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 : الملخص

اإلستراتيجية للمنظمة. لذلك، فإن أي أوجه قصور ونقاط يعد نظام المحاسبة اإلدارية أهم مصدر للمعلومات مهًما جًدا لتوفير األهداف  

ضعف في النظام تقلل من الكفاءة واإلنتاجية وستخلق العديد من المشاكل في المنظمة. يوفر نظام المحاسبة اإلدارية كمجموعة فرعية  

ين، وخاصة مديري أي مؤسسة. وفًقا مهمة من نظام المعلومات المالية وغير المالية مجموعة متنوعة من أنواع المعلومات للمستخدم

ى  لإلمكانيات واإلمكانيات والقيود الخاصة بكل منظمة اقتصادية، فإن المحاسبة اإلدارية هي طريقة للتحكم والتقييم واألحكام، بالنسبة إل

الكفاءة والفعالية والتشغيل االقتصادي لـ أي حجم وحجم وشكل. لذلك    األداء السابق واآلفاق المستقبلية، اإلدارة محايدة وتقدير درجة 

نعرض في هذه الورقة القضايا الرئيسية التي تم تناولها في أهمية المحاسبة، ثم نعبر عن أهمية المحاسبة في تطوير المنشآت وتحسين 

 الخدمات.

  :المقدمة

المحاسبية اساس اتخاذ القرارات االقتصادية  المحاسبة علم اجتماعي متطور يواكب التغيرات التي تطرأ على المجتمع ألن المعلومات  

سواء أكان ذلك لألفراد ام للمجتمعات، فالمرء قبل اتخاذه لقرار شراء قطعة أرض يقيم عليها منزله البد له من دراسة وضعيته المالية  

اجي جديد أو التوسع بإنشاء فرع ومدى قدرته على تمويل وتنفيذ هذا القرار، وكذا الشركات عندما تفكر بإتخاذ قرار يتضمن فتح خط إنت

رفة  في منطقة ما فإنها ترجع لدراسة وضعيتها المالية وقدرتها على تمويل هذا القرار ودراسة جدواه، وهكذا المجتمع فالدولة االقتصادية لمع

ية كالرواتب واألجور فإنها تدرس ما إن كان قرار التوسع قرارا مريحًا أم ال عندما تفكر بإنشاء مشروع استثماري أو بزيادة نفقاتها الجار 

 إيراداتها المتوقعة خالل الفترة المقبلة للتأكد من قدرتها على تحقيق ذلك. 

من هذا كله نستطيع القول أن المحاسبة تؤدي دورًا فاعاًل كنظام للمعلومات في عمليات مستمرة ومترابطة حيث تعمل المحاسبة على  

لمنشأة إضافة إلى معالجة هذا البيانات األساسية وتحويلها إلى معلومات تقوم المحاسبة بإيصالها حصر العمليات المالية التي قامت بها ا

 إلى مستخدميها من خالل التقارير المالية. 
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 الدراسات السابقة

اإلدارية بشكل متزايد ، تأثير المحاسبة اإلدارية وكيف يمكن تنفيذها في الثقافة التنظيمية: أصبحت المحاسبة  (2018دراسة أمين، )

عملية اتخاذ القرار الحاسمة في المنظمات في جميع أنحاء العالم. ترتبط القيمة في أي منظمة بالقدرة على جني األرباح وحل المشكالت 

طبيق المتسق المجتمعية داخل البيئة التي توجد فيها المنظمة. ال يشجع هذا المنشور على استخدام هذا النظام فحسب، بل يعزز أيًضا الت

من خالل األساليب الموصى بها كما تمت مناقشتها. لضمان االتساق بمجرد اعتماد عملية المحاسبة اإلدارية، يجب اعتمادها كثقافة  

داخل المنظمة. هذا الشكل من المحاسبة، تماًما مثل المحاسبة المالية، هو نوع من أدوات اإلدارة المالية إلدارة المؤسسات، ومع ذلك، 

م تحليل العمليات التخاذ القرار االستراتيجي ولكن في عمليات وتكاليف، يتم تحليلها بشكل أساسي إلعداد التقارير وإقناع المستثمرين يت

 بشأن استدامة العمل.

لممارسات ، أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور ا Jaf( ،2015)دارسة 

في تحقيق الميزة التنافسية بناًء على اتجاهات المديرين والمشرفين ومساعدي المديرين في األقسام المالية في الجامعات الخاصة في  

(  45( سؤااًل وزعت على عينة قوامها ) 20مدينة أربيل ، إقليم كردستان العراق. ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل استبانة مكونة من )

( كانت صالحة للتحليل اإلحصائي. تتمثل األهداف الرئيسية لهذه الدراسة في  42( منهم ، بينما )43ومشرفًا ومساعدًا للمديرين )  مديراً 

تصميم نموذج افتراضي واختباره في مجال الدراسة لفهم وتحديد دور المحاسبة اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية. توصلت هذه الدراسة  

ة اإلدارية لها عالقة ارتباط موجبة وأثر في تحقيق الميزة التنافسية وفًقا لوجهات نظر عينات الدراسة. وبناًء على النتائج  إلى أن المحاسب

تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات مثل ضرورة االهتمام بممارسات المحاسبة اإلدارية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع التطلعات 

 قنيات الحديثة.المستقبلية في ظل الت

البحثية هو Topor( ،2011)دراسة   الورقة  الكيان: نطاق هذه  داخل  القرار  المعلومات التخاذ  توفير  في  اإلدارية  المحاسبة  ، دور 

الحصول على المعلومات من خالل المحاسبة اإلدارية وحساب التكلفة، المعلومات التي تساعد في تطوير أفضل القرارات على مستوى  

استخدمنا كمثال دراسة حالة من الصناعة التحويلية ساعدتنا على فهم أفضل للكفاءة التي تصل بها المعلومات حول سير المنظمة.  

