky)نحوال 

اما مكازنت االنعاج فعمثل ما تحعاجه الكحد  اقعصةةةةةةاديت من انعاج     

حسةةةةةةع الفعرات الحمن ت اح ث ت كن مكزعت  ،ل ل فعر  المكازنت

ويعبر عنهةةا اكحةةدات كم ةةت ، ويع  تحةةديةةد االنعةةاج اةةاالععمةةاد عتى 

الكحد  اقعصةةةاديت ااالحعفاظ انسةةةبت من المخحون العام الر  سةةة اسةةةت

عتى الستكا  اكب ر االمد  ، فض  عن ان لمب عات الفعر  السااقت اثر

غ ر المعمةةاثةةل لتع ةةال   ح ةةث يؤثر عتى حز  المكارد العةةاطتةةت 

المنعقتت من فعر  الى الرى ، كذلك ي كن له دور واثر عتى تكقعات 

 . [15]  [10] الفعر  القادمت االدار  العت ا لمب عات

ان الع ةةال   ذات السةةةةةةتكا غ ر المنعظ  هي البةةاحثةةان ويرى      

ت ال   شةةةةةةبه ثااعت و ثااعت اقرار من االدار  يم ن تغ  ره ذ وت كن 

ومسةةةعكى انعاجي ثااعت لمدى مع ن  ونقصةةةد اهذا المدى مدى زمني 

عت ذ يبقى منعظ  و المتعصةةةةةقت او شةةةةةبه الثااالغ ر ح ث ان الع ال   

جحء منهةةا ثةةااةةا وال تخف  في حةةال تكقل االدار  العت ةةا احيةةاد  

ل ن في حال اسةةةةةةعمرار االنخفاض لفعر  زمن ت  ،الطتع مسةةةةةةعقب 

كد من اسةةةةةةعمرار  عأ عد ال خذ االدار  قرار العخف   ا تت سةةةةةةعع طكي

الى صةةةد اه المدى الحمني اما االنسةةةبت االنخفاض االطتع وهذا ما يق

فعند حدوث انخفاض كب ر االطتع انسةةةع عال ت لمسةةةعكى االنعاجي ا

ااإلنعاج عندها سةةةةعغ ر االدار  من طب عت هذه  اكب ر اتسةةةةبع فائضةةةة

عخف   واةةالع س في حةةالةةت اةةال امبةةاشةةةةةةر االع ةةال   وتعخةةذ قرار

 االرتفاع. 

 موازنة المشتريات  -2

يحدث  تعد المكازنت المرنت لعد  مسةةةةعكيات من النشةةةةاط ، اح ث    

حد هذه المسةةةعكيات لعع  عمت ت المقارنت أالفعتي و تكازن ا ن النشةةةاط

وعندما يحصةةةل عدم تكازن في نهايت الفعر  يع   ،اشةةة ل اكثر فاعت ت

تعديل النشةةةةاط المقدر اشةةةة ل يكازي حز  النشةةةةاط الفعتي ث  تعديل 

قت تحت ل  له من اثر كب ر عتى د ما  ناء عتى ذلك ل ارقام المكازنت ا

ناجمت عن االلع ف فات ال قدر  ،  االنحرا قام الفعت ت والم ا ن االر

ففي حال عدم وجكد مكازنت مرنت ويع  اسةعخدام المكازنت الثااعت فتن 

بات  حديد مسةةةةةةب فات النفل المطتكف اع زدي عمت ت تحت ل االنحرا ت

االنحراف ، فعند اسعخدام المكازنت المرنت س ع  مقااتت ت ال   مع نت 

تك الع ال    مل مسةةةةةةعكى نشةةةةةةاط مخعت  ال يعطااق مل مسةةةةةةعكى ت

[16].   

معماثتت عندها لن الغ ر ال ف ما اذا ت  تزاهل الع ال   كذلك الح   

تقدم عمت ت تحت ل االنحرافات النعائج المطتكات والقائمت عتى تحديد 

سةةبع االنحراف ، فعند زياد  مسةةعكى النشةةاط يقااته زياد  االع ال   

السةةااقت ، عندها انسةةبت اقل لكجكد فائ  االمكارد مرحل من الفعر  
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سةةةةة  كن هناا انحراف مكجع وقد ينسةةةةةع كزهكد ايزاا ت ل دار  

