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 االساليب الكمية لمتنبؤ بتقديرات الموازنة
يعتبرررلتخطتططررريطتائرررالتاظرررالعتخاالخلثتتخطععيررراتئيررراتت ررروتيعررررتيرررات تخاالخلثت  ررر اطي تتتل  ررر تت

خط اضرراي تتخاهررالخعتاهررالخا اتىطرررت   ايرر ت رراتخطططررطتخطتي رريعي تخطتررحتتترر ال تتىطرررتتئ يرر ت
اتتبعررالتهررلختخطططررطتخطتي رريعي تتاررحت   ايرر تخط اخيةررالتخطت اليليرر تتخطتررحتتت ررتطال تاررحتخطا ررلتت

ايعت رالتخطتةبر تبت راليلخلتت.ةي هتتاالخثتتطعل اب تيعرتخطةتالجتتخطيععي تخطتحتتتئ  تاحتخطيتلثتخط  بع 
تت‘‘خط ال رراتخطي ةيرر تهررلختتخا رراطيمت تخط اخيةرر تيعرررت   ايرر ت رراتخا رراطيمتخطه يرر تا رراتاهرر 

 .ئياتتت تطال تاحتتت اليلتخط بيعالتخط تا ع تاحتخطيتلثتخطتحتتعالتية اتخط اخية 
 :تعريف السالسل الزمنية

خط ع ررررع تتخطي ةيرررر تتهررررحتت   ايرررر تت رررراتتخطبياةررررالتتخطتاليطيرررر تتخطتررررحتتت ررررعتتتطررررالتتائررررالت
ت,خطي ةيررر ت تغيررررلياتاتتضررر اتخط ع ررررع ت,خط تغيرررلخلتطرررالاتيررررالالت ررراتخطيترررلخلتخطي ةيرررر تخط تعا بررر 

 خطي ات)تخط تغيلتخط  ت ا(تاخطثاةحتهات ي  تخطظاهلت)تخط تغيلتخطتابو(ت.ت:خااا
 :اتة   تخطتغيلخلتخطتحتتئالاتاحتخط تغيلتخطتابوت)ت ي هتخطظاهلثت(تىطرتةاييا

 :تغيرات مفاجئة في قيمو الظاىرةتتت
تهلخلهاته اتخة اتاتت ت لتتل وتخطرتياخ اتي عمتخطتةب تب اتةظلختطئالاث اتخط يا ئتايال ت

تخاتطيتلثتي ةي ت  يلثت.
 :منتظمة تغيراتتت

 :اهحتتغيلخلتتئالاتب الثت ةتظ  تبئياتي هاتخطتةب تب اتاتة   تىطر
 .تغيلخلت التتهاات  ت لثتطيتلثتطايع تة بيا تت-ت,تغيلخلت ا  ي ت-

 :اتيتلضتخط ال اتخطي ةي تىا
 خطتطالتاحتخطظاهلثت اعتي ت لتاحتخط  ت با. 
 خطظلاعتتخط  ثلثتتاحتتخطظاهلثتتطاتتتتغيلتتة بيا تتاحتتخط  ت باتت اتتطالات

 .خاتلخضتثبالت عالاتخطتغيل
 اطلطكتي ت لتخطتةب تبا تطالخ تا عامتخط ال اتخطي ةي تيعرتاتلخلتتت-

 . ئالاالثتاحتخط  ت با
 خطتيالتتاتلثتتخط ع ع تتخطي ةي تتي متتااتتيهااتت بيةا تتيعرتتا استتت-

ت.خت ا تاتشابهتخطظلاعتيبلتاتلثتخط ع  تخطي ةي 
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 الموسمية
 

 وأ الفجائية 

 العرضية

انواع ال                                  انواع   التغيرات التي تطرا على       

 الظواهر مع مرور الزمن

 :عناصر السمسمة الزمنية
تطعتةب تتب ي  تتظاهلثتت عية تتاحتتخط  ت باتتي متتتئاليالتتااللخ  تتيةا لتتخط ع ع 
خطي ةي تطعتعلعتيعرتخطتغيلخلتخطتحتتطلاتيعرتهاتية لت اتئياتطبيعت اتا  الخلهات

 .هلختخطعةا لتبعض اتياتبعضتاخت اه اتاهلطكتتئاليالتخططل تخطتحتتعيا
ت

  :االتجاه العام
تئاليرالتتخات راختتخطعرا تتطعظراهلثت ئرراتتت:تئعيراتتخط ع رع تتخطي ةيرر تتهرحخطططراثتتخااطررتتارحتت

اي  ررالتباات رراختخطعررا ت)تا رراالت ررعاكتيررا تطع ع ررع تخطي ةيرر تةئرراتخطييرراالثتااتتخطة  ررااتتت,خطتةبرر 
خطظاهلثتت ئاتتخطتةبر تتبئيراتيت يريتهرلختخطتلبرلمتتتحباطلغ تت اتتا االتتبعضتتخطتلبلبالتتا

 بعال تخطشالثتاتخاتتعللتتئاليالتططتخات اختخطعا ت(
 :اي العتتئاليالتخات اختخطعا تىطرتتئ ي ت اتيعر

 ياستخةئلخعتخط ع ع تياتخات اختخطعا تا تطالخ  اتاحتت اليلتخطتغيلخلتخط ا  ي تااتت-1
 .خطالالي 

خات اختخطعا تاخط  الة تبياتخت اهالتخط ال اتخطي ةي تاللخ  تخطعاخ اتخط  ثلثتاحتت-2
ا اتتخططل تخط  تطال  تاحتتعيياتططتخات اختت,ا ئاااتخطتةب تباات اختتط  ت باتخطظاهلث

 :خطعا ت اتيعر
 .طلي  تخطت  يالتباطيالت-
 .طلي  ت تا طتة يرتخط ع ع ت-
 .طلي  تخط تا طالتخط تئله ت-
 .طلي  تخط لبعالتخط غل ت-
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اطب رررا تتططلي ررر تخط لبعرررالتخط رررغل تيرررت تتئاليرررالتطرررطتخات ررراختتخطعرررا تتخطرررل تيعبرررلتيرررات رررعاكت
اةظررررلختااتخات رررراختخطعررررا تتيهررررااتططررررا ت  ررررت ي ا تارررر اتت,ظرررراهلثتت عيةرررر تاررررحتيال ت رررراتتبرررراطي ا

ت:خط عاالط تخط  تطال  تهحت عاالط تخطططتخط  ت ي 
 ص = ا + م س ,,,,,,,,,,,,, ( 1 ).

ت.ااته ي تخطظاهلثت ئاتخطتةب )تص(تت ثات ي  تت:ئيا
ت.(ت يلس(ت ثاتخط يءتخطثابلت اته ي تاات ي  تخطظاهلثتيةال اتتهاات ي  ت-ا

 .ت ثات  الخلتخطتغيلتاحتخطظاهلثتطهاتاتلثت اتخطيتلخلت-م
تت.)تس(تت ثاتخطيتلخلتخطي ةي 

ي ررب تاطعتةبرر تبه يرر تاات ي رر تخطظرراهلثت)تص(ته تغيررلتتررابوتبا ررتطالخ ت عاالطرر تتخططررطتخط  ررت ي ت
ت.م(تطهاتاتلثتي ةي ت)تس(ته تغيلت  ت ات, اتخطضلاليتتئاليالتهات ات)تا

م(تطتعيررياتخططرررطتخط  ررت ي تخط  ثررراتطالت رراختخطعرررا تي هرراتخ رررتطالخ تتت,اطتئاليررالت ي ررر تهررات رررا)تا
ت:خط عاالطتياتخاتيتيات

تئياتاتيالالتخط شاهالخلت( 2 )مت  رتستت+اتاتت=  رتصتت
ت *تستت(2)تتخط عاالط تحبضلمتتطلات ( 3 )(2مت  رت)تست+ا)ت  رتتس(تت=  رتستصت

م(ت رراتتطررالاتة رراتتة طرر تت(ت ),اتت( ي رر تهررات رراتإلي رراالاي هرراتتب رريطتخطع عيررالتخطئ ررابي ت
بئيراتتيلخيررتيةرالتخطتيرالتة طر تخا راتت,خا اتباطة ب تتطعي اتىطرت ي  ت اتخط ي تخطا رطح

ت. يلت=اات   اعتستخط اليالثت
ت  ررتصت=تاتا(ت2اباطتاطحتااةهتاحت عاالط ت)

ت  ررتصتتتتتتات=تتتتتتتتتتتتت
تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 2ات  رتست=(تت  رتستصتت3ااحتخط عاالط ت)ت
   رتستصتتتتم=تتتتتتتتتتتتتتتتتت

 2  رتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت(3)اارتخط عاالط ت
مت=

 :التغيرات الموسمية
هرر اتتهررااتلبرروتت,خطتغيررلخلتخط ا رر ي تهررحتتعرركتخطتررحتتتهررللتباةتظررا تتطررالاتتاتررلثتي ةيرر ت عيةرر 

اخطغرلضت راتاللخ ر تخطتغيرلخلتخط ا ر ي تهرات علار تاثرلتخط ا رر تت, رةاي تااتشر لي تااتا ربايي 
طررلطكتي ررتعي تخا ررلتاللخ رر تتخثررلتهرراتاتررلثتي ةيرر تيعرررتئررالثتيعرررت رري تت,اررحت رري تخط ع ررع تخطي ةيرر 

 :اطئ امتخطتغيلخلتخط ا  ي تةتبوتخطططاخلتخطتاطي ت,خطظاهلثتتطالاتاتلثت اتخط ةاخل
تئاليالتططتخات اختخطعا )تخط ي تتخات اهي ت(تطع ع ع تخطي ةي تبطلي  تخط لبعالتتت -1

تخط غل تالطكتبغلضتيياتخطتغيلتخط ا  حتياتخطتغيلتاح
 .خات اختخطعا تتتتتتت
ئ امتخاةئلخاالتخاتة متخط ي تخا عي تياتخط ي تخات اهي تخطتحتت تئ اب اتيات -2

 طلي ت عاالط تخط لبعالتخط غل ت=
ت111*تتتتتخط ي تخا عي تاحتهاتلبوت ةهتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تخط ي تخات اهي تطةيستخطيتلثتتتتتتتتتتتتتتت
ئ امتخطالطياتخط ا  حتاهاتيبالثتيات تا طتتخاةئلخعتطهراتاترلثتي ةير تتت ثراتخطتغيرلتت-3ت

 .  خط ا  حتطعيتلثتالطكتبغلضتخ تبعاالتاثلتهات اتخات اختخطعا تاخطتغيلخلتغيلتخط ةتظ
ت
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ت111*تة متخط بيعالتخطيععي تخطرتخط بيعالتخات اهي تطهاتلبوت ة تخطلبوتخااات=تتتتتتتت
تخط ي تخات اهي تطةيستخطيتلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

يت تخ تطالخ تخطالطياتخط ا  حت)تالطياتخطتغيلخلتخط ا  ي (تطعتةب تب ي تخطظاهلثتت ا  يا تتالطكتتت-4
خطالطياتت×(تت(1بضلمتتخط ي  تتخات اهي تتخط  اللثتتطهاتتاتلثتت)خطتحتت تئ اب اتارتخطططاثت

 (..خط ا  حتطعيتلث
ت: ثاا

 خالت اخية تخط بيعالتاخاللتتطال تتشله تتخطة لتخطبياةالتخطتاطي تتت  يالخ تايال
ت)تبااعتخطائالخل(ت 2012:طع ة تخط اطي ت

تخط بيعالتخات اهي تخط بيعالتخطيععي تخطيتلخلتخط اطي تخط ةاخل
 175 200تخطي اتخااات2112

 250 250تخطي اتخطثاةح
 300 250تخطي اتخطثاطا
 275 300تخطي اتخطلخبو

 250 300تخطي اتخااات2111
 300 250تخطي اتخطثاةح
 325 300تخطي اتخطثاطا
 350 325تخطي اتخطلخبو

 300 275تخطي اتخااات2111
 350 325تخطي اتخطثاةح
ت400 350تخطي اتخطثاطا
 325ت350تخطي اتخطلخبو

تتت
ت
ت
ت

ت
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 2012:الربع سنوية من عام  لمفترات االتجاىيةالتنبؤ بالمبيعات -1
با تطالخ تت عاالط تت2012طعيتلخلتخطلبوت ةاي ت اتيا تتخات اهي يت تتئ امتته ي تتخط بيعالتت

اتتت ثاتتتت,متتستتئياتتصتتت ثاتته ي تخط بيعالتتخط تا ع تت+اتتتت=خطططتتخط  ت ي تص
ت(خط اطي تخطلبوت ةاي تخطيتلخل لالت)تخطي اتتتتغيلت وتتغيلتاتحخطه ي تتخطثابت ت اتخط بيعالتخطت

ات ثاتت,ائالثت12,500مت عالاتخطتغيلتخطلبوت ةايتاهاتت,اطعتتائالثتت175هلختخط ثااتتتتحاتحاه
خط بيعالتتتائياتبالاةاتخطتةب تب ععا  ته ي ت,خط ع ع تخطي ةي حت ئاتخطتا وتاتستتلتيمتخطيتلثتخط اطي 

خط ع ع تتتاحت1ت ثاتخطيتلثتتل  تتحاهت2009يا تتتا تخاااتاطي اتبالاتبتحخطيتلخلتخط اب  تخطتحتا
 ىلاتت...اههلختتتت2ت ثاتل  تت2009خطثاةحت اتيا تتاخطي اخطي ةي ت

تخطي ااتت18خطثاةحتتخطي ااتتت17تهاخط ع ع تتاحت2012 اتيا تتخاااتطي ايهااتتتلتيمتتخ
يعرتت2012خط اطي تتطع ة تخات اهي اباطتاطحتتهااته ي تخط بيعالتت20تخطلخبوتطي ااخت19خطثاطات

تت(تائالثتبااعت (خطةئاتخطتاطحت
 ائالثت387.5ت=تت17ت×ت12.5ت+ت175ت=ت2012 اتيا تتخاااتخطي ا
 ائالثت400ت=ت11ت×ت12.5ت175+ت=ت2012 اتيا تتحخطثاةتخطي ا
 ائالثت412.5ت=ت19ت×ت12.5ت175+ت=ت2012خطثاطات اتيا تتخطي ا
 ائالثت425ت=ت20ت×ت12.5ت175+ت=ت2012 اتيا تتخطلخبوتخطي ا

ت(خطعا تخات اخ اتاثلتتخط ي ت طع  )تتخات اهي ئ امتة ب تخط بيعالتخطيععي تىطرتخط بيعالتت-2
 :تئ مته اتيعر

ايت تت اليلتخط بيعالتخط تا ع تاحت ة تخط اخية تيعرتخ استتاللخ  تخات اخت
خطعا تطع بيعالتخطيععي تاحتخط ةاخلتخط اب  تط ة تخط اخية ت,تا التهاةلت عاالط ت
خطططتخط  ت ي تخطتحتت تخطتا اتخطي اتةتي  تطعتئعياتخائ الحتطالت اختخطعا ت

تطع بيعالتهحت
تست175000+12500ص=ت

تئاليالته ي تخط بيعالتخط تا ع تاحتهاتاتلثتلبوت ةاي تطع ة تخط طعام//ت
ت2112خط اطي ت
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تتتتتتتتت111*تهاتلبوت ة تتتتتتحاتخا عي ط ي تخ

 طةيستخطيتلثتخات اهي خط بيعالت
تخطة ب تخط لاي تخط بيعالتخات اهي تخط بيعالتخطيععي تخطيتلخلتخط اطي تخط ةاخل
ت%114 175 200تخطي اتخااات2112

ت%100 250 250تخطي اتخطثاةح
ت%83 300 250تخطي اتخطثاطا
ت%109 275 300تخطي اتخطلخبو

ت%120 250 300تخطي اتخااات2111
ت%83 300 250تخطي اتخطثاةح
ت%92 325 300تخطي اتخطثاطا
ت%92 350 325تخطي اتخطلخبو

ت%92 300 275تخطي اتخااات2111
ت%93 350 325تخطي اتخطثاةح
ت%88ت400 350تخطي اتخطثاطا
ت%108 325ت350تخطي اتخطلخبو

ت

 لكل فترة ربع سنويةايجاد الدليل الموسمي -3

اهاتي ثات تا طتخط ي تخط طع  ت اتخثلتخات اختخطعا تطهاتلبوت ة ت)تة متخط بيعالتخطيععي ت
ت)ت تا طتخطة مت(تطهاتلبوت ة تيعرتئال ت(:خطرتخط بيعالتخات اهي 

ت%114%+120%+92%)/3=109خطي اتخااات=ت)

ت%100%+83%+93%)/3=92خطي اتخطثاةحت=ت)
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ت%83%+92%+88%)/3=88خطي اتخطثاطات=ت)

ت%109%+92%+108%)/3=103خطي اتخطلخبوت=ت)

 2012ئ امته ي تخط بيعالتخط تا ع تطهاتاتلثتلبوت ةاي ت اتيا ت-4

اتئ متبضلمتخط بيعالتخات اهي تخط  اللثتطهاتاتلثتلبوت ةاي ت*تخطالطياتخط ا  حتطعيتلثت
تائالث(تب اع)تخط ي ت

 ائالثت412.50ت=تت%109ت×تت387.5ت=ت2012 اتيا تتخاااتخطي ا
 ائالثت368ت%=ت92ت×تت400 ت=ت2012 اتيا تتحخطثاةتخطي ا
 ائالثت363ت=ت88%ت×ت412.5ت=ت2012خطثاطات اتيا تتخطي ا
تائالثت483ت=ت103%ت×ت425ت=ت2012 اتيا تتخطلخبوتخطي ا

 التغيرات الدورية 

بيتلخلتخطلاخجتخطتحتتعيالتةي  اتاحتاتلخلتي ةي تاتت اتيات ة تاتت ثلتهحتتعكتخطتغيلخلت
اخطه االتخا ت االيت,تابلطكتا حتتطتععتياتخطتغيلخلتخط ا  ي ت اتئياتت ثلهاتباطظلاعت

تخا ت االي تخطعا  ت.

 التغيرات الفجائية او العرضية  

تهحتتعكتخطتغيلخلتخطتحتتت ثلتبعاخ ات طتعي تتل وتخطرتخط الا تخطبئت تخاتياخ اتا الي .





)1 -16(

املوازنات التخطيطية
تعرف الموازنة التخطیطیة على إنها ترجمة ألهداف الوحـدة االقتصـادیة فـي خطـة عمـل مسـتقبلیة، 

العلیـا، وتعـد الموازنـة أداة تسـتخدم للتعبیـر تعتمد على فـروض معینـة وتتطلـب موافقـة المسـتویات اإلداریـة 
إلـى تحقیقهـا، فقـد یتعلـق هـذا الهـدف بتحقیـق الكمي أو المالي عن الهدف أو األهداف التي تسـعى اإلدارة 

عــن رأس المــال أو تحقیــق نســبة ربــح معــین أو إنتــاج أو بیــع كمیــة معینــة أو رفــع الكفــاءة عائــد مرضــي 
وبعـد تحدیـد هـذه األهـداف تـأتي الخطـوة التالیـة .اإلنتاجیة للعاملین أو خفض التكلفـة أو أي أهـداف أخـرى

مة كمیـة ومادیـة ونقدیـة فـي خطـة عمـل مسـتقبلیة تخـص فتـرة مالیـة التي تتمثل بترجمة هذه األهداف ترج
.مقبلة

الموازنــات التخطیطیــة فــي الوحــدات االقتصــادیة علــى اخــتالف طبیعتهــا وأنشــطتها ویمكــن اســتخدام 
وكذلك على اخـتالف . سواء كانت صناعیة أو تجاریة أو خدمیة أو مالیة هادفة للربح أو غیر هادفة للربح

-:كانت أو كبیرة أو متوسطة، ومن أهم الوظائف التي تؤدیها الموازنات التخطیطیة هيأحجامها صغیرة
.إنها أداة للتخطیط الشامل بلغة موحدة. 1
. إنها أداة للتنسیق بین أوجه النشاط المختلفة ألقسام الوحدة االقتصادیة. 2
.ادیةإنها أداة للرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدة االقتص.3
إنها تساعد اإلدارة على وضع أهداف وسیاسات واضحة محددة مقدمة للوحدة االقتصادیة ككل واألقسام . 4

. بشكل مستقل
.إنها تساعد في مشاركة المستویات اإلداریة التنفیذیة في وضع خطة الوحدة االقتصادیة. 5

أنواع املوازنات التخطيطية 
انـب النشـاط فـي الوحـدة االقتصـادیة لفتـرة قادمـة عـادة مـا یطلق على الخطة التي تشـمل جمیـع جو 

وأهم ما تتضمنه الموازنـة التشـغیلیة والموازنـة ،باملوازنة الشاملة للعمليات اجلاريةتكون سنة أو أقل، 
. )سنركز فقط على الموازنة النقدیة(المالیة 

-:وتضم الموازنة التشغیلیة الموازنات والجداول اآلتیة
.التخطیطیة للمبیعات المتوقعة ویلحق بها جدول المقبوضات النقدیة عن المبیعاتالموازنة. 1
.الموازنة التخطیطیة لإلنتاج. 2
الموازنـــة التخطیطیـــة للمـــواد األولیـــة المطلوبـــة لإلنتـــاج، ویلحـــق بهـــا جـــدول المـــدفوعات النقدیـــة عـــن . 3

.مشتریات المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج
طیة لألجور المباشرةالموازنة التخطی. 4
.الموازنة التخطیطیة للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة. 5
.الموازنة التخطیطیة للتكالیف التسویقیة واإلداریة. 6





)2 -16(

الشاملة للعمليات اجلاريةمثال شامل إلعداد املوازنة 

زنة التخطيطية للمبيعات املتوقعةاملوا. 1
موازنــة الشــاملة للعملیــات الجاریــة للوحــدة االقتصــادیة، وتمثــل نقطــة البدایــة أو األســاس إلعــداد ال

وعادة مـا . وتبین هذه الموازنة المبیعات المتوقعة موزعة حسب فترة الموازنة معبرًا عنها بالمبالغ والوحدات
یلحــق بهــذه الموازنــة جــدوًال للمقبوضــات النقدیــة عــن المبیعــات یعــد وفقــًا للسیاســة التــي تعتمــدها الوحــدة 

.في تحصیل قیمة المبیعاتاالقتصادیة

-:مبین أدناهاقدرت المبیعات الفصلیة المتوقعة لشركة البصرة الصناعیة كم/ مثال

الرابعالثالثالثانياألولالفصل

1000150020001500)وحدة(حجم المبیعات 

2006/ 12/ 31المـدینین فـي / وحدة، وٕان رصید حــ/ دینار75علمًا إن سعر بیع الوحدة الواحدة 
دینار وسیسدد خالل الفصل األول، كذلك إن سیاسة الشركة في تحصیل المبیعات تقوم 24000قدر بمبلغ 

.خالل الفصل التالي لفصل البیع% 60من قیمة المبیعات خالل فصل البیع و % 40على أساس تحصیل 
للســـــنة المالیـــــة یـــــةإعـــــداد الموازنـــــة التخطیطیـــــة للمبیعـــــات المتوقعـــــة وجـــــدول المقبوضـــــات النقد/ م

.12/2007/ 31لغایة 2007/ 1/ 1من 
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البصرة الصناعية لشركة املتوقعةلمبيعاتاملوازنة التخطيطية ل
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10001500200015006000)وحدة(المبیعات المتوقعة 

7575757575)دینار(سعر بیع الوحدة 

75000112500150000112500450000)دینار(المبیعات المتوقعة 

البصرة الصناعية لشركة املتوقعةجدول املقبوضات النقدية عن املبيعات
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

صل الفالبيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

رصيد 
املدينون 

-24000---24000المدینین / حـ
-75000--13000045000المقبوضات عن مبیعات ف
-112500-24500067500المقبوضات عن مبیعات ف
-6000090000150000--3المقبوضات عن مبیعات ف

450004500067500---4لمقبوضات عن مبیعات فا

540009000012750013500040650067500مجموع المقبوضات النقدیة

2007/ 12/ 31رصید المدینون في 

لإلنتاج املوازنة التخطيطية . 2
عنهــا وتمثـل مـا یجـب إنتاجـه خــالل الفتـرة المخططـة للموازنـة موزعـة حســب المـدة الزمنیـة ومعبـرًا 

وتعتمد هذه الموازنة بشكل أساس علـى الوحـدات المتوقـع بیعهـا والتـي یـتم الحصـول علیهـا ،بوحدات كمیة
مــن الموازنــة التخطیطیــة للمبیعــات المتوقعــة، فضــًال عــن ذلــك یتطلــب إعــداد موازنــة اإلنتــاج تحدیــد سیاســة 

دة، ویمكـن احتسـاب الوحـدات االحتفاظ مخزون البضاعة التامـة الـذي ترغـب الشـركة االحتفـاظ بـه آخـر المـ
-:المطلوب إنتاجها لفترة معینة على أساس المعادلة اآلتیة

–=الوحدات املطلوب إنتاجها  
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ــالعودة إلــى مع ــى فــرض إن الشــركة ترغــب باالحتفــاظ برصــید مــن مخــزون ب ــال الســابق وعل ــات المث طی
مــن المبیعــات المتوقعــة للفصــل التــالي، علمــًا إن المبیعــات المتوقعــة % 10ة التامــة یمثــل البضــاع

.وحدة1100بلغت 2008للفصل األول لعام 
البصرة الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية لإلنتاج 

.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10001500200015006000)وحدة(المبیعات المتوقعة 

110*150200150110)وحدة(مخزون آخر المدة +
11501700215016106110مج االحتیاجات اإلنتاجیة

)100()150()200()150(**)100()وحدة(مخزون أول المدة -
10501550195014606010طلوب إنتاجهاعدد الوحدات الم

/ باالعتمـاد علــى سیاســة الشـركة فــي تحدیــد مخـزون آخــر المــدة فـإن مخــزون آخــر المـدة للفصــل الرابــع* 
%)10× 1100(وحدة 1100البالغة 2008/ من المبیعات المتوقعة للفصل األول% 10یمثل 2007

آخر المدة فإن باالعتماد على سیاسة الشركة في تحدید مخزون**
والـذي یمثـل بـدوره 2006/ یمثل مخزون آخر المدة للفصل الرابع2007/ مخزون أول المدة للفصل األول

%).10× 1000(وحدة 1000البالغة 2007/ من مبیعات الفصل األول% 10نسبة 
للمواد األولية املطلوبة لإلنتاج  املوازنة التخطيطية . 3

ت الوحــدة االقتصــادیة مــن المــواد األولیــة والتــي تعتمــد علــى الوحــدات تمثــل هــذه الموازنــة احتیاجــا
.مـن الموازنـة التخطیطیـة لإلنتـاجالمطلوب إنتاجها للفترة القادمـة المخطـط لهـا والتـي یـتم الحصـول علیهـا

اظ وعند إعداد هذه الموازنة یجب األخذ باالعتبار رصید المواد األولیة الذي ترغب الوحدة االقتصادیة االحتف
ویمكن احتساب المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج لفترة معینة على أساس المعادلة. به آخر المدة

–=املواد األولية املطلوبة لإلنتاج  
.ولیة المطلوبة لإلنتاجالنقدیة عن مشتریات المواد األ ویلحق بهذه الموازنة جدوًال بالمدفوعات

2حاجة الوحدة الواحـدة مـن المـواد األولیـة تعـادل إنطیات المثال السابق وعلى فرض عبالعودة إلى م
تعتمـد علـى االحتفـاظ بمخـزون آخـر المـدة مـن المـواد كغم، وسیاسـة الشـركة/ دینار5كغم، بسعر 

عــن دذلــك فــإن سیاســة التســدیفضــًال عــن مــن حاجــة اإلنتــاج للفصــل التــالي، % 20األولیــة یمثــل 
مــن قیمــة المشــتریات خــالل فصــل الشــراء % 50مشــتریات المــواد األولیــة تقــوم علــى أســاس دفــع 

6000بلغ 2006علمًا إن رصید الدائنین نهایة .في الفصل التالي لفصل الشراءالمتبقیة % 50و
إلنتاج للفصل األول لعام ، كذلك إن المواد األولیة المطلوبة ل2007دینار سیسدد في الفصل األول 

.كغم1100قدر بـ 2008
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البصرة الصناعية لشركة ملوازنة التخطيطية للمواد األولية املطلوبة لإلنتاج ا
12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1من للسنة املالية 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10501550195014606010المطلوب إنتاجهاعدد الوحدات

22222)كغم(حاجة الوحدة من المواد األولیة 

210031003900292012020األولیة الموادحاجة اإلنتاج من 

220*620780584220)كغم(مخزون آخر المدة +
272038804484314012240األولیةمن المواد مج االحتیاجات 

)420()584()780()620(**)420()كغم(مخزون أول المدة -
230032603704255611820المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج

55555دینار/ الواحد) كغم(كلفة الـ 

1150016300185201278059100كلفة المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج 

/ فــي تحدیــد مخـزون آخــر المــدة فـإن مخــزون آخــر المـدة للفصــل الرابــعباالعتمـاد علــى سیاســة الشـركة * 
2008/ المتوقعــــــة للفصــــــل األولحاجــــــة اإلنتــــــاج مــــــن المــــــواد األولیــــــة مــــــن % 20یمثــــــل 2007
.%)20× 1100(وحدة 1100البالغة 

-:باالعتماد على سیاسة الشركة في تحدید مخزون آخر المدة فإن** 
والـذي یمثـل بـدوره 2006/ یمثل مخزون آخر المدة للفصل الرابع2007/ لمخزون أول المدة للفصل األو

ــــــــة المتوقعــــــــة مــــــــن % 20نســــــــبة  ــــــــاج مــــــــن المــــــــواد األولی 2007/ الفصــــــــل األولحاجــــــــة اإلنت
%).20× 2100(وحدة 2100البالغة 
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البصرة الصناعيةلشركة مشرتيات املواد األولية املطلوبة لإلنتاج النقدية عن املدفوعاتجدول 
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

رصيد 
الدائنون

60006000الدائنین/ حـ

15750575011500فالمدفوعات عن مشتریات

28150815016300فالمدفوعات عن مشتریات

39260926018520فمدفوعات عن مشتریاتال

4639063906390فالمدفوعات عن مشتریات 

11750139001741015650587106390مجموع المدفوعات النقدیة

2007/ 12/ 31في الدائنونرصید 

لألجور املباشرة املوازنة التخطيطية . 4
االقتصـادیة مــن األجــور المباشــرة والتــي تعتمــد علــى تمثـل هــذه الموازنــة مقــدار مــا تتحملــه الوحــدة

الوحدات المطلوب إنتاجها للفتـرة القادمـة المخطـط لهـا والتـي یـتم الحصـول علیهـا مـن الموازنـة التخطیطیـة 
ویتطلــب إعــداد هــذه الموازنــة معرفــة عــدد الســاعات المباشــرة لكــل وحــدة إنتاجیــة إلیجــاد مجمــوع . لإلنتــاج

.ذلك كلفة الساعة الواحدة للحصول على مجموع تكلفة العمل المباشرساعات العمل المباشر، ك
 5بالعودة إلى معطیات المثال السابق وعلى فرض إن حاجة الوحدة الواحـدة مـن العمـل المباشـر تعـادل

.والمطلوب إعداد الموازنة التخطیطیة لألجور المباشرة. ساعة/ دینار4ساعات بكلفة 
البصرة الصناعية لشركة املباشرةاملوازنة التخطيطية لألجور 

.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

البيــان
الفصل 

األول
الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10501550195014606010عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

55555عدد الساعات المطلوبة لكل وحدة

525077509750730030050عات العمل المباشرإجمالي سا

44444)دینار(كلفة الساعة الواحدة 

21000310003900029200120200مجموع األجور المباشرة 
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للمصاريف الصناعية غري املباشرة املوازنة التخطيطية . 5
الوحدة االقتصادیة علـى أساسـها تعد هذه الموازنة بناءًا على الموازنة التخطیطیة لإلنتاج، إذ تقدر

یــر غعناصـر المــواد واألجـور والمصــاریف الصـناعیة غیــر المباشــرة عـن فتــرة الموازنـة، وتضــم بنـود المــواد 
الموجـودات واإلیجـار والتـأمین والقـوى المحركـة واإلضـاءة والتدفئـة المباشرة واألجور غیر المباشـرة وانـدثار 

علــى أســاس ســاعات العمــل التكــالیف الصــناعیة غیــر المباشــرةتمییــزویفضــل إن یــتم .والتكییــف وغیرهــا
نقدیـة فعـًال إلى متغیرة وثابتة، كما یجب استبعاد التكالیف الضمنیة التي ال یترتب عنها دفع مبالغالمباشر

.كاالندثارات
 المصاریف الصناعیة غیـر المباشـرة المتغیـرة بلغـتبالعودة إلى معطیات المثال السابق وعلى فرض إن

دینـار 15000عمل مباشر، كما بلغت المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الثابتـة ساعة/ دینار2
للمصــاریف الصــناعیة والمطلــوب إعــداد الموازنــة التخطیطیــة ،انــدثارات3750لكــل فصــل بضــمنها 

.المباشرةغیر

البصرة الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية للمصاريف الصناعية غري املباشرة
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

525077509750730030050إجمالي ساعات العمل المباشر

22222معدل الساعة المتغیرة

1050015500195001460060100المصاریف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة

1500015000150001500060000المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الثابتة

25500305003450029600120100إجمالي المصاریف الصناعیة غیر المباشرة

)15000()3750()3750()3750()3750(تطرح االندثارات
21750267503075025850105100المصاریف الصناعیة غیر المباشرة النقدیة
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واإلداريةملصاريف البيع املوازنة التخطيطية 6
-:على أساس الوحدات المخطط بیعها خالل الفترة وتنقسم إلى قسمیند هذه الموازنة تعتم

.مصاریف البیع والتوزیع المتغیرة-:األول
.اتب اإلدارة والتأمین وغیرهامصاریف البیع واإلداریة الثابتة، كاإلعالن العام ورو -:الثاني

 البیـــع والتوزیـــع المتغیـــرة بلغـــتبـــالعودة إلـــى معطیـــات المثـــال الســـابق وعلـــى فـــرض إن مصـــاریف
. وحدة أما المصاریف اإلداریة والبیعیة الثابتة فقد بلغت كما مبین في الموازنة/ دینار5

عية البصرة الصنالشركة واإلداريةاملوازنة التخطيطية ملصاريف البيع 
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10001500200015006000المبیعات المخططة بالوحدات

55555مصاریف البیع والتوزیع المتغیرة

5000750010000750030000مجموع مصاریف البیع والتوزیع المتغیرة

-:مصاریف بیع وتوزیع وٕاداریة ثابتة
22502250225022509000إعالن عام

625062506250625025000رواتب اإلدارة 

6000--6000-تأمین

20002000---ضرائب على الملكیة

85001450085001050042000مجموع مصاریف بیع وتوزیع وٕاداریة ثابتة

1350022000185001800072000إجمالي المصاریف البیعیة واإلداریة

املوازنة النقدية
وهي الموازنة التي تبین حركة النقد خالل الفترة المخططـة مـن حیـث المقبوضـات والمـدفوعات ومـا 

ه ذلــك مــن سیاســات یترتـب عنهــا مــن عجــز أو فــائض فـي النقدیــة ومــا یجــب علــى الوحـدة االقتصــادیة تجــا
تمویل سواء في مجال االستثمار أو االقتراض، ویمكن توضیح كیفیة إعداد الموازنة التخطیطیة للنقدیة من 

-:خالل تقسیمها إلى خمس أقسام وكما یلي
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املقبوضات النقدية: القسم األول
مقبوضات في الوحدة ویبین المقبوضات النقدیة المتوقعة عن المبیعات التي تمثل المورد الرئیس لل

.االقتصادیة، فضًال عن رصید النقدیة أول المدة، كذلك أي مقبوضات أخرى تساهم في زیادة النقدیة
النقدية املدفوعات: الثانيالقسم 

ویبین المدفوعات النقدیة التي تتوقع الوحدة االقتصادیة أن تدفعها نقدًا خالل فترة الموازنة  متمثلة 
ریات المـواد األولیـة المطلوبـة لإلنتـاج واألجـور المباشـرة والمصـاریف الصـناعیة غیـر بالمدفوعات عن مشت

المباشرة ومصـاریف البیـع والتوزیـع واإلداریـة والضـرائب وتوزیعـات األربـاح وغیرهـا مـن البنـود التـي یترتـب 
.عنها مدفوعات تؤدي إلى انخفاض النقدیة

الفائض أو العجز النقدي: الثالثالقسم 
.لمبلغ الذي ینتج عن الفرق بین مجموع المقبوضات النقدیة ومجموع المدفوعات النقدیةوهو ا

التمـويـــل: الرابعالقسم 
فـي مجـال اسـتثمارات الوحـدة )  إن وجـد(وهـو القسـم الـذي یمثـل كیفیـة التصـرف بالفـائض النقـدي 

لتـي حصـلت علیهـا فـي فتـرات سـابقة، االقتصادیة قصیرة األجل أو تسدید القروض والفوائد المترتبة عنهـا ا
أما في حالة العجـز النقـدي فیمثـل هـذا القسـم خطـة الوحـدة االقتصـادیة لتمویـل العجـز عـن طریـق مفاتحـة 

.  المصارف للحصول على القرض المناسب
رصيد النقدية آخر املدة: اخلامسالقسم 

ومـدفوعات وتمویـل، وعـادة  مـا آخر حصیلة لحركة النقدیة خالل فترة الموازنة من مقبوضات وهو 
.سیاسة معینة لالحتفاظ برصید من النقدیة آخر المدةتحدد الوحدة االقتصادیة 

 الموازنة النقدیةبإعدادبالعودة إلى معطیات المثال السابق وعلى فرض المعلومات اآلتیة، قم:-
.دینار نقداً 16000قامت الشركة بشراء ماكنة في الفصل الثاني بمبلغ . 1
.دینار لكل فصل4000تلتزم الشركة بدفع ضرائب دخل قدرها . 2
.دینار لكل فصل2000تقوم الشركة بتوزیع األرباح بواقع . 3
، لتسـهیل الحسـابات الریاضـیة افتـرض % 10عندما تواجه الشركة عجز نقدي تقـوم بـاالقتراض بفائـدة . 4

االقتـراض یكـون فـي بدایـة المـدة وتسـدید دینـار، وان) 1000(إن االقتراض وتسدیده یتم بمضاعفات الـ
.القرض في نهایة المدة

تقوم على أساس االحتفـاظ برصـید وسیاسة الشركة . دینار12000بلغ 2007/ 1/1رصید النقدیة في . 5
.دینار10000للنقدیة آخر المدة ال یقل عن 

البصرة الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية للنقدية





)10 -16(

.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1من للسنة املالية 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

1200010000103501006512000رصید النقدیة أول المدة 

5400090000127500135000406500المقبوضات النقدیة 

66000100000137850145065418500النقد املتوفر

-:المدفوعات النقدیةتطرح 
1175013900174101565058710األولیة مشتریات المواد 

21000310003900029200120200األجور المباشرة

21750267503075025850105100مصاریف صناعیة غیر مباشرة

1350022000185001800072000مصاریف بیع وٕاداریة 

16000--16000-ماكنةشراء 

400040004000400016000ئب دخلضرا

20002000200020008000توزیعات األرباح

)396010()94700()111660()115650()74000(جمموع املدفوعات النقدية

261905036522490)15650()8000()العجز(الفائض أو 

-:التـمـویــل
44000--1800026000االقتراض

)44000()29000()15000(--تسدید قروض
)3375()**2250()*1125(--فائدة القروض

)3375()31250()16125(1800026000جمموع التمويــل

1000010350100651911519115رصيد النقدية آخر املدة

دینار1125= 3/4× % 10× 15000= فائدة القرض * 
دینار300= 1× % 10× 3000= فائدة القرض ** 

دینار1950= 3/4× % 10× 26000= 
دینار2250= الفائدة مجموع
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تســـــعى شـــــركة العالمیـــــة للصـــــناعات الخفیفـــــة للحصـــــول علـــــى قـــــرض مـــــن مصـــــرف الرافـــــدین / مثـــــال
، وألجـل تقیـیم %10دینار، في أول شهر آذار على أن تسدده بعد ثالثة أشهر بفائـدة 16000قدره 

المصرف من الشركة تزویده بالموازنـة التخطیطیـة للنقدیـة لغـرض منحهـا القـرض، هذا الطلب، طلب 
التي تمثل معظم مكونات الموازنة التخطیطیـة ) آذار، نیسان، آیار(لألشهر واآلتي البیانات المتوقعة 

.للنقدیة

آيارنيسانآذارالبيــان

300004000020000)دینار(المبیعات 

24000120008000)ناردی(مواد أولیةمشتریات

400045003000الرواتب واألجور

300030003000اإلیجار

400060003000مدفوعات نقدیة أخرى

100010001000اندثارات 

ــــ2000شراء معدات

-:فإذا علمت إن
في نفس التاریخ المدینین/ دینار، ورصید حـ4000آذار/ 1أن یكون رصید النقدیة في الشركة تخطط . 1

خالل نیسان والباقي ال یتوقع تحصـیله خـالل 800خالل آذار و 15600دینار سیحصل منه 16800
.دینار عن مشتریات المواد األولیة لشهر شباط18000الدائنین هو / فترة الموازنة، كذلك إن رصید حـ

قیمـة المبیعـات خـالل شـهر مـن % 20تعتمد سیاسـة الشـركة فـي تحصـیل قیمـة مبیعاتهـا علـى اسـتالم . 2
أي الشـهر الثــاني (خـالل الشــهر الـذي یلیــه % 4خـالل الشــهر التـالي لشــهر البیـع، و % 75البیـع، و 

.والباقي ال یتوقع تحصیله خالل فترة الموازنة)التالي لشهر البیع
التالي لشهر تعتمد الشركة في تسدید كامل مدفوعاتها النقدیة عن مشتریات المواد األولیة خالل الشهر. 3

.الشراء
إعــــــداد الموازنــــــة التخطیطیــــــة للنقدیــــــة وتحدیــــــد رصــــــید حســــــابات الــــــدائنین والمــــــدینین / المطلــــــوب

) آیار–نیسان -آذار(للفترة 
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العاملية الصناعية لشركة املتوقعةجدول املقبوضات النقدية عن املبيعات
)آيار–نيسان –آذار (لألشهر 

مج يارآنيسانآذارالبيــان
األشهر

رصيد 
املدينون

16400400ــ15600800المدینین / حـ

600022500120029700300المقبوضات عن مبیعات آذار

800030000380002000ـــالمقبوضات عن مبیعات نیسان

4000400016000ــــــالمقبوضات عن مبیعات آیار

2160031300352008810018700مجموع المقبوضات النقدیة

آیار/ 31رصید المدینون في 

العاملية الصناعية لشركة املتوقعةالنقدية عن املبيعاتاملدفوعاتجدول 
)آيار–نيسان –آذار (لألشهر 

آيارنيسانآذارالبيــان
مج 

األشهر
رصيد 

الدائنون
ـــ18000ــــــ18000الدائنین/ حـ
ـــ24000ـــ24000ـــت آذارعن مبیعاالمدفوعات
ـــ1200012000ــــــعن مبیعات نیسانالمدفوعات

8000ــــــــــــعن مبیعات آیارالمدفوعات

180002400012000540008000النقدیةالمدفوعاتمجموع 

آیار/ 31رصید الدائنون في 
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ة الصناعية العامليلشركة لاملوازنة التخطيطية للنقدية
)آيار–نيسان –آذار (لألشهر 

مج آيارنيسانآذارالبيــان
األشهر

40001060044004000رصید النقدیة أول المدة 

21600313003520088100المقبوضات النقدیة 

2560010000013785092100النقد املتوفر

-:المدفوعات النقدیةتطرح 
18000240001200054000األولیة مشتریات المواد 

40004500300011500الرواتب واألجور 

3000300030009000اإلیجار

40006000300013000مدفوعات أخرى

2000ــــــ2000شراء ماكنة

)89500()21000()37500()31000(جمموع املدفوعات النقدية

4400186002600)5400()العجز(الفائض أو 

-:التـمـویــل
16000ــــــ16000االقتراض

)16000()16000(ــــــتسدید قروض
)400()*400(ــــــفائدة القروض

)400()16400(ـــ16000جمموع التمويــل

10600440022002200رصيد النقدية آخر املدة

دینار400= 3/12× % 10× 16000= فائدة القرض * 
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كغـم 3والـذي یحتـاج إلـى )س(تصنع شركة بغداد الصناعیة العدید من المنتجات ومـن بینهـا المنـتج / مثال
كغـم، ومـن اجـل ضـمان انسـیابیة عملیـة / دینـار5إلنتـاج وحـدة واحـدة بكلفـة ) أ(من المادة األولیة 

فــي آخــر كــل شــهر ) أ(الصــنع ترغــب الشــركة االحتفــاظ برصــید مــن مخــزون مــواد أولیــة مــن المــادة 
بمعدل نصف حاجة اإلنتاج للشهر التالي من تلـك المـادة، واآلتـي المبیعـات المتوقعـة بالوحـدات مـن 

-:ذلك المنتج وللستة أشهر القادمة وكما یلي
1ك2ت1تأیلولآبتموزالفصل

150001800024000260001900016000)وحدة(حجم المبیعات 

مـن % 10+ وحـدة 5000ر المدة من البضاعة التامة یقدر على أساس فإذا علمت إن مخزون آخ
.المبیعات المتوقعة للشهر التالي

)تموز، آب، أیلول(للمواد المطلوبة لإلنتاج ولألشهر حضر الموازنة التخطیطیة / المطلوب
تي تغطیها الموازنـة یجب االنتباه عند البدء بحل هذا المثال أو أي مثال آخر إلى الفترة الزمنیة ال: مالحظة

والسیاســات المتبعــة للشــركة ســواًء فــي مجــال المخــزون أو النقدیــة أو االقتــراض، وذلــك لغــرض 
تحدیـد المعلومــات المطلوبــة، وفــي مثالنــا هــذا سیاسـة الشــركة فــي تحدیــد مخــزون بضــاعة آخــر 

ك تــم األخــذ لــذل.األولیــة تمتــد آثارهــا لفتــرات الحقــة یجــب أن تؤخــذ بنظــر االعتبــارالمــدة والمــواد 
. باالعتبار بیانات شهر تشرین األول

بغداد الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية لإلنتاج 
)1متوز، آب، أيلول، ت(لألشهر 

1تأيلولآبمتوزالبيــان
جمموع 
األشهر 

1500018000240002600083000)وحدة(المبیعات المتوقعة 

6900*6800740076006900)وحدة(مخزون آخر المدة +
2180025400316003290089900مج االحتیاجات اإلنتاجیة

)6500()7600()7400()6800()**6500()وحدة(مخزون أول المدة -
1530018600242002530083400عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

یمثــل ) 1ت(إن مخــزون آخــر المــدة لـــباالعتمــاد علــى سیاســة الشــركة فــي تحدیــد مخــزون آخــر المــدة فــ* 
%)10× 19000(وحدة 19000البالغة ) 2ت(من المبیعات المتوقعة لـ% 10+ 5000

باالعتماد على سیاسة الشركة في تحدید مخزون آخر المدة فإن ** 
مــن % 10+ 5000مخــزون أول المــدة لتمــوز یمثــل مخــزون آخــر المــدة لحزیــران والــذي یمثــل بــدوره 

%).10× 15000(وحدة 15000البالغة مبیعات تموز 
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بغداد الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية للمواد األولية املطلوبة لإلنتاج 
)1متوز، آب، أيلول، ت(لألشهر 

1تأيلولآبمتوزالبيــان
جمموع 
األشهر 

1530018600242002530058100عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

33333)كغم(د األولیة حاجة الوحدة من الموا

45900558007260075900174300حاجة اإلنتاج من المواد األولیة 

27900363003795037950)وحدة(مخزون آخر المدة +
7380092100110500212250مج االحتیاجات من المواد األولیة

)22950()36300()27900(*)22950()وحدة(مخزون أول المدة -
508506420074250189300المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج

5555دینار/ الواحد) كغم(كلفة الـ 

254250321000371250946500كلفة المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج 

وقـد قـدمت 2007/ الموازنة التخطیطیة للنقدیـة لشـهر حزیـرانإعدادترغب شركة الجنوب الصناعیة / ثالم
-:البیانات اآلتیةإلیك

دینــار عنــد البیــع، 30000دینــار، یحصــل منهــا نقــدًاً◌ 130000بمبلــغ قــدرت مبیعــات شــهر حزیــران . 1
.من المبلغ المتبقي منتصف حزیران والباقي لن یتوقع تحصیله خالل شهر حزیران% 50و

.ندینار، سیسدد خالل حزیرا26500ار المدینین آخر آی/ رصید حـ. 2
ــــغ . 3 ــــة بمبل ــــران مــــن المــــواد األولی ــــار، 80000قــــدرت مشــــتریات شــــهر حزی منهــــا ســــتدفع % 60دین

.خالل شهر حزیران
.دینار) 38000(2007/ 5/ 31الدائنین في / رصید حـ. 4
.دینار منها تخص االندثارات2000دینار، 31000حزیران بـمبلغ لقدرت المصاریف التشغیلیة . 5
.دینار لشراء ماكنة خالل شهر حزیران15000لغ ستدفع الشركة مب. 6
إذا حققـــت الشـــركة عجـــز فـــي الموازنـــة النقدیـــة فأنهـــا ســـتقترض مـــن المصـــارف لســـد هـــذا العجـــز . 7

%.10بفائدة قدرها 
.دینار وتنوي الشركة المحافظة علیه في نهایة حزیران8000رصید النقدیة في أول حزیران . 8
.للنقدیة، وتحدید رصید المدینین والدائنین آخر حزیرانإعداد الموازنة التخطیطیة/ م
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جدول املقبوضات النقدية عن املبيعات لشركة اجلنوب الصناعية لشهر حزيران
املالحظاتشهر حزيرانالبيــان

31/5/200726500رصید المدینین في 
30000المقبوضات عن المبیعات النقدیة لشهر حزیران

50000عات اآلجلة في شهر حزیران المقبوضات عن المبی

106500مجموع المقبوضات النقدیة

النقدية عن املبيعات لشركة اجلنوب الصناعية لشهر حزيراناملدفوعاتجدول 
املالحظاتشهر حزيرانالبيــان

31/5/200738000رصید الدائنین في 
48000المدفوعات عن مشتریات المواد األولیة لحزیران

86000موع المدفوعات النقدیةمج

لنقدية لشركة اجلنوب الصناعية لشهر حزيرانلاملوازنة التخطيطية
املالحظاتشهر حزيرانالبيــان

8000رصید النقدیة أول المدة
106500المقبوضات النقدیة عن المبیعات

114500النقد المتوفر

-:المدفوعات النقدیة
86000یةعن مشتریات مواد أول

29000مصاریف تشغیلیة 
15000شراء ماكنة

)130000(مجموع المدفوعات
)15500(الفائض أو العجز في النقدیة 

-:التمــویــل
23500االقتراض

-تسدید القرض
-الفائدة

23500مجموع التمویل

30/6/20078000رصید النقدیة آخر المدة 

دینار50000= 50000-30000-130000= ینین المد/ رصید حـ
دینار32000= 48000-80000= الدائنین / رصید حـ
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املوازنات التخطيطية
تعرف الموازنة التخطیطیة على إنها ترجمة ألهداف الوحـدة االقتصـادیة فـي خطـة عمـل مسـتقبلیة، 

العلیـا، وتعـد الموازنـة أداة تسـتخدم للتعبیـر تعتمد على فـروض معینـة وتتطلـب موافقـة المسـتویات اإلداریـة 
إلـى تحقیقهـا، فقـد یتعلـق هـذا الهـدف بتحقیـق الكمي أو المالي عن الهدف أو األهداف التي تسـعى اإلدارة 

عــن رأس المــال أو تحقیــق نســبة ربــح معــین أو إنتــاج أو بیــع كمیــة معینــة أو رفــع الكفــاءة عائــد مرضــي 
وبعـد تحدیـد هـذه األهـداف تـأتي الخطـوة التالیـة .اإلنتاجیة للعاملین أو خفض التكلفـة أو أي أهـداف أخـرى

مة كمیـة ومادیـة ونقدیـة فـي خطـة عمـل مسـتقبلیة تخـص فتـرة مالیـة التي تتمثل بترجمة هذه األهداف ترج
.مقبلة

الموازنــات التخطیطیــة فــي الوحــدات االقتصــادیة علــى اخــتالف طبیعتهــا وأنشــطتها ویمكــن اســتخدام 
وكذلك على اخـتالف . سواء كانت صناعیة أو تجاریة أو خدمیة أو مالیة هادفة للربح أو غیر هادفة للربح

-:كانت أو كبیرة أو متوسطة، ومن أهم الوظائف التي تؤدیها الموازنات التخطیطیة هيأحجامها صغیرة
.إنها أداة للتخطیط الشامل بلغة موحدة. 1
. إنها أداة للتنسیق بین أوجه النشاط المختلفة ألقسام الوحدة االقتصادیة. 2
.ادیةإنها أداة للرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدة االقتص.3
إنها تساعد اإلدارة على وضع أهداف وسیاسات واضحة محددة مقدمة للوحدة االقتصادیة ككل واألقسام . 4

. بشكل مستقل
.إنها تساعد في مشاركة المستویات اإلداریة التنفیذیة في وضع خطة الوحدة االقتصادیة. 5

أنواع املوازنات التخطيطية 
انـب النشـاط فـي الوحـدة االقتصـادیة لفتـرة قادمـة عـادة مـا یطلق على الخطة التي تشـمل جمیـع جو 

وأهم ما تتضمنه الموازنـة التشـغیلیة والموازنـة ،باملوازنة الشاملة للعمليات اجلاريةتكون سنة أو أقل، 
. )سنركز فقط على الموازنة النقدیة(المالیة 

-:وتضم الموازنة التشغیلیة الموازنات والجداول اآلتیة
.التخطیطیة للمبیعات المتوقعة ویلحق بها جدول المقبوضات النقدیة عن المبیعاتالموازنة. 1
.الموازنة التخطیطیة لإلنتاج. 2
الموازنـــة التخطیطیـــة للمـــواد األولیـــة المطلوبـــة لإلنتـــاج، ویلحـــق بهـــا جـــدول المـــدفوعات النقدیـــة عـــن . 3

.مشتریات المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج
طیة لألجور المباشرةالموازنة التخطی. 4
.الموازنة التخطیطیة للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة. 5
.الموازنة التخطیطیة للتكالیف التسویقیة واإلداریة. 6
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الشاملة للعمليات اجلاريةمثال شامل إلعداد املوازنة 

زنة التخطيطية للمبيعات املتوقعةاملوا. 1
موازنــة الشــاملة للعملیــات الجاریــة للوحــدة االقتصــادیة، وتمثــل نقطــة البدایــة أو األســاس إلعــداد ال

وعادة مـا . وتبین هذه الموازنة المبیعات المتوقعة موزعة حسب فترة الموازنة معبرًا عنها بالمبالغ والوحدات
یلحــق بهــذه الموازنــة جــدوًال للمقبوضــات النقدیــة عــن المبیعــات یعــد وفقــًا للسیاســة التــي تعتمــدها الوحــدة 

.في تحصیل قیمة المبیعاتاالقتصادیة

-:مبین أدناهاقدرت المبیعات الفصلیة المتوقعة لشركة البصرة الصناعیة كم/ مثال

الرابعالثالثالثانياألولالفصل

1000150020001500)وحدة(حجم المبیعات 

2006/ 12/ 31المـدینین فـي / وحدة، وٕان رصید حــ/ دینار75علمًا إن سعر بیع الوحدة الواحدة 
دینار وسیسدد خالل الفصل األول، كذلك إن سیاسة الشركة في تحصیل المبیعات تقوم 24000قدر بمبلغ 

.خالل الفصل التالي لفصل البیع% 60من قیمة المبیعات خالل فصل البیع و % 40على أساس تحصیل 
للســـــنة المالیـــــة یـــــةإعـــــداد الموازنـــــة التخطیطیـــــة للمبیعـــــات المتوقعـــــة وجـــــدول المقبوضـــــات النقد/ م

.12/2007/ 31لغایة 2007/ 1/ 1من 
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البصرة الصناعية لشركة املتوقعةلمبيعاتاملوازنة التخطيطية ل
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10001500200015006000)وحدة(المبیعات المتوقعة 

7575757575)دینار(سعر بیع الوحدة 

75000112500150000112500450000)دینار(المبیعات المتوقعة 

البصرة الصناعية لشركة املتوقعةجدول املقبوضات النقدية عن املبيعات
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

صل الفالبيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

رصيد 
املدينون 

-24000---24000المدینین / حـ
-75000--13000045000المقبوضات عن مبیعات ف
-112500-24500067500المقبوضات عن مبیعات ف
-6000090000150000--3المقبوضات عن مبیعات ف

450004500067500---4لمقبوضات عن مبیعات فا

540009000012750013500040650067500مجموع المقبوضات النقدیة

2007/ 12/ 31رصید المدینون في 

لإلنتاج املوازنة التخطيطية . 2
عنهــا وتمثـل مـا یجـب إنتاجـه خــالل الفتـرة المخططـة للموازنـة موزعـة حســب المـدة الزمنیـة ومعبـرًا 

وتعتمد هذه الموازنة بشكل أساس علـى الوحـدات المتوقـع بیعهـا والتـي یـتم الحصـول علیهـا ،بوحدات كمیة
مــن الموازنــة التخطیطیــة للمبیعــات المتوقعــة، فضــًال عــن ذلــك یتطلــب إعــداد موازنــة اإلنتــاج تحدیــد سیاســة 

دة، ویمكـن احتسـاب الوحـدات االحتفاظ مخزون البضاعة التامـة الـذي ترغـب الشـركة االحتفـاظ بـه آخـر المـ
-:المطلوب إنتاجها لفترة معینة على أساس المعادلة اآلتیة

–=الوحدات املطلوب إنتاجها  
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ــالعودة إلــى مع ــى فــرض إن الشــركة ترغــب باالحتفــاظ برصــید مــن مخــزون ب ــال الســابق وعل ــات المث طی
مــن المبیعــات المتوقعــة للفصــل التــالي، علمــًا إن المبیعــات المتوقعــة % 10ة التامــة یمثــل البضــاع

.وحدة1100بلغت 2008للفصل األول لعام 
البصرة الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية لإلنتاج 

.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10001500200015006000)وحدة(المبیعات المتوقعة 

110*150200150110)وحدة(مخزون آخر المدة +
11501700215016106110مج االحتیاجات اإلنتاجیة

)100()150()200()150(**)100()وحدة(مخزون أول المدة -
10501550195014606010طلوب إنتاجهاعدد الوحدات الم

/ باالعتمـاد علــى سیاســة الشـركة فــي تحدیــد مخـزون آخــر المــدة فـإن مخــزون آخــر المـدة للفصــل الرابــع* 
%)10× 1100(وحدة 1100البالغة 2008/ من المبیعات المتوقعة للفصل األول% 10یمثل 2007

آخر المدة فإن باالعتماد على سیاسة الشركة في تحدید مخزون**
والـذي یمثـل بـدوره 2006/ یمثل مخزون آخر المدة للفصل الرابع2007/ مخزون أول المدة للفصل األول

%).10× 1000(وحدة 1000البالغة 2007/ من مبیعات الفصل األول% 10نسبة 
للمواد األولية املطلوبة لإلنتاج  املوازنة التخطيطية . 3

ت الوحــدة االقتصــادیة مــن المــواد األولیــة والتــي تعتمــد علــى الوحــدات تمثــل هــذه الموازنــة احتیاجــا
.مـن الموازنـة التخطیطیـة لإلنتـاجالمطلوب إنتاجها للفترة القادمـة المخطـط لهـا والتـي یـتم الحصـول علیهـا

اظ وعند إعداد هذه الموازنة یجب األخذ باالعتبار رصید المواد األولیة الذي ترغب الوحدة االقتصادیة االحتف
ویمكن احتساب المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج لفترة معینة على أساس المعادلة. به آخر المدة

–=املواد األولية املطلوبة لإلنتاج  
.ولیة المطلوبة لإلنتاجالنقدیة عن مشتریات المواد األ ویلحق بهذه الموازنة جدوًال بالمدفوعات

2حاجة الوحدة الواحـدة مـن المـواد األولیـة تعـادل إنطیات المثال السابق وعلى فرض عبالعودة إلى م
تعتمـد علـى االحتفـاظ بمخـزون آخـر المـدة مـن المـواد كغم، وسیاسـة الشـركة/ دینار5كغم، بسعر 

عــن دذلــك فــإن سیاســة التســدیفضــًال عــن مــن حاجــة اإلنتــاج للفصــل التــالي، % 20األولیــة یمثــل 
مــن قیمــة المشــتریات خــالل فصــل الشــراء % 50مشــتریات المــواد األولیــة تقــوم علــى أســاس دفــع 

6000بلغ 2006علمًا إن رصید الدائنین نهایة .في الفصل التالي لفصل الشراءالمتبقیة % 50و
إلنتاج للفصل األول لعام ، كذلك إن المواد األولیة المطلوبة ل2007دینار سیسدد في الفصل األول 

.كغم1100قدر بـ 2008
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البصرة الصناعية لشركة ملوازنة التخطيطية للمواد األولية املطلوبة لإلنتاج ا
12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1من للسنة املالية 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10501550195014606010المطلوب إنتاجهاعدد الوحدات

22222)كغم(حاجة الوحدة من المواد األولیة 

210031003900292012020األولیة الموادحاجة اإلنتاج من 

220*620780584220)كغم(مخزون آخر المدة +
272038804484314012240األولیةمن المواد مج االحتیاجات 

)420()584()780()620(**)420()كغم(مخزون أول المدة -
230032603704255611820المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج

55555دینار/ الواحد) كغم(كلفة الـ 

1150016300185201278059100كلفة المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج 

/ فــي تحدیــد مخـزون آخــر المــدة فـإن مخــزون آخــر المـدة للفصــل الرابــعباالعتمـاد علــى سیاســة الشـركة * 
2008/ المتوقعــــــة للفصــــــل األولحاجــــــة اإلنتــــــاج مــــــن المــــــواد األولیــــــة مــــــن % 20یمثــــــل 2007
.%)20× 1100(وحدة 1100البالغة 

-:باالعتماد على سیاسة الشركة في تحدید مخزون آخر المدة فإن** 
والـذي یمثـل بـدوره 2006/ یمثل مخزون آخر المدة للفصل الرابع2007/ لمخزون أول المدة للفصل األو

ــــــــة المتوقعــــــــة مــــــــن % 20نســــــــبة  ــــــــاج مــــــــن المــــــــواد األولی 2007/ الفصــــــــل األولحاجــــــــة اإلنت
%).20× 2100(وحدة 2100البالغة 
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البصرة الصناعيةلشركة مشرتيات املواد األولية املطلوبة لإلنتاج النقدية عن املدفوعاتجدول 
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

رصيد 
الدائنون

60006000الدائنین/ حـ

15750575011500فالمدفوعات عن مشتریات

28150815016300فالمدفوعات عن مشتریات

39260926018520فمدفوعات عن مشتریاتال

4639063906390فالمدفوعات عن مشتریات 

11750139001741015650587106390مجموع المدفوعات النقدیة

2007/ 12/ 31في الدائنونرصید 

لألجور املباشرة املوازنة التخطيطية . 4
االقتصـادیة مــن األجــور المباشــرة والتــي تعتمــد علــى تمثـل هــذه الموازنــة مقــدار مــا تتحملــه الوحــدة

الوحدات المطلوب إنتاجها للفتـرة القادمـة المخطـط لهـا والتـي یـتم الحصـول علیهـا مـن الموازنـة التخطیطیـة 
ویتطلــب إعــداد هــذه الموازنــة معرفــة عــدد الســاعات المباشــرة لكــل وحــدة إنتاجیــة إلیجــاد مجمــوع . لإلنتــاج

.ذلك كلفة الساعة الواحدة للحصول على مجموع تكلفة العمل المباشرساعات العمل المباشر، ك
 5بالعودة إلى معطیات المثال السابق وعلى فرض إن حاجة الوحدة الواحـدة مـن العمـل المباشـر تعـادل

.والمطلوب إعداد الموازنة التخطیطیة لألجور المباشرة. ساعة/ دینار4ساعات بكلفة 
البصرة الصناعية لشركة املباشرةاملوازنة التخطيطية لألجور 

.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

البيــان
الفصل 

األول
الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10501550195014606010عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

55555عدد الساعات المطلوبة لكل وحدة

525077509750730030050عات العمل المباشرإجمالي سا

44444)دینار(كلفة الساعة الواحدة 

21000310003900029200120200مجموع األجور المباشرة 
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للمصاريف الصناعية غري املباشرة املوازنة التخطيطية . 5
الوحدة االقتصادیة علـى أساسـها تعد هذه الموازنة بناءًا على الموازنة التخطیطیة لإلنتاج، إذ تقدر

یــر غعناصـر المــواد واألجـور والمصــاریف الصـناعیة غیــر المباشــرة عـن فتــرة الموازنـة، وتضــم بنـود المــواد 
الموجـودات واإلیجـار والتـأمین والقـوى المحركـة واإلضـاءة والتدفئـة المباشرة واألجور غیر المباشـرة وانـدثار 

علــى أســاس ســاعات العمــل التكــالیف الصــناعیة غیــر المباشــرةتمییــزویفضــل إن یــتم .والتكییــف وغیرهــا
نقدیـة فعـًال إلى متغیرة وثابتة، كما یجب استبعاد التكالیف الضمنیة التي ال یترتب عنها دفع مبالغالمباشر

.كاالندثارات
 المصاریف الصناعیة غیـر المباشـرة المتغیـرة بلغـتبالعودة إلى معطیات المثال السابق وعلى فرض إن

دینـار 15000عمل مباشر، كما بلغت المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الثابتـة ساعة/ دینار2
للمصــاریف الصــناعیة والمطلــوب إعــداد الموازنــة التخطیطیــة ،انــدثارات3750لكــل فصــل بضــمنها 

.المباشرةغیر

البصرة الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية للمصاريف الصناعية غري املباشرة
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

525077509750730030050إجمالي ساعات العمل المباشر

22222معدل الساعة المتغیرة

1050015500195001460060100المصاریف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة

1500015000150001500060000المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الثابتة

25500305003450029600120100إجمالي المصاریف الصناعیة غیر المباشرة

)15000()3750()3750()3750()3750(تطرح االندثارات
21750267503075025850105100المصاریف الصناعیة غیر المباشرة النقدیة
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واإلداريةملصاريف البيع املوازنة التخطيطية 6
-:على أساس الوحدات المخطط بیعها خالل الفترة وتنقسم إلى قسمیند هذه الموازنة تعتم

.مصاریف البیع والتوزیع المتغیرة-:األول
.اتب اإلدارة والتأمین وغیرهامصاریف البیع واإلداریة الثابتة، كاإلعالن العام ورو -:الثاني

 البیـــع والتوزیـــع المتغیـــرة بلغـــتبـــالعودة إلـــى معطیـــات المثـــال الســـابق وعلـــى فـــرض إن مصـــاریف
. وحدة أما المصاریف اإلداریة والبیعیة الثابتة فقد بلغت كما مبین في الموازنة/ دینار5

عية البصرة الصنالشركة واإلداريةاملوازنة التخطيطية ملصاريف البيع 
.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1للسنة املالية من 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

10001500200015006000المبیعات المخططة بالوحدات

55555مصاریف البیع والتوزیع المتغیرة

5000750010000750030000مجموع مصاریف البیع والتوزیع المتغیرة

-:مصاریف بیع وتوزیع وٕاداریة ثابتة
22502250225022509000إعالن عام

625062506250625025000رواتب اإلدارة 

6000--6000-تأمین

20002000---ضرائب على الملكیة

85001450085001050042000مجموع مصاریف بیع وتوزیع وٕاداریة ثابتة

1350022000185001800072000إجمالي المصاریف البیعیة واإلداریة

املوازنة النقدية
وهي الموازنة التي تبین حركة النقد خالل الفترة المخططـة مـن حیـث المقبوضـات والمـدفوعات ومـا 

ه ذلــك مــن سیاســات یترتـب عنهــا مــن عجــز أو فــائض فـي النقدیــة ومــا یجــب علــى الوحـدة االقتصــادیة تجــا
تمویل سواء في مجال االستثمار أو االقتراض، ویمكن توضیح كیفیة إعداد الموازنة التخطیطیة للنقدیة من 

-:خالل تقسیمها إلى خمس أقسام وكما یلي
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املقبوضات النقدية: القسم األول
مقبوضات في الوحدة ویبین المقبوضات النقدیة المتوقعة عن المبیعات التي تمثل المورد الرئیس لل

.االقتصادیة، فضًال عن رصید النقدیة أول المدة، كذلك أي مقبوضات أخرى تساهم في زیادة النقدیة
النقدية املدفوعات: الثانيالقسم 

ویبین المدفوعات النقدیة التي تتوقع الوحدة االقتصادیة أن تدفعها نقدًا خالل فترة الموازنة  متمثلة 
ریات المـواد األولیـة المطلوبـة لإلنتـاج واألجـور المباشـرة والمصـاریف الصـناعیة غیـر بالمدفوعات عن مشت

المباشرة ومصـاریف البیـع والتوزیـع واإلداریـة والضـرائب وتوزیعـات األربـاح وغیرهـا مـن البنـود التـي یترتـب 
.عنها مدفوعات تؤدي إلى انخفاض النقدیة

الفائض أو العجز النقدي: الثالثالقسم 
.لمبلغ الذي ینتج عن الفرق بین مجموع المقبوضات النقدیة ومجموع المدفوعات النقدیةوهو ا

التمـويـــل: الرابعالقسم 
فـي مجـال اسـتثمارات الوحـدة )  إن وجـد(وهـو القسـم الـذي یمثـل كیفیـة التصـرف بالفـائض النقـدي 

لتـي حصـلت علیهـا فـي فتـرات سـابقة، االقتصادیة قصیرة األجل أو تسدید القروض والفوائد المترتبة عنهـا ا
أما في حالة العجـز النقـدي فیمثـل هـذا القسـم خطـة الوحـدة االقتصـادیة لتمویـل العجـز عـن طریـق مفاتحـة 

.  المصارف للحصول على القرض المناسب
رصيد النقدية آخر املدة: اخلامسالقسم 

ومـدفوعات وتمویـل، وعـادة  مـا آخر حصیلة لحركة النقدیة خالل فترة الموازنة من مقبوضات وهو 
.سیاسة معینة لالحتفاظ برصید من النقدیة آخر المدةتحدد الوحدة االقتصادیة 

 الموازنة النقدیةبإعدادبالعودة إلى معطیات المثال السابق وعلى فرض المعلومات اآلتیة، قم:-
.دینار نقداً 16000قامت الشركة بشراء ماكنة في الفصل الثاني بمبلغ . 1
.دینار لكل فصل4000تلتزم الشركة بدفع ضرائب دخل قدرها . 2
.دینار لكل فصل2000تقوم الشركة بتوزیع األرباح بواقع . 3
، لتسـهیل الحسـابات الریاضـیة افتـرض % 10عندما تواجه الشركة عجز نقدي تقـوم بـاالقتراض بفائـدة . 4