 عملية اإلنتاج إلى اإلدارة أو المهارات القيادية التي تستغل المعلومات في صنع القرار وفي التحكم التشغيلي لإلنتاج معالجة.
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 اإلطار النظري 

 مفهوم المحاسبة

الُمساعدة في صناعة    هي المالّية وتدقيقها وتحليلها وتوصيلها لإلدارة؛ بهدف تقديم  مجموعة من الُطرق التي تهتّم بتسجيل العمليات 

ة، وحجم القرارات حول القضايا الُمتعلقة بالضرائب، كما ُتساهم الُمحاسبة في التعرف على ُمعّدالت الخسائر واألرباح أثناء ُمّدة زمنّية معين

 آتصول وااللتزامات الخاصة بالُمنشآت وُتعرَّف المحاسبة أيضًا بأّنها النشاطات التي تحفظ السجالت المالّية الخاصة باألفراد أو الُمنشاأل

 أهمية المحاسبة المالية 

جدًا لبيئة العمل، وُتساعد المنشآت ُتعّد المحاسبة المالّية من أهّم فروع المحاسبة بشكٍل عام؛ حيث ُتوّفر الَعديد من المعلومات الُمهّمة  

 على اّتخاذ القرارات المتنّوعة، ومن الُممكن تلخيص أهمّية الُمحاسبة المالّية وفقًا للنقاط اآلتية:

: حيث تتمثل الوظيفة األساسّية للمحاسبة المالّية بكتابة وتسجيل المعامالت المالّية، وُيطلق على هذه  تسجيل المعامالت المالّية •

فة بلغة المحاسبة اسم مسك الدفاتر، وُتشّكل جزءًا من أهمية المحاسبة المالّية في المنشآت؛ حيث يعتمد أصحاب شركات  الوظي

األعمال الصغيرة على المحاسبة المالّية؛ من أجل تسجيل كافة النشاطات التجارّية التي تحدث داخل شركاتهم في دفتر األستاذ  

ّية على استخدام القيود المزدوجة في تسجيل كافة العمليات المالّية؛ لذلك يظهر لكّل عملية محاسبّية  المحاسبّي، وتعتمد المحاسبة المال

يم  جانبين أحدهما دائن واآلخر مدين، فُتعّد المحاسبة المالّية مهمًة ألصحاب األعمال؛ ألّنها توفر لهم نظامًا منهجّيًا ُيساعد على تقد

 وصٍف ألعمالهم.

: هو دور المحاسبة المالّية في ُمساعدة أصحاب الشركات التجارّية على توصيل المعلومات ألطراف الخارجّيةتوصيل الَمعلومات ل •

المحاسبّية لألطراف الخارجّية، وتشمل كاّلً من األفراد والمنشآت األخرى التي تتعامل مالّيًا مع هذه الشركات، ولكّنهم ال ُيشّكلون 

ضًا اسم المستخدمين الخارجيين للبيانات والَمعلومات المالّية، وُتمّثُل هذه البيانات المالّية النتائج  جزءًا من أجزائها، وُيطلق عليهم أي

ن  النهائّية الظاهرة عن العملّيات المحاسبّية المالّية، وُتعّد وسيلًة من وسائل تقييم هؤالء الُمستخدمين الخارجيين لعمل الشركات، وم

 ك.األمثلة عليهم الموّردين والبنو 
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: هو دور الُمحاسبة المالّية في االهتمام بالُمستخدمين الداخليين، وُيشّكلون القسم المالّي وكافة توصيل المعلومات لألطراف الداخلّية •

األفراد الذين َتعتمد َمهامهم على َتوزيع األرباح وفقًا لألسهم، ومن الُممكن استخدام أصحاب الشركات لهذه المعلومات المالّية من 

َتحديد ِنقاط الّضعف والقّوة عند الموّظفين، كما ُتساهم هذه الَمعلومات في دعم إنتاجّية الموّظفين عن طريق تقديم المكافآت   أجل

 لهم.

: هما وسيلتان ُتساعدان أصحاب الشركات التجارّية على االستفادة من الَمعلومات المحاسبّية المالّية؛ من أجل  المقارنة والتحليل •

المالّية المبادئ العامة للمحاسبة؛ لذلك يظهر تشابه   تحليل ودراسة الُمحاسبة  الُمتاحة لالستثمار. تتحّكم في  الُمنافسين، والفرص 

بطريقة إعداد البيانات والمعلومات المالّية للشركات المتنوعة، كما تساعد هذه المحاسبة على حساب الِنسب المالّية باالعتماد على  

 ، ومن ثّم ُمقارنتها مع الشركات الُمنافسة أو النسب القياسّية.البيانات الخاّصة بالشركة

 أهداف المحاسبة المالية

لومات َتسعى المحاسبة المالّية إلى تحقيق العديد من األهداف في كافة أنواع المنشآت إاّل أّن هدفها األساسّي هو الُمساهمة في توفير الَمع

ء داخل المنشأة أو خارجها؛ لذلك تحرص المحاسبة المالّية على تحقيق أهدافها من خالل تنفيذ  المحاسبّية والمالّية للُمستفيدين منها سوا

مجموعة من الوظائف المهمة، وتشمل: التحليل، والتحديد، والتبويب، والقياس، والتلخيص؛ مّما ُيساهم بتوضيح ظروف المركز المالّي  

الُمحاسبة المالّية إلى أّنها من األدوات الخدمّية التي تهدف إلى إنتاج الَمعلومات،   الخاص بالمنشأة ونتائج عملها؛ لذلك من الُممكن تصنيف

 وتوصيلها بهدف اّتخاذ القرارات الُمناسبة. 