ا نما في الحق قت هك وجكد عدم انعظام االع ال   المعغ ر  ، كما ان 

سةةةتكا نظريت الككالت هك احد االسةةةباف لظهكر عدم تماثل الع ال   

من ل ل رغبةةةت االدار  العت ةةةا في انةةةاء االمبراطكريةةةت االداريةةةت 

منت والنفكذ والع قات الخاصت اه  ، من ل ل اسعخدام قدرات االه 

الكحد  اقعصةةةةةةاديت ومكاردها ، في سةةةةةةب ل تحق ق ذلك  يعخذ المدير 

قرار اةةاإلاقةةاء عتى اع  المكارد او االاقةةاء عتى شةةةةةةراء اع  

المكارد االرغ  من انخفاض النشةةةاط من اجل عدم فقدان الع قت مل 

شةةةخصةةة ت المزهح  او لكجكد منافل المكردين والكحدات اقعصةةةاديت 

تعكد عت ه من تتك الكحدات اقعصاديت ، وهذا قد يسبع احياد  درجت 

  [17]الستكا غ ر المعماثل 

ذ ان احد اه  اععبارات الككالت Kama and Weissو يذكر و     

هي تسةةارع االدار  العت ا لعخف   المكارد والع ال  ذ عند انخفاض 

عاد ب  عات  ، اذ  جل المب  قدم االدار  حكافح ل دار  العت ا من ا ما ت

زياد  االرااح او الكصكل الى نسبت محدد  من الرا  تحددها االدار  

اان االنخفاض  االرغ  من العكقل  مدير اعخف   المكارد  اذ يقكم ال

، االرااح نع زت  لعخف   الع ال   مؤقا ينعج عن هذا القرار زياد 

العريث في طتع مكارد اضةةةةاف ت في ذات الكقا سةةةة شةةةةرع المدير ا

ذلةك رغبةةت االدار  اةاالحعفةةاظ  فضةةةةةة  عنلعةةأل ر نمك الع ةةال   ، 

امكارد المكاد الخةةام لعتبي العكقعةةات المسةةةةةةعقبت ةةت احيةةاد  المب عةةات 

 . [18]واالع س في حال االنخفاض 

مما تقدم يعب ن ان الع ال   غ ر المعماثتت هي نع زت لقرار مععمد      

ن اجةةةل تحق ق اراةةةاح عتى المةةةدى البع ةةةد اكثر من من االدار  م

االرااح العي سةةةةة ع  تحق قها حال ا اذا ما تغ  ر حز  المكارد اشةةةةة ل 

والعي قد ت كن ارااح وهم ت امعنى  ،م افئ لتعغ ر امسةةعكى النشةةاط

وعند  ،الر تحق ق ارااح حال ت مقاال تحمل ت ال   ت    مسةةةةةةعقب 

وت ال   الع    المسةةةةعقبت ت قد  احعسةةةةاف الفرق ا ن االرااح الحال ت

 نصل الى نع زت صافي را  صفر او ت كن النع زت لسار  .

ن تحمةةل ت ةةال   المكارد الفةةائضةةةةةةةت عن الحةةاجةةت المكازيةت تاذ     

النخفاض المب عات من اجل تكف ر فرصةةةةةةت إلم ان ت زياد  االنعاج 

مسعقب  عند زياد  المب عات سكف يؤدي الى تحمل ت ال   اقل عتى 

المدى الطكيل، او عدم اضةةةةةاعت الفرصةةةةةت عتى الكحد  اقعصةةةةةاديت 

لعكسةةةةةة ل المب عات والنع زت هي تحق ق ارااح عتى المدى الطكيل 

[19]. 

تنع س اثار ما تقدم عتى المفاه   الق اسةةةةةة ت إلعداد المكازنات      

المرنةةت لعكلةةد هفك  تغ ر تكقعةةات االدار  العت ةةا عنةةد العنف ةةذ لعةةدم 

االط ع عتى مفاه   السةةةةةةتكا التحج لتع ال  ، وأثرها عتى تغ  ر 

من اسةةةةةةعخدام المعادلت الباحثان  واقل ارقام المكازنت المرنت ف قعرح 

 :تاآلت ذ 2رق  و

 

 ذ2......... و                                                                                                                                                    

      

فمث  هنا قد نزد ان ت تفت الشراء و الرسكم والضرائع هي ت ال   

معماثتت ، ل ن قد ت كن ت ال   النقل والعفريغ والعخحين ت ال   غ ر 

معماثتت لكجكد ت ال   تعحمتها الكحد  اقعصةةةاديت عند تخف   اجكر 

النقل والعفريغ والخحن تعمثل في ت ال   نهايت الخدمت لعامتي النقل 

قد ينعج عنه والعفري زار المخازن ،  هاء عقكد اي غ وفضةةةةةة  عن ان

صةةةةعكات اارام عقكد مماثتت في المسةةةةعقبل ف عحفظ معخذ القرار عتى 

تخف   تتك الع ال   في الكقا الحاضةةةةةةر، اح انا تعحكل الع ال   

من غ ر معماثتت الى معماثتت ، فمث  في المثال السةةةةةةااق وعند تكفر 

رام عقكد مماثتت اسةةةةةةهكلت وااي وقا معتكمات ل دار  اإم ان ت اا

، عدم تغ  ر الع ال   اش ل معماثل العي هي سبع تحفظ االدار  عتى

من المم ن تحكيل ت ال   العخحين من غ ر معماثتت الى معماثتت في 

المعادلت السةةةااقت ، ويم ن ل دار  ان تقرر احياد  حز  المشةةةعريات 

ي ف ها فقط من ل ل  من المكاد واالحعفاظ ازحء منها او شةةةةةةراء ما

تحديد الكفر الناتج عن قرار االحعفاظ افائ  من المكاد من ل ل 

 العال ت :  ذ3و رق  المعادلت

 

 ذ3....... و                                                                                                                                                       
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كما يزع االلذ االحسةةبان ت ال   العححين وت ال   الفرصةةت البديتت 

 ااالععماد عتى ادا ات الدراستذ.الباحثان  والمصدر: 

 