االقتـراض یكـون فـي بدایـة المـدة وتسـدید دینـار، وان) 1000(إن االقتراض وتسدیده یتم بمضاعفات الـ
.القرض في نهایة المدة

تقوم على أساس االحتفـاظ برصـید وسیاسة الشركة . دینار12000بلغ 2007/ 1/1رصید النقدیة في . 5
.دینار10000للنقدیة آخر المدة ال یقل عن 

البصرة الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية للنقدية
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.12/2007/ 31لغاية 2007/ 1/ 1من للسنة املالية 

الفصل البيــان
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

السنة 
2007

1200010000103501006512000رصید النقدیة أول المدة 

5400090000127500135000406500المقبوضات النقدیة 

66000100000137850145065418500النقد املتوفر

-:المدفوعات النقدیةتطرح 
1175013900174101565058710األولیة مشتریات المواد 

21000310003900029200120200األجور المباشرة

21750267503075025850105100مصاریف صناعیة غیر مباشرة

1350022000185001800072000مصاریف بیع وٕاداریة 

16000--16000-ماكنةشراء 

400040004000400016000ئب دخلضرا

20002000200020008000توزیعات األرباح

)396010()94700()111660()115650()74000(جمموع املدفوعات النقدية

261905036522490)15650()8000()العجز(الفائض أو 

-:التـمـویــل
44000--1800026000االقتراض

)44000()29000()15000(--تسدید قروض
)3375()**2250()*1125(--فائدة القروض

)3375()31250()16125(1800026000جمموع التمويــل

1000010350100651911519115رصيد النقدية آخر املدة

دینار1125= 3/4× % 10× 15000= فائدة القرض * 
دینار300= 1× % 10× 3000= فائدة القرض ** 

دینار1950= 3/4× % 10× 26000= 
دینار2250= الفائدة مجموع
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تســـــعى شـــــركة العالمیـــــة للصـــــناعات الخفیفـــــة للحصـــــول علـــــى قـــــرض مـــــن مصـــــرف الرافـــــدین / مثـــــال
، وألجـل تقیـیم %10دینار، في أول شهر آذار على أن تسدده بعد ثالثة أشهر بفائـدة 16000قدره 

المصرف من الشركة تزویده بالموازنـة التخطیطیـة للنقدیـة لغـرض منحهـا القـرض، هذا الطلب، طلب 
التي تمثل معظم مكونات الموازنة التخطیطیـة ) آذار، نیسان، آیار(لألشهر واآلتي البیانات المتوقعة 

.للنقدیة

آيارنيسانآذارالبيــان

300004000020000)دینار(المبیعات 

24000120008000)ناردی(مواد أولیةمشتریات

400045003000الرواتب واألجور

300030003000اإلیجار

400060003000مدفوعات نقدیة أخرى

100010001000اندثارات 

ــــ2000شراء معدات

-:فإذا علمت إن
في نفس التاریخ المدینین/ دینار، ورصید حـ4000آذار/ 1أن یكون رصید النقدیة في الشركة تخطط . 1

خالل نیسان والباقي ال یتوقع تحصـیله خـالل 800خالل آذار و 15600دینار سیحصل منه 16800
.دینار عن مشتریات المواد األولیة لشهر شباط18000الدائنین هو / فترة الموازنة، كذلك إن رصید حـ

قیمـة المبیعـات خـالل شـهر مـن % 20تعتمد سیاسـة الشـركة فـي تحصـیل قیمـة مبیعاتهـا علـى اسـتالم . 2
أي الشـهر الثــاني (خـالل الشــهر الـذي یلیــه % 4خـالل الشــهر التـالي لشــهر البیـع، و % 75البیـع، و 

.والباقي ال یتوقع تحصیله خالل فترة الموازنة)التالي لشهر البیع
التالي لشهر تعتمد الشركة في تسدید كامل مدفوعاتها النقدیة عن مشتریات المواد األولیة خالل الشهر. 3

.الشراء
إعــــــداد الموازنــــــة التخطیطیــــــة للنقدیــــــة وتحدیــــــد رصــــــید حســــــابات الــــــدائنین والمــــــدینین / المطلــــــوب

) آیار–نیسان -آذار(للفترة 
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العاملية الصناعية لشركة املتوقعةجدول املقبوضات النقدية عن املبيعات
)آيار–نيسان –آذار (لألشهر 

مج يارآنيسانآذارالبيــان
األشهر

رصيد 
املدينون

16400400ــ15600800المدینین / حـ

600022500120029700300المقبوضات عن مبیعات آذار

800030000380002000ـــالمقبوضات عن مبیعات نیسان

4000400016000ــــــالمقبوضات عن مبیعات آیار

2160031300352008810018700مجموع المقبوضات النقدیة

آیار/ 31رصید المدینون في 

العاملية الصناعية لشركة املتوقعةالنقدية عن املبيعاتاملدفوعاتجدول 
)آيار–نيسان –آذار (لألشهر 

آيارنيسانآذارالبيــان
مج 

األشهر
رصيد 

الدائنون
ـــ18000ــــــ18000الدائنین/ حـ
ـــ24000ـــ24000ـــت آذارعن مبیعاالمدفوعات
ـــ1200012000ــــــعن مبیعات نیسانالمدفوعات

8000ــــــــــــعن مبیعات آیارالمدفوعات

180002400012000540008000النقدیةالمدفوعاتمجموع 

آیار/ 31رصید الدائنون في 
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ة الصناعية العامليلشركة لاملوازنة التخطيطية للنقدية
)آيار–نيسان –آذار (لألشهر 

مج آيارنيسانآذارالبيــان
األشهر

40001060044004000رصید النقدیة أول المدة 

21600313003520088100المقبوضات النقدیة 

2560010000013785092100النقد املتوفر

-:المدفوعات النقدیةتطرح 
18000240001200054000األولیة مشتریات المواد 

40004500300011500الرواتب واألجور 

3000300030009000اإلیجار

40006000300013000مدفوعات أخرى

2000ــــــ2000شراء ماكنة

)89500()21000()37500()31000(جمموع املدفوعات النقدية

4400186002600)5400()العجز(الفائض أو 

-:التـمـویــل
16000ــــــ16000االقتراض

)16000()16000(ــــــتسدید قروض
)400()*400(ــــــفائدة القروض

)400()16400(ـــ16000جمموع التمويــل

10600440022002200رصيد النقدية آخر املدة

دینار400= 3/12× % 10× 16000= فائدة القرض * 
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كغـم 3والـذي یحتـاج إلـى )س(تصنع شركة بغداد الصناعیة العدید من المنتجات ومـن بینهـا المنـتج / مثال
كغـم، ومـن اجـل ضـمان انسـیابیة عملیـة / دینـار5إلنتـاج وحـدة واحـدة بكلفـة ) أ(من المادة األولیة 

فــي آخــر كــل شــهر ) أ(الصــنع ترغــب الشــركة االحتفــاظ برصــید مــن مخــزون مــواد أولیــة مــن المــادة 
بمعدل نصف حاجة اإلنتاج للشهر التالي من تلـك المـادة، واآلتـي المبیعـات المتوقعـة بالوحـدات مـن 

-:ذلك المنتج وللستة أشهر القادمة وكما یلي
1ك2ت1تأیلولآبتموزالفصل

150001800024000260001900016000)وحدة(حجم المبیعات 

مـن % 10+ وحـدة 5000ر المدة من البضاعة التامة یقدر على أساس فإذا علمت إن مخزون آخ
.المبیعات المتوقعة للشهر التالي

)تموز، آب، أیلول(للمواد المطلوبة لإلنتاج ولألشهر حضر الموازنة التخطیطیة / المطلوب
تي تغطیها الموازنـة یجب االنتباه عند البدء بحل هذا المثال أو أي مثال آخر إلى الفترة الزمنیة ال: مالحظة

والسیاســات المتبعــة للشــركة ســواًء فــي مجــال المخــزون أو النقدیــة أو االقتــراض، وذلــك لغــرض 
تحدیـد المعلومــات المطلوبــة، وفــي مثالنــا هــذا سیاسـة الشــركة فــي تحدیــد مخــزون بضــاعة آخــر 

ك تــم األخــذ لــذل.األولیــة تمتــد آثارهــا لفتــرات الحقــة یجــب أن تؤخــذ بنظــر االعتبــارالمــدة والمــواد 
. باالعتبار بیانات شهر تشرین األول

بغداد الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية لإلنتاج 
)1متوز، آب، أيلول، ت(لألشهر 

1تأيلولآبمتوزالبيــان
جمموع 
األشهر 

1500018000240002600083000)وحدة(المبیعات المتوقعة 

6900*6800740076006900)وحدة(مخزون آخر المدة +
2180025400316003290089900مج االحتیاجات اإلنتاجیة

)6500()7600()7400()6800()**6500()وحدة(مخزون أول المدة -
1530018600242002530083400عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

یمثــل ) 1ت(إن مخــزون آخــر المــدة لـــباالعتمــاد علــى سیاســة الشــركة فــي تحدیــد مخــزون آخــر المــدة فــ* 
%)10× 19000(وحدة 19000البالغة ) 2ت(من المبیعات المتوقعة لـ% 10+ 5000

باالعتماد على سیاسة الشركة في تحدید مخزون آخر المدة فإن ** 
مــن % 10+ 5000مخــزون أول المــدة لتمــوز یمثــل مخــزون آخــر المــدة لحزیــران والــذي یمثــل بــدوره 

%).10× 15000(وحدة 15000البالغة مبیعات تموز 
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بغداد الصناعية لشركة املوازنة التخطيطية للمواد األولية املطلوبة لإلنتاج 
)1متوز، آب، أيلول، ت(لألشهر 

1تأيلولآبمتوزالبيــان
جمموع 
األشهر 

1530018600242002530058100عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

33333)كغم(د األولیة حاجة الوحدة من الموا

45900558007260075900174300حاجة اإلنتاج من المواد األولیة 

27900363003795037950)وحدة(مخزون آخر المدة +
7380092100110500212250مج االحتیاجات من المواد األولیة

)22950()36300()27900(*)22950()وحدة(مخزون أول المدة -
508506420074250189300المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج

5555دینار/ الواحد) كغم(كلفة الـ 

254250321000371250946500كلفة المواد األولیة المطلوبة لإلنتاج 

وقـد قـدمت 2007/ الموازنة التخطیطیة للنقدیـة لشـهر حزیـرانإعدادترغب شركة الجنوب الصناعیة / ثالم
-:البیانات اآلتیةإلیك

دینــار عنــد البیــع، 30000دینــار، یحصــل منهــا نقــدًاً◌ 130000بمبلــغ قــدرت مبیعــات شــهر حزیــران . 1
.من المبلغ المتبقي منتصف حزیران والباقي لن یتوقع تحصیله خالل شهر حزیران% 50و

.ندینار، سیسدد خالل حزیرا26500ار المدینین آخر آی/ رصید حـ. 2
ــــغ . 3 ــــة بمبل ــــران مــــن المــــواد األولی ــــار، 80000قــــدرت مشــــتریات شــــهر حزی منهــــا ســــتدفع % 60دین

.خالل شهر حزیران
.دینار) 38000(2007/ 5/ 31الدائنین في / رصید حـ. 4
.دینار منها تخص االندثارات2000دینار، 31000حزیران بـمبلغ لقدرت المصاریف التشغیلیة . 5
.دینار لشراء ماكنة خالل شهر حزیران15000لغ ستدفع الشركة مب. 6
إذا حققـــت الشـــركة عجـــز فـــي الموازنـــة النقدیـــة فأنهـــا ســـتقترض مـــن المصـــارف لســـد هـــذا العجـــز . 7

%.10بفائدة قدرها 
.دینار وتنوي الشركة المحافظة علیه في نهایة حزیران8000رصید النقدیة في أول حزیران . 8
.للنقدیة، وتحدید رصید المدینین والدائنین آخر حزیرانإعداد الموازنة التخطیطیة/ م
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جدول املقبوضات النقدية عن املبيعات لشركة اجلنوب الصناعية لشهر حزيران
املالحظاتشهر حزيرانالبيــان

31/5/200726500رصید المدینین في 
30000المقبوضات عن المبیعات النقدیة لشهر حزیران

50000عات اآلجلة في شهر حزیران المقبوضات عن المبی

106500مجموع المقبوضات النقدیة

النقدية عن املبيعات لشركة اجلنوب الصناعية لشهر حزيراناملدفوعاتجدول 
املالحظاتشهر حزيرانالبيــان

31/5/200738000رصید الدائنین في 
48000المدفوعات عن مشتریات المواد األولیة لحزیران

86000موع المدفوعات النقدیةمج

لنقدية لشركة اجلنوب الصناعية لشهر حزيرانلاملوازنة التخطيطية
املالحظاتشهر حزيرانالبيــان

8000رصید النقدیة أول المدة
106500المقبوضات النقدیة عن المبیعات

114500النقد المتوفر

-:المدفوعات النقدیة
86000یةعن مشتریات مواد أول

29000مصاریف تشغیلیة 
15000شراء ماكنة

)130000(مجموع المدفوعات
)15500(الفائض أو العجز في النقدیة 

-:التمــویــل
23500االقتراض

-تسدید القرض
-الفائدة

23500مجموع التمویل

30/6/20078000رصید النقدیة آخر المدة 

دینار50000= 50000-30000-130000= ینین المد/ رصید حـ
دینار32000= 48000-80000= الدائنین / رصید حـ
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 الموازنة الساكنة والموازنة المرنة

 

ًمفهومًالموازنةًالساكنةًوعيوبها:  أولاً

:ًمفهومًالموازنةًالمرنةًوأهميتها ًثانياًا

:ًإعدادًالموازنةًالمرنة ًثالثاًا

 

:ًمفهومًالموازنةًالساكنةًوعيوبها ً:ًأولًا

 أساسه الموازنة  ٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من الموازنات طبقاً لمستوى النشاط الذي تعد على

 وهما :

 الموازنة الساكنة ) او الثابتة ( . (1

 والموازنة المرنة . (2

 

  الموازنات التً درسناها فً الجزء السابقة ٌطلق علٌها الموازنات الساكنة أو الثابتة , حٌث

 ٌتم إعدادها لمستوى نشاط واحد فقط متوقع .

 

 الموازناتًالساكنةً)ًأوًالثابتةً(ً:ً

تعد لمستوى نشاط واحد فقط . حٌث ٌتم تقدٌر حالة أو موقف واحد  عبارة عن موازنة

 معٌن ٌتوقع حدوثه مستقبالً ثم تبنى تقدٌرات الموازنات على أساسه .

 

 تتصفًالموازنةًالساكنةًبخاصتينًهماً:

 أنها تعد لمستوى نشاط واحد فقط متوقع . (1

ططة طبقا للموازنة عند أنها تقارن التكالٌف الفعلٌة عادة بالتكالٌف التقدٌرٌة المخ (2

 مستوى النشاط المخطط بالموازنة األصلٌة .

 

 : عيوبًالموازنةًالساكنةًهي

افـتراض حالة أو موقف واحد معٌن فقط لمستوى النشاط ٌتوقع حدوثه مستقبال وبناء  (1

تقدٌرات الموازنة على أساسه ٌتناقض مع واقع األمر حٌث عادة ما تحدث تقلبات فً 

 ل الفترات المقبلة.مستوى النشاط خال

 



 قسن ادارة االستثوار / اعذاد الووازنات التخطيطية / الورحلة الرابعة /  م. م. جناى هحوذ صالح

 

عدم منطقٌة المقارنة بٌن تكالٌف فعلٌة عند مستوى نشاط فعلً وبٌن تكالٌف تقدٌرٌة  (2

 مخططة عند مستوى نشاط مخطط واحد بالموازنة قد ٌختلف عن مستوى النشاط الفعلً 

 

:ًمفهومًالموازنةًالمرنةًوأهميتهاً: ًثانياًا

 الموازنة المرنة :

مستوى نشاط واحد فقط وانما تعد على أساس مدى معٌن من عبارة عن موازنة ال تعد ل

 مستوٌات النشاط 

) أو عدة مستوٌات للنشاط ( حٌث ٌتم تحدٌدها فً ضوء التقلبات المتوقع حدوثها فً 

مستوٌات النشاط مستقبال ثم تبنى تقدٌرات الموازنات على أساس عدة مستوٌات للنشاط 

 داخل هذا المدى .

 

ًالمرنةًبخاصيتينًهماً:تتصفًالموازنةً

 أنها تعد لعدة مستوٌات نشاط داخل المدى المالئم بدال من مستوى نشاط واحد فقط . (1

 

أنها دٌنامٌكٌة ولٌست ثابتة , حٌث ٌمكن أن تعد الموازنة المرنة عند أي مستوى نشاط  (2

داخل المدى المالئم , بحٌث اذا حدثت التكالٌف الفعلٌة عند مستوى نشاط مختلف عما 

ان مخططا لها أصال , فإن هناك من المرونة ما ٌسمح بإعداد موازنة جدٌدة حسب ك

 الحاجة لمقارنتها بالنتائج الفعلٌة بشكل أكثر منطقٌة .

 

ًأهميةًأسلوبًالموازنةًالمرنةً:

 أنها تقدم معٌارا دقٌقا للرقابة على التكالٌف وتقٌٌم األداء . (1

االنحرافات بٌن التكالٌف الفعلٌة والتكالٌف وأنها توجد نظاما أكثر منطقٌة لتحلٌل  (2

 .التقدٌرٌة المخططة بالموازنة المرنة
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:ًإعدادًالموازنةًالمرنةً: ًثالثاًا

 . تحدٌد المدى المالئم الذي ٌتوقع أن ٌتقلب خالله مستوٌات النشاط للفترة القادمة 

 التكالٌف ) متغٌرة  تحلٌل التكالٌف التً ستحدث خالل المدى المالئم وتحدٌد أنماط سلوك

 , ثابتة, مختلطة ( .

 . ) فصل التكالٌف حسب سلوكها ثم تحدٌد معادلة التكالٌف ) متغٌرة , ثابتة , مختلطة 

  باستخدام معادلة التكالٌف للجزء المتغٌر ٌتم تحدٌد المتغٌر ثم ٌتم إعداد موازنة توضح

اخل المدى المالئم للنشاط التكالٌف المقابلة لكل مستوى من مستوٌات النشاط المختلفة د

 للفترة المقبلة .

 

 مالحظة :

= ) الفرق بٌن تكالٌف أعلى و أقل مستوى نشاط ( / )الفرق بٌن وحدات أعلى و  معدلًالتغيير

 أقل مستوى نشاط( 

 

 حالة عملٌة :

توفرت لدٌك بٌانات تقدٌرات التكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة  لشركة ) الحمد ( الصناعٌة 

فً ظل مستوٌات انتاج مختلفة , وكذا بٌانات عن   2116والتً تقدم المنتج ) أ ( عن العام 

وحدة بعد حصرها فً  156111التكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة الفعلٌة عند مستوى انتاج 

 :  2116عام نهاٌة ال

 

 

 

 عناصر التكلفة

موازنة لمستوى 

 151111انتاج 

 وحدة

موازنة لمستوى 

 165111انتاج 

 وحدة

موازنة لمستوى 

 101111انتاج 

 وحدة

تكالٌف فعلٌة 

لمستوى انتاج 

 وحدة 156111

 04111 01111 02511 05111 تكلفة مواد غٌر مباشرة

 61111 61111 61111 61111 معدات انتاجٌة اندثار

 00211 01111 00111 04111 وقود وقوى محركة

 166511 101111 102511 165111 مصروفات صٌانة
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 المطلوب :

إعداد جدول الموازنة المرنة للتكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة لمستوى االنتاج الفعلً  -أ 

 . 2116للعام 

 . 2116إعداد تقرٌر انحرافات التكالٌف الفعلٌة عن الموازنة المرنة للعام  -ب 

 تمهٌد االجابة : 

 

 المواد غٌر المباشرة : (1

 ) فرق وحدات (   ÷= ) فرق تكالٌف (    معدلًالتغير -أ 

     ( =01111 – 05111  )÷  (101111 – 151111 ) 

               =15111         ÷           31111 

 لكل وحدة دٌنار  5‚1=        

 

 تحديدًالجزءًالمتغيرًوالجزءًالثابتًمنًالموادًغيرًالمباشرةً.ً-بً

 ًًوحدةً:001111ًعندًمستوى

 الوحدات ( Xالمتغٌر = ) معدل التغٌر  

                =5‚1 X 151111  =05111 

 

 المتغٌر ( ‒الثابت  = ) جملة المواد غٌر المباشرة  

 = صفر 05111 ‒ 05111=              

 

 ًًوحدةً:001111ًعندًمستوى

 الوحدات ( Xالمتغٌر = ) معدل التغٌر  

 =5‚1  X 101111  =01111 

 

 المتغٌر ( ‒الثابت  = ) جملة المواد غٌر المباشرة  

 = صفر 01111 ‒ 01111=             

 

  = لكل وحدة  دٌنار  1‚5معادلة المواد غٌر المباشرة للموازنة المرنة 

 

إذن المواد غٌر المباشرة ٌعتبر  

  عنصر تكلفة متغٌر
 ألنه ٌوجد جزء متغٌر 

 وال ٌوجد أي جزء ثابت
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 : دٌنار 61111معدات إنتاجٌة =  اندثار (2

 . بالمالحظة من الجدول ان هذا العنصر ال ٌتغٌر  من مستوى الى آخر 

 

 

 

 

 

  دٌنار 61111الموازنة المرنة هو  اندثارمعادلة 

 

 الوقود:  (3

 ) فرق وحدات (   ÷= ) فرق تكالٌف (   معدلًالتغيرً-أً

    ( =01111 – 04111  )÷  (101111 – 151111 ) 

              =6111           ÷           31111 

 لكل وحدة دٌنار  1‚2=       

 تحديدًالجزءًالمتغيرًوالجزءًالثابتً:ً-بً

 ًًوحدةً:001111ًعندًمستوى

 الوحدات ( Xالمتغٌر = ) معدل التغٌر  

 X 151111  =31111 1‚2المتغٌر =     

 المتغٌر ( ‒الثابت  = ) جملة الوقود 

 54111=  31111 ‒ 04111الثابت =  

 ًًوحدةً:001111ًعندًمستوى

 الوحدات ( Xالمتغٌر = ) معدل التغٌر  

 X 101111  =36111  1‚2المتغٌر = 

 المتغٌر ( ‒الثابت  = ) جملة الوقود 

 54111=  36111 ‒ 01111الثابت = 

  = لكل وحدة دٌنار 1‚2+  54111معادلة الوقود فً الموازنة المرنة 

 

 

 إذن الوقود ٌعتبر 

  عنصر تكلفة مختلطة
 ألنه ٌوجد جزء متغٌر وجزء ثابت

 ٌعتبر  معدات االنتاج كله اندثاراذن 
 عنصر تكلفة ثابت

 الى آخر الن هذا العنصر ال ٌتغٌر من مستوى

 مالحظة هامة :
 عند كتابة المعادلة ٌكتب :

 ًالثابت باإلجمال 

المتغٌر بالمعدل 
 ألنه ٌوجد جزء متغٌر وجزء ثابت
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 الصٌانة :  (4

 ) فرق وحدات (   ÷= ) فرق تكالٌف (   معدلًالتغير -أ 

    ( =10111 – 165111  )÷  (101111 – 151111 ) 

              =15111           ÷           31111 

 لكل وحدة دٌنار  1‚5=       

 تحديدًالجزءًالمتغيرًوالجزءًالثابتً:ً-بً

 ًًوحدةً:001111ًعندًمستوى

 الوحدات ( Xالمتغٌر = ) معدل التغٌر  

 X 151111  =05111 1‚5المتغٌر = 

 المتغٌر ( ‒الثابت  = ) جملة الصٌانة 

 01111=  05111 ‒ 165111الثابت =  

 ًًوحدةً:001111ًعندًمستوى

 الوحدات ( Xالمتغٌر = ) معدل التغٌر  

 X 101111  =01111  1‚5المتغٌر = 

 المتغٌر ( ‒الثابت  = ) جملة الصٌانة 

 01111=  01111 ‒ 101111الثابت = 

  = لكل وحدة دٌنار 1‚5+  01111معادلة الصٌانة فً الموازنة المرنة 

 . 2116الموازنة المرنة للتكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة لمستوى االنتاج الفعلً للعام  -أ 

 

 

 

 معادالت الموازنات المرنة بٌان
 156111الموازنة المرنة لمستوى تقدٌرات 

 وحدة

 X 156111  =00111  1‚5 دٌنار لكل وحدة 1‚5 تكلفة مواد غٌر مباشرة

 61111 دٌنار سنوٌا 61111 معدات انتاجٌة اندثار

 05211( = X 156111  1‚2+) 54111 دٌنار لكل وحدة 1‚2+  54111 وقود وقوى محركة

 وحدة دٌنار لكل 1‚5+  01111 مصروفات صٌانة
01111 (+5‚1  X 156111 = )

160111 

 إذن الصٌانة ٌعتبر 

  عنصر تكلفة مختلطة
 ألنه ٌوجد جزء متغٌر وجزء ثابت

 مالحظة هامة :
 عند كتابة المعادلة ٌكتب :

 ًالثابت باإلجمال 

المتغٌر بالمعدل 
ألنه ٌوجد جزء متغٌر وجزء 

 ثابت
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 . 2116تقرٌر انحرافات التكالٌف الفعلٌة عن الموازنة المرنة للعام  -ب 

 

 مالحظات هامة : 

 

  التكالٌف الفعلٌة ( –) الفرق بٌن الموازنة المرنة  =االنحراف 

 : االنحراف نوعٌن 

اذا كانت التكلفة الفعلٌة أكبر من التكلفة إسراف : ) فً غٌر صالح المنشأة ( وٌكون  (1

 بالموازنة .

وفر :  ) فً صالح المنشأة ( وٌكون اذا كانت التكلفة الفعلٌة أصغر من تكلفة بالموازنة  (2

. 

 

 بٌان

تقدٌرات الموازنة 

المرنة لمستوى 

 وحدة 156111

تكالٌف فعلٌة 

 156111لمستوى 

 وحدة

 االنحرافات

 ) إسراف ( 6111 – 04111 00111 تكلفة مواد غٌر مباشرة

 ----- 61111 61111 معدات انتاجٌة اندثار

 ) إسراف ( 2111 – 00211 05211 وقود وقى محركة

 ) وفر ( 1511+  166511 160111 مصروفات صٌانة
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 التخطٌطٌة إعداد الموازنات 
 

 ) الموازنة النقدٌة(
 

 أهداف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة  

 
 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :

تختص هذه الموازنة بتقدٌر عناصر المتحصالت النقدٌة وعناصر المدفوعات النقدٌة 
 , وتحدٌد مدى وجود فائض أو عجز نقدي خالل فترات الموازنة .خالل الفترة المقبلة 

 
 أهم عناصر المتحصالت و المدفوعات النقدٌة :

 

 
 أهم عناصر المتحصالت النقدٌة :

 

 
 أهم عناصر المدفوعات النقدٌة 

 

 متحصال المبٌعات النقدٌة . (1
متحصالت من عمالء ومدٌنً المبٌعات  (2

 اآلجلة 
 متحصالت من أوراق القبض . (3
 متحصالت من بٌع أصول رأسمالٌة . (4
 متحصالت نقدٌة أخرى . (5
 

 تسدٌدات المشترٌات النقدٌة . (1
 مدفوعات إلى موردي المشترٌات اآلجلة . (2
 مدفوعات عن أوراق الدفع . (3
 مدفوعات لشراء أصول رأسمالٌة . (4
مدفوعات  عن رواتب وأجور نقدٌة ومصروفات انتاجٌة  (5

 وتسوٌقٌة وإدارٌة .
 أخرى .مدفوعات نقدٌة  (6

 
 ثانٌاً : أهمٌة )أهداف( الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة ) ثالثة أهداف ( :

 
 التأكد من كفاٌة السٌولة النقدٌة بالمنشأة : .1

حتى تستطٌع االدارة تحقٌق البرنامج المخطط للعملٌات واألنشطة الجارٌة والرأسمالٌة 
 خالل الفترة المقبلة .

 نقدي :  التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود عجز .2
وبالتالً تحدٌد مدى الحاجة الى تموٌل خارجً وتخطٌط بدائل التموٌل المتاحة وتحدٌد 

 البدٌل المناسب منها .
  التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود فائض نقدي : .3

 وبالتالً تخطٌط بدائل االستثمار المتاحة وتحدٌد البدٌل المناسب منها .
 

    التقدٌرٌة :ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة 
 
 عند إعداد الموازنة النقدٌة ٌتم : 
 

 إعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات خالل فترة الموازنة . (1
 إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة للمشترٌات خالل فترة الموازنة . (2



 قسن ادارة االستثوار / هرحلة رابعة / اعذاد الووازنات التخطيطية / م.م. جناى هحوذ صالح 

 

 

 

 إعداد الموازنة النقدٌة . (3
 الموازنة النقدٌة  مثــــــال: 

( الصناعية التي تقوم بإعداد الموازنة  النوارستوفرت لديك البيانات اآلتية عن شركة ) 
 : 8102النقدية التقديرية للعام القادم 

 دٌنار 51111مبلغ  1/1/2112الرصٌد النقدي المتوقع بالبنك والخزٌنة فً  .1
 كاالتً : 2112سنوٌة للعام  الفصلتقدر المبٌعات والتكالٌف والمصروفات خالل الفترات  .2
 

 بٌان
 الفصل

 االول    
 الفصل
 الثانً

 الفصل
 الثالث

 الفصل
 الرابع

 06111 121111 144111 42111 قٌمة المبٌعات النقدٌة

 144111 121111 216111 02111 قٌمة المبٌعات اآلجلة

 121111 101111 01111 21111 تكلفة مشترٌات المواد األولٌة

 63111 21111 02111 24111 أجور انتاجٌة مباشرة ) نقدٌة (

مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 ) نقدٌة (

16111 22111 25111 22111 

مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة ) 
 نقدٌة (

51111 63111 02511 42111 

 
% االخرى فً 51, و  الفصل% نقداً فً نفس 51ٌتم تحصٌل المبٌعات اآلجلة على أساس  .3

 الذي ٌلٌه مباشرة . الفصل
تدفع كلها  دٌنار 61111بمبلغ  2110تقدر أرصدة عمالء مبٌعات آجلة للربع األخٌر للعام  .4

 . 2112األول للعام  الفصلفً 
% 41, و  الفصل% نقداً فً نفس 61ٌتم سداد تكالٌف مشترٌات المواد األولٌة على أساس  .5

 الذي ٌلٌه مباشرة . الفصلالباقٌة فً 
 دٌنار 33111بمبلغ  2110تقدر أصدة دائنو مشترٌات مواد أولٌة آجلة للربع األخٌر للعام  .6

 . 2112األول للعام  الفصلتدفع كلها فً 
ٌتم سداد أجور انتاجٌة مباشرة ومصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة النقدٌة ومصروفات  .0

 تسوٌقٌة وإدارٌة فً نفس الفترة الخاصة بها .
بمبلغ  2112الثانً للعام  الفصلآلالت ومعدات إنتاجٌة خالل تخطط الشركة لشراء ا .2

 , وٌتم السداد فً نفس الفترة . دٌنار 25111الثالث بمبلغ  الفصل, وخالل  دٌنار 15111
 

 : المطلوب
 . 2112للعام  النوارسإعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة  -أ 
للعام  النوارسإعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة لمشترٌات المواد األولٌة لشركة  -ب 

2112 . 
 . 2112الصناعٌة للعام  النوارسإعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة  -ج 

 
 تمهٌد االجابة ) أ ( :

 المتحصالت من المبٌعات فً أي ربع سنة كاآلتً :
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 تشمل : 2112للعام  األول الفصل
 دٌنار 42111=     الفصلمبٌعات نقداً لنفس  (1
 دٌنار X 02111   =36111% 51=   الفصل% من المبٌعات اآلجلة لنفس 51 (2
 61111=  2110متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  (3

 دٌنار
 تشمل : 2112للعام  الثانً الفصل

 دٌنار 144111=     الفصلمبٌعات نقداً لنفس  (1
 X  216111  =112111% 51=   الفصل% من المبٌعات اآلجلة لنفس 51 (2

 دٌنار
  X% 51=  2112متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األول للعام  (3

 دٌنار 36111=   02111
 

 تشمل : 2112للعام  الثالث الفصل
 دٌنار 121111=     الفصلمبٌعات نقداً لنفس  (1
 X  121111  =01111% 51=   الفصل% من المبٌعات اآلجلة لنفس 51 (2

 دٌنار
  X% 51=  2112متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (3

 دٌنار 112111=   216111
 

 تشمل : 2112للعام  الرابع الفصل
 دٌنار 06111=     الفصلمبٌعات نقداً لنفس  (1
 X  144111  =02111% 51=   الفصل% من المبٌعات اآلجلة لنفس 51 (2

 دٌنار
  X% 51=  2112متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (3

 دٌنار 01111=   121111
 

  : 2112للعام  النوارسجدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة  -أ 

 
 
 
 

 بٌان
  الفصل
 االول

  الفصل
 الثانً

  الفصل
 الثالث

  الفصل
 الرابع

اجمالً العام 
 2112القادم 

 412111 06111 121111 144111 42111     الفصلالمبٌعات النقدٌة لنفس 

 316111 02111 01111 112111 36111 الفصلمن مبٌعات آجلة لنفس  51%

 204111 01111 112111 36111 61111 متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة

 1112111 252111 312111 222111 144111 = جملة متحصالت نقدٌة من المبٌعات
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  تمهٌد االجابة ) ب ( :
 المدفوعات عن مشترٌات المواد فً أي ربع سنة كاآلتً :

 
 تشمل : 2112للعام  األول الفصل

 X 21111  =42111% 61=     الفصل% من مشترٌات مواد آجلة لنفس 61 (1
 دٌنار

 33111=    2110مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  مدفوعات لدائنو (2
 دٌنار

 
 تشمل : 2112للعام  الثانً الفصل

 X 01111  =54111% 61=     الفصل% من مشترٌات مواد آجلة لنفس 61 (1
 دٌنار

 X% 41=   2112مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األول للعام  (2
 دٌنار 32111=  21111

 
 تشمل : 2112للعام  الثالث الفصل

=  X 101111% 61=     الفصل% من مشترٌات مواد آجلة لنفس 61 (1
 دٌنار 112111

 X% 41=    2112مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (2
  دٌنار 36111=  01111

 
 تشمل : 2112للعام  عابالر الفصل

 X 121111  =02111% 61=     الفصل% من مشترٌات مواد آجلة لنفس 61 (1
 دٌنار

 X% 41=   2112مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (2
  دٌنار 62111=  101111

  : 2112للعام  النوارسجدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة من المشترٌات لشركة  -ب 
 

 
 
 
 
 

 بٌان
  الفصل
 االول

  الفصل
 الثانً

  الفصل
 الثالث

  الفصل
 الرابع

اجمالً العام 
 2112القادم 

من مشترٌات مواد آجلة فً نفس  61%
 الفصل

42111 54111 112111 02111 206111 

 160111 62111 36111 32111 33111 مدفوعات عن مشترٌات مواد آجلة سابقة

= جملة مدفوعات نقدٌة عن مشترٌات 
 مواد

21111 26111 132111 141111 445111 
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 : 2112للعام  النوارسالموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة  -ج 

 
 مالحظات هامة 

 ) تقدٌرات متحصالت نقدٌة من المبٌعات أخذت من الجدول ) أ    * 
 ) تقدٌرات مدفوعات مشترٌات مواد أولٌة أخذت من الجدول ) ب   ** 

 
  الرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة= 

جملة المدفوعات النقدٌة لنفس   –  الفصلجملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة لنفس 
 الفصل

 
  التالً  الفصلالرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة =  الرصٌد النقدي أول

 مباشرة
 

  2112الرصٌد النقدي أول الفترة إلجمالً العام = 
 دٌنار 51111=  2112الرصٌد النقدي  أول الفترة للربع األول للعام 

 

 بٌان
  الفصل

 (1 ) 
  الفصل

 (2 ) 
  الفصل

 (3 ) 
  الفصل

 (4 ) 
اجمالً العام 

 2112القادم 

 51111 31511 53111 23111 51111 الرصٌد النقدي أول الفترة

+ تقدٌرات متحصال نقدٌة من المبٌعات 
* 

144111 222111 312111 252111 1112111 

= جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة ) س 
 ) 

104111 311111 301111 222511 1152111 

      تقدٌرات المدفوعات النقدٌة -

 445111 141111 132111 26111 21111 مدفوعات مشترٌات مواد أولٌة **

 230111 63111 21111 02111 24111 مدفوعات رواتب وأجور مباشرة

 25111 22111 25111 22111 16111 مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة نقدٌة

 220511 42111 02511 63111 51111 مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة نقدٌة

 41111 ---- 25111 15111 ---- مصروفات رأسمالٌة نقدٌة

 1143111 260111 341511 252111 101111 = جملة المدفوعات النقدٌة ) ص (

 = الرصٌد النقدي آخر الفترة 
 ) ص (  –) س (       

23111 53111 31511 21511 21511 



 قسم ادارة االستثمار والموارد/ مرحلة رابعة / اعداد الموازنات التخطٌطٌة / م.م جنان محمد صالح
 

 

 أنواع الموازنات التخطيطية

ان الموازنات التخطٌطٌة هً نتاج لتخطٌط اداري مسبق من اجل تحقٌق اهداؼ عدة 

فً ظل الظروؼ والمتػٌرات المتاحة , غٌر ان الموازنات التخطٌطٌة تختلؼ فً 

وفٌما ٌلً اهم  محتواها واهدافها طبقا للمتػٌرات والعوامل واالهداؼ المختلفة 

  :الموازنات طبقا للظروؼ واالهداؼ المختلفة 

 اوال" : من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة 

 تقسم الموازنات التخطٌطٌة من حٌث الفترة الزمنٌة الى ثالثة اقسام هً :

 موازنات قصٌرة االجل : .1

الهددؼ منهدا هً الموازنات التً تعدد لمددة اقصداها سدنل مالٌدة واحددة وٌ دون 

رسددم برنددامع العمددل خددالل تلددا الفتددرة والرقابددة علٌهددا ومددد   فددا ة ادا هددا 

 وتنفٌذها اي انها تستعمل فً هذه الحالة اداة تخطٌطٌة ورقابٌة معا.

 موازنات طوٌلة االجل : .2

مددن سددنة مالٌددة واحدددة , وتهدددؼ هددذه   ثددر التتمثددل فددً الموازنددات التددً تعددد 

الهداؼ واالم انٌات المستقبلٌة فً ضو  اهدداؼ الموازنات الى التنسٌق بٌن ا

وام انٌات الحاضر وعلى اساس التجربدة والخبدرات السدابقة , ان هدذا الندو  

مددن الموازنددات ٌعمددل علددى خدمددة اهددداؼ التخطددٌط الطوٌددل االجددل وٌتضددمن 

تقدددٌرات عددن الخطددط الطوٌلددة االجددل الخاصددة بالعملٌددات االسددتثمارٌة طوٌلددة 

 االجل .

 مرة :موازنات مست .3

هددً موازنددة لسددنل  املددة ومتجددددة بحٌددث ٌددتم مددن نهاٌددة  ددل  ددهر مددن تنفٌددذ 

الموازنددة اضددافة  ددهر جدٌددد . اي تعددد علددى اسدداس مسددتمر . هددذا االسددلو  

والمسددبق لمتطلبددات الموازنددة نظددرا  ٌسدداعد االدارة علددى التخطددٌط المسددتمر 

ة الوقددت النددل ٌػطددً دا مددا موازنددة سددنل  املددة , وبالتددالً ٌ ددون لددد  االدار

 ال افً والقدرة على مواجهة ما هو جدٌد وتنسٌق االن طة المختلفة .
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  ثانيا" : من حيث طبيعة عمليات النشاط االقتصادي الذي تغطيه 

ارٌددة جعملٌددات المن دداة بحسدد  طبٌعددة الن دداط الددى العملٌددات  ٌم ددن تقسددٌم

تحتاج الى قٌداس وعملٌات استثمارٌة وٌنتع عن عملٌات المن اة تدفقات نقدٌة 

واعدددداد تقدددارٌر خاصدددة بهدددا وٌترتددد  علدددى ذلدددا التمٌٌدددز بدددٌن ندددوعٌن مدددن 

 الموازنات .

 الموازنات الت ػٌلٌة : .1

تخددتا الموازنددات الت دددػٌلٌة بتخطددٌط االن ددطة االنتاجٌدددة للمن دداة ب دددل 

جوانبها من حٌدث المدوارد المتاحدة واالسدتخدام االمثدل لهدا والرقابدة علدى 

 فدددا ة اسدددتػاللها وادا هدددا و وتعدددد الموازندددات  هدددذه االن دددطة بمدددا ٌ فدددل

الت ددػٌلٌة للمددد  الطوٌددل او القصددٌر او  لٌهمددا  مددا ٌم ددن اعدددادها ب دد ل 

 مستمر او نها ً .

هذا وتتناول الموازنات التخطٌطٌة االن دطة الت دػٌلٌة عدن فتدرة الموازندة 

مثدددل االنتددداج والم دددترٌات وال دددوون االدارٌدددة وفٌمدددا ٌلدددً بعددد  اندددوا  

 زنات الت ػٌلٌة .الموا

  موازنة المبٌعات 

تعد موازنة المبٌعات حجر االساس العداد الموازنة ال املة للمن داة الن      

التخطٌط للوصول الى حجم معٌن من المبٌعات ٌسهم اسهاما مبا درا فدً 

تحدٌددددد الموازنددددات االخددددر  مثددددل موازنددددة االنتدددداج والمددددواد االولٌددددة 

 . والم ترٌات وغٌرها من الموازنات

  موازنة االنتاج 

تخدددتا موازندددة االنتددداج بدددالتخطٌط  لين دددطة االنتاجٌدددة وتعتبدددر هدددذه      

الموازنددات االسدداس دعددداد موازنددة مددوارد االولٌددة واالجددور المبا ددرة 

والمصددارٌؼ الصددناعٌة غٌددر المبا ددرة وتتحدددد موازنددة االنتدداج بعدداملٌن 

 اساسٌن :

أساسددٌة بالعملٌددات حٌددث نتدداج بصددفة الموازنددة المبٌعددات: تتحدددد خطددة ا -

تهدددؼ خطددة االنتدداج الددى التنسددٌق وتخطددٌط العملٌددات االنتاجٌددة ب دد ل 

 ٌضمن تدفق االنتاج بمعدل ٌنسجم وطلبات الزبا ن على المنتع.

بددد مددن اهتمددام بسٌاسددة السٌاسددة المخددزون: عنددد اعددداد موازنددة االنتدداج  -

ج نتدداالن المخددزون سددٌوثر ب دد ل مبا ددر علددى حجددم االوذلددا  نالمخددزو

 .زم لمواجهة المبٌعاتلالا
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 موازنة المشتريات:  

د االولٌددة مددن رتعتمددد موازنددة الم ددترٌات علددى مددا توضددحل موازنددة المددوا     

احتٌاجددات االنتدداج للمددواد االولٌددة ولهددذه الموازنددة أهمٌددة  بٌددرة فددً تقٌددٌم 

نحرافددات الحاصددلة ال فدا ة ادا  ادارة الم ددترٌات فددً المن د ة ,اذ سددتبٌن ا

دارة فً تلبٌة احتٌاجدات ال فا ة هذه ا دا  الفعلً ,الدا  المخطط واالبٌن ا

نتدداج فددً المواعٌددد المحددددة لهددا وحسددم اختٌارهددا للمددوردٌن و ددروط الا

 م مددن التدددفقات النقدٌددة المتولدددة مددن الالتورٌددد المناسددبة للمن دد ة والتددً تددت

 .المبٌعات

تددً ٌعددد المخددزون أحددد أهددم والعدداد هددذه الموازنددة نعتمددد المعادلددة االتٌدة ال    

م ترٌات الموارد االولٌة =احتٌاجات االنتداج مدن المدواد االولٌدة  :أر انها

+ مخزون اخر الفترة من المواد االولٌة ــ مخزون أول الفتدرة مدن المدواد 

 .االولٌة

 : موازنة العمل المباشر 

توضدددح موازندددة العمدددل المبا دددر االحتٌاجدددات المطلوبدددة للوفدددا  ببرندددامع 

نتدداج مددن  ددل نددو  مددن أنددوا  العمالددة المبا ددرة اسددتنادا الددى ال مٌدددة اال

المخططددة لالنتدداج والددى الدراسددة الفنٌددة الهندسددٌة لمعدددالت اسددتخدام هددذه 

 .العمالة فً العملٌة االنتاجٌة

  موازنة المصاريف الصناعية غير المباشرة 

تهدددؼ موازنددة المصددارٌؼ الصددناعٌة غٌددر المبا ددرة الددى بٌددان عناصددر 

فة التً ال تدخل فً ت وٌن المندتع ب د ل مبا در ول نهدا ضدرورٌة مدن ال ل

أجل العملٌة االنتاجٌة وتعد هذه الموازنة من االهمٌة بم ان فدً ظدل ثدورة 

 . المعلوماتٌة والت نولوجٌا والتطور السدرٌن فدً أسدالٌ  االنتداج وتقنٌاتدل

قتهدا من المضل عند اعداد هذه الموازنة تبوٌ  عناصر ال لفة بحسد  عال

مددن حجددم االنتدداج أي تبوٌبهددا الددى متػٌددرة وثابتددة و ونهددا مددن الت ددالٌؼ 

الخاضددعة للرقابددة فانددل ٌم ددن ربطهددا ب دد ل مبا ددر بمرا ددز المسددوولٌن 

 .وب  ل خاا مرا ز االنتاج وخدمات االنتاج

  موازنة التكاليف التسويقية 

التددً ٌم ددن أن  البٌعٌددةتوضددح هددذه الموازنددة بنددود الت ددالٌؼ التسددوٌقٌة و

تتحملهددا المن دد ة مددن أجددل التددروٌع لمنتجاتهددا وفقددا لمددا هددو مخطددط لددل, 

ثابتدة فتتمثدل فدً  وتتضمن هذه الموازنة بنودا مختلفة منها متػٌدر وأخدر 

اهددتالا المبددانً ومعدددات و أجهددزة معددر  البٌددن ومصددارٌؼ ال هربددا  

 .والهاتؼ الخاا بمعر  المبٌعات وروات  مدٌر المبٌعات
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 ة التكاليف االدارية موازن 

تختا هذه الموازنة بالمصارٌؼ االدارٌدة العامدة مثدل رواتد  المدوظفٌن 

والمدٌر العدام ومصدارٌؼ ال هربدا  القرطاسدٌة المسدتنفدة نتٌجدة العملٌدات 

االدارٌة وغٌرها من المصارٌؼ الخاصدة بداددارة وتعدد معظدم بندود هدذه 

دارٌددة العلٌددا وٌم ددن هنددا الموازنددة مددن النددو  الثابددت الخاضددن للرقابددة اال

 -:التمٌٌز بٌن نوعٌن من هذه الت الٌؼ هما

الت الٌؼ الملزمة: هً الت الٌؼ التً تلتزم بها المن  ة وٌصدع  تجنبهدا أو  -

تعدٌلها خالل فتدرة الموازندة مثدل رواتد  وم افد ة أعضدا  مجلدس االدارة 

مبددانً والمدددٌر العددام و المددوظفٌن االدرٌددٌن و المددالٌٌن والتدد مٌن علددى ال

والموجودات الثابتة و االخر  و اضافة الى مصدارٌؼ المٌداه و ال هربدا  

وعددادة تقدددر هددذه البنددود مددن قبددل مرا ددز المسددوولٌة فددً الهٌ ددل التنظٌمددً 

 – .للمن  ة وذلا لحصر االنفاق وتحقٌق الرقابة

الت ددددالٌؼ غٌددددر الملزمددددة: تتمثددددل هددددذه الت ددددالٌؼ   ت ددددالٌؼ البحددددوث و   -

قددات العامددة و الخدددمات االجتماعٌددة و التبرعددات الالعالدراسددات وت ددالٌؼ 

وغٌرها وال ٌخضن هذا النو  من الت الٌؼ الدى أي أسداس فدً تقددٌرها لدذا 

تلج  االدارة العلٌدا فدً معظدم المن دلت الدى تخدٌدد حدد أقصدى لهدا ال ٌسدمح 

بتجدداوزه خددالل فتددرة الموازنددة لهددذا فددان البنددود الملزمددة تحدددد الٌددا وتدددخل 

ون ان تخلددق مجدداال للمناسددبة بٌنمددا تبقددى البنددود غٌددر الملزمددة الموازنددة د

 .موضن الجدل ومناق ة وتعدٌل طٌلة فترة الموازنة

   -الموازنات المالية : .2

تعتبددر الموازنددات المالٌددة اداة جٌدددة لتخطددٌط عملٌددة الوفددا  بااللتزامددات 

القصددٌرة االجددل وتددوفٌر السددٌولة الالزمددة وت ددمل هددذه الموازنددات نددوعٌن 

 هما

 الموازنات النقدٌة:-   

تهدددؼ الموازنددات النقدٌددة الددى تددوفٌر المعلومددات الالزمددة مددن أجددل تجندد  

الوقدددو  فدددً عجدددز أو فدددا   نقددددي وعلٌدددل تعدددد الموازندددات النقدٌدددة أداة 

لتخطددٌط المتحصددالت و المدددفوعات النقدٌددة للمن دد ة خددالل فتددرة زمنٌددة 

رها فددً مزاولددة معٌنددة وبدرجددة عالٌددة الدقددة و التفصددٌل لضددمان اسددتمرا

مختلددؼ أن ددطتها وعملٌاتهددا و الوفددا  بالتزاماتهددا وادارة مواردهددا النقدٌددة 

والمدددفوعات  تالبصددورة صددحٌحة وبددذلا فهددً أداة تنسددٌق بددٌن المتحصدد

 النقدٌة.
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  الموازنات الراسمالٌة 

ٌختا هذا النو  من الموازنات بتخطٌط أن طة العملٌات الرأسدمالٌة 

هدددا والرقابدددة علدددى تنفٌدددذها طبقدددا للموازندددة فدددً المن ددد ة و ٌفٌدددة تموٌل

الموضددوعة وتمثددل الم ددارٌن الرأسددمالٌة المبددالع التددً تدددفعها المن دد ة 

ل را  االصول الثابتة أو لتحسٌن وزٌادة  فدا ة هدذه االصدول و التدً 

وعادة ما ت ون الموازندات الرأسدمالٌة  . ٌقصد منها المنفعة المستقبلٌة

الدى موازندات سدنوٌة الغدرا  متابعدة طوٌلة االجدل ثدم ٌدتم تقسدٌمها 

التنفٌددذ والرقابددة علٌهددا وٌحدددث غالبددا أن تعددد هددذه الموازنددات بمعرفددة 

االدارة العلٌا للمن  ة على أساس االهداؼ الطوٌلة االجل غالبا تهددؼ 

الددى مسددتقبل المن دد ة و التجدداه العددام لهددا خاصددة فددً مجددال االسددتثمار 

 .طوٌل االجل

 ت النشاطثالثــــا": بحسب مستويا

ل فتدرة الٌرتبط العدٌد من عناصر الت الٌؼ بمستو  الن اط السا د خد

معٌنة فمن المعروؼ أنل  لما زادت الت دالٌؼ المتػٌدرة و نتٌجدة لدذلا 

اذا اختلؼ المستو  الفعلً للن اط عن الن داط المخطدط فدً الموازندة 

هدذا دا  وفدً الحٌتها أداة للرقابدة وتقٌدٌم االفقدت الموازنة معداٌٌر صد

ٌم ن التمٌٌز بٌن نوعٌن من الموازنات طبقا للػر  المتعلدق  المجال

بمستو  الت ػٌل او مسدتوٌات الن داط التدً ٌدتم اعددادها علدى اساسدل 

 -وهً :

 الموازنات السا نة  .1

هً الموازنات التً تعد لمستو  واحدد مدن مسدتوٌات الن داط وٌعتبدر 

واالدارة بلندن فدان  هذا المستو  المتوقن وطبقا لمعهد محاسبً ال لفة

الموازنات الثابتة تعرؼ على أنهدا تلدا الموازندات التدً تعدد لمسدتو  

معددٌن واحددد مددن الن دداط ال تتػٌددر بػدد  النظددر عددن مسددتو  الن دداط 

 .الفعلً المتحقق

وهذا ما ٌجعل الموازنات الثابتة ذات فا دة فً أغرا  الرقابة وتقٌدٌم 

, اضافة الدى  عددم قددرتها االدا  بسب  حالة الجمود التً تتصؼ بها 

على االستجابة لما ٌستجد من ظروؼ قد ال ت ون واضحة عند اعدداد 

الموازنددات ممدددا ٌترتددد  علٌدددل حصدددول انحرافدددات  بٌدددرة بدددٌن االدا  

الفعلددً و المخطددط  مددا تحتدداج الددى عملٌددات مراجعددة وتعدددٌل ب دد ل 

 .مستمر اذ ارٌد لها أن تستخدم أداة رقابة جٌدة وفعالة
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   -ات المرنة:الموازن .2

هً الموازنات التً ٌتم اعدادها لعددة مسدتوٌات مدن الن داط االنتداجً تقدن 

ضمن المد  المال م لذلا الن اط بحٌث ٌتوازن مستو  الن اط الفعلً مدن 

أحددد هددذه المسددتوٌات لزٌددادة فعالٌددة المقارنددة التددً تددتم بددٌن االرقددام الفعلٌددة 

ة وتبدرز أهمٌدة المروندة فدً والمقدرة فً الموازنة فً نهاٌدة فتدرة الموازند

هذه الموازنات عند عدم حصول التوازن المطلو  فً نهاٌة الفترة بحٌدث 

ٌتم تعدٌل حجم الن اط المقدر ب  ل ٌدوازي حجدم الن داط الفعلدً ومدن ثدم 

ٌتم تعدٌل أرقام الموازنة بنا  علدى ذلدا لمدا مدن أثدر  بٌدر فدً دقدة تحلٌدل 

الرقدام الفعلٌدة واقرقدام المقددرة االنحرافدات الناجمدة عدن االخدتالؼ بدٌن ا

وت تس  هذه الموازنات صدفة المروندة أو الدٌنامٌ ٌدة مدن الجدز  المتػٌدر 

  .من الت الٌؼ

 مددا أن اسددتخدام الموازنددات المرنددة مفضددل أ ثددر مددن اسددتخدام الموازنددات 

غرا  الرقابدة علدى مراحدل اعدداد الموازندات و التخطدٌط وتقٌدٌم الالثابتة 

ساس مقارندة الت دالٌؼ الفعلٌدة لمسدتو  الن داط اللى هذا ادا  حٌث ٌتم عالا

الفعلدددً بالت دددالٌؼ المعٌارٌدددة لدددنفس مسدددتو  الن ددداط ومدددن ثدددم ت دددون هدددذه 

نجدزم  الة أخدر  ف نندا هدأندل مدن ج الالمقارنات أ ثر تعبٌرا ودقة وواقعٌة ا

ب ن الموازنات المرندة ٌفضدل اسدتخدامها فدً جمٌدن المن دلت بػد  النظدر 

 .اعن حجم ن اطه

   الموازنة الشاملة

الموازنة ال املة أو الر ٌسٌة ماهً اال االطار العام أو الملخا للموازندات 

الفرعٌة و الخاصة ب افة أن دطة المن داة وهدً تمثدل الخطدة العامدة للمن داة 

تضدددم ندددوعٌن أساسدددٌن مدددن ووٌختلدددؼ االطدددار العدددام للموازندددة ال ددداملة 

 -:الموازنات هما

 الموازنات الت ػٌلٌة - 

 الموازنات المالٌة  - 
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 مقومات نجاح الموازنات التخطيطية 

 الم ار ة فً اعداد الموازنة :  .1

 

مدن المفتددر  ان ال ت دون الموازنددة التخطٌطٌدة فددً  د ل قددرار صدادر مددن االدارة  

العلٌا بل البدد مدن م دار ة  افدة المسدتوٌات االدارٌدة فدً المن د ة الن م دار ة  افدة 

دارات فً اعداد الموازنة ٌضمن سهولة تنفٌذ الموازنة وذلا بتطبٌق مبدأ محاسدبة اال

المسوولٌة وان الهدؼ االساسً من م ار ة االفراد فً اعداد الموازندة هدو وال  دا 

إقندداعهم ب همٌددة وضددرورة الموازنددة لهددم , وهددو مددا ٌعددد امددرا علددى جاندد   بٌددر مددن 

 االهمٌة .

  -ال فا ة العلمٌة : .2

بد مدن تدوافر ال فدا ة العلمٌدة والمهدارة الهداؼ المرجوة منها الالموازنة ا حتى تحقق

داري لددٌهم الالفنٌة فً القدا مٌن ب عدداد الموازندة ومدد  تدوفٌر الدوعً المحاسدبً و ا

عددن تددوافر المعلومددات ال افٌددة لدددٌهم عددن خطددط و اسددتراتٌجٌات المن دد ة فددً  الفضدد

جددا  فددً الموازنددة و تبرٌددر اي  الماضددً و الحاضددر و المسددتقبل مددن  ددر   ددل مددا

  .تعدٌل

 -: هداؼ و قابلٌتها للتحقٌقالوضو  ا .3

ٌج  أن ت ون أهددؼ الموازندة التخطٌطٌدة واضدحل و محدددة بدقدل و قابلدل للتحقٌدق  

هداؼ مثالٌة اعتماد الموازنة على التقددٌر لدٌس مجدرد توقعدات الت ون ا البمعنى أن 

أسددالٌ  علمٌددة و  واسددتخدامومٌدانٌددة بددل نتددا ع محتملددل معتمدددة علددى أسددس علمٌددة 

  .احصا ٌة و اقتصادٌة

 -المرونة: .4

الموازنددة التخطٌطٌددة ٌجدد  أن ت ددون مرنددل بحٌددث ٌم ددن اجددرا  تعدددٌل فددً مسددتو  

خدر  متػٌدرة اللهدا هدً االقتصدادٌة التدً تتخدذ فدً خالن الظروؼ االالن اط و ذلا 

  .هداؼ المبتػاةالتحقق ا الفالموازنة الثابتة قد 

 ولوٌات وضن ا .5

درة وبالتالً تفوق االحتٌاجدات هدذه المدوارد قاندل ٌ دون مدن نفً عالم تتسم موارده بال

الضددروري مراعدداة ان  ددل عناصددر الموازنددة لددٌس علددى درجددة واحددده مددن االهمٌددة 

بدد مدن وضدن الفهنالا عناصر ضرورٌة وحتمٌة وأخر  مرغو  فٌها, بالتدالً فاندل 

منددً زأولوٌددات لتحقٌددق وتنفٌددذ هددذه العناصددر المقترحددة فددً الموازنددة وفددق برنددامع 

ٌتوقددؼ علددى حجددم المددوارد المتاحددة ودرجددة أهمٌددة  ددل عنصددر مددن هددذه العناصددر 

 .المقترحة
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 -استخدام القٌاس ال مً : .6

 مددا هددو معلددوم ان تخصددٌا المددوارد المتاحددة ٌددتم عددن طرٌددق دراسددة وتحلٌددل     

و العا د و بالتالً فانل ٌ دون مدن الضدروري اسدتخدام القٌداس ال مدً ل دل  الت لفة

من الت لفدة و العا دد و غالبداا مدا ال ٌسدب  القٌداس ال مدً للت لفدة اي م دا ل تدذ ر 

بع ددس القٌدداس ال مددً للمنددافن الددذي قددد ٌ ددون صددع  المنددال فددً أغلدد  االحددوال 

فاندل ٌجد  االجتهداد فدً خاصة المن لت التً ال تهدؼ الى تحقٌق الربح مدن هدذا 

قٌاس هذه المنافن قٌاسا  مٌا بصورة أو ب خر  حتى ٌتسنى مقارنتها بالت دالٌؼ و 

بالتالً اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصٌا الموارد المتعلقة بالموازندة و غالبدا مدا 

 .ٌتم االستعانة باالسالٌ  االحصا ٌة فً هذا الصدد

 

 طية االنتقادات الموجهة للموازنات التخطي

الواقدددن ان هنالدددا مجموعدددة مدددن االنتقدددادات توجدددل الدددى أسدددلو  الموازندددات 

 :التخطٌطٌة التً تطبق فً العدٌد من المن لت نحددها بما ٌلً 

  .تعتبر الموازنات مضٌعة للوقت وم لفة للمن اة .1

تعوق الموازندات االسدتجابة وال تحقدق المروندة و غالبدا مدا تعبدر عدن عوا دق  .2

  .الػٌر

تضدددٌؼ الموازندددات قٌمدددة  بٌدددرة للمن ددداة مقارندددة بالوقدددت المسدددتػرق فدددً  ال .3

 اعدادها.

  .تع س الموازنات هٌ ل االتصاالت وفرق التً تعتمد علٌها المن اة ال .4

  .ت جٌن الموازنات على التالع  وتػٌٌر السلو ٌات .5

 تعد الموازنات وٌتم تعدٌلها وتحدٌثها بصدورة غٌدر مت دررة وعدادة مدا ت دون  .6    

 .سنوٌة

ت ددجن علددى  القددد تزٌددد الموازنددات مددن حالددة المنافسددة بددٌن أقسددام المن دد ة و.   7

 .سهام بالمعرفةالا

 .فراد بقٌمتهم ب قل مما ٌستحقونالقد ت عر الموازنات ا.  8
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 ه الموازنات التخطيطية

 مقدمة

تعتبر الموازنات التخطيطية ترجمة مالية للخطة العامة للمنشأة خالل فترة 
مالية محددة، وتتكامل فيها خطط األنشطة الفرعية وتتفاعل فيما بينها لتحقيق 
أهداف المنشأة، والتنسيق بين أنشطتها اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية، والرقابة 

 ية تراعى ظروف الواقع لدى المنشأة.على األداء وتقييمه طبقا ألسس علم
أى أن الموازنات هى آداة للتخطيط وتحديد أهداف المنشأة خالل الفترة التى 
تغطيها الموازنات، وتحديد أفضل السبل لتحقيق تلك األهداف فى حدود 
اإلمكانيات المتاحة وظروف المنشأة. وهى آداة للتنسيق بين إمكانيات األنشطة 

قية واإلدارية. وهى أيضا آداة للرقابة وتقييم األداء لتلك اإلنتاجية والتسوي
األنشطة، على أساس أنها تشتمل على تقديرات لإليرادات والمصروفات على 
مستوى مراكز المسئولية، مما يمكن معه متابعة اداء تلك األنشطة الفرعية 

تائج الفعلية وتقديرات الموازنة، بين الن االختالفاتوالرئيسية أول بأول وتحديد 
قرارات تحسين لألداء حتى يتوافق األداء الفعلى مع المخطط )إذا كان  واتخاذ

 .هناك إسراف(
قرارات محسنة لألداء لتنمية وتحسين األداء الفعلى )إذا كانت  اتخاذأو 

 هناك وفورات(.
 –ق بالمستقبل والموازنات غالبا ما تنظر الى المستقبل، أى أن تقديراتها تتعل

لكن على اإلنسان أن يتوقع ويتنبأ  -والمستقبل ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعالى
 األساليب العلمية بقدر اإلمكان. باستخدام

وهناك أنواع عديدة للموازنات، سوف يقوم الطالب بدراسة بعض منها، 
 .خاصة الموازنات التخطيطية الجارية التى تغطى أنشطة المنشأة المختلفة

واهللنسألأننفيدالطالبولوبقدرما
 المؤلفان



 1 الموازنات التخطيطية

 الوحدة األولى
 ساسية للموازناتاملفاهيم األ

 التخطيطية )التقديرية( 
 :األهداف

 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة
 تعريف الموازنات التخطيطية. -1

 بيان أنواع الموازنات التخطيطية. -2

 تحديد مقومات الموازنات التخطيطية األساسية. -3

 التخطيطية فى تأدية الوظائف اإلدارية.أهمية الموازنات  -4

 عناصر:ال
 .تعريف الموازنة 1/1
 .عداد الموازنةإمزايا  1/2
 مقومات نظام الموازنات: 1/3

 دارة وتأييدها لنظام الموازنات.ثقة اإل 1/3/1
 عداد الموازنة.إالمشاركة فى  1/3/2
 التكيف مع الهيكل التنظيمى للمنشأة ومحاسبة المسئولية. 1/3/3

 الوظائف الرئيسية للموازنة: 1/4
 .وظيفة التخطيط 1/4/1
 .وظيفة التنسيق 1/4/2
 .وظيفة االتصال 1/4/3



 2 الموازنات التخطيطية

 .وظيفة الدافعية )التحفيز( 1/4/4
 .وظيفة الرقابة 1/4/5
 .داءوظيفة تقييم األ 1/4/6

 نواع الموازنات:أ 1/5
 موازنة التشغيل. 1/5/1
 الموازنة المالية. 1/5/2

 ازنة:تعريف المو  1/1
عن خطة المنشأة  ومالى ة بأنها تعبير كميالتخطيطييمكن تعريف الموازنة 
وتشمل أهداف المنشأة وسياساتها  –عادة سنة  –تغطى فترة زمنية معينة 

ومواردها وتخصيص تلك الموارد, وتعد هذه الخطة على مستوى المنشأة ككل 
( وبالتالي فإن إعداد وعلى مستوى األنشطة الفرعية بالمنشأة )مراكز المسئولية

 الموازنات التخطيطية يتطلب:
 .تحديد األهداف العامة والخاصة للمنشأة (1
 .إعداد خطة طويلة األجل )بصورة عامة( (2

إعداد خطة قصيرة األجل )لمدة سنة( بصورة تفصيلية حسب مراكز  (3
 .المسئولية المختلفة)األقسام, اإلدارات, المصانع,,,,,, الخ(

 .الدورية حسب مراكز المسئولية نظام لتقارير األداء (4
الستغالل الموارد المتاحة للوحدة ومالية والموازنة ما هى إال خطة كمية 
 .المحاسبية خالل فترة محددة فى المستقبل

 من هذا يتضح أن الموازنة يجب أن:
 .ومالية تكون فى صورة كمية -1



 3 الموازنات التخطيطية

 .تتعلق بوحدة محاسبية معينة -2
 .تغطى فترة محددة فى المستقبل -3
, ازنة من وجهة النظر المحاسبية ما هى إال ترجمة كمية لخطة المنشأةفالمو 

بمعنى أن كل المشروعات واألنشطة الواردة فى خطة المنشأة يتم وصفها أو 
أو , أما فى صورة مالية باستخدام وحدة النقد السائدة )الجنية مثال(, ترجمتها كميا

مل اإلنتاج( أو فى صورة عينية باستخدام وحدات قياس المدخالت )عوا
 .المخرجات )اإلنتاج(

كما أن الموازنة يجب أن تعد لوحدة محاسبية معينة شأنها فى هذا شأن 
أو إدارة , هذه الوحدة المحاسبية قد تكون قسما من أقسام المنشأة, المحاسبة المالية

, أو المنشأة ككل, أو مشروعا من مشروعاتها, أو نشاطا من أنشطتها, من إدارتها
المهم هو أن نحدد بداية ما هى , أو الدولة ككل, اعا من قطاعات الدولةأو قط

 .وحدة المحاسبة أو باألحرى وحدة الموازنة ثم بعد هذا نبدأ فى إعداد الموازنة
هذا من ناحية أما األخرى فإن كثيرا من األرقام المالية ال يكون لها أى 

لموازنة يجب أن تغطى فترة وبالتالى فإن ا, معنى مالم تحدد المدة التى تعكسها
سنة أو ربما  –هذه الفترة قد تكون قصيرة األجل , محددة فى المستقبل بالطبع

اقل )نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو حتى أسبوعية وبالذات لبعض 
أو قد تكون طويلة األجل تغطى  –العناصر الهامة مثل تخطيط التدفق النقدى( 

وبديهى أن الموازنات قصيرة األجل ستكون , أكثر ثالث أو خمس سنوات أو ربما
عبارة عن  –عادة  –فاألخيرة تكون , جلأكثر تفصيال من الموازنات طويلة األ

 .الخطوط العريضة لخطة المنشأة فى المستقبل
 إعداد الموازنة: مزايا 1/2

عديدة تدفع إدارة المنشآت إلى األخذ بأسلوب الموازنة لرفع  مزايا هناك
 أن الموازنة: المزايااإلدارية, من هذه  كفاءتها
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 .تتطلب التخطيط الدورى لكافة أنشطة المنشأة -1
تحسن من كفاءة اإلدارة التنسيقية وتشيع روح التعاون بين األفراد وتزيد  -2

 .من كفاءة نظام االتصال بالمنشأة
 .تأخذ باالتجاه أو القياس الكمى فى التحليل وعرض البيانات والمعلومات -3
 .م متكامل لتقييم األداءتوفر نظا -4
 .تخلق الوعى التكاليفى لدى األفراد -5
 .تمكن من مقابلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية -6
 .تحرك كافة الجهود والنشطة صوب تحقيق أهداف المنشأة -7

 بشىء من التفصيل: المزاياوفيما يلى نتناول كل من هذه 
أنها تتم  أن كل األنشطة تتطلب قدرا من التخطيط كى نتحقق من -1

بكفاءة وفعالية وبالتالى نضمن االستغالل األمثل لموارد المنشأة المتاحة 
 .على ندرتها

وهناك فريق من األفراد مهتمون بتخطيط كل كبيرة وصغيرة فى مجال 
يجدون الوقت  وعلى العكس فإن هناك من األفراد ما ال يرغبون أو ال, نشاطهم

طية إال وسيلة أو أداة محاسبية من شأنها وما الموازنة التخطي, لتخطيط أنشطتهم
عن طريق خلق إطار رسمى منظم , تضييق هذه الفجوة بين هذين النقيضين

للتخطيط يحدد وقتا محددا وموحدا ونهائيا لكل خطوة من خطوات تخطيط أنشطة 
فضال عن حث كل األجهزة على التفكير المسبق فى كل المشاكل التى , المنشأة

 .لعمل وتخطيط سبل مواجهة وحل هذه المشاكليتوقع أن تصادف ا
أن التخطيط االنفرادى أو الجزئى غالبا ما ال يحقق التخطيط األمثل  -2

ومع هذا فإن مراحل إعداد الموازنة تمكن من تبادل , للتنظيم ككل
هداف خالل كافة أجزاء التنظيم فضال عن أن األفكار والمعلومات واأل

, شأ عنها من اتصاالت خالل التنظيمإعادة النظر فى الموازنة وما ين
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كل هذا يكون من شأنه تفادى أى تعارض بين األهداف والخطط 
وبالتالى ضمان إعداد خطة شاملة مثلى يكون شأنها , الفرعية للتنظيم

وعليه , تحقيق هدف المنشأة العام بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية
امة لتحسين كفاءة اإلدارة فإنه يمكن القول بأن الموازنة تعد أداة ه

أو باألحرى روح الفريق بين أفراد التنظيم , التنسيقية وتأكيد روح التعاون
 .كما أنها تزيد من كفاءة نظام االتصال بالمنشأة

لكوننا نعيش فى عالم تتسم موارده بالندرة فإن تخصيص هذه الموارد على  -3
كما يتم , غل دائمااألنشطة والمشروعات المختلفة يكون شغل اإلدارة الشا

, هذا التخصيص بدراسة تكاليف وعوائد هذه األنشطة وتلك المشروعات
 .واختيار أفضلها استغالال لموارد المنشأة على ندرتها ومحدوديتها

وال شك أن دراسة ومقارنة تكاليف وعوائد هذه األنشطة وتلك المشروعات 
أحيانا خاصة بالنسبة وهو ما قد يصعب تحقيقه , يتطلب شيئا من القياس الكمى

فمنافع الحملة اإلعالنية تتمثل فى زيادة مبيعات المنشأة وفى تحسين , للمنافع
لكن غالبا ما يكون هناك صعوبة فى تحديد مقدار الزيادة , صورتها أمام المستهلك

كما يكون هناك صعوبة أكبر وأكبر فى , فى المبيعات بسبب هذا اإلعالن بالذات
وبصفة عامة , صورة المنشأة بالنسبة للمستهلك قياسا كميا قياس مدى التحسن فى

فإن قياس المنافع قياسا كميا يكون أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لكافة المنشآت 
فكيف يمكن قياس منافع توفير أمن وحماية , الخدمية والتنظيمات غير الهادفة للربح

ومع , فاقه عليها من موارد!أفضل للبالد قياسا كميا ومقارنة هذه المنافع بما يتم ان
هذا فإن تخصيص الموارد على األنشطة والمشروعات يتطلب قدرا من القياس 

 .الكمى المرضى والمعقول لتكاليف ومنافع هذه األنشطة أو تلك المشروعات
فالموازنة بما , توفر الموازنة الشاملة نظاما متكامال لتقييم األداء -4

يمكن االعتماد عليها , ير لألداءتتضمنه من تقديرات وخطط تمثل معاي
وذلك بمقارنة معايير الموازنة , فى التقييم والحكم على التنفيذ الفعلى
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للتحقق من أن ما تم تنفيذه هو ما كان يجب تنفيذه , بفعليات التنفيذ
وبديهى أن إدارة المنشأة , طبقا لما جاء فى الموازنة من معايير أداء

معايير أداء مختلفة تتفاوت فى دقتها  يمكنها تقييم أنشطتها باستخدام
إال أن الموازنة الشاملة تمثل نظاما متكامال وموضوعيا , وموضوعيتها

 .لتقييم األداء خاصة وأنها تعتمد على القياس الكمى إلى حد بعيد
بات كثير من رجال اإلدارة يدركون أهمية ودور بيانات التكاليف فى  -5

ناك البعض منهم الذى يحرص على ومع هذا فما زال ه, اتخاذ القرارات
االهتمام بعناصر المخرجات )اإلنتاج( وال يعير عناصر المدخالت 

كأن يحرص مدير اإلنتاج على مراقبة والتحكم , )التكاليف( أى اهتمام
ومدير المبيعات يحرص على التحكم , فى عدد وحدات إنتاجية فقط
تجاهل وعدم وهكذا يكون هناك من ال, ومراقبة وحدات مبيعاته فقط

االهتمام بعناصر التكاليف ما يجعل رقابته وتحكمه والشك رقابة وتحكم 
فما فائدة إنتاج "كم" من اإلنتاج مستهدف , منقوص وقليل الفائدة

"وبكيف" مستهدف ولكن بتكاليف إنتاج قد تكون باهظة فى بعض 
ومع هذا فإننا نجد أنه مع االستمرار فى إعداد واستخدام , األحوال

ما نسميه بالوعى , وازنة يتولد لدى الكثيرين من رجال اإلدارةالم
بمعنى أنه يتولد لديهم من الحرص واالهتمام واإلدراك , التكاليفى

كما أن , ألهمية دراسة وتحليل تكاليف ومنافع أنشطتهم ومشروعاتهم
هذا الوعى التكاليفى يوفر مناخا صالحا ولغة سليمة التصاالت هامة 

 .ة أرجاء التنظيمومفيدة بين كاف
فالمصالح , غالبا ما يكون إعداد الموازنة مطلب قانونى أو تعاقدى -6

والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام البد وأن تعد موازنة 
وتقدمها للسلطات األعلى العتمادها والتحقق من أن هذه , ألعمالها

ا كم, الشركات وتلك المصالح والهيئات تسير وفقا لما هو مخطط لها
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كأن , أن بعض المنشآت تلزم نفسها لفترة ما بإعداد الموازنة وبشكل ما
وتتفق معه على موافاته بموازنتها الشاملة , تقترض المنشأة من البنك

 .فضال عن الموازنة الشهرية للنقدية وذلك طوال مدة القرض, السنوية
قد ال تهتم كثير من المنشآت بتحديد أهدافها بشكل واضح ودقيق  -7

وأن فعل البعض اآلخر فغالبا ما يكون فى صورة أهداف , ىورسم
كأن يقال أن األهداف هى تحقيق , عامة وصفية غير محددة وقاطعة

 .قدر من الربح "مرضى" أو المحافظة على سيولة كافية
نشطة تعكس الخطط واأل ومع هذا فإنه إذا كانت الموازنة ليست إال أداة

ن تحديد األهداف يجب أن يكون نقطة البداية فإ, المقررة لتحقيق أهداف المنشأة
بمعنى أن كل منشأة يجب أن , األساسية ألى موازنة علمية وعملية يعتد بها

تحرص قبل إعداد موازنتها على تحديد هدفها أو أهدافها العامة بدقة وبوضوح 
فضال عن تحديد , وبشكل رسمى موضوعى قابال للقياس الكمى بقدر اإلمكان

مع مراعاة تحقيق التنسيق الكافى , عية لكافة األنشطة واإلدارات بهااألهداف الفر 
وبين األهداف الفرعية والهدف أو األهداف , بين هذه األهداف الفرعية من جهة

وحتى تتوحد األهداف الفرعية نحو تحقيق هدف أو , العامة من جهة أخرى
مرضى من أهداف المنشأة العامة فبدال من أن يكون الهدف هو تحقيق قدر 

, أو أكثر %15األربـاح نقول أن الهدف هو تحقيق عائد على االستثمار قدره 
وبالطبع فإن إدارة المنشأة قد ال تتمكن من تحديد وصياغة كل األهداف فى 

ولكن ما قصدناه أن على إدارة المنشأة أن , صورة دقيقة وواضحة وموضوعية
ة موضوعية قابلة للقياس تحرص وتهتم بتحديد أهدافها بدقة ووضوح وفى صور 

مع مراعاة أن تحديد أهداف ولو تقريبية أفضل والشك من عدم , بقدر اإلمكان
خاصة وأن تحديد األهداف بالنسبة للمنشآت الخدمية أو التى ال تهدف , التحديد

قد يكون عامال بالغ  –كالهيئات والمصالح الحكومية  –إلى تحقيق األرباح 
 .الصعوبة فى أغلب األحوال
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مقومات نظام الموازنات )المبادئ والشروط األساسية لنجاح نظام  1/3
 :التخطيطية( الموازنات

 :وسنتناول فيما يلى أهم هذه المقومات
 ثقة اإلدارة وتأييدها لنظام الموازنات ويتحقق ذلك في ظل توافر: .1

 .فهم المستويات اإلدارية لطبيعة وخصائص نظام الموازنات (أ 

دارية المختلفة بالموازنات كأداة إدارية مناسبة اقتناع المستويات اإل (ب 
 .ومساعدة لهم في أداء وظائفهم

توافر الرغبة في توجيه المجهود اإلدارى الالزم حتى يمكن تطبيق  (ج 
 .نظام الموازنات بصورة فعالة

 .أن يحوز نظام الموازنات على موافقة المستويات اإلدارية المختلفة (د 

 :المشاركة فى إعداد الموازنة .2
تحقق ذلك عن طريق اشتراك المستويات اإلدارية المختلفة في إعداد وي

الموازنات التخطيطة, حيث يكون المديرين على كافة المستويات اإلدارية أكثر 
فهمًا وقبواًل ويواصلون السعى بجدية لتحقيق األهداف والخطط التى يشاركون في 

 .التخطيطيةإعدادها ويسمى ذلك مبدأ المشاركة في إعداد الموازنات 
 وترجع أهمية مبدأ المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية إلى:

 
 
 
 
 
 

تشجيع المشاركين 
ورفع الروح المعنوية 

 لديهم

اتساع أفق المديرين من 
النظرة الضيقة للمشاكل 
اليومية ألقسامهم إلى 

شاملة لألهداف النظرة ال
والخطط العامة للمنشأة 
ككل وخطط األقسام 

 األخرى.