تعتمد المحاسبة المالّية في الحصول على معلوماتها على القوائم المالّية، بصفتها المصدر الرئيسّي والموثوق لهذه المعلومات، وتسعى 

 القوائم المالّية إلى َتحقيق مجموعة من األهداف، وهي: 

 .توفير معلومات مالّية تتناسب مع حاجات الُمستفيدين •

 .تطبيق قياس للدخل الخاص في الشركة بشكٍل دوريّ  •

 .توفير َمعلومات تدعم إمكانّيات الشركة في تقييم التدّفقات النقدّية •

 .االقتصادّية للشركةتقديم معلومات حول المصادر الخاصة بالموارد  •
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 توفير الَمعلومات الخاصة بالتدّفقات النقدّية، ومن األمثلة عليها:  •

 المال الُمستخدم في العمليات التشغيلّية. .1

 المال الظاهر نتيجًة للقروض أو الُمستخدم في تسديدها.  .2

 المال الظاهر نتيجًة لالستثمارات الجديدة التي ُيقّدمها أصحاب رؤوس األموال.  .3

 ت التدّفقات النقدّية المتبقية.معلوما .4

 مبادئ المحاسبة

 اعتمد تأسيس علم الُمحاسبة على مجموعٍة من المبادئ الرئيسّية وهي: 

: هو افتراض أن للعمل أو المشروع عمر غير ُمحّدد، ويعتمد مبدأ االستمرارية على إعداد الميزانّية الخاصة به في  مبدأ االستمرارّية •

 من أجل توضيح مركزه الماليّ  نهاية فترة زمنّية معينة

الثبات • ومفاهيم مبدأ  قياس  وسائل  وتطبيق  استخدام  مع  العمل،  سنوات  في  ثابتة  ُمحاسبّية  عمليات  تطبيق  على  الحرص  هو   :

 .ومصطلحات ثابتة أثناء التعامل مع كافة العناصر الخاصة بالقوائم الُمحاسبّية

ُيعرَّف التماثل بأّنه التشابه في بيانات التقارير الُمحاسبّية للعمل أو المشروع، فُيعّد هذا الشيء  : حيث  مبدأ قابلّية الُمقارنة والتماثل •

من األهداف األساسّية في بيئة العمل، وَيعتمد على تطبيق إجراءات ووسائل ُمحاسبّية وأدوات تبويب وإفصاح ثابتة، وتعكس صورًا 

ّية الُمقارنة فهي ظهور تشابه في خصائص القوائم التي ُتساعد على سهولة الُمقارنة، والتوقع،  حقيقّيًة عن القوائم الُمحاسبّية، أّما قابل

 .والدراسة، والتحليل لصناعة القرارات الصحيحة

: هو االهتمام بتسجيل القيم األصلّية والخاصة باإليرادات واألصول عند قيمتها األقل، أّما بالنسبة للَمصروفات  مبدأ الحيطة والحذر •

 .االلتزامات فُتسجل عند أعلى قيمة لهاو 

: هو اهتماُم الُمحاسبين في تحديد الموضوع الذي سَيستخدمونه في القياس الُمحاسبّي، ومن ثّم اختياُر العملّيات مبدأ الموضوعّية •

 .الخاصة بالقياس لوصف العناصر بشكٍل دقيق
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يم المالّية على األحداث السابقة أكثر من األحداث الُمتوّقع حدوثها في  : هو اعتماد الُمحاسبين في تحديد القمبدأ التكلفة التاريخّية •

المستقبل؛ لذلك َيجب االهتمام بالنفقات التي ُدفعت فعلّيًا لشراء أصٍل ما، مع تجاهل كافة االعتبارات الُمتعلقة في قيمة الخردة أو  

 .على السعر الذي ُدِفَع بشكٍل فعلّي للحصول على األصل قيمة اإلنتاج أو سعر الّسوق أو سعر البيع، وال يتّم االعتماد إالّ 

 المسَتفيدوَن مَن الَمعلومات الَمالّية

مرتبطة  توجد فئات عّدة من األفراد أو المنشآت الذين َيستفيدون من المعلومات المالّية الُمحاسبّية، ويعتمد هذا الشيء على تنّوع األطراف ال

االعتماد على االتصال المباشر أو غير المباشر، فتستخدم هذه األطراف المعلومات المحاسبّية ألهداف  مع الشركة، سواًء من خالل  

مالّية متنوعة إاّل أنها تشترك معًا بهدف رئيسّي وهو الوصول إلى اّتخاِذ قراٍر مناسب، وفيما يأتي أهّم أنواع الُمستفيدين من المعلومات ال 

 المحاسبّية:

إدارة   • مستويات  هذه  المؤّسسةكافة  تستخدم  حيث  بالُمؤّسسة؛  الخاصة  المحاسبّية  المالّية  الَمعلومات  من  األّول  الُمستفيد  هي   :

 المعلومات بهدف تقييم األداء الخاص في المؤّسسة، وتطبيق التخطيط والرقابة؛ من أجل صناعة القرارات المناسبة.

والمتوقعون  • الحاليون  األساالمستثمرون  المصالح  أصحاب  هم  المالّية :  الَمعلومات  لمعرفة  يحتاجون  والذين  المؤّسسة  في  سّية 

المحاسبّية؛ من أجل التعرُّف على أداء الُمؤّسسة بشكل دورّي، وَيهتّم الُمستثمرون الحاليون في تقييم اسِتخدام رأس المال، واختيار 

، أّما الُمستثمرون الُمتوّقعون فيهتّمون بالحصول على  الموِقف المناسب للوصول إلى قراٍر حول استمرار استثمارهم في الُمؤّسسة أم ال

 .هذه المعلومات من أجل تحديد مدى الجدوى من اسِتثمارهم في أسهم الُمؤّسسة

: هم الذي يستفيدون من المعلومات المالّية المحاسبّية لدراسة الوضع المالّي للُمؤّسسة، وُيعّد الدائنون  الدائنون الحاليون والمتوّقعون  •

اليون هم األفراد أصحاب الديون الُمتوّسطة وطويلة األجل، مثل حملة السندات، أّما الدائنون المتوقعون فيهتّمون بهذه المعلومات  الح

 .من أجل تحديد مدى قدرة الُمؤّسسة على سداد الديون المترّتبة عليها

لمحاسبّية لتحديد مركزها المالّي، وُقدرتها على سداد االلتزامات  : هم األفراد الذين يتعاملون مع الُمؤّسسة، ويهتّمون بمعلوماتها االعمالء •

 .المترّتبة عليها
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: هي الوزارات المسؤولة عن قطاع عمل الُمؤّسسة، وتشمل أجهزة التخطيط واإلحصاء، واألجهزة المكلفة بالرقابة،  الجهات الحكومّية •

 ات الُمؤّسسة المحاسبّية. وإدارة الضرائب، وغيرها من الجهات اأُلخرى التي تهتّم بمعلوم

 المحاسبة اإلدارية 

التخطيط  إلى  اإلدارة  المطلوبة من  المالية  المعلومات  إيصال  أجل  قياس، وتحديد، وتحليل من  بأّنها عملية  اإلدارية  المحاسبة  تعرف 

 .لى خدمة اإلدارةوالمراقبة، فهي تهتم بتأثير المحاسبة على القرارات اإلدارية، وعلى فعالية نظام المحاسبة القائم ع

 2022المحاسبة اإلدارية ودعم وظائف اإلدارة بالمنشآت لعام 

المحاسبة اإلدارية تعتبر أهم مصدر للمعلومات ومصدر مهم جدًا لتوفير األهداف االستراتيجية للمنشآت. لذلك ، فإن أي أوجه قصور 

المشاكل في المنشأة، يوفر نظام المحاسبة اإلدارية مجموعة  ونقاط ضعف في النظام، تقلل من الكفاءة واإلنتاجية وتخلق العديد من  

 .فرعية مهمة من نظام المعلومات المالية وغير المالية مجموعة متنوعة من أنواع المعلومات للمستخدمين، وخاصة مديري أي منشأة

والحكم، فيما يتعلق باألداء السابق وإدارة التوقعات   وفًقا لإلمكانيات واإلمكانات والقيود لكل منظمة اقتصادية، تعتبر وسيلة للرقابة والتقييم

ية المستقبلية محايدة وتقدر درجة الكفاءة والفعالية والتشغيل االقتصادي ألي حجم أو شكل، لذلك في هذه المقالة نقدم لكم القضايا الرئيس

 هدافها وزيادة كفاءة المنظمة.التي تم تناولها في تعريف المحاسبة اإلدارية، ثم نعبر عن دور المنظمة في تحقيق أ 

 أهداف الُمحاسبة اإلدارّية 

 تسعى المحاسبة اإلدارّية إلى تحقيق مجموعة من األهداف: 

 تقديم الُمساعدة المناسبة للمدراء في المنشآت من خالل تزويدهم باألدوات الُمناسبة لتطبيق التقييم المحاسبّي والمالّي، مّما ُيساهم .1

 .األداء اإلدارّي بشكل تفصيلّي وإجمالّي بوقت واحدفي ُمتابعة 

 .تنفيذ أساس عميق في تحليل البيانات، وفقًا لتطبيق منهجّيات ُمناسبة تعتمد على الدمج بين أدوات علم اإلدارة والُمحاسبة .2
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أجل إصدار التوصيات الُمناسبة المساهمة في بناء نظرة مستقبلّية نحو األداء الربحّي واإلنجاز المالّي الخاّص في الُمؤّسسة؛ من   .3

 .لتحقيق االنسجام بين ُنُظم العملّية اإلدارّية والُمتطّلبات الخاّصة في الخّطة الُمستقبلّية

دراسة المخاطر الُمحتملة التي ُتؤّثر على حيوّية واستمرارّية العمل، ومن ثّم وضع النماذج الضرورّية لتخّطي أّية أضرار مالّية أو   .4

 .لة؛ سواًء في الوقت الحالّي أو المستقبلإدارّية ُمحتم

ز بأّنها  الُمشاركة في وضع الُموازنات المالّية: ألّن موازنات الُمحاسبة اإلدارّية ُتغّطي كاّفة الّنشاطات المالّية في الُمؤسسة، كما تتميّ  .5

نات إمكانّية تعديلها بشكل يتماشى مع التغّيرات  واقعّية؛ أّي من الُممكن تنفيذها باالعتماد على إمكانّيات الُمؤسسة، وتتيح هذه المواز 

 .في الظروف الُمؤّثرة على حالة الُمؤّسسة

 دور المحاسبة اإلدارية في دعم وظائف اإلدارة

المحاسبة اإلدارية هي الطريقة االمثل في تحديد وقياس وجمع وتحليل وإعداد المعلومات المالية التي تديرها اإلدارة للتخطيط والتقدير  .1

 .لسيطرة على المنظمة بما يضمن االستخدام المناسب للمواردوا

 .إنشاء وإعداد التقارير المالية للمجموعات غير اإلدارية مثل وكاالت إنفاذ القانون ومسؤولي الضرائب .2

 ببساطة يمكننا أن نقول أنها محاسبة التخطيط ، التحكم ،تعد جميعًا أنشطة صنع القرار للمنشأة. .3

المنظمات ذات التطور التكنولوجي في الصناعات تتغير في أنظمة اإلنتاج ، مع تغييرات معقدة وعميقة بحيث أن اإلدارة وحدها إن   .4

 هي المعرفة الكافية عن بيئتهم في المنشأة.

 نظام مساعدة اإلدارة و اتخاذ القرارات 

ألهداف، وتحديد المشكلة، وتحديد الحلول الممكنة وتقييم  من الضروري إنشاء نظام لمساعدة اإلدارة في تحديد المشاكل، وتحديد ا .1

 .الحلول، واإلختيار لتنفيذ الحل األمثل، والمراقبة والتقييم

   .تطوير نظام معلومات المحاسبة اإلدارية، بحيث يوفر جزًءا مهًما من المعلومات المطلوبة .2

 .ت والتجارب الشخصية والمعلومات الواردة في البيانات الماليةيمكن للمديرين أداء واجباتهم بكفاءة حتى باالعتماد على المعلوما .3

 .تم إنشاء نظام معلومات، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية والنمو وتوسيعها بما يتماشى مع تطوير وإنتاج النظم .4
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في أنشطة التخطيط والرقابة و صنع القرار دور المحاسبة اإلدارية هو إعداد وتقديم المعلومات ذات الصلة والمفيدة لمساعدة اإلدارة   .5

 .وكذلك اإلدارة الرشيدة في تحقيق األهداف التنظيمية. ال يمكن اعتبار المحاسبة اإلدارية كمجموعة من القواعد الثابتة

 تقوم بمساعدة الناس في المنشأة )مجلس اإلدارة والمديرين وغيرهم من األشخاص( في صنع القرار.  .6

 .شارة إلى السياسات والخطط المستقبلية للمنشأة توجيه موثوق به لإل .7

 أهمية المحاسبة اإلدارية للمنشآت والمؤسسات

إن العديد من المنشآت المتنافسة من أجل البقاء في األسواق والمرتبطة بالتغير السريع للتكنولوجيا تقوم باستخدام األساليب الحديثة  .1

 على تحسين مراقبة الجودة وخفض تكلفة منتجاتهم او بضائعهم.  وذلك للعمل باستمرار

التقليدية والتحرك نحو رؤية طويلة األجل للمحاسبة   .2 النظم  المعلومات الخاصة بها وتجنب  تقوم العديد من المنشآت بتغيير نظم 

 .اإلدارية

ج منتجات أفضل ذات مميزات أفضل  يبحث الموظفين عن أجور أعلى ويسعى المساهمون إلى حصة أكبر وتجري منافسة إلنتا  .3

 .وأسعار أقل

 يعتمد نجاح األعمال على كيفية إدارة كل هذه العوامل و استخدام التقنيات الحديثة من قبل المنشآت. .4

 .تزايد المنافسة االقتصادية يفرض ضغوًطا كبيرة على المديرين التخاذ قرارات العمل من أجل تحسين األداء المالي في هذه المسألة .5

ستخدام إدارة التكاليف والتحسين المستمر للمؤسسة تعد من أهم عوامل النجاح والتي تجعل من المدراء قادرون على إتخاذ القرار  إ .6

 الصحيح. 

 .يقوم هذا النظام أيضا بتحديد وقياس تكلفة األنشطة األساسية للمنشآة .7

 دور المحاسبة اإلدارية في زيادة كفاءة المنظمات 

ها أهداف مختلفة وقد يكون لديها مجموعة من األهداف لذلك، من المستحيل تطوير قواعد شاملة وموحدة لجميع  اليوم، المنظمات لدي

 :المنظمات. تشمل األهداف التي تؤكد عليها المنظمات بشكل متكرر ما يلي

 رة العلمية(. تتمثل الوظيفة األساسية للمحاسبة اإلدارية في مساعدة اإلدارة من خالل عملية تعظيم الربح )اإلدا

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

774 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

يسعى نظام المحاسبة اإلدارية إلى تخصيص جهاز ويتم تنفيذ هذه المهمة بإذن من اإلدارة واختيار األهداف التشغيلية وتوزيعها في جميع  

 أنحاء المنظمة. يتم تعيين مسؤوليات األداء لألشخاص، وعادة ما يشار إلى هذه العملية باسم التخطيط )مبادئ اإلدارة(. 

 النظام المحاسبي هو نظام خاضع للرقابة يمكنه تحديد وتصحيح األداء الضعيف بإذن من اإلدارة )اإلدارة العلمية(.

ضمان الحكمة والمعرفة الكافية داخل المنظمة، مما يسمح بإجراء مقارنة دقيقة للمسؤوليات لتحديد مجال األداء والحصول على الفوائد  

 بادئ اإلدارة(.النهائية وتكاليف اإلجراءات )م 

 النظام المحاسبي هو نظام غير متحيز لتقييم األداء، حيث يتم إزالة الرغبات الشخصية بسبب موضوعية النظام )مبادئ اإلدارة(.

إلى مستويات اإلدارة  التي يمكن تحديدها  المعلومات  الرئيسية: تقديم  أهدافه  الذي تشمل  المعلومات  المحاسبة باسم نظام  إدارة  ُتعرف 

ختلفة الستخدامها في وظائف صنع القرار والتخطيط والرقابة والتيسير( بمثابة وسيلة للتواصل الفعال داخل أنفسهم االستخدام الفعال الم

  لـ الميزنة وتقنيات التحكم األخرى في المحاسبة التي تتطلب فهم التفاعل بين هذه التقنيات والدوافع ومستويات المنظمة التي تحتاج إلى 

 السيطرة. 

تعتبر عملية المحاسبة اإلدارية إلى حد كبير أسطورة المحاسبة في توفير المعلومات لصانعي القرار، مثل أن المحاسبين يتمتعون بمجال  

 .واسع جًدا لصنع القرار بشأن اختيار البيانات ومعالجتها واإلبالغ عنها

نطوي على تغيير في العناصر الهيكلية والتكنولوجية واألهداف  اليوم، سيؤدي االستحواذ غير المنظم وغير الحكيم على األهداف التي ت

واألنماط الوظيفية، إلى معاناة المنظمات من األزمات والركود. جعلت العوامل التالية من الصعب على المديرين المعاصرين تطوير 

 األهداف التنظيمية:

حيطية. أدت العوامل والعناصر مثل زيادة تطوير التكنولوجيا، والتنمية تخضع المنظمات كنظم مفتوحة للتأثير الخطير لبيئتها الداخلية والم

االقتصادية، والشبكات التجارية المتشابكة والمعقدة، والتحديات في تلبية احتياجات السوق، واالنتقال من مسار المنافسة المتعرج، إلى  

 .قوانين ولوائح أكثر صرامة تحكم تطوير أهداف المنظمة
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ظمات المعاصرة ظاهرة الصراع بين مختلف األجزاء المكونة للنظام بأكمله، أي مجموعاتها الفرعية وأنظمتها الفرعية. هذا  لقد واجهت المن

ماد الصراع الذي ينتج عن عوامل مثل االختالفات في اإلدراك واإلدراك، واألفكار والمعايير، واألهداف، والقيم والمواقف من المديرين، واعت

من المنظمة، وعدم اليقين في األدوار والمسؤوليات، وما شابه، أمر ال مفر منه الميزة التي يجب حلها أو إدارتها من   األجزاء المختلفة

 خالل لبقة المديرين.

المنظمات كظاهرة ديناميكية، تخضع دائًما للتغيير. إن الخطط العقالنية لإلدارة التي ستتحقق باالعتماد على معلومات مطمئنة هي سر 

التنظيمية في ظل الظروف المعقدة والصعبة الحالية. في غضون ذلك، يعد نظام المحاسبة التخل ص من المشاكل وتحقيق األهداف 

اإلدارية أحد طرق توفير هذه المعلومات. المحاسبة اإلدارية هي فرع من فروع المحاسبة تم تصميمه لتلبية احتياجات التخطيط الداخلي  

جموعة متنوعة من المعلومات حول مختلف القضايا التشغيلية والمالية. يتم تفسير هذه المعلومات التي يتم والمعلومات للمديرين ويوفر م

توفيرها في شكل تقارير مفصلة وترجمتها واستخدامها من قبل المديرين والمستخدمين اآلخرين. بالطبع، تجدر اإلشارة إلى أن نجاح 

اتخاذ القرار لمديري المحاسبة، بعد توفير المعلومات المحاسبية لهم. لذلك، فإن توفير   المحاسبة اإلدارية يعتمد على مدى التحسن في 

هذه المعلومات وحدها، ال يمكن أن يساعد المديرين في تنفيذ واجباتهم ، ولكن يجب أن تحتوي المعلومات المقدمة على بعض الميزات 

المق المالءمة، والتوقيت، والدقة، واألهمية، وقابلية  المحاسبة )مثل  فشلت  إذا  القرار.  المديرون في عملية صنع  التي يستخدمها  ارنة( 

ه اإلدارية في توفير إدارة المعلومات المطلوبة بالجودة الالزمة، بحيث يمكن أن تكون فعالة في قرارات اإلدارة، فإن النظام المذكور أعال

 دمة لها أهمية قصوى ويجب أن تؤخذ في االعتبار بشكل خاص.سيفرض تكاليف على المنظمة فقط. لذلك ، فإن جودة المعلومات المق

 كيف يستفيد أصحاب المنشآت من محاسبة التكاليف

تهدف محاسبة التكاليف إلى تقديم البيانات الصحيحة ألصحاب القرار المعنيين بإعداد الميزانية وتحليل الربحية، حيث أن الخطأ بقيم 

 .تشكل خطرا على عملية التطوير واالستثمار بطريقة غير صحيحةهذه البيانات يمكن أن يؤدي إلى أخطاء 

ى لذا تركز محاسبة التكاليف على تحليل البيانات بدقة واحترافية ومراعاة تخفيض األخطاء وعدم الدقة المرتبطة بالبيانات إلى الحد األدن

 للوصول إلى قرار استثماري صحيح.
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 المنشآت أهمية محاسبة التكاليف ألصحاب 

تكمن أهمية محاسبة التكاليف في تتبع النفقات المالية للمنشأة، وتحديد الثغرات التي تقود إلى :أهمية محاسبة التكاليف ألصحاب المنشآت

هدر في أموال المنشأة، كما تغطي الدراسات التي تندرج تحت إطار محاسبة التكاليف قيمة مكاسب المنشأة وتطوير آليات ضبط التكاليف 

 لداخلية وكفاءة اإلنتاج. ا

 الميزات التي تقدمها محاسبة التكاليف ألصحاب المنشآت

تقدم محاسبة التكاليف جملة من الميزات التي تساعد أصحاب المنشآت في إدارة منشآتهم ودراسة حالة اإلنتاج وتصحيحه في حال وجود 

 .ةأخطاء، ووضع تصور لخطة التشغيل الالحقة التي ستعتمد عليها المنشأ

: تحديد التكلفة اإلجمالية هي أهم أهداف محاسبة التكاليف، حيث يمكن للمنشأة توزيع التكلفة اإلجمالية تحديد التكلفة اإلجمالية .1

وتقسيم رأس المال إلى مجموعة من األجزاء ضمن أقسام عمل مختلفة. تقدم محاسبة التكاليف تصور عام لصاحب المنشأة عن  

 المنشأة القيام به في كل مرة من مرات اإلنتاج.  مستوى اإلنتاج الذي تستطيع

: توفر محاسبة التكاليف البيانات الالزمة لفريق العمل لتعزيز القدرة على التحكم بالتكاليف اإلجمالية  تسهيل عملية التحكم بالتكاليف .2

اسة التكاليف على أساس سنوي أو ربع  للمؤسسة استنادا للدراسات التي تغطيها محاسبة التكاليف. تقوم المنشآت التجارية بإجراء در 

 .سنوي إلجراء الضبط الدقيق لتكاليف اإلنتاج الكلي

تضمن عملية التحكم بالتكاليف ادخار الكثير من النفقات من خالل تخصيص المبلغ المناسب لكل قطاع من قطاعات اإلنتاج، دون  

 .الستغناء عنها واالستفادة منها في قطاعات أخرى اإلسراف في تقدير التكلفة وتخصيص مبالغ إضافية تستطيع المنشأة ا

إلى نتائج قد تكون كارثية على عمل    - خاصة في مستويات اإلدارة العليا-يؤدي اتخاذ القرار الخاطئ    تقديم الدعم التخاذ القرار:  .3

 ات العمل المستقبلية.المنشأة. تساعد محاسبة التكاليف على تقديم البيانات الالزمة للمساهمة في اتخاذ القرار بشأن سياس 
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: تتيح محاسبة التكاليف وضع تصور دقيق لتكاليف كل منتج أو خدمة. يمكن من خالل دراسة تكاليف المراحل  تحديد سعر البيع .4

اإلنتاجية تحديد سعر بيع المنتج بشكل أكثر دقة، والذي يوفر منافسة أعلى في السوق كونه يحقق هامش ربح أفضل ما يمكن نسبة 

 نتاجه.لتكاليف إ

: تعد المكافآت أفضل وسيلة تشجيع لتحقيق إنتاج ذو جودة عالية. عند دراسة تكاليف اإلنتاج  وضع خطط المكافآت في المنظمة .5

من خالل محاسبة التكاليف، يمكن وضع خطة تشجيعية للعمال تتناسب مع الميزانية المخصصة لتكاليف اإلنتاج، دون هدر في  

 لموظفين في عملية اإلنتاج.موارد المنشأة من أجل تشجيع ا

: تلزم إجراءات القيام بمحاسبة التكاليف جميع المدراء بتقديم المعلومات الالزمة للوصول إلى  تعزيز التعاون بين مدراء المنشأة .6

نتائج صحيحة وذات مستوى عالي من الدقة، تعزز هذه اإلجراءات من تواصل المدراء مع بعضهم البعض والوصول إلى صيغ  

جماعي تزيد من كفاءة المنشأة في أداء مهامها عبر وسائل التواصل التي يلجأ إليها المدراء للوصول إلى التقرير النهائي تعاون  

 .المطلوب

: تساعد محاسبة التكاليف المنشأة على معرفة المنتجات التي تحقق أكبر عائد في حال إنتاجها، من أهم  تحديد المنتجات المربحة .7

تقدمها محاسبة التكاليف هي تحديد نفقات جميع المنتجات التي تقدمها المنشأة، وتقدير المنتجات األكثر ربحية، المعلومات التي  

 .وهو ما يخفض من احتماالت خسارة المنشأة

البيانات .8 التي تقوم بها، تساهم محاسباإلفصاح عن  المعنية حول عمليات اإلنتاج  للجهات  البيانات  إلى تقديم  المنشأة  ة  : تحتاج 

 .التكاليف في تحديد البيانات الالزمة الستصدار الملف المتعلق باإلفصاح عن بيانات اإلنتاج في زمن محدد

في تخفيض األخطاء التي يتعرض لها    -والذي تشكل محاسبة التكاليف دورا أساسيا في جمع بياناته-كما يساعد اإلفصاح عن البيانات  

 ليات االحتيال؛ كون اإلفصاح عن البيانات أحد األدلة التي تحدد مكان التالعب والغش إنتاج المنشأة، إضافة إلى الوقاية من عم

 محاسبة التكاليف حسب أنواع المنشآت 

تتبع محاسبة التكاليف من الناحية العلمية نفس القواعد والخوارزميات الستخراج البيانات والحصول على التقارير، إال أن بيئات العمل 

 اليب متعددة لمحاسبة التكاليف، وفيما يلي محاسبة التكاليف في بعض أنواع المنشآت على سبيل المثال: ضمن المنشآت تفرض أس
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تهتم محاسبة التكاليف الصناعية في العمليات التي تؤثر على عمليات اإلنتاج وتقييم   :محاسبة التكاليف في المنشآت الصناعية •

اح المنشأة، وضبط تلك العمليات وفق اإلجراءات الموصى بها، وتحتوي المخزون، يمكن أن تؤثر هذه العمليات في تطوير أرب

 وتحليل هامش الربح.  محاسبة تكاليف المراحل اإلنتاجية مجموعة من القيم أهمها تحليل قيد عملية اإلنتاج

نفاق السياحي وتكاليف  : تهتم محاسبة التكاليف السياحية في العمليات التي تؤثر على اإلمحاسبة التكاليف في المنشآت السياحية •

الرحلة اإلجمالية، يمكن أن تؤثر محاسبة التكاليف السياحية في تخفيض نفقات البرامج السياحية التي تقوم بها شركات الطيران، 

ى  إضافة إلى تخفيض تكاليف األنشطة الخدمية التي تقدمها المنشأة السياحية لزبائنها ومعرفة مواطن الخسارة الربحية التي تؤدي إل 

 فقدان عدد كبير من السياح. 

: تهتم محاسبة التكاليف في المستشفيات في العمليات المؤثرة على المرضى وتحقيق الجودة  محاسبة التكاليف في المستشفيات •

 والراحة بأقل التكاليف وأعظم األرباح، تشمل محاسبة التكاليف في المشافي جميع األنشطة التي تساهم في توفير العالج من صيانة

 .أجهزة طبية إلى رواتب أطباء وعمال المشفى إضافة إلى تكاليف المواد األولية وغيرها

ال بد إلدارة كل منشأة مهما كان نوع نشاطها التجاري من إعداد دراسة دقيقة مبنية على أسس ومعايير محاسبة التكاليف لضبط  

للمنشأة، يمكن االستعانة بخدمات شركة إيراد لإلستشارات  عمليات اإلنفاق والهدر بالموارد. إلعداد دراسة تكاليف شاملة ودق يقة 

 المحاسبية.

تهتم هذه المحاسبة بقيمة الضريبة أو بقيمة الزكاة، وذلك عن طريق تحديدها باالعتماد على القوانين    :محاسبة الضرائب والزكاة •

 .مستحقة للضريبة أو للزكاةالموجودة، أي على الوعاء الضريبي أو وعاء الزكاة، أي أنها تحدد المبالغ ال

تهتم هذه المحاسبة بالطرق المحاسبية الالزمة لمراجعة سير الحسابات، ومصداقية البيانات التي تقدمها لألطراف    :محاسبة المراجعة •

حيث يكون الخارجية، مع ضرورة تحري المصداقية والشفافية، علمًا أّنها تتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ب

الطرف القائم بذلك طرفًا خارجيًا محايدًا وهو ما يعرف بالمحاسب القانوني أو مكتب المراجعة، حيث يرتبط عمله باإلدارة، كما تعّينه  

 الشركات الكبيرة لمراقبة النظام الداخلي لها 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

779 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

المنظومة الحكومية، وعادًة ما تأخذ   تهتم هذه المحاسبة بعمل حسابات الحسابات في الدولة وفي  :المحاسبة الحكومية والقومية •

باالعتبار الموازنات، وكيفّية معالجة فائضها أو نقصها، إضافًة إلى الرغبة في تحديد قيمة اإليرادات المتوقعة، ومحاولة تغطية عجز 

 .الموازنة لها

األسهم، أو كيفّية دخول وخروج : يهتم هذا النوع بشرح العمليات الخاّصة بالشركات، مثل شركات االكتتاب، و محاسبة الشركات •

شريك في الشركات التضامنية، إضافًة إلى تبيان كيفّية تصفية الشركاء، وتوضيح عالقة المنشأة بأصحابها، وغيرها من المعلومات 

 الخاّصة بحقوق الملكية في الشركة. 

المتخصصة • الشركات  المنشأت    : محاسبة  بالتعامل مع  المحاسبة  المحاسبية تهتم هذه  الطرق  متّفقة مع  أنّها  المتخّصصة، علمًا 

 واألساليب، كما تمنح معلومات عن كيفّية التعامل مع بعض المجاالت األخرى، أو توّضح ما هو متعارف عليه داخل مجال معين. 

 الخاتمة

مؤسسات اليوم، مع التغييرات في األبعاد يوفر نظام التحكم في اإلدارة معلومات قيمة عن احتياجات المديرين على مستويات مختلفة من ال

دام  السياسية واالجتماعية واالقتصادية، يحتاج نظام التحكم اإلداري في القطاع العام أيًضا إلى التغيير والتكيف مع الظروف الجديدة واستخ

تطوير المنشآت وتحسين أدوات جديدة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. الغرض من هذا البحث هو توضيح أهمية المحاسبة في  

منع الخدمات. وأظهرت نتائج الدراسات السابقة أن نظام الرقابة اإلدارية، إذا كان لديه األدوات الالزمة، يمكن أن يلعب دوًرا رئيسًيا في  

مراقبة إداري ضروري الفساد، وزيادة الشفافية والمساءلة، ووضع الميزانية على أساس األداء، والتدقيق على أساس األداء. إن وجود نظام  

ألي منظمة؛ سيساعد مثل هذا النظام في تحديد تدفق الموارد، ومساعدة اإلدارة في اتخاذ القرار، وتحفيز الموظفين، واتخاذ القرارات 

في النهاية المتعلقة باالستعانة بمصادر خارجية والتعاقد، وتقليل وقت تقديم الخدمة، والعديد من القضايا األخرى في المؤسسات، وسيؤدي  

رية  إلى تخصيص الموارد على النحو األمثل، ومنع الفساد، وزيادة الشرعية والشفافية والمساءلة، لذلك فإن االستخدام األمثل للمحاسبة اإلدا

 في نظام الرقابة اإلدارية يحسن من تحقيق األهداف التنظيمية وفعالية البرامج. 
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 :المصادر والمراجع
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Abstract: 

The management accounting system is the most important source of information that is very important for providing the 

strategic objectives of the organization. Therefore, any deficiencies and weaknesses in the system reduce efficiency and 

productivity and will create many problems in the organization. The management accounting system as an important subset 

of the financial and non-financial information system provides a variety of types of information to users, especially managers 

of any organization. According to the possibilities, capabilities, and limitations of each economic organization, management 

accounting is a method of controlling, evaluating, and making judgments, in relation to past performance and future 

prospects, management is impartial and assesses the degree of efficiency, effectiveness, and economic operation of any size, 

size, and shape. Therefore, in this paper, we present the main issues that were addressed in the importance of accounting and 

then express the importance of accounting in developing facilities and improving services 
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