 موازنة اجور العاملين   -3

تعضةةةةةةمن مكازنةةت االجكر كةةافةةت الع ةةال   المععتقةةت اةةالعةةامت ن      

والمكظف ن في كافت المسةةةةةةعكيات المهن ت او االداريت سةةةةةةكاء كانا 

لت اعقكد دائمت او مؤقعت ، وتكضةةةةةة  هذه المكازنت احع اجات  عما

الكحد  االقعصةةاديت من العمالت من ناح ت االعداد ومسةةعكى ال فاء  ، 

جديد  او تشةةةةةةغ ل العمالت الحال ت وقا وذلك من ل ل تع  ن عمالت 

اضةةةةةةافي في حالت زياد  االنعاج او تخف   العدد في حال انخفاض 

االنعاج ، وتععمد مكازنت االجكر عتى الكحدات المطـةةةةةةةتكف انعاجها 

لتفعر  القادمت والعي يع  الحصةةكل عت ها من المكازنت العخط ـةةةةةةةةط ت 

د الساعات المباشر  ل نعاج ، ومن معطتبات هذه المكازنت معرفت عد

ال زمت ل ل وحد  انعاج ت إليزاد عدد ساعات العمل المطتكات كذلك 

كتفت السةةةاعت الكاحد  لتحصةةةكل عتى مزمكع ت تفت العمل المباشةةةر 

، كاحد  ومن ث  احعساف ت تفت العملمعرفت كتفت الساعت ال فض  عن

 والسةةةة مااذ يععمد نزاح نشةةةةاط الكحد  االقعصةةةةاديت عتى المكظف ن 

المةةاهرين منه  لمةةا لهةةذه المهةةارات والمعرفةةت من دور عتى جكد  

السةةةةةةتل والخدمات ، ال حعى في اع  الكحدات اقعصةةةةةةاديت تععبر 

العمالت العمكد االساس والمحرا الرئ سي لتعمل، مثال ذلك وحدات 

اقعصةةةةةةاديت المحاسةةةةةةبت والمحاما  وغ رها من الكحدات اقعصةةةةةةاديت 

ت كن ت ال   ومهارات العامت ن، اذ تععمد عتى لبرات و ،الخدم ت

لت ضةةةةةةروريت لعكل د االيرادات  ماهذه العما في الكحدات  والسةةةةةة 

ويزع الععامل مل ت ال   العمالت اشةةةةةة ل  ،اقعصةةةةةةاديت الصةةةةةةناع ت

مةةدروس ، ح ةةث جتةةع عمةةالةةت مةةاهر  اع تفةةت اعتى من العمةةالةةت 

قةةد يكلةةد تخف   اةةالع ةةال   االلرى من ل ل زيةةاد   االعع ةةاديةةت

 .  [20]االنعاج ت وتخف   نسبت الع كف والعت  االمنعج 

مفاه   السةةةةةةتكا الغ ر معماثل لتع ال   يبرز مفهكم ظل وفي       

مخعت  لع ال   االجكرالذي يزع ان يألذ ااالععبار من اجل اعداد 

تعةةأثر درجةةت الع ةةال   غ ر مكازنةةت اجكر ذات كفةةاء  وفةةاعت ةةت ،اذ 

معماثتت االتزاه مل زياد  شةةةةةد  وصةةةةةرامت قكان ن حمايت العمالت في 

الدولت العي تعمل اها الكحد  االقعصةةاديت ، فعند انخفاض النشةةاط من 

عامت ن العي عاد   المفعرض ان تعخذ االدار  قرار اعخف   اجكر ال

، غناء عن البع مل او قد يع  االسعما يع  الدفل له  لعدد ساعات الع

  المحةةددات منهةةا ل ن قرار تخف   عةةدد العةةامت ن يخضةةةةةةل لبع

المعمثتةةت في مةةدفكعةةات نهةةايةةت الخةةدمةةت والع ةةال   ت ةةال   الععةةديةةل 

الناتزت عن الغاء العقكد كذلك انع اس االمر عتى الروح المعنكيت 

لتمكظف ن اسبع االسعغناء عن زم ئه  مما يسبع انخفاض االنعاج 

تحمل ت ال   الع    العي تعني ت ال   البحث  فض  عنوال فاء  ، 

 فضةة  عنوالعكظ   لتعامت ن الزدد في حال عكد  انععاش النشةةاط 

ت ال   عمكلت وحدات اقعصاديت العكظ   ، االمقاال لن تقبل الكحد  

اقعصةةةةةةاديت عتى زياد  عدد العامت ن مال  يقاال هذه الحياد  صةةةةةةافي 

ان الحيةةاد  اةةاإليراد نع زةةت تكظ    ق مةةت مكجبةةت لتعةةامةةل ممةةا يعني

 .[13]العامل اكبر من ت ال   العكظ   والعدريع 

من منظكر الر تعد كثافت العمالت من العكامل المؤثر  في تكل د      

السةةةةةةتكا غ ر المعماثل لتع ال  ، ح ث ان لتعمالت اثار مال ت معمثتت 

 ،وت تفت الفرصةةةت الضةةةائعت ،وت ال   العع  ن ،ام افئت نهايت الخدمت

وت ال   تدريع عمالت جديد ، والرى غ ر مال ت تعمثل في تأكل 

راس المةةال الف ري وفقةةدان الروح المعنكيةةت لتمكظف ن عنةةد انهةةاء 

تشةةةةكيه سةةةةمعت الكحد  اقعصةةةةاديت في  فضةةةة  عنلدمات زم ئه  

 .[21]السكق 

رجت هناا ع قت ا ن مسةةةةةعكى كثافت العمالت ود أن فضةةةةة  عن     

ح ث ي كن لتعمالت دور  ،العصةةاق الع ال   معأثر  اطب عت الصةةناعت

تععمد هذه الصةةةةةةناعات  العيكب ر في الكحدات العزاريت والخدم ت، 

عتى العمالت اش ل كب ر في اقناع الحاكن االمنعزات او الخدمات من 

ل ل نشةةةةاط العسةةةةكيق، االمقاال تعشةةةةارا ت ال   العمالت مل كثافت 

حون في ت كين الع ال   الغ ر معماثتت االتزاه في االصةةةةةةكل والمخ

 .[22]الكحدات الصناع ت 

ذ ان محدوديت القكان ن وتق  د تدلل الدولت (Dierynckوذكر      

في حمايت العمالت يزعل من االدار  اكثر اندفاعا لعع  ن عمالت جديد  

كاسةةةةةةعزاات لحياد  الطتع ، واكثر ترددا عند االسةةةةةةعغناء عن اع  

ا يؤدي الى ارتفاع درجت الت تحامنا مل انخفاض النشةةةةةةاط ، ممالعم

معماثل في ح ن قد تنخف  هذه الدرجت االرغ  من الغ ر السةةةةةةتكا 

وجكد القكان ن ، وذلك اذا اسعطاعا الكحد  االقعصاديت العهرف من 

قكان ن حمايت العمالت من ل ل االععماد عتى عمالت مؤقعت ل ن في 

سةةةةةةتب ت ككن العمالت المؤقعت اقل انعاج ت في المقاال سةةةةةةعظهر نعائج 

 .[23] الغالع

مما تقدم يعضةةةةةة  ل دار  العت ا العكامل المؤثر  عتى مكازنت       

االجكر وما هي الظروف العي تسةةةةةاعد عتى تحكل سةةةةةتكا ت ال   

 االجكر من لط ةت و معمةاثتةت ذ الى غ ر لط ةت و غ ر معمةاثتةت ذ ،

صةةةةةةح حت واقع ت تذا ل  يع   اارقاماعداد مكازنت ال تحمل  ومن ث  

 االلذ االحسبان الستكا التحج لع ال   االجكر.
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 موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة  -4

ي كن اعةةداد هةةذه المكازنةةت عتى اسةةةةةةةاس المكازنةةت العخط ط ةةت     

ل نعاج وتقكم الكحد  االقعصاديت عتى ضكئها اعقدير عناصر المكاد 

 ت غ ر المباشةةةةر  الخاصةةةةت افعر  واالجكر والمصةةةةاري  الصةةةةناع

المكازنت ، وتض  انكد المكاد غ ر المباشر  واالجكر غ ر المباشر  

واالنةةدثةةارات والعةةام ن وااليزةةارات واالضةةةةةةةاء  والعةةدفئةةت والقكى 

تم  ح الع ال   الصةةةةةناع ت غ ر ل ضةةةةةالمحركت وغ رها ، ومن المف

الع ال   المباشةةةةةر  الى معغ ر  وثااعت وفضةةةةة  عن يزع اسةةةةةعبعاد 

، دفل مبالغ نقديت مثل االندثارات العي ال يعرتع عت ها كافت الضةةمن ت

وال تحال الع ال   الصةةةناع ت تمثل المشةةة تت االسةةةاسةةة ت لمحاسةةةبي 

الع ال   ، من ح ث صةةعكات تقديرها وتحم تها عتى المنعزات نظرا 

لعدم وجكد ع قت سةةةةبب ت كامتت او مباشةةةةر  تراط ا نها وا ن المنعج 

 ااعضةةةةنكدها وتنكع مكجهاتها ، كما ان تعدد ا فضةةةة  عنئي ، النها

اع   يعدقعصةةةاديت ك ل في ح ن االمنها يعصةةة  االعمكم ت لتكحد  

 .[24]انكدها لاصت امركح او آلت مع نت 

انه عتى الرغ  من اسةةةةةةعحداث هذه المفاه   اال الباحثان ويرى     

س  اها  صناع ت انها ال تألذ ااالععبار الخصائص العي تع الع ال   ال

غ ر المـباشر  ذات السـتكا غ ر المنعظ  مما ينع س عتى تدني دقت 

ق اس الع ال   مل  ضةةةةةةرور  االلذ ااالععبار اثر السةةةةةةتكا غ ر 

المنعظ  لتع ال   الصةةةناع ت غ ر المباشةةةر  عتى عناصةةةر وم كنات 

مكازنت الع ال   الصةةةناع ت غ ر المباشةةةر  ، اح ث تع س المكازنت 

   المرتبطت امسةةةةةعكى النشةةةةةاط مضةةةةةافا لها الع تفت المرتبطت الع ال

اةةاتزةةاه النشةةةةةةةاط او تتةةك النةةاتزةةت عن القرارات االداريةةت المععمةةد  

الخاصةةةت االمفاضةةةتت ا ن االسةةةعغناء او االحعفاظ االمكارد والطاقات 

ي العقدير الدق ق لع تفت الكحد  العاطتت وغ ر المسعغتت ، مما يساعد ف

لذي تععمد عت ت االدار  في تقدير وتحديد سةةةةعر االسةةةةاس ا يعدالذي 

 الب ل .

 معادلت رق  ان ت كن المعادلت  االصةةةةةةكر  االت ت :الباحثان ويقعرح 

 ذ4و

 

 ذ4.......  و                                                                                                                                                            

 

 

 المبحث الرابع : الجانب العملي

العامت لتصناعات ال هراائ ت  شركت ديالى ت  العبار الدراست في     

 1977شركت ديالى العامت لتصناعات ال هراائ ت فـةةي عـةةام  تأسسا

امكجع عقد العأسةة س الذي نشةةر االزريد  الرسةةم ت و جريد  الكقائل 

اةةةاسةةةةةة  و المزمل  14/3/1977ذ في 2575العراق ةةةت ذ اةةةالعةةةدد و

فقد اضةةة   معمل  1984الصةةةناعي / ديالى ذ اما في شةةةهر ن سةةةان 

محكالت العكزيل ذ ل ع  المحكالت ال هراةةائ ةةت و محكالت القةةدر  و

اسةةةعبدال اسةةة  الشةةةركت الى و منشةةةأ  القادسةةة ت  1998اعدها في عام 

العامت لتصةةناعات ال هراائ ت / ديالى ذ شةةركت عامت تخضةةل لقانكن 

وت  تشةةة  ل مزتس ادار  اما اعد  1970ذ لسةةةنت 22الشةةةركات رق  و

فقد تغ ر اسةةةةةة  الشةةةةةةركت الى وشةةةةةةركت ديالى العامت   2003عام 

ال هراائ ت ذ وت عسع منعزات الشركت االهم ت نسبت الى  لتصناعات

 صفات والنكع ت والزكد  العال ت .المكا

 

 

دراسةةة دور التكاليف غير متماثلة االتجاه في ترشةةيد القرار اوالً : 

 التشغيلي واثرها على اعداد الموازنات في شركة ديالى العامة : 

ع نت  ان اغتع ت ال   تب ن الباحثان اعد االلعبارات العي قام اها     

هي ت ةةال   غ ر معمةةاثتةةت االتزةةاه ولحجةةتذ وسةةةةةةكف يقكم  البحةةث

معماثل عتى قرارات االدار  الغ ر اعكضةةةة   اثر السةةةةتكا الباحثان 

من ل ل سةةةةةةتكا ت ال   المكاد االول ت تقديرات المكازنات وعتى 

غ ر المعماثل احياد  حز  النشةةةةةةاط عنه في االنخفاض يعب ن وجكد 

سةةةتكا غ ر لطي كما هك مععارف عت ه لتع ال   المعغ ر  ، ويعكد 

ألسباف عديد  منها رغبت الشركت ااسعمرار الععاقدات الحال ت لشراء 

اف منها عدم ام ان ت المكاد وا م ات اكثر من الحاجت الفعت ت ألسةةةةةةب

عات االدار  احياد  النشةةةةةةةاط  تت او تكق الحصةةةةةةكل عتى عقكد مماث

مسةةةعقب  ، ايضةةةا تذاذف االسةةةعار من فعر  الى الرى و وجكد هدر 

في اسةةةةةةعخدام المكاد االول ت في مخعت  مراحل العمل ،  كذلك ل ل 

ثل الع ال   كما تب ن في  ما تد ظروف لاصةةةةةةةت تؤدي الى عدم ت ا

ري من البحث ، ففي اتدنا عمت ت نقل البضةةةةةةائل والمكاد الزانع النظ

االول تذ تحعاج الى فعرات لتكصةةةةكل الى الشةةةةركت اسةةةةبع ضةةةةع  
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كذلك الظروف االمن ت العي تحكل دون  ،لطكط النقل ا ل انكاعها

االكقا المحدد واال م ات المحدد  ،  تك المكاد  الحصةةةةةةكل عتى ت

قطاع اع  الطرق وتذاذف االسعار في حال حصتا تغ رات عند ان

في  والسةةةة مااو تأزم الع قات مل احدى البتدان العي تمر اها المكاد 

اتةدنةا العراق ، كةل ذلةك مل تكقعةات االدار  اةانععةاش الطتةع عتى 

المنعزات مسةةةةةةعقب  وادرجات تأكد عال ت تؤدي الى زياد  شةةةةةةراء 

حال ت  نا الفعر  ال كا جت  حعى وان  حا ما يحيد عن ال خام ا المكاد ال

 هد انخفاض االطتع .تش

ان عتى االدار  عمةةل دورات تطكيريةت البةةاحثةةان وعت ةةه يرى       

عامت ن ترشةةةةةة د  ومن ث   لمفهكم السةةةةةةتكا غ ر المعماثل لألفراد ال

القرارات ومحةةةاولةةةت تخف   الطةةةاقةةةت غ ر المسةةةةةةعغتةةةت الى أدنى 

مسةةعكياتها، ايضةةا اتخاذ قرارات رشةة د  من ل ل تقت ل حز  الهدر 

تت االجل  االمكاد من ات، واارام عقكد طكي ظام الرقا ل ل تطكير ن

ما تقدم عتى  فضةة  عنمل المزهحين مما يقتل من تذاذف االسةةعار، 

قسةةةةةة  المكازنت االلذ ااالععبار هذا السةةةةةةتكا عند اعداد تقديرات 

تثر الستكا غ ر المعماثل  ذ1رق  والمكازنت ح ث ن حظ من الزدول 

 عتى المكازنات.

 

 ( تقديرات الموازنة لتكاليف المواد االولية والمبالغ المصروفة لسنوات الدراسة1)رقم الجدول 

 المبيعات الفعلية الفرق المصروف التخصيص السنة

2015 474,553,433,507 235,576,102,000 238,977,331,507 54,719 

2016 604,565,422,300 554,263,708,681 50,301,713,619 129039 

2017 475,648,524,100 266,888,656,755 208,759,867,346 72,764 

2018 447,927,350,476 222,358,478,000 225,568,872,476 40,824 

2019 391,288,680,235 341,006,431,014 50,282,249,220 86,196 

 [29] [26] [25]ديالى  شركتااالععماد عتى ا انات ن  الباحثالمصدر: اعداد 

حسةةةةع مبادع العمل المحاسةةةةبي يع  اعداد تقديرات تخصةةةة صةةةةات ا

المكازنت عتى اسةةةةاس حز  النشةةةةاط المخطط و حز  النشةةةةاط لتفعر  

 2015السااقت ، اذ ن حظ من الزدول السااق وجكد فائ  في سنت 

الظروف ظل وفي  2014ار ويعكد الى ان في سةةةةةنت مت  238امبتغ 

االمن ت االبتد مما تسبع اانخفاض االنشاط واسبع وجكد ستكا غ ر 

معماثل لتع ال   ادى الى شراء كم ات فائضت عن الحاجت من المكاد 

مسةةةةعغتت في سةةةةنت الغ ر جحء من هذه الطاقت االول ت ، ت  اسةةةةعخدام 

كازنت مما يعكد اشة ل مما تسةبع افائ  االمخصةص في الم 2015

ستبي عتى الشركت ، ح ث المبتغ الفائ  ل  يسعخدم االش ل االمثل 

و كان من المم ن اسةةةةةعخدامه في تطكير ارامج الشةةةةةركت االنعاج ت 

نعج فائ  من المكازنت امبتغ  2017واالسةةةةعثماريت كذلك في سةةةةنت 

مت ار عن ما هك مخطط لكجكد طاقت غ ر مسةةةةةعغتت من سةةةةةنت  208

واانععاش النشةةةةاط قاما االدار  اشةةةةراء  2016ي سةةةةنت اذ ف 2016

مكاد اول ت اشةةةةةة ل اكبر من احع اجها الفعتي اغ ت مكاجهت االنععاش 

 انخفاض احز  المب عات 2017االطتع ول ن حدث اعدها في سةةةةنت 

يعكجع عتى شةةةةةةركت ديالى االلذ انظر االععبار السةةةةةةتكا  ومن ث  

ات من اجةةل ترشةةةةةة ةةد المكازنةةغ ر المنعظ  لتع ةةال   عنةةد اعةةداد 

 .قراراتها

 

يد 3-3-5-2 : دور تكاليف التعبئة غير متماثلة االتجاه في ترشةةةةةة

 القرار التشغيلي وأثرها على اعداد الموازنات

ككاحد  من الع ال   المعغ ر  كان هناا نسةةبت من السةةتكا غ ر       

المعماثل في ت ال   الععبئت في شةةةةةةركت ديالى العامت وكما ا نا في 

سبع يعكد لطكل فعر  تصن ل صناديق الععبئت ،  سااقت وال صفحات 

عتى الشةةركت اتخاذ قرار رشةة د اعحديد ال م ت المناسةةبت من صةةناديق 

مسبقا ولحنها وااللذ ااالععبار حز  العت   الععبئت واالزم تحظ رها

الذي قد تععرض له ، كذلك اتباع الطرق الحديثت االععبئت واسةةةةعخدام 

االسةةةال ع العي ال تسةةةعغرق وقا من اجل ام ان ت تخف   الع ال   

اشةةةةة ل اكثر انعظام ، حال ا يعكجع عتى شةةةةةركت ديالى العامت االلذ 

   عند اعداد المكازنات اذ ااالععبار السةةةةةةتكا غ ر المعماثل لتع ال

 الفائ  من المكازنت لع ال   الععبئت ذ 2رق  ون حظ من الزدول 
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 ( تقديرات الموازنة لتكاليف التعبئة والمبالغ المصروفة لسنوات الدراسة2)رقم الجدول 

 المبيعات الفعلية الفرق المصروف التخصيص السنة

2015 94,971,653 25,000,000 69,971,653 54,719 

2016 53,258,000 52,000,000 1,258,000 129039 

2017 43,866,000 25,840,000 18,026,000 72,764 

2018 87,373,921 23,000,000 64,373,921 40,824 

2019 94,401,788 41,000,000 53,401,788 86,196 

      [30] [25]ديالى   شركتااالععماد عتى ا انات ن  الباحثالمصدر: اعداد 

وحسةةةةع  2015ن حظ وجكد فائ  في سةةةةنت من الزدول السةةةةااق 

ااالسةةةعفسةةةار الباحثان المعتكمات المألكذ  من الشةةةركت واعد ان قام 

تب ن ان السةةةبع كان ما ت  انعاجه من مكاد تعبئت في الرال االول من 

ول  يع  اسةةةعخدامه اسةةةبع الظروف العي مر اها البتد ،  2014سةةةنت 

سنت  سعخدام هذه المكاد في  ول  يع  الذ هذا الفائ  من  2015وت  ا

وعند  2016المكاد االحسةةةةةةبان عند اعداد المكازنت ، اما في سةةةةةةنت 

عنفذت الشةةةةركت كامل المخصةةةةص وجكد ارتفاع احز  النشةةةةاط اسةةةة

كاد الععبئةةت اال ان قتةةت ، وكةةانةةا هنةةاا رغبةةت احيةةاد  كم ةةت متقريبةةا

 والسةة ماالعخصةة ص منعا ذلك وكما نشةةاهد في السةةنكات االلرى 

وجكد فائ  عالي مما تقدم يعب ن لنا ضةةرور  اسةةعخدام  2018سةةنت 

مكظفي شعبت المكازنت لتستكا غ ر المعماثل من اجل اعداد مكازنت 

 اش ل اكثر كفاء  .

االتجاه في ترشةةةةةةيد : دور التكاليف االخرى غير متماثلة 3-3-5-3

 القرار التشغيلي وأثرها على اعداد الموازنات

كما ا نا في جحء سةةةةةةااق من البحث وجكد عدم تماثل االع ال        

االلرى لشركت ديالى العامت والع ف النسع اارتفاع الع ال   عنه 

ااالنخفاض مما يدل عتى وجكد عدم تماثل االع ال   تعسةةةةةةبع اها 

ن اتد الى الر، ففي الكضةةةةل الراهن لتعراق ظروف مع نت تخعت  م

ات ال هرااء كذلك ضع  من ح ث قتت المصافي النفط ت و قتت محط

الذي ي اد ي كن معدوم امزال الطاقت المعزدد  واسةةعخدام االسةةعثمار 

ثت ، كل هذا يؤدي الى عدم تخف    حدي قت ال طا اسةةةةةةةال ع تكل د ال

الع ال   االلرى المعضةةةمنت ت ال   الطاقت ال زمت لتشةةةركت ووقكد 

كهراةةاءذ او زيةةادتهةةا اشةةةةةة ةةل معمةةاثةةل ، فةةاإلدار  تحةةاول تكف ر  –

ومكلةةدات ال هراةةاء ي في  احع ةةاطي من الكقكد لعشةةةةةةغ ةةل الم ةةائن

لفعرات قادمت وإلنعاج كم ات ل سةةةةا االقت تت ، اسةةةةبع ما يحدث من 

ازمةات ا ن الح ن وااللر اةالكقكد والطةةاقةت ال هراةائ ةةت في العراق 

ولاصت اعد االضرار العي لحقا امصفى ا زي مما تسبع اخروجه 

والذي كان مصةةدر تزه ح محافظت ديالى  2014عن العمل في سةةنت 

قكد ، لذلك عتى االدار  اتخاذ قرارات رش د  وتحق ق مفاوضات االك

مثمر  مل وزارتي النفط وال هرااء لعحق ق تعاون مشةةةةةعرا اشةةةةة ل 

يسةةاعد عتى تكف ر ما تحعاجه الشةةركت من مصةةادر الطاقت اال م ات 

ال اف ت واالكقا المحدد ، ايضةةا عتى الشةةركت تكف ر مصةةادر الطاقت 

ت والطاقت الصةةديقت لتب ئت من جل ترشةة د البديتت من االلكاح الشةةمسةة 

قراراتها ، اما ف ما يخص المبالغ المخصةةصةةت لتع ال   االلرى في 

 : ذ3ورق  المكازنات يم ن ان ن حظها في الزدول 

 

 ة( تقديرات الموازنة للتكاليف االخرى والمبالغ المصروفة لسنوات الدراس3)رقم الجدول 

 المبيعات الفعلية الفرق المصروف التخصيص السنة

2015 446,362,168 357,543,000 88,819,168 54,719 

2016 1,950,846,524 1,610,101,698 340,744,826 129039 

2017 523,948,267 400,342,596 123,605,671 72,764 

2018 395,345,675 316,678,000 78,667,675 40,824 

2019 1,451,996,585 789,069,786 662,926,800 86,196 

 

    [28] [27] [25]ديالى  شركتااالععماد عتى ا انات ن الباحث المصدر: اعداد 
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ن حظ من مبتغ الفرق ا ن المخصةةةةةةص في الزةةةدول السةةةةةةةةةااق 

والمصروف الفعتي لسنكات الدراست وجكد فائ  كب ر والذي يعكد 

الى االسةةباف العي ذكرناها ح ث ل  تعم ن الشةةركت من شةةراء ال م ت 

العي تحعاجها اشةةةةةة ل كامل اسةةةةةةبع ازمت الكقكد كما ن حظ وجكد 

مت كن في سةةةةةةنت  662و  2016مت كن في سةةةةةةنت  340فائ  امبتغ 

، هذه المبالغ العال ت كان من المفعرض تخصةةةةةة صةةةةةةها الى  2019

نعةةاج ةةت وزيةةاد  حز  ارامج تطكريةةت من اجةةل تحةةديةةث الخطكط اال

النشةةةةةةاط ، وعتى الشةةةةةةركت االلذ ااالععبار السةةةةةةتكا ثنائي االتزاه 

ل ل  لتع ال   االلرى عند تحديد العخصةةةةةة ص في المكازنت من

معماثل من اجل تكضةةةةةة   هذا الغ ر زياد  البحكث عتى السةةةةةةتكا 

المفهكم الحديث لتعامت ن في المزال المحاسةةةةةبي في المؤسةةةةةسةةةةةات 

 العراق ت .

 

يد 3-3-5-4 : دور تكاليف االجور غير متماثلة االتجاه في ترشةةةةةة

 القرار التشغيلي وأثرها على اعداد الموازنات

ان ت ةةال   االجكر هي واحةةد  من اكثر انكاع الع ةةال   العي      

تسةةتك سةةتكا غ ر معماثل في ه  ل ت ال   الشةةركات اال ان شةةركت 

ق ت لاضةةعت لقكان ن ديالى العامت ككاحد  من مؤسةةسةةات الدولت العرا

الدولت وحمايت العامت ن ، من ل ل تثب ا العامت ن اشةةةةةة ل دائ  وال 

يم ن االسةةةةعغناء عنه  في حال انخف  حز  النشةةةةاط والفائ  عن 

الحاجتذ، امما السبع االلر هك االنخفاض في حز  مب عات الشركت 

وانخفةةاض ممةةا يعني انخفةةاض الحةةاجةةت لتعةةدد الحةةالي من العةةامت ن 

سكق ت لتشركت ، الحصت  سباف ، كذاا هناا ال العي انخفضا لعد  ا

عكامل اداريت تكثر عتى ارتفاع نسةةةبت ت ال   االجكر وهي محاولت 

االدار  اناء امبراطكريت اداريت من ل ل االحعفاظ اأكبر عدد مم ن 

وكما ثبا  ،من المكظف ن لتحصةةةةةكل عتى الم انت المزعمع ت واله بت

مما تقدم يعضةةةةةة  لنا ضةةةةةةرور  ق ام ،   ذلك في احكث عالم ت عديد

عاون مل  االع عادن و عت والم نا حاف القرار في وزار  الصةةةةةة اصةةةةةة

الكزارات االلرى لعبني قرارات تشةةةةغ ت ت رشةةةة د  من ل ل حمايت 

ومن  وتكف ر الدع  لتمنعج الكطني لغرض زياد  حز  نشاط الشركت

تقت ةةل حز  العمةةالةةت غ ر المنعزةةت وتخف   درجةةت عةةدم تمةةاثةةل  ث  

 ت ال   االجكر .

: دور التكاليف التسويقية غير متماثلة االتجاه في ترشيد 3-3-5-5

 القرار التشغيلي وأثرها على اعداد الموازنات

يظهر لنا وجكد سةةةةةةتكا غ ر  الباحثان اجراه  العحت ل الذيمن      

معماثل االع ال   العسكيق ت وذلك اسبع وجكد مكارد غ ر مسعخدمت 

وهناا  ،عنها، او اعاد  اسةةةةةةعخدامها اشةةةةةة ل الريزع االسةةةةةةعغناء 

منها  ،عكامل عديد  تسةةةةةببا اهذا السةةةةةتكا في الع ال   العسةةةةةكيق ت

قت ااإلدار  فضةةةةةة  عن طب عت  ،عكامل اقعصةةةةةةةاديت وعكامل مععت

الع ال   العسةةةةكيق ت الشةةةةبه ثااعت او شةةةةبه معغ ر ، وتكقعات االدار  

 المعفائتت حكل الطتع عتى منعزات الشركت.

ان عتى الشةةركت ترشةة د قراراتها اشةةأن ت ال   الباحثان ويرى       

العسةةةةةكيق من ل ل اسةةةةةععمال الطرق الحديثت االعسةةةةةكيق وتدريع 

االعسةةةةةةكيق والعي  يد الطرق العحف حيت  حد لك ت كذ ها  المكظف ن عت 

تزعةةل المكظف ن يبةةذلكن قصةةةةةةةةار جهةةده  لعحق ق أكبر حز  من 

ضا يقعرح  سعخدامالباحثان المب عات اي س ط ومحاكا   ا المب عات االعق

الشةةةةةةركات االلرى في القطاع الخاي والعي تمثل دع  لتمكاطن 

لمكازنت ذ 4رق  ووزياد  لتمب عات انفس الكقا، وندرج ادناه جدول 

 الع ال   العسكيق ت لسنكات الدراست:

 

 التسويقية والمبالغ المصروفة لسنوات الدراسة( تقديرات الموازنة للتكاليف 4) رقم الجدول

 الفرق المصروف التخصيص السنة
المبيعات الفعلية 

 )وحدة(

2015 2,426,100,000 2,392,661,000 33,439,000 54,719 

2016 4,523,400,000 3,492,661,000 1,030,739,000 129039 

2017 2,896,540,000 2,558,318,000 338,222,000 72,764 

2018 2,879,810,000 2,936,641,000 -56,831,000 40,824 

2019 2,546,700,000 2,236,545,000 310,155,000 86,196 

 [27] [25]ديالى  شركتااالععماد عتى ا انات ن  الباحثالمصدر: اعداد 
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شرعا االدار   2015ن حظ ان اسبع قتت العخص ص في سنت      

ذ 2016الى زياد  مخصةةص الع ال   العسةةكيق ت في السةةنت ال حقت و

اشةةةةةة ل كب ر مما ولد فائ  اكثر من مت ار دينار فائ  عن الخطت 

حققا ارتفاع  نفسةةةه الكقا وفيالعسةةةكيق ت العي وضةةةععها الشةةةركت 

نت  ما في سةةةةةة عات ، ا عات االدار  وا 2018احز  المب  بع تكق سةةةةةة

لذت المصةةةةةةاري  العسةةةةةةكيق ت ارتفاع فأاانخفاض حز  النشةةةةةةاط 

االمصةةةروف الفعتي مما تزاوز حز  المبالغ المخصةةةصةةةت ، االرغ  

من ذلك حققا الشةةةةةةركت مسةةةةةةعكى قت ل من المب عات مقارنت مل 

ان عدم الباحثان ذ ، ح ث يرى 2018السةةةنكات العي سةةةبقا سةةةنت و

ا دور في عدم ت افئ المبالغ المخصصت تماثل ت ال   العسكيق لعب

مل المصةةةروف الفعتي لسةةةنكات الدراسةةةت ، مما تقدم نرى ضةةةرور  

تفه  شةةةةةةعبت المكازنت لتسةةةةةةتكا ثنائي االتزاه لتع ال   العسةةةةةةكيق ت 

ومراعةا  هةذا السةةةةةةتكا عنةد تقةديرات المكازنةت وااللةذ اةاالععبةار 

 المكارد غ ر المسعخدمت من السنت السااقت .

 

  خامسالمبحث ال

 والتوصيات  االستنتاجات

 االستنتاجات :

ما عرضةةةةةةةه       عد  باحثان ا نع ال زا نات في ال من معط ات وا ا

باحثان النظري والعطب قي لتبحث ، وما تكصةةةةةةةل ال ه  من ل ل ال

  -لتكصكل الى االسعنعاجات االت ت : الباحثان تحت ل النعائج اسعطاع 

ناح ت كم ات  اع  المنعزات اصةةةةةةب  انعاجها غ ر منعظ  من -1

االنعاج ، والبع  االلر تكق  انعاجها اسةةبع انفعاح األسةةكاق 

ودلكل سةةةةةةتل منافسةةةةةةت ، فضةةةةةة  عن تدهكر االنعاج المحتي 

 والصناعت العراق ت لتعديد من االسباف .

ها مكاد اول ت ذات مكاصةةفات عال ت  -2 تسةةعخدم الشةةركت في انعاجم

المكاصةةةةفات ح ث ان الق مت العي تتب ها منعزات الشةةةةركت هي 

 . نتب االمنعزات االجنب ت المنافستالز د  لتمنعج مقار

ضةةةةةةع  العكقل حكل حز  الطتع المسةةةةةةعقبتي عتى منعزات  -3

الشةةةةركت والذي يمثل احد االسةةةةباف ا ن ما هك مخطط والكاقل 

 الفعتي لتنشاط . 

فات  -4 ئع والععري عاح االسةةةةةةكاق وانحسةةةةةةةار حز  الضةةةةةةرا انف

حا االسةةةكاق العراق ت عتى المنعج المسةةةعكرد اصةةةب الزمرك ت

ممعتئت االمنعزات المماثتت والمنافسةةةةةت لمنعزات الشةةةةةركت ومن 

  العالم ت.مخعت  المناشئ 

ق الحاائنمحدوديت  -5 مام  البع  منعزات الشةةةةةةركت يمثل عائ ا

ن اغتةةع المنعزةةات هي محكالت قةةدر  تاذ  ،تكسةةةةةة ل االنعةةاج

ينحسةةةةةةر اسةةةةةةعخدامها لدى قطاع  ومقاي س كهراائ تكهراائ ت 

مما  العراق،رااء المحع ر من قبل الح كمت العراق ت في ال ه

 الخارج،يعطتع دع  المنعج من اجل القدر  عتى العصةةدير الى 

الن العصةةةةدير الى الخارج امحكالت القدر  حال ا ضةةةةع   ال 

  االنعاج ت.يماشي الطاقت 

عةةدم وجكد تكجةةه واهعمةةام اظةةاهر  الع ةةال   غ ر المنعظمةةت  -6

بات العي تؤدي ا لى ظهكرها واارزها اجكر العمل والمسةةةةةةب

 الفائ  عن الحاجت مما اثر اش ل ستبي عتى الشركت .

ترتبط الع ةةال   غ ر المعمةةاثتةةت ارتبةةاطةةاب طرديةةاب مل كثةةافةةت  -7

سعغ ل الطاقت ، عدد المكظف ن ، معدل  االصكل ، ومسعكى ا

نمك االقعصةةةةةةاد ، قكان ن حمايت المكظف ن ، تكقل ادار  الكحد  

 الطتع مسعقب  .االقعصاديت حكل 

 

 : التوصيات

من اسةةةةةعنعاجات في هذا المبحث الباحثان من ل ل ما تكصةةةةةل ال ه 

 االعكص ات االت ت :الباحثان يكصي 

تحف ح االدار  ل ط ع عتى مفهكم الع ال   غ ر المعماثتت لما  -1

عتى مسةةعكى النشةةاط وترشةة د القرارات العشةةغ ت ت  تأث رله من 

دقةةةت لتعخط ط والرقةةةااةةةت وتقكي  اداء  أكثروتكف ر معتكمةةةات 

  االقعصاديت.الكحد  

ضةةةةةةرور  ق ام شةةةةةةركت ديالى العامت اعمل دورات تطكيريت  -2

حكل اسةةةةعخدام ت نتكج ا المعتكمات  كافت تمسةةةةعكيات االداريتل

 المعقدمت اما يساعدها في صنل القرار العشغ تي الرش د .

السةةةةةةعي لعمةةل اتفةةاقةةات مل الزهةةات المعن ةةت لعزه ح الطةةاقةةت  -3

ال هراائ ت والكقكد اشةةة ل مسةةةعمر واما يسةةةد حاجت الشةةةركت ، 

 الن انقطاعها يؤثر عتى العمت ت االنعاج ت . 

وجحء  االغةاء ثبةات الرواتةع لتعةامت ن وجعةل جحء منهةا ثةااعة -4

يمثل نسةةةةةةبت من االنزاز الذي يقدمه المكظ  االعمل  امعغ ر

 نعاجي او العسكيق . اال

عتى ادار  الشركت االلذ ااالععبار اهم ت ستكا الع ال   غ ر  -5

المنعظمةةت والمكائمةةت مةا ا ن الطتةةع والطةةاقةت من ل ل ق ةةاس 

وكذلك مسةةةةةةعكى المب عات  ،وتحت ل ت تفت كل منعج عتى حدى

 السااق في صنل قراراها العشغ تي . 

االتزاه في السةةةةةةعي لعخف   نسةةةةةةبت الع ال   غ ر المعماثتت  -6

 الشركت من اجل زياد  فاعت ت قرارات االدار  وترش دها .
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