تزويد المديرين على 
كافة المستويات اإلدارية 
بمعلومات عن المستقبل 

تتعلق باألهداف 
والمشاكل مما يؤدى إلى 

دعم وتنشيط عملية 
 التوصيل داخل المنشأة.
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وتأكيدًا لمبدأ مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في إعداد الموازنات فإنه 
 يمكن تحديد مسئولية المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بالموازنات كما يلي:

  التخطيطية وازناتالماتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد. 
 تنفيذ الخطط. 

 ممارسة الرقابة المستمرة. 

ويتحمل مدير اإلدارة المالية مسئولية استشارية عادة عن الموازنات, فيقوم بتقديم 
عداد التحليالت الفنية  المساعدات الفنية واإلشراف على تجميع التقديرات المختلفة وا 

عداد تقارير األداء, وبالتالي فإن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق المديرين  وا 
 .التنفيذيين الذين يعتبرون الخطط التى اشتركوا في إعدادها خطط دقيقة وعادلة

إن معظم خبراء الموازنات يجمعون على ضرورة أال تكون الموازنة مجرد 
نما يجب أن تكون نتيجة تفاعل , قرارات وتعليمات مفروضة من اإلدارة العليا وا 

وليس معنى مشاركة , المتوسطة والدنيا, بكافة مستوياتها العلياوتعاون اإلدارة 
كافة اإلدارات هو أن كل فرد فى المنشأة يجب أن يكون لديه القدرة والخبرة فى 

نما المقصود هو أن فكرة المشاركة فى إعداد الموازنة تضمن , إعداد الموازنات وا 
 .من جزئيات الموازنةلكل فرد فى التنظيم حقه فى أن يناقش ويفهم كل جزئية 

 سلوك األفراد والموازنة:
لعله يكون من الصعوبة بمكان التحدث عن الجانب الرقابى للموازنة دون 

فجوهر الرقابة بالموازنة يقوم على أساس أن كل , التعرض للجوانب السلوكية لألفراد
وتقارير الرقابة توضح درجة , مدير مسئول عن األنشطة التى تدخل فى سلطته

قيق هذه األنشطة لألهداف المقررة لها طبقا لمعايير األداء الموضحة فى تح
بالتالى فإنه لتفادى أى مشاكل سلوكية عكسية أو سلبية فإنه يجب إعداد , الموازنة

فضال عن , واالجتهاد فى ربط أهداف األفراد بأهداف المنشأة, الموازنة بعناية شديدة
 .زنة لنضمن تأييدهم لها واالقتناع بهامشاركة هؤالء األفراد فى إعداد الموا
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 إقناع األفراد بالموازنة:
أن الهدف األساسى من مشاركة األفراد فى إعداد الموازنة هو والشك 
إقناعهم بأهمية وضرورة استخدام الموازنة كأداة لتخطيط ورقابة أنشطتهم أى إذا 

, ر من األهميةوهو ما يعد أمرا على جانب كبي, جاز التعبير بيع الموازنة لهم
فإن الموازنة ستفشل بالتبعية فى تحقيق األهداف , ألن اإلدارة لو فشلت فى هذا

 .المرجوة منها
 ولكى تنجح اإلدارة فى هذه المهمة فإنه من الضرورى:

 التعرف على طبيعة مستخدمى الموازنة: -أ
إن إقناع العاملين )مستخدمى الموازنة( بأهمية الموازنة وضرورتها إنما 

ومدى توافر الوعى , واتجاهاتهم, توقف إلى حد كبير على طبيعة هؤالء األفرادي
فضال عن توافر المعلومات الكافية لديهم عن خطط , المحاسبى واإلدارى لديهم

مع شرح كل ما جاء فى , واستراتيجيات المنشأة فى الماضى والحاضر والمستقبل
 .الموازنة لهم وتبرير أى تعديل يطرأ عليها

 لتقديم المهنى للموازنة:ا -ب
, إن كثيرا من رجـال اإلدارة ال يتقبلون الموازنة خاصة لكونها أداة للرقابة

لكن مع الوقت واالستمرار فى استخدامها فإن الكثير منهم يدرك مدى أهميتها 
خاصة إذا ما تم تقديم الموازنة لهم بشكل مهنى ,لبق  بمعنى , وضرورتها

ومرتب ومفهوم ,مع , مهذب –على أهميتها  يدل –تقديمها بشكل حماسى 
 .االستعداد للرد على كل سؤال أو استفسار بإجابة مناسبة ومرضية

 استخدام القياس الكمى: -جـ
قدمنا من قبل أن تخصيص الموارد المتاحة للمنشأة يتم عن طريق دراسة 

الكمى  وبالتالى فإنه يكون من الضرورى استخدام القياس, وتحليل التكلفة والعائد
وغالبا ما ال يسبب القياس الكمى للتكلفة أى مشاكل , لكل من التكلفة والعائد

بعكس القياس الكمى للمنافع الذى قد يكون صعب المنال فى أغلب , تذكر
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فكيف يمكن , األحوال خاصة فى تلك المنشآت التى ال تهدف إلى تحقيق الربح
السيارات أو  النتظارمكان  22المترتبة على إنشاء  –قياس المنافع قياسا كميا 

سيارات جديدة للبوليس,, وغير ذلك من قرارات تتخذ فى مجال  12شراء 
ومع هذا فإنه يجب االجتهاد فى قياس , الحكومة أو المنشآت غير الهادفة للربح

, هذه المنافع قياسا كميا بصورة أو بأخرى حتى يتسنى مقارنتها بالتكاليف
وغالبا ما , لمتعلقة بتخصيص الموارد المتعلقة بالموازنةوبالتالى اتخاذ القرارات ا

 12فمثال يتم تبرير شراء , يتم االستعانة باألساليب اإلحصائية فى هذا الصدد
أو زيادة نسبة الحوادث , بزيادة السكان فى المنطقة, سيارات جديدة للبوليس
)النسب وهنا نالحظ أن استخدام الوسائل اإلحصائية , والجريمة,, وغير ذلك

نما هو قياس بطريقة غير مباشرة  .مثال( لم يقيس المنافع كميا مباشرا وا 
 تجنب المفاجـــآت: -د

سواء بالنسبة للجنة مراجعة وتقييم الموازنة أو بالنسبة  –لتجنب المفاجآت 
فإنه يكون من الضرورة تقديم كافة المعلومات  –لمقدمى هذه الموازنة 
الوقت المناسب وقبل مرحلة المراجعة النهائية وفى , واالقتراحات أوال بأول

 .وبالتفصيل المناسب والمفهوم, للموازنة
 وضع أولويــــات: -ه

فى عالم تتسم موارده بالندرة وبالتالى تفوق االحتياجات هذه الموارد فإنه 
يكون من الضرورى مراعاة أن كل عناصر الموازنة ليست على درجة واحدة من 

وبالتالى فإنه البد من , وأخرى مرغوبة, صر ضرورية وحتميةفهناك عنا, األهمية
وضع أولويات لتحقيق وتنفيذ هذه العناصر المقترحة فى الموازنة وفق برنامج 
زمنى يتوقف على حجم الموارد المتاحة ودرجة أهمية كل عنصر من هذه 

 .العناصر المقترحة
ون من شأنه التأكد أن وضع هذه األولويات قبل مراجعة الموازنة وتقييمها يك

كما يكون من شأنه , من أن العناصر الهامة والضرورية قد نفذت وتحققت أوال
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وأيضا تفادى اتخاذ القرارات , تفادى األسئلة المحرجة أو المربكة عند تقديم الموازنة
 .والتى تؤثر على درجة وكفاءة التقديم المهنى للموازنة, التى تتخذ فى آخر لحظة

 :نكل التنظيمي للمنشأة ومحاسبة المسئوليالتكيف مع الهي .3

حتى يمكن زيادة الكفاءة اإلدارية والتشغيلية للمنشأة يتم تقسيمها إلى وحدات  
تنظيمية فرعية لكل منها مدير مسئول له سلطات ومسئوليات محددة يطلق على هذه 

 مركز استثمار( وعندما –مركز ربحية  –الوحدات مراكز المسئولية )مركز تكلفة 
تبدأ المنشأة في إعداد برنامج الموازنات بها يجب أن توجه اهتمامًا إلى الهيكل 
التنظيمي وما يرتبط به من تحديد للسلطات والمسئوليات, ويعتبر التكييف مع الهيكل 
التنظيمي أمر ضروري لتنفيذ عمليات التخطيط والرقابة بكفاءة من خالل الموازنات, 

اإلدارات أو األقسام التى تشملها المنشأة عن النتائج  أي يتم تحديد مسئوليات كل من
 .التى يجب أن تحققها والتكلفة التى ترتبط بتلك النتائج

إعداد تقديرات الموازنة على أساس دراسة اقتصادية دقيقة مع استخدام  .4
األساليب اإلحصائية الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بالمتغيرات 

وحجم المبيعات بكل مناطق التوزيع, كما  األساسية كمستويات األسعار
أن تقديرات عناصر التكاليف والتسويق تستلزم دراسة النتائج المالية 

 .ونتائج التكاليف عن الفترات الزمنية السابقة

إعداد مجموعة من التقارير لمتابعة تنفيذ الموازنة في فترات دورية  .5
 .الموازنةتقديرات  منتظمة وفقًا لنفس المفاهيم التى أعدت على أساسها

وجود نظام محاسبي متكامل يشمل نتائج المحاسبة المالية وبيانات  .6
تحليلية عن التكاليف, حيث إن السجالت المالية وسجالت التكاليف 
تعتبر بمثابة المصدر األساسى للبيانات سواء فيما يتعلق بإعداد 

 .الموازنة أو متابعة تنفيذها

 :للموازنةالوظائف الرئيسية  1/4
تعتبر الموازنة أداة إدارية تساعد اإلدارة في أداء وتحقيق وظائفها األساسية, 
حيث أن اإلدارة هي تنسيق الجهود البشرية لتحقيق مجموعة من األهداف, لذلك 
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 .فإن فعالية اإلدارة تمثل العامل الحاسم لنجاح المنشأة فى األجل الطويل

 دارة  ما هي عالقة الموازنات التخطيطية بوظائف اإل
 :يوضح الشكل التالى دورة اإلدارة ويقع اتخاذ القرارات فى مركز الدائرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دور الموازنات التخطيطية في مجال التخطيط: -1

, إن التخطيط هو ما يفكر فيه معظم األفراد عندما يذكر لفظة إعداد الموازنة
وحتى يتم , ر مبدئيةفهو يشمل كل مراحل إعداد الموازنة ابتداء من كونها مجرد أفكا

عند إعداد  –وكأن معظم الوقت والجهد , اعتمادها من السلطات العليا وتقريرها
ذلك ألن التخطيط الجيد والمتأنى , يبذل فى مرحلة التخطيط –واستخدام الموازنة 

 .يمكن من تحقيق رقابة جادة وفعالة كوظيفة أخرى للموازنة
والموازنة التخطيطية هي أداه للتخطيط فهى تمثل خطة بالكمية والقيمة 
تتضمن األهداف المختلفة للمنشأة واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف, حيث إن 
إعداد الموازنة التخطيطية يدعو اإلدارة إلى التفكير في المستقبل ورسم خطة 

 جنب العقبات العمل حتى تواجه المستقبل وتخطط لما يلزم اتخاذه لت

 اتخاذ القرارات (توجيه –توظيف  –تنظيم )

 التخطيط

 يذ الخططتنف

تقييم األداء 

 )رقابة(

 قياس األداء )رقابة(
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أو الصعوبات التى تعوق تحقيق األهداف كما أنها تمكن اإلدارة من تخطيط 
 .احتياجات المنشأة من الموارد حتى يمكن تحقيق األهداف المطلوبة

 الموازنات في مجال التنسيق: دور -2
تفيد الموازنات التخطيطية في تنسيق أوجه النشاط المختلفة بالمنشأة فهى أداة 

أنشطة المبيعات والشراء والتمويل وغيرها من األنشطة بما يؤدى إلى  للتنسيق بين
 .التناسق والتكامل والتوافق بين هذه األنشطة وتفادى النظرة الجزئية لألمور

 في مجال التوصيل: الموازناتدور  -3
تعد الموازنات التخطيطية أداة لتوصيل المعلومات الخاصة بالخطط والسياسات 

 .ها للفترة المقبلة إلى المستويات اإلدارية المختلفة بالمنشأةالتى تم االتفاق علي
 دور الموازنات فى مجال التحفيز: -4

يمكن أن تستخدم الموازنات التخطيطية كوسيلة لتحفيز األفراد وحثهم على 
تحقيق أهداف المنشأة من خالل توجهيهم لتحقيق األهداف الرقمية التى تتضمنها 

 .تلك األهداف طموحة وواقعية فى آن واحدتلك الموازنات على أن تكون 
 فى مجال الرقابة: الموازناتدور  -5

أما الرقابة بالموازنة فيقصد بها مقارنة نتائج األداء الفعلى باألداء المخطط 
   .والمستهدف طبقا لما جاء فى الموازنة من معايير أداء

وتحلل هذه ويتم تحديد االنحرافات بمقارنة النتائج الفعلية مع التقديرات, 
االنحرافات إلى ٍأسبابها وحسب مراكز المسئولية وذلك حتى يمكن لإلدارة اتخاذ 
اإلجراءات العالجية التى تكفل تفادى تكرار حدوث االنحرافات غير المرغوب 

 .فيها مستقباًل وتشجيع انحرافات الكفاية والعمل على استثمار أسبابها
والتى يمكن من , ير تقييم األداءوتتم هذه المقارنة بإعداد ما يسمى بتقار 

تمهيدا لبحث أسباب , خاللها تحديد انحرافات التنفيذ عما هو مخطط ومستهدف
هذه االنحرافات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لرد التنفيذ الفعلى إلى ما 

 .وبالتالى ضمان تحقيق كفاءة وفعالية النشاط, هو مخطط ومستهدف
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يكون عمال غير مرغوب فيه بالنسبة لكثير من رجال  وبرغم أن التخطيط قد ال
فمن السهل على رجل اإلدارة أن , إال أنه يظل أكثر قبوال من العمل الرقابى, اإلدارة

ومع هذا , يخطط أعماله عن أى يفسر أسباب أخطاء التنفيذ وانحرافاته عن الخطة
وتتفادى هذه األخطاء  فإن العمل الرقابى يعد وسيلة هامة لتتعلم اإلدارة من أخطائها

 .فى المستقبل وهو ما يعرف عمليات بالتغذية العكسية للمعلومات
 دور الموازنات فى مجال تقييم األداء: -6

يمكن استخدام مستويات األداء الواردة بالموازنات التخطيطية كأساس لتقييم 
ة أداء المسئولين بالمنشأة طالما أن تلك المستويات معدة طبقًا لمعايير سليم

 .ومدروسة
 انواع الموازنات: 1/5

 :وتنقسم الموازنات التخطيطية الى
 موازنة التشغيل: 1/5/1

 .موازنة المبيعات -
 .موازنة المخزون السلعى -
 .موازنة اإلنتـــاج -
 .موازنة المواد الخام -
 .موازنة العمالة المباشرة -
 .موازنة التكاليف اإلضافية -
 .قائمة تكاليف اإلنتاج المباع -
 .صروفات اإلداريةموازنة الم -
 .موازنة المصروفات التسويقية -
 .قائمة صافى دخل التشغيل -
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 .موازنة العمليات األخرى -
 .قائمة صافى الدخل -

 الموازنة المالية: 1/5/2
 .موازنة المصروفات الرأسمالية -
 .موازنة النقدية -
 .قائمة المركز المالى التقديرى -
 .قائمة التغيرات فى المركز المالى التقديرية -

هذا يتضح أن الموازنة الشاملة تتكون من موازنة التشغيل والموازنة من 
وموازنة التشغيل تغطى اإليرادات ومصروفات التشغيل ومنهما يمكن , المالية

أما الموازنة المالية فهى تشمل قائمة المركز , تحديد صافى الدخل التقديرى
إلدارة المالية للمنشأة,, المالى التقديرى فضال عن القوائم األخرى التى تستخدمها ا
 .وفيما يلى نتعرض لكل من هذه القوائم بشىء من التفصيل

 موازنة التشغيــل:
بمعنى أوضح , تشمل موازنة التشغيل كافة العناصر التى تشكل قائمة الدخل

يرادات التشغيل وهى:  فهى تشمل الموازنات الفرعية الخاصة بكل مصروفات وا 
 موازنة المبيعــــات: -1
, تبر إعداد موازنة المبيعات أول خطوة من خطوات إعداد الموازنة الشاملةيع

كما أنها تعد أكثر الموازنات , فهى حجر األساس عند إعداد هذه الموازنة الشاملة
الفرعية أهمية, ذلك ألن كثيرا من الموازنات األخرى الفرعية تكون ذات عالقة 

دها على إعداد هذه الموازنة ويتوقف إعدا, مباشرة وقوية بمبيعات المنشأة
, وموازنة العمالة, وموازنة اإلنتاج, مثال ذلك موازنة المخزون السلعى, للمبيعات

موازنة التسويق,, وغير ذلك من الموازنات الفرعية التى تتأثر باإليراد المتولد أو 
 .المحقق من المبيعات
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االقتصادية  منها األحوال, وتتأثر موازنة المبيعات بعدة عوامل ومؤثرات
برامج التسويق , التقدم التكنولوجى, المنافسة, قرارات التسعيير, العامة للمجتمع

 نبؤ بمبيعات المنشأة وتقديرها,توغيرها من عوامل يجب أن تدرس وتقيم عند ال
فيجب أن , ويتم إعداد موازنة المبيعات على أساس تفصيلى أو تحليلى

كما أنها , طقة من مناطق المبيعاتوفى كل من, توضح المبيعات من كل منتج
وهكذا حتى , قد توضح المبيعات لكل نوع من أنواع العمالء )جملة أو تجزئة(

تتوفر البيانات الالزمة والكافية إلعداد القوائم والموازنات التالية على إعدادها 
 .بشكل أكثر كفاءة ودقة

 موازنة المخزون السلعى: -2
ا فى مجموعة األصول المتداولة خاصة فى يمثل المخزون السلعى عنصرا هام

هذا المخزون السلعى يتكون من المواد الخام واإلنتاج , المنشآت الصناعية والتجارية
وهناك العديد من العوامل التى تؤثر فى حجم المخزون , تحت التشغيل واإلنتاج التام

كما , دارة وغير ذلكاتجاه اإل, ندرة المواد الخام, تكاليف الشراء, منها تكاليف التخزين
أن هناك العديد من نماذج المخزون المتقدمة التى يمكن لإلدارة االعتماد عليها فى 

 .ضبط ورقابة المخزون السلعى ليس هناك المجال للعرض لها
وموازنة المخزون السلعى لإلنتاج التام أو تحت التشغيل تعد حلقة االتصال بين 

لك ألن هذا المخزون ال يخرج عن كونه أداء ذ, موازنة المبيعات وموازنة اإلنتاج
بمعنى أنه يتم تعديل المبيعات بهذا , توازن بين المبيعات واإلنتاج كما هو معروف

وبالمثل فإن , المخزون للوصول إلى برنامج اإلنتاج وكما سنوضح فى حينه
 المخزون السلعى من المواد الخام يكون أداة توازن بين احتياجات برنامج اإلنتاج

 .وبرنامج المشتريات من هذه المواد الخام كما سيتضح فيما بعد
 موازنة اإلنتــــاج: -3

عداد موازنة كمية اإلنتاج يعد نقطة البداية واألساس إلعداد  أن تحديد وا 
, موازنة اإلنتاج فعلى أساس موازنة كمية اإلنتاج يتم إعداد موازنة المواد الخام
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تلك الموازنات التى تشكل , زنة التكاليف اإلضافيةوموا, وموازنة العمالة المباشرة
 .مجتمعة إطار موازنة اإلنتاج

وعند إعداد موازنة المواد الخام البد من أخذ مخزون المواد الخام فى 
كأداة توازن بين  –شأنه شأن مخزون اإلنتاج التام وتحت التشغيل  –االعتبار 

 .هذه المواد الخاماحتياجات برنامج اإلنتاج وبرنامج المشتريات من 
فهى تفيد عند تخطيط , أما موازنة العمالة فإنها تكون ذات فائدة مزدوجة

وعند إعداد هذه , برنامج اإلنتاج فضال عن أنها تفيد إدارة األفراد أو العاملين
الموازنة يجب مراعاة أية تغيرات فى المهارات العمالية المطلوبة كنتيجة لتغير أو 

فضال عن مراعاة أية تغيرات فى احتياجات المنشأة , اجتطوير تشكيالت اإلنت
فتذبذب اإلنتاج وعدم انتظامه , من العمالة بسبب التغيرات فى دورات التشغيل

أكثر منها عند إعداد , يخلق عادة مشكلة أو مشاكل عند إعداد موازنة العمالة
 .موازنة المواد الخام والتكاليف اإلضافية األخرى

أن موازنة التكاليف اإلضافية الصناعية تشمل كل التكاليف وأخيرا فإننا نجد 
, ةاألجور غير المباشر , غير المباشرة الصناعية, فهى تشمل المواد غير المباشرة

, تكاليف الطاقة اإلنتاجية األخرى كالصيانة واالهالك وغير ذلك من عناصر
اليف ومن المهم ان توجه األنظار هنا إلى ضرورة الفصل بين عناصر التك

وذلك تسهيال لتقدير هذه , اإلضافية المتغيرة وعناصر التكاليف اإلضافية الثابتة
 .التكاليف اإلضافية فى ظل مستويات اإلنتاج المختلفة

 قائمة تكاليف اإلنتاج المباع التقديرية: -4
أن تكاليف السلع المباعة بالنسبة للمنشآت الصناعية تتمثل فى تكاليف 

وبالتالى فإن إعداد هذه القائمة يتبع بالضرورة إعداد , باعةإنتاج هذه السلع الم
وبالطبع فإن تكاليف اإلنتاج كما هى موضحة بموازنة , موازنة اإلنتاج السابقة

اإلنتاج ستختلف عن تكاليف اإلنتاج المباع بسبب تأثير تكاليف المخزون 
 .السلعى من اإلنتاج التام أول وآخر المدة كما سنوضح فى حينه
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 موازنة المصروفات اإلدارية: -5
ومعظم هذه التكاليف , وهى الموازنة التى تشمل كافة تكاليف النشاط اإلدارى

وهى , سواء كانت تكاليف ثابتة يمكن تفاديها بسهولة نسبية, مـن النوع الثابت
التكاليف الثابتة االختيارية غير الملزمة مثل تكاليف البحوث والتطوير وتكاليف تعليم 

وهى , أو تكاليف ال يمكن تجنبها بسهولة وبدون خسارة كبيرة, العاملين وتدريب
التكاليف الملزمة مثل أقساط القروض برهن أو فائدة السندات والضرائب العقارية وما 

أما التكاليف اإلدارية المتغيرة فهى عادة بسيطة وتتمثل فى بعض تكاليف , إلى ذلك
 .ألدوات المتنوعة وغير ذلكاإلنارة والمياه والتدفئة والمهمات وا

 موازنة مصروفات التسويــق: -6
ال شك أن مبيعات المنشأة إنما تتوقف إلى حد كبير على جهد ونشاط إدارة 

وعلى هذا فإن موازنة تكاليف هذا النشاط التسويقى يتم إعدادها بناء , التسويق
اليف وبالطبع فإن هناك بعض التك, على موازنة المبيعات وبمجرد إعدادها

نما هى تكاليف ثابتة ال , التسويقية ال تتغير مباشرة مع تغير حجم المبيعات وا 
فى حين أن البعض , عالقة لها بالتغير فى حجم النشاط مثل مهايا إدارة التسويق

 .اآلخر من هذه التكاليف يالحق مستوى النشاط وتغيره مثال ذلك عموالت البيع
 قائمة الدخل التقديرية: -7

عداد ما تقدم من موازنات وقوائم فإنه يمكن إعداد قائمة صافى وبمجرد إ
والتى تبين صافى الدخل الناتج عن نشاطها العادى , دخل التشغيل مباشرة

لكن عادة ما , والذى يعكس كفاءة ذلك النشاط الرئيسى للمنشأة, الرئيسى والدورى
, ة الرئيسىيكون هناك بعض األنشطـة العرضية التى ال تدخل فى نشاط المنشأ

وبالتالى فإنه , كبيع األصول الثابتة أو استثمار فائض األموال فى أوراق مالية
السابق تحديده  –بمراعاة أثر هذه األنشطة العرضية على صافى دخل التشغيل 

 .العادى يتحدد صافى الدخل النهائى للمنشأة –
 موازنة التشغيل فى المنشآت األخرى غير الصناعية:

ومع هذا فإن , ن موازنة التشغيل فى المنشآت الصناعيةقدمنا حتى اآل
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موازنة التشغيل فى المنشآت األخرى غير الصناعية ال يختلف كثيرا عنها فى 
ففى المنشآت التجارية يتم إعداد موازنة تشغيلها تماما كما , المنشآت الصناعية

ى المنشآت مع اختالف واحد أن موازنة برنامج اإلنتاج ف, فى المنشآت الصناعية
ثم يبقى باقى هيكل موازنة , الصناعية يحل محلها موازنة برنامج المشتريات

التشغيل فى المنشآت التجارية بعد ذلك كما فى المنشآت الصناعية تماما دون 
وأن اختلفت األهمية النسبية لعناصر هذا الهيكل فى المنشآت التجارية , اختالف

التكاليف التسويقية فى المنشآت التجارية كأن تزيد , عنه فى المنشآت الصناعية
أيضا فى المنشآت الخدمية نجد أن موازنة , عنها فى المنشآت الصناعية مثال

ذلك , تشغيلها يختفى منها موازنة المخزون السلعى لإلنتاج التام أو تحت التشغيل
فالخدمة تصرف لحظة أدائها , ألن المنشآت الخدمية ليس لديها مخزون إنتاج

أنه ليس هناك فارق زمنى بين إنتاج أو أداء الخدمة وتصريفها مما ال  بمعنى
وبالتالى يكون التركيز فى موازنة المنشآت الخدمية على , يتطلب وجود مخزون

 .اإليرادات وتكاليف أداء الخدمة
 الموازنة الماليــــة:

وبرغم أننا أوضحنا أن هناك بعض الفروق عند إعداد موازنة التشغيل فى 
إال أن هذه الفروق تكون بسيطة , نشآت الصناعية أو التجارية أو الخدميةالم

بمعنى , للغاية أو تكاد تختفى عند إعداد الموازنة المالية فى المنشآت المختلفة
ن , أن هيكل الموازنة المالية قد يكون واحدا تقريبا فى المنشآت المختلفة وا 

 .ختالف المنشآتاختلفت األهمية النسبية لعناصر هذا الهيكل با
 موازنة المصروفات الرأسمالية: -1

وتتضمن هذه الموازنة تكاليف تكوين الطاقة الخاصة بفترة الموازنة الجارية 
مثل تكاليف شراء األصول الثابتة وتكاليف برامج التعليم والتدريب طويلة األجل 

ارات وتعكس هذه الموازنة العديد من القر , وما إلى ذلك من تكاليف رأسمالية
والتى تؤثر على تحقيق , اإلدارية الرأسمالية الهامة والخطيرة بالنسبة للمنشأة
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ومن هنا تتضح أهمية العناية والدقة فى إعداد هذه , أهدافها لفترة طويلة نسبيا
 .الموازنة وما تعكسه من قرارات استثمارية

 موازنة النقديـــة: -2
والتى تعنى , يمات على اختالفهاتعد السيولة النقدية هدفا أساسيا لكل التنظ

ويجب على إدارة , قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عندما يحين ميعاد استحقاقها
بمعنى أن الربحية تقتضى استثمار كل , المنشأة أن توازن بين السيولة والربحية

والسيولة تتطلب وجود بعض األموال عاطلة دون , فى خزينة المنشأة جنيه
ومن هنا يكون , تمكن المنشأة من الوفاء بالتزاماتها فى حينهااستثمار كى ت

المطلوب هو االحتفاظ بالقدر المناسب من السيولة بحيث ال يكون هناك عجزا 
أو يكون هناك وفرا فى , فى النقدية يعوق المنشأة عن سداد التزاماتها فى حينها

ومن هنا تتضح  ,هذه النقدية بأكثر من الالزم بحيث يتعارض مع هدف الربحية
 .أهمية تخطيط المركز النقدى للمنشأة

وتلعب موازنة النقدية دورا هاما وأساسيا فى تخطيط ورقابة النقدية فى 
يجاد التوازن المستهدف بين الربحية والسيولة وذلك من خالل تخطيط , المنشأة وا 

, قديةوتحديد أى عجز فى الن, وتقدير كل التدفقات النقدية داخلة كانت أو خارجة
هذا ويالحظ أن إعداد موازنة , وسبل استثماره, وفى أى وقت سيكون هذا العجز

تفى بكل االحتياجات التخطيطية والرقابية  للنقدية سنوية تكون قليلة الفائدة وال
وبالتالى يكون من األفضل إعداد موازنة للنقدية شهرية أو أسبوعية أو , للنقدية

ومات الكافية والالزمة لتخطيط ورقابة المركز كى يمكن توفير المعل, حتى يومية
وعلى أية حال فإن طول الفترة التى تعد عنها الموازنة النقدية , النقدى للمنشأة

إنما يتوقف فى المقام األول على درجة احتياج اإلدارة للمعلومات وحجم المشاكل 
 .التمويلية التى تواجه المنشأة

الموازنة النقدية إنما تتمثل فى تحديد  وبالطبع فإن نقطة البداية عند إعداد
وهى عبارة عن صافى الدخل بعد تعديله بالعناصر , النقدية الناتجة عن التشغيل
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ثم تحديد النقدية الناتجة عن العمليات األخرى غير , غير النقدية مثل االهالك
 .مثل شراء األرض والمعدات وبيع السندات واألسهم ما إلى ذلك, التشغيلية
 ئمة المركز المالى التقديرى:قا -3

ويتم إعداد قائمة المركز المالى التقديرى بناء على المعلومات المتوافرة فى 
وذلك ألن إعداد الموازنة عادة يتم , قائمة المركز المالى التقديرى فى بداية الفترة

, قبل إعداد المركز المالى الفعلى للفترة المحاسبية السابقة على إعداد الموازنة
ضال عن كل التغيرات فى أرصدة حسابات هذا المركز المالى الناتجة عن ف

 .موازنة المصروفات الرأسمالية والموازنة النقدية, موازنة التشغيل
هذا ويجب أن يراعى أن قائمة المركز المالى التقديرى ليست مجرد تجميع 

نما العكس فق, ألثر الموازنات األخرى على المركز المالى للمنشأة د يكون وا 
المركز المالى التقديرى للمنشأة سببا فى إعادة إعداد موازنة التشغيل وموازنة 

وذلك إذا ما رأت اإلدارة أن المركز , المصروفات الرأسمالية والموازنة النقدية
كأن تكون العالقات بين عناصره غير , المالى التقديرى ضعيف أو به خلل

 .اقتصادية أو غير منطقية
 غيرات فى المركز المالى:قائمة الت -4

أن إعداد قائمة التغيرات فى المركز المالى بعد آخر خطوات أو مراحل 
ويتم إعداد هذه القائمة من البيانات المتاحة فى قائمة الدخل , إعداد الموازنة

التقديرى والتغيرات بين قائمة المركز المالى التقديرى فى أول فترة الموازنة وقائمة 
 .التقديرى فى نهاية قترة هذه الموازنةالمركز المالى 

هذا ويوضح الشكل التالى خطوات ومراحل إعداد الموازنة والسابق تناولها 
 .وخاصة بالنسبة للمنشآت الصناعية
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 ملخص الوحدة األولى

الموازنة اداة تعبير كمى ومالى عن االهداف التى تسعى ادارة المنشأة  -1
 لتحقيقها.

وبالتالى يمكن ، غطى الموازنات التخطيطية فترات ذات مدد مختلفةت -2
 تقسيم الموازنات التخطيطية المتكاملة الى:

 .جل )تغطى فترات زمنية طويلة(موازنات تخطيطية طويلة األ -

 .جل )تغطى فترات زمنية قصيرة(موازنات تخطيطية قصيرة األ -

 ى موازنة العوامل التالية:أتشمل مقومات  -3
 دارة وتأييدها لنظام الموازنات.ة اإلثق -

 عداد الموازنة.إالمشاركة فى  -

 التكيف مع الهيكل التنظيمى للمنشأة ومحاسبة المسئولية. -

ساس دراسة اقتصادية دقيقة مع أعداد تقديرات الموازنة على إ -
 ساليب الكمية.استخدام األ

 عداد مجموعة من التقارير لمتابعة تنفيذ الموازنة.إ -

 وجود نظام محاسبى متكامل. -

داء مجموعة الوظائف أدارة فى تساعد الموازنات التخطيطية اإل  -4
 تية:اآل الرئيسية
 داء.تقييم األ -الرقابة -الدافعية -االتصال -التنسيق -التخطيط

 نواع التالية:لى األ إتنقسم الموازنات   -5

 الموازنات المالية. -موازنة التشغيل
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 لىو الوحدة األ  على أسئلة

حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية، مع تصحيح العبارات الخاطئة 
 منها:
دارة إهداف التى تسعى داة للتعبير الكمى فقط عن األأتعتبر الموازنة  -1

 .المنشاة لتحقيقها

ى منشأة اقتصادية بهدف واحد فقط وهو تحقيق أدارة إهداف أترتبط  -2
 نسب معينة من الربحية.

دارة المنشآت فى ممارسة وظيفتين إت التخطيطية تساعد الموازنا -3
 دارة هما وظيفة التخطيط ووظيفة الرقابة فقط.رئيسيتين من وظائف اإل

يجابيا على دافعية العاملين وذلك فى إتمثل الموازنة التخطيطية عامال  -4
 دارة العليا.حالة فرضها عليهم من قبل اإل

داء يد االنحرافات بين األتقوم الموازنة بدورها الرقابى عن طريق تحد -5
 داء التقديرى كما هو وارد بالموازنة.الفعلى واأل

تكتمل الوظيفة الرقابية بمجرد تحديد االنحراف بين مستوى االداء  -6
 داء التقديرى.الفعلى ومستوى األ

هى مجموعة القوائم والجداول التى تعبر عن التخطيط  ةالتشغيليالموازنة   -7
 للمشروعات.  االستثماريةرأسمالية أو جل للمشروعات الطويل األ

ساس دراسة تاريخية متعمقة بعيدة أعداد تقديرات الموازنة على إيجب  -8
حصائية وذلك باعتبار المستقبل ساليب الكمية واإلكل البعد عن األ

 للماضى والحاضر. ياً طبيع اً امتداد

ن أجل يجب حتى يمكن متابعة تنفيذ الموازنة عن فترات قصيرة األ -9
 لى فترات ربع سنوية أو شهرية.إلتى تعد عنها الموازنة اسم السنة تق
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 الوحدة الثانية
 ساليب الكمية للتنبؤ األ

 بتقديرات املوازنة
 األهداف:

 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة
 التعريف بكيفية استخدام األساليب الكمية في التنبؤ بتقديرات الموازنة. -1

 العناصر:
 .مقدمة 2/1
 تعريف السالسل الزمنية. 2/2
 السل الزمنية:عناصر الس 2/3

  .االتجاه العام 2/3/1
 .التغيرات الموسمية 2/3/2
 .التغيرات الدورية 2/3/3
 .العرضية التغيرات الفجائية أو 2/3/4

 :مقدمة 2/1
يعتبر التخطيط أحد وظائف اإلدارة العليا حيث تقع على عاتق اإلدارة 

ى إلى مسئولية ترجمة أهدافها إلى مجموعة من الخطط التفصيلية التى تؤد
تحقيق األهداف الموضوعة وتتبلور هذه الخطط التفصيلية فى مجموعة 
الموازنات التقديرية التى تستخدم فى الوقت نفسه أداة للرقابة على النتائج الفعلية 

 .التى تتحقق فى الفترة المقبلة
ويعتمد التنبؤ بتقديرات الموازنة على مجموعة من األساليب الكمية ومن أهم 
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حيث تستخدم فى تقدير المبيعات المتوقعة ‘‘ السالسل الزمنية’’يب هذه األسال
 .فى الفترة التى تعد عنها الموازنة

 تعريف السالسل الزمنية: 2/2
السلسلة الزمنية هى مجموعة من البيانات التاريخية التى تصف تطور أحد 

نية متغيرين, المتغيرات خالل عدد من الفترات الزمنية المتعاقبة, وتتضمن السلسلة الزم
 .األول: الزمن )المتغير المستقل( والثانى هو قيمة الظاهر )المتغير التابع(

 وتنقسم التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع )قيمه الظاهرة( إلى نوعين:
 تغيرات مفاجئة في قيمه الظاهرة: -

ترجع إلى عوامل يصعب التنبؤ بها نظرًا لحدوثها المفاجئ وعدم تكرارها, 
 أنها ال تستمر إال لفترة زمنية قصيرة, كما

 تغيرات منتظمة: -

 وهى تغيرات تحدث بصورة منتظمة بحيث يمكن التنبؤ بها وتنقسم إلى:
 .طويلة نسبياً  تغيرات قد تكون مستمرة لفترة -موسمية,  تغيرات -

 وتفترض السالسل الزمنية إن:
 التطور في الظاهرة سوف يستمر في المستقبل. 

 رة في الظاهرة لن تتغير نسبيًا في المستقبل من خالل الظروف المؤث
 .افتراض ثبات معدل التغير

ولذلك يقتصر التنبؤ باستخدام أسلوب السالسل الزمنية على فترات  -
 .محدودة فى المستقبل

اختيار فترة السلسلة الزمنية يجب أن يكون مبينًا على أساس  -
 .عبر فترة السلسة الزمنية اتساق وتشابه الظروف

 عناصر السلسلة الزمنية: 2/3
للتنبؤ بقيمة ظاهرة معينة فى المستقبل يجب تحديد ودراسة عناصر السلسلة 
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الزمنية للتعرف على التغيرات التى تطرأ على كل عنصر من حيث طبيعتها ومقدارها 
 .واتجاهها وكذلك تحديد الطرق التى تعزل هذه العناصر بعضها عن بعض

 
 
 
 
 
 م:االتجاه العا 2/3/1

الخطوة األولى فى تحليل السلسلة الزمنية هى: تحديد االتجاه العام للظاهرة 
محل التنبؤ, ويقصد باالتجاه العام )وجود سلوك عام للسلسلة الزمنية نحو الزيادة 
أو النقصان بالرغم من وجود بعض التذبذبات فى الظاهرة محل التنبؤ بحيث 

 (.تحديد خط االتجاه العام يتميز هذا التذبذب بعدم الشدة و أال تعذر
 ويهدف تحديد االتجاه العام إلى تحقيق ما يلى:

قياس انحراف السلسلة عن االتجاه العام الستخدامها فى تقدير التغيرات  (1
 .الموسمية أو الدورية

دراسة العوامل المؤثرة فى االتجاه العام والمقارنة بين اتجاهات السالسل  (2
لمستقبل الظاهرة, ومن الطرق  الزمنية ومحاول التنبؤ باالتجاه

 المستخدمة فى تعيين خط االتجاه العام ما يلى:

 .طريقة التمهيد باليد -
 .طريقة متوسطى نصفى السلسلة -

 .طريقة المتوسطات المتحركة -

 .طريقة المربعات الصغرى -

أنواع التغيرات التى تطرأ على الظواهر مع مرور 
 الزمن

االتجاه 

 العام

التغيرات 

 الموسمية

 التغيرات 

 الدورية

التغيرات 
الفجائية أو 

 العرضية
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وطبقًا لطريقة المربعات الصغرى يتم تحديد خط االتجاه العام الذى يعبر 
فى عالقتها بالزمن, ونظرًا ألن االتجاه العام يكون خطًا عن سلوك ظاهرة معينة 

  مستقيمًا فإن المعادلة المستخدمة هى معادلة الخط المستقيم:

 .(1ص = أ + ب س ,,,,,,,,,,,,, )
 .تمثل قيمة أو كمية الظاهرة محل التنبؤ )ص( حيث: 
 .( صفر)أ( تمثل الجزء الثابت من كمية أو قيمة الظاهرة عندما تكون قيمة )س 

 .)ب( تمثل مقدار التغير فى الظاهرة لكل فترة من الفترات
 .)س( تمثل الفترات الزمنية  

وللتنبؤ بكمية أو قيمة الظاهرة )ص( كمتغير تابع باستخدام معادلة الخط 
ب( لكل فترة زمنية )س( , المستقيم يصبح من الضروري تحديد كل من )أ

 .كمتغير مستقل
ب( لتعيين الخط المستقيم الممثل لالتجاه العام , ولتحديد قيمة كل من )أ

 يمكن استخدام المعادلتين اآلتيتين:
 ( حيث ن عدد المشاهدات2) مجـ ص = ن أ + ب مجـ س

 ( بضرب طرفى المعادلة3( )2مجـ س ص = أ )مجـ س( + ب مجـ )س
 س×  (2)

)ب( من خالل , أ( ويمكن تبسيط العمليات الحسابية إليجاد قيمة كل من )
قل نقطة األصل بالنسبة للزمن إلى قيمة من القيم الوسطي, بحيث يراعى عند ن

 .اختيار نقطة األصل أن مجموع س الجديدة = صفر
 مجـ ص = ن أ    (2وبالتالي فانه فى معادلة )

 ___________________أ =      
 

 مجـ ص

 ن
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 2مجـ س ص = ن مجـ س    (3وفى المعادلة )
 ب =        

 
 الموسمية:التغيرات  2/3/2

التغيرات الموسمية هى تلك التى تتكرر بانتظام خالل فترة زمنية معينة, 
كأن تكون ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية, والغرض من دراسة التغيرات 
الموسمية هو معرفة أثر الموسم فى قيم السلسلة الزمنية, لذلك يستلزم األمر 

اهرة خالل فترة من السنوات, دراسة أثر كل فترة زمنية على حدة على قيم الظ
 ولحساب التغيرات الموسمية نتبع الخطوات التالية:

تحديد خط االتجاه العام )القيم االتجاهية( للسلسلة الزمنية بطريقة  (1
المربعات الصغرى وذلك بغرض عزل التغير الموسمي عن التغير فى 

 .االتجاه العام
االتجاهية التى تم  حساب االنحرافات أو نسب القيم األصلية عن القيم (2

 = حسابها عن طريق معادلة المربعات الصغرى

 
 
حساب الدليل الموسمي وهو عبارة عن متوسط االنحراف لكل فترة  (3

زمنية تمثل التغير الموسمي للفترة وذلك بغرض استبعاد أثر كل من 
 .االتجاه العام والتغيرات غير المنتظمة

 الربع األول = 

وسمي )دليل التغيرات الموسمية( للتنبؤ بقيم يتم استخدام الدليل الم (4
الظاهرة موسميًا وذلك بضرب القيمة االتجاهية المقدرة لكل فترة )التى 

  .(الدليل الموسمي للفترة×  (1)تم حسابها فى الخطوة 

 مجـ س ص

مجـ س
2

 

 نسب المبيعات الفعلية إلى المبيعات االتجاهية لكل ربع سنة

 عدد المشاهدات

 ألصلية فى كل ربع سنةالقيم ا

 القيم االتجاهية لنفس الفترة
 ×011 
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 مثال:
توافرت لدى شركة النصر البيانات التالية تمهيدًا ألعداد موازنة المبيعات 

 .باأللف وحدة(: )2212للسنة المالية 
 المبيعات االتجاهية  الفعلية المبيعات  الفترات المالية

 171 222 الربع األول 2229
 212 212 الربع الثاني 
 322 212 الربع الثالث 
 271 322 الربع الرابع 

 212 322 الربع األول 2212
 322 212 الربع الثانى 
 321 322 الربع الثالث 
 312 321 الربع الرابع 

 322 271 الربع األول 2211
 312 321 الربع الثانى 
 422 312 الربع الثالث 
 321 312 الربع الرابع 

ويتم تقدير المبيعات المتوقعة فى سنة الموازنة على أساس دراسة االتجاه 
العام للمبيعات الفعلية فى السنوات السابقة لسنة الموازنة, وقد كانت معادلة الخط 

لالتجاه العام للمبيعات  ىاإلحصائتم التوصل إليها نتيجة للتحليل  المستقيم التى
 .س 12122+  171222هى: ص = 

 المطلوب:
 2212تحديد كمية المبيعات المتوقعة فى كل فترة ربع سنوية للسنة المالية 
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 :اإلجابة
يتم إتباع الخطوات  2212للتوصل إلى كمية المبيعات المتوقعة لعام 

 التالية:
 : 2212لمبيعات االتجاهية للفترات الربع سنوية من عام التنبؤ با (1)

 2212يتم حساب كمية المبيعات االتجاهية للفترات الربع سنوية من عام 
باستخدام معادلة الخط المستقيم ص = أ + ب س حيث ص تمثل كمية 
المبيعات المتوقعة, أ تمثل الكمية الثابتة من المبيعات التى ال تتغير مع تغير 

ألف وحدة,  171)مرور الفترات المالية الربع سنوية( وهى فى هذا المثال الزمن 
ترتيب الفترة المالية  وتمثل س, وحدة 12,122ب معدل التغير الربع سنوي وهو 

محل التوقع فى السلسلة الزمنية, وحيث بدأنا التنبؤ بمعلومة كمية المبيعات فى 
 1وهى تمثل الفترة رقم  2229الفترات السابقة التى تبدأ بالربع األول من عام 

إذن  ...وهكذا  2تمثل رقم  2229فى السلسلة الزمنية والربع الثاني من عام 
 11والربع الثاني  17فى السلسلة هو  2212األول من عام يكون ترتيب الربع 

وبالتالي تكون كمية المبيعات االتجاهية للسنة  22والربع الرابع  19والربع الثالث 
 على النحو التالي )باأللف وحدة(: 2212المالية 

 وحدة 317.1 =  17×  12.1+  171 = 2212الربع األول من عام 
 وحدة 422=  11×  12.1+ 171=  2212الربع الثانى من عام 
 وحدة 412.1 = 19×  12.1+ 171=  2212الربع الثالث من عام 
 وحدة 421 = 22×  12.1+ 171=  2212الربع الرابع من عام 

حساب نسبة المبيعات الفعلية إلى المبيعات االتجاهية )القيم مخلصة  (2)
 من أثر االتجاه العام( تحسب كما يلى:

 
 

 القيم األصلية فى كل ربع سنة

 المبيعات االتجاهية لنفس الفترة
× 011 
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 النسبة المئوية المبيعات االتجاهية المبيعات الفعلية المالية الفترات 
 %114 171 222 الربع األول 2229عام 

 %122 212 212 الربع الثانى 
 %13 322 212 الربع الثالث 
 %129 271 322 الربع الرابع 

 %122 212 322 الربع األول 2212عام 
 %13 322 212 الربع الثانى 
 %92 321 322 الربع الثالث 
 %92 312 321 الربع الرابع 

 %92 322 271 الربع األول 2211عام 
 %93 312 321 الربع الثانى 
 %11 422 312 الربع الثالث 
 %121 321 312 الربع الرابع 

 إيجاد الدليل الموسمي لكل فترة ربع سنوية:  (3)

وهو يمثل متوسط القيم المخلصة من أثر االتجاه العام لكل ربع سنة )نسب 
 المبيعات الفعلية إلى المبيعات االتجاهية )متوسط النسب( لكل ربع سنة على حدة(:

 %129=  3( ÷%92+  %122+  %114الربع األول = )
 %92=  3(÷ %93+  %13+  %122الربع الثانى = )
 %11=  3( ÷ %11+  %92+  %13الربع الثالث = )
 %123=  3( ÷ %121+  %92+  %129الربع الرابع = )

 :2212كمية المبيعات المتوقعة لكل فترة ربع سنوية من عام  حساب (4)

الدليل × وتحسب بضرب المبيعات االتجاهية المقدرة لكل فترة ربع سنوية 
 الموسمي للفترة )القيم باأللف وحدة(:
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 وحدة  412.12= %129 ×  317.1=  2212الربع األول من عام 
 وحدة 361=    %92 ×   422  = 2212الربع الثاني من عام 
 وحدة 363=    %11 × 412.1=  2212الربع الثالث من عام 
 وحدة 413=   %123 ×   421  = 2212الربع الرابع من عام 

 التغيرات الدورية: 2/3/3
هي تلك التغيرات التى تعيد نفسها فى فترات زمنية ال تقل عن سنة وتتأثر 

ن التغيرات الموسمية بفترات الرواج والكساد االقتصادي, وبذلك فهى تختلف ع
 .من حيث تأثرها بالظروف االقتصادية العامة

 التغيرات الفجائية أو العرضية: 2/3/4
هى تلك التغيرات التى تتأثر بعوامل مختلفة ترجع إلى الصدفة البحتة أو 

 .عوامل فجائية
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 ملخص الوحدة الثانية
التاريخية التى تصف تعرف السلسلة الزمنية بأنها مجموعة من البيانات  -1

 تكون متساوية ومتعاقبة. تطور أحد المتغيرات خالل فترة زمنية غالبا ما

تحتوى السلسلة الزمنية على متغيرين أحدهما متغير مستقل واآلخر  -2
وتنقسم مجموعة المتغيرات التى تؤثر فى المتغير التابع , متغير تابع

مة وهى التى يمكن الى تغيرات مفاجئة يصعب التنبؤ بها وتغيرات منتظ
 التنبؤ بها.

, االتجاه العام تتكون السلسلة لزمنية من أربعة عناصر أساسية هى: -3
 التغيرات الفجائية أو العرضية. التغيرات الموسمية, التغيرات الدورية,

 ن مجموعة الطرق المستخدمة فى تعيين خط االتجاه العام هى:أ -4

 .طريقة التمهيد باليد -

 لسلة.طريقة متوسطى نصفى الس -

 طريقة المتوسطات المتحركة. -

 طريقة المربعات الصغرى. -

 ص= أ + ب س ن معادلة خط االتجاه العام هى:أ -1

التغيرات الموسمية هى تلك التغيرات التى تتكرر بانتظام خالل فترة  -6
 كأن تكون ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية., زمنية معينة

حراف بين التغير يتم استخدام الدليل الموسمى بالتعرف على االن -7
ثر أالموسمى وبين االتجاه العام وهو يمثل متوسط القيم المخلصة من 

 االتجاه العام.

التغيرات الدورية هى تلك التغيرات التى تعيد نفسها فى فترات زمنية ال  -1
 تقل عن سنة.

التغيرات الفجائية هى تلك التغيرات التى تتأثر بعوامل مختلفة ترجع الى  -9
 و الى عوامل فجائية.الصدفة البحتة أ
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 الوحدة الثانية على أسئلة

 حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية، مع تصحيح العبارات الخاطئة منها:
يمكن تعريف السالسل الزمنية بأنها احد أساليب التنبؤ التى تعتمد على  -1

لوصف ظاهرة معينة خالل عدد من  ةالمستقبليمجموعة من البيانات 
 المتساوية والمتعاقبة. الفترات الزمنية

 ساسى وهو االتجاه العام.أتعتمد السالسل الزمنية على عنصر  -2

يمكن وصف المتغيرات الموسمية بأنها تغيرات دورية تحدث بانتظام  -3
 مثل الرواج والكساد االقتصادى.

 -االتجاه العام تحتوى السالسل الزمنية على اربعة متغيرات هى: -4
 التغيرات الفجائية أو العرضية. -الدوريةالتغيرات  -التغيرات الموسمية

التغيرات الفجائية أو العرضية هى تلك التغيرات التى تعيد نفسها فى  -1
 فترات زمنية ال تقل عن سنة.

العشوائية  التغيرات الدورية هى تلك التغيرات التى تتأثر بالصدفة أو -6
 وبالتالى ال يمكن ان تخضع للدراسة والقياس.

 ص = ب + أ س. دلة الخط المستقيم كما يلى:يمكن التعبير عن معا -7

 :تمارين
 التمرين االول:

فيما يلى البيانات التاريخية عن قيمة المبيعات ألحدى الشركات خالل الفترة 
 )القيم بالمليون جنيه(: 2212حتى عام  2226من عام 
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 قيمة المبيعات السنة
2226 4 
2227 4 
2221 1 
2229 12 
2212 16 

 :والمطلوب
وذلك باستخدام معادلة  2211حساب قيمة المبيعات المتوقعة خالل عام 

 خط االتجاه العام.
 التمرين الثانى:

حدى الشركات عن  فيما يلى بيانات تاريخية عن المصروفات التسويقية ال
 ) القيم باأللف جنيه (:2212وحتى عام  2227الفترة من عام 

 قيمة المصروفات التسويقية السنة
2227 12 
2221 12 
2229 24 
2212 36 
2211 41 
2212 41 

 المطلوب:
 .2213حساب قيمة المصروفات التسويقية المتوقعة لعام 

 التمرين الثالث:
فيما يلى بيانات تاريخية عن قيمة مبيعات شركة العز خالل الفترة من عام 

 )القيم بالمليون جنيه(: 2212وحتى عام  2221
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 2212 2229 2221 الفترة
 62 62 12 ولالربع األ 

 42 12 12 الربع الثانى
 12 12 46 الربع الثالث
 14 12 12 الربع الرابع

 المطلوب:
 حساب الدليل الموسمى لمبيعات شركة العز. -1

 .2211حساب القيمة المتوقعة للمبيعات خالل عام  -2

 التمرين الرابع:

 الصناعية خاللفيما يلى بيانات تاريخية عن قيمة المبيعات لشركة الحسن 
 )القيم بالمليون جنيه(: 2211وحتى عام  2229الفترة من عام 

 2211 2212 2229 الفترة
 12 72 12 ولالربع األ 

 12 42 21 الربع الثانى
 12 32 21 الربع الثالث
 72 62 12 الربع الرابع

 المطلوب:
 حساب الدليل الموسمى للشركة. -1

 .2212عام حساب القيمة المتوقعة للمبيعات خالل  -2
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 الوحدة الثالثة
 املوازنة التخطيطية للمبيعات

 :األهداف
 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة

 بيان الدراسات التى يستند إليها تقدير المبيعات فى فترة مالية مقبلة. -1

 بيان كيفية إعداد هذه التقديرات. -2

 عناصر:ال
 .مقدمة 3/1
 قدير المبيعات:المقومات االساسية لت 3/2

 .تحليل النتائج الفعلية للمبيعات 3/2/1

 دراسة الظروف االقتصادية لألسواق ومناطق التوزيع. 3/2/2

 .تحديد التشكيل البيعى 3/2/3

 سعار المنتجات التى يتكون منها التشكيل البيعى.أتحديد  3/2/4

 أمثلة توضيحية. 3/3
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 الموازنة التخطيطية للمبيعات
 :مقدمة 3/1

تشمل موازنات التشغيل مجموعة من الموازنات المتعلقة باإليرادات والنفقات 
 .وتنتهى بقائمة دخل تقديرية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضح خطة المبيعات فى ضوء األهداف الموازنة التخطيطية للمبيعات 
التى ترغب المنشأة فى تحقيقها فيما يتعلق بأنواع المنتجات وكمياتها واإليرادات 

عة من كل منها، واختيار مناطق التسويق، وتحديد طرق التوزيع ووسائل المتوق
 .تنشيط المبيعات

 تعتبر هذه الموازنة أساسًا ألعداد التقديرات التى تشملها باقي الموازنات:

 يةتجار منشأةالموازنات التخطيطية فى 

 .الموازنة التقديرية للمبيعات -

التقديرية لمصروفات البيع  الموازنة -

 .و التوزيع

الموازنة التقديرية للمشتريات  -

 .بفرض البيع

الموازنة التقديرية للمصروفات  -

 اإلدارية والعمومية

 

 قائمة دخل تقديرية

 ةصناعي منشأةالموازنات التخطيطية فى 

 .عاتالموازنة التقديرية للمبي -

 التقديرية لمصروفات البيع  الموازنة -

 .والتوزيع

 لإلنتاج.التقديرية  الموازنة -

 للمواد األولية.التقديرية  الموازنة -

المواد  الموازنة التقديرية لمشتريات -

 األولية.

 لألجور المباشرة.الموازنة التقديرية  -

تكاليف  الصناعية الموازنة التقديرية لل -

 غير المباشرة.

 

 قائمة دخل تقديرية
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 ففى الشركات التجارية:

فانه بناء على هذه التقديرات يتم تحديد أنواع المشتريات وكمية كل منها 
 .ي للشراء وكمية المخزون الواجب االحتفاظ بهوالتوقيت الزمن

 وفى الشركات الصناعية: 
تعتبر تقديرات هذه الموازنة من أهم العوامل لتخطيط برامج اإلنتاج وما 

 .يتطلبه ذلك من مواد خام وعمل مباشر وتكاليف صناعية أخرى
ر وفى كال النوعين من الشركات يرتبط تقدير مصروفات البيع والتوزيع، وتقدي

 .المتوقعة بالتقديرات التى تشملها موازنة المبيعات األرباحاالحتياجات النقدية وتقدير 

تعد هذه الموازنة بناء على نتائج الدراسات االقتصادية واإلحصائية التى 
تجريها إدارة بحوث التسويق للتنبؤ باحتياجات األسواق من السلع المختلفة التى 

 .اتنتجها الشركة أو تقوم بتسويقه

تشترك كثير من اإلدارات فى وضع التقديرات الخاصة بالمبيعات وذلك 
 .حتى تكون هذه التقديرات قابلة للتحقيق فى ضوء االمكانات المتاحة

 المقومات األساسية لتقدير المبيعات: 3/2
 :تحليل النتائج الفعلية للمبيعات 3/2/1

ذه البيانات ومن تعتبر السجالت الحسابية واالحصائية المصدر الرئيسى له
المعتاد ان يشمل التحليل فترة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات وذلك حتى يمكن 

 الوصول الى النتائج التالية:
 التعرف على اتجاه المبيعات من كل سلعة فى كل منطقة بيعية. 
  تحديد األهمية النسبية لكل من مناطق التسويق. 

  تنشيط المبيعات فى كل منطقة،تقدير النتائج المترتبة على استخدام وسائل 
 والتعرف على المناطق التى يتطلب االمر جهودا اضافية لتنشيط المبيعات بها.
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ولذلك يجب تحليل النتائج الفعلية للمبيعات )كمية وقيمة( من كل نوع خالل 
الفترات الزمنية على مدار السنة، ثم على اساس المناطق الجغرافية ووكالء البيع 

 المناطق. فى كل من هذه 
  :ومناطق التوزيع قلألسوا االقتصادية فالظرو  دراسة 3/2/2

وذلك لتقدير إمكانيات السوق على استيعاب منتجات الشركة خالل السنة التى 
. وتختص ادارة بحوث التسويق بوضع هذه التقديرات وتعتمد فى تعد عنها الموازنة

لتقدير الطلب الفعال على ذلك على مجموعة من الدراسات االقتصادية واالحصائية 
 أو تسويقها. بإنتاجهاكل من السلع والمنتجات التى يقوم المشروع 

ما الشركات التى ال تشتمل على ادارات متخصصة لبحوث التسويق فتعتمد أ
عادة على التقديرات التى يضعها المسئولون عن مناطق التوزيع المختلفة فى 

منافسة فى كل من هذه المناطق ضوء خبراتهم العملية ومعرفتهم بظروف ال
 والعوامل التى يحتمل ان تؤثر فى الطلب على منتجات الشركة.

 تحـديـد التشكيل البيعى: 3/2/3
أنواع السلع الجديدة والتعديالت التى ينبغي إدخالها على سلع  ى تحديدأ

وتحديد التوقيت الزمنى لهذه االصناف  المنشأة للتماشى مع احتياجات األسواق،
 التعديالت خالل المدة التى تعد عنها الموازنة.او 

وتتخذ القرارات المتعلقة بالتشكيل السلعى فى ضوء االهداف الطويلة االجل 
لتسويق منتجات المنشأة وفى ضوء الطاقات االنتاجية وامكانية التسويق والتمويل 

 المتاحة للمنشأة خالل فترة الموازنة.
 :تى يتكون منها التشكيل البيعىتحــديـد أسعار المنتجات ال 3/2/4

 على أساس المستوى العام لألسعار وأسعار السلع المنافسة والسلع البديلة،
ومقارنة التكلفة الفعلية لكل سلعة بالتكلفة النمطية، ودراسة االرتباط بين التغير 

 منتج. فى حجم االنتاج والتكاليف واالرباح لكل سلعة أو
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تحديد انواع السلع او المنتجات وكمية كل  وعلى اساس هذه المقومات يمكن
منها وااليرادات التقديرية لمبيعات كل سلعة موزعة على كل منطقة تسويقية 

 وعلى الفترات الزمنية التى تعد عنها الموازنة.
 وقد تأخذ موازنة المبيعات الشكل التالى:

 إجمالى الربع مارس فبراير يناير بيان
 ××المنتج 

 كمية المبيعات 
 سعر بيع الوحدة  ×

 
× 
× 

 
× 
× 

 
× 
× 

 
×× 
×× 

 ×× ×× ×× ×× = قيمة المبيعات
 ××المنتج 

 كمية المبيعات 
 سعر بيع الوحدة× 

 
× 
× 

 
× 
× 

 
× 
× 

 
×× 
×× 

 ×× ×× ×× ×× = قيمة المبيعات
 أمثلة توضيحية: 3/3

 المثال األول:
بتوزيع سفرت بحوث السوق التى أجرتها شركة الحسن التجارية فيما يتعلق أ

 عن النتائج التالية: 2112السلعتين )أ(، )ب( خالل عام 
وحدة موزعة على  321111كمية المبيعات االجمالية للسلعة )أ(  -1

 %31-%21 -%11 - %31الفترات الربع سنوية على النحو التالى: 
 على التوالى.

وحدة موزعة على  411111كمية المبيعات االجمالية للسلعة )ب(  -2
 %11 -%31 -%41 -%11سنوية على الوجه التالى:  الفترات الربع
 على التوالى.

ج على 21ج وللسلعة )ب( 11متوسط سعر بيع الوحدة للسلعة )أ(  -3
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 مدار السنة.

من قيمة  %3المعدل المتعارف عليه لنسية المردودات والمسموحات  -4
 .%1المبيعات االجمالية، ومعدل الديون التى ال ينتظر تحصيلها 

من قيمة المبيعات االجمالية، بينما تبلغ  %01المتغيرة  تمثل التكاليف -1
 .%21ج سنويا، ومعدل الضريبة على الدخل 410111المصروفات الثابتة 

 المطلوب:
 .2112عداد الموازنة التخطيطية للمبيعات لسنة إ  - أ

 تقدير صافى الدخل المنتظر تحقيقه خالل العام. - ب

 :اإلجابة
 تمهيد حسابى:

 تخطيطية للمبيعات:عداد الموازنة الإ -أ
 الربع األول:  -

 وحدة x 31%  =001111 321111كمية مبيعات السلعة )أ(= 
 ج x  11  =00111111 001111قيمة مبيعات السلعة )أ(= 

 ج x 3%  =200111 0011111المردودات = 
 ج x 1%  =00111 0011111الديون المشكوك فيها = 

 وحدة 411111x 11%  =41111كمية مبيعات السلعة )ب(= 
 ج x 21  =011111 41111قيمة مبيعات السلعة )ب(= 

 ج x 3%  =241111 011111المردودات = 
 ج x 1%  =0111 011111الديون المشكوك فيها= 

 الربع الثانى: -
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 وحدة x 11%  =40111 321111كمية مبيعات السلعة )أ(= 
 ج x 11  =401111 40111قيمة المبيعات = 

 ج x 3%  =14411 401111المردودات = 
 ج x 1%  =4011 401111الديون المشكوك فيها= 

 وحدة x41%  =101111 411111كمية مبيعات السلعة )ب(= 
 ج x 21  =3011111 101111قيمة المبيعات = 

 ج x  3%  =00111 3011111المردودات = 
 جx  1%  =30111 3011111الديون المشكوك فيها = 

 الربع الثالث: -
 وحدة x 21%  =04111 321111لعة )أ(= كمية مبيعات الس
 ج x 11  =041111 04111قيمة المبيعات = 

 ج x  3%  =10211 041111المردودات = 
 ج x 1%  =04111 041111الديون المشكوك فيها = 

 وحدة x 31 %   =121111 411111كمية مبيعات السلعة )ب(= 
 ج x 21  =2411111 121111قيمة المبيعات = 

 ج x 3%  =02111 2411111المردودات =
 ج x 1%  =24111 2411111الديون المشكوك فيها = 

 الربع الرابع: -
 وحدة x 31%  =112111 321111كمية مبيعات السلعة )أ(= 

 ج x  11  =1121111 112111قيمة المبيعات = 
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 ج x 1%  =11211 1121111الديون المشكوك فيها = 
 وحدة x  11%  =01111 411111كمية مبيعات السلعة )ب( = 

 ج x  21  =1211111 01111قيمة المبيعات = 
 ج x3%  =30111 1211111المردودات = 

 ج x1%  =12111 1211111الديون المشكوك فيها= 
 ويمكن اعداد موازنة المبيعات كما يلى:
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 :2112تقدير صافى الدخل المنتظر تحقيقه خالل عام  -ب
 2112قائمة الدخل عن عام 

 
 مبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبيـــــ

 كلى جزئى 
   المبيعات االجمالية:

  3211111 السلعة )أ(
  0111111 السلعة )ب(
 11211111  المجموع

   يستبعد منها:
  330111 المردودات

  112111 الديون المشكوك فيها
 (440111)  مجموع المردودات والديون

 11012111  صافى المبيعات
   التكاليف المتغيرة: يستبعد منها:

11211111x 01%  (0041111) 
 2012111  مجمل الربح

 (012111)  يستبعد منها: المصروفات الثابتة
 2111111  صافى الدخل قبل الضرائب

 (411111)  (%21تستبعد الضرائب)
 1011111  صافى الدخل المنتظر تحقيقه

 المثال الثانى:
تقوم شركة النجاح بتسويق المنتجين )أ( ، )ب( فى منطقة القاهرة ومنطقة 

 :2114وقد تم جمع البيانات التالية عن خطة مبيعات الربع األول من عام  الجيزة.
 منطقة القاهرة:  -1

وحدة من المنتج  0111وحدة من المنتج )أ( ،  4111من المتوقع بيع 
 )ب(. ويظهر الجدول التالى خطة البيع خالل فترة الموازنة:
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 مارس فبراير يناير المنتج
 ؟ %41 %31 )أ(
 %41 ؟ %21 )ب(

 منطقة الجيزة:  -2

المنتج )ب(  نوحدة م 4111 ،وحدة من المنتج )أ( 2111من المتوقع بيع 
 خطة البيع خالل فترة الموازنة: ويظهر الجدول التالى

 مارس فبراير يناير المنتج
 ؟ %31 %21 )أ(
 %41 ؟ %31 )ب(

 جنيه على الترتيب. 1111، 211يبلغ سعر بيع الوحدة من كل منتج  -3

جنيه ، وسعر شراء الوحدة  111يبلغ سعر شراء الوحدة من المنتج )أ(  -4
 جنيه.  011)ب(  من المنتج

 41ويقية المتغيرة للوحدة الواحدة من كل منتج تقدر المصروفات التس -1
فى حين تقدر المصروفات التسويقية الثابتة خالل العام بمبلغ  جنيها،

 جنيه. 321111

 جنيه. 101111تقدر المصروفات اإلدارية السنوية بمبلغ  -0

تقدر الفوائد على القروض وغيرها من المصروفات التمويلية بمبلغ  -0
 جنيه سنويا. 01111

 .%21ر الضريبة على أرباح الشركة بمعدل تقد -0

 المطلوب:
 .2114إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات للربع األول من عام  - أ

 .2114إعداد قائمة الدخل عن الربع األول من عام  - ب
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  :اإلجابة
 تمهيد للحل:

 تحديد كمية المبيعات لكل منتج خالل فترة الموازنة: -1

 منطقة القاهرة: -أوال
 المنتج )أ(:

 وحدة x 31 %  =1211 4111يناير:  -

 وحدة 4111x 41%  =1011فبراير:  -

 وحدة x 31%  (111%- 01%  = )1211 4111مارس:  -

 المنتج )ب(: -
 وحدة x 21%  =1211 0111يناير:  -

 وحدة x 41 %  (111% - 01% = )2411 0111فبراير:  -

 وحدة x 41 %  =2411 0111مارس:  -

 منطقة الجيزة: -ثانيا
 المنتج )أ(:

 وحدة x 21%  =411 2111ناير : ي -

 وحدة x  31%  =011 2111فبراير:  -

 وحدة x 11%  (111%- 11% = )1111 2111مارس:  -

 المنتج )ب(:
 وحدة x 31%  =1211 4111يناير :  -

 وحدة x 31% (111%- 01% = )1211 4111فبراير:  -

 وحدة x 41%  =1011 4111مارس:  -
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 2114ول من عام الموازنة التخطيطية للمبيعات عن الربع األ  ( أ)
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   2114قائمة الدخل عن الربع األول من عام  (ب)
 مبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ بيان

 كلى جزئى
 إيراد المبيعات:

 المنتج )أ(
 المنتج )ب(

 إجمالى المبيعات
 يخصم منه :

 كلفة المبيعات:ت      
 م. شراء البضاعة: -1

 x 111 0111المنتج ) أ(: 
 11111x 011المنتج )ب(: 
 تكلفة الشراء
 م. تسويقية: -2

 x 41(11111+ 0111متغيرة:) 
 (= 321111/4ثابتة) 

 تسويقية مجموع م.
 إجمالى تكلفة المبيعات

 مجمل الربح
 يخصم منه:
 (101111/4إدارية:)  م. -3

 (01111/4م. تمويلية) -4

 م. اإلدارية والتمويلية مجموع
 صافى الدخل قبل الضرائب

 ( %21تخصم :الضرائب ) 
 صافى الدخل

 
1211111 
11111111 

 
 
 
 

011111 
0111111 
0011111 

 
041111 
01111 
02111 

 
 
 

41111 
21111 

 
 
 

11211111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0321111) 
1001111 

 
 
 

(01111) 
1021111 

(304111) 
1410111 
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 الثةملخص الوحدة الث

توضع خطة المبيعات فى ضوء األهداف التى ترمى المنشأة الى تحقيقها  -1
فيما يتعلق بأنواع المنتجات وكمياتها واإليرادات المتوقعة من كل منها، 

 مناطق التسويق، وتحديد طرق التوزيع ووسائل تنشيط المبيعات. واختيار
أنواع تعتبر موازنة المبيعات أساسا إلعداد التقديرات الخاصة ب -2

المشتريات وكمية كل منها، والتوقيت الزمنى للشراء، وكمية المخزون 
 به من كل سلعة وذلك فى الشركات التجارية. االحتفاظالذى يجب 

تعتبر موازنة المبيعات أساسا إلعداد التقديرات الخاصة ببرامج اإلنتاج  -3
اشر وما يتطلبه تنفيذ هذه البرامج من المستلزمات السلعية والعمل المب

والخدمات الصناعية، ونسبة الطاقة اإلنتاجية المستغلة وذلك فى 
 الشركات الصناعية.

 االقتصاديةيعتمد إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات على نتائج الدراسات  -4
 باحتياجاتواإلحصائية التى تجريها عادة إدارة بحوث التسويق للتنبؤ 

 ركة أو تقوم بتسويقها.األسواق من السلع المختلفة التى تنتجها الش
تشترك كثير من اإلدارات مع إدارة المبيعات فى وضع التقديرات  -1

الخاصة بالمبيعات وذلك حتى تكون هذه التقديرات قابلة للتحقق فى 
 ضوء اإلمكانيات المتاحة.

 المقومات التى يستند اليها تقدير المبيعات هى: -6
 .تحليل النتائج الفعلية للمبيعات -أ 

 .لألسواق القتصاديةادراسة الظروف  -ب 

 تحديد التشكيل السلعى للمنتجات خالل فترة الموازنة -ج 
 تحديد أسعار المنتجات التى يتكون منها التشكيل السلعى. -د 
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 الوحدة الثالثة على أسئلة

 حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية، مع تصحيح العبارات الخاطئة منها:
ديرات التى تشملها باقى تعتبر موازنة المبيعات أساسا إلعداد التق -1

الموازنات، ولذلك يتعين دراسة كافة العوامل التى يستند إليها تقدير 
 المبيعات دراسة دقيقة من كافة الوجوه.

هناك طرق متعددة للوصول إلى التقديرات الالزمة إلعداد موازنة  -2
الطريقة المناسبة على عامل واحد وهو  اختيارالمبيعات، ويتوقف 

 .استخدامهاو طبيعة السلع 

يتم تقدير أسعار كل سلعة أو منتج فى الموازنة التخطيطية للمبيعات  -3
سعار السلع أعلى أساس دراسة المستوى العام لألسعار دون دراسة 

 المنافسة والسلع البديلة.

يعتبر تحديد التشكيل السلعى للمنتجات من المقومات التى يعتمد عليها  -4
 .إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات

تعتبر النتائج الفعلية للمبيعات بيانات تاريخية غير مفيدة فى مجال  -1
 التنبؤ بتقديرات موازنة المبيعات.

 :تمارين
 التمرين األول:

)ص(، وقد تم جمع المعلومات  ،تقوم شركة العز بتوزيع السلعتين )س(
ولى اآلتية تمهيدا إلعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات عن فترة الثالثة شهور األ

 :2113من عام 
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 :2112خالل الفترة المناظرة من عام  إجمالى كمية المبيعات )بالوحدات( -1 

 مارس فبراير يناير السلع
 0111 0211 0111 س
 011 011 011 ص

، %11ويتم توزيع السلعة )س( فى ثالث مناطق هى أ، ب، جـ  بالنسب 
)ص( على المنطقتين ا، على التوالى، بينما يقتصر توزيع السلعة  21%، 31%

 على الترتيب. %41، %01جـ بالنسب 
تدل نتائج بحوث السوق على أنه ينتظر زيادة كمية المبيعات  -2

 اإلجمالية) بالوحدات( من هاتين السلعتين بالمعدالت التالية:

 مارس فبراير يناير السلعة
 %0 %1 %0 س
 %21 %12 %11 ص

ج وذلك  01ج وللسلعة )ص(  21 يبلغ سعر بيع الوحدة للسلعة )س(  -3
 فى كافة المناطق خالل فترة الموازنة.

 المطلوب:
 .2113إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات خالل الثالثة شهور األولى من عام 

 التمرين الثانى:
)ب( ويتم توزيعهما فى كل من  ،(أتنتج شركة العال الصناعية منتجين )

 القاهرة واإلسكندرية.
الكميات التقديرية للمبيعات فى المنطقتين )بالوحدات( لعام وفيما يلى 

2114: 
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 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول المنطقة
     القاهرة:

 21111 11111 11111 1111 )أ(
 43111 31111 31111 41111 )ب(

     اإلسكندرية:
 12111 11111 0111 0111 )أ(
 1111 1111 11111 21111 )ب(

 ج.31ج ،ومن المنتج )ب(  21ن يكون سعر بيع الوحدة من المنتج )أ( أينتظر 
 المطلوب:

 .2114إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات لشركة العال لعام 
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 الوحدة الرابعة
 املوازنة التخطيطية ملصروفات 

 البيع والتوزيع
 :األهداف

 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة
 تحديد مفهوم الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع. -1

ان األهداف التى تؤدى إلى تحقيق الموازنة التخطيطية لمصروفات يب -2
 توزيع.البيع وال

تشملها الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع  ىطبيعة المصروفات الت -3
 والتوزيع.

 أسس إعداد الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع. -4

 عناصر:ال
 .تعريف مصروفات البيع والتوزيع 4/1
 .ارتباط مصروفات البيع والتوزيع بمراكز الخدمات التسويقية 4/2
 .ة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيعأهداف الموازن 4/3
 .أسس إعداد الموازنة 4/4
 .فقات الثابتة والمتغيرةنالتمييز بين ال 4/5
 .أمثلة توضيحية 4/6

 :تعريف مصروفات البيع والتوزيع 4/1
تكاليف الخدمات التسويقية أو البيعية التى تتحملها الوحدة االقتصادية هى 

عنه وترويجه وبيعه ونقله وتوزيعه وتحصيل قيمته  لتخزين اإلنتاج التام واإلعالن
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 لتصريف اإلنتاج. كما أنها تشمل تكاليف األبحاث التسويقية
وبالتالى فهى تشمل كافة بنود المصروفات التى تتحملها الوحدة االقتصادية  

. وتعتبر التقديرات المتعلقة فى سبيل بيع وتصريف السلعة وتوصيلها للمستهلك
والتوزيع أحد العوامل التى يجب مراعاتها عند وضع خطة  بمصروفات البيع

المبيعات وتحديد أنواعها وكمبات السلع والمنتجات التى تشملها الموازنة 
 التخطيطية للمبيعات.

 ارتباط مصروفات البيع والتوزيع بمراكز الخدمات التسويقية:  4/2
خدمات يشتمل اإلطار العام لمجموعة الوظائف التى تؤديها مراكز ال

التسويقية على أربع وظائف رئيسية هي وظيفة البيع، وظيفة النقل، وظيفة 
التخزين، وظيفة االئتمان والتحصيل، وتتضمن تكلفة أداء كل وظيفة مجموعة 

 :من عناصر النفقات التى تختلف من وظيفة ألخرى حسب طبيعة كل منها
 وظيفة البيع: 4/2/1

يادة الطلب على منتجات المنشأة أو تشمل كافة العمليات التى تؤدى الى ز 
إيجاد أسواق جديدة لهذه المنتجات مع االحتفاظ بمركزها النسبى فى األسواق 

كما تشمل متابعة تنفيذ سياسات اإلدارة العليا للمنشأة فى هذا المجال.  الحالية.
 وبذلك تتضمن تكلفة هذه الوظيفة عناصر النفقات التالية: 

 يتبعها من إدارات فرعية. بيعات ومااإلدارة العامة للم م. -
 وكالء البيع. م. -
 .دراسة السوق م. -
 .االعالن وتنشيط المبيعات م. -

 وظيفة النقل: 4/2/2
وتشمل عمليات نقل المنتجات من المصانع الى مخازن المنتجات الجاهزة 
ثم الى تاجر الجملة أو تاجر التجزئة او المستهلك النهائى. كما تشمل التأمين 

 وتتمثل تكاليف هذه الوظيفة فى العناصر التالية: على هذه المنتجات أثناء نقلها.
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 إدارة النقل م. -
 تشغيل معدات النقل المملوكة للمنشأة م. -
 النقل التى تستحق لوسائل النقل األخرى. م. -

 وظيفة التخزين: 4/2/3
جات الجاهزة، وتشمل كافة العمليات التى تكفل االحتفاظ بكمية من مخزون المنت
 تكفى لمواجهة احتياجات العمالء خالل فترة زمنية تحددها إدارة المنشاة. 

 التالية: وتتمثل تكلفة هذه الوظيفة فى العناصر
 .االشراف والتأمين والرقابة على المخزون السلعى م. -
 .إيجار المخازن أو القيمة اإليجارية -
 .أقساط إهالك معدات التخزين -
 .بانى المخازن ومعداتهام. صيانة م -
 .التأمين على المخزون السلعى -
 النفقات التى تتطلبها طبيعة بعض المنتجات)الكهرباء للمحافظة على -

 المنتجات فى درجة حرارة ورطوبة معينة(
 والتحصيل: االئتمانوظيفة  4/2/4
بدراسة المراكز المالية للعمالء وتقدير حدود  االئتمانوتختص إدارة  
 وتعديلها. االئتمانلكل منهم ووضع شروط  اناالئتم

وتختص إدارة التحصيل بمتابعة سداد العمالء ألرصدتهم المدينة واتخاذ 
 االجراءات التى تكفل تحصيل الديون المستحقة للمنشأة فى مواعيد استحقاقها.

 وجرى العرف على وضع هاتين اإلدارتين تحت إشراف مدير واحد.
فة فى نفقات اإلشراف واالدارة والمصروفات وتتمثل تكاليف تلك الوظي

 القضائية ونفقات التحصيل والديون المعدومة.
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 اهداف الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع: 4/3
يؤدى إعداد الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع الى تحقيق 

 األهداف االتية:
، كفل تنفيذ خطة المبيعاتإتاحة الوقت الكافى لدراسة الوسائل التى ت -1

 .االقتصاديةواختيار افضلها من حيث الفاعلية والتكلفة 

التعرف على المناطق التى تنخفض فيها معدالت التوزيع ووضع  -2
 الخطط المالئمة لتحسين ظروف التسويق بكل منها.

 .تحقيق رقابة فعالة على عناصر نفقات البيع والتوزيع -3

الوظائف التى تؤديها مراكز  تحقيق الرقابة على تكلفة كل من  -4
 -التخزين -النقل -الخدمات التسويقية التى سبق االشارة اليها )البيع

 والتحصيل(. االئتمان

 أسس إعداد الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع: 4/4

 :مقومات 3يعتمد إعداد الموازنة التقديرية لمصروفات البيع والتوزيع على 

وفقا لطبيعة هذه العناصر  ات فى مجموعتينتبويب عناصر النفق - أ
 .متغيرةنفقات  ثابتة و الى نفقات واتجاهاتها

 .يتم تقدير قيمة كل عنصر على أساس فترات  شهرية أو ربع سنوية -ب

يتم تصوير الموازنة بحيث يتم الربط بين المصروفات والفترات الزمنية  -جـ
 .أخرى التى تتعلق بها من جهة ومناطق التوزيع من جهة

هذا ويراعى أن مصروفات اإلعالن تعتبر نفقات ثابتة ولكن إذا قدرت على 
 .أساس نسبة معينة من قيمة المبيعات فإنها تعتبر نفقة متغيرة

 التمييز بين النفقات الثابتة والمتغيرة: 4/5

 ثابتة:النفقات ال 4/5/1
العاملين  مثل أجور، ،نوعياتها وأ ال تتأثر بتغير كمية أو قيمة المبيعات
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يجارات المخازن ومعارض البيع،  بإدارة المبيعات ومراكز الخدمات التسويقية وا 
 .وأقساط إهالك المباني ومعدات التوزيع

 .فهذه النفقات ترتبط بالفترات الزمنية دون تغيير فى األجل القصير 
 متغيرة:النفقات ال 4/5/2

 تتغير طرديا مع كمية أو قيمة المبيعات:

 
 
 

 :خذ الموازنة الشكل التالىأن تويمكن أ
 اجمالى الربع مارس فبراير يناير بيان

 تكاليف متغيرة
 المبيعاتعمولة 
 ت، نقل

 التأمين على المنتجات
 التعبئة والتغليف م.
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 إعالن
 تخزين

 ارة المبيعاتأجور ومرتبات إد
 إيجار معارض البيع

 أقساط اإلهالك

 
× 
× 
X 

X 

x 

 
× 
× 

X 

X 

x 

 
× 
× 

X 

X 

x 

 
×× 
×× 

Xx 

xx 
x 

 ×× ×× ×× ×× اجمالى ت، ثابتة
 ××× ××× ××× ××× اجمالى مصروفات البيع والتوزيع

 مصروفات ترتبط بكمية المبيعات.  -
 مصروفات التعبئة والتغليف والنقل :مثل

 مصروفات ترتبط بقيمة المبيعات. -
 ورسوم التأمين: عمولة المبيعات   مثل
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 أمثلة توضيحية: 4/6
 المثال األول:

تى على أساسها تم قدمت اليك البيانات التالية عن شركة الحسن التجارية وال
 :2112إعداد الموازنة التخطيطية لسنة 

موزعة على ثالث مناطق ، وحدة 211111المبيعات التقديرية  كمية -1
على التوالى، وبسعر بيع الوحدة  8: 7: 5جـ  بنسبة ، ب، للتسويق: أ

 جنيهات فى جميع المناطق. 6

 تحسب عمولة المبيعات فى كل منطقة على االساس التالى: -2

 األولى من الكمية المباعة بدون عمولة. 51%

 من القيمة اإلجمالية لمبيعات هذه الكمية. %3التالية   21%

 من القيمة اإلجمالية لمبيعات هذه الكمية. %4التالية  21%

 من القيمة اإلجمالية لمبيعات هذه الكمية. %6األخيرة  11%

تسويق الثالثة تقدر تكلفة النقل من مخازن الشركة الى كل من مناطق ال -3
 قرشا للوحدة الواحدة على التوالى. 31، قرشا 21 ،قروش 11بمعدل 

 قروش للوحدة. 11تقدر تكلفة التعبئة والتغليف بواقع  -4
 جنيه سنويا. 24111تبلغ قيمة االعتماد المخصص لإلعالن  -5
 جنيه سنويا. 75111مصروفات إدارة التسويق  تبلغ -6
تستهلك  -سنويا، وتبلغ  %11معدل على أساس القسط الثابت ب التخزين -7

جنيه فى  11111معدات القيمة الدفترية للمعدات المستخدمة حاليا 
جنيه  16111..كما تقرر اقتناء معدات جديدة تكلفتها 1/1/2112

 . 1/7/2112ويبدا استخدامها فى 
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 المطلوب:
 إعداد الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع للمناطق الثالثة.

 ل:الح
 تمهيد للحل:

 :5/7/8وحدة موزعة على المناطق الثالثة بنسبة  211111كمية المبيعات 

 21=  8+7+5=  مجموع األجزاء
 وحدة x  5/21   =51111 211111=  كمية مبيعات )أ(
 وحدة x  7/21  =711111 211111=  كمية مبيعات )ب(

 وحدة x 8/21  =81111 211111كمية مبيعات )جـ( = 
 يلى: ة المبيعات كماتحسب عمول

 (:أالمنطقة )
 وحدة 51111كمية المبيعات 

51% x 51111  =25111 وحدة األولى بدون عمولة 
21%x 51111  =11111x6 x 3%  =1811 ج 
21% x 51111  =11111 x 6x 4%  =2411 ج 
11% x 51111  =5111 x 6x  6%  =1811 ج 

 ج6111المجموع 
 المنطقة )ب(:
 وحدة 71111كمية المبيعات 

51% x 71111  =35111 وحدة األولى بدون عمولة 
21%x 71111  =14111x 6x 3% =2521 ج 
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21% x 71111  =14111x 6x 4%  =3361 ج 
11% x 71111  =7111 x 6 x 6%  =2521 ج 

 ج 8411المجموع 
 المنطقة )جـ(:
 وحدة 81111كمية المبيعات 

51% x 81111 =41111 وحدة األولى بدون عمولة 
21% x 81111 =16111 x 6 x  3%  =2881 ج 
21% x 81111  =16111 x 6 x 4%  =3841 ج 
11% x 81111  =8111 x 6 x 6%  =2881 ج 

 ج 0611المجموع 
 تكلفة النقل:

 ج x 1.1  =5111 51111المنطقة )أ(= 
 ج 71111x 2.1  =14111المنطقة )ب(= 
 ج x 3.1  =24111 81111المنطقة )جـ( = 

 والتغليف:تكلفة التعبئة 

 ج x 1.1  =5111 51111المنطقة )أ(= 
 ج x 1.1  =7111 71111المنطقة )ب( = 
 ج x 1.1  =8111 81111المنطقة )جـ(= 

 المصروفات الثابتة:

 ج توزع بالتساوى على المناطق الثالثة. 24111االعالن:  م.
 ج توزع بالتساوى على المناطق الثالثة. 75111م. إدارة التسويق 
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 إهالك معدات التخزين:
11111 x 11%  =1111 ج 
16111 x  11% x 6/12  =811 ج 

 ج 1811المجموع 
 توزع بالتساوى على المناطق الثالثة.

 هذه المعلومات يمكن إعداد الموازنة كما يلى: وباستخدام
 2112الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع لعام 

 االجمالى المنطقة)جـ( المنطقة)ب( المنطقة )أ( البيان
     المصروفات المتغيرة:

 24111 0611 8411 6111 عمولة المبيعات
 43111 24111 14111 5111 تكلفة النقل

 21111 8111 7111 5111 تكلفة التعبئة والتغليف
 87111 41611 20411 16111 المتغيرة مجموع م.

     المصروفات الثابتة:
 24111 1811 8111 8111 م. االعالن

 75111 25111 25111 25111 ادارة التسويق م.
 1811 611 611 611 إهالك معدات التخزين

 111811 33611 33611 33611 الثابتة مجموع م.
 187811 75211 63111 40611 البيع والتوزيع اجمالى م.

 المثال الثانى:
يطية فيما يلى البيانات التى يمكن من خاللها إعداد الموازنة التخط

 :2113لمصروفات البيع والتوزيع عن الربع األخير من عام 
 تقدر كمية المبيعات خالل فترة الموازنة كاآلتى:
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 ديسمبر نوفمبر أكتوبر بيان
 15111 12111 11111 كمية المبيعات
 11 11 11 سعر بيع الوحدة

 يتم حساب عمولة المبيعات وفقا للبرنامج التالى:  -1

 وحدة األولى بدون عمولة بيع وتوزيع. 3111الــــــــــــــ 
 وحدة الثانية              العمولة جنيه واحد للوحدة. 3111الـــــــــــــ 
 جنيه للوحدة. 2.1وحدة الثالثة              العمولة  3111الـــــــــــــ 
 دة.جنيه للوح 5.1وحدة الرابعة             العمولة   3111الـــــــــــــ 

 جنيه للوحدة. 2الزيادة عن ذلك                       العمولة 
يقدر متوسط مصروفات نقل الوحدة من معارض البيع الى العمالء  -2

 بمبلغ جنيه واحد.

 جنيه. 2.1تقدر مصروفات التعبئة والتغليف للوحدة بمبلغ  -3

جنيه  36111مصروفات اإلعالنات المقررة لبضائع الشركة تبلغ  -4
 من قيمة المبيعات. %5الوة على نسبة سنويا، ع

تقدر مصروفات التخزين السنوية للبضائع المتاحة للبيع بمبلغ  -5
 جنيه. 28211

مصروفات إدارة البيع والتوزيع وتكلفة بحوث التسويق بمبلغ  تقدر -6
 جنيه سنويا. 36111

 المطلوب:
إعداد الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع للربع األخير من 

 :2113عام
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 :اإلجابة
 تمهيد للحل:

 حساب مصروفات البيع والتوزيع المتغيرة: -أوال
 عمولة البيع والتوزيع: -1

 :2113شهر أكتوبر 
3111  x صفر=     صفر 
3111  x  1       =3111 
3111 x 2.1  =3611 
1111 x 5.1  =1511 

 0111المجموع
 :2113شهر نوفمبر 

3111 x صفر = صفر 
3111x 1   =1311 
3111x 2.1  =3611 
3111x 5.1  =4511 

 11111 المجموع
 :2113شهر ديسمبر 

3111 x صفر =  صفر 
3111 x 1  =3111 
3111 x 2.1  =3611 
3111 x 5.1  =4511 
3111 x 2  =6111  

 17111 المجموع
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 مصروفات النقل: -2

 x 1  =11111 11111أكتوبر:       
 x 1  =12111 12111نوفمبر:       

 x 1  =15111 15111:      ديسمبر
 مصروفات التعبئة والتغليف: -3

 x 2.1  =12111 11111أكتوبر:      
 x 2.1  =14411 12111نوفمبر:      
 x 2.1  =18111   15111ديسمبر:   

 مصروفات الدعاية واإلعالن : -4

 x 11 x 5%  =5111 11111كتوبر:    أ
 x 11 x 5%  =6111 12111نوفمبر:   
 x 11 x 5%  =8251 15111 ديسمبر:

 حساب مصروفات البيع والتوزيع الثابتة: -ثانيا
 مصروفات التخزين: - أ

 2351=  12/  128211م. التخزين الشهرية:   
 مصروفات بحوث التسويق واإلدارة العامة للتسويق: -ب

 3111=  12/  36111المصروفات الشهرية = 
 مصروفات اإلعالن: -جـ

 3111=  12/  36111: م. اإلعالن الشهرية
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 ويمكن إعداد الموازنة كما يلى:
 الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع 

 :2113عن الربع األخير من عام 
 إجمالى ديسمبر نوفمبر أكتوبر بيان

 مصروفات بيع وتوزيع متغيرة:
 عمولة البيع والتوزيع

 مصروفات النقل
 مصروفات التعبئة والتغليف

 عاية واإلعالنمصروفات الد

 
8111 
11111 
12111 
5111 

 
11111 
12111 
14411 
6111 

 
17111 
15111 
18111 
8251 

 
36311 
37111 
44411 
10251 

 136051 58351 43511 35111 مجموع م. المتغيرة
 مصروفات بيع وتوزيع ثابتة:

 مصروفات التخزين
 مصروفات اإلدارة والبحوث

 مصروفات اإلعالن

 
2351 
3111 
3111 

 
5123 

3111 
3111 

 
2351 
3111 
3111 

 
7151 
0111 
0111 

 25151 8351 8351 8351 مجموع م. الثابتة
 162111 66711 51851 43451 إجمالى مصروفات البيع والتوزيع
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 ملخص الوحدة الرابعة

خطيطية لمصروفات البيع والتوزيع كافة بنود تالموازنة ال تتضمن -1
منشأة فى سبيل بيع وتصريف السلعة ال المصروفات التى تتحملها

 وتوصيلها للمستهلك.

وثيقا  ارتباطاخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع تترتبط الموازنة ال -2
 بالموازنة التخطيطية للمبيعات.

خطيطية لمصروفات البيع والتوزيع أساسا الى قياس تتهدف الموازنة ال -3
 قيق الرقابة علىوتح، كفاءة أوجه النشاط المتعلقة بالبيع والتوزيع

 عناصر نفقات البيع والتوزيع.

مات ديشتمل اإلطار العام لمجموعة الوظائف التى تؤديها مراكز الخ -4
، وظيفة النقل، وظيفة البيع التسويقية على أربع وظائف رئيسية هى:

والتحصيل. وتتضمن تكلفة أداء كل  االئتمانوظيفة ، وظيفة التخزين
 .قات التى تختلف من وظيفة ألخرىمجموعة من عناصر النف، وظيفة

خطيطية لمصروفات البيع والتوزيع على ثالثة تيعتمد إعداد الموازنة ال -5
 مقومات:

 تبويب عناصر النفقات فى مجموعتين متغيرة وثابتة. -6

 تقدير قيمة كل عنصر على أساس فترات شهرية أو سنوية. -7

ة ومناطق تصوير الموازنة بحيث ترتبط المصروفات بالفترات الزمني -8
 التوزيع.

تقدر المصروفات المتغيرة إما على أساس كمية المبيعات أو قيمتها،  -0
 أما المصروفات الثابتة فترتبط بالفترات دون تغيير فى األجل القصير.

ولكن إذا قدرت على أساس ، تعتبر مصروفات اإلعالن نفقات ثابتة -11
 .نسبة معينة من قيمة المبيعات فإنها تعتبر نفقات متغيرة
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 الوحدة الرابعة على أسئلة
 العبارات التالية واختر اإلجابة الصحيحة لكل منها: اقرأ
 تتضمن تكلفة وظيفة البيع العناصر التالية: -1

 .مصروفات تشغيل معدات النقل -أ 

 .معدات المخازن استهالكمصروفات  -ب

 .مصروفات اإلشراف على التحصيل -جـ
 .سبق كل ما - د
 ق.ال شىء مما سب -ه

 تتضمن تكلفة وظيفة التخزين  العناصر التالية: -2

 .مصروفات اإلشراف والرقابة على المخزون السلعى - أ

 .اإليجارات الفعلية للمخازن -ب

 .معدات التخزين استهالكأقساط  -جـ
 .م. صيانة مبانى المخازن -د
 .التأمين على المخازن -ه
 .كل ما سبق -و
 ال شىء مما سبق. -ى

فإنه يمكن ، خصائص التى تتميز بها مصروفات البيع والتوزيعنظرا لل -3
الموازنة التخطيطية لهذه المصروفات على أساس التمييز بين  إعداد

 عناصر النفقات:

 .المباشرة وغير الماشرة - أ

 .المتغيرة والثابتة -ب

 .التى يمكن مراقبتها والتى ال يمكن مراقبتها -جـ
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 .كل ما سبق -د
 سبق.ال شىء مما  -ه

 ترتبط مصروفات البيع والتوزيع المتغيرة بكل من: -4

 .عدد الوحدات المباعة وقيمتها - أ

 .كمية الوحدات المنتجة -ب

 .قيمة الوحدات المنتجة -جـ
 .كمية المخزون التام -د
 قيمة المخزون التام. -ه

 :باعتبارهايتم تبويب نفقات اإلعالن  -5

 .تكاليف متغيرة  -أ 

 .ةتكاليف ثابت -ب

  .كل ما سبق -جـ
 ال شىء مما سبق. -د
 :تمرين

)ص(. وفيما يلى ، تقوم شركة الحسن التجارية بتوزيع السلعتين )س(
البيانات التى تتعلق بإعداد تقديرات مصروفات البيع والتوزيع عن الفترة الربع 

 :2112السنوية األولى من عام 
 البيع:كمية المبيعات التقديرية )بالوحدات( واسعار  -والأ

 مارس فبراير يناير السلعة
 2411 2111 1811 س
 811 011 1111 ص

 .ج51ج ومن السلعة )ص( 41ويقدر سعر بيع الوحدة من السلعة )س( بمبلغ 
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 تحتسب عمولة المبيعات شهريا بالمعدالت التالية: -ثانيا
 السلعة )ص( السلعة )س( بيان

 %3 %2 وحدة األولى 1111
 %4 %3 وحدة التالية 1111

 %5 %4 الكميات الزيادة
 تتحمل الشركة مصروفات النقل وتحسب على األساس اآلتى: -ثالثا

 السلعة )س(:

 وحدة شهريا. 2111جنيه على الكميات التى ال تتجاوز  1.6
 وحدة شهريا. 2111جنيه على الكميات التى تزيد عن  1.5

 السلعة )ص(: 

 ولة.جنيه للوحدة على كافة الكميات المنق 1.7 
جنيه للوحدة من السلعة  1.3تقدر مصروفات التغليف على أساس  -رابعا

 جنيه للوحدة من السلعة )ص(.1.4)س(،
 .جنيه سنويا 01111تبلغ المصروفات الثابتة إلدارة المبيعات  -خامسا
 جنيها لإلعالن خالل فترة 7661قدره  اعتمادقررت الشركة تخصيص  -سادسا

من إجمالى القيمة التقديرية للمبيعات كل  %2الموازنة، ويصرف بنسبة 
 شهر.

 %11تستهلك معدات التوزيع على أساس القسط السنوى الثابت وبمعدل  -سابعا
 .جنيه 48111والتى تبلغ  1/1/2112من قيمتها الدفترية فى 

 جنيه. 1211قسط التأمين السنوى على مخازن المنتجات الجاهزة  -ثامنا
 المطلوب:

 .2112خطيطية لمصروفات البيع والتوزيع للربع األول من عام تلإعداد الموازنة ا
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 الوحدة الخامسة
 املوازنة التخطيطية للمشرتيات 

 بغرض البيع
 :األهداف

 ينبغى أن يكون الدارس ملماً بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة
 تحديد مفهوم الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع. -1

 بيان أهداف الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع.  -2

ة التى تعتمد عليها الموازنة التخطيطية للمشتريات شرح كل المقومات الرئيسي  -3
 بغرض البيع.

 عناصر:ال
 .مفهوم الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع 5/1
 .أهداف الموازنة 5/2
 المقومات الرئيسية التى تعتمد عليها. 5/3

 .وضع البرنامج الزمنى للشراء 5/3/1
 مشتريات.تقدير عناصر التكاليف التى ترتبط بال 5/3/2
 أمثلة توضح كيفية إعداد هذه الموازنة. 5/3/3

 مفهوم الموازنة:  5/1
مجموعة السلع والمنتجات التى تقوم  :يمكن تعريف المشتريات بغرض البيع بأنها

 المنشأة بشرائها جاهزة من الغير لبيعها دون إجراء أية عمليات صناعية عليها.
 ة للمشتريات بغرض البيع بأنها:وبالتالى يمكن تعريف الموازنة التخطيطي 

خطة لتحديد احتياجات الوحدة االقتصادية من السلع والمنتجات الجاهزة التى 
بحيث يمكنها أن تحصل على هذه السلع  تدخل ضمن نشاطها التجاري
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بأفضل تكلفة و  بالكميات المطلوبة والمواصفات الفنية الصحيحة، ،والمنتجات
 .اقتصادية ممكنة

 وازنة التقديرية للمشتريات بغرض البيع:أهداف الم 5/2
 يؤدى إعداد هذه الموازنة الى تحقيق  األهداف اآلتية:

تقدير االحتياجات الالزمة من السلع والمنتجات الجاهزة لتنفيذ خطة  (1)
 .المبيعات على أساس صحيح

إتاحة الوقت الكافي للمقارنة بين مصادر الشراء واختيار أفضلها من  (2)
 .لتوريدحيث السعر وشروط ا

وضع البرنامج الزمني للشراء بصورة تؤدى إلى تحقيق التوازن بين  (3)
 .تكلفة اإلجراءات المتعلقة بالشراء وتكاليف التخزين

إتاحة الوقت الكافي لتدبير االعتمادات المالية الالزمة لسداد قيمة  (4)
المشتريات وفقًا للشروط التى تتضمنها عقود التوريد والحصول على 

 .الذي يمنحه المورد للسداد فى المواعيد المقررةالخصم النقدي 

تووووووفير المعلوموووووات التوووووى تحتاجهوووووا اإلدارة للرقابوووووة علوووووى اسوووووتالم هوووووذه  (5)
 .المشتريات وتخزينها وصرفها

للمشتريات  خطيطيةالمقومات الرئيسية التى تعتمد عليها الموازنة الت 5/3
 بغرض البيع:

 سية اآلتية:يعتمد إعداد هذه الموازنة على المقومات الرئي
تحديد كمية المشتريات من كل السلع والمنتجات التى تتكون منها  -أولً 

 المشتريات بغرض البيع، ويستلزم ذلك:
 
 
 
 

تحليل الموازنة 
التقديرية 

 للمبيعات.

تحديد كمية المخزون التى 
تقرر اإلدارة االحتفاظ به فى 

 نهاية الموازنة.

تقدير كمية المخزون 
الذى ينتظر توافره فى 

 ة.أول فترة  الموازن
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 وضع البرنامج الزمنى للشراء: -ثانيا
ويستلزم ذلك تحقيق التوازن بين تكلفة إجراءات الشراء )التوريد( وتكاليف 

 فعات الشراء وتوقيت كل منها.وبالتالى يمكن تحديد عدد د ،تخزينلا
 تقدير عناصر التكاليف التى ترتبط بالمشتريات: -ثالثا

 ،وتشمل هذه العناصر سعر الفاتورة ومصروفات التأمين والنقل الداخلى
ويضاف إليها مصروفات التامين والنقل البحرى والضرائب والرسوم الجمركية 

 التى تتعلق بالسلع والمنتجات المستوردة. 
 توضيح هذه المقومات فيما يلى: ويمكن

 تحديد كمية المشتريات: 5/3/1
 يمكن حساب كمية المشتريات التقديرية وفقَا للمعادلة التالية:

 +كمية المبيعات التقديرية خالل فترة الموازنة  =كمية المشتريات التقديرية 
 .كمية المخزون أول المدة –كمية المخزون آخر المدة  

 بيعات التقديرية:كمية الم 5/3/1/1 
بكمية المبيعات من كل سلعة أو منتج طبقا لخطة )موازنة(  االلتزاميجب 
 تى يكون هناك ترابط تام بين مجموعة الموازنات التخطيطية.حوذلك  المبيعات
 كمية المخزون فى نهاية فترة الموازنة: 5/3/1/2

كل سلعة أو  بها من االحتفاظيتوقف تحديد كمية المخزون التى تريد اإلدارة 
 منتج على عدة عوامل منها:

 موسمية السلعة أو توافرها على مدار السنة. - أ

 بخواصها لفترة زمنية طويلة. االحتفاظقابلية السلعة للتلف أو  - ب

 تكلفة التخزين. -جو
 توافر إمكانيات التمويل. -د
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يجب أن تكون هذه الكمية كافية لتغطية  هذه العوامل، اختلفتومهما 
منشأة خالل الفترة الالزمة للشراء من األسواق المحلية أو االستيراد احتياجات ال
 .من الخارج

 ويمكن تقدير هذه الكمية وفقا ألحد األسس اآلتية:
 :متوسط المبيعات خالل فترة زمنية معينة 

وحدة(  06666فإذا فرض أن كمية المبيعات التقديرية خالل سنة كاملة )
بكمية  االحتفاظالتى تتبعها المنشأة تقتضى  وأن سياسة التخزين ،من السلعة)ع(

  .تعادل متوسط كمية المبيعات خالل شهرين ،فإن كمية المخزون تساوى
06666/12 x  2  =16666 .وحدة 

 :نسبة مئوية من كمية المبيعات التقديرية 

وتحدد هذه النسبة فى ضوء الخبرة المكتسبة فيما يتعلق بكل سلعة أو منتج 
من كمية المبيعات التقديرية  %25و  %16عتاد أن تتراوح بين على حدة، ومن الم
 خالل فترة الموازنة.

بها من السلع والمنتجات  االحتفاظوقد تتفاوت الكميات التى تقرر اإلدارة 
 نتهاءاالمختلفة، وذلك فى ضوء السياسات التسويقية التى ينتظر إتباعها بعد 

 المتوقعة. االقتصاديةالظروف  الفترة التى تعد عنها الموازنة، أو فى ضوء
 كمية المخزون فى أول فترة الموازنة: 5/3/1/3

إجراءات إعداد الموازنة  اتخاذفى  االقتصاديةتشرع الوحدة  عادة ما
التخطيطية، قبل أن تبدأ فترة الموازنة بحوالى شهرين تقريبا، ويترتب على ذلك أن 

تختلف عن الكمية التى ينتظر  ،كمية المخزون الفعلى فى تاريخ إعداد الموازنة
 توافرها عندما تبدأ فترة الموازنة، كما يتضح من المثال التالى:

 .2612الفترة التى تعد عنها الموازنة أكتوبر / ديسمبر  -

 .2612أغسطس  15تاريخ إعداد تقديرات الموازنة  -
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 .وحدة 5666تبلغ  15/8/2612كمية المخزون من المنتج )ل( فى  -

ى تصرف من المخازن يوميا إلدارة المبيعات تبلغ الت متوسط الكمية -
 .وحدة 06

تقدر على ،1/16/2612فإن الكمية التى ينتظر توافرها بالمخازن فى 
الكمية التى تصرف من المخازن إلدارة المبيعات خالل المدة التى  استبعادأساس 

ة ( والتاريخ الذى تبدأ به فتر 15/8/2612) تنقضى بين تاريخ إعداد الموازنة
 .يوما 44( وهى 1/16/2612الموازنة )

  .وحدة 2186( =  x 44 06)  – 5666وبالتالى فإن كمية المخزون = 
 رض البيع الشكل التالى:غللمشتريات ب خطيطيةوقد تأخذ الموازنة الت

 عاجمالى الرب مارس فبراير يناير بيان
 كمية المبيعات

 كمية مخزون آخر الفترة
 كمية مخزون أول الفترة

 مية المشتريات ك

× 
× 
)×( 

× 
× 
)×( 

× 
× 
)×( 

×× 
×× 
)××( 

× × × ×× 

 وتوضح األمثلة التالية كيفية تقدير كمية المشتريات:
 المثال األول:

 قدمت اليك البيانات التالية:
 .2613الفترة التى تعد عنها الموازنة شهر أكتوبر  -

 .25/8/2613تاريخ إعداد الموازنة:  -

 .وحدة 3256: 25/8/2613كمية المخزون فى  -

 .وحدة 56متوسط المبيعات اليومية:  -
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 .وحدة 0566كمية المبيعات التقديرية فى شهر أكتوبر:  -

 .وحدة 1366بها فى نهاية اكتوبر:  االحتفاظكمية المخزون التى تقرر  -

 المطلوب: 
 .2613تحديد كمية المشتريات التقديرية فى شهر أكتوبر 

 :الحل
 ( 56x 30) – 3256=  الموازنة كمية المخزون فى أول فترة

 وحدة 1456=  1866– 3256=                                    
كمية  -= كمية المبيعات+ كمية مخزون آخر المدة كمية المشتريات

 مخزون أول المدة
 وحدة 0356=  1456 – 1366+  0566=                 
 المثال الثانى:

 قدمت اليك البيانات التالية:
 2613الفترة التى تعد عنها الموازنة: أكتوبر / ديسمبر  -

 25/8/2613تاريخ إعداد الموازنة:  -

 وحدة 3256: 25/8/2613كمية المخزون فى  -

 وحدة 56متوسط المبيعات اليومية:  -

 كمية المبيعات التقديرية خالل فترة الموازنة )أكتوبر/ديسمبر(: -

 وحدة على الترتيب. 4266 ،4666، 0566
من  %26فى نهاية كل شهر بمخزون يعادل  حتفاظاالتقرر  -

 المبيعات الشهرية.

 المطلوب: 
 تقدير المشتريات الشهرية خالل فترة الموازنة.
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 :الحل
 :2113مشتريات أكتوبر  -

 وحدة 0566المبيعات التقديرية                                 
 وحدة 1366+     (       0566x26%+ مخزون آخر أكتوبر)

 وحدة 1456  -   خزون أول أكتوبر )من المثال السابق(    م -
 وحدة 0356   المشتريات                      

 :2113مشتريات نوفمبر  -

 وحدة 4666المبيعات التقديرية                               
 وحدة 1466+   (    x 26% 4666+ مخزون آخر نوفمبر )

 وحدة 1366_    أكتوبر(  _ مخزون أول نوفمبر)مخزون آخر 
 وحدة 4166المشتريات                       

 :2113مشتريات ديسمبر  -

 وحدة 4266المبيعات التقديرية                                
 وحدة  1446+     (    x 26% 4266+ مخزون آخر ديسمبر)

 وحدة 1466_   _ مخزون أول ديسمبر )مخزون آخر نوفمبر( 
 وحدة 4246   يات                     المشتر 

تمهيدا إلعداد الموازنة  ،النتائج السابقة يمكن إعداد الجدول التالى وباستخدام
التخطيطية للمشتريات بغرض البيع عن الفترة ربع السنوية أكتوبر/ ديسمبر 

2613: 
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 ديسمبر نوفمبر أكتوبر بيان
 0066 0666 0066 كمية المبيعات التقديرية

 0006 0066 0066 مخزون آخر الشهر+ 

 0006 0066 0066 الكمية اإلجمالية

 0066 0066 0006 _ مخزون أول الشهر 

 0006 0066 0006 كمية المشتريات التقديرية

 وضع البرنامج الزمني للشراء: 5/3/2
ويعنى ذلك توزيع الكمية اإلجمالية من المشتريات على عدد من الدفعات 

التى تعد عنها الموازنة بحيث يمكن تحقيق التوازن بين تكلفة على مدار الفترة 
إجراءات الشراء )التوريد( وتكاليف التخزين بما يؤدى إلى تخفيض جملة ما 

 .تتحمله الوحدة االقتصادية من هذه التكاليف إلى أدنى حد ممكن
وتحسب تكلفة إجراءات التوريد على أساس نصيب كل أمر شراء )توريد( 

 .إدارة المشتريات والفحص واالستالم من مصروفات
ن والفائدة و أما تكاليف التخزين فتشمل أيجار المخزن والتأمين على المخز 

وتحسب هذه التكلفة فى صورة  على رأس المال المستثمر فى المخزون السلعى،
 .نسبة مئوية من متوسط قيمة المخزون
والذى  ،لمشترياتاألمثل لكمية ا االقتصاديوتشمل الدفعة الواحدة الحجم 

 يساوى بين تكلفة التوريد وتكلفة التخزين.
ويمكن حساب الكمية االقتصادية للشراء و عدد مرات الشراء وفقَا للمعادالت 

 تية:اآل
 =الكمية االقتصادية للشراء 

 
 

 تكلفة )إصدار أمر الشراء( ×كمية المشتريات  × 2

 متوسط تكلفة التخزين ×سعر شراء الوحدة 
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  عدد مرات )دفعات( الشراء = 
 ويوضح المثال التالى كيفية تحديد البرنامج الزمنى للشراء:

 يك البيانات اآلتية:قدمت ال
 وحدة، وسعر شراء الوحدة 3066تبلغ كمية المشتريات اإلجمالية  -

 .جنيهات 3

 .جنيها 06تبلغ تكلفة التوريد  -

 من متوسط قيمة المخزون. %16تقدر تكلفة التخزين بمعدل  -

 المطلوب: 
 للشراء، وعدد مرات الشراء. االقتصاديتحديد الحجم 

 :الحل
 ج x 3 =16866 3066قيمة المشتريات =  -

 وحدة 2x 06 x  3066    =1266=    للشراء االقتصاديجم حال -
3x 6.16 

 مرات  3=   3066/1266=     عدد مرات الشراء -

 يمكن إعداد الجدول التالى: ،وللتأكد من صحة النتائج
عدد مرات الشراء 

 فى السنة
كمية المشتريات 

 بالوحدة
قيمة 

 المخزون
تكلفة التوريد 

 الطلب وأ
ة تكلف

 التخزين
إجمالى ما 

 تتحمله المنشأة
0 0066 06066 06 006 066 

0 0066 0066 006 006 096 

0 0066 0066 006 006 006 

0 966 0066 006 000 000 

 عدد الدفعات. xتكلفة التوريد = تكلفة توريد الدفعة الواحدة 

 اجمالى كمية المشتريات

 الكمية االقتصادية للشراء
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 .خزينمعدل تكلفة الت x( 2تكلفة التخزين = )قيمة المخزون أو المشتريات /
يؤدى  ،ويتضح مما تقدم أن شراء الكمية اإلجمالية على ثالث دفعات متساوية

وذلك عندما تتساوى تكلفة الطلب أو  ،الى تخفيض التكلفة الكلية الى أدنى حد ممكن
 التوريد وتكلفة التخزين، وبالتالى يجب وضع برنامج الشراء على هذا األساس.         

 ف التى ترتبط بالمشتريات بغرض البيع:تقدير عناصر التكالي 5/3/3
 تتكون التكلفة اإلجمالية للمشتريات من العناصر اآلتية:

 .سعر الشراء )سعر الفاتورة( -
 .مصروفات التأمين والنقل الداخلى -

ويضاف إليها فيما يتعلق بالسلع المستوردة مصروفات التأمين والنقل 
 .البحري والضرائب والرسوم الجمركية

لموازنة التقديرية للمشتريات بغرض البيع كافة العناصر السابقة هذا وتبين ا
 .باإلضافة إلى بيان السلع أو المنتجات وبرنامج الشراء

 :اسعار الشراء 
هم المسئوليات التى تختص بها إدارة أيعتبر تحديد أسعار الشراء من 

 المشتريات بما لديها من الخبرات المكتسبة فى هذا المجال. وتتوقف طبيعة
 ،فبالنسبة للمنتجات النمطية ،المعلومات الالزمة على نوعية السلع والمنتجات

 الى حد كبير على قوائم األسعار التى تنشرها الشركات المنتجة. االعتماديمكن 
 كما يمكن تقدير تكلفة األجزاء النمطية التى تدخل فى تكوين السلع الصناعية.

فإن هناك مجموعة  ،رض البيعنوعية المشتريات بغ اختلفتعلى أنه مهما 
 يلى: من الدراسات التى يجب أن تسبق تحديد أسعار الشراء، من أهمها ما

 .مراجعة سجالت المشتريات فى السنوات السابقة -

دراسة مستوى األسعار السائدة فى أسواق السلع والمنتجات التى  -
 تتكون منها المشتريات بغرض البيع.
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سعار التى تشترى بها المنشآت على األ -بقدر اإلمكان –التعرف  -
 .المنافسة

لى التوقعات المحتملة فى ضوء عاألسعار والتعرف  اتجاهاتتحليل  -
بحيث يمكن تحديد  ،التى يمكن التنبؤ بها االقتصاديةالتغيرات 

 التوقيت الصحيح للتعاقد على كل من هذه المشتريات.

إتاحة  ،ازنات التخطيطيةتباع نظام المو اولعل من أهم المزايا التى تترتب على 
 الفترة الزمنية الكافية إلجراء هذه الدراسات بما يكفل تحقيق هامش مالئم للربح.

مراعاة توافر الخصائص والمواصفات الفنية  ،ويرتبط بتحديد أسعار الشراء
مصادر الشراء التى  اختيارومستوى جودة السلع والمنتجات، كما يرتبط بذلك 

بشروط التعاقد وتسليم الكميات المطلوبة  االلتزاممن حيث  ،عليها االعتماديمكن 
 وفقا للمواصفات المقررة وفى المواعيد المحددة لذلك.

 :مصروفات التأمين 

يمكن تقدير مصروفات التأمين على مشتريات المنتجات الجاهزة تقديرا 
من  باعتبارها ،دقيقا، وتظهر هذه المصروفات بالموازنة التخطيطية للمشتريات

 ناصر التكلفة التى تضاف مباشرة الى قيمة المشتريات.ع
 :مصروفات نقل المشتريات 

وفى هذه  ،يقضى عقد التوريد بأن يتحمل المورد مصروفات النقل غالبا ما
الحالة تعتبر مصروفات النقل جزءا من تكلفة المشتريات، فال تظهر فى الموازنة 

عفد التوريد يقضى بأن يتحمل  أما إذا كان التخطيطية للمشتريات بغرض البيع .
فتظهر  ،التى تقوم بإعداد الموازنة( مصروفات النقل االقتصاديةالمشترى )الوحدة 

 هذه المصروفات كبند مستقل فى تلك الموازنة.
 :الضرائب والرسوم الجمركية 

تقدر هذه العناصر على أساس الفئات المحددة بالتعريفة الجمركية لكل نوع 
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من العناصر التى تضاف الى  باعتبارهاوتظهر بالموازنة  ،تمن السلع والمنتجا
 تكاليف المشتريات بغرض البيع.

 الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع الشكل التالى: تأخذويمكن أن 
 سعر الفاتورة برنامج الشراء بيان

 )سعر الشراء(
قيمة 

 المشتربات
مصروفات 
 النقل والتأمين

الرسوم 
 .الخ..الجمركية

إجمالى تكلفة 
 المشتريات

      الكمية التاريخ 
 السلعة )أ(

 
 

       

        المجموع
 (السلعة )ب

 
 

       

        المجموع
        اإلجمالى

 أمثلة توضيحية: 5/4
 المثال األول:

فيما يلى البيانات التى استخدمت إلعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات 
  :2613بغرض البيع عن عام

 كمية المبيعات التقديرية: -1
 وحدة 166666السلعة )س(           
 وحدة 246666السلعة )ص(          

 :31/12/2613كمية المخزون التى تقرر االحتفاظ بها فى  -2

 من كمية المبيعات التقديرية للعام. %26السلعة )س( 
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 السلعة )ص( كمية تعادل متوسط المبيعات التقديرية لمدة شهرين.
 .1/16/2613تاريخ بداية العمل بالموازنة يبدأ من  -3

 35666تبلغ  1/16/2613كمية المخزون من السلعة )س( فى  -4
وحدة، ومتوسط الكمية التى تصرف منها كل ربع سنة من المخازن يبلغ 

 وحدة. 4666

وحدة،  86666تبلغ  1/16/2613المخزون من السلعة )ص( فى  كمية  -5
 وحدة. 18666نها كل ربع سنة يبلغ ومتوسط الكمية التى تصرف م

 المطلوب: 
 )ص(. ،تحديد كمية المشتريات التقديرية لكل من السلعتين )س(

 :الحل
 السلعة )س(:

 .وحدة x  26%  =26666 166666=  31/12/2613كمية المخزون فى 
 14666( = x 4666 3) – 35666=  1/1/2613كمية المخزون فى 

 .وحدة
كمية  - = كمية المبيعات + كمية مخزون آخر المدة يةكمية المشتريات التقدير 
 وحدة. 160666=  14666 – 26666+  166666مخزون أول المدة = 

 السلعة )ص(:
 x 2  =46666( 246666/12= ) 31/12/2613كمية المخزون فى 

 .وحدة
 20666( = 3x 18666) – 86666=  1/1/2613كمية المخزون فى 

 .وحدة
=  20666 – 46666+  246666يريووووووووووووة:كميووووووووووووة المشووووووووووووتريات التقد

 وحدة. 254666
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 المثال الثانى:
 توافرت البيانات التالية لشركة الحمد التجارية:

تقدر كما  2612كمية المبيعات التقديرية خالل الربع األول من عام  -1
 .وحدة على الترتيب 1566،  1256، 1666يلى: 

 ة كل شهر تعادلكمية المخزون التى تقرر االحتفاظ بها فى نهاي -2
 .من المبيعات التقديرية للشهر نفسه % 26 

 31/12/2611تقدر كمية المخزون التى ينتظر توافرها بالمخازن فى  -3 
 .وحدة 366بواقع 
 المطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية لمشتريات البضائع الجاهزة عن الربع األول من  -1
 .2612عام 

ضائع الجاهزة خالل شهر يناير إعداد البرنامج الزمنى لمشتريات الب -2
ن تكلفة إصدار أمر أجنيه و  26بفرض أن سعر شراء الوحدة  2612
 .%16جنيه ونسبة متوسط تكلفة التخزين  166التوريد 

 :الحل
الموازنووة التقديريووة لمشووتريات البضووائع الجوواهزة عوون الربووع األول موون  (1
 .2612عام 

 

 اجمالى الربع مارس فبراير يناير بيان
 بيعات التقديريةكمية الم

 + كمية مخزون آخر الفترة
 كمية مخزون أول الفترة -

 كمية المشتريات التقديرية

1666 
266 

(366) 

1256 
256 

(266) 

1566 
366 

(256) 

3456 
366 

(366) 
066 1366 1556 3456 
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    الكمية االقتصادية للشراء =  (2
 

               = 
 

 وحدة             366=         066.66=        

 مرات 3عدد مرات الشراء =              =   (3
 وللتأكد من صحة هذه النتائج لشهر يناير يمكن إعداد الجدول التالى:

عدد دفعات 
 الشراء فى السنة

كمية المشتريات 
 بالوحدة

قيمة المشتريات 
 أو المخزون

تكلفة 
 التوريد

تكلفة 
 التخزين

إجمالى ما 
 كةتتحمله الشر 

1 066 18666 166 066 1666 
2 456 0666 266 456 056 
3 366 0666 366 366 066 
4 225 4566 466 225 025 

  معدل تكلفة التخزين. x( 2)قيمة المخزون/ تكلفة التخزين =
 عدد مرات التوريد xتكلفة التوريد = تكلفة إصدار أمر التوريد 

يصل الى اقل حد له  ،الشركة ويثبت الجدول السابق أن إجمالى ما تتحمله
وحدة( وعندما تتساوى تكلفة التوريد مع  366) للشراء االقتصاديةعند الكمية 

 تكلفة التخزبن.
 المثال الثالث:

قدمت اليك البيانات التالية التى استخدمت إلعداد الموازنة التخطيطية 

099 

099 
 

009.999 

2 

2  ×099  ×099 

29  ×09 % 



 78 الموازنات التخطيطية

 :2613للمشتريات بغرض البيع من السلعة )ن( لعام 
 وحدة. 06666لتقديرية كمية المبيعات ا -1

 وحدة. 25666تبلغ  1/1/2613كمية المخزون التى ينتظر توافرها فى   -2

 تبلغ  31/12/2613المخزون التى تقرر االحتفاظ بها فى كمية  -3
 وحدة. 15666

 أن يكون برنامج الشراء على ثالث دفعات كاآلتى: تقرر -4

 16/1/2613من كمية المشتريات اإلجمالية فى  56% 
 16/5/2613كمية المشتريات اإلجمالية فى من  36%
 16/0/2613من كمية المشتريات اإلجمالية فى  26%

 تتكون عناصر التكلفة مما يأتى: -5

 جنيها للوحدة، مصروفات التأمين والنقل البحرى  56سعر الفاتورة 
 .جنيهات للوحدة 3

مصروفات النقل الداخلى تبلغ  ،من سعر الفاتورة %26الرسوم الجمركية 
 جنيه للوحدة . 1.25
 المطلوب: 

 إعداد الموازنة التخطيطية لمشتريات البضائع بغرض البيع.
 :الحل

 تمهيد للحل:
 = 25666  - 15666+ 06666=  كميوووووووووووووووة المشوووووووووووووووتريات اإلجماليوووووووووووووووة

 .وحدة 86666 
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 2113الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع عن عام 
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 ملخص الوحدة الخامسة

ازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع هى خطة لتحديد المو  -1
المشأة من السلع والمنتجات الجاهزة التى تدخل ضمن  احتياجات

 ممكنة. اقتصاديةنشاطها التجارى بأفضل تكلفة 

الالزمة لتنفيذ  االحتياجاتيؤدى إعداد هذه الموازنة الى إمكانية تقدير   -2
مكانية  ،خطة المبيعات على أساس صحيح الحصول على أفضل وا 

وتحقيق التوازن بين تكلفة إجراءات الشراء  ،دياألسعار وشروط التور 
تاحة الوقت الكافى لتدبير  المالية الالزمة  االعتماداتوتكاليف التخزين، وا 

 وتوفير المعلومات الالزمة إلحكام الرقابة. ،لسداد قيمة المشتريات

غرض البيع على ثالثة يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات ب -3
 مقومات اساسية:

 تحديد كمية المشتريات من كل نوع من السلع والمنتجات الجاهزة. -

 وضع البرنامج الزمنى للشراء. -

 تقدير عناصر التكاليف التى ترتبط بالمشتريات. -

 اآلتية: تحسب كمية المشتريات اإلجمالية على أساس المعادلة -4
كمية المخزون فى نهاية فترة الموازنة = كمية المبيعات +  كمية المشتريات

 كمية المخزون فى بداية فترة الموازنة. –
توزيع الكمية  ،"وضع البرنامج الزمنى للشراء" باصطالحيقصد  -5

 ،اإلجمالية للمشتريات على عدد من الدفعات على مدار فترة الموازنة
ن بحيث يمكن تحقيق التوازن بين تكلفة إجراءات الشراء)التوريد( وبي

تكاليف التخزين، بما يؤدى الى تخفيض إجمالى ما تتحمله المنشأة من 
 هذه الى أدنى حد ممكن .
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األمثل للكمية التى تشتمل عليها الدفعة  ىاالقتصاديمكن تحديد الحجم  -0
 المعادلة اآلتية: باستخدام ،الواحدة

 م حيث: xت ك/ ع 2    = ح 
 .ت = تكلفة إجراءات الشراء )التوريد( -

 .= الكمية اإلجمالية للمشتريات ك -

 .ع = سعر شراء الوحدة -

 م = معدل تكلفة التخزين )كنسبة مئوية من متوسط قيمة المخزون(. -

 تتكون التكلفة اإلجمالية للمشتريات من العناصر األتية:  -4
 سعر الشراء أو سعر الفاتورة. -

 مصروفات التأمين والنقل الداخلى -

والضرائب والرسوم الجمركية  ،مصروفات التأمين والنقل البحرى -
 للسلع المستوردة.

تبين الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع كافة العناصر تكون  -8
 باإلضافة الى بيان السلع أو المنتجات وبرنامج الشراء. ،تكلفتها اإلجمالية
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 الوحدة الخامسة على أسئلة
 التعليل فى كل حالة: مع ،حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية -أول
 تحسب كمية المشتريات التقديرية على أساس المعادلة اآلتية: -1

كمية مخزون  –كمية المشتريات التقديرية= كمية المبيعات التقديرية 
 آخر المدة التقديرى + كمية مخزون أول المدة التقديرى.

وحدة،  3666إذا كانت كمية المبيعات السنوية من إحدى السلع تبلغ   -2
فإن كمية المخزون المحسوبة على أساس ما يعادل متوسط كمية 

 وحدة. 0666المبيعات خالل شهرين تساوى 

تهدف الموازنة التخطيطية لمشتريات المنتجات الجاهزة الى إتاحة الوقت   -3
بما يكفل التعاقد على  ،الكافى إلدارة المنشأة للتخطيط لعمليات الشراء

فضل األسعار المتاحة وبالمواصفات الكميات المطلوبة من كل سلعة بأ
 السوق. الحتياجاتوفى المواعيد المالئمة  ،المحددة لكل منها

ال تعتبر العناصر التى تضاف الى األسعار التعاقدية لشراء السلعة  -4
من  ،مثل عمولة المشتريات ومصروفات النقل والنولون البحرى ...الخ

 طيطية للمشتريات.العوامل التى يتأثر بها إعداد الموازنة التخ

يجب  ،لتخفيض نفقات الشراء ونفقات التخزين الى أدنى حد ممكن -5
توزيع الكميات اإلجمالية للمشتريات على عدد من الدفعات المتساوية 

 على مدار السنة.

 30666إذا كان إجمالى كمية المشتريات خالل سنة الموازنة يبلغ  -0
جنيها وتكلفة الطلب  25وحدة وأن سعر شراء الوحدة من هذا المنتج 

قتصادى . فإن الحجم اال% 4.5جنيه ومعدل تكلفة التخزين  2566
دفعات  3وحدة ويكون ذلك على  1266األمثل لكمية المشتريات يبلغ 

 خالل فترة الموازنة.
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من األمور الهامة إلعداد  ،يعتبر التعرف على مصادر شراء كل سلعة -4
ث يتسنى يالجاهزة، حالموازنة التخطيطية لمشتريات المنتجات 

الحصول على الكميات الالزمة اذا فشل أحد الموردين فى توريد 
 الكميات المتعاقد عليها فى المواعيد المقررة.

ال تؤثر عملية المفاضلة بين شروط السداد على عملية إعداد الموازنة  -8
 التخطيطية لمشتريات المنتجات بغرض البيع .

لتى تعتمد عليها عملية إعداد الموازنة حدد المقومات الرئيسية ا -ثانيا
 التخطيطية لمشتريات المنتجات بغرض البيع .

" وضع البرنامج الزمنى للشراء" فيما  باصطالحالمقصود  اشرح -ثالثا
 يتعلق بهذه الموازنة.

األمثل يمكن  ىاالقتصادأو الحجم  االقتصاديةلتحديد الكمية  -رابعا
 المعادلة: استخدام

 م  xت ك / ع  2=   ح         
 الرموز التى تتكون منها المعادلة. واشرح
حدد المقصود بكل من عناصر التكلفة التى ترتبط بالمشتريات  -خامسا

 بغرض البيع.
 تمرين
البيانات التالية فى إعداد الموازنة التخطيطية لمشتريات المنتجات  استخدم

سنوية األخيرة من عام )ص( عن الفترة ربع ال ،بغرض البيع من السلعتين )س(
2613: 
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 السلعة)ص( السلعة)س( بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 36666 26666 كمية المبيعات التقديرية ) بالوحدة (

   :2613/  31/12كمية المخزون فى 
 %15 %16 نسبة من كمية المبيعات

 2566 3666 )بالوحدة(1/16/2613ون فى كمية المخز 
 46 06 سعر الفاتورة) للوحدة بالجنيه(

 %1 %1 مصروفات التأمين:)نسبة من سعر الفاتورة(
 1.2 1.5 مصروفات النقل الداخلى)للوحدة بالجنيه(

   برنامج الشراء:) نسبة من الكمية اإلجمالية(:
15/16/2613 46% 56% 
15/11/2613 26% 36% 
15/12/2613 46% 26% 
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 الوحدة السادسة
 املوازنة التخطيطية لإلنتاج

 األهداف:
 بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى:

 . دراسة الموازنة التخطيطية لإلنتاج -1

كيفية تقدير ما يستلزمه تنفيذ الموازنة التخطيطية لإلنتاج من المواد  -2
 . األولية والعمل المباشر

لموازنة التخطيطية لإلنتاج وهى: الموازنة التخطيطية معرفة ما تشمله ا -3
 . للمواد والموازنة التخطيطية لألجور المباشرة

 عناصر:ال
 الموازنة التخطيطية لإلنتاج: 6/1

 . مفهوم الموازنة التخطيطية لإلنتاج 6/1/1
 . أهداف الموازنة 6/1/2
 . المعلومات التى يجب توافرها إلعداد الموازنة 6/1/3
 . مقومات إعداد الموازنة 6/1/4

 :الموازنة التخطيطية للمواد األولية 6/2
 . مفهوم الموازنة 6/2/1
 . أهداف الموازنة التخطيطية للمواد األولية 6/2/2
 . اإلنتاج من المواد األولية احتياجاتتقدير  6/2/3
 . الموازنة التخطيطية لمشتريات المواد 6/2/4
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 :ور المباشرةالموازنة التخطيطية لألج 6/3
 . مفهوم الموازنة 6/3/1
 . أهداف الموازنة التخطيطية لألجور المباشرة 6/3/2
 :مقومات إعداد الموازنة 6/3/3

 . تحديد معدالت الزمن 6/3/3/1
 . تحديد معدالت األجور 6/3/3/2

 الموازنة التخطيطية لإلنتاج: 6/1
ت التى يتم فى المنشآت الصناعية حيث تقوم المنشآت بإنتاج المنتجا

تسويقها نجد أن هناك عدة موازنات تحل محل موازنة المشتريات بغرض البيع 
 وهذه الموازنات هى: ،فى المنشآت التجارية

 . الموازنة التخطيطية لإلنتاج -

 . الموازنة التخطيطية للمواد المباشرة -

 . الموازنة التخطيطية لألجور المباشرة -

 نتاج:مفهوم الموازنة التخطيطية لإل  6/1/1
وتشمل الكميات ، تمثل هذه الموازنة خطة اإلنتاج فى الوحدات الصناعية

اإلجمالية التى يتعين إنتاجها خالل فترة الموازنة من كل من السلع أو المنتجات 
كما تشمل بيان العمليات الصناعية أو . النهائية والبرنامج الزمنى إلنتاج كل منها
هذه السلع ومراكز التكلفة التى تقوم بإجراء المراحل التى يمر بها إنتاج كل من 

 . هذه العمليات
الوحدة  احتياجاتوتعتبر الموازنة التخطيطية لإلنتاج أساسا لتحديد 

 . الصناعية من المواد األولية والعمل المباشر خالل الفترة التى تعد عنها
ى وتختص اإلدارة الهندسية أو إدارة تخطيط اإلنتاج بإعداد التقديرات الت

 .تشملها هذه الموازنة
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 أهداف الموازنة: 6/1/2
اإلمكانيات المتاحة إلنتاج  استخدامهدفها األساسى هو تحديد كيفية   - أ

وتوفير ، التى تكفل تنفيذ خطة المبيعات، السلع أو المنتجات النهائية
، بها فى نهاية فترة الموازنة االحتفاظكميات المخزون التى تقرر اإلدارة 

 . ممكنة اقتصاديةكلفة وذلك بأفضل ت

بصورة دورية  –لتحقيق هذا الهدف يجب أن تقوم اإلدارة الهندسية  - ب
بدراسة الجوانب الفنية لآلالت والمعدات فى األقسام  -منتظمة

 . وتقدير مدى كفايتها، الصناعية

تعتبر هذه الدراسات الفنية اساسا سليما لتحديد اآلالت والمعدات  -جـ
اإلنتاجية لتنفيذ برامج اإلنتاج المقررة فى  الواجب إضافتها للطاقة

وكذلك لتحديث اآلالت والمعدات المستخدمة وتطوير . الموازنة
مواصفات السلع أو  األساليب الفنية لإلنتاج بما يؤدى الى تحسين

وقد تسفر الدراسات الفنية . وتخفيض تكلفة إنتاجها، المنتجات النهائية
تنفيذ برامج اإلنتاج خالل  حتياجاتاعن وجود طاقات إنتاجية تزيد عن 

سواء بإضافة ، فترة الموازنة، وبالتالى يمكن تعديل أهداف المنشأة
 . منتجات جديدة أو بتحسين التشكيل السلعى للمبيعات

 : لإلنتاجالموازنة التخطيطية عداد المعلومات الواجب توافرها إل 6/1/3
 
 
 
 
 
 
 

 عاتخطط المبي
تووووومعلومات ماووووو  م ووووو م
امعصووووووووووو   مع  ووووووووووو  م
مع انتجوو  مع نئ ة ووتمع توو م
تشا ئ مع امعزنتمع تقد و تم
  اب ت  ممكا تمكو مانئو م
متمز  مت و مع كا وتم  و م
ادىمع  توةمع ت متتدم نئ م

 .مع امعزنت

 كميات المخزون
تووومعلومات ماووو  م ووو م
    ووووووووووتمع ت ووووووووووز  م
م مع حجووووووووووو مع ا ووووووووووو

  ا ووزم مع وونىم نب وو م
اووو مكووو ممعالحت ووو همبووو 

 .م  تت

 الطاقة اإلنتاجية
توومعلومات ماوو  م وو مع إل تووتمع نت ج ووتم
بكوو ماوو مع ت وو  مع صوون   تم مماوعكووزم
ع نتوو يم اكوو مت   ووئ م  وو م  وو  م ووددم
     مع تا مع اب شوم مم وددم و    م
ع تاوو معى وو م مم ووددمع محوودع مع ااكوو م
عنت جئ مم  ض مع إل توتمع نت ج وتم اوعكوزم

  نتممتم  ودمع قومىمع  دا  مع  ن وتمك  صو
ع احوكوووووتممع نقووووو مع ووووودع   مم  ضووووو م
ات ما  م  مادىمتمعلومع امعدمع م  وتم

م.مممع قمىمع ت ا تمما تمىمائ وتئ 
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 ة لإلنتاج:مقومات إعداد الموازنة التقديري 6/1/4
المعلومات التى تشملها الموازنة التقديرية عداد هذه الموازنة على أيستند 
 . مستوى استخدام الطاقة اإلنتاجيةو سياسة التخزين، و للمبيعات، 

 تحديد سياسة التخزين: -والأ
 يعتمد تحديد سياسة التخزين على عدة عوامل من أهمها:

 لطبيعةومالءمتها ، ها سعة المخازنومن، توافر اإلمكانيات المادية للتخزين  - أ
 . المخزون من السلع والمنتجات النهائية، وتوافر المعدات الالزمة

 احتماالتنتيجة ، تقدير المخاطر التى تتعرض لها الوحدة الصناعية - ب
 انخفاضو أيترتب على ذلك من تراكم المخزون  الطلب، وما إنكما
 . أسعاره

 . و التقادمألى قابلية المخزون للتلف تقدير الخسائر التى قد تترتب ع -جـ
 . تكاليف التخزين -د

يجب تحديد كمية المخزن من كل سلعة أو منتج نهائي بما يكفى لذلك 
    .للوفاء باحتياجات العمالء مع تفادى تجاوز كميات المخزون للحدود المالئمة

 المعادلة التالية: مباستخداتحديد كمية اإلنتاج  ويمكن
 اإلجمالية = كمية المبيعات التقديرية  كمية اإلنتاج
 )+( كمية المخزن فى نهاية الفترة التى تعد عنها الموازنة 
 ( كمية المخزون التى ينتظر توافرها أول المدة-) 

 :مستوى الطاقة اإلنتاجية تحديد -ثانيا
تعتبر مشكلة تحديد مستوى التشغيل الشهري من أهم المشاكل فى الوحدات 

تواجه تغيرات موسمية كبيرة فى الطلب على منتجاتها وفى هذه  الصناعية التى
 الحالة يمكن اختيار أحد بديلين:
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تثبت كمية اإلنتاج الشهري بما يعادل الطاقة اإلنتاجية العملية بصرف  )أ(
 . النظر عن كمية المبيعات المتوقعة

)ب( تخطيط مستوى التشغيل الشهري على أساس نسب مئوية متفاوتة من 
 . قة العملية لإلنتاج بما يتماشى مع كمية المبيعات المتوقعةالطا

ويتم االختيار بين البديلين السابقين بناء على دراسة النتائج التى تترتب 
 . على كل منهما والمفاضلة بينهما

 (:1)مثال
فيما يلى البيانات التى يمكن من خاللها إعداد الموازنة التخطيطية لإلنتاج 

 . 2112من عام  خالل الربع األول
 ابريل مارس فبراير يناير بيان

كمية المبيعات 
 111,11 111,11 111,21 111,11 التقديرية

 وحدة، 3.111فإذا علمت إن الشركة تحتفظ بمخزون أول يناير قدره 
ومع بداية شهر يناير قررت اإلدارة االحتفاظ بمخزون آخر الفترة بما يعادل 

 . من مبيعات الشهر التالي 11%
والمطلوب إعداد الموازنة التخطيطية لإلنتاج خالل الربع األول من عام 

2112 . 
 :اإلجابة

 . 2112موازنة اإلنتاج خالل الربع األول من عام 
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 :(2)مثال
فيما يلى البيانات التى يمكن من خاللها إعداد الموازنة التخطيطية  

 :2112لإلنتاج خالل الربع األول من عام 
 مارس فبراير يناير بيان

 111,11 111,12 111,11 كمية المبيعات

 . وحدة شهريا   12111الطاقة اإلنتاجية العملية 
 . وحده 2111قدره  2111تحتفظ المنشأة بمخزون آخر ديسمبر 

إمكانيات التخزين المتاحة للمنشأة خالل الشهر الواحد تكفى لتخزين 
 . وحده فقط 111,1

 المطلوب:
فى ضوء إتباع  2112 إعداد برنامج اإلنتاج خالل الربع األول من عام 

المنشأة لسياسة تثبيت اإلنتاج عند مستوى الطاقة العملية لإلنتاج، وفى ضوء 
 . إتباع المنشأة لسياسة اإلنتاج بقدر كمية المبيعات المتوقعة

 إجمالى الربع مارس فبراير يناير بيان
 كمية المبيعات 

 + كمية مخزون آخر المدة
 كمية مخزون أول المدة -

 كمية اإلنتاج التقديرية

111,11 
111,2 

(111,3) 

111,21 
111,1 

(111,2) 

111,11 
111,1 

(111,1) 

111,41 
111,1 

(111,3) 
111,9 111,19 311,11 111,43 
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 :الحل
 :ولالبديل األ 

 )تثبيت كمية اإلنتاج الشهرى بما يعادل الطاقة العملية لإلنتاج(
 مالى الربعإج مارس فبراير يناير بيان

 33111 11111 12111 11111 كمية المبيعات
 36111 12111 12111 12111 كمية اإلنتاج

 2111 4111 4111 2111 كمية مخزون أول المدة
 1111 1111 4111 4111 كمية مخزون أخر المدة
  1111 1111 1111 الطاقة التخزينية المتاحة
  - 1111 1111 انحراف الطاقة التخزينية

  - %21 %21 نحراف الطاقة التخزينيةا %
  12111 12111 12111 الطاقة العملية لإلنتاج

  - - - انحراف الطاقة اإلنتاجية
  - - - انحراف الطاقة اإلنتاجية %

 مالحظات:
 مخزون آخر المدة يحسب كما يلى: -1

 . مخزون أول المدة - مخزون آخر المدة كمية اإلنتاج = كمية المبيعات +

 يناير:
 =  2111-س  + 11111=  12111
 وحدة 4111=  1111 – 12111س = 

 فبراير:
 = 4111 -+ س  12111=  12111 -

 وحدة 4111=  1111 – 12111س = 
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 مارس:
 = 4111 –+ س  11111=  12111
 وحدة 1111=  0111 – 12111س = 

 تعليق على البديل األول:
يناير وفبراير  هناك انحراف فى استغالل الطاقة التخزينية خالل شهري -

وذلك يعنى إمكانية تأجير المساحات غير المستغلة خالل  %21بنسبة 
 . هذين الشهرين

 . يوجد انحراف فى الطاقة اإلنتاجية حيث أنها مستغلة بالكامل ال -

وبالتالى فإن تثبيت كمية اإلنتاج الشهرى بما يعادل الطاقة اإلنتاجية على 
 :المزايا التاليةيؤدى الى تحقيق  مدار فترة الموازنة

عمال موسميين خالل الشهور  استخدامأوقات العمل وتفادى  انتظام -1
التى تزداد فيها كمية اإلنتاج مما يؤدى الى رفع مستوى األداء 

 . وتخفيض تكلفة العمل

إتاحة الوقت الكافى إلجراء عمليات الصيانة لآلالت والمعدات بصورة  -2
 . نتاجيةوبالتالى رفع كفايتها اإل، دورية منتظمة

تفادى تشغيل األقسام الصناعية وقتا إضافيا لمواجهة فترات الضغط  -3
الموسمى، وما يترتب على ذلك من زيادة تكلفة العمل والمصروفات 
الصناعية غير المباشرة، وكذلك يمكن تفادى وجود طاقات إنتاجية 

ويقابل هذه المزايا  ،عاطلة فى الفترات التى تنخفض فيها كمية اإلنتاج
لمخاطر التى تتحملها المنشأة نتيجة تراكم المخزون خالل الفترات التى ا

وبالتالى إرتفاع تكاليف التخزين  ينخفض فيها الطلب على منتجاتها،
 . فى مثل هذه الفترات
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 :البديل الثاني
 )كمية اإلنتاج تساوى كمية المبيعات(

 إجمالى الربح مارس فبراير يناير بيان
 33111 11111 12111 11111 كمية المبيعات
 33111 11111 12111 11111 كمية اإلنتاج

 2111 2111 2111 2111 كمية مخزون أول المدة
 2111 2111 2111 2111 كمية مخزون آخر المدة
  1111 1111 1111 الطاقة التخزينية المتاحة
  3111 3111 3111 انحراف الطاقة التخزينية

  %61 %61 %61 انحراف الطاقة التخزينية %
  12111 12111 12111 الطاقة العملية لإلنتاج

  1111 - 2111 انحراف الطاقة اإلنتاجية
  %3,1 - %0,16 انحراف الطاقة اإلنتاجية %

 تعليق على البديل الثانى:
يتضح أن كمية المخزون تظل ثابتة فى نهاية كل من شهور فترة  -

والى ، زين المتغيرةالموازنة، مما يؤدى الى تخفيض تكلفة عناصر التخ
 . التقليل من مخاطر التخزين التى سبقت اإلشارة إليها

فـى حــدود ثابتـة الـى تنظـيم عمليـات الشــراء  بمخـزون االحتفـاظيـؤدى  -
ومن ثم الى تخفيض رأس المال العامل الى أدنى ، والتوريد والتخزين

 . حد ممكن
حـث توجد طاقة عاطلة فى شهرى يناير ومـارس بمـا يفـتح المجـال للب -

عن فرص تسويقية جديدة للمنتجات الحالية أو منتجات جديدة تمكـن 
المنشــأة مــن اســتغالل الطاقــة الفائضــة بشــرط التأكــد مــن وجــود ســوق 
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 . الستيعاب هذه المنتجات
 :الموازنة التقديرية للمواد األولية 6/2

 مفهومها: 6/2/1
األولية المباشرة  تبين احتياجات الوحدة الصناعية من المواد من الناحية الكمية:

 التى يستلزمها تنفيذ برنامج اإلنتاج خالل فترة الموازنة وذلك على أساس:
 أنواع المنتجات النهائية وكمياتها . 
 معدالت استخدام المواد التى تدخل فى إنتاجها . 

وبناء على ذلك يتم تقدير تكلفة الحصول على تلك الكميات وفقا  لألسعار 
 . المتوقعة
 ها:أهداف 6/2/2

  توفير المواد األولية التى يحتاجها كل مركز إنتاج بالكميات الصحيحة
وبالمواصفات الفنية المقررة وفى المواعيد المحددة، ويؤدى ذلك إلى 

 . انتظام العمليات الصناعية ورفع جودة المنتجات وتخفيض تكلفتها

  إتاحة الفرصة الكاملة للمفاضلة بين المواد البديلة بما يؤدى إلى
 . ختيار أفضلهاا

 إيجاد رقابة مستمرة على المخازن . 

  تزويد إدارة المشتريات بالمعلومات الالزمة للحصول على المواد
 . المطلوبة باألسعار المالئمة

 تقدير احتياجات اإلنتاج من المواد األولية:  6/2/3
 تية:آلاتختص إدارة تخطيط اإلنتاج بتقدير هذه االحتياجات فى ضوء المعلومات 

  تحديد أنواع المواد األولية التى يستلزمها إنتاج الوحدة أو الكمية
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 . النمطية من كل من المنتجات النهائية

  نظام ال وفقالمعدل المعياري للكمية التى تستخدم من كل مادة أولية
 . معياريةكاليف التال

 من تحليل سجالت المواد المستخدمة معدل االستخدام الفعلي . 

 ارف عليها فى الصناعة مع األخذ فى االعتبار نسبة المعدالت المتع
 . العادم الذي يترتب على أجراء العمليات الصناعية

 بناء على هذه المعلومات يتم إعداد قائمة احتياجات اإلنتاج من المواد الخام
لكل وحدة من المنتجات النهائية وفقا للحجم النمطى الذى جرى العرف على 

 االحتياجاتا لتقدير أساس ت التى تشملها هذه القائمة،وتعتبر المعدال. إنتاجه
كما تعتبر أساسا . اإلجمالية من المواد األولية وفقا للكميات المقرر إنتاجها
 . لتقدير كمية المشتريات وكمية المخزون من كل مادة أولية

يجب أن يضاف الفاقد العادى للكمية ، ويالحظ أنه إذا كان هناك فاقد للمواد
= الكمية  الوحدة، )الكمية اإلجمالية احتياجاتية، لتحديد إجمالى المعيار 

 كما يتضح من المثال التالى:. المعيارية + كمية الفاقد(
تقوم شركة العز الصناعية بإنتاج المنتج )س ص ع(، وقدمت إليك البيانات 

 التالية:
 تستخدم ثالث مواد أولية فى إنتاج المنتج، بياناتها كاآلتى: -1

 سعر الطن نسبة الفاقد الكمية المعيارية األوليةالمادة 
 ج 3111 %4 كجم 211 س
 ج 2111 %1 كجم 211 ص
 ج 1111 %11 كجم 11 ع

 . كيلو جرام( 1111)الطن =  :مالحظة
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 . 2113فترة الموازنة الربع األول من عام  -1

 الكميات اإلجمالية إلنتاج السلعة )س ص ع( خالل فترة الموازنة -2
 نتاج(:)برنامج اإل

 . وحدة على الترتيب 2411، 2211، 2111 
 المطلوب: 

 . 2113إعداد الموازنة التخطيطية للمواد األولية للربع األول من عام  

 اإلجابة:
 تمهيد للحل:

 اإلنتاج من المواد األولية: احتياجات -1

 = الكمية المعيارية + كمية الفاقد  االحتياجاتاجمالى  
 . كجم/ وحدة 261=  (x 4% 211+) كجم 211المادة الخام )س(=  -

 . كجم / وحدة 211( = x1% 211كجم +) 211المادة الخام )ص(=  -

 . كجم / وحدة 11( = x 11% 11كجم + ) 11المادة الخام )ع(=  -

يمكن تحديد احتياجات اإلنتاج فى كل شهر من شهور الموازنة،  -2
قسمة الناتج و . الوحدة الواحدة احتياجات xبضرب كمية اإلنتاج فى كل شهر 

 مثال:. الى كميات بالطن االحتياجاتلتحويل  1111على 

 فى شهر يناير: االحتياجات
 . طنا 121كجم او  x 261 = 121111 2111المادة الخام )س( =  -

 . طنا 421كجم أو  x 211  =421111 2111المادة الخام )ص(=  -

 . أطنان 111كجم أو  x 11  =111111 2111المادة الخام )ع( =  -
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. اإلنتـــاج فــــى شــــهرى فبرايــــر ومــــارس احتياجــــاتبالمثـــل يمكــــن تحديــــد و 
وبالتالى يمكن إعداد الموازنة التخطيطية للمواد األوليـة فـى الربـع األول مـن 

 كما يلى: 2113عام 

المواد 
 الخام

معدالت 
 االستخدام
 ) كجم(

 يناير
2222 
 طن

 فبراير
2222 
 طن

 مارس
2422 
 طن

 إجمالى
6622 
 طن

سعر 
 الطن
 جنيه

لتكلفة ا
 اإلجمالية

 جنيه

 11101111 3111 1691 191 102 121 261 س
 21031111 2111 1361 413 462 421 211 ص
 363111 1111 363 132 121 111 11 ع

 02163222  اإلجمالى

 :موازنة مشتريات المواد األولية 6/2/4
 وفقا للمعادلة التالية: حيث يتم تحديد كمية مشتريات المواد األولية

= كمية االحتياجات من المادة الخام + كمية مخزون آخر مية المشتريات ك
 كمية مخزون أول المدة من المواد الخام –المدة من المواد الخام 

 سعر الشراء× كمية المشتريات  تكلفة المشتريات من المواد الخام =
 :(1)مثال

 تالية:تنتج شركة الحرمين الصناعية منتجا  واحدا ، واليك البيانات ال
 تقدر كما يلى: 2112قيمة المبيعات التقديرية خالل النصف الثانى من عام  (1

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو
31111 21111 21111 31111 31111 31111 

 . جنيه 111علما  بأن سعر بيع الوحدة 
من كمية مبيعات  %11شهر بنسبة  يقدر مخزون اإلنتاج التام آخر كل  (2

 . التالى الشهر
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تخطط الشركة لالحتفاظ بمخزون من المواد الخام فى نهاية كل شهر   (3
 يكفى لمواجهة احتياجات اإلنتاج خالل الشهر التالى:

 احتياجات وحدة المنتج من المواد الخام وأسعار المواد الخام:  (4

 سعر الكيلو جرام من المادة الخام احتياجات معيارية واقعية للوحدة المادة الخام
 س
 ص

 ك 1
 ك 2

 اتجنيه 11
 اتجنيه 3

 المطلوب: 
 :2112إعداد الموازنات اآلتية عن الربع الثالث من عام 

 . الموازنة التقديرية لإلنتاج .1
 . الموازنة التقديرية الحتياجات اإلنتاج من المواد الخام .2

 . موازنة مشتريات المواد الخام .3

 :اإلجابة

 :2112الث من عام الموازنة التقديرية لإلنتاج عن الربع الث .1

 مالحظات:
 كمية المبيعات = -
 من مبيعات أغسطس = %11مخزون آخر يوليو = كمية ال -

  211  ×11%  =21 . 

 أكتوبر اجمالى الربع سبتمبر أغسطس يوليو بيان
 كمية المبيعات 

 + كمية مخزون آخر المدة
 كمية مخزون أول المدة -

311 
21 
(31) 

211 
21 
(21) 

211 
31 
(21) 

011 
31 
(31) 

311 
31 
(31) 

 311 011 211 211 291 كمية اإلنتاج 

مت اتمع اب ت  

  تومب  مع محدة
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 . ويمكن حساب مخزون آخر كل شهر بنفس الطريقة
 . كمية المخزون آخر كل شهر هو نفسه مخزون أول الشهر التالى -
كمية المخزون أول شهر يوليو هو نفسه مخزون آخر شهر يونيو وهو  -

 . 31=  %11×  311 من مبيعات شهر يوليو = %11يساوى 
 . مخزون آخر سبتمبر هو نفسه مخزون أول أكتوبر -

= 31111  ÷111  =311  ×11%  
 وحدة 31= 

 :موازنة احتياجات اإلنتاج من المواد الخام .2
 أكتوبر اجمالى سبتمبر أغسطس يوليو بيان
 مادة خام س
 كمية اإلنتاج

 كمية معيارية للوحدة× 

 
291 
 ×1 

 
211 
1 

 
211 
1 

 
011 
1 

 
311 
×1 

 311 011 211 211 291 كمية االحتياجات
 مادة خام ص
 كمية اإلنتاج

 كمية معيارية للوحدة× 

 
291 
 ×2 

 
211 
2 

 
211 
2 

 
011 
2 

 
311 
2 

 611 1111 111 411 111 كمية االحتياجات

 



 001 الموازنات التخطيطية

 :موازنة مشتريات مواد خام .3

 :(2)مثال 
كيلو  3ت الصناعية منتجا  واحد يحتاج هذا المنتج إلي تنتج احدي المنشآ

وتخطط المنشأة علي أن يتوافر لديها مخزون كاف من المواد  ،الخام المادة من
، من احتياجات اإلنتاج خالل الشهر % 111الخام في بداية كل شهر يساوي 

 :ليك موازنة المبيعات عن الستة أشهر القادمة )بالوحدات(ا  و 
 يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

20111 31111 36111 39111 21111 24111 

وتخطط الشركة أن يتوافر لديها مخزون من المنتجات تامة الصنع آخر كل 

 أكتوبر اجمالى سبتمبر أغسطس يوليو بيان يونيو

 
291 

 مادة خام س
 ية االحتياجاتكم

 + كمية مخزون آخر المدة
 كمية مخزون أول المدة -

 
291 
211 

(291) 

 
211 
211 

(211) 

 
211 
311 

(211) 

 
011 
311 

(291) 

 
311 

 كمية المشتريات 
 سعر شراء الكيلو جرام× 

211 
11 

211 
11 

311 
11 

061 
11 

 

  0611 3111 2111 2111 تكلفة المشتريات

 
111 

 مادة خام ص
 االحتياجاتكمية 

 + كمية مخزون آخر المدة
 كمية مخزون أول المدة -

 
111 
411 

(111) 

 
411 
111 

(411) 

 
111 
611 

(111) 

 
1111 
611 

(111) 

 
611 

 كمية المشتريات 
 سعر شراء الكيلو جرام× 

411 
3 

111 
3 

611 
3 

1131 
3 

 

  1491 1131 1131 1231 تكلفة المشتريات
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من مبيعات الشهر التالي، ويقدر  % 11وحدة باإلضافة إلي  1111شهر يعادل 
 . وحدة 11.011المخزون أول يناير من المنتجات التامة 

 اد:المطلوب إعد
 . موازنة اإلنتاج عن الربع األول من العام موزعة شهريا -1
 . موازنة المشتريات من المواد الخام عن الربع األول من العام موزعة شهريا   -2

 اإلجابة:
 :موازنة اإلنتاج عن الربع األول من العام موزعة شهرياً  -1

 ابريل إجمالي مارس فبراير يناير بيـــــان
 ةكمية المبيعات التقديري

 + كمية مخزون أخر المدة
 
 كمية مخزون أول المدة -

20111 
11111 
 
 

(11011) 
 

31111 
11611 
 
 

(11111) 

36111 
11911 
 
 

(11611) 

93111 
11911 
 
 

(11011) 

39111 
11111 
 
 

(11911) 
 

 30911 94211 36311 31611 20311 كمية اإلنتاج التقديرية

 :مموازنة احتياجات اإلنتاج من المواد الخا -2

 ابريل إجمالي مارس فبراير يناير بيــــــان
 كمية اإلنتاج

 كمية معيارية للوحدة× 
 كمية االحتياجات من المادة الخام

20311 
3 

31611 
3 

36311 
3 

94211 
3 

30911 
3 

11911 91111 111911 212611 113011 
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 موازنة مشتريات المواد الخام:  -3
 ابريل ليإجما مارس فبراير يناير بيــــــان

كمية االحتياجات من 
 المادة الخام )أ(

 + كمية مخزون أخر المدة
 كمية مخزون أول المدة -
 

 كمية المشتريات التقديرية

11911 
 

91111 
(11911) 

91111 
 

111911 
(91111) 

111911 
 

113011 
(111911) 

212611 
 

113011 
(11911) 

113011 
 

91111 111911 113011 314411  

 (:3مثال )
فيما يلى البيانات التى تم جمعها فى شركة الصناعات الحديثة التى تقوم 
بإنتاج وتسويق المنتج )ع( وذلك بهدف إعداد موازنتها التخطيطية للربع األول 

 :2113من عام 
، كمية المبيعات المتوقعة من المنتج )ع( خالل الربع األول من السنة -1

 . وحدة 11111 – 12111 – 11111هى على التوالى: 

 . وحدة شهريا 12111تبلغ الطاقة اإلنتاجية العملية  -2

فى حدود  2112من المتوقع أن يكون مخزون آخر ديسمبر من عام  -3
 . وحدة 2111

 . وحدة شهريا 1111إمكانيات التخزين المتاحة للمنشأة تكفى لتخزين  -4

يحتاج إنتاج المنتج )ع( الى نوعين من المواد الخام: المادة )س(  -1
وحدة المنتج )ع( من  احتياجاتويظهر الجدول التالى . )ص( والمادة

 كل نوع من أنواع المواد الخام:
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 نسبة الفقد المسموح به وحدة القياس الكمية المادة
 %11 جرام كيلو 1 س
 %11 متر مربع 4 ص

بمخزون سلعى آخر الفترة من كل  االحتفاظتقوم سياسة الشركة على  -6
 . اإلنتاج خالل الفترة احتياجات من %11حدود  مادة خام فى

من المادة الخام )س( فى  1/1/2113من المتوقع أن يكون مخزون  -0
 . وحدة 4111وحدة، ومن المادة الخام )ص( فى حدود  3111حدود 

وتبلغ تكلفة  جنيهات، 11جرام من المادة )س(  تبلغ تكلفة شراء الكيلو -1
 . جنيها 21شراء المتر المربع من المادة )ص( 

 مطلوب:ال
، بفرض إتباع 2113 إعداد برنامج اإلنتاج خالل الربع األول من عام -أ

 المنشأة لسياسة اإلنتاج بقدر كمية المبيعات المتوقعة

اإلنتاج من المواد الخام عن الربع األول من  احتياجاتإعداد موازنة -ب
 . 2113عام 

 . 2113عام إعداد موازنة مشتريات المواد الخام عن الربع األول من  -جـ
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 :اإلجابة
 المطلوب األول:

 2213برنامج اإلنتاج للربع األول من عام 
 )سياسة اإلنتاج بقدر المبيعات(

 إجمالى مارس فبراير يناير بيان
 36111 12111 12111 12111 الطاقة اإلنتاجية العملية
 11111 1111 1111 1111 الطاقة التخزينية العملية
 33111 11111 12111 11111 كمية المبيعات المتوقعة

 33111 11111 12111 11111 كمية اإلنتاج
 2111 2111 2111 2111 كمية مخزون أول المدة
 2111 2111 2111 2111 كمية مخزون آخر المدة

  1111 صفر 2111 (4-1) الطاقة اإلنتاجية انحراف
  %3,1 صفر %16 (1÷0الطاقة اإلنتاجية) انحرافنسبة 
  3111 3111 3111 ( 6-2) التخزينيةالطاقة  انحراف

  %61 %61 %61 (2 ÷9الطاقة التخزينية) انحرافنسبة  -

 مالحظات على برنامج اإلنتاج:
 تم حساب مخزون آخر المدة ألى شهر بالمعادلة التالية: - أ

 كمية المبيعات - = كمية اإلنتاج + مخزون أول المدة مخزون آخر المدة
 . وحدة 2111= 11111 – 2111+  11111= 

 . هو مخزون أول المدة للفترة التالية، ويراعى أن مخزون آخر المدة لفترة ما
وذلك نتيجة . يالحظ تساوى مخزون أول المدة مع مخزون آخر المدة -ب

إلتباع الشركة سياسة اإلنتاج بقدر المبيعات، وهذا يعنى أن كل ما ينتج 
فسوف ، اية الفترةومن ثم إذا كان هناك مخزون سلعى فى بد. سوف يباع
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 . ولن يتعرض ألى زيادة أو نقصان، يظل هذا المخزون كما هو آخر الفترة

. اإلنتاج المتوقع –الطاقة اإلنتاجية = الطاقة اإلنتاجية العملية  انحراف -جـ
على الطاقة  االنحرافبقسمة ، االنحرافوتحسب النسبة المئوية لهذا 

 . اإلنتاجية العملية
مخزون آخر  –التخزينية = الطاقة التخزينية العملية الطاقة  انحراف -د

 االنحرافبقسمة قيمة ، االنحرافوتحسب النسبة المئوية لهذا . المدة
 . على الطاقة التخزينية العملية

 المطلوب الثانى:
 من المواد الخام االحتياجاتموازنة 

 إجمالى مارس فبراير يناير بيان
 33111 11111 12111 11111 كمية اإلنتاج -1
  1.1 1.1 1.1 المعيار الواقعى للمادة )س( -2
إحتياجات اإلنتاج من المادة  -3

 (1x 2)س( )
11111 66111 61111 111111 

  4.6 4.6 4.6 المعيار الواقعى للمادة)ص( -4
إحتياجات اإلنتاج من المادة  -1

 (1x 4) )ص(
46111 11211 11611 111111 

 مالحظات:
، اإلنتاج من المواد الخام احتياجاتتدرج فى موازنة  كمية اإلنتاج التى -1

حيث أن سياسة ، هى الكمية التى سبق ظهورها فى برنامج اإلنتاج
 . الشركة هى اإلنتاج بقدر المبيعات

هى المعايير ، االحتياجاتعليها لحساب  االعتمادالمعايير التى يتم  -2
المادة  من الواقعية وهى تأخذ نسبة الفقد المسموح به، وهى للوحدة
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كيلوجرامات، وهى للوحدة من المادة  1.1 (1x 11%+ 1)س(= )
 .أمتار مربعة 4.6( x 11% 4+  4)ص( = )

 الثالث: المطلوب
 موازنة مشتريات المواد الخام

 إجمالى مارس فبراير يناير بيان
 المادة )س(:
 اإلنتاج احتياجات

 + مخزون آخر المدة
 مخزون أول المدة -

 
11111 
1111 

(3111) 

 
66111 
6611 

(1111) 

 
61111 
6111 

(6611) 

 
111111 
6111 

(3111) 
 = كمية المشتريات

X 11 
 تكلفة المشتريات

10111 
 

101111 

60111 
 

601111 

19911 
 

199111 

114111 
 

1141111 
 المادة)ص(:
 اإلنتاج احتياجات

 مخزون آخر المدة +
 مخزون أول المدة -

 
46111 
4611 

(4111) 

 
11211 
1121 

(4611) 

 
11611 
1161 

(1121) 

 
111111 
1161 

(4111) 
 كمية المشتريات =
X 21 

 تكلفة المشتريات

46611 
 

932111 

16121 
 

1122411 

11661 
 

1133211 

112161 
 

3110211 

 مالحظات:
اإلنتاج من كل سلعة تم الحصول عليها من موازنة  احتياجات -1

 . اإلنتاج من المواد الخام احتياجات

اإلنتاج من  احتياجاتمن  %11تم حسابه بنسبة ، مدةمخزون آخر ال -2
 . كل سلعة

 . مخزون أول المدة لكل شهر هو مخزون آخر الشهر السابق -3
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 :لألجور المباشرة التخطيطية الموازنة 6/3
 األجور

 
 

 غير مباشرة         مبــاشرة
تنقسم األجور فيما يتعلق بإعداد الموازنات التخطيطية إلى أجور مباشرة 

 . جور غير مباشرةوأ
ترتبط بإنتاج وحدات معينة من السلع والمنتجات   المبــاشرة األجور

 أجور العاملين بالرقابة واإلشراف والصيانة،  غير المباشرة األجور النهائية،
 .وعمال مراكز الخدمات الطبية

لألجور على تقديرات األجور المباشرة بينما  التخطيطية الموازنةتقتصر 
للمصروفات الصناعية اإلضافية على تقديرات األجور  التخطيطيةموازنة تشمل ال

 .غير المباشرة
 مفهومها: 6/3/1

تبين عدد ساعات العمل التقديرية التى يستلزمها تنفيذ برنامج اإلنتاج بكل 
، كما تبين تقديرات ومراكز اإلنتاج فى الوحدات الصناعية من األقسام الصناعية

وهى مرتبطة بالموازنة . والمراكز من هذه األقساماألجور المباشرة بكل 
 . التخطيطية لإلنتاج

 أهدافها: 6/3/2
 يلى: يهدف إعداد هذه الموازنة الى تحقيق ما

 ومراكز اإلنتاج األقسام الصناعية كل من إتاحة الفرصة لتزويد -1
 .باحتياجاتها من العمالة المباشرة بما يكفل انتظام العمل بها
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 ،العمل المباشر لكل وحدة من السلع والمنتجات النهائية ةكلفتحديد ت -2
 . وتفيد فى تحديد القرارات التى تتعلق بأحجام اإلنتاج وأسعار البيع

 .أحد عناصر الموازنة النقدية نقدا فى كل فترة تلك التكلفة ما يدفع من عتبري -3

 العمل المباشر بمقارنة األجور الفعلية كلفةتحقيق رقابة على ت -4
 . بالتقديرات التى تشملها الموازنة

تعتبر المعلومات الواردة بالموازنة من أهم األسس التى يعتمد عليها  -1
 . لتخطيط القوى العاملة بالوحدات الصناعية

 مقومات إعداد الموازنة: 6/3/3
 يعتمد إعدادها على نوعين من المعلومات: 

 :معدالت الزمن تحديد 6/3/3/1
التى  الصناعية من العمليات الالزم إلجراء كل يمكن تحديد المعدل

 :بإحدى الطرق التالية النهائى يستلزمها إنتاج الوحدة من السلعة أو المنتج
 : معدل الزمن المعيارى - أ

إذا كانت الوحدة الصناعية تعتمد على نظام محاسبة التكاليف المعيارية، 
الفعلية  االنحرافاتذ حيث تتوافر المعدالت المعيارية إلجراء كل عملية، مع أخ

 . االعتبارفى 

 :فعليةالمعدالت المتوسط  -ب
المعدالت الفعلية من واقع بيانات القوائم التحليلية لألجور  استخراجويمكن 

عن الفترات السابقة ويمكن تعديل تلك المعدالت بالتغيرات المتوقعة التى ينتظر 
ية أو مراكز اإلنتاج أو أن تطرأ على األساليب الفنية بكل من األقسام الصناع

بالتغيرات فى مستوى الكفاية اإلنتاجية للعمال أو اآلالت، وذلك خالل الفترة التى 
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 . تعد عنها الموازنة
 دراسة التوقيت والحركة: -ج

وذلك بالنسبة للسلع والمنتجات النهائية التى تبدأ الوحدة الصناعية فى 
التى تتضمنها الدراسات الهندسية  بالمعدالت االستعانةويمكن  ،إنتاجها ألول مرة
 . لتصميم السلعة

 تقديرات رؤساء األقسام اإلنتاجية: -د
يمكن تحديد معدالت الزمن على اساس ، الطرق السابقة استخدامإذا تعذر 

فى ضوء ، التقديرات التى يضعها رؤساء األقسام الصناعية أو مراكز اإلنتاج
رات وفقا للبيانات التى تشملها سجالت مع مراجعة هذه التقدي، الخبرات المكتسبة

 . التكاليف وفى ضوء أى تغيرات محتملة
ويالحظ أنه يمكن إتباع أكثر من طريقة واحدة فى الوحدة الصناعية 

فى  استخدامهافقد تكون الطريقة المستخدمة فى مركز إنتاجى ال يمكن . الواحدة
 . مركز إنتاجى آخر

 :معدالت األجور تحديد 6/3/3/2
المباشرة بكل من األقسام الصناعية أو مراكز  تحديد معدالت األجور يمكن
 :وفقا ألحد األسس التالية اإلنتاج
 :لألجور يةمعيار المعدالت ال  -أ 

إذا كانت الوحدة الصناعية تتبع نظام التكاليف المعيارية، حيث توضع هذه 
 . المعدالت بعد دراسات فنية دقيقة، وتراجع فى فترات دورية منتظمة

 :فعليةالجور األعدالت م -ب 
وتحسب على أساس تحليل بطاقات الحالة المالية وسجالت األجور الفعلية 
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 ،وهذه المعدالت تاريخية. للعمال المباشرين باألقسام الصناعية ومراكز اإلنتاج
ولذلك يجب تعديلها فى ضوء التغيرات المنتظر أن تطرأ على معدالت ، بطبيعتها

 . ةاألجور خالل فترة الموازن

 :جر بالقطعةاألمعدالت  -ج
فإن أجر القطعة ، إذا كانت الوحدة الصناعية تتبع نظام األجر بالقطعة

ويمكن تعديل هذا األجر وفقا ، يمثل تكلفة العمل المباشر للوحدة المنتجة
من هذه المقومات يمكن تحديد تكلفة العمل  ،للتغيرات المتوقعة فى فترة الموازنة

 : المباشر كما يلى
 =احتياجات المنتج من ساعات العمل المباشر فى كل مركز إنتاج تحديد   -1

 .كمية اإلنتاج × لوحدة المنتج ساعات العمل المعيارية الواقعية الالزمة
 

 )الوقت المعيارى + الوقت الضائع المسموح به(
 .معدل أجر الساعة× تكلفة األجور المباشرة = ساعات العمل المباشر  -2

 :(1) مثال
يلى البيانات التى يمكن من خاللها إعداد بعض الموازنات التخطيطية فيما 

لشركة النجاح الصناعية التى تقوم بتصنيع وبيع المنتج )أ( وذلك خالل الربع 
 :2112الثالث من عام 

تقدر كميات اإلنتاج الشهرية من المنتج )أ( خالل الربع الثالث من  -أوالً 
 على النحو التالى: 2112عام 

 سبتمبر أغسطس وليوي بيان
 2111 1611 1111 كمية اإلنتاج التقديرية بالوحدة
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خالل مراحل إنتاجه،  1/2، 1/1هذا، ويمر المنتج )أ( على مركزى اإلنتاج 
وفيما يلى بيان بالوقت المتوقع استنفاده فى كل مركز من المركزين المذكورين 

ركزين خالل الربع باإلضافة إلى متوسط معدل أجر ساعة العمل المباشر بالم
 :2112الثالث من عام 

 

 5/2مركز  5/1مركز  بيان
 1 2.1 الوقت المعيارى للوحدة من المنتج )أ( بالساعة 

 1 1.2 متوسط الوقت الضائع المسموح به للوحدة من المنتج )أ( بالساعة
 --- 1 متوسط الوقت الضائع غير المسموح به بالساعة للوحدة من أى منتج

 0 11 دل أجر ساعة العمل المباشر الواحدة بالمركز )بالجنيه(متوسط مع

على  2112تقدر التكاليف الصناعية اإلضافية الشهرية خالل عام  -ثانياً 
أساس البيانات الفعلية خالل السنتين األخيرتين والتى كانت على 

 النحو التالى:
 إلضافية السنوية بالجنيهالتكاليف الصناعية ا عدد ساعات العمل المباشرة السنوية السنة

2111 02111 263111 

2111 14111 299111 

 والمطلوب:
إعداد الموازنات التخطيطيـة التاليـة للمنـتج )أ( خـالل الربـع الثالـث مـن  
 :2112عام 
الموازنة التخطيطية الحتياجات اإلنتاج من ساعات العمل المباشرة،  (1

 .ةوالموازنة التخطيطية لألجور المباشرة التقديري
 .زنة التخطيطية للتكاليف الصناعية اإلضافيةاالمو  (2
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 :الحــل
زنــة التخطيطيــة الحتياجــات اإلنتــاج مــن ســاعات ا( المو 1المطلــوب )
 العمل المباشر:

تحسب احتياجات المنتج من ساعات العمل المباشر فى كل مركز إنتاج 
 وفقا  للمعادلة التالية:

 (كمية اإلنتاج× لوحدة المنتج ساعات العمل المعيارية الواقعية الالزمة )
وتحسب ساعات العمل المعيارية الواقعية الالزمة إلنتاج وحدة المنتج على 

 .أساس الوقت المعيارى المثالى مضافا  إليه الوقت الضائع المسموح به فقط
 وحيث أن الشركة تقوم بإنتاج منتج واحد من خالل مركزى إنتاج فيتم:

 الواقعى لوحدة المنتج على النحو التالى:حساب الوقت المعيارى  -أوالً 
 اتساع 3=  1.2+  2.1=  1/1فى مركز 
 اتساع 6=  1+  1=  1/2فى مركز 

ومن ثم تكون الموازنة التخطيطية الحتياجات اإلنتاج من ساعات العمل 
 المباشر:

 اإلجمالى سبتمبر أغسطس يوليو البيان
 4011 2111 1611 1111 كمية اإلنتاج

  1/1مركز 
 الوقت المعيارى للوحدة 
 ساعات العمل المباشر

 
3 

3311 

 
3 

4111 

 
3 

6111 

 
 

14111 
 1/2مركز 

 الوقت المعيارى للوحدة
 ساعات العمل المباشر 

 
6 

6611 

 
6 

9611 

 
6 

12111 

 
 

21111 
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 :الموازنة التخطيطية لألجور المباشرة -ثانيا
 معدل األجر( x)عدد الساعات المباشرة  

 2112التخطيطية لألجور المباشرة فى الربع الثالث من عام تظهر الموازنة 
 على النحو التالى:

 

 اإلجمالى سبتمبر أغسطس يوليو البيان
 1/1مركز 

 14111 6111 4111 3311 ساعات العمل المباشر
  11 11 11 معدل اجر الساعة× 

 141111 61111 41111 33111 (1= قيمة األجور المباشرة )
 1/2مركز 
 21111 12111 9611 6611 ت العمل المباشرساعا
  0 0 0 معدل أجر الساعة× 

 190411 14111 60211 46211 (2= قيمة األجور المباشرة )
 331111 144111 111311 09211 (2+1اجمالى األجور المباشرة )

 :( إعداد موازنة التكاليف الصناعية اإلضافية2)المطلوب 
ديرى للمصروفات الصناعية اإلضافية على يحسب أوال  معدل التحميل التق

أساس متوسط نصيب ساعة العمل المباشر من التكاليف الصناعية اإلضافية 
 وذلك على النحو التالى: 2111، 2111الفعلية فى السنتين 

 التكاليف الصناعية عدد ساعات العمل السنة
2111 02111 263111 
2111 14111 299111 
 162211 110111 اإلجمالى
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 110111÷  162211معدل تحميل التكاليف الصناعية اإلضافية = 
 /ساعة عمل مباشرات جنيه 3.11= 

 فى ضوء ذلك تكون موازنة التكاليف الصناعية اإلضافية كاآلتى:
 معدل التحميل( x)ساعات العمل المباشر فى كل مركز  

 

 اإلجمالى سبتمبر أغسطس يوليو البيان

 1/1مركز 

 14111 6111 4111 3311 لمباشرساعات العمل ا 

  3.11 3.11 3.11 معدل التحميل× 

 11401 21411 10114 11114 (1= قيمة التكاليف اإلضافية)

  1/2مركز 

 21111 12111 9611 6611 ساعات العمل المباشر

  3.11 3.11 3.11 معدل التحميل× 

 111916 42611 34361 23621 (2= قيمة التكاليف اإلضافية )

 111434 42961 11112 31442 (2+1مالى التكاليف اإلضافية )اج

فإنه يمكن تحديد ساعات العمل ، أما إذا تم تحديد معدل الزمن للعامل
 المباشر فى كل مركز بالمعادلة اآلتية:

 . عدد الساعات للعامل xعدد العمال  xساعات العمل المباشر= كمية اإلنتاج 
 :وهذا يتضح فى المثال التالى
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 :(2ثال )م
 فيما يلى بعض عمليات التشغيل الالزمة إلنتاج السلعة )م(:

 عمليات التشغيل
مراكز 
 اإلنتاج

 عدد العمال نوع العمل
الزمن المعيارى 

 للعامل
معدل أجر 

 العامل

 1 3 1 يدوى 11 خلط وتجهيز المواد

 0.1 2 3 آلى 16 الصهر

 6 6 4 يدوى 10 التشكيل األولى

 1.1 4 2 لىآ 19 التجهيز اآللى

 المطلوب:
إعــداد الموازنــة التخطيطيــة لألجــور المباشــرة عــن الفتــرة ربــع الســنوية إبريــل/ 

 وفقا لبرنامج اإلنتاج التالى:  2112يونيو 
 . وحدة 20111يونيو  ،وحدة 21111 مايو، وحدة 21111 إبريل

 :اإلجابة

 :اإلنتاج من ساعات العمل المباشر احتياجات -1
 إجمالى ونيوي مايو إبريل بيان
 02111 20111 21111 21111 كمية اإلنتاج

 11مركز 
 عدد العمال

 معدل الزمن للعامل
 ساعات العمل المباشر

 
1 
3 

311111 

 
1 
3 

301111 

 
1 
3 

411111 

 
1 
3 

1111111 
 16مركز 

 عدد العمال
 معدل الزمن للعامل

 ساعات العمل المباشر

 
3 
2 

121111 

 
3 
2 

111111 

 
3 
2 

162111 

 
3 
2 

432111 
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 10مركز 
  عدد العمال

 معدل الزمن للعامل
 ساعات العمل المباشر

 
4 
6 

411111 

 
4 
6 

611111 

 
4 
6 

641111 

 
4 
6 

1021111 

 19مركز 
 عدد العمال

 معدل الزمن للعامل
 ساعات العمل المباشر

 
2 
4 

161111 

 
2 
4 

211111 

 
2 
4 

216111 

 
2 
4 

106111 

 :2112شرة للربع الثانى من عام الموازنة التخطيطية لألجور المبا -2

 إجمالى يونيو مايو إبريل بيان

 11مركز 

 ساعات العمل المباشر

 معدل أجر الساعة

 (1مجموع األجور المباشرة )

 

311111 

1 

1111111 

 

301111 

1 

1101111 

 

411111 

1 

2121111 

 

1111111 

1 

1411111 

 16مركز 

 ساعات العمل المباشر

 معدل أجر الساعة

 (2) جور المباشرةمجموع األ

 

121111 

0.1 

911111 

 

111111 

0.1 

1121111 

 

162111 

0.1 

1211111 

 

 

432111 

0.1 

 10مركز  3241111

 ساعات العمل المباشر

 معدل أجر الساعة

 (3) مجموع األجور المباشرة

 

411111 

6 

2111111 

 

611111 

6 

3611111 

 

641111 

6 

3111111 

 

1021111 

6 

11361111 
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 19مركز 

 ت العمل المباشرساعا

 معدل أجر الساعة

 (4) مجموع األجور المباشرة

 

161111 

1.1 

1361111 

 

211111 

1.1 

1011111 

 

216111 

1.1 

1136111 

 

106111 

1.1 

4196111 

 إجمالى األجور المباشرة

(1  +2  +3  +4) 

 

6641111 

 

1311111 

 

1964111 

 

23914111 

 



 011 الموازنات التخطيطية

 ملخص الوحدة السادسة

، طية لإلنتاج تمثل خطة اإلنتاج فى الوحدات الصناعيةالموازنة التخطي -1
من المواد األولية والعمل المباشر  احتياجاتهاوأنها تعتبر أساسا لتحديد 
 .خالل الفترة التى تعد عنها

اإلمكانيات  استخدامالهدف األساسى لهذه الموازنة هو تحديد كيفية  -2
وبة بأقل تكلفة المتاحة لتوفير السلع أو المنتجات النهائية المطل

 ممكنة. اقتصادية

يجب أن يسبق إعداد هذه الموازنة دراسة للجوانب الفنية لآلالت  -3
وتختص اإلدارة الهندسية ، والمعدات القائمة بكل من مركز اإلنتاج
 بإجراء هذه الدراسة بصورة دورية منتظمة.

تتعلق القرارات اإلدارية التى  التخاذتعتبر الدراسات الفنية أساسا سليما  -4
باإلضافات الجديدة الى الطاقات اإلنتاجية القائمة، وتحديث اآلالت 

وتطوير أساليب اإلنتاج بما يؤدى الى تحسين مواصفات ، والمعدات
 المنتجات وتخفيض تكلفتها.

 يرتبط إعداد الموازنة التخطيطية لإلنتاج بثالثة متغيرات هى:  -1

 جية.الطاقات اإلنتا، كميات المخزون، خطة المبيعات

يستلزم إعداد الموازنة التخطيطية لإلنتاج توافر المعلومات الكافية عن  -6
والخدمات ، والطاقات اإلنتاجية، مواصفات السلع، وسياسة التخزين

 ومستوى مهارة القوى العاملة.، ومدى توافر المواد األولية، الفنية
حديد وت، باإلضافة الى المعلومات السابقة، فإن تحديد سياسة التخزين -0

يعتبران من أهم المقومات التى ، الطاقة اإلنتاجية استخداممستوى 
 ترتكز عليها الموازنة التخطيطية لإلنتاج.

 تعادل كمية اإلنتاج اإلجمالية من كل سلعة:  -1
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كمية المبيعات التقديرية + كمية المخزون فى نهاية فترة الموازنة 
 كمية المخزون فى أول هذه الفترة. –

شغيل الشهرى من أهم المشاكل فى تلة تحديد مستوى التعتبر مشك -9
 أحد البديلين اآلتيين: اختياروفى هذه الحالة يمكن ، الوحدات الصناعية

 تثبيت كمية اإلنتاج الشهرى بما يعادل الطاقة اإلنتاجية العملية.  - أ

تخطيط مستوى التشغيل الشهرى على أساس نسب مئوية متفاوتة من  - ب
 ج بما يتمشى مع كمية المبيعات المتوقعة.الطاقة العملية لإلنتا

الوحدة الصناعية  احتياجاتالموازنة التخطيطية للمواد األولية تبين  -11
من المواد األولية المباشرة الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنتاج خالل الفترة 

 التى تعد عنها الموازنة.

اإلنتاج من المواد األولية على إساس أنواع  احتياجات تحسب -11
 .كمية اإلنتاج، المواد لكل منتج استخداممعدالت ، جاتالمنت

تبين الموازنة التخطيطية للمواد األسعار المتوقعة لكل مادة، وتكلفتها  -12
 اإلجمالية.

يجب إعداد الموازنة التخطيطية للمواد بصورة دورية منتظمة وقبل البدء  -13
 لحساب التقديرات على أسس صحيحة.، فى اإلنتاج بفترة زمنية كافية

بحساب التقديرات ، إدارة تخطيط اإلنتاج أو اإلدارة الهندسية تختص -14
 الكمية التى تشملها هذه الموازنة.

اإلنتاج  يؤدى إعداد الموازنة الى توفير المواد التى تحتاجها مراكز -11
، وبالمواصفات الفنية المقررة، بالكميات الصحيحة من المواد األولية

 انتظامفينعكس ذلك على ، اإلنتاج وفى المواعيد المحددة لتنفيذ برامج
 العمليات الصناعية بتلك المراكز.

نسبة العادم أو الفاقد الذى يترتب على  االعتباريجب أن يؤخذ فى  -16
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 إجراء العمليات الصناعية.

من المواد لكل وحدة نمطية من  االحتياجاتإعداد قائمة  يجب -10
الكمية المعيارية  -المنتجات النهائية، وتشمل: المواد األولية المستخدمة

 .نسبة الفاقد - من كل مادة
 كما يجب مراجعة هذه القوائم لتحديث بياناتها، فى ضوء األساليب الفنية لإلنتاج.

 احتياجاتالمعدالت التى تشملها هذه القوائم أساسا لتقدير  تعتبر -11
كما تستخدم أساسا للرقابة ، ولتقدير كميات المخزون، اإلنتاج من المواد

 .بمراكز اإلنتاج واستخدامها المواد من المخازن على صرف
الموازنــة التخطيطيــة للمــواد األوليــة المعلومــات اآلتيــة لكــل  توضــح -19

 مادة أولية:
 .االستخداممعدل  -

اإلنتاج موزعة على شهور فترة الموازنة وفقا لكمية  احتياجات -
 .اإلنتاج الشهرى

 .إجمالى الكمية الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنتاج -

 .السعر المتوقع -

 .التكلفة اإلجمالية -

 مراكز اإلنتاج التى تستخدم فيها المواد األولية. -

،التـى  توضح الموازنة التخطيطية لألجـور عـدد سـاعات العمـل التقديريـة -21
 يناظرها من األجور المباشرة. يستلزمها تنفيذ برنامج اإلنتاج وما

الوحـــدة  احتياجـــاتحديـــد تهـــدف الموازنـــة التخطيطيـــة لألجـــور أساســـا الـــى ت -21
مداد مراكز اإلنتاج ، الصناعية من العمل المباشر مـن العمالـة  باحتياجاتهاوا 

 العمل بتلك المراكز. انتظامقبل البدء فى اإلنتاج بما يكفل ، المباشرة
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هذه الموازنة ايضـا الـى تحديـد تكلفـة العمـل المباشـر لكـل وحـدة  تهدف -22
مـــداد اإلدا، مـــن المنتجـــات النهائيـــة رة الماليـــة بـــبعض البيانـــات الالزمـــة وا 

 إلعداد الموازنة النقدية، وتحقيق الرقابة على تكلفة العمل المباشر.

 الموازنة التخطيطية لألجور على نوعين من البيانات:  إعداديعتمد  -23

 معدالت الزمن لكل من العمليات الصناعية. -

 .معدالت األجور المباشرة بكل مركز إنتاجى -

 إعــداد نمــوذج يشــمل:، موازنــة التخطيطيــة لألجــوريســاعد فــى إعــداد ال -24
وطبيعــة ، ومراكـز اإلنتــاج المختصـة بكــل منهـا، عمليـات التشــغيل تحديـد

ومعـدل األجـر لسـاعة العمـل المباشـر، ، العمل، وعدد العمال بكل مركـز
 والزمن المعيارى لكل عملية صناعية.
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 على الوحدة السادسة أسئلة

 عبارات التالية، مع تعليل إجابتك فى كل حالة:حدد مدى صحة أو خطأ ال -أوال
يعتمد تقدير كمية اإلنتاج المطلوب إنتاجها على الكمية التقديرية  -1

بصرف النظر عن ، وكذلك التغير فى مخزون اإلنتاج التام، للمبيعات
 .إمكانيات اإلنتاج المتاحة للمنشأة

مات يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية لإلنتاج على عدد من المقو  -2
والتى تتمثل فى: سياسة التخزين التى تقرر إدارة المنشأة ، األساسية
 -ثبات أو تغير مستوى اإلنتاج على مدار فترة الموازنة -إتباعها

 اإلضافات الجديدة الى اآلالت والمعدات القائمة.

شى الكميات المنتجة فى كل اإن تخطيط برنامج اإلنتاج بحيث تتم -3
سوف يؤدى الى تذبذب كمية ، قديريةشهر مع كمية المبيعات الت

 المخزون من فترة ألخرى.

، إن تثبيت برنامج اإلنتاج الشهرى بما يعادل الطاقة اإلنتاجية المتوقعة -4
قد يؤدى الى زيادة كمية المخزون عن الطاقة التخزينية المتاحة فى 

 .األوقات التى ينخفض فيها الطلب على منتجات المنشأة

حد المقومات الرئيسية لتنفيذ أإلنتاجية تعتبر إن كفاية اإلمكانيات ا -1
ولكى يمكن توفير هذه اإلمكانيات فإنه يكتفى بتحديد ، برنامج اإلنتاج

الطاقة اإلنتاجية الالزمة إلنتاج الكميات اإلجمالية من السلع المختلفة 
 على مدار الفترات التى تشملها الدراسة.

األولية على البيانات التى يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية للمواد  -6
 يتضمنها برنامج اإلنتاج.

الفعلى لكل من المواد األولية، األساس الوحيد  االستخداميعتبر معدل  -0
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 اإلنتاج من هذه المواد. احتياجات لتقدير
من المواد سنة بعد  االحتياجاتتستخدم المعدالت التى تتضمنها قائمة  -1

 نتاج من المواد األولية.اإل احتياجاتكأساس لتقدير  أخرى،
 تعد الموازنة التخطيطية لألجور لتحديد األجور المباشرة وغير المباشرة. -9

هناك عالقة وثيقة بين الموازنة التخطيطية لألجور والموازنة التخطيطية  -11
 لإلنتاج.

هو تحديد تكلفة ، الهدف الوحيد إلعداد الموازنة التخطيطية لألجور -11
 ائى.العمل لكل سلعة أو منتج نه

تعتبر الموازنة التخطيطية لألجور أداة فعالة للرقابة على تكلفة العمل  -12
المباشر بكل من مراكز اإلنتاج ومراكز الخدمات التى تشملها الوحدة 

 الصناعية.

يشتمل النموذج الذى تعده إدارة التخطيط لبيان عمليات التشغيل  -13
عداد الموازنة على كافة المعلومات التى يستلزمها إ، الالزمة لكل سلعة

 التخطيطية لألجور.
األساس الوحيد لحساب معدالت الزمن هو تحليل سجالت األجور فى  -14

 الوحدة الصناعية نفسها.

ال يمكن إتباع أكثر من أسلوب أو طريقة واحدة فى الوحدة الصناعية  -11
 لحساب معدل الزمن الالزم إلجراء العمليات الصناعية.، الواحدة

ور على أساس البيانات التى يتضمنها تحتسب جميع معدالت األج -16
 نظام محاسبة التكاليف الذى تتبعه الوحدة الصناعية.

 حدد الهدف األساسى للموازنة التخطيطية لإلنتاج. -اً يثان
تعتبر الدراسة الفنية التى تجريها اإلدارة الهندسية تمهيدا إلعداد  -ثالثاً 
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تعتمد عليها إدارة الوحدة  الموازنة التخطيطية لإلنتاج من أهم الدراسات التى
 هذه العبارة. اشرح الصناعية.

يستلزم إعداد الموازنة التخطيطية لإلنتاج، توافر مجموعة من   -اـعـراب
 هذه المعلومات. باختصارحدد  .على قدر كبير من األهمية المعلومات

 حدد مفهوم الموازنة التخطيطية للمواد األولية. -خامًسا
 لكل من: –بدون أرقام  -ضع تصميما -سادًسا

 .قائمة االحتياجات من المواد -

 .الموازنة التخطيطية للمواد األولية -
 :1تمرين

تتخصص إحدى الوحدات الصناعية فى إنتاج السلعة )و( ، وفيما يلى كمية 
 :31/6/2113إلى  1/1/2113المبيعات التقديرية عن أشهر الفترة من 

 يونيو وماي إبريل مارس فبراير يناير األشهر
 1411 1211 1111 011 111 911 كمية المبيعات

، بينما تكفى إمكانيات وحدة شهريا 1111اإلنتاج العملية وتبلغ طاقة 
وتقدر كمية المخزون فى  وحدة شهريا. 111التخزين المتاحة الستيعاب 

 وحدة. 311بواقع  1/1/2113
 المطلوب:

طبقا  2113لى من عام إعداد برنامج اإلنتاج عن فترة الستة أشهر األو  - أ
 لألساسين اآلتيين:

 تثبيت كمية اإلنتاج بما يعادل طاقة اإلنتاج العملية شهريا. -1

تخطيط مستوى التشغيل بحيث تتعادل الكمية المنتجة شهريا مع  -2
 كمية المبيعات التقديرية.
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 التعليق على النتائج التى تحصل عليها. - ب

 :2تمرين
 )و( وفقا، دم إلنتاجها المادتين )ه(تنتج شركة الحسن المنتج )ه و( وتستخ

 للمعلومات التالية:
، وسعر %11ونسبة الفاقد ، كيلو جرام 611)ه(: الكمية المعيارية  المادة

 جنيه. 4111تسليم مخازن الشركة  –الطن 
وسعر الطن  %1ونسبة الفاقد ، كيلو جرام 411)و(: الكمية المعيارية  المادة

 يه.جن 2111تسليم مخازن الشركة  –
)أكتـــــــوبر/  تبلـــــــغ كميـــــــات اإلنتـــــــاج اإلجماليـــــــة خـــــــالل الفتـــــــرة ربـــــــع الســـــــنوية

 :2113ديسمبر(
 وحدة على التوالى. 1111، 1211، 1111   

 :المطلوب
 إعداد الموازنة التخطيطية للمواد األولية عن هذا الربع.

 :3تمرين
 :2113تنتج السلع س، ص، ع وفقا للبرنامج التالى خالل الربع األول من عام 

 مارس فبراير يناير السلعة
 وحدة 111 161 111 س
 وحدة 91 111 121 ص
 وحدة 21 41 61 ع

ساعات  1( + 11ساعات بمركز اإلنتاج ) 4)س( الى  وتحتاج السلعة
 (.12) بمركز اإلنتاج
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( + ساعتين 12ساعات بمركز اإلنتاج ) 3)ص( الى  وتحتاج السلعة
 (.13) بمركز اإلنتاج

ساعة  2.1( + 11ساعة بمركز اإلنتاج )1.1)ع( الى  وتحتاج السلعة
 (.13) بمركز اإلنتاج

ج فى  1.2 –ج  1.4 –ج  1.3وتبلغ معدالت األجور بمراكز اإلنتاج الثالثة : 
 الساعة على الترتيب.

 المطلوب:
 اإلنتاج من ساعات العمل المباشر لهذه الفترة. احتياجاتإعداد جدول  -1

 لألجور المباشرة عن نفس الفترة.إعداد الموازنة التخطيطية  -2
 :4تمرين
 ليك البيانات التالية:قدمت إ

 .2112فترة الموازنة شهر أكتوبر  -1

 وحدة من السلعة ج 1111برنامج اإلنتاج :  -2

 وحدة من السلعة م 2111
 وحدة من السلعة ل 2111        

( + 11ساعات عمل مباشر بمركز اإلنتاج ) 4)ج( الى  تحتاج السلعة -3
 (.12) عات عمل مباشر بمركز اإلنتاجسا 1

ساعات  0( + 12ساعات بمركز اإلنتاج ) 6)م( الى  تحتاج السلعة -4
 (.13) عمل مباشر بمركز اإلنتاج

ساعات  4( + 11ساعات بمركز اإلنتاج ) 1)ل( الى  تحتاج السلعة -1
 (.13) عمل مباشر بمركز اإلنتاج
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، ج1.2، ج 1.1( : 13( ،)12)، (11تبلغ معدالت األجور بالمراكز ) -6
 ج على التوالى. 1.1

 المطلوب:
اإلنتاج من ساعات العمل المباشر فى شهر  احتياجاتتقدير  - أ

 .2112أكتوبر

 .2112تخطيطية لألجور لشهر أكتوبر إعداد الموازنة ال  - ب
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 الوحدة السابعة
 املوازنة التخطيطية للمصروفات 

 الصناعية اإلضافية
 :األهداف

 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة
دراسةةةةع اصر الةةةةر اص ةةةة    وةةةة ا ت طةةةةا اصت اف ةةةةع اص      ةةةةع ص تلةةةةر  ا   -1

 اصل اع ع اإلضا  ع )غ ر اصتباشرة(.

ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع )غ ر أهت ع إعداد اصت اف ع اص       -2
 اصتباشرة(.

تا ع الر اص و فع اص    شت طا اصت اف ع اص      ع ول و ف ع  قد ر  -3
 ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع.

 عناصر:ال
 ع الر اصتلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع )غ ر اصتباشرة(. 7/1
 أهت ع إعداد اصت اف ع. 7/2
 إعداد اصت اف ع: 7/3

 حد د  ب رع ع الر اص و فع ص ب  بطا.  7/3/1
  قد ر تس  ى اص شغ ل  الل اصف رة اص    رد ع طا اصت اف ع. 7/3/2

 أتث ع   ض ح ع. 7/4

 )غير المباشرة(: عناصر المصروفات الصناعية اإلضافية 7/1
 شتل اصت اف ع اص قد ر ع ص تلر  ا  اصل اع ع  اإلضا  ع )غ ر اصتباشرة( 

 ه :تجت عع تا اص فقا  
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 المواد غير المباشرة: -أ 

  شتل اصت اد اص    س  فتطا عت  ا  اإل  اج اصل اع ، د ا أا  د ل    
 تا أتث  طا اص ق د  اصف     ق ع اصغ ار  اص و  ا اصتادى ص ت  جا  اص طائ ع.

  ت اد اصل ا ع.
 األجور غير المباشرة:  -ب 

د ا ، ا  ظاتطا    تثل  و فع اصرتل اصذى  س  فته س ر اصرت  ا  اإل  اج ع 
أا  ؤثر    شول اصت  جا  أ   غ ر  ب ر طا.  تا أتث  طا أج ر اصتشر  ا 

  اصتالحظ ا باألقسام اصل اع ع.
 الصناعية غير المباشرة األخرى: المصروفات -ج 

 و فع اص دتا  اص     رذر  ب  بطا ضتا اصت اد أ  األج ر غ ر   شتل 
هالك اآلال     اص أت ا ع   اصتبا    اصتردا  اصتباشرة تثل إ جار اصتبا    ا 

 اصل اع ع.
 الموازنة التخطيطية للمصروفات الصناعية اإلضافية: أهمية إعداد 7/2

 ؤدى إعداد هذه اصت اف ع قبل اصبدء    اإل  اج بف رة وا  ع إص  إ احع 
اصفرلع اصتالئتع صدراسع اصر الر اص    شت طا    ض ء األساص ب اصف  ع اصت   رة 

دراسع اصبدائل اصتتو ع ص حل ل ع   اص دتا  اص    ر ب  بول ت طا صإل  اج   
 بأ ضل  و فع اق لاد ع.

 تا أتث ع ذصك  ح  ل اصب ا ا  اصت احع عا  و فع اص ق د  دراسع تردال  
 اصتقار ع ب ا ،  تقار ع هذه اصتردال  بتث ال طا    اصت شآ  اصت اظرة، اس طالوه

ح    توا اص  لل اص  ،  االق لاد عاصف  ع األ  اع اصت   فع تا اص اح   ا 
 أ ضل اصبدائل تا ح ث اص  ع  اص و فع.

ص  ررف ع   األسباب ،  تا أتث ع ذصك أ ضا ت ابرع  و فع اص  ار اصوطربائ 
ثم اصتقار ع ب ا  و فع اص  ار اصذى ، اص    ؤدى اص   غ ر  و ف ه تا   رة اص  أ رى

 ع اصت  لع   و فع اص  ار اصذى  توا  توا اصحل ل ع  ه تا اصط ئا  اصتح 
 اصحل ل ع  ه تا إ شاء قسم ت  ص ب  ص د اصق ى اصتحروع دا ل اصت شأة.
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  ظرا ألا ق ع اصغ ار وث را تا   ررض ص  قادم    جع ص    را  اصف  ع 
 إ ه  جب ت ابرع أرلدة ، اصت  اص ع اص     رأ ع   أ  اع اآلال  اصتس  دتع

   شراء وت ا  إضا  ع تا ق ع اصغ ار اص    صالس تراراصت ف ا ت طا  فاد ا 
 الل اصف رة اص    اس  داتطا  ر ق بآال   تردا   قادت     ا أ     ظر إ قاف 

  رد ع طا اصت اف ع.
ح ث  توا ، وذصك اصحال باص سبع إل جارا  اصت افا  اصتبا   اصل اع ع

   ش  د عقارا  بد  ع    أ اق  اء اق لاد ا اصب ا ا  اصت احع صدراسع  اس  دام
 اص  سع    األجل اص   ل.  اح تاال اصحاص ع ص ت شأة  االح  اجا ض ء 

 الموازنة التخطيطية للمصروفات الصناعية اإلضافية:إعداد  7/3
 إلعداد اصت اف ع اص قد ر ع ص تلر  ا  اصل اع ع اصغ ر تباشرة  جب:

 طا. حد د  ب رع ع الر  واص ف اصت اف ع ص ب  ب 7/3/1
  حد د تس  ى اص شغ ل  الل   رة اصت اف ع.  7/3/2

 وتا   ضح   تا    :
 تحديد طبيعة عناصر التكاليف التى تشملها الموازنة لتبويبها: 7/3/1

  س  فم ذصك  ح  ل سجل اص واص ف ص حد د  و فع ول تا هذه اصر الر    
رتل اصتباشر أ  اصشط ر اصسابقع ع د تس   ا  اص شغ ل اصت   فع )عدد ساعا  اص

عدد ساعا   شغ ل اآلال ( بح ث  توا  حد د تردل اص غ ر     و فع   ك 
 -ثاب ع– عالق طا بحجم اإل  اج  )ت غ رة اصر الر  باص اص   توا  حد د  ب ر طا

 شبه ثاب ع(. –ت    ع
   توا ب اا هذه اصر الر ع   اص جه اآل  :

 المصروفات المتغيرة: -أ 

اص غ ر  غ را  رد ا تع بقاء اصر اتل األ رى ع      ت ف بأ طا  ت ل اص  
وتا   ت ف بأ طا   ضع صرقابع اصتس  ى اإلدارى اصتسئ ل ، حاصطا)إجتاص   و ف طا(
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 عا تروف اص و فع،   توا  تث  طا ب ا  ا باصشول اص اص :

 اص و فع          م .غ       
 
 
 

 حجم اإل  اج
ت  جع أ  عل أساس ساعا  اصرتل   قاس حجم اإل  اج أتا بردد اص حدا  اص

 اصتباشر أ  عدد ساعا   شغ ل اآلال  أ  اص سبع اصتئ  ع صتس  ى اص اقع اإل  اج ع.
 المصروفات الثابتة: -ب 

 ط  ال   أثر بردد اص حدا  ،    ت ف بأ طا ال   أثر ب غ ر حجم اص شا 
 غ را  اصت  جع أ  عدد ساعا  اص شغ ل . بذصك  ظل ثاب ع ع   اصرغم تا هذه اص

    األجل اصقل ر.
اإلدارة اصر  ا ص  حدة  ا  لاص  قع اصتسئ ص ع عا هذه اصتلر  ا     

اصل اع ع.  تا ثم  ط  ال   ضع صرقابع اصتس  ى اإلدارى اصتسئ ل عا تروف 
 اص و فع .  توا اص رب ر عا هذه اصتلر  ا  اصثاب ع باصشول اصب ا   اص اص :

 اص و فع
 اصتلر  ا  اصثاب ع

 
 

 حجم اإل  اج
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 المختلطة )شبه المتغيرة(: المصروفات  -ج 
   ت ف هذه اصتلر  ا  بأ طا   غ ر باصف ادة أ  اص قص تع  غ ر حجم 

 اص شا   صوا ب سبع     ف عا  سبع اص غ ر    حجم اص شا .
  جتع هذه اصتلر  ا  ب ا  لائص اصتلر  ا  اصثاب ع   لائص 

ا طا   و ا تا ع لر ا أحدهتا  ظل أى ، اصتلر  ا  اصت غ رة     ق   احد
ثاب ا ع د وا ع تس   ا  اص شغ ل،  اآل ر   غ ر  رد ا بتردل تر ا تع عدد 
اص حدا  اصت  جع أ  عدد ساعا  اص شغ ل.   توا اص رب ر عا هذه اصتلر  ا  

 باصشول اص اص :

 اص و فع
 م. شبه غ

 غ  .
  . ث

 حجم اإل  اج
  حسب   قا ص رالقع اآل  ع:    ر ب ع   ذصك أا هذه اصتلر  ا 

 ص =  أ + ب س   )ترادصع اص   اصتس ق م(.        
 ح ث أا:

 ص= اص و فع اصو  ع ص تلر ف شبه اصت غ ر
 = اصجفء اصثاب   أ 
 = تردل اص غ ر  ب
 = تس  ى اص شغ ل )عدد اصساعا  أ  عدد اص حدا  اصت  جع ...اصخ(. س

 أا اصجفء اصثاب  تا  و ف طا  ب غ ،  إذا وا    و فع ق ع اصغ ار شبه ت غ رة
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 أا عدد ، ج  طا ( صول ساعع 5ج  ه شطر ا  أا اص و فع   فا د بتردل ) 1111
 ساعع. 711ساعا  اصرتل اصتباشر    أحد اصشط ر وا   

  إا  و فع ق ع اصغ ار    هذا اصشطر  قدر وتا    :
 ص = أ + ب س 

 =1111 (  +5 x 711 = )4511 .ج  ه 
اب اص و فع عا  ر ق  حد د ق تع ول تا )أ(   )ب( بإحدى   توا حس

  ر ق  ا:
  و  ا ترادص  ا صتس    ا تا اص شا   ح طتا آ  ا. -1

  ر ق اصحد األقل   اصحد األد   وتا    : اس  دام -2

 اصرالقع اص اص ع: باس  دام حد د تردل اص غ ر )ب(  -

    اص واص ف  واص ف اصحد األد    = اص غ ر –ب =  واص ف اصحد األقل  
  حدا  اصحد األد        اص غ ر    تس  ى اص شا  – حدا  اصحد األقل  

س اء صتس  ى ، باص ر  ض عا ق تع )ب(    ترادصع اص   اصتس ق م -
  توا  حد د ق تع )أ(.، اصحد األقل  أ  صتس  ى اصحد األد  

  س  دم ق تع ول تا )أ(   )ب( ص حد د ترادصع اص  بؤ صول ع لر. -
 روفات شبه الثابتة: المص -د 

 ظل ثاب ع    حد د تس  ى أ  تدى تر ا تا اص اقع اإل  اج ع اصت احع 
ثم  فداد بتقدار تحدد     طا ع هذا اصتس  ى   ظل ثاب ع برد ذصك ح    لل 
 سبع اص شغ ل إص  اصتس  ى اص اص    فداد ب فس اصتقدار اصسابق  هوذا   ست  

  واص ف س ت ع.
 ذه اصتلر  ا     اصشول اص اص :  توا ب اا عا ه   
 



 341 الموازنات التخطيطية

 اص و فع

 
 
 

 تس  ى اص شغ ل
ج  ه ع دتا  و ا تس  ى اص شغ ل  1111 إذا وا    و فع ل ا ع اآلال  

ح   ، ج  ه 1111  ظل هذه اص و فع ثاب ع ع د ، تا اص اقع اإل  اج ع %1ع د 
تقدار تا اص اقع اإل  اج ع ح ث  ر فع اص و فع ب %25 لل تس  ى اص شغ ل اص  

ج  ه ح    لل تس  ى اص شغ ل اص   1211ثم  ظل ثاب ع ع د ، ج  ه 211
 1411ثم  ظل ثاب ع ع د ، ج  ه211تا اص اقع اإل  اج ع   ر فع بتقدار  51%

تا اص اقع اإل  اج ع ح ث  ر فع  %75ج  ه ح    لل تس  ى اص شغ ل اص  
ج  ه ح    لل  1411ج  ه ثم  ظل ثاب ع ع د  211اص و فع ترة أ رى بتقدار 
ج  ه ا رى صو   لل اص   211  ر فع بتقدار  %111تس  ى اص شغ ل اص  

 ج  ه. 1011
   توا ب اا  واص ف اصل ا ع ع د تس   ا  اص شغ ل اصت   فع ع   اص ح  اص اص :

 تكاليف الصيانة) بالجنيه( من الطاقة اإلنتاجية( %مستوى التشغيل) 
 1111 %25 -   %1تا 

 1211 %51 -   %25أوثر تا 
 1411 %75   -  %51أوثر تا 
 1011 % 111 - %75أوثر تا 

 :        توا  تث  طا ب ا  ا وتا    
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 اص و فع

1011 

1411 

1211 

1111 
 

111%       75%        51%        25% 
 تس  ى اص شغ ل

 تقدير مستوى التشغيل خالل الفترة التى تعد عنها الموازنة: 7/3/2
هذا اصتس  ى ع    فس األساس أى عدد ساعا  اصرتل اصتباشر أ    قدر 

عدد ساعا   شغ ل اآلال    توا  حد د ذصك ع   أساس عدد اص حدا  اص   
أ  عدد ساعا  اصرتل اص د ى أ  اآلص  اص    اصت اف ع   ظر إ  اجطا  الل   رة 

  س  فتطا إ  اج اص حدة.
 ا  اصل اع ع اإلضا  ع وتا    :  توا إعداد اصت اف ع اص      ع ص تلر  

 مارس فبراير يناير بيان
 تلر  ا  ت غ رة:

 تلر  ا  شبه ت غ رة
 تلر  ا  شبه ثاب ع

 تلر  ا  ثاب ع

   

    إجتاص  اصتلر  ا  اصل اع ع غ ر اصتباشرة
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 أمثلة توضيحية: 7/4
 : 1مثال

   أحد اآل   اصت اف ع اصتر ع صبرض اصتلر  ا  اصل اع ع غ ر اصتباشرة 
 اصتشر عا  اصل اع ع:

 عدد ساعات التشغيل اآللى بيان
 ساعع 451111 ساعع 411111 ساعع 351111 

    ع الر اص واص ف
 2711111 2411111 2111111 غ ر اصتباشرةاألج ر 

 2111111 2111111 2111111 أج ر تالحظ  اصرتال
تلر  ا  ل اع ع غ ر 

 أ رى   تباشرة
1011111 2111111 2211111 

 المطلوب:
 . و  ا ترادصع اص و فع صول ع لر تا ع الر اص واص ف اصسابقع (1

 حساب  قد را  اص واص ف اصتذو رة ع د تس   ا  اص شا  اص اص ع: (2

   .تس  ى  شا  لفر  – أ
 .ساعع 425.111تس  ى  شا    –ب
 :اإلجابة

 ترادال  اص و فع صول ع لر تا ع الر اص واص ف: -1
 اصتباشرة: ص =  أ  +  ب س( األج ر غ ر 1

 ب =                        =                                       

 /ساععا ج  ط 0=                  =                              
 باص ر  ض عا ق تع ب    ترادصع اص   اصتس ق م ع د تس ى اص شا  

 اصثاب  )ا( وتا   ضح تتا    : األع   أ  األد  ،  توا حساب ق تع اصجفء

000220222        -        000220222 

0020222 – 0020222 

0220222 

0110111 

 التغير فى التكاليف

 النشاط التغير فى مستوى 
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 351111×   0= أ  +  2111111 
  2111111= أ  +  2111111 
   أ = لفر 
 األج ر غ ر اصتباشرة ع لر  و فع ت غ ر ، ح ث )أ(  = لفر. 
    =  س  0ترادصع اص و فع:    ص 
 ( أج ر تالحظ  اصرتال:2

   ب  =  لفر
   =ا ج  هت 2ترادصع اص و فع :   ص  =  أ   
 ( تلر  ا  ل اع ع غ ر تباشرة3

 / ساعع ا ج  ط 4=    =                 ب=                          
 باص ر  ض عا ق تع ب    ترادصع اص   اصتس ق م ع د تس  ى اص شا  

 األد   أ  األع    توا حساب ق تع )أ( وتا   ضح تتا    :
 ص  =  أ  +  ب  س    
  351111×  4= أ +  1011111   
  1411111 – 1011111أ  =      

 ج  ه 411111=        
   =  س 4+  411111ترادصع اص و فع    ص 
 

000220222 – 000220222 

0020222 – 0020222 

0220222 

0220222 
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 اصت اف ع اص قد ر ع ص  واص ف اصل اع ع غ ر اصتباشرة:
معادلة  بيان

 التكلفة
التكلفة عند 
 مستوى صفر

التكلفة عند مستوى 
 ساعة 420,444

 اص فع الر اص و
 : ، ت غ رة

   

 2551111 1 س 0 غ ر تباشرة أج ر 
 1711111 1 س 4  اع ع غ ر تباشرةلف  واص 

 إجتاص  ع الر اص واص ف اصت غ رة
  . ثاب ع:

 1 4251111 

 2111111 2111111 2111111 أج ر تالحظ  اصرتال
    اع ع غ ةةةةةةر تباشةةةةةةرةلةةةةةةوةةةةةةاص ف  

 أ رى
411111 411111 411111 

 2411111 2411111  ثاب ع ص فوااجتاص   
اصلةة اع ع غ ةةر  اجتةةاص  اص وةةاص ف

 تباشرة
 2411111 0051111 

 :2مثال 
ب ح  ل سجل اص واص ف  ب ا أا  و فع اصل ا ع    شطرى أو  بر 

 وا   واآل  : 2112    تبر
 مصروفات الصيانة )بالجنيه( عدد ساعات التشغيل اآللى الشهر
 2011 2511 أو  بر
 2311 2111    تبر

وتا  ب ا تا بر اتج اإل  اج أا عدد ساعا  اص شغ ل اآلص     شطر 
 ساعع. 3111ب غ  2112د ستبر 

 المطلوب:
 .2112 قد ر تلر  ا  اصل ا ع    شطر د ستبر 
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 اإلجابة:
ب  ب ق ترادصع اص   اصتس ق م ،  توا  حد د ترادصع تلر  ا  اصل ا ع -

   :  ع   ب ا ا  شطرى أو  بر     تبر وتا

 ص = أ + ب س
 x2511    (1)= أ + ب  2011)أو  بر( : 
 x 2111 (2)= أ + ب  23111)   تبر(:  

 (:1( تا اصترادصع )2ب رح اصترادصع )
 ب 511=  511
 ج  ه / ساعع عتل آص  1ب = 

 باص ر  ض    اصترادصع األ ص  عا ق تع )ب(
 x2511 1= ا + 2011
 ج  ه 311=  2511 – 2011ا = 
 ج  ه 311فء اصثاب  = أى أا اصج

  دل هذه اص   جع ع   أا تلر  ا  اصل ا ع، تلر  ا  شبه ت غ رة 
ج  ه بتردل  غ ر ج  ه  احد صول  311أل طا   ضتا جفءا ثاب ا قدره  )ت    ع(

 ساعع عتل آص .
  ع   ذصك  إا ترادصع هذه اصتلر  ا  ه :

 س x 1+  311ص =
 = 2112بر  باص اص  تلر  ا  اصل ا ع    شطر د ست

 ج  ه. x 3111  =3311 1+   311ص = 
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 :3مثال 

  تا     عدد ساعا   شغ ل اآلال   تا  ر ب  بطا تا ع الر اص و فع    
 :2113إحدى اصشروا  اصل اع ع  الل اصثالثع أشطر األ  رة تا عام 

 قطع الغيار القوى المحركة عدد ساعات التشغيل االشهر
 ج 22111 ج 01111 21111 أو  بر
 ج 27111 ج 75111 25111    تبر
 ج 32111 ج 01111 31111 د ستبر

  قدر  و فع  ج س   ا. 151111  ب غ تجتع إهالك األل ل اصثاب ع 
 ج س   ا،   م   ف رطا باص سا ى ع   أشطر اصرام. 101111اصل ا ع ب اقع 
 المطلوب:

تا شطرى  إعداد اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع صول
ع   أساس أا   ف ذ بر اتج اإل  اج  الل هذ ا اصشطر ا  2114  ا ر   برا ر 

 ساعع عتل آص  ع   اص ر  ب. 35111   32111 س  فم 
 :اإلجابة

 تمهيد للحل:
 حل المعادلتين اآلنيتين: باستخدام -أوال
 القوى المحركة: -1

 ص = أ + ب س
 x 25111            (1)= أ + ب  75111   تبر: 
 x 31111           (2)= أ + ب  01111د ستبر: 

 (     2( تا اصترادصع )1ب رح اصترادصع)
 ب  5111=  15111
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 ج / ساعع  3ب = 
 (:1باص ر  ض عا ق تع ب    اصترادصع )

  x 25111 3= أ  +  75111
 أ = لفر

 .. ترادصع اصق ى اصتحروع:
 س  3ص =        

 قطع الغيار: -2

 x 25111       (3)+ ب  =  أ 27111   تبر: 
 x 31111        (4)= أ + ب  32111د ستبر: 

 ( 4( تا اصترادصع )3ب رح اصترادصع )
 ب 5111=  5111..  

 ج / ساعع 1..   ب =  
 (:4 باص ر  ض عا ق تع )ب(    اصترادصع )

 x 31111 1= أ   +  32111
 ج 2111..    أ  = 

 ..  ترادصع ق ع اصغ ار :
 + س 2111ص = 

 طريقة الحدين األقصى واألدنى: باستخدام -ثانيا
 القوى المحركة: ت. -1

 ج / ساعع 3=    01111 – 01111ب = 
31111– 21111  
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  باص ر  ض عا ق تع )ب(    ترادصع اصحد األقل :
 x  31111 3= أ  +  01111

 = لفر  أ.. 
 أ  باص ر  ض عا ق تع )ب(    ترادصع اصحد األد   :

  x 21111 3+  أ=  01111
 .. أ = لفر

..  لل اص   فس اصترادصع اص    م  و   طا ص ق ى اصتحروع    اص ر قع 
 األ ص   ه :

 س 3ص = 
 قطع الغيار: -2

 ج / ساعع 1=       22111 – 32111ب =    
31111 - 21111 

  باص ر  ض عا ق تع )ب(    ترادصع اصحد األقل  أ  ترادصع اصحد االد  :
 x 31111 1= أ  +  32111ترادصع اصحد األقل : 

 ج 2111.. أ  = 
 x 21111  1= أ +  22111ترادصع اصحد األد  : 

 ج  2111.. أ  =  
 + س 2111..  ترادصع اص  بؤ صق ع اصغ ار ه : ص = 

  ه   فس اصترادصع اصسابق  و   طا    اص ر قع األ ص .
 ..  قدر  . اصق ى اصتحروع وتا    :
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 ج x 32111  =00111  3  ا ر:  
 ج x 35111  =115111 3 برا ر:   

   قدر  . اصل ا ع وتا     :
 ج 34111=   32111+  2111  ا ر:  
 ج 37111=  35111+  2111 برا ر: 

 ج شهريا. 12044=  12/   10444اإلهالك =   -3

 ج شهريا. 10444=  12/  104444الصيانة =   -4

   توا إعداد اصت اف ع وتا    : 
 لر  ا  اصل اع ع اإلضا  عاصت اف ع اص      ع ص ت

 اإلجمالى 2414فبراير  2414يناير بيان
 تلر  ا  ت غ رة :

 اصق ى اصتحروع
 

00111 
 

115111 
 

211111 
 تلر  ا  شبه ت غ رة:

 ق ع اصغ ار
 

34111 
 

37111 
 

71111 
 تلر  ا  ثاب ع:

 اإلهالك
 اصل ا ع

 تجت ع اصتلر  ا  اصثاب ع

 
12511 
15111 
27511 

 
12511 
15111 
27511 

 
25111 
31111 
55111 

 327111 100511 157511 إجتاص  م. ص. ش
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 ملخص الوحدة السابعة

 شةةتل اصت اف ةةع اص      ةةع ص تلةةر  ا  اصلةة اع ع اإلضةةا  ع تجت عةةع  -1
 –األجةةةةة ر غ ةةةةةر اصتباشةةةةةةرة  –اصتةةةةة اد غ ةةةةةةر اصتباشةةةةةرة  اص فقةةةةةا  اص اص ةةةةةع:

 ر  ا  ل اع ع غ ر تباشرة أ رى.لت
ت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع اص   رجع أهت ع اص -2

أا إعداد هذه اصت اف ع قبل اصبدء    اإل  اج بف رة وا  ع  ؤدى اص  إ احع 
اصفرلع اصتالئتع صدراسع اصر الر اص    شت طا    ض ء األساص ب 

 دراسع اصبدائل اصتتو ع ص حل ل ع   ، اصف  ع اصت   رة صإل  اج
 .اق لاد عبول ت طا بأ ضل  و فع اص دتا  اص    ر ب  

، صغرض إعداد اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع -3
 جب أا  ب ب اصر الر اص    ش تل ع  طا اصت اف ع حسب عالق طا 

 بحجم اإل  اج  ذصك ع   اص ح  اص اص :

 تلر  ا  ت غ رة -

 تلر  ا  ثاب ع -

 تلر  ا  شبه ت غ رة -

 تلر  ا  شبه ثاب ع -

 ب رع ول ع لر تا ع الر اصتلر  ا  اص    ش تل ع  طا  ص حد د -4
 جب  ح  ل ، اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع

سجل اص واص ف ص حد د  و فع ول ع لر تا هذه اصر الر    اصشط ر 
 اصسابقع ع د تس   ا  اص شغ ل اصت   فع.

 ةاص   توةا  باص، بح ث  توا  حد د تردل اص غ ةر  ة   و فةع وةل ع لةر
  حد د  ب ر ه.
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ع د  حد د تس  ى اص شغ ل  الل اصف رة اص    رد ع طا اصت اف ع  -5
ع    االع تاد جب ، اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع

 ع لر ا هتا:

 عدد اص حدا  اص      ظر إ  اجطا  الل   رة اصت اف ع. -

 ص حدة.عدد ساعا  اصرتل اص د ى أ  اآلص  اص    س  فتطا إ  اج ا -
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 الوحدة السابعة على أسئلة

 مع التعليل فى كل حالة:, حدد مدى صحة او خطأ العبارات التالية
 ش تل اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع ع    -1

تجت عع ع الر اصتلر  ا  اصتباشرة تثل اصت اد اصتباشرة  األج ر 
 اصتباشرة  اصتلر  ا  اصتباشرة األ رى.

غرض إعداد اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع، ص -2
 جب أا   م  ب  ب ع الر اصتلر  ا  اص    ش ت طا ع   أساس 

 اصرالقع ب حدة اص شا .

 ط  ،   ت ف اصتلر  ا  اصت غ رة بأ طا ال   أثر ب غ  ر حجم اص شا  -3
 تس ق ع عا عدد اص حدا  اصت  جع أ  عدد ساعا  اص شغ ل.

اصتلر  ا  اصثاب ع بأ طا   غ ر ف ادة أ   قلا تع اص غ ر      ت ف  -4
 حجم اص شا   صوا ب سبع     ف عا  سبع اص غ ر    حجم اص شا  .

  ت ف اصتلر  ا  شبه اصت غ رة بأ طا      تا اص واص ف اصت غ رة  -5
 صذصك  ط   ظل ثاب ع    حد د تس  ى تر ا تا اص اقع ،  اصثاب ع

، ح ث  فداد بتقدار تر ا     طا ع هذا اصتس  ىب، اإل  اج ع اصت احع
،   ظل ثاب ع برد ذصك ح    لل  سبع اص شغ ل اص  اصتس  ى اص اص 

   فداد ب فس اصتقدار اصسابق  هوذا.

  توا اص رب ر عا اص و فع شبه اصثاب ع باصشول اصب ا   اص اص : -0

  .شبه ثاب ع
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 رد ع طا اصت اف ع  توا  حد د تس  ى اص شغ ل  الل اصف رة اص    -7
 اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع باصترادصع اص اص ع:

تس  ى اص شغ ل  الل   رة إعداد اصت اف ع = وت ع اصتب را  اصت  قرع  الل 
ساعا  اصرتل اص د ى أ  اآلص  اص    س  فتطا إ  اج اص حدة  الل  x  رة اصت اف ع 
   رة اصت اف ع.
  :تمارين

 ل:التمرين األو
  تا     ع الر اصتلر  ا  اصل اع ع   و فع ول ت طا  الل األشطر 

 :2112  ص    أغس س  سب تبر 
عدد ساعات  الشهر

 تشغيل اآلالت
 القوى المحركة

 بالجنيه
 صيانة اآلالت

 بالجنيه
األجور غير 

 المباشرة )بالجنيه(
 1211 0111 4111 2111   ص  

 1411 7011 5111 2511 أغس س
 1011 0211 0111 3111 سب تبر

 المطلوب:
إعداد اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع صول تا األشطر 

 اآل  ع: 
 .2112د ستبر  –   تبر  –أو  بر 

 ذصك ع   أساس أا عدد ساعا   شغ ل اآلال     هذه األشطر قدر 
 واآل  :

 .ساعع 4511د ستبر  –ساعع  4111   تبر  –ساعع  3511أو  بر 
  حسب ، ج  ه س   ا 72111وتا أا تجتع إهالك األل ل اصثاب ع  ب غ 

 ع   أساس   اصقس  اصثاب .
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 التمرين الثانى:
   تا     ، ساعع عتل تباشر 41( جة س  فم إ  اج اص حدة تا اصس رع )

اصب ا ا  اصت ر قع بردد اص حدا  اصت  جع  اصتلر  ا  غ ر اصتباشرة    اصف رة ربع 
 : 2113أل  رة تا عام اصس   ع ا

 قطع الغيار القوى المحركة عدد الوحدات الشهر
 ج 401 ج 721 31 أو  بر
 ج 411 ج 011 25    تبر
 ج 341 ج 401 21 د ستبر

 المطلوب:
إعداد اصت اف ع اص      ع ص تلر  ا  اصل اع ع اإلضا  ع عا اصف رة ربع 

 ع   األسس اآل  ع: 2114اصس   ع   ا ر/ تارس 
 اتج اإل  اج  الل   رة اصت اف ع واآل  :بر  -1

  حدة. 31تارس  – حدة  35 برا ر  – حدة  41  ا ر 
ج  ه ع دتا  و ا تس  ى اص شغ ل  411 و فع اصل ا ع شبه ثاب ع   ب غ  -2

ساعع عتل  251  ظل ثاب ع    حد د ، ساعع عتل تباشر 1111
 ج  ه . 111برد هذا اصتس  ى ح ث  فداد بتقدار 

 اإل جار اصس  ى ، ج  ه س   ا 101111دارة اصتل ع تلر  ا  إ -3
 ج  ه. 30111ص تل ع 
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 الوحدة الثامنة
 املوازنة النقدية

 األهداف:
 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة

 تحديد مفهوم الموازنة النقدية. -1

لمتحصرررررلم والمرررررد وشمم الترررررن تشرررررم هم الموازنرررررة شرررررفي  يفيرررررة تقرررررديف ا -2
 النقدية. 

 م الشهفية.بيمن أهمية تقديف الفصيد النقدى المتوقع  ن نهمية الفتفا -3

 عناصر:ال
 .مفهوم الموازنة النقدية 8/1
 تقديف شنمصف المتحصلم النقدية: 8/2

 .المبيعمم النقدية 8/2/1
 .المبيعمم اآلج ة 8/2/2
 .إيفادام الخدممم 8/2/3
 .اإليجمفام الدائنة 8/2/4
 .الفوائد الدائنة 8/2/5
 .إيفادام السنوام السمبقة 8/2/6
 .المملية اماالستثممف إيفادام  8/2/7
 .متحصلم من إصداف أسهم وسندام 8/2/8
 .مبيعمم األصول الثمبتة 8/2/9
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 تقديف شنمصف المد وشمم النقدية: 8/3
 .األجوف 8/3/1
 .مستحقمم الموفدين 8/3/2
 الفأسمملية.المد وشمم  8/3/3
 .المد وشمم النقدية األخفى8/3/4

 .الفصيد النقدى 8/4
 .أمث ة توضيحية 8/5
 ة الموازنة النقدية بملموازنمم األخفى.شلق 8/6

 مفهوم الموازنة النقدية: 8/1
تشتمل ش ن تقديفام المقبوضمم والمد وشمم النقدية خلل  تفة الموازنة، 
وبمقمفنة المقبوضمم والمد وشمم يتم تحديد الفمئض أو العجز النقدى، وبملتملن 

ل اللزمة من مصمدف تسعن اإلدافة إلن مواجهة العجز النقدى بتدبيف األموا
التمويل المخت فة،  ذلك يم نهم استثممف الفمئض  ن أوجه االستثممف المخت فة 
حيث يتفتب ش ن بقمء الفمئض النقدى بدون استثممف ت  فة  فصة ضمئعة ش ن 
المنشأة تتمثل  ن العمئد الذى يم ن الحصول ش يه من استثممف الفمئض، وحتن 

م البد من إشدادهم ش ن أسمس تفصي ن فبع سنوى تحقق الموازنة النقدية أهدا ه
ثم يتم تح يل الموازنة الفبع سنوية ش ن أسمس شهفى، و ن بعض المنشآم يتم 

 .تح يل الموازنة الشهفية ش ن أسمس أسبوشن
وتوجد شلقة وثيقة بين الموازنمم السمبقة والموازنة النقدية، ويلحظ أن 

لألسمس النقدى بينمم يتم إشداد الموازنمم الموازنة النقدية يتم إشدادهم و قًم 
المتحصلم  وإلشداد الموازنة النقدية يجب تقديف، األخفى ش ن أسمس االستحقمق

 النقدية والمد وشمم النقدية.
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 النقدية:  تحصالتالم تقدير عناصر 8/2
 المبيعات النقدية:  8/2/1

لذلك يم ن ال يوجد  مصل زمنن بين نقطة البيع وتحصيل قيمة المبيعمم و 
تحديدهم بسهولة ش ن أسمس سيمسة المبيعمم ونسبة المبيعمم النقدية إلن 

 ، ويطفي منهم الخصم النقدى.المبيعمم اإلجمملية ل منشأة
 مثال:

دية خلل الفتفة فبع السنوية من أ توبف الن قإذا  منم تقديفام المبيعمم الن
  ن التوالن.جنيه ش 111111 – 91111 – 81111 مم ي ن: 2112ديسمبف 

 .%2وتمنح الشف ة خصمم نقديم خلل الفتفة قدفه 
  تقدف المتحصلم النقدية التن تظهف بملموازنة النقدية  مآلتن:

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر بيان
 111111 91111 81111 إجمملن المبيعمم النقدية

 (2111) (1811) (1611) (%2الخصم النقدى )-
 98111 88211 78411 المتحصلم

 المتحصالت من المدينين عن مبيعات آجلة: 8/2/2
سيمسة االئتممن و التحصيل  ن  تتوقف المتحصلم النقدية منهم ش ن

المنشأة، وو قًم لخبفة المنشأة يتم تحديد نسبة ل متحصلم النقدية من المدينين 
نسبة معينة مقمبل المفدودام  استبعمدأى يفاشن  ل ل  تفة من الفتفام،

 م وخصم تعجيل الد ع والديون المعدومة.والمسموحم

 %41 ن نفس الشهف،  %61وش ن سبيل المثمل قد ت ون نسبة التحصيل 
 ن  %11 ن الشهف التملن،  %61 ن نفس الشهف،  %31 ن الشهف التملن، أو 
 .ديون معدومة وخصم مسموي به %3 و الشهف التملن التملن

النقدية من المدينين وش ن أسمس هذه النسب يم ن تقديف المتحصلم 
شداد جدول المتحصلم النقدية من المدينين  مم يتضح من المثمل  :التمليين ينوا 
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 :(1) مثال
 2112 يمم ي ن تقديفام المبيعمم شن الفبع األول من شمم 

 2112ممفس        2112 بفايف     2112ينميف       2111ديسمبف 
111.111           151.111     121.111        181.111 

  إذا ش مم انه و قًم لخبفة الشف ة يتم التحصيل من المدينين  مم ي ن:
 .تحصل  ن الشهف التملن %41 ن نفس الشهف،  61%

 المطلوب:
 2112تقديف المتحصلم من المدينين خلل الفبع األول من شمم 

 يتم إشداد جدول المتحصلم من المدينين  مم ي ن:
 اجمالى مارس فبراير يناير بيان

 271111 118111 72111 91111  ن نفس الشهف %61تحصيل 
 148111 48111 61111 41111 من مبيعمم الشهف السمبق %41تحصيل 
 418111 156111 132111 131111 اإلجمملن

 (:2مثال )
 قدمم إليك البيمنمم التملية:

 التملية:قدفم المبيعمم اآلج ة  ن الفتفة فبع السنوية قدمم إليك البيمنمم 
( 2113قدفم المبيعمم اآلج ة  ن الفتفة فبع السنوية )إبفيل /يونيو   -أ 

 جنيه ش ن التوالن. 261111 – 341111 – 425111بمب غ 

 والتحصيل اآلتية: االئتممنتتبع الشف ة سيمسة  -ب 

 تحصل نقدا  ن الشهف الذى يتم  يه البيع. 21%
 تحصل نقدا  ن الشهف التملن 41%
 الشهف الذى ي يه.تحصل نقدا  ن  41%
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، جنيه 321111مب غ  2113المبيعمم اآلج ة  ن شهف  بفايف  ب غم -ج 
 جنيه. 421111مب غ  2113و ن شهف ممفس 

 المطلوب:
 تقديف المتحصلم النقدية من المدينين شن المبيعمم اآلج ة خلل الفتفة.

 :اإلجابة
 2113المتحصلم النقدية خلل الفتفة )إبفيل /يونيو(

 يونيو مايو إبريل بيان
 -- -- 128111 %41 321111 بفايف 
 -- 168111 %41 168111 %41 421111ممفس 
 171111 %41 171111 %41 85111 %21 425111إبفيل 
 136111 %41 68111 %21 -- 341111مميو 
 52111 %21 -- -- 261111يونيو 

 358111 416111 381111 إجمملن المتحصلم

 إيراد الخدمات: 8/2/3
يفادام خدممم الصيمنة لبعض الس ع التن  وتشمل إيفادام التشغيل ل غيف وا 
تتخصص المنشأة  ن إنتمجهم أو تسويقهم )مثل األجهزة ال هفبمئية(. وتقدف 
المتحصلم النقدية من هذه اإليفادام و قم لسيمسة التحصيل التن تقففهم 

  مم يتضح من المثمل التملن: المنشأة.
أن الشف ة قد قممم بتقديف إيفاد الخدممم ، السمبق (2بففض  ن المثمل )

 %61وتقوم الشف ة بتحصيل ، من قيمة المبيعمم اآلج ة  ن  ل شهف %5بمعدل 
 نقدا من قيمتهم  ن نفس الشهف وتحصل البمقن  ن الشهف التملن.

المط وب تقديف المتحصلم النقدية من إيفاد الخدممم خلل فبع السنة 
 .(2113)إبفيل /مميو 
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 :اإلجابة
 (2113المتحصلم النقدية من إيفاد الخدممم خلل الفتفة )أبفيل/مميو 

 يونيو مايو إبريل بيان
 إيفاد خدممم ممفس:

421111x 5%=21111 
 

41% 8411 
  

 إيفاد خدممم إبفيل:
425111x5% =21251 

 
61% 12751 

 
41% 8511 

 

 إيفاد خدممم مميو:
341111x 5% =17111 

  
61% 11211 

 
41% 6811 

 إيفاد خدممم يونيو:
261111 x 5% =13111 

   
61% 7811 

 14611 18711 21151 إجمملن المتحصلم النقدية

 اإليجارات الدائنة: 8/2/4
وهن شبمفة شن إيجمف األفاضن والمبمنن المم و ة ل منشأة وتؤجفهم ل غيف، 

 وتحدد المتحصلم منهم طبقم لعقود اإليجمف.
 ئنة:الفوائد الدا 8/2/5

وتحدد ، وهن شبمفة شن  وائد القفوض التن تمنحهم المنشأة ل غيف
 المتحصلم منهم و قم لعقد القفض.

 إيرادات السنوات السابقة واإليرادات المتنوعة: 8/2/6
 وتقوم لجنة إشداد الموازنة بتقديف المتحصلم النقدية من هذه اإليفادام.

 المالية: االستثماراتإيرادات  8/2/7
 وائد السندام وأفبمي األسهم المم و ة ل منشأة .وتحدد قيمتهم و قم  وتشمل

 .لعقود اإلصداف
وتقدف المتحصلم النقدية منهم ش ن أسمس إجمملن قيمتهم ويخصم من هذا 
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 اإلجمملن مصفو مم التحصيل والعموالم التن تحصل ش يهم البنوك.
 متحصالت من إصدار أسهم أو سندات: 8/2/8

ة بزيمدة فأس مملهم وذلك بإصداف أسهم. وقد تحتمج الن قد تقوم المنشأ
شن طفيق إصداف سندام. وتقدف المتحصلم النقدية من هذين  االقتفاض

 المصدفين و قم لسيمسة اإلصداف )اإلصداف ش ن د عة واحدة أو ش ن د عمم(.
 مبيعات األصول الثابتة: 8/2/9

لمتحصلم النقدية منهم وتقدف ا، وتحدد قيمتهم ش ن أسمس تقديفام الفنيين
صم منهم مصفو مم وشموالم البيع. وقد تظهف هذه خش ن أسمس قيمتهم وي

تمييزا لهم شن اإليفادام ، المتحصلم  ن الموازنة النقدية  إيفادام فأسمملية
 الجمفية ل منشمة.

 ويم ن إشداد جدول م خص ل متحصلم النقدية من جميع العنمصف السمبقة.
 :نقديةالمدفوعات ال 8/3

 المد وشمم النقدية العنمصف اآلتية: تتضمن
 األجور: 8/3/1

نمصف المد وشمم التن تظهف بملموازنة النقدية. وتمثل العوهن من أهم 
الموازنة التخطيطية لألجوف المصدف األسمسن لتحديد األجوف ش ن مستوى 

زايم العينية، والم، المجموشمم التن تت ون منهم )األجوف والمفتبمم والمزايم النقدية
والمزايم التأمينية(.  مم يم ن تقسيم  ل من هذه المجموشمم ش ن أسمس األقسمم 

وبإدافة ، أو األنشطة الوظيفية التن تفتبط بهم )أجوف العمم ين بمألقسمم الصنمشية
المبيعمم، وبمألقسمم اإلدافية(. و  مم إزدادم التفمصيل المتمحة شن العنمصف 

  مم إزدادم أهمية الموازنة النقدية  أداة ل فقمبة ش ن ، وفالتن تت ون منهم األج
 المد وشمم الفع ية.



 511 الموازنات التخطيطية

 إنه يم ن بيمن تفمصيل ، وبففض أن الموازنة النقدية تعد شن سنة  مم ة
األجوف النقدية شن هذه الفتفة ش ن مستوى المجموشمم واألنشطة الوظيفية و قم 

لتن يشم هم الجدول أسمسم لتفشيد التقديفام ا استخدام مم يم ن ، ل جدول اآلتن
 اإلنفمق خلل  تفة تنفيذ الموازنة:

 األجور

 االقسام بيان
 الصناعية

 إدارة
 المبيعات

 األقسام
 اإلجمالى اإلدارية

 ( 1مجموشة ) 
 األجوف والمزايم النقدية

    

 ( 2مجموشة ) 
 المزايم العينية

    

 ( 3مجموشة ) 
 المزايم التأمينية

    

     اإلجمملن

المبملغ  استقطمعو ن الواقع يبين هذا الجدول األجوف اإلجمملية قبل 
ودائنن  االجتممشيةالمستحقة ل ل من مص حة الضفائب والهيئة العممة ل تأمينمم 

 العمم ين. 
وخصمهم من أجمملن  االستقطمشمملذلك يجب بيمن قيمة  ل من هذه 

 لتحديد صم ن األجوف.، األجوف
 موردين:مستحقات ال 8/3/2

من المنتجمم  احتيمجمتهمش ن  االقتصمديةمن المعتمد أن تحصل الوحدام 
شن طفيق الشفاء اآلجل و قم لشفوط االئتممن المقففة، ، الجمهزة والمواد األولية

 االقتصمديةوينطبق ذلك ايضم ش ن ت  فة الخدممم التن يؤديهم الغيف ل وحدة 
م ن تقديف المد وشمم المستحقة وش ن ذلك ي )مثل خدممم الصيمنة والنقل(.

 و قم ل خطوام التملية:، ل موفدين
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 تقديف الفصيد الدائن ل ل موفد  ن بداية  تفة الموازنة.  - أ

قيمة مشتفيمم المنتجمم الجمهزة والمواد األولية وقيمة الخدممم  ةإضم  - ب
 المنتظف الحصول ش يهم خلل  تفة الموازنة.

ك المستحقمم خلل  تفة الموازنة وطبقم تحديد البفنممج الزمنن لسداد ت  -جر
لشفوط التعمقد. وبملتملن يم ن تقديف جم ة المد وشمم النقدية التن 

 تستحق خلل  تفة الموازنة.

 المدفوعات الرأسمالية: 8/3/3
وتشمل المد وشمم النقدية لتمويل شفاء أو إنشمء األصول الثمبتة أو لتمويل 

بهذه األصول من مصفو مم )مثل  ومم يفتبط، المشفوشمم تحم التنفيذ
الت وين  اصطليالضفائب والفسوم الجمف ية(. ويط ق ش ن هذه المد وشمم 

 الفأسمملن اإلجمملن والمشفوشمم تحم التنفيذ.
 مم تشمل هذه المد وشمم ايضم المد وشمم النقدية اللزمة لشفاء السندام 

 الح ومية واألوفاق المملية.
مد وشمم هو دفاسة البفامج الموضوشة لتنفيذ واألسمس  ن تقديف هذه ال
بحيث يحدد التوقيم الزمنن ل ل منهم خلل ، المشفوشمم التن تتع ق ب ل منهم

 الفتفة التن تعد شنهم الموازنة النقدية.
 المدفوعات النقدية األخرى: 8/3/4

 :وتتمثل فى
 .مد وشمم نقدية شن مصفو مم صنمشية غيف مبمشفة -

 .فو مم بيعيةمد وشمم نقدية شن مص -

 .مد وشمم نقدية من  مصفو مم إدافية وشمومية -

 .مد وشمم نقدية شن مشتفيمم أصول ثمبتة -
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 .ضفائب –توزيعمم أفبمي  -

 .تسديدام قفوض و وائد -

 ويم ن إشداد جدول لم خص المد وشمم النقدية.
 الرصيد النقدى: 8/4

النقدى  تحديد الفصيد، من العنمصف األسمسية  ن تخطيط العم يمم النقدية
به ش ن مداف السنة. ويحسب هذا الفصيد ش ن أسمس  االحتفمظالذى يجب 
المنشأة لتمويل شم يمتهم المخت فة. ويم ن أن يضمف الن الفصيد  احتيمجمم

غيف المتوقعة التن تتفتب ش ن  االحتممالمالمتوقع نسبة مئوية معينة لمواجهة 
و تأخف تحصي هم نتيجة شجز المتحصلم النقدية شن التقديفام الموضوشة أ

قيمة المبيعمم أو شجز المدينين شن السداد   انخفمضشوامل غيف متوقعة مثل 
 .االستحقمق ن مواشيد 

ومن نمحية أخفى  إن تقديف المتحصلم والمد وشمم النقدية شن  ل شهف 
يؤدى إلن إم منية التعفف ش ن قيمة الفمئض أو العجز ، من شهوف  تفة الموازنة

  ل شهف. ن نهمية 
 ن  استثممفه إنه يم ن ،  إذا  من الفمئض يمثل زيمدة مؤقتة لفتفة قصيفة  قط

 أوفاق مملية قصيفة األجل أو ودائع مصف ية ألجل بمعدل  مئدة منخفض نسبيم.
 ن سندام أو ودائع  استثممفهامم إذا  من الفمئض يمثل زيمدة دائمة  إنه يم ن 

 ن مشفوشمم التوسع بحيث يدف  ممفهاستث مم يم ن ، مصف ية طوي ة األجل
 شمئدا منمسبم.

إذا تبين من مقمفنة المتحصلم النقدية بملمد وشمم ، وش ن الع س من ذلك
النقدية  االحتيمجمميم ن تحديد الوسمئل المنمسبة لتو يف ، وجود شجز احتمملالنقدية 

 قصيفة إمم بملحصول ش ن قفوض ، ل منشأة قبل بدء السنة المملية بفتفة  م ية
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المملية الن نقدية أو خصم جزء من أوفاق  االستثممفاماألجل أو تحويل بعض 
 وذلك يم ن تخفيض ت  فة التمويل الن أدنن حد مم ن.، القبض

 مالحظات:
التحويل من أسمس االستحقمق إلن األسمس النقدى يعنن تحديد مم  -1

 .مم سيتم د عه نقدا  ن  ل  تفة سيتم تحصي ه  عل أو
اإلهلك  ن الموازنة النقدية ألنه ال يمثل مد وشمم حقيقية يستبعد   -2

 .(مخمفج يمنقد م)أى ال يمثل تد ق

ومن واقع م خص المقبوضمم والمد وشمم النقدية يتم إشداد الموازنة النقدية 
  مم ي ن: ل شف ة

 الموازنة النقدية عن الفترة ....
 المبالغ بيان

 Xx المتحصلم النقدية

 ( ) xx نقديةالمد وشمم ال -
 Xx زيمدة أو شجز المتحصلم شن المد وشمم

 x + + فصيد أول المدة

 xx إجمملن النقدية المتمحة

 (x) فصيد آخف المدة-
 xx الفمئض أو العجز النقدى

 أمثلة توضيحية: 8/5
 (:1مثال )

 يمم ي ن البيمنمم التن أشدم ش ن أسمسهم الموازنة النقدية لشف ة الحسن 
 :2113 بفايف وممفس شن شهفى 

وحدة  71111 – 61111ب غم المبيعمم النقدية  ن هذين الشهفين:  -1
 ش ن التوالن
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وحدة  161111 – 141111ب غم المبيعمم اآلج ة خلل الشهفين  -2
 ش ن التفتيب.

 %41و   االستلممن قيمة المبيعمم اآلج ة  ن تمفيخ  %61ويسدد العميل 
 %2تقدف الديون التن ال ينتظف تحصي هم بنسبة البمقية  ن الشهف التملن مبمشفة. و 

 من قيمة المبيعمم اآلج ة.

 81111وحدة نقدا و  51111بواقع  2113ب غم مبيعمم شهف ينميف  -3
 وحدة ألجل

 يب غ سعف بيع الوحدة خمسة جنيهمم. -4

 جنيه. 111111مب غ  2113ب غ الفصيد النقدى  ن أول  بفايف  -5

 الموازنة  مآلتن:تقدف المصفو مم النقدية خلل شهفى  -6

 مصروفات أخرى تسديدات للموردين األجور الشهر
 61111 411111 311111 2113 بفايف 
 71111 775111 325111 2113ممفس 

ومم زاد ، جنيه  ن نهمية  ل شهف 111111تحتفظ الشف ة بفصيد نقدى  -7
شن ذلك يستثمف  ن أوفاق مملية قصيفة األجل، وتحصل الشف ة ش ن 

 الفصيد إذا  من أقل من ذلك. الست مملصيف األجل قفض مصف ن ق

 المطلوب:
 .2113إشداد الموازنة النقدية ل ل من شهفى  بفايف وممفس 

 اإلجابة:
 تمهيد ل حل:

 المبيعات النقدية:

 ج x 5  =311111 61111 بفايف: 
 ج x 5  =351111 71111ممفس: 
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 المبيعات اآلجلة:

 تقدف المتحصلم منهم  مم ي ن:
 مارس برايرف بيان

 مبيعمم ينميف:
        81111 x 5 =411111 ج 

 
41% 161111 

 

 مبيعمم  بفايف:
  141111 x5  =711111 ج 

 
61% 421111 

 
41% 281111 

 مبيعمم ممفس:
   161111 x 5  =811111 ج 

 
-- 

 
61% 481111 

 765111 581111 إجمملن المتحصلم 
 (15211) (11611) (%2الديون المعدومة )-

 744811 568411 صم ن المتحصلم النقدية

 يم ن إشداد الموازنة النقدية  مآلتن:، هذه التقديفام وبمستخدام
 .الموازنة النقدية لشركة الحسن عن شهرى

 2113فبراير ومارس 
 إجمالى مارس فبراير بيان

 المتحصلم النقدية:
 مبيعمم نقدية
 مبيعمم آج ة

 
311111 
568411 

 
351111 
744811 

 
651111 
1313211 

 1963211 1194811 868411 إجمملن المتحصلم النقدية
 المد وشمم النقدية:

 أجوف
 تسديدام ل موفدين
 مصفو مم أخفى

 
311111 
411111 
61111 

 
325111 
775111 
71111 

 
625111 
1175111 
131111 

 1931111 1171111 761111 إجمملن المد وشمم النقدية
 33211 (75211) 118411 الفمئض او العجز

 111111 111111 111111 +  فصيد أول المدة 
 133211 24811 218411 النقدية المتمحة

 (33211) 75211 (118411) والقفض االستثممفام 
 111111 111111 111111 فصيد آخف المدة
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 (:2مثال )
تقدمم شف ة الحمد التجمفية بط ب إلن أحد البنوك التجمفية ل حصول ش ن 

قصيف األجل، وقد ط ب البنك تعزيز ط ب القفض بموازنة نقدية، وقد قفض 
 توا فم لك البيمنمم التملية:

 أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو بيان
 181111 241111 211111 121111 المبيعمم

  32111 28111 21111 المصفو مم البيعية واإلدافية
  16111 - - توزيعمم األفبمي

  11111 11111 11111 إهل مم

 فإذا علمت أن:
 .من المبيعمم %61تب غ ت  فة المبيعمم  .1
 ن الشهف  %81من المبيعمم  ن نفس الشهف،  %21يتم تحصيل  .2

 .جنيه 81.111التملن، ش مًم بأن مبيعمم شهف يونيو تقدف بمب غ 

 %51تفغب الشف ة  ن االحتفمظ بمخزون  ن آخف  ل شهف يسموى  .3
 .لنمن ت  فة المبيعمم  ن الشهف التم

 ن الشهف  %51من المشتفيمم  ن نفس الشهف،  %51يتم سداد  .4
 .جنيه 31.111ن  ن أول يوليو يالتملن، هذا ويب غ فصيد الدائن

 .يتم سداد المصفو مم البيعية واإلدافية  ن نفس الشهف .5

جنيه، وهو يمثل الحد  11.111يقدف فصيد النقدية أول يوليو بمب غ  .6
 .حتفمظ به  ن آخف  ل شهفاألدنن ل نقدية المفغوب  ن اال

 2112والمط وب: إشداد الموازنة النقدية ل شف ة شن الفبع الثملث من شمم 
سنويًم تحسب وتسدد شند سداد أى جزء من  %12ش مًم بأن  مئدة القفض 

جنيه أو  1.111القفض،  مم أن االقتفاض أو سداد القفوض  ن حدود 
 و وائدهم مضمشفمتهم، وأن االقتفاض يتم  ن بداية الشهف، بينمم سداد القفوض

 .يتم  ن نهمية الشهف
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 :اإلجابة
 تمهيد ل حل:

 ( جدول المتحصلم النقدية من المدينين شن مبيعمم آج ة:1) 
 إجمالى سبتمبر أغسطس يوليو بيان

 112111 48111 41111 24111 من مبيعمم الشهف نفسه %21تحصيل 
 321111 161111 96111 64111 من مبيعمم الشهف السمبق %81تحصيل 

 432111 218111 136111 88111 اجمملن المتحصلم من المدينين

 لحسمب ت  فة المشتفيمم:
 .م  –مخزون أول المدة   .ت  فة المبيعمم = ت  فة المشتفيمم + م

 مخزون آخف المدة
  م  –مخزون آخف المدة   .  فة المبيعمم + مت  فة المشتفيمم = ت. 

 مخزون أول المدة
 أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو بيان
 118111 144111 121111 72111 48111 م، مبيعمم

  54111 72111 61111 36111 + مخزون آخف المدة
  (72111) (61111) (36111) (24111) مخزون أول المدة -

  126111 132111 96111 61111 ت  فة المشتفيمم

 ( جدول التسديدام ل دائنين:2) 
 سبتمبر أغسطس يوليو بيان

 63111 66111 48111 من مشتفيمم الشهف نفسه  %51سداد 
 66111 48111 31111 من مشتفيمم الشهف السمبق %51سداد 

 129111 114111 78111 إجمملن التسديدام ل دائنين
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 دية:جدول المدفوعات النق
 سبتمبر أغسطس يوليو بيان
 129111 114111 78111 تسديدام ل دائنين

 32111 28111 21111 المصفو مم البيعية واإلدافية
 16111 - - توزيعمم األفبمي

 177111 142111 98111 إجمملن المد وشمم النقدية

 2112عن الربع الثالث من عام  الموازنة النقدية
 اجمالى الربع مبرسبت أغسطس يوليو بيان
 11111 11111 11111 11111 فصيد أول المدة

 432111 218111 136111 88111 + اجمملن المقبوضمم النقدية
 442111 218111 146111 98111 اجمملن النقدية المتمحة

 (417111) (177111) (142111) (98111) اجمملن المد وشمم النقدية -
 25111 41111 4111 - الفمئض أو العجز النقدى

     التمويل
 16111  6111 11111 اقتفاض

 (16111) (16111) - - سداد قفوض
 (421) (421) - - سداد  وائد قفوض
 24581 24581 11111 11111 فصيد آخف المدة

 مالحظات: 
الحد األدنن من  11.111يتم حجز  41.111الفمئض  ن شهف سبتمبف 

 .حتفمظ بهمالنقدية الواجب اال
  11111يتم سداد القفض األول  31111الفمئض  

 311×           =          ×111.11 و مئدته 11311         
 6111 ويتم سداد القفض الثمنن   21711
 121=   ×                  × 6111  و مئدته 6121

14581    

21 

211 

3 

21 

21 

211 

1 

21 
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 (:3مثال )
جفاء خدممم الصيمنة لهذه تقوم شف ة العز بإنتمج وتسويق الس عة )أ(  وا 

ة بملموازنة النقدية شن الفتفة الفبع سنوية قالس عة. و يمم ي ن البيمنمم المتع 
 :2113ينميف/ ممفس 

 جنيه. 2111     1/1/2113يب غ الفصيد النقدى  ن  -1

  – جنيه 3111 بفايف  –جنيه  5111تب غ المبيعمم النقدية: ينميف -2
من قيمة هذه  %2خصم النقدى  جنيه. ويقدف معدل ال 2111ممفس

 المبيعمم.

 المبيعات اآلجلة:  -3

 القيمة بالجنيه الشهر
 22111 2112نو مبف 
 24111 2112ديسمبف 
 25211 2113ينميف 
 28811 2113 بفايف 
 33611 2113ممفس 

 وتحصل المبيعمم اآلج ة طبقم لسيمسة التحصيل التملية:
 . ن نفس الشهف الذى يتم  يه البيع 51%
 . ن الشهف التملن مبمشفة 31%
  ن الشهف الذى ي يه. 21%



 511 الموازنات التخطيطية

 :إيراد خدمات الصيانة  -4

من قيمة المبيعمم اآلج ة . وتحصل الشف ة   %5تقدف قيمة هذه الخدممم بمعدل 
  ن الشهف التملن. %41ثم ، منهم  ن نفس الشهف الذى تؤدى  يه الخدمة 61%

 المالية: االستثماراتإيراد   -5

ونسبة ، جنيه  31111إلسمية ل سندام التن تمت  هم الشف ة تب غ القيمة ا
وتحصل هذه الفوائد ، %4.5 -بعد الضفائب والعمولة المصف ية –صم ن الفوائد 

  ن شهف ممفس من  ل شمم .
 إيرادات أخرى: -6

جنيهم،  1551بمب غ  2113تقفف بيع معدام مستعم ة خلل شهف ينميف 
 م.جنيه 51وتقدف مصفو مم البيع بمب غ 

 مشتريات الخامات: -7

 159211الشف ة من الخمممم بمب غ  الحتيمجممتقدف القيمة اإلجمملية 
أول  –أول ممفس  -د عمم متسموية :  ن أول ينميف 4جنيه . وتشتفى ش ن 

من قيمة  %21. وينص شقد التوفيد بأن تسدد الشف ة 2113اول سبتمبف  -يونيو
وأن يسدد البمقن ش ن قسطين  ماالستل ل د عة خلل الشهف الذى يتم  يه 

 متسمويين  ن الشهف التملن والشهف الذى ي يه.
 قطع الغيار ومواد الصيانة: -8

، جنيهم 6841بمب غ  2113الشف ة من قطع الغيمف شن شمم  احتيمجممتقدف 
 %51ويقضن شقد التوفيد بأن تسدد الشف ة ، جنيه 7511ومن مواد الصيمنة بمب غ 
 .2113والبمقن  ن شهف يونيو  2113ف ينميف من قيمة  ل منهمم  ن شه

 األجور والمرتبات: -9

 3851 – 3471 – 3311تقدف األجوف الصنمشية المبمشفة بمب غ   - أ
 ش ن التفتيب. 2113جنيهم شن األشهف ينميف و بفايف وممفس 



 511 الموازنات التخطيطية

 661تقدف األجوف الصنمشية غيف المبمشفة شن األشهف الثلثة بمب غ   - ب
 والن.جنيهم ش ن الت 721 – 691 –

 جنيه. 21611تب غ المفتبمم السنوية إلدافة المبيعمم  -جر
 جنيه. 14411تب غ المفتبمم اإلدافية السنوية   -د

 تتكون مصروفات البيع والتوزيع من العناصر اآلتية: -11
تسدد ش ن أفبع د عمم متسموية  ن ، جنيه سنويم 5411اإلشلن:   - أ

 نهمية  ل  تفة فبع سنوية.

وتسدد  ن ، من قيمة المبيعمم اآلج ة %6مم: مصفو مم نقل المبيع - ب
 الشهف التملن مبمشفة.

جنيه شهفيم، وتد ع  21111ش ن مميزيد شن  %3شمولة المبيعمم:  -جر
 قيمتهم خلل الشهف التملن مبمشفة.

 التأمين على المبانى الصناعية: -11
أول  -تد ع ش ن ثلثة أقسمط متسموية  ن أول ينميف، جنيهم سنويم 384

 .2113اول ممفس  - بفايف
 المطلوب:

إشداد الموازنة النقدية شن الفتفة الفبع سنوية من ينميف الن ممفس 
 .مع بيمن الفمئض أو العجز النقدى  ن نهمية  ل شهف ش ن حدى.2113

جنيه شهفيم،  15111بفصيد نقدى قدفه  االحتفمظش مم بأن الشف ة تفغب  ن 
ه ومضمشفمته، ش ن ان تد ع الفوائد جني 5111من البنوك بمب غ  االقتفاضويم ن 

 سنويم. %11وتب غ الفوائد ، إذا سمح الفصيد بذلك، والقفض  ل ثلثة أشهف
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 :اإلجابة
 تمهيد ل حل:

 المبيعات النقدية: -1

 مارس فبراير يناير بيان
 المبيعمم الشهفية

 (%2الخصم النقدى )-
5111 

(111) 
3111 

(61) 
2111 

(41) 
 1961 2941 4911 الصم ن

 المتحصالت النقدية من المبيعات اآلجلة: -2

  ن نفس شهف البيع %51سيمسة التحصيل :   
  ن الشهف التملن 31%
  ن الشهف الذى ي يه 21%

 وتقدف المتحصلم النقدية من المبيعمم اآلج ة  مم ي ن:
 مارس فبراير يناير بيان

   4411    %21 2112من مبيعمم نو مبف 
  4811 %21 7211     %31 2112من مبيعمم ديسمبف 
 5141 %21 7561  %31 12611   %51 2113من مبيعمم ينميف 
 8641 %31 14411  %51 -- 2113من مبيعمم  بفايف 
 16811 %51 -- -- 2113من مبيعمم ممفس 

 31481 26761 24211 إجمملن المتحصلم 

 إيرادات خدمات الصيانة: -3

 سيمسة التحصيل:
  ن نفس الشهف  61%
  ن الشهف التملن مبمشف 41%

وتقدف المتحصلم النقدية من إيفادام خدممم الصيمنة خلل  تفة الموازنة 
  مم ي ن:



 511 الموازنات التخطيطية

 مارس فبراير يناير بيان
 :2112إيفاد خدممم ديسمبف

24111x 5% =1211  
 

41% 481 
  

 :2113إيفاد خدممم ينميف 
25211x 5% =1261 

 
61%  756 

 
41% 514 

 

 :2113إيفاد خدممم  بفايف 
28811x 5% =1441 

 
-- 

 
61% 864 

 
41%  576 

 :2113إيفاد خدممم ممفس 
33611x 5% =1681 

 
-- 

 
-- 

 
61% 1118 

 1584 1368 1236 إجمملن المتحصلم

 المالية: االستثماراتالمتحصالت من إيرادات  -4

 ج x 4.5%  =1351 31111تحصل  ن ممفس : 
 ير:المتحصالت من اإليرادات األخرى فى شهر ينا -5

 ج 1511=  51 – 1551
 مشتريات الخامات: -6

 سياسة السداد:
  االستلممن قيمة الد عة خلل شهف  21%
 من قيمة الد عة خلل الشهف التملن 41%
 من قيمة الد عة خلل الشهف الذى ي يه 41%

 ج 39811=  4/  159211.. قيمة  ل د عة : 
سبتمبف  -ونيوي –ممفس  –وتصل الد عمم األفبعة  ن األشهف: ينميف 

2113  
 وتقع الد عتمن األولن والثمنية  قط  ن  تفة الموازنة.
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 وتتم المد وشمم  مآلتن:
 مارس فبراير يناير بيان

 الد عة األولن )ينميف(:
    39811 

 
21% 7961 

 
41% 15921 

 
41% 15921 

 الد عة الثمنية ) ممفس (:
     39811 

 
-- 

 
-- 

 
21% 7961 

 23881 15921 7961 إجمملن المد وشمم

 قطع الغيار ومواد الصيانة: -7

 ج 14341=  7511+  6841إجمملن ت  فتهمم =    
 2113ويسدد بملتسموى  ن شهفى ينميف ويونيو        

 ج x  51%  =7171 14341.. مم يسدد  ن ينميف : 
 األجور والمرتبات: -8

 يم ن بيمن إجمملن األجوف والمفتبمم  ن  يمم ي ن:
 مارس برايرف يناير بيان

 3851 3471 3311 أجوف صنمشية مبمشفة
 721 691 661 أجوف صنمشية غيف مبمشفة

مفتبمم إدافة المبيعمم 
 الشهفية

  21611  /12 = 

 
1811 

 
1811 

 
1811 

 المفتبمم اإلدافية الشهفية:
14411  /12 = 

 
1211 

 
1211 

 
1211 

 7571 7161 6961 إجمملن األجوف و المفتبمم
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 البيع والتوزيع: مصروفات  -9

 تسدد  مم ي ن :
 مارس فبراير يناير بيان

 اإلشلن: - أ

5411/4= 
   

1351 
 نقل المبيعمم م. - ب

 مبيعمم ديسمبف: -
24111× 6%= 

 مبيعمم ينميف: -

25211× 6%= 
 مبيعمم  بفايف: -

 28811×6%=     

  

 
 

1441 

 
 
 
 

1512 

 

 

 

 

 

 

1728 

 شمولة المبيعمم: -جر
 شن مبيعمم ديسمبف:

4111x 3% 
 شن مبيعمم ينميف:

5211 x 3% 
 شن مبيعمم  بفايف:

8811 x 3% 

 
 
121 

 
 
 
 
156 

 
 
 
 
 
 
264 

 3342 1668 1561 إجمملن التسديدام

 التأمين على المبانى الصناعية:  -11
 .أقسمط متسموية  ن ينميف و بفايف وممفس 3يسدد ش ن 

 ج 128=  3/  384.. المسدد شهفيم = 
 إشداد الموازنة النقدية ش ن الوجه التملن: يم ن، هذه التقديفام وبمستخدام
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 الموازنة النقدية لشركة العز عن الفترة من
 2113أول يناير إلى آخر مارس 

 إجمالى مارس فبراير يناير بيان
 المتحصالت النقدية:

 المبيعمم النقدية
 المبيعمم اآلج ة
 خدممم الصيمنة

 المملية االستثممفامإيفاد 
 إيفادام فأسمملية

 
4911 
24211 
1236 
-- 
1511 

 
2941 
26761 
1368 
-- 
-- 

 
1961 
31481 
1584 
1351 
-- 

 
9811 
81441 
4188 
1351 
1511 

 98278 35374 31168 31836 إجمملن المتحصلم
 المدفوعات النقدية:
 مشتفيمم الخمممم

 قطع الغيمف ومواد الصيمنة
 األجوف والمفتبمم 

 مصفو مم البيع والتوزيع
 صنمشيةتأمين المبمنن ال

 
7961 
7171 
6961 
1561 
128 

 
15921 
-- 
7161 
1668 
128 

 
23881 
-- 
7571 
3342 
128 

 
47761 
7171 
21691 
6571 
384 

 83574 34921 24876 23778 إجمملن المد وشمم
 14714 454 6192 8158 الفمئض أو العجز

 2111 21251 15158 2111 الفصيد النقدى أول الشهف
 16714 21714 21251 11158 إجمملن النقدية المتمحة

 قفض
  وائد القفض

5111 
-- 

-- 
-- 

(5111 ) 
(125) 

-- 
 (125 ) 

 16579 16579 21251 15158 فصيد آخف المدة

 ج. x 11% x 3/12  =125 5111 وائد القفض = 
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 عالقة الموازنة النقدية بالموازنات األخرى: 8/6
 .قمئمة الدخلتمثل  وائد القفوض التن تخص الفتفة أحد بنود   -
فصيد المدينين آخف الفتفة يمثل أحد بنود شنمصف األصول بقمئمة المف ز  -

 .المملن

فصيد النقدية آخف الفتفة يمثل أحد بنود شنمصف األصول بقمئمة المف ز  -
 .المملن

 .فصيد الدائنين آخف الفتفة يمثل أحد شنمصف الخصوم  ن الميزانية -

 ن جمنب الخصوم بملميزانية  مم تظهف  فصيد القفوض آخف الفتفة يظهف -
 . مئدة القفض المستحقة  ن جمنب الخصوم بملميزانية
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 ملخص الوحدة الثامنة

تشمل الموازنة النقدية تقديفام المتحصلم والمد وشمم النقدية، وقد  -1
جفى العفف ش ن بيمن هذه المتحصلم والمد وشمم شن  تفام قصيفة 

بمم يؤدى الن التنبؤ بقيمة الفصيد النقدى  -هفا واحداشمدة ش -لتتجموز
  ن نهمية  ل شهف.

تعتمد الموازنة النقدية ش ن مع وممم تستمد أسمسم من الموازنمم  -2
ومن اهم المع وممم التن تتع ق بملمتحصلم النقدية: ، األخفى

اإليجمفام والفوائد  –إيفادام الخدممم  –المبيعمم النقدية واآلج ة 
إيفادام  -مم ينتظف تحصي ه من إيفادام السنوام السمبقة -الدائنة

مبيعمم األصول الثمبتة. ومن أهم المع وممم  -المملية االستثممفام
 -مستحقمم الموفدين –التن تتع ق بملمد وشمم النقدية: األجوف 

 المد وشمم الفأسمملية.

 ال تخت ف المتحصلم من المبيعمم النقدية شن قيمتهم النقدية إال -3
 بمقداف الخصم النقدى.

دفاسة سيمسة ، يتط ب تقديف المتحصلم النقدية من المبيعمم اآلج ة -4
 والتحصيل التن ينتظف تطبيقهم خلل  تفة الموازنة. االئتممن

، تقدف إيفادام خدممم الصيمنة بنسبة مئوية من إجمملن قيمة المبيعمم -5
 و ن ضوء السيمسة التن تتبع لتحصيل ت ك اإليفادام.

 المملية: االستثممفام ب تقديف أفبمي يتط -6

 يمم يتع ق بأفبمي األسهم: التنبؤ بمألفبمي التن ينتظف أن تحققهم  -
الشف مم المصدفة لت ك األسهم  ن نهمية السنة المملية التن تعد 

 شنهم الموازنة، وسيمسة توزيع األفبمي التن تتبعهم ت ك الشف مم.

 د إصداف السندام. يمم يتع ق بفوائد السندام: دفاسة شقو  -
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 يست زم تقديف المد وشمم النقدية ل موفدين خلل  تفة الموازنة مم ي ن: -7
 تقديف الفصيد الدائن ل ل موفد  ن بداية  تفة الموازنة.  -أ 

إضم ة القيمة التقديفية ل مست زممم الس عية والمست زممم الخدمية التن  -ب 
 ينتظف أن تحصل ش يهم المنشأة خلل  تفة الموازنة.

 ع البفنممج الزمنن لسداد المستحقمم و قم لشفوط التعمقد.وض -ج 
تقدف المد وشمم الفأسمملية ش ن أسمس مم يست زمه تمويل المشفوشمم  -8

المتع قة بشفاء األصول الثمبتة ومم يفتبط بهم من الضفائب والفسوم 
 الجمف ية، ومم يست زمه تمويل المشفوشمم تحم التنفيذ.

والمد وشمم النقدية ش ن أسمس  يؤدى تقديف شنمصف المتحصلم -11
 إلن إم منية التنبؤ بملفصيد النقدى  ن نهمية  ل شهف.،  تفام شهفية

يمثل زيمدة مؤقتة  إنه ، إذا تبين أن الفمئض النقدى  ن نهمية  ل شهف -12
أمم إذا تبين أن هذا   ن أوفاق مملية قصيفة األجل. استثممفهيم ن 

 ن سندام أو ودائع  تثممفهاسالفمئض يمثل زيمدة دائمة  إنه يم ن 
 ن مشفوشمم التوسع التن تقوم  استثممفهأو ، مصف ية طوي ة األجل

 نفسهم. االقتصمديةبتنفيذهم الوحدة 

، وجود شجز نقدى احتمملإذا أسفف إشداد الموازنة النقدية شن  -13
النقدية قبل  االحتيمجمماإلجفاءام المنمسبة لتو يف  اتخمذ إنه يم ن 

ية بفتفة  م ية، إمم بملحصول ش ن قفوض مصف ية بدء السنة الممل
المملية المم و ة ل وحدة  االستثممفامقصيفة األجل أو تحويل بعض 

 الن نقدية. االقتصمدية
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 الوحدة الثامنة على أسئلة
 مع التعليل فى كل حالة:، حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية

المبيعمم اآلج ة وتحصيل نظفا ألنه ال يوجد  مفق زمنن بين تحقيق   -1
 إن المتحصلم النقدية من هذه المبيعمم ال تخت ف شن ، قيمتهم

 قيمتهم التقديفية إال بمقداف الخصم النقدى.

إلن ، من المبيعمم النقية خلل  تفة الموازنة يحتمج تقديف المتحصلم -2
 ل شف ة وسيمسة التحصيل التن تتبعهم. االئتممنيةالسيمسة 

ائد السندام التن تستحق ل شف ة خلل  تفة إشداد يحتمج تقديف  و  -3
الموازنة الن دفاسة المف ز المملن ل شف ة المصدفة ل سندام ومفاجعة 

بمإلضم ة ، سيمسة الشف ة  ن توزيعمم األفبمي خلل السنوام السمبقة
الن دفاسة البيمنمم المتمحة شن قيمة األفبمي المنتظف تحقيقهم  ن نهمية 

 لجمفية.السنة المملية ا

ويعتبف ، انتظمممتعتبف مبيعمم األصول من أ ثف متحصلم الشف ة  -4
 توقيم هذه المتحصلم مؤ دا الن حد  بيف.

يؤدى تقديف المتحصلم والمد وشمم النقدية شن  ل شهف من شهوف  -5
الن التعفف ش ن قيمة الفمئض أو العجز  ن نهمية ،  تفة الموازنة

تة لفتفة قصيفة  قط  إنه يم ن الشهف.  إذا  من الفمئض زيمدة مؤق
 مم يم ن ،  ن سندام أو ودائع مصف ية طوي ة األجل استثممفه
 شمئدا منمسبم.  ن مشفوشمم التوسع بحيث يدف استثممفه

   :تمرين
شف ة العز التجمفية بهدف إشداد  يمم ي ن البيمنمم التن تم جمعهم من 

 :2113م الموازنة التخطيطية ل شف ة شن الفبع األخيف من شم
تب غ  ميمم المبيعمم المتوقعة خلل األشهف من سبتمبف الن ديسمبف  -1

2113: 
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ويب غ سعف بيع  وحدة ش ن التوالن. 7111 – 6111 – 5111 – 4111
من المبيعمم نقدا  %51جنيه .  إذا ش مم أنه من المتوقع بيع  111الوحدة 

 والبمقن ش ن الحسمب.
 ن حملة  %11ح العملء خصم نقدى وتقوم سيمسة الشف ة البيعية ش ن من

 البيع النقدى، وأن تحصل قيمة المبيعمم اآلج ة  ن الشهف التملن لشهف البيع.
من إجمملن  %11تقدف إيفادام الخدممم المقدمة ل غيف بمم يعمدل  -2

 ش ن أن تحصل هذه اإليفادام  ن نفس شهف تقديمهم.، مبيعمم الشهف

ل مبيعمم مسته  ة د تفيم تم بيع سيمفة نق 2113 ن شهف أ توبف  -3
جنيه.  211111ش مم بأن قيمتهم الد تفية تب غ  جنيه 61111بمب غ 

يسدد ثمنهم ، جنيه 311111وتم شفاء سيمفة جديدة بدال منهم بمب غ 
 .1/12/2113من  اشتبمفاش ن ثلثة أقسمط متسموية 

قيمة  وائد سندام تمت  هم  2113تستحق ل شف ة  ن شهف نو مبف  -4
ش مم بأن القيمة األسمية لهذه السندام تب غ ، %11معدل الشف ة ب
 جنيه. 251111جنيه والقيمة السوقية لهم تب غ  211111

 ن حدود  2113من المواد الخمم لعمم  ةالشف  احتيمجممتقدف  -5
 -1/4 -1/1يتم توفيدهم ش ن أفبع د عمم  ن: ، وحدة 48111

جنيه،  111 ومن المتوقع أن ي ون سعف شفاء الوحدة .1/11 -1/7
ش ن أن تتحمل شف ة العز ت مليف نقل  ن حدود خمسة جنيهمم 

من قيمة  %2الن ت مليف تأمين  ن حدود  ل وحدة، بمإلضم ة
من ثمن المواد المشتفاه  ن نفس   %61المشتفيمم. ش ن أن يتم تسديد 

أمم ت مليف النقل والتأمين ش ن  شهف الشفاء والبمقن  ن الشهف التملن.
 .استحقمقهم يتم سدادهم  ن نفس شهف  المشتفيمم
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بمب غ  1/11/2113تقدف الت  فة التمفيخية ألصول الشف ة الثمبتة  ن  -6
 سنويم )قسط ثمبم(. % 25م يون جنيه، وتسته ك هذه األصول بمعدل 

 تسدد الشف ة شهفيم المصفو مم التملية: -7

 -جنيه 41111مصفو مم إدافية وتموي ية  –جنيه  61111أجوف 
 جنيه. 51111م بيع وتوزيع مصفو م
 جنيه. 81111مب غ  1/11/2113ب غ فصيد النقدية  ن  -8

 المطلوب:
 .2113إشداد الموازنة النقدية لشف ة العز شن الفبع األخيف من شمم 
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 الوحدة التاسعة
 املوازنة الشاملة

 األهداف: 
 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ،بعد دراسة هذه الوحدة

 التعريف بالموازنة الشاملة. -1

 كيفية إعداد الموازنة الشاملة. -2

 العناصر:
 .مفهوم الموازنة الشاملة  9/1
 .قائمة الدخل التقديرية  9/2
 .قديريةقائمة المركز المالى الت  9/3
 .مثال توضيحى  9/4
 .الرقابة بالموازنة  9/5

 مفهوم الموازنة الشاملة: 9/1
، االقتصاديةوهى تتضمن جميع الموازنات الجارية التى تعدها الوحدة 

بالبيانات التى تتضمنها الموازنات  االستعانةو يمكن  وكذلك الموازنة الرأسمالية.
والميزانية  قائمة الدخل التقديرية،باإلضافة الى إعداد ، التخطيطية السابقة

 التقديرية لتكوين الموازنة الشاملة.
 :قائمة الدخل التقديرية 9/2

تعد قائمة الدخل التقديرية من أهم قوائم وعناصر الموازنة الشاملة فهى تقدم 
وكثيرا ما يتضح بعد إعداد هذه القائمة أن ، بيانات هامة ومفيدة إلدارة المنشأة

وبالتالى يكون ال مفر من إعادة النظر ، قديرى غير مرض لإلدارةرقم الربح الت
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بالشكل الذى يحقق ، فى كل أو بعض القوائم والموازنات الفرعية السابقة وتعديلها
هذا ولكون البيانات األساسية التى يتم على ، رقم الربح المستهدف بالنسبة لإلدارة

ا القوائم والموازنات الفرعية أساسها إعداد قائمة الدخل التقديرية يكون مصدره
تكلفة ، فإن البيانات أو المعلومات التفصيلية عن المبيعات، السابق عرضها

ليها بالموازنات ااإلدارية والتسويقية،، الخ يمكن الرجوع  روفاتالمص، المنتج
 .الفرعية الخاصة بها

 :قائمة المركز المالى التقديرية 9/3
التقديرية فى نهاية فترة الموازنة باستخدام  يمكن اعداد قائمة المركز المالى

قائمة المركز المالى فى بداية فترة الموازنة ومن الموازنات الفرعية المختلفة، 
 وسنوضح اعداد هذه القائمة  بالتفصيل فى المثال الشامل التالى:

 مثال عام على الموازنة الشاملة: 9/4
والتى يتم إعدادها ، نةنوضح فيما يلى مثاال شامال عن الموازنة الساك

لصناعة األثاث تنتج  المصريةشركة الفلو فرض أن ، لمستوى نشاط متوقع وحيد
واحتياجات كل منهما من  )ب(نموذج)أ( و وتبيع نوعين من الكراسى نموذج رقم 

 المواد الخام والعمالة هى:
 احتياجات الكرسى  
 نموذج )ب( نموذج )أ( سعر الوحدة 

 خشب زان
 خشب بلوط

 مل مباشرع

 جنيه /قدم 1.60
 جنيه/قدم 2.0
 ساعة/هاتجني 6

 ماقد أ 10
 
 ساعة 2

 
 اقدم 12
 اتساع 3

 موازنة المبيعــات:
فإن أول خطوة تكون هى إعداد موازنة  2013وإلعداد الموازنة الشاملة لعام 

ذلك ألن كمية هذه المبيعات تعد أساسا إلعـداد موازنة ، المبيعات بالكمية والقيمة
وعادة ما يتم ، كما أن قيمتها تعد األساس إلعداد قائمة الدخل بعد ذلك، تاجاإلن
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تقسيم موازنة المبيعات السنوية شهريا أو ربع سنوي، ذلك ألن تقصير فترة 
فيه سعيا وراء تخطيط ورقابة أفضل لموارد  غوباالموازنة يعد  دائما شيئا مر 

يتم إعدادها  2013لعام  شركةللوعلى أية حال فإن موازنة مبيعات ، المنشأة
 :(1على أساس ربع سنوى وكما يتضح من القائمة رقم )

 لصناعة األثاث ةيالمصر شركة ال
 موازنة المبيعات

 2113ديسمبر 31عن السنة المنتهية فى 
 إجمالى نموذج )ب(كرسى  نموذج )أ(كرسى  

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية الفترة
 الربع األول
 الربع الثانى

 الثالث الربع
 الربع الرابع

2000 
6000 
5000 
4000 

120000 
360000 
300000 
240000 

5000 
2000 
1000 
0000 

450000 
100000 
90000 
630000 

0000 
0000 
6000 
11000 

500000 
540000 
390000 
000000 

 2300000 32000 1350000 15000 1020000 10000 السنة
 (1قائمة رقم )

 زون اإلنتاج التام:ازنة مخمو 
هذا وبفرض أن الشركة تود االحتفاظ آخر كل ربع سنوى بمخزون إنتاج تام 

بمعنى أن مخزون آخر الربع األول ، من مبيعات الربع التالى عليه %25يعادل 
 كرسى  1500=  %25×  6000من مبيعات الربع الثانى، أى  %25يعادل 

 )ب(نموذج  كرسى  500=  %25×  2000، نموذج )أ(
وبالتالى يتم إعداد موازنة مخزون آخر الفترة لإلنتاج التام كما يتضح من 

تماثل  2014وبفرض أن مبيعات الربع األول لعام ، ( التالية2القائمة رقم )
 .2013مبيعات الربع األول لعام 
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 موازنة مخزون اإلنتاج التام آخر الفترة
 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 النموذج
 لربــــعا

 الرابع الثالث الثانى األول
 نموذج  )أ(كرسى 
 نموذج )ب(كرسى 

1500 
500 

1250 
250 

1000 
1050 

500 
1250 

 (2قائمة رقم )

 موازنة كمية اإلنتاج:
وتحدد موازنة كمية اإلنتاج عن طريق إضافة مخزون آخر المدة إلى 

( التالية تبين 3رقم )وبالتالى فإن القائمة ، المبيعات وطرح مخزون أول المدة
)آخر عام  2013وذلك بفرض أن مخزون أول عام ، موازنة كمية اإلنتاج

 .)ب(كرسى نموذج  1200، )ا(كرسى نموذج  000( هو 2012



 599 الموازنات التخطيطية

 

 لصناعة األثاث ةيالمصر شركة ال
 موازنة كمية اإلنتاج

 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 بيـــان
إجمالى  الربـــــع

 الرابع الثالث الثانى ولاأل السنة
 نموذج)ا(كرسى 
 المبيعات

 + مخزون اإلنتاج آخر المدة
 
 مخزون اإلنتاج أول المدة -

 برنامج اإلنتاج

2000 
1500 
3500 
000 
2000 

6000 
1250 
0250 
1500 
5050 

5000 
1000 
6000 
1250 
4050 

4000 
500 
4500 
1000 
3500 

10000 
500 
10500 
000 
16000 

 
 نموذج )ب(كرسى 
 المبيعات

 + مخزون اإلنتاج آخر المدة
 
 مخزون اإلنتاج أول المدة -

 برنامج اإلنتاج

5000 
500 
5500 
1200 
4300 

2000 
250 
2250 
500 
1050 

1000 
1050 
2050 
250 
2500 

0000 
1250 
0250 
1050 
6500 

15000 
1250 
16250 
1200 
15050 

 (3)قائمة رقم 

 ( أن:3هذا ويالحظ على القائمة رقم )
 .(1أرقام المبيعات لكل منتج حصلنا عليها من موازنة المبيعات رقم ) -1
أرقام المخزون آخر المدة لكل منتج حصلنا عليها من موازنة  -2

 .(2المخزون رقم )
 .مخزون أول كل ربع هو مخزون آخر الربع السابق عليه -3
ومخزون أول السنة ، ربع الرابعمخزون آخر السنة هو مخزون آخر ال -4
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 .هو مخزون أول الربع األول
 .تذبذب اإلنتاج من ربع إلى آخر راجع إلى تذبذب المبيعات -5

 موازنة مخزون المواد آخر الفترة:
لصناعة األثاث تهدف إلى االحتفاظ بمخزون  ةيالمصر شركة الوبفرض أن 

مج اإلنتاج خالل من احتياجات برنا %50من المواد الخام آخر كل ربع يمثل 
وبالتالى فإن مخزون المواد الخام آخر الربع األول من ، الربع التالى عليه

 .يلى على سبيل المثال الخشب الزان يتحدد كما
 (3وحدة )قائمة رقم  7571 كمية اإلنتاج خالل الربع الثانى

ــــــــــــدام 10 احتياجات الكرسى من الخشب الزان )معلومــــــــــــات  أق
 سابقة(

مج اإلنتــاج مــن الخشــب الــزان خــالل الربــع احتياجــات برنــا
 الثانى

 قدم 50500

  %50 نسبة المخزون المستهدفة
 اقدم 20050 مخزون آخر الربع األول من الخشب الزان

وبنفس األسلوب يتم تحديد مخزون آخر كل ربع من الخشب الزان أو 
يتضح من  وبالتالى يتم إعداد موازنة مخزون المواد الخام كما، الخشب البلوط
وبفرض أن كمية اإلنتاج خالل الربع األول من عام ، ( التالية4القائمة رقم )

 .2013تماثل كمية اإلنتاج خالل الربع األول من عام  2014
 مخزون آخر المدة من المواد الخام

 31/12/2113عن المنتهية فى 

 النموذج
 الربــــع

 الرابع الثالث الثانى األول
 خشب زان
 وطخشب بل

20050 
10500 

23050 
15000 

10500 
39000 

13500 
25000 

 (4قائمة رقم )
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 موازنة مشتريات المواد الخام:
يتم إعداد موازنة مشتريات المواد الخام فى ضوء احتياجات برنامج اإلنتاج 

وبمراعاة المخزون منها أول وآخر الفترة وذلك وفقا للمعادلة ، من هذه المواد الخام
 التالية:

تريات التقديرية من المواد الخام = احتياجات برنامج اإلنتاج من المواد المش
مخزون المواد  –الخام خالل فترة الموازنة + مخزون المواد الخام آخر الفترة 

 .الخام أول الفترة
وتتحدد احتياجات برنامج اإلنتاج خالل فترة الموازنة على أساس كمية 

( واحتياجات وحدة اإلنتاج من 3اإلنتاج رقم اإلنتاج التقديرية )من موازنة كمية 
 .المواد الخام )معلومات سابقة(
للشركة ( التالية موازنة مشتريات المواد الخام 5وتوضح القائمة رقم )
 2013وبفرض أن مخزون أول عام ، 2013لعام  المصرية لصناعة األثاث

مربع قدم  24600، قدم مربع من الخشب الزان 10500( هو 2012)آخر عام 
 .من الخشب البلوط
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 31/12/2113موازنة مشتريات المواد الخام عن السنة المنتهية فى 

 الكميات بالقدم المربع

 بيـــان
إجمالى  الربـــــع

 الرابع الثالث الثانى األول السنة
      الخشب الزان

احتياجات برنامج 
 اإلنتاج

 مخزون المواد آخر المدة
 اجمالى االحتياجات

 ون المواد أول المدةمخز 
 كمية المشتريات

 تكلفة شراء القدم المربع
 تكلفة المشتريات

20000 
20050 
55050 
10500 
45250 
1.6 

02400 

50500 
23050 
01250 
20050 
52500 
1.6 

04000 

40500 
10500 
65000 
23050 
41250 
1.6 

66000 

35000 
13500 
40500 
10500 
31000 
1.6 

49600 

160000 
13500 
100500 
10500 
100000 
1.6 

202000 

      الخشب البلوط
احتياجـــــــــــــــــات برنـــــــــــــــــامج 

 اإلنتاج
 مخزون المواد آخر المدة

 اجمالى االحتياجات
 مخزون المواد أول المدة

 كمية المشتريات
 تكلفة شراء القدم المربع

 تكلفة المشتريات
 اجمالى تكلفة المشتريات

51600 
10500 
62100 
24600 
30500 
2.0 

05000 
140400 

21000 
15000 
36000 
10500 
25500 
2.0 

51000 
135000 

30000 
39000 
69000 
15000 
54000 
2.0 

100000 
104000 

00000 
25000 
103000 
39000 
64000 
2.0 

129600 
109200 

100600 
25000 
206400 
24600 
101000 
2.0 

363600 
635600 

 (7قائمة رقم )

 ( ما يلى:7ة رقم )هذا ويالحظ على هذه القائم
تحددت احتياجات برنامج اإلنتاج من المواد الخام من واقع كميات  -1

فضال ، (3اإلنتاج كما هو موضحة فى موازنة اإلنتاج بالقائمة رقم )
 .عن احتياجات وحدة اإلنتاج من هذه المواد )معلومات سابقة(
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أرقام المخزون آخر المدة من كل مادة خام حصلنا عليها من واقع  -2
 .(4وازنة مخزون المواد الخام بالقائمة رقم )م

 .مخزون أول كل ربع هو مخزون آخر الربع السابق عليه -3
ومخزون أول السنة ، مخزون آخر السنة هو مخزون آخر الربع الرابع -4

 .هو مخزون أول الربع األول
 موازنة العمالة المباشرة:

كما ، ازنة كمية اإلنتاجإن إعداد موازنة العمالة المباشرة يتبع مباشرة إعداد مو 
( فى 3يتم إعدادها بضرب كمية اإلنتاج فى كل ربع )من موازنة كمية اإلنتاج رقم 

 .احتياجات وحدة اإلنتاج من العمالة المباشرة )معلومات سابقة(
 .( التالية موازنة العمالة المباشرة6وتوضح القائمة رقم )
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 لصناعة األثاث مصريةشركة الال

 ة المباشرةموازنة العمال
 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 )كمية العمل بالساعات(

إجمالى  الربـــــع بيـــان
 الرابع الثالث الثانى األول السنة

 نموذج )أ(كرسى 
 كمية اإلنتاج

احتياجات الوحدة من العمالة 
 المباشرة

احتياجات اإلنتاج من العمالة 
 المباشرة

 معدل األجر
 لمباشرتكلفة العمل ا

2000 
2 
 

5400 
6 

32400 

5050 
2 
 

11500 
6 

69000 

4050 
2 
 

9500 
6 

50000 

3500 
2 
 

0000 
6 

42000 

16000 
2 
 

33400 
6 

200400 

 نموذج )ب(كرسى 
 كمية اإلنتاج

احتياجات الوحدة من العمالة 
 المباشرة

احتياجات اإلنتاج من العمالة 
 المباشرة

 معدل األجر
 اشرةتكلفة العمل المب

 اجمالى ساعات العمل المباشرة
 اجمالى تكلفة العمل المباشرة

4300 
3 
 

12900 
 
6 

00400 
10300 
109000 

1050 
3 
 

5250 
 
6 

31500 
16050 
100500 

2500 
3 
 

0500 
 
6 

45000 
10000 
102000 

6500 
3 
 

19500 
 
6 

110000 
26500 
159000 

15050 
3 
 

45150 
 
6 

200900 
00550 
401300 

 (6قائمة رقم )

 موازنة التكاليف الصناعية اإلضافية:
وفى هذه الموازنة يتم الفصل بين عناصر التكاليف المتغيرة وعناصر 

العمل المباشرة كوحدة ات شركة تستخدم ساعالوبفرض أن ، التكاليف الثابتة
 وأن معدل التكاليف المتغيرة لساعة العمل المباشرة كان كما يلى:، قياس لنشاطها
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 جنيه/ساعة عمل مباشرة 0.5  مواد غير مباشرة
 جنيه/ساعة عمل مباشرة 1.0  أجور غير مباشرة

 جنيه/ ساعة عمل مباشرة 2.0   مزايا عينية
 جنيه/ساعة عمل مباشرة 1.1  مهمات متنوعة

 جنيه/ساعة عمل مباشرة 0.4   صيانـــة
 5.0   إجمـــالى

اإلضافية كما يتضح من  صناعيةال فى ضوء هذا يتم إعداد موازنة التكاليف
 ( التالية:0القائمة رقم )
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 جنيه 6828411

 جنيه96111 - 628411
 4 )االستهالك(

 
 موازنة التكاليف الصناعية اإلضافية

 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 بيـــان
 إجمالى السنة الربـــــع

 األول (00550)
(10300) 

 الثانى
(16050) 

 الثالث
(10000) 

 الرابع
(26500) 

 التكاليف المتغيرة 
 باشرةمواد غير م

 أجور غير مباشرة
 مزايا عينية

 مهمات متنوعة
 صيانــة

9150 
10300 
36600 
20130 
0320 

0305 
16050 
33500 
10425 
6000 

0500 
10000 
34000 
10000 
6000 

13250 
26500 
53000 
29150 
10600 

39205 
00550 
150100 
06405 
31420 

 392050 132500 05000 03050 91500 اجمالى التكاليف المتغيرة 
 التكاليف الثابتة

 اإلشراف
 هالكاال

 الصيانة
 اإليجار

10000 
24000 
9000 
0912 

10000 
24000 
9000 
0913 

10000 
24000 
9000 
0912 

10000 
24000 
9000 
0913 

02000 
96000 
36000 
21650 

 235650 50913 50912 50913 50912 اجمالى التكاليف الثابتة
 620400 191413 143912 142663 150412 اإلضافية التكاليف اجمالى

 = معدل تحميل التكاليف اإلضافية_______________    ___ 
 
 ./ساعة عمل مباشرات جنيه0=

ولغرض إعداد الموازنة النقدية فإننا سنفترض أن كافة المصروفات اإلضافية ستدفع       
 كاليف اإلضافيةوبالتالى فإن التدفقات النقدية الخارجية نتيجة الت، خالل الفترة
 ____________________ربع السنوية

 
 جنيه 133100= 

 (5قائمة رقم )

 

 ساعة عمل مباشرة 58771
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 يلى: ( ما5هذا ويالحظ على الموازنة رقم )
تم تقدير التكاليف المتغيرة باستخدام معدالت التغير السابق إيضاحها  -1

فضال عن ساعات العمل المباشرة كما هى موضحة فى القائمة رقم 
 .بة لكل عنصر من عناصرها( وذلك بالنس6)

 .عناصر التكاليف الثابتة معلومات معطاه -2
تم تحديد معدل تحميل التكاليف اإلضافية بقسمة اجمالى التكاليف  -3

اإلضافية ثابتـة ومتغيرة على مجموع ساعات العمــل المباشر من واقع 
 .(6القائمة رقم )

لنقدية تم خصم االهالك من التكاليف اإلضافية لتحديد التدفقات ا -4
ذلك ألن االهالك إنما ، الخارجة بسبب التكاليف اإلضافية الصناعية

فالدفع واإلنفاق الفعلى تم عند شراء ، هو نفقة محسوبة غير مدفوعة
 .األصل وليس عند حساب قسط اهالكه

 قائمة تكاليف اإلنتاج المباع:
بموازنة إن إعداد قائمة تكلفة اإلنتاج المباع يتم فى ضوء البيانات المتاحة 

، التكاليف اإلضافية الصناعية، األجور المباشرة، المواد المباشرة، كمية اإلنتاج
 .مخزون اإلنتاج التام أول وآخر الفترة وفقا للمعادلة التالية

 تكلفة مخزون اإلنتاج أول الفترة
 + اجمالى تكاليف اإلنتاج خالل الفترة

 = تكلفة اإلنتاج المتاح للبيع خالل الفترة
 لفة مخزون اإلنتاج آخر الفترةتك -

 = تكلفة اإلنتاج المباع
 ( التالية:0وبناء على ذلك يتم إعداد قائمة تكلفة اإلنتاج المباع رقم )
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 لصناعة األثاث مصريةشركة الال
 قائمة تكلفة اإلنتاج المباع التقديرية

 إجمالى نموذج)ب(كرسى  نموذج )ا(كرسى  بيــــان
 لمدةمخزون إنتاج تام أول ا

 تكلفة الوحدة
000 
42 

 1200 
65 

  

 111600 00000  33600  تكلفة مخزون اإلنتاج أول المدة
 كمية اإلنتاج خالل فترة الموازنة

 تكلفة الوحدة
16000 
 
44 

 15050 
 
66 

  

 اجمالى تكلفة اإلنتاج
 تكلفة اإلنتاج المتاح للبيع

 034000 
060400 

 993300 
1001300 

1020100 
1039000 

      يطرح:
 مخزون اإلنتاج آخر المدة

 تكلفة الوحدة
500 
44 

 1250 
66 

  

 تكلفة مخزون اإلنتاج آخر المدة
 

 تكلفة اإلنتاج التام المباع

 22000 
 

046400 

 02500 
 

900000 

104500 
 

1035200 
 (8قائمة رقم )

 يلى: ( ما8هذا ويالحظ على هذه القائمة رقم )
فترة الموازنة والمخزون من هذا اإلنتاج أول وآخر  أرقام اإلنتاج خالل -1

 .(3الفترة حصلنا عليها من القائمة رقم )
 .تكلفة إنتاج الوحدة من مخزون اإلنتاج التام أول الفترة معطاه -2
تكلفة إنتاج الوحدة من اإلنتاج الذى تم خالل فترة الموازنة تم تحديد  -3

 يلى: كما
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 ج )ب(نموذكرسى  نموذج )أ(كرسى  بيـــان
 مواد مباشرة
 أجور مباشرة

 تكاليف إضافية
 تكلفة الوحدة

 جنيه 6,1 ×قدم10
 اتجنيه 6× ساعة 2
 اتجنيه 0× ساعة 2

 اجنيه 16=
 اجنيه 12= 
 اجنيه 16= 
 اجنيه 44  

 جنيه 2×اقدم 12
 اتجنيه 6× اتساع 3
 اتجنيه 0× عاتسا 3

 اجنيه 24= 
 اجنيه 10= 
 اجنيه 24= 
 اجنيه 66  

 مصروفات اإلدارية:موازنة ال
ذلك ألن معظم ، ويتم عادة إعداد هذه الموازنة دون تقسيمها إلى أرباع السنة

وبالتالى فإن الموازنة الربع سنوية ، التكاليف اإلدارية إما تكاليف ثابتة أو مختلطة
( التالية 9وعلى أية حال فإن القائمة رقم ) لها لن تحسن من رقابتها وتخطيطها،

 :ألثاثل المصريةلشركة للمصروفات اإلدارية توضح موازنة ا
 لصناعة األثاث ةيالمصر شركة ال

 موازنة المصروفات اإلدارية
 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 مهايـــا
 التأميـــن
 الصيانــة

 أدوات كتابية
نارة  مياه وا 

 هــالكإ
 إجمـــالى

150000 
0000 
10000 
9000 
0000 
24000 
240000 

بالتالى يكون التدفق النقدى ، أن هذه التكاليف اإلدارية ستدفع خالل الفترةوعلى فرض 
 الخارج الربع سنوى لها معادال:

 
                                4   

 .جنيه/كل ربع سنة 54000= 
 (9قائمة رقم ) 

 

 (االهالك) 24000 – 240000
----------------------- 
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 موازنة المصروفات التسويقية:
موازنة المصروفات  إن إعداد موازنة المصروفات التسويقية يشبه إعداد

 .( موازنة هذه المصروفات التسويقية10اإلدارية وتوضح القائمة رقم )
 لصناعة األثاث ةيلمصر شركة اال

 موازنة المصروفات التسويقية
 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 مهايا وعموالت
 إعـــالن
 تأميـــن
 صيانـــة

 مهمات متنوعة
 اهــالك
 اجمـــالى

110000 
06000 
15000 
12000 
29000 
10000 
260000 

بالتالى يكون التدفق النقدى الربع سنوى لها ، بفرض أن هذه التكاليف ستدفع خالل الفترةو 
  100000 -        260000معادال:

 جنيه كل ربع سنة 60500=    --------------
                                                  4 

 (11قائمة رقم )

 قائمة الدخل التقديرية:
ولكــون البيانــات األساســية التــى يــتم علــى أساســها إعــداد قائمــة الــدخل التقديريــة 

ـــــــة الســـــــابق عرضـــــــها ـــــــوائم والموازنـــــــات الفرعي  فـــــــإن البيانـــــــات ، يكـــــــون مصـــــــدرها الق
المصـــــــاريف اإلداريـــــــة ، تكلفـــــــة المنـــــــتج، أو المعلومـــــــات التفصـــــــيلية عـــــــن المبيعـــــــات

 .وع غليها بالموازنات الفرعية الخاصة بهاوالتسويقية، الخ يمكن الرج
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 .لشركةل( التالية  قائمة الدخل التقديرية 11هذا وتوضح القائمة رقم )
 لصناعة األثاث ةيالمصر شركة ال

 قائمة الدخل التقديرى
 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 المبيعات
 تكلفة اإلنتاج المباع

 مجمل الربح
 مصاريف إدارية
 يقيةمصاريف تسو 

 
 صافى الربح

 
 
 

240000 
260000 
 

2300000 
1035200 
634000 

 
 

500000 
134000 

 (1)من موازنة رقم 
 (0)من موازنة رقم 

 
 (9)من موازنة رقم 
 (10)من موازنة رقم 

 (11قائمة رقم )

 موازنة المصروفات الرأسمالية:
ة ستشترى معدات تسليم الربع األول من فتر  مصريةشركة الاللنفرض أن 
كما أنها ، جنيه 06000جنيه وفى الربع الرابع قيمتها  43000الموازنة قيمتها 

جنيه  6000أحدث مما سيترتب عليه تحمل  بأخرىالقديمة الحاسبات ستستبدل 
وأيضا ستقوم ببعض عمليات اإلحالل لمعدات المصانع فى الربع ، كل ربع سنة

 .ل ربعجنيه ك 22000ترتب عليه تحمل ياألول والثانى مما س
 ( التالية:12وفى ضوء هذا يتم إعداد موازنة المصروفات الرأسمالية رقم )

 لصناعة األثاث ةيالمصر شركة ال
 موازنة المصروفات الرأسمالية

 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 الرابع الثالث الثانى األول إجمالى السنة الربـــــع بيـــان
 معدات 
 حاسبات

 معدات تشغيل

43000 
6000 
22000 

 
6000 
22000 

 
6000 

06000 
6000 

129000 
24000 
44000 

 190000 92000 6000 20000 01000 اجمالى  
 (12قائمة رقم )
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 موازنة النقديـــة:
فهى أداة تمكن هذه ، تعد موازنة النقدية ذات أهمية خاصة بالنسبة لإلدارة

( 13وتوضح القائمة رقم )، اإلدارة من تفادى أى عجز أو فـائض فى النقـدية
 .لشركةلموازنة النقدية 

 لصناعة األثاث المصريةشركة ال
 موازنة النقدية

 31/12/2113عن السنة المنتهية فى 

 بيـــان
  الربـــــع

إجمالى  الرابع الثالث الثانى األول
 السنة

 رصيد أول الفترة
 المتحصل من المبيعات

 من الربع السابق 30%
 الربع الحالىمن  00%

31000 
 

220000 
399000 

02200 
 

101000 
300000 

120100 
 

162000 
203000 

25500 
 

110000 
609000 

31000 
 

600000 
1659000 

 2360000 051500 555100 631200 650000 المتاح من النقدية 
      المدفوعات
 مواد مباشرة
 أجور مباشرة

 تكاليف إضافية
 تكاليف إدارية
 يقيةتكاليف تسو 

140400 
109000 
133100 
54000 
60500 

135000 
100500 
133100 
54000 
60500 

104000 
102000 
133100 
54000 
60500 

109200 
159000 
133100 
54000 
60500 

635600 
401300 
532400 
216000 
242000 

 2090300 505000 523600 403100 504000 اجمالى المدفوعات
صافى المتاح من 

 النقدية
153200 140100 31500 165000 200000 

 190000 92000 6000 20000 01000 المصروفات الرأسمالية
 03000 03000 25500 120100 02200 رصيد آخر المدة

 (13قائمة رقم )
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 هذا ويالحظ على هذه القائمة:
 .رصيد النقدية أول الربع األول مفترض -4
بع عبارة عن رصيد آخر رصيد النقدية أول الربع الثانى والثالث والر  -5

 .الربع السابق عليه
من مبيعات نفس  %00المتحصل من المبيعات كل ربع عبارة عن  -6

من الربع السابق عليه، وقد تم الحصول على  %30الربع باإلضافة إلى 
كما تم افتراض أن ، ( السابقة1قيمة مبيعات كل ربع من القائمة رقم )

 .جنيه 060.000 تبلغ  2012مبيعات الربع الرابع لعام 
( وقد افترض 5قيمة المواد المباشرة تم الحصول عليها من القائمة رقم ) -0

وقيمة ، أن قيمة هذه المواد تدفع فى نفس الفترة التى اشتريت فيها
وقيمة ، (6األجور المباشرة تم الحصول عليها من القائمة رقم )
قيمة و ، (0التكاليف اإلضافية تم الحصول عليها من القائمة رقم )
وقيمة ، (9التكاليف اإلدارية تم الحصول عليها من القائمة رقم )
وقيمة ، (10التكاليف التسويقية تم الحصول عليها من القائمة رقم )
 .(12المصروفات الرأسمالية تم الحصول عليها من القائمة رقم )

ورصيد ، رصيد النقدية آخر السنة هو رصيد النقدية آخر الربع الرابع -0
 .أول السنة هو رصيد النقدية أول الربع األولالنقدية 

 قائمة المركز المالى التقديرى:
إن قائمة الدخل التقديرى تعد حلقة اتصال بين قائمتى المركز المالى فى 

)آخر فترة الموازنة(  31/12/2013)أول فترة الموازنة( وفى 31/12/2012
 2012ينته فيه عام يتم فى الوقت الذى لم  2013وألن إعداد الموازنة لعام 

يتم تقديرها كما يتضح ، 2012ديسمبر  31لذلك فإن قائمة المركز المالى فى 
 ( التالية:14من القائمة رقم )
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 لصناعة األثاث مصريةشركة الال

 قائمة المركز المالى التقديرى
31/12/2112 

 األصـــول
 األصول المتداولة:

 النقدية 
 العمالء

 مخزون مواد خام
 ن إنتاج تاممخزو 

 31000 
220000 
66000 
111600 

 
 
 
 
 

436600 
 األصول الثابتة:

 أراضى
 مبانى

 مخصص اهالك

 
000000 
200000 

60000 
 

500000 

 

 معدات
 مخصص اهالك

303000 
96000 

 
200000 

 
920000 

 1363600   اجمالى األصول
 الخصوم وحقوق الملكية

    حقوق الملكية:
 أسهم عادية

 محتجز فائض
 600000 

063600 
 

1363600 
1363600 

 (14قائمة رقم )

  31/12/2013( المركز المالى التقديرى فى 15كما توضح القائمة رقم )
تلك القائمة التى توضح مدى التعديل الذى طرأ على أرصدة المركز المـالى أول 

زنة ( ،كنتيجة ألثر موا14قائمة  –31/12/2012الفترة )المركز المـالى فى 
 .التشغيل والموازنات األخرى المالية السابقة
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 لصناعة األثاث لمصريةشركة اال
 قائمة المركز المالى التقديرى

31/12/2113 
 األصـــول

 األصول المتداولة:
 (13النقدية )قائمة رقم 
 (1العمالء )قائمة رقم 

 (4مخزون مواد خام )قائمة رقم 
 (2مخزون إنتاج تام )قائمة رقم 

 03000 
261000 
03200 
104500 

 
 
 
 
 

512400 
 األصول الثابتة:

 أراضى
 مبانى

 مخصص اهالك

 
000000 
290000 

60000 
 

490000 

 

 معدات
 مخصص اهالك

500000 
144000 

 
436000 

 
906000 

 1490400   اجمالى األصول
 الخصوم وحقوق الملكية

    حقوق الملكية:
 أسهم عادية

 فائض محتجز
 600000 

090400 
 

1490400 
1490400 

 (17قائمة رقم )

 يلى: ( السابقة ما17هذا ويالحظ على هذه القائمة رقم )
 .(13رصيد النقدية حصلنا عليه من القائمة رقم ) -1
 مــــــــــن مبيعــــــــــات الربــــــــــع الرابــــــــــع  %30رصــــــــــيد العمــــــــــالء عبــــــــــارة عــــــــــن  -2
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 .جنيه( 261000=  %30× جنيه  000000)
بناء على كمية المخزون من كل رصيد مخزون المواد الخام تحدد  -3

( وتكلفة شراء القدم )معلومات 4صنف آخر الفترة )من قائمة رقم )
 يلى: سابقة( كما

 تكلفة شراء القدم× كمية المخزون    
 جنيه 21600جنيه     =  1.6× قدم    13500   خشب زان
 جنيه 51600جنيه     =  2.0× قدم    25000        خشب بلوط

 جنيه 03200=        
رصيد مخزون اإلنتاج التام تحدد بناء على كمية هذا المخزون من كل  -4

( وتكلفة إنتاج الوحدة )معلومات سابقة( 2نموذج آخر الفترة )من قائمة 
 يلى: كما

 تكلفة إنتاج الوحدة× كمية المخزون      
 جنيه 22000=      اجنيه 44×          500  )أ(  نموذجكرسى 
 جنيه 02500=      اجنيه 66×         1250 ب() نموذجكرسى 

 جنيه 104500        
 يلى: قيمة االهالك تحددت كما -5

 (0جنيه )من قائمة رقم  96000
 (9جنيه )من قائمة رقم  24000
 (10جنيه )من قائمة رقم  10000

 جنيه 130000 اجمـالى    
 يلى: كما 31/12/2013وبالتالى أصبح رصيد االهالك فى  
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 + اهــــــــالك خــــــــالل فتــــــــرة الموازنــــــــة   31/12/2012يد االهــــــــالك فــــــــى رصــــــــ
 (14)قائمة رقم 

 جنيه 290000=  90000+  200000مجمع اهالك المبانى = 
 جنيه  144000=  40000+  96000مجمع اهالك المعدات = 

تجز حعبارة عن رصيد الفائض الم تجزحرصيد الفائض الم -6
جنيه +  063000( وهو 14)من قائمة رقم  31/12/2012فى

( وهو 11صافى دخل المنشأة خالل فترة الموازنة)من قائمة رقم 
 .جنيه  090400=  134000

 الرقابة بالموازنة: 9/7
إن الجانب الهام فى الوظيفة الرقابية هو مقارنة بيانات الموازنة )المعايير( 

، ير األداءهذه المقارنة تقدم دوريا من خالل ما يسمى بتقار ، بنتائج التنفيذ الفعلى
 –لكن لكون إعداد هذه التقارير ، هـذه التقارير غالبا ما تعد حسب رغبة اإلدارة

فإنه يجب فقط ، يتطلب الكثير من الوقت والجهد والتكلفة –كأى معلومات أخرى 
إعداد هذه التقارير عندما تكون المنفعة أو الحاجة إلى ما تتضمنه من معلومات 

 .جهد فى سبيل إعدادهاتفوق ما نتحمله من تكاليف و 
 المصريةلشركة لإليضاح كيفية إعداد تقارير األداء لنفرض أنه بالنسبة 

 2013لصناعة األثاث قـد توافرت لدينا نتائج التنفيذ الفعلى للربع األول لعام 
وبالتالى فإنه يمكن فى ، ومن هذه النتائج التكاليف اإلضافية الصناعية الفعلية

التكاليف اإلضافية الفعلية بما يجب أن تكون عليه هذه  هذه الحالة مقارنة هذه
كما هى موضحة بموازنة التكاليف اإلضافية الصناعية رقم  –التكاليف اإلضافية 

 ( التالى:16( فى تقرير األداء رقم )0)



 051 الموازنات التخطيطية

 
 الشركة المصرية لصناعة األثاث

 تقرير المحاسبة عن التكاليف اإلضافية
 2113الربع األول لعام 

فى صالح المنشأة  االنحراف الفعليات الموازنة ـــانبيــ
 )فى غير صالح المنشأة(

    التكاليف المتغيرة
 مواد غير مباشرة
 أجور غير مباشرة

 مزايا عينية
 مهمات متنوعة

 صيانة

9150 
10300 
36600 
20130 
0320 

10000 
19000 
45200 
24900 
0100 

(1650) 
(000) 
(0600) 
(4000) 

220 
 91500 100000 (15500) 

    التكاليف الثابتة:
 اإلشراف
 االهالك
 الصيانة
 اإليجار

10000 
24000 
9000 
0912 

10000 
24000 
9500 
0500 

 صفر
 صفر

(500) 
(500) 

 (1000) 60000 50912 اجمالى التكاليف الثابتة
اجمالى التكاليف 

 اإلضافية
15041
2 

160000 (16500) 

 (16قائمة رقم )

 يلى: ير يتضح مامن هذا التقر 
التكاليف اإلضافية الصناعية الفعلية تم استخراجها من سجالت  -1

 .محاسبة التكاليف الفعلية
التكاليف اإلضافية الصناعية المقدرة تم استخراجها من موازنة هذه  -2

 .(0التكاليف اإلضافية رقم )
الفرق بين التكاليف اإلضافية الصناعية الفعلية وما يجب أن تكون  -3
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التكاليف اإلضافية طبقا لما جاء فى الموازنة يسمى  عليه هذه
، فهو انحراف األداء الفعلى عن األداء المخطط والمستهدف، باالنحراف

هذا االنحراف يكون فى صالح المنشأة لو أن التكاليف الفعلية أقل من 
كما أنه يكون فى غير صالح المنشأة ، التكاليف المستهدفة والمخططة

 .فعلية أكبر من التكاليف المستهدفة والمخططةلو أن التكاليف ال
وهو انحراف فى غير صالح  اجنيه 16500االنحراف االجمالى بلغ  -4

، من التكاليف اإلضافية الصناعية الفعلية %11المنشأة كما يمثل تقريبا 
لكن جانب كبير من هذا االنحراف يرجع إلى أن اإلنتاج الفعلى جاء 

 3200حيث تم فعال إنتاج ، مخططأكبر من اإلنتاج المستهدف وال
 .)ب( نموذج كرسى  5200، )أ(كرسى نموذج 

لكنه يجب أن يراعى االنحراف االجمالى قد يبدو أحيانا قليل القيمة وزهيد 
فى حين أنه قد يكون نتيجة عدة انحرافات كبيرة لكنها تقاصت مع بعضها 

ل عنصر من ومن هنا تبدو ضرورة وأهمية فحص وتحليل االنحراف لك، البعض
وليس االنحراف االجمالى لها تمهيدا لمعرفة أسباب هذا  –العناصر على حدة 

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتفاديه إذا كان انحرافا سالبا فى غير ، االنحراف
ومن هنا ، وتشجيعه إذا كان انحرافا موجبا فى صالح المنشأة، صالح المنشأة

ية هو اقتراح وسائل تفادى االنحرافات يمكن القول بأن جوهر العملية الرقاب
 .السالبة وتشجيع االنحرافات الموجبة
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 ملخص الوحدة التاسعة

الموازنة الشاملة تتضمن جميع الموازنات الجارية التى تعدها الوحدة  -1
وكذلك الموازنة الرأسمالية وقائمة الدخل التقديرية وقائمة ، االقتصادية

 المركز المالى التقديرية.

ساعد إعداد قائمة الدخل التقديرية فى الحكم على رقم الربح المنتظر ي -2
وهل هو مرض لإلدارة أم ال. وبالتالى يمكن إعادة النظر فى ، تحقيقه

 الموازنات السابق إعدادها.

يساعد إعداد قائمة المركز المالى التقديرية فى الحكم على مدى قوة  -3
 المركز المالى المنتظر تكوينه.

وفى الرقابة على ، وازنة الشاملة فى الرقابة عامةتستخدم الم -4
 المصروفات الصناعية خاصة.
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 أسئلة على الوحدة التاسعة

 :تمرين
، وقد 2013تقوم شركة النصر بإعداد الموازنة التخطيطية الشاملة عن عام 

 تم تجميع البيانات والتقديرات التالية لغرض إعداد الموازنة:
 والمواد الخام:المنتجات  -أوال

ل  وتستخدم نوعين من الخامات هما المادة ، تقوم الشركة بإنتاج المنتجين م
وقد قدرت كميات الخامات الالزمة وساعات العمل  الخام )أ( والمادة الخام )ب(.

 ل  كاآلتى:، المباشر إلنتاج الوحدة من كل من المنتجين م
 المنتج )ل( المنتج )م( بيان

ن المادة الخام)أ( إلنتاج وحدة من الكمية الالزمة م
 المنتج )بالكيلوجرام(

 
10 

 
0 

الكمية الالزمة من المادة الخام)ب( إلنتاج وحدة من 
 المنتج )بالكيلوجرام(

 
6 

 
9 

 14 12 ساعات العمل المباشر الالزمة إلنتاج وحدة من المنتج

جنيهات  3وقدرت اسعار الشراء المنتظرة للمواد الخام على أساس 
، جنيهات للكيلوجرام من المادة الخام )ب( 5لكيلوجرام من المادة الخام )أ( و ل

 جنيهات للساعة. 4وينتظر أن يكون معدل األجر لساعة العمل  
 تقديرات المصروفات الصناعية غير المباشرة: -ثانيا

قدرت المصروفات الصناعية غير المباشرة على أساس حجم النشاط 
 المتوقع كما يلى:



  000 الموازنات التخطيطية
 القيمة بالجنيه انبي
 20000 عمل غير مباشر

 40000 قوى محركة)متغيرة(
 ثابتة( م. 5000)منها  15000 صيانة
 60500 إهالك

 9900 تأمين على المصنع
 20000 تكاليف إشراف

 103400 اإلجمالى

 وتحمل المصروفات الصناعية غير المباشرة على أساس ساعات العمل المباشر.
 صروفات التسويق والمصروفات اإلدارية:تقديرات م -ثالثا

 القيمة بالجنيه بيان
 5000 إعالن

 0000 عموالت بيع
 15000 مرتبات البائعين
 3000 مهمات لإلدارة

 2000 تكاليف سفر لإلدارة
 30000 مصروفات إدارية مختلفة

 63000 اإلجمالى

 تقدير المبيعات والمخزون من المنتجات التامة: -رابعا
 المنتج )ل( لمنتج )م(ا بيان

 0000 10000 كمية المبيعات المنتظرة)بالوحدات(
 130 140 سعر البيع المنتظر للوحدة )بالجنيه(

 000 1500 )بالوحدات(31/12/2012كمية المخزون فى 
 900 1200 )بالوحدات(31/12/2013كمية المخزون فى 
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 تقديرات المخزون من المواد الخام: -خامسا
 المادة الخام )ب( دة الخام )أ(الما بيان

 500 600 مخزون اول المدة )بالكيلوجرام(
 400 1000 مخزون آخر المدة)بالكيلوجرام(

 تقديرات التدفقات النقدية: )القيم بالجنيه(: -سادسا
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول بيان

 450000 300000 290000 500000 متحصالت من العمالء
 260000 200000 300000 400000 مدفوعات نقدية لشراء خامات
 -- 40000 -- -- مدفوعات نقدية لشراء آالت

 -- -- 00000 -- مدفوعات نقدية لشراء قطعة أرض
 13000 10000 21000 15000 أجور ومرتبات

 12000 23000 0000 10000 مصروفات أخرى
الحــــــــــد األدنــــــــــى للنقديــــــــــة الواجــــــــــب 

 به فى نهاية كل ربع سنة فاظاالحت
150000 150000 150000 24000 

 جنيه. 100000ويبلغ رصيد النقدية أول المدة 
سنويا، ولكن ترى الشركة  %10بمعدل فائدة يبلغ  االقتراضويمكن للشركة 

هو ضرورى فقط، وتسديد القروض فى أسرع وقت  فى حدود ما االقتراضحصر 
، 2013 يمتد القرض ألكثر من نهاية عام ممكن. وفى جميع األحوال يجب أال

إذا كانت  االقتراضعلى أن تحتسب الفائدة وتدفع عند رد أصل القرض .ويتم 
ويتم السداد فى نهاية الربع عندما تسمح ، هناك حاجة لذلك فى بداية الربع

 الظروف بالسداد.
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 :2113بداية عام  ىقائمة المركز المالى ف -سابعا
 )بالجنيه( ـــــــيمــــالـقــــــــ بيان

 كلى جزئى
   األصول:

 126000  راضىأ
 مبانى ومعدات

 مجمع اإلهالك-
 

400000 
(150000) 

 
 

250000 
 150000  عمالء وأوراق قيض

 4000  مواد خام
 00000  منتجات تامة الصنع

 100000  نقدية
 000000  مجموع األصول

   الخصوم ورأس المال:
 500000  رأس المال
 100000   احتياطيات

 100000  دائنون وأوراق دفع
 000000  مجموع الخصوم ورأس المال

 المطلوب:
، على أن 2013إعداد الموازنة التخطيطية الشاملة لشركة النصر عن عام 

 تتضمن ما يلى:
 الموازنة التخطيطية للمبيعات. -1

 الموازنة التخطيطية لإلنتاج. -2

 اإلنتاج من الخامات. ياجاتالحتالموازنة التخطيطية  -3

 الموازنة التخطيطية لمشتريات الخامات. -4
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 الموازنة التخطيطية لألجور المباشرة. -5

 الموازنة التخطيطية للمصروفات الصناعية غير المباشرة. -6

 الموازنة التخطيطية للمصروفات التسويقية. -0

 الموازنة التخطيطية للمصروفات اإلدارية. -0

 الموازنة النقدية. -9

 .31/12/2013الدخل التقديرية عن السنة المنتهية فى قائمة   -10
 .31/12/2013قائمة المركز المالى التقديرية فى   -11
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 الوحدة العاشرة
 املوازنة على أساس النشاط

 األهداف:
 ينبغى أن يكون الدارس ملمًا بما يلى: ؛بعد دراسة هذه الوحدة

إعداد الموازنات على  ساىاا النطىال ولىيا على  ساىاا  بكيفية التعريف -1
 وظيف .

 العناصر:
 .مفهومها 11/1
 .مزاياها 11/2
 .تحديد التكاليف عل  سااا النطال 11/3
 .خلوات إعدادها 11/4
 .المقارنة بينها وبين الموازنة التقليدية 11/5

 النشاط: الموازنة علي أساس مفهوم 01/0
يللق عل  الموازنات  الت  تناولناها ف  األجزاء الاابقة الموازنات عل  

وه  الموازنات الت  يتم اعدادها عل   Functional Budgetingسااا وظيفي 
دارةسااا وظائف المنطأة من  وقد تحولت كثير من المنطئات , انتاج وتوزيع وا 

 Activity Basedالت  تاتخدم نظام التكلفة عل  سااا النطال  -وخاصة –

Costing    ال  نظام الموازنات عل  سااا األنطلةActivity Based 

Budgets , وهو نظام للموازنات يركز عل  تحديد التكاليف المخللة لألنطلة
 .وتوزيع الالع والخدمات المخللة الالزمة إلنتاج
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 مزاياها: 01/2
وقد تزايد ااتخدام المداخل االدارية والمحاابية الت  تعتمد علي االنطلة 

Activity –based  Management Activity –based Costing ,  لألاباب
 التالية: 
 الهادفة للربحو المنظمات الحكومية وغير  منظمات األعمالتااعد  .1

ف علي فرص تحاين كفاءة العمليات والرقابة علي التكاليف علي التعر 
 .من خالل تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج سو الخدمة سو العملية

ذلك سن تحليل األنطلة يؤدي الي , تااعد ف  فهم محركات القيمة .2
 تحديد ماهي األنطلة الت  تخلق قيمة واألنطلة الت  ال تخلق قيمة 

Value and Non-value Added Activities. 

ان ااتخدام , التنبؤ بدقة باحتياجات المنظمات من الموارد واللاقة .3
مداخل االدارة  والتكاليف عل  اااا األنطلة يمكن المنظمات من 
التنبؤ بدقة بأثر التغيرات ف  الللب عل  المخرجات )المنتج سو 

 .الخدمة( علي التكلفة

 .تحديد مجاالت تحاين وتلوير العمليات .4

 :التكاليف علي أساس النشاط 01/3

 وتعتمد التكاليف علي سااا النطال علي المفاهيم األاااية التالية:
 .األنطلة تاتهلك الموارد وتتابب ف  حدوث التكلفة .1

 .المنتج سو الخدمة )وحدة التكلفة( تاتهلك األنطلة .2

إن مدخل التكاليف علي اااا األنطلة هو سالوب لقياا التكلفة وسداء 
ويتم تخصيص التكاليف علي , وربلها بوحدات التكلفة )منتج سو خدمة(األنطلة 

االنطلة علي سااا مدي ااتخدامها للموارد, ثم يتم تحميل التكاليف علي 
 :وحدات التكلفة بناء عل  مدي ااتخدامها لألنطلة كما يتضح من الطكل التالي
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 وحدات قياا  
 التكلفة األاااية

 
 األنطلة       تكلفة األنطلة         

 
 توزيع التكلفة عل                                  تكلفة الللب, الخدمة

 وحدات تكلفة سخرى                                        سو المنتجات
إن وحدة التكلفة هي المابب في سداء األنطلة واألنطلة والت  قد تتمثل ف  

وعلي ابيل المثال فان المقرر , وث التكلفةالعمليات سو االجراءات تتابب ف  حد
)وحدة التكلفة( يخلق للبا عل  االنطلة )سنطلة التدريا مثال( وهذه  الدرااي

 .األنطلة تاتهلك الموارد
إن الفرق االاااي بين المدخل التقليدي ف  محاابة التكاليف ومدخل 

النطال  التكاليف علي سااا النطال يتمثل ف  سن مدخل التكاليف علي اااا
المنتج سو تقديم الخدمة وليا علي افتراض  إلنتاجيركز علي األنطلة الالزمة 

 .سن حجم المنتج النهائي سو الخدمة هو المحرك الرئياي للتكلفة
سن تحليل األنطلة يؤدي الي تحديد ماهي األنطلة الت  تخلق قيمة 

 , Value and Non-value Added Activitiesواألنطلة الت  ال تخلق قيمة 
 :و يترتب عل  تحليل األنطلة سربعة نتائج

 ه  األنطلة الت  يجب ادائها؟ ما 

 لمحاسبة عن التكلفة على أساس النشاطنظام ا
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 كم عدد األفراد القائمين بأداء األنطلة؟ 
 الوقت والموارد المللوبة ألداء األنطلة؟ 
 تقييم قيمة هذه األنطلة ومدى مااهمتها ف  زيادة القيمة؟ 

 ث شروط:على انه مضيف للقيمة إذا توافر ثال ويصنف النشاط

 ن ينتج عن النطال تغير ف  الحالةس. 
 ال يكون التغير ف  الحالة ناتج عن نطال اابقس. 

 ن يمكن النطال من اداء األنطلة االخرىس. 
سما األنطلة غير المضيفة للقيمة فه  سنطلة تؤدى ال  زيادة التكاليف 

 .عوق األداءتو 
 طرق:ويمكن أن يؤدى تحليل األنشطة إلى خفض التكلفة بأربعة 

 حذف النطال. 

 اختيار النطال. 
 تخفيض النطال. 
 مطاركة النطال. 

 :أساس النشاط ىالموازنة علإعداد  01/4

تهدف الموازنة حاب األنطلة إل  ترطيد وضبل عمليات اإلنفاق وزيادة 
واالرتقاء بجودة مخرجات النطال سو ما  Cost-Effectivenessفعالية اإلنفاق 

 .يقدم من خدمات عامة
د نظام الموازنات عل  سااا النطال عل  تلوير األالوب التقليدى ويعتم

القديم لموازنات األداء حت  يااير التلور في مجاالت اإلدارة العلمية 
Management Science   وف  األااليب المحاابية واإلحصائية والرياضية وف

عتمد عل  الحاابات اآللية, إن المنهج الذى ايتبع في إعداد هذه الموازنات اي
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 Total Costبعض األااليب الحديثة مثل منهج إدارة التكلفة الطاملة 

Management وكذلك منهج إدارة الجودة الطاملةTotal Quality 

Management  وتحليل األنطلة الاتبعاد األنطلة الت  ال تضيف قيمةNon 

value added activities  وبعض سااليب بحوث العمليات في مجال
 Goal Programmingص األمثل للموارد مثل نموذج برمجة األهداف التخصي

وكذلك بعض األااليب  MOLPونموذج البرمجة الخلية متعددة األهداف 
 Balanced Score Cardالحديثة في مجال المااءلة وتقييم األداء مثل سالوب 

وغيرها من  Analytic Hierarchy Process (AHP)وسالوب التحليل الهرمي 
 .األااليب الحديثة باالعتماد عل  الحاابات اآللية

ان الغرض من الموازنة علي سااا النطال الربل بين الموارد الت  تخلل 
وتبدس بدرااة الماتهلك الذى , الوحدة ااتخدامها والمخرجات الت  تبغي تحقيقها

بعد ذلك , خرىتخدمه المنظمة سو الوحدة الحكومية اواء كان الجمهور سو وحدة س
 What is our يتم تحديد ماذا يتوقع العمالء الحصول عليه من الوحدة

customers expects to receive , هذه   المنتجات سو الخدمات الت  يرغبها
 .العمالء هي مخرجات نظام الموازنات علي سااا النطال

و  الخدمة وتتمثل الخلوة التالية في تحديد األنطلة الالزمة النتاج الالعة س
 التي تاتهلك موارد  Processesبالجودة المللوبة, واألنطلة ه  العمليات 

Consume resources والهدف هو التحديد الواضح , النتاج الخدمة سو المنتج
 .والدقيق لألنطلة الت  يجب القيام بها النتاج الخدمات سو المنتجات

حتي يتم سداء األنطلة  والخلوة التالية هي تقدير ماتوى الموارد المنااب
وبذلك يمكن تحديد كيف تؤثر ماتويات االموارد المختلفة علي , بنجاح

المخرجات ومن ثم يمكن اتخاذ قرارات توزيع الموارد لتعظيم مخرجات المنظمة 
سو الوحدة, ولذلك فان الموازنة علي سااا النطال تمد االدارة بمعلومات جيدة 

 .التخاذ القرارات الاليمة
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 عداد الموازنة علي سااا النطال:إح الطكل التالي خلوات ويوض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتركز محاابة التكلفة عل  سااا النطال عل  تصميم نظام للتكلفة يوفر 
ذا ما صممت المنطأة ولبقت  معلومات سكثر دقة عن تكلفة المنتج سو الخدمة, وا 

نظام كأااا نظام التكلفة عل  سااا النطال, فانها يمكن سن تاتخدم نفا ال
 .للموازنات عل  سااا النطال

 ABCويالحظ العالقة الوثيقة بين التكاليف علي سااا النطال   11/5
فالموازنة علي سااا النطال تبدس من , ABBوالموازنات علي سااا النطال 

 ABB  is  a reversal of an ABCحيث تنتهي التكاليف علي سااا النطال  

System ,لي العالقة بين النظامين:ويوضح الطكل التا 
 

 

 

 تحديد األنشطة اختيار الوظيفة

 تحديد 
 محركات األنشطة

 تحديد الموارد تقدير حجم المحرك

 تقدير التكاليف

 خطوات إعداد الموازنة على أساس النشاط
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مثلها ف  ذلك مثل الموازنات عل  سااا  -وتبدس الموازنة  عل  سااا النطال 
والخلوة , بالللب المتوقع عل  الالعة سو الخدمة, سى بموازنة المبيعات  -وظيف  

واد التالية ف  الموازنة عل  سااا وظيف  ه  اعداد موازنة اإلنتاج ثم موازنة الم
سما ف  الموازنة عل  سااا النطال فإن التركيز عل  التنبؤ بالللب عل  , الخام

 ااتخداموالخلوة التالية ه   , مخرجات كل نطال مقااا بمحرك التكلفة للنطال
معدالت ااتخدام األنطلة للموارد ف  تحديد سو التنبؤ بالموارد الالزمة للوفاء بالللب 

ضح من الطكل الاابق ومن خلوات اعداد الموازنة وكما يت, عل  مخرجات كل نطال
فان الموازنة عل  سااا وظيف  تحدد الموارد الالزمة مباطرة من , عل  سااا وظيف 

سما الموازنة عل  سااا النطال تاتخدم , المبيعات المتوقعة للالعة سو الخدمة
ويعتقد  لمللوبة,المبيعات المتوقعة ف  تحديد االنطلة الالزمة ومن ثم تحديد الموارد ا

الكثير من المديرين سن الموازنة عل  سااا النطال سكثر نفعا ف  الرقابة عل  سوجه 
نظرا  –والذى يعد الغرض الرئيا للموازنات - الضياع واإلاراف وتحاين الكفاءة

 .لتركيزها عل  األنطلة وااتغاللها للموارد

17-

  

                                   

                               

       

                  

                           

            

      

       

                  

                           

            

      

الم ا  ة    الت   ة 

 ABC      ا  الن اط

ا  ا  الموازنة 

 (ABB)    ا ا  الن اط
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 النطال بالمثال التال :ويمكن توضيح الموازنة التقليدية والموازنة عل  سااا 
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 ملخص الوحدة العاشرة

ه  نظام للموازنات يركز عل  تحديد , الموازنة عل  سااا النطال -1
التكاليف المخللة لألنطلة الالزمة إلنتاج وتوزيع الالع والخدمات 

 المخللة.

 تتميز الموازنات المعدة عل  سااا النطال بأنها: -2

 تحاين كفاءة العمليات والرقابة عل  التكاليف.تااعد ف   -

 تااعد ف  التعرف عل  محركات القيمة. -

 المنطآت من الموارد واللاقة. باحتياجاتتااعد ف  التنبؤ  -

 تحديد مجاالت تحاين وتلوير العمليات. -

يعتمد إعداد التكاليف عل  سااا النطال عل  سن األنطلة تاتهلك  -3
تهلك األنطلة. وبالتال  تحمل التكاليف الموارد)التكلفة(, والمنتج يا

بناء عل  مدى , عل  الوحدات المنتجة من الالعة سو الخدمة
 لألنطلة. ااتخدامها

 الية:تتعد الموازنة عل  سااا النطال وفقا للخلوات ال  -4

 .واحتياجاتهمدرااة الماتهلكين الماتهدفين وتحديد رغباتهم  -

 الالعة. تحديد األنطلة الالزمة إلنتاج الخدمة سو -

 تقدير ماتوى الموارد الالزم لألداء الجيد لألنطلة. -
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 الوحدة العاشرة على أسئلة

 ما مفهوم الموازنة عل  سااا النطال؟ -1

 لفرق بين الموازنة عل  سااا النطال وبين الموازنة التقليدية؟ا ما -2

 الموازنة عل  سااا النطال. ااتخدامحدد مزايا  -3

يف عل  سااا النطال وتحديدها وفقا للمدخل لفرق بين تحديد التكالا ما -4
 التقليدى؟

 وضح خلوات إعداد الموازنة عل  سااا النطال. -5

قارن بين سالوب إعداد الموازنة عل  سااا النطال وسالوب إعداد  -6
 .الموازنة التقليدية
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 مبادئ اعداد الموازنات التخطيطية اسس و 
 

 -:التخطيطية الموازنات إعداد أسس

 لممبةادئ تخضة  ال وبالتةال  المنشةةة أدارة تخة  داخميةة خطةة التخطيطيةة الموازنةة إن
 المجةالس مةن أي مةن صةادرة مبةادئ أو تعميمةات أي توجةد ،وال عميهةا المتعةار  المحاسةبية
مراعاتهةا  يجةب عامةة أسةس هنالة  ولكةن الموازنةة إعةداد عمميةة تةنم  المتخصصةة المحاسةبية

 األنشةطة برمجةة إلة  تهةد  ماليةة كخطةة تجاحهةا لضةمان الموازنةة وتنفيةذ إعةداد عنةد
 : كاالت  األسس وهذ لممنشةة االقتصادية

 : المنشأة ألهداف الموازنة مالئمة .1
 وقابمةة بوضةوح محةدد  تكةون أن يجةب والتة  المنشةةة أهةدا  أسةاس عمة  الموازنةة تنبنة 

 إلعةداد األساسة  الحةافز تمثة  طموحةات وضةمن المنشةةة مةرو  حةدود فة  والتنفيذ لمتطبيق
 .الموازنة

 : مالئمة الهيكل التنظيمي لممنشاة .2
 تفصةيم  وصة  وضة  مة  لممنشةةة اإلداري الهيكة  تنمةي  إعةادة الموازنة إعداد عممية تسبق

 الموازنةة تقةدي  ويةت  السةمطة خطةوط وتوضةي  المتعددة اإلدارية ولياتؤ المس وتحديد لمومائ 
 ،وتحديةد تعةار  دون العمة  بانسةياب يسةم  بحيث لممنشةة التنميم  الهيك  م  يتالء  بما

 والهيكة  الموازنةة أنشطة تصني  تطابق خال  من المختمفة لموحدات الخطة عن االنحرافات
 .لممنشةة التنميم 

 الحسابات:مالئمة الموازنة لمنظام المحاسبي ودليل  .3
 لمنما  الموازنة مالئمة أن اال المحاسب  النما  من جزءا تشك  ال الموازنة أن من الرغ  عم 

 عمميةة لتسةهي  أساسةياً  امةرا  عةدي الحسةابات دلية  مة  تتفةق حسةابات واسةتخدا  المحاسةب 
 .المخططة و الفعمية البيانات بين المقارنة

 لممنشاة:الحصول عمى تأييد المستويات االدارية  .4
اداري وهو المسؤو  عن اعتماد الموازنة واعطاء االذن بتنفيذها ابتداء  من اعم  مستوى 

وفقةةا لمموازنةةةة ، ان موافقةةة االطةةةرا   الةة  ادنةة  مسةةةتوى اداري يسةةاه  فةةة  تنفيةةذ االنشةةةطة
 المعنية عم  الموازنة يضمن عد  وجود اية مقاومة عند تنفيذها .

لضطططمان تنطططاون المسطططتويات االداريطططة الم تم طططة لتن يططط  ربطططل الموازنطططة بنظطططام الحطططوا ز  .5
 . الموازنة
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 :كاالتي وهي األساسية المبادئ من بندد الت ليلية الموازنة إعداد يرتبل
 حسةن الة  تةؤدي إرشةادية أسةس بةنهةا تعةر  الموازنةات إعةداد تحكة  التة  العمميةة المبةادئ نا

 . التخطيطية الموازنات أعداد تحك  الت  العممية والمبادئ الموازنات استخدا 

 :الشمو  مبدأ .1
 المنشةة نشاط أوجه بين الفص  وعد  بالمنشةة النشاط أوجه كافة عن الموازنة بيانات تعد أن البد

 مة  بةاألخر نشةاط كة  عالقةة االعتبةار فة  األخةذ و الرئيسية األهدا  من جزء منها ك  باعتبار
 .لممنشةة- الكمية االهدا  عم  أثار  بحث
 : الموازنة وحدة مبدأ .2
 التقديرية القوائ  من والعديد والتفصيمية الفرعية الخطط من ةمسمس من صورتها ف  الموازنة تتكون
 كمةا بينها التجانس يتحقق حت  واحدة شاممة خطة الفرعية الخطط هذ  يجم  أن الضروري ومن
 الموازنة من جزء ك  أن حيث التقديرية القوائ  بين كام  وتنسيق تا  ترابط هنال  تكون أن يجب
 .األخرىباألجزاء  يتةثر

 :قادمة فترة عن تقديرياً  البيانات إعداد مبدأ .3

 التنبةؤ ذلة  ويتطمةب القادمةة الموازنةة فتةرة عةن تقديريةة بيانةات إعةداد عمة  الموازنةة تعتمةد
 وتقو  المختمفة العمميات بين التبادلية العالقات وتحديد الموازنة فترة خال  المختمفة بالعمميات

 . البيانات من الكثير تحمي  تتطمب عممية وقواعد أسس عم  التنبؤ عممية

 :التوقيت أو الزمن  التوزي  مبدأ .4

 تقسة  كةةن حةدوثها احتمةا  حسةب الموازنةة فتةرة مةدار عمة  وتوزيعهةا العمميةات توقيةت أي
 اجةزاء عمة  بالموازنةة األرقةا  توزية  يعنة  ال الزمنة  التوزية  وعمميةة فتةرةقرارات  ال  الموازنة
 توقة  أو احتمةا  حسةب الموازنةة فتةرة خةال  العمميةات توقيةت هةو المقصةود وانمةا ، السةنة

 قةد الت  واالختناقات تفادي الزمن  التوزي  عممية عم  المترتبةمزايا ال أه  ومن فعالً  حدوثها
 .المختمفة العمميات بين الزمن  التوازن فقدان نتيجة المنشةة لها تتعر 

 :المسئولية ومراكز الموازنة تنبؤات بين الربط مبدأ .5
 الموازنة تقديرات بين الريط من البد والرقابة لمتخطيط كةداة الموازنة فعالية تحقيق يمكن حت 
 الموازنة تقديرات توزي  طريق عن هذا ويتحقق المنشةة ف  والمسؤولية  مراكز االشرا  وبين

 .مرسومة لخطة وفقاً  تسير أن الوحدات لهذ  يمكن حت  المخالفة التنميمية الوحدات بحسب
 يمكةن وبالتةال  التنميمية، الوحدات حسبلتقديرات ا بهذ  الفعمية النتائج مقارنة يتسن  وحت 
 بةين والةريط الكفةاءات وتشةجي  االسةرا  الضةع  نةواح  لمعالجةة الالزمةة الخطةوات اتخةاذ

 لممسةتويات الموازنةة تنفيةذ عةن دوريةة تقةارير تعةد حيةث ؤوليةالمسة ومراكةز الموازنةة تقةديرات
 .المختمفة اإلدارية
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 والمرونة مبدا الثبات  .6

 عمة  تعةد التة  هة  الثابتةة والموازنةة مةرن أسةاس عمة  أو ثابةت أسةاس عمة  الموازنةة تعةد قد
 المستوى هذا أساس عم  الموازنة تقديرات جمي  إعداد يت  بحيث لمنشاط واحد مستوي أساس
 بدرجةة الموازنةة فة  المحةدد المستوى عن الفعم  النشاط مستوى تغير فإذا النشاط من الثابت
 .النشةاط مسةتوى تغيةر ضةوء فة  الموازنة تقديرات جمي  تعدي  من البد كان وممحومة كبيرة
 االنحرافةات إمهةار عمة  قةدرتها وعةد  الفعالةة الرقابةة تحقيةق فة  الثابتة الموازنة قصور ويبرز

 عن الفعم  اإلنتاج  النشاط مستوى اختال  عند المقدرة واألرقا  الفعمية األرقا  بين الحقيقية
 وذلة  المرنةة الموازنةات اسةتخدا  تة  القصةور هذا لمعالجة و المقدرة اإلنتاج  النشاط مستوى
 . معاً  وااليرادات التكالي  عم  الرقابة تحقيق بهد 

 

 األهدا  تحديد مبدأ.  7
 يقةو  قةد الةذى التعةار  االعتبةار بعةين ويؤخةذ ودقيقة جادة ساتدرا وفق األهدا  وض  يت 
 الغةر  تحقيةق يكفة  بمةا األهةدا  بةين التوفيةق وضةرورة المختمفةةالدارات ا أهةدا  بةين

 .لممشروع األساس 

 :الحوافز توفير مبدأ.8
 تةوفير األمةر يطمةب و لمعةاممين السةموكية الجوانةب تجاهة  الموازنةات وضة  عنةد ينبغة  ال

 وبدون معنوية أو مادية الحوافز تم  تكون وقد بالموازنة االلتزا   ال  تدفعه  لمعاممين حوافز
 حالةة الة  بالمنشةةة والوصةو  اإلنتةاج لزيةادة العةاممون يتحةر  ال قةد الدواف  أو الحوافز توفير
 .توازن

 .مبدا التوازن 9

 االسةتخدامات و المةوارد بةين أو اإلنفةاق و الةدخ  بةين التةوازن مةن البةد الموازنةة إعةداد عنةد
 .األخر عم  أحدهما تغط  ال حت 

 :والتكام  التنسيق مبدأ. 11
 بةين التنسةيق يةت  كمةا الفرعيةة الموازنةات بةين والتكامة  التنسةيق مةن البةد الموازنةة إعةداد عنةد
 .والموازنة بالخطة الواردة األنشطة أوجه كافة
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 -:الت ليلية الموازنات إعداد أسباب

 وتتمثة  اإلداريةة كفاءتهةا لرفة  الموازنة بةسموب األخذ إل  المنشةة إدارة تدف  عديدة أسباب هنال 
 : ف 

 : المنشةة أنشطة لكافة الدوري التخطيط تتطمب الموازنة.1
 المستويات ك  وحث لمموارد االمث  االستغال  بهد  وفعالية بكفاءة اعداها من تتحقق لك  ذل 

 .المشاك  هذ  وح  مواجهة وسب  المتوقعة المشاك  ك  ف  المسبق التفكير عم  االدارية

 االفراد  لدى التكميف  الوع  تخمق. .2
 أنةه التكميفة  بةالوع  تسةمية مةا اإلدارة رجةا  مةن الكثيرين لدى يتولد استخدامها و الموازنة إعداد
 أنشةطته  ومناف  تكالي  وتحمي  دراية ألهمية االدرا  و االهتما  و الحر  من نوع لديه  يتولد

 . ومشروعاته 
 نما  كفاءة من وتزيد االفراد بين التعاون روح تشج  و التنسيقية االدارة كفاءة تحسن الموازنة. 3

 .بالمنشةة االتصا 

 .االداء لتقيي  متكام  نما  توفر الموازنة. 4
 .المعمومات و البيانات عر  و التحمي  ف  الكم  القياس أو باالتجا  تةخذ الموازنة. 5
 .المنشةة أهدا  تحقيق صوب واألنشطة الجهود كافة تحري . 6

 
 

 فة  التقديريةة الموازنةات نما  فاعمية مدى عم  المؤثرة الخارجية و الداخمية العوام  أه  تنحصر
 -:االت 

 إليهةا تنتمة  التة  لمصةناعة التكنولةوج  التقةدي  درجةة تةرتبط :الفنيةة النةواح  تعقيةد مةدى .1
 لممنشةةة المسةتقبمية االسةتخدامات و بةالموارد لمتنبةؤ بالنسةبة التةكةد عةد  بةدرجات المنشةةة
 عةد  درجةات زادت المنشةةة إليهةا تنتمة  التة  الصةناعة فة  الفنيةة النةواح  تعقةدت فكممةا
 .النما  فاعمية درجة وقمت التخطيط صعوبة ازدادت بالتال  و التةكد

 

 المنشةاة خاللةه مةن تعمة  الةذي السةوق بإطةار المعةوق هةذا يتعمق :السوقية البيئة طبيعية .2
 الخارجيةة االسةواق عمة  واالنفتةاح بالمنافسةة خاصةة ومةؤثرات  عوامة  مةن يتضةمنه ومةا

 ، المنافسةة درجةة قمةت ، الخارجيةة االسةواق عمة  واالنفتةاح المنافسةة درجةة قمةت فكممةا
 احتمةاالت مةن ويزيةد التخطةيط عمة  يسةاعد ممةا المسةتقبمية السةوق بةةحوا  التنبةؤ وسةه 
 يعقد أن شةنه من هذا فإن الحر االقتصاد بصفات يتس  السوق كان واذا ، النما  فاعمية
 .المحمية السوق عم  العالمية األسواق نمرا لمؤثرات والتنبؤ التخطيط مشاك 
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 الدولة سياسات بعوام  يتةثر التخطيطية الموازنات نما  يرتبط :الحكومية التشريعات نوع .3

 السياسة عم  ذل  عم  وتةثر الجزئ  االقتصاد ف  الدولة تدخ  مدى حيث من المحمية
 . وكميته اإلنتاج ونوعية السعرية

 
 بنمةا  المنشةة ارتبطت إذا أنه البديه  من  :)المنشةة استقاللية( لممنشةة القانون  الشك  .4

 اسةتقاللية درجةة عمة  مةا حةد إلة  يةؤثر أن شةةنه مةن هذا فإن والتابعة القابضة الشركات
عةداد بةالتخطيط المتعمقةة قراراتهةا اتخةاذ فة  المنشةةة  فةإن ولةذل  التخطيطيةة الموازنةات وا 
 تحقيةق مةن يمكنها الذي مناخ لديها يتوفر والتابعة القابضة بنما  المرتبطة غير المنشةة
 .التخطيطية الموازنات لفاعمية أكبر درجات

 
 لمموازنةة مراكةز عمة  يحتةوي سةمي  تنميمة  هيكة  وجةود إن :لممنشةةة التنميمة  الهيكة  .5

 نمةا  فاعميةة مةن يزيةد فإنةه والمسةؤوليات والسةمطات االختصاصةات بوضةوح ويحةدد
 .صحي  والعكس التخطيطية الموازنات

 
 الشخصةية العالقةات تعمةب :التنمةي  فة  االفةراد بةين المتداخمةة الشخصةية العالقةات .6

 نمةا  فاعميةة تحديد ف  هاماً  دورا المختمفة اإلدارية المستويات ف  االفراد  بين المتداخمة
 بين والثقة التعاون جوانب توفرت إيجابية العالقات هذ  كانت كمما إذ التخطيطية الموازنة
 الفرصةة فةإن وبالتةال  التخطيطيةة الموازنةات وتنفيةذ إلعةداد المختمفةة المراحة  فة  االفةراد
 . صحي  والعكس النما  إلنجاح متاحة تكون

 

 -:الت ليلية الموازنات إعداد قواعد

 .حد  عم  كال الرأسمال  التكوين و الجارية العمميات التخطيطية الموازنة تميز. 1
 زمنيةاً  توزيعةاً  ) النقديةة و المالية و العينية( السنوية الموازنات بتوزي  االقتصادية الوحدة تمتز . 2

 . الرئيسية االقتصادية لألنشطة طبقاً  الموازنات هذ  تقسي  يتعين كما ، سنوي ب ر  شهري او
 مةن جانبةاً  تةزاو  التة  الفةروع عمة  جغرافيا السنوية الموازنات بتوزي  االقتصادية الوحدة تمتز . 3

 الرئيسية االقتصادية أنشطتها
 عمميات ك  تخد  الذي بالنماذج التخطيطية الموازنة إعداد عند االقتصادية الوحدة تمتز .. 4

 .التخطيط
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 -: الوجه عم  مجمعه التكمفة مراكز بالتكالي  التخطيطية الموازنة تربط. 5

 - االنتاج مراكز

 - االنتاجية الخدمات مراكز

 - التسويقية الخدمات مراكز

 - والتمويمية االدارية الخدمات زمراك

 .الرأسمالية العمميات كزمرا
 
 الت ليلية بالموازنات لمرقابة األساسية المتلمبات 

 ف  ليت  المنشةة ف  ادارة اتك  وصالحية نطاق يحدد لممؤسسة وتنميم  محاسب  هيك  وجود . 1
 .التنفيذ وحسن الموازنة تطبيق عممية ف  قس  ك  مسؤوليات تحديد ذل  ضوء

 ف  المختمفة لألنشطة المتوقعة بالتكالي  التنبؤ صحة يضمن جيد معيارية تكالي  نما  وجود. 2
 المعياريةة التكةالي  لبنةاء السةابقة الفعميةة التكةالي  الة  نةتحك  أن الضةروري غيةر وكة . المنشةةة
 فة  فعمة  اسةرا  وجةود الة  يةؤدي ممةا السةابق ف  التكالي  عم  رقابة نما  يوجد ال أنه ،وذل 

 المقدرة المعيارية التكالي  عم  بناء تعد أن يجب الموازنة ف  الماهرة األرقا  فةن وعميه التكالي 
 .مسبقا

 لةديها تكةون أن يجةب وكةذل  عميهةا الممقةاة والمهةا  بالمسةؤوليات تامةة درايةة عم  االدارة تكون. 3
 التة  األهةدا   الة الوصةو  و الموازنةة تنفيةذ حسةن لضةمان والنفقات االيرادات حج  عن تصور
 .العميا االدارة لها تخطط
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 :أدناه مبين كما الصناعية النصر لشركة المتوقعة المبيعات الفصلية قدرت /مثال 

 الرابع الثالث الثاني االول الفصل

 1500 2000 1500 1000 حجم المبيعات )وحدة(

 

 فاي  ونالمادين /ح وان رصايد وحادة  /ديناار 75 الواحادة الوحادة بياع ساعر إن علماا  

 إن كالل  األول  الفصال خالل دينار وسيسادد  24000بمبلغ قدر   13/31/1002

% مان قيماة  40تقاوم علاا اسااح تحصايل  المبيعاات تحصايل فاي الشاركة سياساة

 % خلل الفصل التالي لفصل البيع . 60المبيعات خلل فصل البيع و

المطلوب // اعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات المتوقعة وجدول المقبوضاات النقدياة 

   .13/31/1002ولغاية  3/3/1002من للسنة المالية 

 

 الصناعية النصر لشركة المتوقعة للمبيعات التخطيطية الموازنة

الفصل  البيان 

 االول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

السنة 

1002 

 المبيعات المتوقعة )وحدة(

           سعر بيع الوحدة)دينار(

1000 

75 

1500 

75 

2000 

75 

1500 

75 

6000 

75 

 450000 112500 150000 112500 75000 المبيعات المتوقعة )بالدينار(

 
 الصناعية نصرجدول المقبوضات النقدية عن المبيعات المتوقعة لشركة ال    

 31/12/2002ولغاية  1/1/2002للسنة المالية من  

الفصل  البيان
 االول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع

السنة 
2002 

 رصيد
 المدينون

 ح/ المدينون 

 3 فمبيعات المقبوضات عن 

 1 فمبيعات المقبوضات عن 

  1 فمبيعات المقبوضات عن 

 4 فمبيعات المقبوضات عن 

24000 

30000 

 ــــ

 ــــ

 ـــــ

 ــــ

45000 

45000 

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

67500 

60000 

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ـــــ

90000 

45000 

24000 

75000 

112500 

150000 

45000 

 ــــ

 ـــــ

 ــــ

 ـــــ

67500 

 67500 406500 135000 127500 90000 54000 مجموع المقبوضات النقدية

   31/12/2002رصيد المدينون في               
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 كما مبين ادناه: 1032( قدرت المبيعات المتوقعة لشركة الحسن الصناعية لسنة 1مثال )

 الفصل الرابع الفصل الثالث الثانيالفصل  الفصل االول البيان

 20000 40000 30000 10000 المبيعات المتوقعة ) وحدة (

/ وحااادة  وان رصااايد ح/ المااادينون فاااي   20 $علماااا ان ساااعر بياااع الوحااادة الواحااادة 

  كلل  فاان  1032$وسيسدد خلل الربع االول من  90000قدر بمبلغ  13/31/1032

% مان قيماة المبيعاات خالل  70سياسة الشركة في التحصيل تقوم علا اسااح تحصايل 

 %خلل الربع التالي للبيع . 30ربع البيع و 

المطلااوب //اعااداد الموازنااة التخطيطيااة للمبيعااات المتوقعااة وجاادول المقبوضااات النقديااة  

 . 1032للسنة المالية 

 الحـــــــــل:

 1032الموازنة التخطيطية للمبيعات المتوقعة لشركة الحسن الصناعية لسنة  

الفصل  البيان

 االول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

السنة المالية 

1032 

 المبيعات المتوقعة ) وحدة (

 سعر بيع الوحدة ) دوالر(

10000 

20 $ 

30000 

20 $ 

40000 

20 $ 

20000 

20 $ 

100000 

20 $ 

 2000000 400000 800000 600000 200000 المبيعات المتوقعة )دوالر(

 

 الصناعية لحسنجدول المقبوضات النقدية عن المبيعات المتوقعة لشركة ا

 31/12/2012ولغاية  1/1/2012للسنة المالية من 

الفصل  البيان
 االول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع

السنة 
2012 

رصيد 
 المدينون

 ح/ المدينون 

 3 فمبيعات المقبوضات عن 

 1 فمبيعات المقبوضات عن 

  1 فمبيعات المقبوضات عن 

 4 فمبيعات المقبوضات عن 

90000 

140000 

 ــــ

 ــــ

 ـــــ

 ــــ

60000 

420000 

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

180000 

560000 

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ـــــ

240000 

280000 

90000 

200000 

600000 

800000 

280000 

 ــــ

 ـــــ

 ــــ

 ـــــ

120000 

 120000 1970000 520000 740000 480000 230000 مجموع المقبوضات النقدية

 31/12/2012رصيد المدينون في                     
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  لإلنتاج. الموازنة التخطيطية 2

موزعة حسب المدة الزمنية ومعبرا عنها يجب انتاجه خلل الفترة المخططة للموازنة  وتمثل ما

بوحدات كمية   وتعتمد هله الموازنة بشكل اساح علا الوحدات المتوقع بيعها والتي يتم 

الحصول عليها من الموازنة التخطيطية للمبيعات المتوقعة   فضل عن لل  يتطلب اعداد موازنة 

ترغب الشركة االحتفاظ به اخر المدة  االنتاج تحديد سياسة االحتفاظ مخزون البضاعة التامة اللي

   ويمكن احتساب الوحدات المطلوب انتاجها لفترة معينة علا اساح المعادلة االتية :

الوحدات المطلوب انتاجها ـــ عدد الوحدات المتوقع بيعها + مخزون اخر المدة ـــ مخزون اول 

 المدة 

  بالعودة الا معطيات المثال السابق وعلا فرض ان الشركة ترغب باالحتفاظ برصيد من

% من المبيعات المتوقعة للفصل التالي   علما ان 10مخزون البضاعة التامة يمثل 

 .وحدة   1100بلغت  1002المبيعات المتوقعة للفصل االول لعام 

 الرابع الثالث الثاني االول الفصل

 1500 2000 1500 1000 وحدة(حجم المبيعات )
 

 الحـــــل: 

 لشركة النصر الصناعية لإلنتاجالموازنة التخطيطية 

 13/31/1002ولغاية  3/3/1002للسنة المالية من 

الفصل  البيان 

 االول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

السنة 

1002 

 المبيعات المتوقعة )وحدة(

           + مخزون اخر المدة

1000 

150 

1500 

200 

2000 

150 

1500 

110* 

6000 

110 

 6110 1610 2150 1700 1150 مج االحتياجات االنتاجية 

 (100) ( 150) ( 200) ( 150) (**100) ــ مخزون اول المدة ) وحدة(

 6010 1460 1950 1550 1050 عدد الوحدات المطلوب انتاجها
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باالعتمااد علاا سياساة الشاركة فاي تحدياد مخاازون اخار المادة فاان مخازون اخار الماادة *

البالغاة  1002%من المبيعات المتوقعاة للفصال االول / 10يمثل  1002للفصل الرابع / 

 %( .1100*10وحدة ) 1100

**باالعتماد علاا سياساة الشاركة فاي تحدياد مخازون اخار المادة فاان مخازون اول المادة 

واللي يمثل بادوره  1002يمثل مخزون اخر المدة للفصل الرابع / 1002للفصل االول /

 %(.1000*10وحدة ) 1000البالغة  1002% من مبيعات الفصل االول /10نسبة 

 



 إعداد الموازنات التشغٌلٌة الجارٌة
 ) موازنة األجور المباشرة , موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  

 وموازنة المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة (
  

 أوالً : تعرٌف وإعداد موازنة األجور المباشرة :
  : برنامج اإلنتاج المخطط للمنشؤة من القوى العاملة  احتٌاجاتتختص هذه الموازنة بتقدٌر

 وذلك خالل فترة الموازنة وهً :
 تقدٌرات ساعات العمل المباشر الالزم للوفاء ببرنامج االنتاج المخطط. (1
 تقدٌرات تكلفة العمل المباشر ) األجور المباشرة ( خالل فترة الموازنة . (2

 
 ٌالحظ على موازنة األجور المباشرة اآلتً :

 
 تقدٌرات ساعات العمل المباشر الالزم لبرنامج اإلنتاج المخطط .1

 احتٌاج الوحدة من ساعات العمل المباشر X= كمٌات اإلنتاج التقدٌري 
 

 تقدٌرات تكلفة العمل المباشر ) األجور المباشرة ( .2
 معدل األجر التقدٌري للساعة X= تقدٌرات ساعات العمل المباشر  

 
 المباشرة فً ضوء معلومات عن :ٌتم إعداد موازنة األجور  .3

 موازنة اإلنتاج ) كمٌات اإلنتاج التقدٌري ( -

معدالت استخدام العمل المباشر فً العملٌة اإلنتاجٌة , معدل األجر التقدٌري لساعة  -
 العمل المباشر 

 
 

 موازنة األجور المباشرة :  :مثال 
 

توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنات 
 : 2003تخطٌطٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة للعام القادم 

 هً : 2003كمٌات اإلنتاج التقدٌري خالل الفترات الربع سنوٌة للعام القادم  (1
 وحدة على التوالً . 3500,  4050,  5050,  2000

 وحدة المنتج من ساعات العمل المباشر بساعتٌن . احتٌاجاتتقدر  (2
 . دٌنار 6معدل األجر التقدٌري لساعة العمل المباشر  (3

 
 المطلوب :
 . 2003إعداد موازنة األجور المباشرة لشركة ) الحمد ( للعام القادم  (1
 تحدٌد األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة . (2

 
 
 
 
 
 
 



 الحــــل
 

 : 2003موازنة األجور المباشرة لشركة الحمد للعام 
 

 
 

 تحدٌد األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة : .1
 

السابقة لألجور المباشرة ٌمكن حساب األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة من الموازنة 
 خالل فترة الموازنة , حٌث أن :

 
معدل أجر  Xاألجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة = احتٌاجات الوحدة من ساعات العمل المباشر 

 تقدٌري للساعة 
 للساعة  دٌنار X   6ساعة عمل مباشر   2=      
  دٌنار 12=       

 
 ثانٌاً : تعرٌف وإعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة :

  تختص هذه الموازنة بتقدٌر : إحتٌاجات برنامج اإلنتاج المخطط للمنشؤة من عناصر
التكالٌف اإلنتاجٌة األخرى) بخالف تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة ( خالل الفترة 

 ع الغٌار ورواتب المشرفٌن واستهالك المعدات اإلنتاجٌة .القادمة , مثل الوقود وقط
 

 ٌالحظ على موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة اآلتً :
 

 ٌتم إعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة فً ضوء معلومات عن : .1
 موازنة اإلنتاج ) كمٌات اإلنتاج التقدٌري ( (1
 العمل المباشر (موازنة األجور المباشرة ) ساعات  (2
معدالت التحمٌل التقدٌرٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  (3

 المتغٌرة والثابتة .
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 2003القادم 

 16000 3500 4050 5050 2000 كمٌة اإلنتاج التقدٌرٌة ) وحدة (

X الوحدة من ساعات العمل  احتٌاجات
 المباشر

 X 2   X 2   X 2   X 2   X 2  

اإلنتاج من  ساعات العمل  احتٌاجات= 
 المباشر

5400 11500 2500 0000 33400 

X  معدل أجر تقدٌري للساعة X  6 X  6 X  6 X  6 X  6 

 200400 42000 50000 62000 32400 ( دٌنار= أجور مباشرة تقدٌرٌة ) 



من المفضل عند إعداد هذه الموازنة ضرورة الفصل بٌن عناصر التكالٌف اإلنتاجٌة  .2
غٌر المباشرة المتغٌرة والعناصر الثابتة ألغراض إعداد الموازنة بشكل تحلٌلً تفصٌلً 

 ما ٌضمن خدمة أغراض التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات بشكل أفضل .ب
 موازنة التكاليف اإلنتاجية غير المباشرة :مثال على 

توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنات 
 : 2003تخطٌطٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة للعام القادم 

 هً : 2003كمٌات اإلنتاج التقدٌري خالل الفترات الربع سنوٌة للعام القادم  (1
 وحدة على التوالً . 3500,  4050,  5050,  2000

 وحدة المنتج من ساعات العمل المباشر بساعتٌن . احتٌاجاتتقدر  (2
لكل ساعة عمل  دٌنار 5ٌقدر معدل التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة المتغٌرة بـمبلغ  (3

 اشر .مب
بمبلغ  2003تقدر التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للفترة الربع سنوٌة من العام القادم  (4

 . دٌنار 51212
 

 المطلوب :
إعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة لشركة ) الحمد ( للعام القادم  (1

2003 . 
فترة تحدٌد متوسط التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة خالل  (2

 الموازنة .
 

 تمهٌد االجابة :
ٌقدر على أساس  أن معدل تحمٌل التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة المتغٌرةالحظ  (1

 ساعات العمل المباشر , لذلك فإن :
 

 تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة متغٌرة لكل ربع سنة =
معدل تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة  Xساعات عمل مباشرة للوحدة  Xكمٌة إنتاج تقدٌري 

 متغٌرة للساعة
 

 
, وحٌث أنها  دٌنار 51212الحظ أن التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للفترة الربع سنوٌة مبلغ  (2

 تكلفة ثابتة ال تتغٌر من ربع سنة إلى ربع سنة آخر .
ثابتة  وتكون : جملة التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للعام القادم = مجموع تكالٌف إنتاجٌة

 لألربع فترات الربع سنوٌة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحــــل
 : 2003موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة لشركة الحمد للعام  .1

 اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة خالل فترة الموازنة :تحدٌد متوسط التكالٌف  .2
 

من الموازنة السابقة للتكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة ٌمكن حساب متوسط التكلفة 
 اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة :

 
 متوسط تكلفة إنتاجٌة غٌر المباشرة تقدٌرٌة للوحدة الواحدة  =

 2003/ كمٌة اإلنتاج التقدٌري للعام  2003جٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام جملة تكالٌف إنتا
 وحدة  16000/  402641= 

 للوحدة  دٌنار 24=   
 

 ثالثاً : تعرٌف وإعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة :
  الالزمة تختص هذه الموازنة بتقدٌر : عناصر المصروفات التسوٌقٌة المتغٌرة والثابتة

لنشاط البٌع والتوزٌع خالل الفترة المقبلة , وكذا تتضمن تقدٌرات عناصر المصروفات 
االدارٌة المتغٌرة والثابتة فً مختلف نواحً وأنشطة المنشؤة بخالف االنتاج والتسوٌق خالل 

 الفترة المقبلة .
 

 ٌالحظ على موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة اآلتً :
 

تم إعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة فً المنشآت الصناعٌة ٌ .1
 والتجارٌة فً ضوء معلومات عن :

 موازنة المبٌعات ) كمٌات وقٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ( (1

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 2003القادم 

 : غٌر مباشرة متغٌرة      

 16000 3500 4050 5050 2000 (كمٌة اإلنتاج التقدٌرٌة ) وحدة 

X الوحدة من ساعات العمل  احتٌاجات
 المباشر

 X 2   X 2   X 2   X 2   X 2  

اإلنتاج من  ساعات العمل  احتٌاجات= 
 المباشر

 =
5400 

 =
11500 

 =2500  =0000  =33400 

X   معدل تحمٌل تكالٌف غٌر مباشرة
 متغٌرة للساعة

X  5 X  5 X  5 X  5 X  5 

تقدٌرات تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة = 
 متغٌرة

 =
20000 

 =
50500 

 =40500  =35000  =160000 

 : 235641 51212 51212 51212 51212 غٌر مباشرة ثابتة 

 جملة تقدٌرات تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 ) متغٌرة + ثابتة (

15212 116412 106412 23212 402641 



معدالت التحمٌل التقدٌرٌة لعناصر المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة  (2
 المتغٌرة والثابتة .

 
 التسوٌقٌة :عناصر المصروفات  .2

بعضها متغٌر ٌتغٌر حسب تغٌرات حجم النشاط ) المبٌعات ( مثل : مواد التعبئة  -
 والتغلٌف وعموالت البٌع .

 وبعضها ثابت ال ٌتغٌر مع تغٌرات حجم النشاط مثل رواتب ادارة التسوٌق -
 

 واإلدارٌة :  البٌعٌة( : موازنة المصروفات  0حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنة 

 : 2003المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة للعام القادم 
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 

كمٌة المبٌعات التقدٌرٌة ) 
 وحدة (

2000 6000 5000 4000 

التقدٌرٌة ) قٌمة المبٌعات 
 وحدة (

120000 360000 300000 240000 

 
, وجملة المصروفات  من قٌمة المبٌعات% 3تقدر المصروفات التسوٌقٌة المتغٌرة بمعدل  (1

 . دٌنار 1400التسوٌقٌة الثابتة السنوٌة بمبلغ 
 . دٌنار 16000تقدر جملة المصروفات االدارٌة السنوٌة بمبلغ  (2
 

 المطلوب :
 . 2003إعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة لشركة الحمد للعام القادم 

 تمهٌد االجابة :
 X 3%المبٌعات للربع سنة   قٌمةتقدٌرات مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة فً الربع سنة =  (1

 
.. توزع بالتساوي على الفترات الربع  دٌنار 1400مصروفات تسوٌقٌة ثابتة سنوٌاً =  (2

 سنوٌة ألنها ثابتة ال تختلف وال تتغٌر من ربع الى ربع سنة آخر .
 دٌنار 2100فترات ربع سنوٌة  =  4/  1400مصروفات تسوٌقٌة للربع سنة = 

 
.. توزع بالتساوي على الفترات الربع  دٌنار 16000مصروفات ادارٌة ثابتة سنوٌاً =  (3

 بتة ال تختلف وال تتغٌر من ربع سنة الى ربع سنة آخر .سنوة ألنها ثا
 دٌنار 4000فترات ربع سنوٌة  =  4/  16000مصروفات ادارٌة للربع سنة = 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هً : 2003احتٌاجات برنامج االنتاج من ساعات العمل المباشر خالل العام القادم  .1

 150000 -أ 
 250000 -ب 
 050000 -ج 
 600000 -د 

 
 هً : 2003جملة األجور المباشرة التقدٌرٌة خالل العام القادم  .2

 150000 -أ 
 250000 -ب 
 050000 -ج 
 600000 -د 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 2003القادم 

 : مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة      

 1020000 240000 300000 360000 120000 ( دٌنارقٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ) 

X  معدل تحمٌل مصروفات تسوٌقٌة
 متغٌرة

 X 3 %  X 3 %  X 3 %  X 3 %  X 3 % 

 3600=  = مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة تقدٌرٌة
 =

10100 
 =2000  =0200  =1400 

 1400 2100 2100 2100 2100 +  مصروفات تسوٌقٌة ثابتة

= تقدٌرات مصروفات تسوٌقٌة ) متغٌرة 
 وثابتة (

 =5000 
 =

12200 
 =11100  =2300  =32000 

 : 16000 4000 4000 4000 4000 مصروفات ادارٌة 

جملة تقدٌرات مصروفات وتسوٌقٌة 
 وادارٌة

2000 16200 15100 13300 55000 

 الفقرة التالٌة تتعلق بجمٌع األسئلة . 
بننـ  2003تصنننع إحنندى الشننركات منتجنناً معٌننناً , وقنندرت كمٌننة االنتنناج مننن هننذا المنننتج فننً العننام القننادم 

سناعات عمنل مباشنر , ومعندل األجنر  3وحدة وتحتاج الوحدة من هذا المننتج فنً التصننٌع النى  50000
 4المتغٌنرة للسناعة  دٌنار, ومعدل التحمٌل التقدٌري للتكالٌف االنتاجٌنة غٌنر المباشنرة 5التقدٌري للساعة 

 دٌنار.  200000دٌنار , وجملة التكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة الثابتة التقدٌرٌة السنوٌة  
 وبناء على هذه المعلومات فإن :

 

 

 ساعات مباشرة للوحدة Xتقدٌرات ساعات العمل المباشرة = كمٌات إنتاج التقدٌري 



 
 
 
 
 
 
 
 : 2003تقدٌرٌة خالل العام القادم  متغٌرةجملة تكالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة  .3

 150000 -أ 
 250000 -ب 
 050000 -ج 
 600000 -د 

 
 

 
 
 
 هً : 2003تكالٌف غٌر مباشرة تقدٌرٌة خالل العام القادم  جملة .4

 250000 -أ 
 100000 -ب 
 350000 -ج 
 600000 -د 

 
 
 
 
 

 هً : 2003خالل العام القادم  للوحدةمتوسط تكلفة انتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة  .5
 دٌنار 12 -أ 
 دٌنار 16 -ب 
 دٌنار 15 -ج 
 ال شئ مما سبق -د 

 
 
 
 
 
 
 

 5 4 3 2 1 السوائل

 ب ب د ج أ الجواب

 

 

 نستخدم احدى المعادلتٌن حسب المعطٌات الموجودة :
 

 =  كمٌات إنتاج تقدٌري أجور مباشرة تقدٌرٌة (X ) ساعات مباشرة للوحدة  X  معدل أجر

 تقدٌري للساعة
 

 

 

ساعات مباشرة  X) كمٌات إنتاج تقدٌري تقدٌرٌة للعام القادم =  متغٌرةتكلفة غٌر مباشرة 

 معدل تكلفة متغٌرة تقدٌري للساعة X  للوحدة (

 

 

 غٌر مباشرة ثابتة +تكلفة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام القادم =  غٌر مباشرة متغٌرة  

 

 

 متوسط تكلفة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للوحدة الواحدة  = 
 

 كمٌة االنتاج التقدٌري /جملة تكالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام القادم  



 
 نهاٌة المحاضرة الرابعة

 المحاضرة الخامسة
 إعداد الموازنات المالٌة

 التقدٌرٌة () الموازنة النقدٌة 
 عناصر المحاضرة :

 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 ثانٌاً : أهداف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة  

 
 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :

المدفوعات النقدٌة تختص هذه الموازنة بتقدٌر عناصر المتحصالت النقدٌة وعناصر 
 خالل الفترة المقبلة , وتحدٌد مدى وجود فائض أو عجز نقدي خالل فترات الموازنة .

 
 أهم عناصر المتحصالت و المدفوعات النقدٌة :

 
 

 ثانٌاً : أهمٌة )أهداف( الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة ) ثالثة أهداف ( :
 
 التؤكد من كفاٌة السٌولة النقدٌة بالمنشؤة : .1

والرأسمالٌة حتى تستطٌع االدارة تحقٌق البرنامج المخطط للعملٌات واألنشطة الجارٌة 
 خالل الفترة المقبلة .

 التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود عجز نقدي :  .2
وبالتالً تحدٌد مدى الحاجة الى تموٌل خارجً وتخطٌط بدائل التموٌل المتاحة وتحدٌد 

 البدٌل المناسب منها .
  التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود فائض نقدي : .3

 احة وتحدٌد البدٌل المناسب منها .وبالتالً تخطٌط بدائل االستثمار المت
 

    ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :
 
 عند إعداد الموازنة النقدٌة ٌتم : 

 
 أهم عناصر المتحصالت النقدٌة :

 

 
 أهم عناصر المدفوعات النقدٌة 

 

 متحصال المبٌعات النقدٌة . (1
متحصالت من عمالء ومدٌنً المبٌعات  (2

 اآلجلة 
 متحصالت من أوراق القبض . (3
 متحصالت من بٌع أصول رأسمالٌة . (4
 متحصالت نقدٌة أخرى . (5
 

 تسدٌدات المشترٌات النقدٌة . (1
 مدفوعات إلى موردي المشترٌات اآلجلة . (2
 مدفوعات عن أوراق الدفع . (3
 مدفوعات لشراء أصول رأسمالٌة . (4
وأجور نقدٌة ومصروفات انتاجٌة  مدفوعات  عن رواتب (5

 وتسوٌقٌة وإدارٌة .
 مدفوعات نقدٌة أخرى . (6



 
 إعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات خالل فترة الموازنة . (1
 إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة للمشترٌات خالل فترة الموازنة . (2
 د الموازنة النقدٌة .إعدا (3

 ( : الموازنة النقدٌة : 1حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً تقوم بإعداد الموازنة النقدٌة 

 هـ :1435التقدٌرٌة للعام القادم 
 دٌنار 50000هـ مبلغ 1/1/1435الرصٌد النقدي المتوقع بالبنك والخزٌنة فً  .1
 هـ كاالتً :1435بٌعات والتكالٌف والمصروفات خالل الفترات الربع سنوٌة للعام تقدر الم .2
 

 بٌان
 الربع

 (1 ) 
 الربع

 (2 ) 
 الربع

 (3 ) 
 الربع

 (4 ) 

 26000 120000 144000 41000 قٌمة المبٌعات النقدٌة

 144000 110000 216000 02000 قٌمة المبٌعات اآلجلة

 120000 100000 20000 10000 تكلفة مشترٌات المواد األولٌة

 63000 10000 02000 24000 أجور انتاجٌة مباشرة ) نقدٌة (

مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 ) نقدٌة (

16000 22000 25000 22000 

مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة ) 
 نقدٌة (

50000 63000 02500 42000 

 
% االخرى فً 50الربع , و % نقداً فً نفس 50ٌتم تحصٌل المبٌعات اآلجلة على أساس  .3

 الربع الذي ٌلٌه مباشرة .
تدفع  دٌنار 60000هـ بمبلغ 1434تقدر أرصدة عمالء مبٌعات آجلة للربع األخٌر للعام  .4

 هـ .1435كلها فً الربع األول للعام 
% 40% نقداً فً نفس الربع , و 60ٌتم سداد تكالٌف مشترٌات المواد األولٌة على أساس  .5

 الربع الذي ٌلٌه مباشرة .الباقٌة فً 
 33000هـ بمبلغ 1434تقدر أصدة دائنو مشترٌات مواد أولٌة آجلة للربع األخٌر للعام  .6

 هـ .1435تدفع كلها فً الربع األول للعام  دٌنار
ٌتم سداد أجور انتاجٌة مباشرة ومصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة النقدٌة ومصروفات  .0

 اصة بها .تسوٌقٌة وإدارٌة فً نفس الفترة الخ
هـ بمبلغ 1435تخطط الشركة لشراء اآلالت ومعدات إنتاجٌة خالل الربع الثانً للعام  .1

 , وٌتم السداد فً نفس الفترة . دٌنار 25000, وخالل الربع الثالث بمبلغ  دٌنار 15000
 
 
 
 

 : المطلوب
 هـ .1435إعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة الحمد للعام  -أ 



إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة لمشترٌات المواد األولٌة لشركة الحمد للعام  -ب 
 هـ .1435

 هـ .1435إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة الحمد الصناعٌة للعام  -ج 
 

 تمهٌد االجابة ) أ ( :
 المتحصالت من المبٌعات فً أي ربع سنة كاآلتً :

 
 :هـ تشمل 1435للعام  الربع األول
 دٌنار 41000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (1
 دٌنار X 02000   =36000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (2
 60000هـ = 1434متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  (3

 دٌنار
 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثانً
 دٌنار 144000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (1
 X  216000  =101000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (2

 دٌنار
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األول للعام  (3

 دٌنار 36000=   02000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثالث
 دٌنار 120000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (1
 دٌنار X  110000  =20000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (2
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (3

 دٌنار 101000=   216000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الرابع
 دٌنار 26000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (1
 دٌنار X  144000  =02000% 50لنفس الربع  = % من المبٌعات اآلجلة 50 (2
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (3

 دٌنار 20000=   110000
 

  هـ :1435جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة الحمد للعام  -أ 

  تمهٌد االجابة ) ب ( :
 المدفوعات عن مشترٌات المواد فً أي ربع سنة كاآلتً :

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 401000 26000 120000 144000 41000 المبٌعات النقدٌة لنفس الربع    

 306000 02000 20000 101000 36000 % من مبٌعات آجلة لنفس الربع50

 224000 20000 101000 36000 60000 متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة

 1001000 251000 311000 211000 144000 المبٌعات= جملة متحصالت نقدٌة من 



 
 هـ تشمل :1435للعام  الربع األول

 دٌنار X 10000  =41000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (1
 33000هـ  =  1434مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  مدفوعات لدائنو (2

 دٌنار
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثانً
 X 20000  =54000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (1

 دٌنار
% 40هـ  = 1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األول للعام  (2

X 10000  =32000 دٌنار 
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثالث
 X 100000  =102000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (1

 دٌنار
% 40هـ  =  1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (2

X 20000  =36000 دٌنار  
 

 : إعداد الموازنات التشغٌلٌة الجارٌة
 ر المباشرة , موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  ) موازنة األجو

 وموازنة المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة (
 عناصر المحاضرة :

 أوالً : تعرٌف وإعداد موازنة األجور المباشرة
 ثانٌاً : تعرٌف وإعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  

 التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة ثالثاً : تعرٌف وإعداد موازنة المصروفات
 

 أوالً : تعرٌف وإعداد موازنة األجور المباشرة :
  تختص هذه الموازنة بتقدٌر : إحتٌاجات برنامج اإلنتاج المخطط للمنشؤة من القوى العاملة

 وذلك خالل فترة الموازنة وهً :
 تقدٌرات ساعات العمل المباشر الالزم للوفاء ببرنامج االنتاج المخطط. (3
 تقدٌرات تكلفة العمل المباشر ) األجور المباشرة ( خالل فترة الموازنة . (4

 

 : ًٌالحظ على موازنة األجور المباشرة اآلت 
 

 تقدٌرات ساعات العمل المباشر الالزم لبرنامج اإلنتاج المخطط .4
 احتٌاج الوحدة من ساعات العمل المباشر X= كمٌات اإلنتاج التقدٌري 

 
 المباشر ) األجور المباشرة (تقدٌرات تكلفة العمل  .5

 معدل األجر التقدٌري للساعة X= تقدٌرات ساعات العمل المباشر  
 

 ٌتم إعداد موازنة األجور المباشرة فً ضوء معلومات عن : .6

 موازنة اإلنتاج ) كمٌات اإلنتاج التقدٌري ( -



لساعة معدالت استخدام العمل المباشر فً العملٌة اإلنتاجٌة , معدل األجر التقدٌري  -
 العمل المباشر 

 
 

 ( : موازنة األجور المباشرة : 5حالة عملٌة ) 
 

توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنات 
 هـ :1435تخطٌطٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة للعام القادم 

 هـ هً :1435القادم كمٌات اإلنتاج التقدٌري خالل الفترات الربع سنوٌة للعام  (4
 وحدة على التوالً . 3500,  4050,  5050,  2000

 تقدر إحتٌاجات وحدة المنتج من ساعات العمل المباشر بساعتٌن . (5
 . دٌنار 6معدل األجر التقدٌري لساعة العمل المباشر  (6

 
 المطلوب :
 هـ .1435إعداد موازنة األجور المباشرة لشركة ) الحمد ( للعام القادم  (3
 األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة . تحدٌد (4

 
 

 اإلجابة :
 هـ :1435موازنة األجور المباشرة لشركة الحمد للعام  .2
 

 
 

 تحدٌد األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة : .3
 

من الموازنة السابقة لألجور المباشرة ٌمكن حساب األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة 
 خالل فترة الموازنة , حٌث أن :

 
معدل أجر  Xاألجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة = احتٌاجات الوحدة من ساعات العمل المباشر 

 تقدٌري للساعة 
 للساعة  دٌنار X      6ساعة عمل مباشر     2=       

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 16000 3500 4050 5050 2000 كمٌة اإلنتاج التقدٌرٌة ) وحدة (

X الوحدة من ساعات العمل  إحتٌاجات
 المباشر

 X 2   X 2   X 2   X 2   X 2  

= إحتٌاجات اإلنتاج من  ساعات العمل 
 المباشر

 =5400  =11500  =2500  =0000  =33400 

X  معدل أجر تقدٌري للساعة X  6 X  6 X  6 X  6 X  6 

 ( دٌنار= أجور مباشرة تقدٌرٌة ) 
 =

32400 
 =62000  =50000  =42000  =200400 



  دٌنار 12=       
 

 ثانٌاً : تعرٌف وإعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة :
 برنامج اإلنتاج المخطط للمنشؤة من عناصر  تختص هذه الموازنة بتقدٌر : إحتٌاجات

التكالٌف اإلنتاجٌة األخرى) بخالف تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة ( خالل الفترة 
 القادمة , مثل الوقود وقطع الغٌار ورواتب المشرفٌن واستهالك المعدات اإلنتاجٌة .

 
 تً :ٌالحظ على موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة اآل

 
 ٌتم إعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة فً ضوء معلومات عن : .3

 موازنة اإلنتاج ) كمٌات اإلنتاج التقدٌري ( (4
 موازنة األجور المباشرة ) ساعات العمل المباشر ( (5
معدالت التحمٌل التقدٌرٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  (6

 المتغٌرة والثابتة .
 

فضل عند إعداد هذه الموازنة ضرورة الفصل بٌن عناصر التكالٌف اإلنتاجٌة من الم .4
غٌر المباشرة المتغٌرة والعناصر الثابتة ألغراض إعداد الموازنة بشكل تحلٌلً تفصٌلً 

 بما ٌضمن خدمة أغراض التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات بشكل أفضل .
 

 اإلنتاجٌة غٌر المباشرة :( : موازنة التكالٌف  6حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنات 

 هـ :1435تخطٌطٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة للعام القادم 
 هـ هً :1435كمٌات اإلنتاج التقدٌري خالل الفترات الربع سنوٌة للعام القادم  (5

 وحدة على التوالً . 3500,  4050,  5050,  2000
 تقدر إحتٌاجات وحدة المنتج من ساعات العمل المباشر بساعتٌن . (6
لكل ساعة عمل  دٌنار 5ٌقدر معدل التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة المتغٌرة بـمبلغ  (0

 مباشر .
هـ بمبلغ 1435تقدر التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للفترة الربع سنوٌة من العام القادم  (1

 . دٌنار 51212
 

 المطلوب :
إعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة لشركة ) الحمد ( للعام القادم  (3

 هـ .1435
تحدٌد متوسط التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة خالل فترة  (4

 الموازنة .
 

 تمهٌد االجابة :
ٌقدر على أساس  غٌرةالحظ أن معدل تحمٌل التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة المت (3

 ساعات العمل المباشر , لذلك فإن :
 

ساعات عمل مباشرة  Xكمٌة إنتاج تقدٌري  تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة متغٌرة لكل ربع سنة =
 معدل تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة متغٌرة للساعة Xللوحدة 



, وحٌث أنها  دٌنار 51212الحظ أن التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للفترة الربع سنوٌة مبلغ  (4
 تكلفة ثابتة ال تتغٌر من ربع سنة إلى ربع سنة آخر .

وتكون : جملة التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للعام القادم = مجموع تكالٌف إنتاجٌة ثابتة 
 لألربع فترات الربع سنوٌة .

 اإلجابة :
 هـ :1435موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة لشركة الحمد للعام  .3

 تحدٌد متوسط التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة خالل فترة الموازنة : .4
 

ٌمكن حساب متوسط التكلفة من الموازنة السابقة للتكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة 
 اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة :

 
 متوسط تكلفة إنتاجٌة غٌر المباشرة تقدٌرٌة للوحدة الواحدة  =

 هـ1435هـ / كمٌة اإلنتاج التقدٌري للعام 1435جملة تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام 
 وحدة  16000/  402641= 

 للوحدة  دٌنار 24=   
 

 ثالثاً : تعرٌف وإعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة :
  تختص هذه الموازنة بتقدٌر : عناصر المصروفات التسوٌقٌة المتغٌرة والثابتة الالزمة

لنشاط البٌع والتوزٌع خالل الفترة المقبلة , وكذا تتضمن تقدٌرات عناصر المصروفات 
والثابتة فً مختلف نواحً وأنشطة المنشؤة بخالف االنتاج والتسوٌق خالل االدارٌة المتغٌرة 

 الفترة المقبلة .
 

 ٌالحظ على موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة اآلتً :
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 : غٌر مباشرة متغٌرة      

 16000 3500 4050 5050 2000 كمٌة اإلنتاج التقدٌرٌة ) وحدة (

X  إحتٌاجات الوحدة من ساعات العمل
 المباشر

 X 2   X 2   X 2   X 2   X 2  

اإلنتاج من  ساعات العمل  = إحتٌاجات
 المباشر

 =
5400 

 =
11500 

 =2500  =0000  =33400 

X   معدل تحمٌل تكالٌف غٌر مباشرة
 متغٌرة للساعة

X  5 X  5 X  5 X  5 X  5 

= تقدٌرات تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 متغٌرة

 =
20000 

 =
50500 

 =40500  =35000  =160000 

 : 235641 51212 51212 51212 51212 غٌر مباشرة ثابتة 

 جملة تقدٌرات تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 ) متغٌرة + ثابتة (

15212 116412 106412 23212 402641 



ٌتم إعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة فً المنشآت الصناعٌة  .3
 :والتجارٌة فً ضوء معلومات عن 

 موازنة المبٌعات ) كمٌات وقٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ( (3
معدالت التحمٌل التقدٌرٌة لعناصر المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة  (4

 المتغٌرة والثابتة .
 

 عناصر المصروفات التسوٌقٌة : .4

بعضها متغٌر ٌتغٌر حسب تغٌرات حجم النشاط ) المبٌعات ( مثل : مواد التعبئة  -
 البٌع .والتغلٌف وعموالت 

 وبعضها ثابت ال ٌتغٌر مع تغٌرات حجم النشاط مثل رواتب ادارة التسوٌق -
 

 ( : موازنة المصروفات البٌعٌة  واإلدارٌة : 0حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنة 

 هـ :1435المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة للعام القادم 
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 

كمٌة المبٌعات التقدٌرٌة ) 
 وحدة (

2000 6000 5000 4000 

قٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ) 
 وحدة (

120000 360000 300000 240000 

 
, وجملة المصروفات  من قٌمة المبٌعات% 3تقدر المصروفات التسوٌقٌة المتغٌرة بمعدل  (3

 . دٌنار 1400التسوٌقٌة الثابتة السنوٌة بمبلغ 
 . دٌنار 16000تقدر جملة المصروفات االدارٌة السنوٌة بمبلغ  (4
 

 المطلوب :
 هـ .1435إعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة لشركة الحمد للعام القادم 

 تمهٌد االجابة :
 X 3%المبٌعات للربع سنة   قٌمةتقدٌرات مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة فً الربع سنة =  (4

 
 

 
.. توزع بالتساوي على الفترات الربع  دٌنار 1400مصروفات تسوٌقٌة ثابتة سنوٌاً =  (5

 سنوٌة ألنها ثابتة ال تختلف وال تتغٌر من ربع الى ربع سنة آخر .
 دٌنار 2100ترات ربع سنوٌة  = ف 4/  1400مصروفات تسوٌقٌة للربع سنة = 

 
.. توزع بالتساوي على الفترات الربع  دٌنار 16000مصروفات ادارٌة ثابتة سنوٌاً =  (6

 سنوة ألنها ثابتة ال تختلف وال تتغٌر من ربع سنة الى ربع سنة آخر .
 دٌنار 4000فترات ربع سنوٌة  =  4/  16000مصروفات ادارٌة للربع سنة = 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختبر نفسك
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 : مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة      

 1020000 240000 300000 360000 120000 ( دٌنارقٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ) 

X  معدل تحمٌل مصروفات تسوٌقٌة
 متغٌرة

 X 3 %  X 3 %  X 3 %  X 3 %  X 3 % 

 3600=  تسوٌقٌة متغٌرة تقدٌرٌة= مصروفات 
 =

10100 
 =2000  =0200  =1400 

 1400 2100 2100 2100 2100 +  مصروفات تسوٌقٌة ثابتة

= تقدٌرات مصروفات تسوٌقٌة ) متغٌرة 
 وثابتة (

 =5000 
 =

12200 
 =11100  =2300  =32000 

 : 16000 4000 4000 4000 4000 مصروفات ادارٌة 

مصروفات وتسوٌقٌة جملة تقدٌرات 
 وادارٌة

2000 16200 15100 13300 55000 

 الفقرة التالٌة تتعلق بجمٌع األسئلة . 
وتحتاج  وحدة 50000هـ بـ 1435تصنع إحدى الشركات منتجاً معٌناً , وقدرت كمٌة االنتاج من هذا المنتج فً العام القادم 

, ومعدل التحمٌل  لاير 5عمل مباشر , ومعدل األجر التقدٌري للساعة  ساعات 3الوحدة من هذا المنتج فً التصنٌع الى 
, وجملة التكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة الثابتة التقدٌرٌة  لاير 4التقدٌري للتكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة المتغٌرة للساعة 

 .  لاير 200000السنوٌة  
 وبناء على هذه المعلومات فإن :

 



 
 
 

 
 

 هـ هً :1435احتٌاجات برنامج االنتاج من ساعات العمل المباشر خالل العام القادم  .6
 150000 -ه 
 250000 -و 
 050000 -ز 
 600000 -ح 

 
 هـ هً :1435التقدٌرٌة خالل العام القادم جملة األجور المباشرة  .0

 150000 -ه 
 250000 -و 
 050000 -ز 
 600000 -ح 

 
 هـ :1435تقدٌرٌة خالل العام القادم  متغٌرةجملة تكالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة  .1

 150000 -ه 
 250000 -و 
 050000 -ز 
 600000 -ح 

 
 

 هـ هً :1435تكالٌف غٌر مباشرة تقدٌرٌة خالل العام القادم  جملة .2
 250000 -ه 
 100000 -و 
 350000 -ز 
 600000 -ح 

 
 هـ هً :1435خالل العام القادم  للوحدةمتوسط تكلفة انتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة  .10
 دٌنار 12 -ه 
 دٌنار 16 -و 
 دٌنار 15 -ز 
 ال شئ مما سبق -ح 

 
 

 5 4 3 2 1 السوائل

 ب ب د ج أ الجواب

 
 

 نهاٌة المحاضرة الرابعة
 المحاضرة الخامسة

 

 ة للوحدةساعات مباشر Xإنتاج التقدٌري كمٌات  = ةتقدٌرات ساعات العمل المباشر

 

 نستخدم احدى المعادلتٌن حسب المعطٌات الموجودة :
 

 كمٌات إنتاج تقدٌري  = أجور مباشرة تقدٌرٌة (X ةساعات مباشر ) للوحدة  X معدل أجر تقدٌري للساعة 
 

 ( تقدٌرات ساعات العمل المباشر) =  أجور مباشرة تقدٌرٌة  X معدل األجر التقدٌري للساعة 
 

 

 

  = تقدٌرٌة للعام القادم متغٌرةتكلفة غٌر مباشرة 
 

 تقدٌري للساعةتكلفة متغٌرة معدل  X  للوحدة ( ةساعات مباشر X) كمٌات إنتاج تقدٌري 

 

 

 غٌر مباشرة ثابتة +متغٌرة  غٌر مباشرة   = تكلفة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام القادم

 

 

  = متوسط تكلفة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للوحدة الواحدة 
 

 كمٌة االنتاج التقدٌري /  كالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام القادمتجملة 



 إعداد الموازنات المالٌة
 ) الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة (

 عناصر المحاضرة :
 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 ثانٌاً : أهداف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة  

 
 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :

تختص هذه الموازنة بتقدٌر عناصر المتحصالت النقدٌة وعناصر المدفوعات النقدٌة 
 خالل الفترة المقبلة , وتحدٌد مدى وجود فائض أو عجز نقدي خالل فترات الموازنة .

 
 المتحصالت و المدفوعات النقدٌة :أهم عناصر 

 

 
 أهم عناصر المتحصالت النقدٌة :

 

 
 أهم عناصر المدفوعات النقدٌة 

 

 متحصال المبٌعات النقدٌة . (6
متحصالت من عمالء ومدٌنً المبٌعات  (0

 اآلجلة 
 متحصالت من أوراق القبض . (1
 متحصالت من بٌع أصول رأسمالٌة . (2

 متحصالت نقدٌة أخرى . (10
 

 المشترٌات النقدٌة .تسدٌدات  (0
 مدفوعات إلى موردي المشترٌات اآلجلة . (1
 مدفوعات عن أوراق الدفع . (2

 مدفوعات لشراء أصول رأسمالٌة . (10
مدفوعات  عن رواتب وأجور نقدٌة ومصروفات  (11

 انتاجٌة وتسوٌقٌة وإدارٌة .
 مدفوعات نقدٌة أخرى . (12

 
 ثالثة أهداف ( :ثانٌاً : أهمٌة )أهداف( الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة ) 

 
 التؤكد من كفاٌة السٌولة النقدٌة بالمنشؤة : .4

حتى تستطٌع االدارة تحقٌق البرنامج المخطط للعملٌات واألنشطة الجارٌة والرأسمالٌة 
 خالل الفترة المقبلة .

 التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود عجز نقدي :  .5
ئل التموٌل المتاحة وتحدٌد وبالتالً تحدٌد مدى الحاجة الى تموٌل خارجً وتخطٌط بدا

 البدٌل المناسب منها .
  التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود فائض نقدي : .6

 وبالتالً تخطٌط بدائل االستثمار المتاحة وتحدٌد البدٌل المناسب منها .
 

    ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :
 
 عند إعداد الموازنة النقدٌة ٌتم : 
 

 تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات خالل فترة الموازنة .إعداد جدول  (4
 إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة للمشترٌات خالل فترة الموازنة . (5
 إعداد الموازنة النقدٌة . (6



 ( : الموازنة النقدٌة : 1حالة عملٌة ) 
د الموازنة النقدٌة توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً تقوم بإعدا

 هـ :1435التقدٌرٌة للعام القادم 
 دٌنار 50000هـ مبلغ 1/1/1435الرصٌد النقدي المتوقع بالبنك والخزٌنة فً  .2

هـ 1435تقدر المبٌعات والتكالٌف والمصروفات خالل الفترات الربع سنوٌة للعام  .10
 كاالتً :

 

 بٌان
 الربع

 (1 ) 
 الربع

 (2 ) 
 الربع

 (3 ) 
 الربع

 (4 ) 

 26000 120000 144000 41000 قٌمة المبٌعات النقدٌة

 144000 110000 216000 02000 قٌمة المبٌعات اآلجلة

 120000 100000 20000 10000 تكلفة مشترٌات المواد األولٌة

 63000 10000 02000 24000 أجور انتاجٌة مباشرة ) نقدٌة (

مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 ) نقدٌة (

16000 22000 25000 22000 

مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة ) 
 نقدٌة (

50000 63000 02500 42000 

 
% االخرى 50% نقداً فً نفس الربع , و 50ٌتم تحصٌل المبٌعات اآلجلة على أساس  .11

 فً الربع الذي ٌلٌه مباشرة .
 دٌنار 60000هـ بمبلغ 1434تقدر أرصدة عمالء مبٌعات آجلة للربع األخٌر للعام  .12

 هـ .1435تدفع كلها فً الربع األول للعام 
% نقداً فً نفس الربع , و 60ٌتم سداد تكالٌف مشترٌات المواد األولٌة على أساس  .13

 % الباقٌة فً الربع الذي ٌلٌه مباشرة .40
 33000هـ بمبلغ 1434تقدر أصدة دائنو مشترٌات مواد أولٌة آجلة للربع األخٌر للعام  .14

 هـ .1435بع األول للعام تدفع كلها فً الر دٌنار
ٌتم سداد أجور انتاجٌة مباشرة ومصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة النقدٌة ومصروفات  .15

 تسوٌقٌة وإدارٌة فً نفس الفترة الخاصة بها .
هـ بمبلغ 1435تخطط الشركة لشراء اآلالت ومعدات إنتاجٌة خالل الربع الثانً للعام  .16

 , وٌتم السداد فً نفس الفترة . دٌنار 25000 , وخالل الربع الثالث بمبلغ دٌنار 15000
 

 : المطلوب
 هـ .1435إعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة الحمد للعام  -د 
إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة لمشترٌات المواد األولٌة لشركة الحمد للعام  -ه 

 هـ .1435
 هـ .1435الحمد الصناعٌة للعام إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة  -و 

 
 تمهٌد االجابة ) أ ( :

 المتحصالت من المبٌعات فً أي ربع سنة كاآلتً :
 



 هـ تشمل :1435للعام  الربع األول
 دٌنار 41000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (4
 دٌنار X 02000   =36000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (5
 60000هـ = 1434عات آجلة سابقة للربع األخٌر للعام متحصالت من عمالء مبٌ (6

 دٌنار
 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثانً
 دٌنار 144000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (4
 X  216000  =101000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (5

 دٌنار
  X% 50= هـ 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األول للعام  (6

 دٌنار 36000=   02000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثالث
 دٌنار 120000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (4
 دٌنار X  110000  =20000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (5
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (6

 دٌنار 101000=   216000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الرابع
 دٌنار 26000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (4
 دٌنار X  144000  =02000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (5
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (6

 دٌنار 20000=   110000
 

  هـ :1435جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة الحمد للعام  -ب 

 
  تمهٌد االجابة ) ب ( :

 المدفوعات عن مشترٌات المواد فً أي ربع سنة كاآلتً :
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع األول
 X 10000  =41000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (3

 دٌنار
هـ  =  1434مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  (4

 دٌنار 33000

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 401000 26000 120000 144000 41000 المبٌعات النقدٌة لنفس الربع    

 306000 02000 20000 101000 36000 % من مبٌعات آجلة لنفس الربع50

 224000 20000 101000 36000 60000 متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة

 1001000 251000 311000 211000 144000 = جملة متحصالت نقدٌة من المبٌعات



 
 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثانً
 X 20000  =54000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (3

 دٌنار
% 40هـ  = 1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األول للعام  (4

X 10000  =32000 دٌنار 
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثالث
 X 100000  =102000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (3

 دٌنار
% 40هـ  =  1435للربع الثانً للعام مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة  (4

X 20000  =36000 دٌنار  
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الرباع
 X 120000  =02000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (1

 دٌنار
% 40هـ  = 1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (2

X 100000  =61000 دٌنار  
  هـ :1435دول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة من المشترٌات لشركة الحمد للعام ج -ج 

 

 
 هـ :1435الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة الحمد للعام  -د 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

% من مشترٌات مواد آجلة فً نفس 60
 الربع

41000 54000 102000 02000 206000 

 162000 61000 36000 32000 33000 سابقة مدفوعات عن مشترٌات مواد آجلة

= جملة مدفوعات نقدٌة عن مشترٌات 
 مواد

11000 16000 131000 140000 445000 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 50000 30500 53000 23000 50000 النقدي أول الفترة الرصٌد

+ تقدٌرات متحصال نقدٌة من المبٌعات 
* 

144000 211000 311000 251000 1001000 

) س = جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة 
)  

124000 311000 301000 211500 1051000 

      تقدٌرات المدفوعات النقدٌة -

 445000 140000 131000 16000 11000 مواد أولٌة **مدفوعات مشترٌات 

 232000 63000 10000 02000 24000 مدفوعات رواتب وأجور مباشرة



 
 مالحظات هامة 

 ) تقدٌرات متحصالت نقدٌة من المبٌعات أخذت من الجدول ) أ    * 
   ** ) تقدٌرات مدفوعات مشترٌات مواد أولٌة أخذت من الجدول ) ب 

 
 = الرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة 

 جملة المدفوعات النقدٌة لنفس الربع  –جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة لنفس الربع  
 

 باشرةالرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة =  الرصٌد النقدي أول الربع التالً م 
 

  هـ =1435الرصٌد النقدي أول الفترة إلجمالً العام 
 دٌنار 50000هـ = 1435الرصٌد النقدي  أول الفترة للربع األول للعام 

 : إعداد الموازنات التشغٌلٌة الجارٌة
 ) موازنة األجور المباشرة , موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  

 واإلدارٌة (وموازنة المصروفات التسوٌقٌة 
 عناصر المحاضرة :

 أوالً : تعرٌف وإعداد موازنة األجور المباشرة
 ثانٌاً : تعرٌف وإعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  

 ثالثاً : تعرٌف وإعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة
 

 أوالً : تعرٌف وإعداد موازنة األجور المباشرة :
 هذه الموازنة بتقدٌر : إحتٌاجات برنامج اإلنتاج المخطط للمنشؤة من القوى العاملة  تختص

 وذلك خالل فترة الموازنة وهً :
 تقدٌرات ساعات العمل المباشر الالزم للوفاء ببرنامج االنتاج المخطط. (5
 تقدٌرات تكلفة العمل المباشر ) األجور المباشرة ( خالل فترة الموازنة . (6

 

  موازنة األجور المباشرة اآلتً :ٌالحظ على 
 

 تقدٌرات ساعات العمل المباشر الالزم لبرنامج اإلنتاج المخطط .0
 احتٌاج الوحدة من ساعات العمل المباشر X= كمٌات اإلنتاج التقدٌري 

 
 تقدٌرات تكلفة العمل المباشر ) األجور المباشرة ( .1

 للساعةمعدل األجر التقدٌري  X= تقدٌرات ساعات العمل المباشر  
 

 ٌتم إعداد موازنة األجور المباشرة فً ضوء معلومات عن : .2

 15000 22000 25000 22000 16000 مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة نقدٌة

 220500 42000 02500 63000 50000 مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة نقدٌة

 40000 ---- 25000 15000 ---- مصروفات رأسمالٌة نقدٌة

 1043000 260000 340500 251000 101000 ) ص (= جملة المدفوعات النقدٌة 

 = الرصٌد النقدي آخر الفترة 
 ) ص (  –) س (       

23000 53000 30500 21500 21500 



 موازنة اإلنتاج ) كمٌات اإلنتاج التقدٌري ( -

معدالت استخدام العمل المباشر فً العملٌة اإلنتاجٌة , معدل األجر التقدٌري لساعة  -
 العمل المباشر 

 
 

 ( : موازنة األجور المباشرة : 5حالة عملٌة ) 
 

البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنات توفرت لدٌك 
 هـ :1435تخطٌطٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة للعام القادم 

 هـ هً :1435كمٌات اإلنتاج التقدٌري خالل الفترات الربع سنوٌة للعام القادم  (0
 وحدة على التوالً . 3500,  4050,  5050,  2000

 حدة المنتج من ساعات العمل المباشر بساعتٌن .تقدر إحتٌاجات و (1
 . دٌنار 6معدل األجر التقدٌري لساعة العمل المباشر  (2

 
 المطلوب :
 هـ .1435إعداد موازنة األجور المباشرة لشركة ) الحمد ( للعام القادم  (5
 تحدٌد األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة . (6

 
 

 اإلجابة :
 هـ :1435الحمد للعام موازنة األجور المباشرة لشركة  .4
 

 
 

 تحدٌد األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة : .5
 

السابقة لألجور المباشرة ٌمكن حساب األجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة من الموازنة 
 خالل فترة الموازنة , حٌث أن :

 
معدل أجر  Xاألجور المباشرة التقدٌرٌة للوحدة = احتٌاجات الوحدة من ساعات العمل المباشر 

 تقدٌري للساعة 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 16000 3500 4050 5050 2000 كمٌة اإلنتاج التقدٌرٌة ) وحدة (

X  إحتٌاجات الوحدة من ساعات العمل
 المباشر

 X 2   X 2   X 2   X 2   X 2  

اإلنتاج من  ساعات العمل  = إحتٌاجات
 المباشر

 =5400  =11500  =2500  =0000  =33400 

X  معدل أجر تقدٌري للساعة X  6 X  6 X  6 X  6 X  6 

 ( دٌنار= أجور مباشرة تقدٌرٌة ) 
 =

32400 
 =62000  =50000  =42000  =200400 



      Xساعة عمل مباشر                         2=                 
 للساعة  دٌنار 6

  دٌنار 12=                
 

 ثانٌاً : تعرٌف وإعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة :
  تختص هذه الموازنة بتقدٌر : إحتٌاجات برنامج اإلنتاج المخطط للمنشؤة من عناصر

اشرة ( خالل الفترة التكالٌف اإلنتاجٌة األخرى) بخالف تكلفة المواد المباشرة واألجور المب
 القادمة , مثل الوقود وقطع الغٌار ورواتب المشرفٌن واستهالك المعدات اإلنتاجٌة .

 

 : ًٌالحظ على موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة اآلت 
 

 ٌتم إعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة فً ضوء معلومات عن : .5
 التقدٌري (موازنة اإلنتاج ) كمٌات اإلنتاج  (0
 موازنة األجور المباشرة ) ساعات العمل المباشر ( (1
معدالت التحمٌل التقدٌرٌة لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة  (2

 المتغٌرة والثابتة .
 

من المفضل عند إعداد هذه الموازنة ضرورة الفصل بٌن عناصر التكالٌف اإلنتاجٌة  .6
ألغراض إعداد الموازنة بشكل تحلٌلً تفصٌلً غٌر المباشرة المتغٌرة والعناصر الثابتة 

 بما ٌضمن خدمة أغراض التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات بشكل أفضل .
 
 
 

 ( : موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة : 6حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنات 

 هـ :1435لعناصر التكالٌف اإلنتاجٌة للعام القادم تخطٌطٌة 
 هـ هً :1435كمٌات اإلنتاج التقدٌري خالل الفترات الربع سنوٌة للعام القادم  (2

 وحدة على التوالً . 3500,  4050,  5050,  2000
 تقدر إحتٌاجات وحدة المنتج من ساعات العمل المباشر بساعتٌن . (10
لكل ساعة  دٌنار 5ر المباشرة المتغٌرة بـمبلغ ٌقدر معدل التكالٌف اإلنتاجٌة غٌ (11

 عمل مباشر .
هـ 1435تقدر التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للفترة الربع سنوٌة من العام القادم  (12

 . دٌنار 51212بمبلغ 
 

 المطلوب :
إعداد موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة لشركة ) الحمد ( للعام القادم  (5

 هـ .1435
التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة خالل فترة تحدٌد متوسط  (6

 الموازنة .
 

 تمهٌد االجابة :
ٌقدر على أساس  الحظ أن معدل تحمٌل التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة المتغٌرة (5

 , لذلك فإن : ساعات العمل المباشر



 
 تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة متغٌرة لكل ربع سنة =

معدل تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة  Xساعات عمل مباشرة للوحدة  Xكمٌة إنتاج تقدٌري 
 متغٌرة للساعة

 
 
, وحٌث أنها  دٌنار 51212الحظ أن التكالٌف اإلنتاجٌة الثابتة للفترة الربع سنوٌة مبلغ  (6

 تكلفة ثابتة ال تتغٌر من ربع سنة إلى ربع سنة آخر .
ة الثابتة للعام القادم = مجموع تكالٌف إنتاجٌة ثابتة وتكون : جملة التكالٌف اإلنتاجٌ

 لألربع فترات الربع سنوٌة .
 اإلجابة :

 هـ :1435موازنة التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة لشركة الحمد للعام  .5

 تحدٌد متوسط التكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة خالل فترة الموازنة : .6
 

من الموازنة السابقة للتكالٌف اإلنتاجٌة غٌر المباشرة ٌمكن حساب متوسط التكلفة 
 اإلنتاجٌة غٌر المباشرة التقدٌرٌة للوحدة :

 
 تكلفة إنتاجٌة غٌر المباشرة تقدٌرٌة للوحدة الواحدة  =متوسط 

 هـ1435هـ / كمٌة اإلنتاج التقدٌري للعام 1435جملة تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام 
 وحدة  16000/  402641= 

 للوحدة  دٌنار 24=   
 

 :ثالثاً : تعرٌف وإعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

  متغٌرة :غٌر مباشرة      

 16000 3500 4050 5050 2000 كمٌة اإلنتاج التقدٌرٌة ) وحدة (

X  إحتٌاجات الوحدة من ساعات العمل
 المباشر

 X 2   X 2   X 2   X 2   X 2  

= إحتٌاجات اإلنتاج من  ساعات العمل 
 المباشر

 =
5400 

 =
11500 

 =2500  =0000  =33400 

X   معدل تحمٌل تكالٌف غٌر مباشرة
 متغٌرة للساعة

X  5 X  5 X  5 X  5 X  5 

= تقدٌرات تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 متغٌرة

 =
20000 

 =
50500 

 =40500  =35000  =160000 

 : 235641 51212 51212 51212 51212 غٌر مباشرة ثابتة 

 جملة تقدٌرات تكالٌف إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 + ثابتة () متغٌرة 

15212 116412 106412 23212 402641 



  تختص هذه الموازنة بتقدٌر : عناصر المصروفات التسوٌقٌة المتغٌرة والثابتة الالزمة
لنشاط البٌع والتوزٌع خالل الفترة المقبلة , وكذا تتضمن تقدٌرات عناصر المصروفات 
االدارٌة المتغٌرة والثابتة فً مختلف نواحً وأنشطة المنشؤة بخالف االنتاج والتسوٌق خالل 

 لة .الفترة المقب
 

 : ًٌالحظ على موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة اآلت 
 

ٌتم إعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة والمصروفات اإلدارٌة فً المنشآت الصناعٌة  .5
 والتجارٌة فً ضوء معلومات عن :

 موازنة المبٌعات ) كمٌات وقٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ( (5
عناصر المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة معدالت التحمٌل التقدٌرٌة ل (6

 المتغٌرة والثابتة .
 

 عناصر المصروفات التسوٌقٌة : .6

بعضها متغٌر ٌتغٌر حسب تغٌرات حجم النشاط ) المبٌعات ( مثل : مواد التعبئة  -
 والتغلٌف وعموالت البٌع .

 وبعضها ثابت ال ٌتغٌر مع تغٌرات حجم النشاط مثل رواتب ادارة التسوٌق -
 

 ( : موازنة المصروفات البٌعٌة  واإلدارٌة : 0حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً بصدد إعداد موازنة 

 هـ :1435المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة للعام القادم 
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 

المبٌعات التقدٌرٌة ) كمٌة 
 وحدة (

2000 6000 5000 4000 

قٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ) 
 وحدة (

120000 360000 300000 240000 

 
, وجملة المصروفات  من قٌمة المبٌعات% 3تقدر المصروفات التسوٌقٌة المتغٌرة بمعدل  (5

 . دٌنار 1400التسوٌقٌة الثابتة السنوٌة بمبلغ 
 . دٌنار 16000تقدر جملة المصروفات االدارٌة السنوٌة بمبلغ  (6
 

 المطلوب :
 هـ .1435إعداد موازنة المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة لشركة الحمد للعام القادم 

 تمهٌد االجابة :
 X 3%المبٌعات للربع سنة   قٌمةتقدٌرات مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة فً الربع سنة =  (0

 
 

 
.. توزع بالتساوي على الفترات الربع  دٌنار 1400مصروفات تسوٌقٌة ثابتة سنوٌاً =  (1

 سنوٌة ألنها ثابتة ال تختلف وال تتغٌر من ربع الى ربع سنة آخر .



 دٌنار 2100فترات ربع سنوٌة  =  4/  1400مصروفات تسوٌقٌة للربع سنة = 
 

.. توزع بالتساوي على الفترات الربع  دٌنار 16000مصروفات ادارٌة ثابتة سنوٌاً =  (2
 سنوة ألنها ثابتة ال تختلف وال تتغٌر من ربع سنة الى ربع سنة آخر .

 دٌنار 4000فترات ربع سنوٌة  =  4/  16000مصروفات ادارٌة للربع سنة = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفسكاختبر 
 

 
 
 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 : مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة      

 1020000 240000 300000 360000 120000 ( دٌنارقٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ) 

X  معدل تحمٌل مصروفات تسوٌقٌة
 متغٌرة

 X 3 %  X 3 %  X 3 %  X 3 %  X 3 % 

 3600=  = مصروفات تسوٌقٌة متغٌرة تقدٌرٌة
 =

10100 
 =2000  =0200  =1400 

 1400 2100 2100 2100 2100 تسوٌقٌة ثابتة+  مصروفات 

= تقدٌرات مصروفات تسوٌقٌة ) متغٌرة 
 وثابتة (

 =5000 
 =

12200 
 =11100  =2300  =32000 

 : 16000 4000 4000 4000 4000 مصروفات ادارٌة 

جملة تقدٌرات مصروفات وتسوٌقٌة 
 وادارٌة

2000 16200 15100 13300 55000 

 الفقرة التالٌة تتعلق بجمٌع األسئلة . 
وتحتاج  وحدة 50000هـ بـ 1435تصنع إحدى الشركات منتجاً معٌناً , وقدرت كمٌة االنتاج من هذا المنتج فً العام القادم 

ل التحمٌل , ومعد لاير 5عمل مباشر , ومعدل األجر التقدٌري للساعة  ساعات 3الوحدة من هذا المنتج فً التصنٌع الى 
, وجملة التكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة الثابتة التقدٌرٌة  لاير 4التقدٌري للتكالٌف االنتاجٌة غٌر المباشرة المتغٌرة للساعة 

 .  لاير 200000السنوٌة  
 وبناء على هذه المعلومات فإن :

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 هـ هً :1435العام القادم احتٌاجات برنامج االنتاج من ساعات العمل المباشر خالل  .11
 150000 -ط 
 250000 -ي 
 050000 -ك 
 600000 -ل 

 
 هـ هً :1435جملة األجور المباشرة التقدٌرٌة خالل العام القادم  .12
 150000 -ط 
 250000 -ي 
 050000 -ك 
 600000 -ل 

 
 هـ :1435تقدