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 :المستخلص

، توجه نحو مدخل ما وراء الموازنةلاالتكلفة في اسة الى اظهار دور تقنيات ادارة هدفت الدر  

ا مباعتباره المتوازن، األداءوتقنية بطاقة ، أساس األنشطةوذلك من خالل استخدام تقنية التكلفة على 

وتوصلت  .ادة فاعلية نظم التخطيط والرقابةلرئيسة في زيتقنيات المحاسبة االدارية والتقنيات ا من

يساهم في تعزيز التوجه نحو مدخل  هاتين التقنيتين، ان استخدام اسة الى مجموعة من النتائج أهمهاالدر

وجود عالقة ارتباط جيدة بين تقنيات ادارة التكلفة )محل الدراسة( ومدخل ما وراء و، ما وراء الموازنة

 .ومدخل ما وراء الموازنةالتقنيتين  وجود عالقة تأثير معنوية ايجابية بين الموازنة وكذلك

 .المتوازن األداءبطاقة  أساس األنشطة،التكلفة على  ،مدخل ما وراء الموازنة الكلمات المفتاحية:
 

Activate the Role of the Over-Budget Input Using Cost Techniques 

Based on Activities and Balanced Performance Card/Exploratory Study 
 

Researcher: Atheer Mohsen Hazzaa  Assist. Prof. Shuker Mahmood Mustafa 

College of Administration and Economics  College of Administration and Economics 

Tikrit University  Tikrit University 
 

Abstract: 

  The aim of the study is to demonstrate the role of cost management techniques in 

contributing to the approach to the over-budget approach through the use of cost-based 

technology and balanced performance card technology as a management accounting 

technique and the main techniques in increasing the effectiveness of planning and control 

systems. The study reached a number of results, the most important of which is that the use 

of these two technologies contributes to the enhancement of the trend towards the 

introduction beyond the budget, and the existence of a good correlation between the cost 

management techniques (the study) and the introduction beyond the budget as well as the 

existence of a relationship of positive effect between the two technologies and beyond the 

budget. 

Keywords: Beyond Budget, Cost-Based Activities, Balanced Scorecard. 
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 المقدمة

في العمليات اإلنتاجية هو تزايد االهتمام  ةكان من نتائج بيئة التصنيع الحديثة ودخول األتمت  

تاج، ونتيجة بالتكاليف غير المباشرة ال سيما الجزء الثابت منها بالنسبة إلى مجموع تكاليف اإلن

التي تعرضت لها الموازنات سواء على المستوى العملي أم األكاديمي؛ فقد ظهرت عدٍد من  لالنتقادات

ترك الموازنات كلياً  والذي يكون من خاللالمناهج الحديثة لمعالجة هذا القصور بالمدخل التقليدي 

لعديد من الدراسات بأن هناك شركات بينت ااذ واالعتماد على تقنيات ادارية للقيام بوظائف الموازنات، 

 األداءعلى مداخل ادارية حديثة للقيام بالتخطيط والرقابة وتقويم  واعتمدتعدة تخلت عن موازناتها 

لتحقق مزايا تنافسية في ظل تطور بيئة األعمال للتغلب على أوجه قصور الموازنات التقليدية ومن هذه 

االعتماد على تقنيات ادارة التكلفة والتي بدورها تساعد في  من خالل المداخل مدخل  ما وراء الموازنة

 التوجه نحو هذا المدخل.

 هل هناك دور لتقنيات إدارة التكلفة :تنطلق الدراسة من االجابة على سؤال مفاده :مشكلة الدراسة

 ؟)محل الدراسة( في التوجه نحو مدخل ما وراء الموازنة

 األداءوبطاقة  أساس األنشطةن بيان دور تقنية التكلفة على اهمية الدراسة م تنبع :أهمية الدراسة

 .المتوازن في التوجه نحو مدخل ما وراء الموازنة

 االتي:تهدف الدراسة إلى  :هدف الدراسة

ومدخل ما وراء  المتوازن األداءوبطاقة  أساس األنشطةالتكلفة على النظري لتقنيتي  اإلطار بيان. 5

 الموازنة

 في التوجه نحو مدخل ما وراء الموازنة.نيتين التقدور  بيان. 2

بناًء على السؤال الذي طرح في المشكلة تنطلقق الدراسقة مقن فرضقية رئيسقة مفادهقا:  :فرضية الدراسة

المتقوازن(  األداء، بطاقة أساس األنشطة"هناك مجموعة من تقنيات إدارة التكلفة وال سيما )التكلفة على 

 مدخل ما وراء الموازنة"، وهناك فروض فرعية وكاالتي: لها دوٌر فاعٌل في التوجه نحو

ومققدخل مققا وراء  أسققاس األنشققطة: توجققد عالقققة ذات داللققة احصققائية بققين تقنيققة التكلفققة علققى 5فققرض 

 الموازنة.

 المتوازن ومدخل ما وراء الموازنة. األداء: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تقنية بطاقة 2فرض 

 في مدخل ما وراء الموازنة. أساس األنشطةداللة احصائية لتقنية التكلفة على  ذو أثر: هناك 3فرض 

 المتوازن في مدخل ما وراء الموازنة. األداءذو داللة احصائية لتقنية بطاقة  أثر: هناك 6فرض 

تم االعتماد على المنهج الوصفي من خالل دراسة االدبيات المحاسقبية المعاصقرة، وتقم  :منهج الدراسة

ار الفروض التي وضعها محل الدراسة ثم القيام بدراسة استطالعية الختبار صحتها من عدمه، من اختب

خققالل تنظققيم اسققتمارة اسققتبيان تققم توجيههققا الققى عينققة الدراسققة، والتققي مققن خققالل االسققاليب االحصققائية 

صقناعة األدويقة الشقركة العامقة ل مقن االفقراد العقاملين فقي ةالمالئمة يتم تحليل اجابات العينقة المستقصقي

للتوصقل القى النتقائج ومقن ثقم التوصقيات  ومصفى بيجي للمنتجات النفطية والمستلزمات الطبية/سامراء

 لهذه الدراسة. 

 االتية:  المطالبلغرض التحقق من فرضيات الدراسة فقد قسمتها الباحثة الى  :هيكلية الدراسة
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 المتوازن. األداء وبطاقة أساس األنشطةي التكلفة على تتقني :االولالمطلب 

 .مدخل ما وراء الموازنة الثاني:المطلب 

 الدراسة التطبيقية. المطلب الثالث:
 

 المتوازن األداءوبطاقة  أساس األنشطةالتكلفة على  ول: تقنيتيالمطلب اال

 أساس األنشطةتقنية التكلفة على  .اوالا 

كبيقر فقي كثيقر مقن الدراسقات  واحقدة مقن التقنيقات الحديثقة ولق ها نصقيب (ABC)تعد تقنية الق    

النظرية واالبحاث التطبيقية، ومن جملة االسقبا  التقي ادت القى ظهقور هقذه التقنيقة هقو زيقادة االنشقطة 

على مستوى الدفعة وعلى مستوى المنتج كنتيجة لزيادة مستوى المنافسة واالهم هقو زيقادة الكلقف غيق ر 

 عليه سيتم تناولها بالشكل االتي:. والتكاليف المباشرة الت ي اصبحت تشكل نسب ة كبيرة من اجمالي

خالل استعراض االدبيات المحاسبية يتبين ان هناك عدد  من: أساس األنشطةمفهوم تقنية التكلفة على أ.  

 :من التعريفات لهذه التقنية، يمكن ان نستعرض بعضاً منها

ف كلفة اساسية ويسقتخدم بانها "النظام الذي يركز على االنشطة كأهدا( Horngren) اذ عرفها  

 (.63: 2112)الشقيخلي،  "هذه االنشطة كوحقدات بنقاء لتجميقع كلقف اهقداف االخقرى كالمنتجقاتكلف 

المقالي والتشقغيلي القذي يتعققب االنشقطة المهمقة  األداءنظام جمقع المعلومقات الخاصقة بقعرفت بانها "و

طريقة تخصص فيها التكقاليف " ابانه وعرفها الجبوري (.51: 2114وصلتها بتكاليف المنتوج" )اغا، 

بشققكل اولققي لةنشققطة التققي تسققتهلك المققوارد )هققذه التكققاليف( ثققم تخصققيص تكققاليف هققذه االنشققطة علققى 

 (.221: 2111المنتجات التي تستهلك االنشطة بمدى استفادة المنتوج من هذه االنشطة" )الجبوري، 

هداف إلى عدة أ األنشطة أساس على كلفةالت تقنية تهدف :األنشطةأساس أهداف تقنية التكلفة على ب. 

 (:15: 2112)الدهان،  يمكن تحديها بما يأتي

قياس عادل للتكاليف الصناعية غير المباشرة على اساس السبب والنتيجة اي العالقة المسببة  توفير. 5

وتقديم  لحدوث التكاليف وليس االسس المتعلقة بحجم االنتاج مما يساعد في اتخاذ قرارات ادارية عادلة

 .معلومات مفيدة تتعلق بالنشاط وباإلنتاج المرتبط به

ان االهداف التي تسعى الشركة االقتصادية الى تحقيقها هي تخفيض التكاليف من خالل تحديد االنشطة . 2

 ومن ثم يمكن االستغناء عن االنشطة التي ال تضيف اي قيمة للمنتجات. لتكاليفاوتخفض التي تزيد 

 ألنشطة الشركة. األداءيل االنشطة وتحديد موجهات التكلفة مما تساعد في تقويم ساعد في تحلت. 3

رئيسة وهذه  من اربعة عناصر( ABC) تتكون تقنية ال  :أساس األنشطةتقنية التكلفة على  عناصرج.  

 كاالتي:العناصر هي 

 اتب واالندثارات...شتمل على الرووت ،وهي مصدر للتكلفة ،يتم تحديدها من قبل الشركةوالموارد: . 5

 دات  احة، المع  واد، المس  ل، الم  ي العم  طة وه  ذ االنش  ي تنفي  تخدم ف  ادي المس  ر االقتص  والعنص

 .(51: 2156)الوشاح، 

االنشطة: وهي سلسلة من المهام مصممة ومنجزة من قبل الشركة والتي تؤدي الى اضافة قيمة الى . 2

 (.22 :2153المنتجات واالنشطة )مساعد، 
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هدف التكلفة: ان النتيجة هي من اهم النقاط التي تتجه اليها التكلفة مثل المنتج او الزبون ويمكن ان . 3

تكون اهداف التكاليف وحدة وظيفية او تنظيمية او مهمة او منتج ويمكن اعتبارها من اسبا  اداء 

 (.21: 2156الخفاجي، )ات ومنتجخدمات زبائن واالنشطة واهداف التكلفة تتضمن عقود مشاريع 

 سمحرك الموارد: يعتبر العامل المتغير والمؤثر في عمليات تشغيل الشركة ويتم استخدامه كأسا. 6

 (.54: 2156الوشاح، )االنشطة معدل توزيع التكاليف على الحتسا  

بعة خطوات تمر بأر هذه التقنيةان عملية تنفيذ  :األنشطةأساس خطوات تنفيذ تقنية التكلفة على د.   

 :(25: 2151)شها  الدين، رئيسة وهي كاآلتي: 

 التكلفة.تحديد األنشطة التي تسبب . 5

 .ي التكلفةاضافة جميع األنشطة المتشابهة ف. 2

 تكلفة.يتم تخصيص معدل تحميل لكل وعاء . 3

 المباشرة.استخدام معدل تحميل وعاء التكلفة لتخصيص التكاليف الصناعية غير . 6

عليها الشركة  ان تحصلهناك العديد من المنافع التي يمكن  :أساس األنشطةتقنية التكلفة على منافع هـ. 

 (،42-44: 2156)الخفاجي،  :تييأ ام ، ومن هذه المنافعأساس األنشطةعند تطبيق تقنية التكلفة على 

(Kumar & Mahto, 2013: 29) 

 محركات التكاليف ودرجة استخدامه. اساس مباشرةً علىالتعيين التكاليف لمن وعاء  أكثراستخدام . 5

 .تتبع التكاليف وربطها بالمنتجات رقابة على التكاليف غير المباشرة عن طريق أكثرالمدراء  أصبح. 2

 اتخاذ القرارات االدارية الخاصة بالموازنات قصيرة في تساعد . 3

لعديد من االنتقادات التي تتعرض لها هناك ا :أساس األنشطةاالنتقادات الموجه الى تقنية التكلفة على و.  

 (421: 2112)درغام،  :وهي كاالتي ABC تقنية ال 

 ( على القرارات االستراتيجية في االجل الطويل.ABC) تركز تقنية ال . 5

 توضح العالقة بين االنشطة وهذا الهدف. التقنية ال بينماالرضا الهدف الرئيس  تحقيقيعد هدف . 2

 بين الموارد االقتصادية واالنشطة هي عالقة طردية.وت بين االنشطة والمنتجات تفترض ان العالقا. 3

 المتوازن: األداءتقنية بطاقة  .ثانياا 

في العام  (Norton & Kaplan, 2001: 143) اقترح كل من المتوازن: األداءمفهوم تقنية بطاقة أ.  

 من نظم التقارير التي تحتوي للكثير المستخدمةالتقنية  واصبحت المتوازن األداءتقنية بطاقة  5222

 صورة العليا اإلدارة تعطي التي المقاييس من مجموعةا "نهأ علىغير مالية، وعرفاها  مؤشراتعلى 

 سابقا المحددة األنشطة نتائج عن تخبر التي المالية المقاييس تشمل والتي األعمال عن وشاملة سريعة

 األنشطة وتحسين الداخلية، واإلبداع العميل، العمليات رضا من التشغيلية مع المقاييس وتُكاملها

 ."المؤسسية

 :المتوازن أهمية للشركات التي تستخدمها منها األداءتحقق تقنية بطاقة  المتوازن: األداءأهمية بطاقة ب.  

 (14-11: 2152، تركي)

 . معلومات موثوق بها لكفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجيةتوفر . 5

 ة على اإلدارة الفعالة والكفؤة للموارد البشرية من خالل إتباع نظم تحفيز العاملين.تساعد الشرك. 2
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 تترجم أهداف الشركة إلى مقاييس منتظمة في أربعة أبعاد أساسية.. 3

ي: المتوازن إلى تحقيق االت األداءتهدف تقنية بطاق ة  المتوازن: األداءأهداف تقنية بطاقة قياس ج. 

 (42: 2152)سرور، 

 تحقيق التوازن بين األهداف والمقاييس المالية وغير المالية. .5

 المطلو  والمرتبط باألهداف االستراتيجية. األداءايصال االستراتيجية لكافة العاملين لتعريفهم ب. 2

 تساعد على ترتيب األهداف االستراتيجية وفق معطيات المتغيرات في السوق التنافسية.. 3

 :االتيوكالتي توفرها والخصائص هناك عدد من المزايا  المتوازن: ألداءامزايا تقنية بطاقة د. 

 (11-62: 2111البرزنجي، )

 عكس المقاييس التقليدية. األداءتهتم باإلبعاد المستقبلية للعمليات لغرض تحسين عملية . 5

 .داءاألتساعد الشركة على فهم رؤيتها عن طريق تحويل استراتيجيتها الى مجموعة من مقاييس . 2

 فقط مراقبة. وليست وابالغيالمتوازن نظام تعليمي واتصالي  األداءتعتبر تقنية بطاقة . 3

 منسقة. مقاييسو تق وم بترجم ة رس الة واستراتيجية الشركة إل ى أه داف. 6

  .األعمال بيئةب مع التعقيدات ف ي تتناس مقاييس عدةتعد نظام تخطيط ورقابة شامل تعتمد . 1

يحها في المتوازن أربعة ابعاد رئيسة يمكن توض األداءلتقنية بطاقة  :المتوازن األداءقنية بطاقة ابعاد تهـ. 

  (15: 2152الشكل االتي: )سعيد، 

المالي في األجل القصير، وإظهار نتائج األحداث  األداءيركز هذا البعد على قياس  البعد المالي:. 1

 .(42: 2156)سالمة،  ببات ومحركات هذه النتائجوالقرارات التي يتم اتخاذها بالفعل وليس مس

تحقيق اعلى  تسعى إلىالتي اهمية هذا البُعد في ان إدارة الشركات على ( Kaplan) أكد بُعد الزبائن:. 2

 فدرجة الرضا تؤثر على الحصول على زبائن جدد والمحافظة على الزبائن درجة إلرضاء الزبائن

 .(Sreelakshmi & Rao, 2017: 62) الحاليين

إن هذا البعد يعالج مسألة كفاءة األنشطة األساسية للشركة وجوانب التمييز في  بعد العمليات الداخلية:. 3

قاييس تحقيق الفاعلية على عدة مقاييس منها مدى تنفيذ العمليات، دورة الزمن، وم يالعمليات ويحتو

 .(Sreelakshmi & Rao, 2017: 62) اإلنتاجية

من تتطور الوحدات االقتصادية من خالل التجار  التي تقوم بها ومدى االستفادة  نمو:بعد التعلم وال. 4

العاملين فيها وبهذا فأن تطور الشركة يرتبط بقدرتها على زيادة نسبة التعلم والنمو في السلوكيات  أفكار

ة على جعلها االيجابية ألفرادها عن طريق تدريب وتحفيز جميع العاملين لتوفير عناصر النجاح القادر

 .(Al-Baidhani, 2014: 11)الخارجية ضمن دائرة المنافسة 

هناك العديد من  المتوازن ودوافع تحقيق فاعلية التخطيط في الشركات الصناعية: األداءتقنية بطاقة و. 

ويمكن تحديد هذه الدوافع  ،الدوافع التي تؤدي الى تحقيق فاعلية التخطيط في الشركات الصناعية

 (Kaplan and Norton, 2001: 1-4): اآلتيب

 في القطاعات الصناعية.   األداءحتمية تنفيذ الخطط كمنهج لتحسين وتطوير . 5

 لتغيير العوامل المحيطة مع بقاء أدوات القياس كما هي دون تغيير.  األداءتغيير استراتيجيات . 2

 الصناعي.  األداءاجراء التحسين المستمر في . 3
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 األداءالمتوازن على معالجة  األداءاد على المعايير غير المالية تساعد تقنية بطاقة عن طريق االعتم. 6

تعطي رؤية عن المستقبل وعدم تركيزها على المعايير المالية فقط التي توفر للمدراء  الصناعي، اذ

 علومات تاريخية عن اداء الوحدات.م
 

 (Beyond Budgeting Approach) مدخل ما وراء الموازنة الثاني:المطلب 

( Jeremy Hope & Robin Fraser) اقتراح الباحثانقصور الموازنات التقليدية وجه أعلى للتغلب 

ولة المستديرة لما وراء عليها الطا أطلقالذي تم من خالل تكوين لجان بحثية  وراء الموازنة مدخل ما

 .(521 :2151خالد، )الموازنة 

( مقدخل مقا وراء الموازنقة بأنقه 62: 2153يعقرف )عبقدالعال،  الموازناة:مفهوم مدخل ماا وراء  .اوالا 

مققنهج اداري يعمققل علققى تحويققل المركزيققة الققى الالمركزيققة )وحققدات عمققل مفوضققية الصققالحيات "

تقنية سلسلة القيمة، تقنيقة بطاققة  ،ABCواستبدال الموازنة بمجموعة من التقنيات االدارية مثل تقنية ال  

مقدخل مقا وراء الموازنقة بأنقه  (Daum, 2002)ويعقرف  ."مقارنة المرجعيةالمتوازن، وتقنية ال األداء

مدخل يقوم على مبادئ القيقادة الجديقدة التقي تققوم علقى اسقاس تمكقين المقدراء التنفيقذين والمقوظفين مقن 

مقن اجقل تحديقد منقاطق الققوة والضقعف التقي  أكثقرالقيام بعمليات ادارية جديدة ومنح المدراء امكانيقات 

  شركة في االسواق.تواجه ال

تقسققم هققذه المبققادئ الققى مجمققوعتين تضققم المجموعققة االولققى  الموازنااة:مبااادم ماادخل مااا وراء  .ثانياااا 

 "مبادئ القيادة" وتضم المجموعة الثانية "مبادئ التشغيل" وسيتم بيان هذه المبادئ كاالتي:

 :((Mejzini & Seidel, 2015: 12 المبادم القيادية: وتشمل  أ.

 تركيز العاملين على تحقيق متطلبات العمالء وليس على الوفاء بالمتطلبات الداخلية. :العمل. 5

 .تكوين فريق عمل ذات سلطة ال مركزية تعمل على تحقيق النتائج المطلوبة المسؤولية:. 2

 المنافسين. وأفضلالشركات الرائدة تكوين بيئة مالئمة تقوم على المقارنة فيما بين  :. األداء3

 مسؤول عن تنفيذ الخطط.عمل ض صالحية اتخاذ القرارات لفريق تفوي :التصرفة حري. 6

 .يتم وضع اطارات محددة للحوكمة قائمة على اساس قيم واضحة للعمل الشركة:حوكمة . 1

 كافة المعلومات الى كافة المستويات االدارية وليس فقط على جهات محددة. تشير المعلومات:. 4

 (: Daum, 2002) المبادم العملية ب.

 داء الشركة والتغلب على المنافسة.االهداف: تحقيق اهداف التحسين المستمر أل. 5

 والشركة ككل.التنافسي على مستوى االقسام  األداءيتم تحديد المكافآت في ضوء  المكافآت:. 2

 ة تغطي جميع جوانب عمليات الشركة.يعتبر التخطيط من ضمن العمليات الشامل التخطيط:. 3

 .يتم تزويد اقسام التشغيل بالموارد المتاحة بالتكلفة العادلة الموارد:. 6

 .بديناميكية تفاعليةيتم تنسيق العمليات الداخلية للشركة فيما بين االقسام التشغيلية  :التنسيق. 1

 .األداءيسية وعلى تقارير اتجاهات الرئ األداءعلى عدد محدود من تقارير  تتم :ةالرقاب. 4

يعد اعتماد العديد من الشركات على مدخل وما  :يات التي يعتمد عليها مدخل ما وراء الموازنةالتقن ج.

وادخل هذا المدخل العديد من االفكار والنماذج  األداءوراء الموازنة في عملية التخطيط والرقابة وتقويم 

 ( 61 :2155 )يوسف: ،(525 :2151)خالد:  :والتقنيات الرقابية التي يستخدمها ومنها كاالتي
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: تقدم اطارا استراتيجيا للقرارات وتوفر مقاييس هامة تدل المديرين على مدى المتوازن األداءبطاقة . 1

مقابلة االهداف االستراتيجية وتوازن بين االمكانيات النقدية وغير النقدية في الشركة في سبيل تحقيق 

 اهدافها االستراتيجية.

كز االهتمام على االنشطة ومسببات التكاليف والطاقة االساسية لةداء : ترأساس األنشطةاالدارة على . 2

لمقابلة احتياجات العمالء من خالل تنبي العمليات الداخلية وتمكن االدارة على اساس النشاط من الفهم 

االفضل لكيفية اضافة االنشطة التي تضيف قيمة لمنتجات وعمالء الشركة وقياس تكاليف االنشطة التي 

كن قياسها بسهولة اما الموازنات توضح فقط تكاليف االقسام والوظائف لكن في ظل مدخل ما ال يم

وراء الموازنة بسمح للعاملين في الخط االمامي من الوصول الى المعلومات المبينة على اساس النشاط 

 مما يمكنهم من اتخاذ قرارات افضل وتحديد االولوية التي تحقق ارباح اكثر.

الخصائص يحقق مدخل ما رواء الموازنة العديد من  ايا مدخل ما وراء الموازنة:مزخصائص و د.

 (21: 2155)يوسف،  ،(21: 2151)خالد، : التياالمزايا والتي يمكن اجمال كو

 الجمع بين المنافع والمزايا التي تحققها االساليب المختلفة والتي سيشملها هذا المدخل.. 5

 ت والخطط واالهداف.مع االستراتيجيا أفضلتوافق . 2

 توفر الكثير من االموال المنفقة على اعداد الموازنات في تلك الشركات.. 3

يتم التوسيع والتعديل الذاتي ألداء االقسام بشكل دائم عن طريق تحديد االهداف المتعلقة بالمنافسة . 6

 الداخلية والخارجية مما يساعد ذلك على توفير المرونة ألداء االقسام.

 تخدام التنبؤات االستراتيجية المعدلة والتي تتوالها الشركات خالل حدود قيم واضحة.اس. 1

امكانية استخدام ادارات االستثمار والتي تشجع المدراء على احداث مرونة كافية والزمة في تنبؤاتهم . 4

 واالنجاز في الوقت المحدد.

الموازنة يؤدي الى تحقيق االهداف االتية ان تطبيق مدخل ما وراء  :اهداف مدخل ما وراء الموازنة هـ.

 (: 32: 2155)يوسف، 

يوفر وقت كبير للفريق المالي ولإلدارة العليا واستخدام الوقت المتبقي في فهم ما يحدث في الشركة بدال . 5

 الفعلي بالتنبؤات. مقارنة األداءمن انفاقه على 

 على العمالء. أكثراستجابة وتركيز . 2

 نجاحا للمدراء. أكثرتفويض وتمكين . 3

 يوفر كم هائل من المعلومات الشفافة.. 6

 متابعة محسنة مقابل مؤشرات االدارة الرئيسية.. 1

هناك العديد من االنتقادات التي توجه الى مدخل ما وراء الموازنة  :انتقادات مدخل ما وراء الموازنة و.

 :Goode & Malik, 2011: 211)) (،521 :2151)خالد،  وهي كاالتي:

 أفضلال يعد هذا االسلو  من النمطية لحل مشاكل الموازنات بل هو عبارة عن مجموعة من . 5

الممارسات المستخدمة بواسطة الشركات المتقدمة التي تعاملت بشكل ناجح مع بعض القصور في 

 الموازنات.

 .عدم وجود خطط مفصلة لةهداف المستقبلية في ظل تطبيق مدخل ما وراء الموازنة. 2
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 للتخطيط والتنسيق والرقابة على االنشطة في ظل مدخل ما وراء الموازنة. إطارعدم وجود . 3

 االفتقاد للتعليمات العامة التي توضح تطبيقه.. 6

 وراء الموازنة في مجال التخطيط: ومدخل ما أساس األنشطةعلى  التكلفةسمات تحقيق التكامل بين  ز.

ومدخل ما  أساس األنشطةعلى  التكلفةلخاصة بتحقيق التكامل بين هناك العديد من السمات والمالمح ا

ومنها ضرورة الرجوع الى االستراتيجية بشكل مستمر كنقطة بداية ألعداد الموازنة،  الموازنة،وراء 

 طبقاً ألسلو  الموازنة المرنة، ويتم عرض السمات بالشكل االتي: األداءووضع محددات 

ا  ى قدرته  وي عل  ي ق  تنافس ز  ق مرك  ى تحقي  ركة عل  قف قدرة الشتتو :االستراتيجيةمراجعة . 1

ق خطة استراتيجية فاعلة، وهو االمر الذي يتطلب ضرورة دراسة االستراتيجية   تطبيى   عل

الموضوعة قبل البدء في التخطيط والرقابة وبشكل دوري بحيث تصبح استراتيجية الشركة عملية 

 .(Kaplan & Norton, 2001: 152مستمرة )

وما وراء الموازنة  أساس األنشطةعلى  التكلفةان تحقيق التكامل بين  :لألنشطة األداءوضع محددات . 2

الرئيسية لكل نشاط مع  األداءويتم وضع محددات  وثانوية( ة)رئيسيقوم بتقسيم الشركة الى عدة انشطة 

 (:21-12: 2153)عبدالعال،  مراعاة االتي

على انها اهداف تخدم عملية التخطيط دون اتخاذها كأساس  األداءلنظر الى مستويات الموضوعية في ا  -

 لتحديد الحوافز والمكافآت.

تحكمها مبادئ واهداف الشركة االستراتيجية  األداءصالحية المديرين التنفيذيين في وضع محددات  -

 .المحددة على مستوى االدارة العليا

صورة تشغيلية ومالية في ضوء اداء كل من الشركات الرائدة  في األداءان يتم وضع محددات  - 

 .والشركات المنافسة باستخدام المقارنة المرجعية وبحيث يتم تعظيم القيمة من وجه نظر العمالء

 وراء الموازنة في مجال الرقابة: ومدخل ما أساس األنشطةعلى  التكلفةسمات تحقيق التكامل بين  ح.

ومدخل ما وراء  أساس األنشطةعلى  التكلفةالخاصة بتحقيق التكامل بين هناك العديد من السمات 

على العقود النسبية  األداءان تعتمد نظم تقويم يجب ومن اجل تحقيق ذلك  ،الموازنة والمتعلقة بالرقابة

 (25 :2153عبد العال، ) :االتيمراعاة ل وفقاً القابلة للتعديل 

 باستخدام تقنية المقارنة المرجعية  األداءرنة يتم تقويم في ضوء مفهوم النجاح النسبي والمقا  -

 .األداءالجماعي كأساس لتقويم  األداءاالعتماد على   -

 الرئيسة. األداءاالعتماد على انظمة رقابية تركز على عدد من محددات   -

التخطيط المتوازن ومدخل ما وراء الموازنة في مجاالت  األداءسمات تحقيق التكامل بين بطاقة  ط.

المتوازن مع  األداءهناك العديد من السمات المتحققة نتيجة تكامل بطاقة  والتنسيق وتخصيص الموارد:

مدخل ما رواء الموازنة والتي تتعلق بالتخطيط والتنسيق وتخصيص الموارد وسيتم بيان االستراتيجية 

 (22: 2154)محاريق، : نظيمي للشركةكنقطة انطالق لوضع هذه المجاالت طبقاً للهيكل الت

ر   ي واالخ  مال ا  أحدهممين  ى قس ركة ال مي للش كل التنظي يم الهي ن تقس يمك مراجعة االستراتيجية:. 1

ويتضمن المؤشرات التي يتم استخدامها  ،على مدى تقييم انسيا  العمل االولاستراتيجي، اذ يصب 

هما، اما القسم االخر االستراتيجي؛ اذ يمد للحكم على مدى كفاءة وفاعلية التشغيل ويجب الربط بين
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االدارة العليا بالخلفية الالزمة للحكم على مدى قدرة الشركة في تحقيق االهداف االستراتيجية، وان 

 بين التقنية والمدخل يؤدي الى الربط بين القسمين في اداء الشركة. تحقيق التكامل

الرئيسية لةنشطة بصورة مالية وتشغيلية في  األداءيتم وضع محددات لألنشطة:  األداءوضع محددات . 2

اداء الشركات الرائدة بمجال الصناعة باالعتماد على المقارنة المرجعية ألنها تمثل الشكل المعاصر 

 وكذلك بقدرتها على تحقيق الميزة التنافسية للشركة.

يم العالقة بين المستويات ظتنيتطلب تحقيق التكامل بين التقنية والمدخل التنسيق وتخصيص الموارد: . 3

 .االدارية والوحدات التنظيمية
 

 المطلب الثالث: الدراسة التطبيقية

 على النحو االتي: إجراء اختبار صدق وثبات استمارة االستبيانلقد تم   

ي   ذيين ف  يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المحاسبين والمدراء التنفي :مجتمع عينة الدراسة اوالا.

 ،ة  جات النفطي  ي للمنت  ومصفى بيج العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية/سامراء الشركة

ج   خدام برنام  ة باست  م العين  اًء على االحصائية التي حصلت عليها الباحثة تم تحديد حج وبن

(Sample Size Calculator( بمعلومية حجم العينة الذي يبلغ )مفردة، وعند مستوى ثقة511 ) 

وقد اعتمدت الباحثة على طريقة العينة العشوائية الموزعة توزيع نسبي  ،(%1( وحدوث خطأ )21%)

( مفردة من العينة المستهدفة، كما تم استبعاد 512والممثلة لمجتمع الدراسة، وقد تم الحصول على )

استردادها، وبذلك  ( مفردة لم يتم33) ( مفردة، اذا نها لم تجا  بالكامل من قبل المستبين منهم، و51)

( من حجم العينة %25( استبيان اي بنسبة )512نسبة االستبيانات الصالحة للتحليل االحصائي ) تبلغ

 المستهدفة.

 6تضمنت استمارة االسقتبيان ديمغرافيقة االفقراد المبحقوثين مقن خقالل  :وصف االفراد المبحوثين .ثانياا 

وكانقت النتقائج كمقا موضقح القوظيفي، والتخصقص،  محاور هي التحصيل العلمي، مدة الخبرة، العنوان

 :في الجدول ادناه

 خصائص األفراد المبحوثين :(5الجدول )

 % النسبة التكرار المعلومات العامة

 التحصيل العلمي

 6.5 7 اقل من البكالوريوس

 80.4 86 بكالوريوس

 5.6 6 ماجستير

 7.5 8 دكتوراه

 مدة الخبرة

 1.9 2 اقل من سنة

 35.5 38 سنوات 1-5من 

 40.2 43 سنوات 51-4من 

 22.4 24 فأكثرسنة  55
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 % النسبة التكرار المعلومات العامة

 العنوان الوظيفي

 30.8 33 معاون محاسب

 27.1 29 محاسب

 15.9 17 رئيس قسم

 13.1 14 رئيس شعبة

 7.5 8 مدير تنفيذي

 5.6 6 ادارة عليا

 التخصص

 34.6 37 محاسبة

 28.0 30 ادارة اعمال

 16.8 18 اقتصاد

 9.3 10 علوم مالية ومصرفية

 11.2 12 اخرى

N = 107 

 المصدر: الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.

 اختبار صدق وثبات اداة الدراسة الميدانية .ثالثاا 

ستبيان أن تقيس اسئلة االستبيان ما وضعت لقياسه، يقصد بصدق استمارة اال :االستبيانصدق استمارة . 1

ولقد قامت الباحثة بالتأكد من  ،بهدف التأكد من قدرة المقياس الفعلية على قياس ما يفترض قياسه بدقة

 بطريقتين:صدق استمارة االستبيان 

ساتذة الباحثة قائمة االستبيان في صورتها المبدئية على مجموعة من األ عرضت المحكمين:صدق أ. 

المحكمين تألفت من عدد من األساتذة المتخصصين في كلية االدارة واالقتصاد في جامعة تكريت 

وتم تعديل االستمارة حسب توجيهات االساتذة  ،والموصل في العراق وجامعة المنصورة في مصر

 .واخذت الباحثة بجميع المالحظات التي طلبت بعين االعتبار ،اضافة او حذف او تغيير

 .(5جدول )ال موضح فيبات كما عن طريق ايجاد الجذر التربيعي لمعامل الث حسابة :الذاتيلصدق اب. 

به ثبات نتائج استمارة االستبيان وعدم تغيرها بشكل كبير لو تم اعادة توزيعها  : يقصدثبات االستبيان. 2

رة من خالل معامل خالل فترات زمنية معينة تحت نفس الظروف، وقد تحققت الباحثة من ثبات االستما

 (.2الفا كرونباخ كما موضح في الجدول )

 قيمة معامالت الفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة :(2الجدول )

 المتغيرات عدد العبارات معامل الفا كرونباخ معامل الصدق

 تقنيات ادارة التكلفة أوال. 32 19112 19122

 وراء الموازنة مدخل ما .ثانيا 52 19226 19111

 لكل االستمارة .ثالثا 66 19141 19222

N= 107 

 المصدر: الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
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وتعقد هقذه الققيم  19226-19112يتبين من الجدول اعاله ان قيمة الفا كرونباخ تراوحت ما بين   

راسققة وتؤكققد صققالحياتها لمراحققل مقبولققة بالشققكل الققذي يعكققس تققوافر االعتماديققة والثقققة بمتغيققرات الد

التحليل التالية حيث يستخدم اختيقار الفقا القذي يبقين مقدى تجقانس بنقود المتغيقرات المسقتخدمة فقي قيقاس 

ظاهرة معينة وفي ضوء هذا االختبار تتوافر المصداقية ألداة جمع البيانات ويكون هناك تجانس واتساق 

الواحققد الصققحيح بينمققا يكققون هنققاك عققدم تجققانس كلمققا  كبيققر بققين المتغيققرات كلمققا اقتربققت قيمققة الفققا مققن

 .اقتربت قيمة الفا من الصفر

ي  قق ج االحصائ تخدام البرنامقق قق انات باس في للبيقق قق وصالتحليققل الإجققراء  تققم :الوصاافيالتحلياال  .رابعاااا 

(SPSS Ver 22) وذلك بهدف التعرف علقى ققيم المتوسقطات الحسقابية واالنحرافقات المعياريقة التقي ،

خصائص متغيرات الدراسة وفقاً آلراء المستبين منهم، وكانت النتائج كمقا هقو موضقح بالجقدول توضح 

(3.) 

 خصائص متغيرات الدراسة :(3الجدول )

 االهمية النسبية االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

 1911326 1966133 691512 أساس األنشطةالتكلفة على 

 1911236 1962343 691552 المتوازن األداءبطاقة 

 191113 1964121 691241 ما وراء الموازنة

N= 107 

 المصدر: الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على التحليل االحصائي.

 يتضح من الجدول اعاله االتي:  

( 1966133( بانحراف معياري )691512) أساس األنشطةبلغ المتوسط الحسابي لتقنية التكلفة على . 5

( وهو ما يشير الى توافر هذه التقنية بشكل مرتفع لدى مفردات عينة 1911326ة نسبية بلغت )وبأهمي

الدراسة، ويؤكد على اهتمام الشركات محل الدراسة بتطوير هذه التقنية لتوفير معلومات كلفوية دقيقة 

 وموضوعية.

( 1962343معياري )( بانحراف 691552المتوازن ) األداءبلغ المتوسط الحسابي لتقنية بطاقة . 2

( وهو ما يشير الى توافر هذه التقنية بشكل مرتفع لدى مفردات عينة 1911236وبأهمية نسبية بلغت )

الدراسة، ويؤكد على اهتمام الشركات محل الدراسة بتطوير هذه التقنية لتوفير معلومات مالية وغير 

 مالية.

( 691241حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا المدخل ) يعد المستبين منهم لمدخل ما وراء الموازنة مرتفعا. 3 

( وهو ما يؤكد على اهمية استخدام 191113( وبأهمية نسبية بلغت )1964121وبانحراف معياري )

 أحدالتقنيات المحدثة او المستحدثة والتي تأخذ في االعتبار التوجه نحو مدخل ما وراء الموازنة لتكون 

 .لتحقيق والرقابةالركائز االساسية لتحقيق فاعلية ا

الختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة التي تمت صياغتها في  :اختبار فروض الدراسة .خامساا 

 (، وذلك وفق الترتيب االتي:SPSS Ver22استخدام البرنامج االحصائي ) ،العام للدراسة اإلطار
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يعي للبيانات، فلقد استندت من اجل التحقق من افتراض التوزيع الطب :اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات. 1

( لجميع متغيرات البحث، حيث ان البيانات Skewnessالى احتسا  قيمة معامل االلتواء ) الدراسة

( 1( وكما يظهر بالجدول )-5الى  5تقتر  من التوزيع الطبيعي اذا كانت قيمة معامل االلتواء بين )

ولذلك يمكن القول بأنه ال توجد  ،المدى فأن قيمة معامل االلتواء لجميع المتغيرات كانت ضمن هذا

 .مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات البحث

 قيم معامل االلتواء لمتغيرات الدراسة :(1الجدول )

 

N= 107 

 باالعتماد على التحليل االحصائي.المصدر: الجدول من اعداد الباحثة 

 اختبار الفروض:. 2

ومقدخل مقا وراء  أسقاس األنشقطةتوجقد عالققة ذات داللقة احصقائية بقين تقنيقة التكلفقة علقى  :1فرض ال

 .الموازنة

تكلفقة ومقدخل صياغة هذا الفرض لتحديد طبيعة وقوة عالقة االرتباط بين تقنيقات إدارة اللقد تم   

مققا وراء الموازنققة. ولقققد اظهققر التحليققل االحصققائي الققذي تققم اجرائققه النتققائج الخاصققة بهققذه العالقققة كمققا 

 موضح في الجدول االتي:

 .ومدخل ما وراء الموازنة أساس األنشطةعالقة ارتباط تقنية التكلفة على  :(4) الجدول

 موازنةمدخل ما وراء ال أساس األنشطةالتكلفة على  المتغيرات

  5 أساس األنشطةالتكلفة على 

 5 19651 مدخل ما وراء الموازنة

N= 107 

 الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي. المصدر:

 يتضح من الجدول اعاله االتي:  

كلفقة بقين تقنيقة الت 1915وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللقة احصقائية عنقد مسقتوى معنويقة   

مما يشير القى العالققة  19651ومدخل ما وراء الموازنة حيث بلغ معامل االرتباط  أساس األنشطةعلى 

نص والقذي يق 5الموازنة وعليه يتم قبول الفقرض ومدخل ما وراء  أساس األنشطةبين تقنية التكلفة على 

 .دخل ما وراء الموازنةوم أساس األنشطةتوجد عالقة ذو داللة احصائية بين تقنية التكلفة على  :على

 

 

 

 

 االلتواء المتغيرات

 - 19114 أساس األنشطةالتكلفة على 

 - 19152 المتوازن األداءبطاقة 

 - 19255 ما وراء الموازنة
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 .المتوازن ومدخل ما وراء الموازنة األداءتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين تقنية بطاقة  :2فرض ال

 .المتوازن ومدخل ما وراء الموازنة األداءعالقة ارتباط تقنية بطاقة  :(2) الجدول

 مدخل ما وراء الموازنة المتوازن األداءبطاقة  المتغيرات

  5 المتوازن األداءة بطاق

 5 19612 مدخل ما وراء الموازنة

N= 107 

 الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي. المصدر:

 يتضح من الجدول اعاله االتي:  

بقين تقنيقة بطاققة  1915وجود عالقة ارتباط ايجابيقة ذات داللقة احصقائية عنقد مسقتوى معنويقة   

مما يشقير القى العالققة بقين  19612ازن ومدخل ما وراء الموازنة حيث بلغ معامل االرتباط المتو األداء

توجاد  :نص علقىيق والقذي 2 الموازنقة وعليقه يقتم قبقول الفقرض المتوازن ومدخل ما وراء األداءبطاقة 

 .المتوازن ومدخل ما وراء الموازنة األداءعالقة ذو داللة احصائية بين تقنية بطاقة 

 .في مدخل ما وراء الموازنة أساس األنشطةذو داللة احصائية لتقنية التكلفة على  أثرهناك  :3فرض ال

 في مدخل ما وراء الموازنة أساس األنشطةنتائج تحليل تأثير تقنية التكلفة على  :(1الجدول )

 F(sig) T(sig) B 2Adjusted R 2R المتغير

 19521 19542 19651 69255 229524 أساس األنشطةالتكلفة على 

 19111 19111    

N= 107 

 الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي. المصدر:

 ويتبين من الجدول السابق ما يلي:  

( وهي معنوية عند مستوى معنوية 229524) fثبوت معنوية نموذج االنحدار حيث بلغت قيمة . 5

(1915 .) 

 (.1915عند مستوى معنوية ) ،t (69255)دار هذه التقنية، حيث بلغت قيمة ثبوت معنوية معامل انح. 2

( وهو ما يعني وجود تأثير معنوي ايجابي لهذه في مدخل ما وراء الموازنة، 19651) Bبلغت قيمة . 3

(، وبذلك يتضح بان التقنية تؤثر بدرجة ايجابية 1915( عند مستوى معنوية )19651بمعامل مسار )

 خل ما وراء الموازنة.كبيرة على مد

( من التغيرات %54(، مما يدل على ان التقنية تفسر ما نسبته )19542) 2Adjusted Rقيمة  بلغت. 6

في مدخل ما  أساس األنشطةالتي تحدث في المدخل. وتتفق هذه النتائج الخاصة بتأثير تقنية التكلفة على 

( وبناًء على ما سبق يتم قبول 2153 ،د العالوراء الموازنة مع مناقشات دراسة عديده منها دراسة )عب

في مدخل  أساس األنشطةذو داللة احصائية لتقنية التكلفة على  أثرهناك : والذي ينص على 3الفرض 

 .ما وراء الموازنة
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 المتوازن في مدخل ما وراء الموازنة. األداءذو داللة احصائية لتقنية بطاقة  أثرهناك : 4فرض ال

 المتوازن في مدخل ما وراء الموازنة األداءئج تحليل تأثير تقنية بطاقة نتا :(2جدول )ال

 F(sig) T(sig) B 2Adjusted R 2R المتغير

 19255 19213 19612 19222 219112 المتوازن األداءبطاقة 

 19111 19111    

N= 107 

 الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي. المصدر:

 ويتبين من الجدول السابق ما يلي:  

( وهي معنوية عند مستوى معنوية 219112) fمعنوية نموذج االنحدار حيث بلغت قيمة  ثبوت. 5

(1915 .) 

 (.1915عند مستوى معنوية ) ،t (19222)ثبوت معنوية معامل انحدار هذه التقنية، حيث بلغت قيمة . 2

تأثير معنوي ايجابي لهذه في مدخل ما وراء الموازنة،  ( وهو ما يعني وجود19612) Bبلغت قيمة . 3

(، وبذلك يتضح بان التقنية تؤثر بدرجة ايجابية 1915( عند مستوى معنوية )19612بمعامل مسار )

 كبيرة على مدخل ما وراء الموازنة.

رات ( من التغي%21(، مما يدل على ان التقنية تفسر ما نسبته )19213) 2Adjusted Rقيمة  بلغت. 6

المتوازن في مدخل ما وراء  األداءالتي تحدث في المدخل. وتتفق هذه النتائج الخاصة بتأثير تقنية بطاقة 

بناًء على ما سبق يتم قبول و(، 2154محاريق، ) الموازنة مع مناقشات دراسات عدة منها دراسة

متوازن في مدخل ما لا األداءذو داللة احصائية لتقنية بطاقة  أثرهناك  :علىنص ي والذي 6 فرضال

 .وراء الموازنة
 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات .اوالا 

 .ان استخدام تقنيات ادارة التكلفة يساهم في تعزيز التوجه نحو مدخل ما وراء الموازنة. 5

 .عالي بخصائص تقنيات ادارة التكلفة إدراكان بعض العاملين في الشركات لديهم . 2

راء الموازنة محور نقاش ما بين مؤيد ومعارض وما بين مشكك ومؤكد لحقيقة ال يزال مدخل ما و. 3

 دورها في مساعدة الشركات في التخلي عن موازناتها وتبني هذا المدخل.

شهدت تقنيات ادارة التكلفة ومنذ ظهورها انتشاراً واهتماماً كبيرين سواء على مستوى الممارسات . 6

و على مستوى الدراسات البحثية االكاديمية وان االهتمام مستمر حتى التطبيقية في الشركات العالمية ا

 االن.

وراء الموازنة مما يترتب عليها قبول الفرضية  هناك ارتباط وثيق بين تقنيات ادارة التكلفة ومدخل ما. 1

 التي تنص على وجود عالقة ذو داللة احصائية بين تقنيات ادارة التكلفة ومدخل ما وراء الموازنة.

المتوازن ومدخل ما  األداءوتقنية بطاقة  أساس األنشطةهناك عالقة ارتباط وثيقة بين تقنية التكلفة على . 4

توضحان  المتوازن األداءوبطاقة  أساس األنشطةحيث ان تطبيق تقنية التكلفة على وراء الموازنة 

لداخلية وكذلك قياس ربحية االرتباط عند تحديد المؤشرات التشغيلية المتعلقة ببعد عمليات التشغيل ا
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العميل حيث ربحية العميل تعد من اهم المؤشرات المالية للشركة، فال بد من التوجه واالستفادة من 

 .أساس األنشطةالمعلومات التي يتم الحصول عليها من تقنية التكلفة على 

 ي الباحثة بما يأتي:في ضوء االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة الحالية توص :التوصيات .ثانياا 

ضرورة اقامة دورات تدريبية وتثقيفية لموظفي الشركات العراقية تبين اهمية اختبار موثوقية البيانات . 5

 .المتوازن األداءوبطاقة  أساس األنشطةتقنيتي التكلفة على التي توفرها 

لما لها من مميزات في التخطيط  )محل الدراسة( االهتمام بالتطبيق الفعلي لمفاهيم تقنيات ادارة التكلفة. 2

 والرقابة.

دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه الشركات العراقية عند تطبيق مدخل ما وراء الموازنة بشكل . 3

 خاص في البيئة العراقية.
 

 المصادر

 :المصادر العربية اوالا.

محاسققبة  فققيحققديث كأسققلو   ABCمققدى إمكانيققة تطبيققق ، 2114 سققليمان،نققدى عبققد الققرزاق  ،اغققا .5

، كلية اإلدارة رسالة ماجستير في المحاسبة، الموصل والنسيج فيمعمل الغزل  بالتطبيق علىالتكاليف 

 واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق.

المتقوازن بحقث تطبيققي  األداءبطاققة  باسقتخداماالسقتراتيجي  األداء، تقويم 2152تركي، ليث ابراهيم،  .2

لنيقل شقهادة المحاسقبة القانونيقة، المعهقد العربقي للمحاسقبين الققانونيين، في كلية المأمون الجامعة، بحث 

 االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العر ، بغداد، العراق.

ط  ، المسققتقبل للطباعققة  المتقدمققة،، محاسققبة التكققاليف 2111الجبققوري، نصققيف جاسققم محمققد علققي،  .3

 .دادبغداد، بغوالتصميم، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 

(، تقييم وتطوير نظام الموازنات في تكنولوجيا اإلنتاج والمعلومات، 2151خالد، محمد مطهر صالح، ) .6
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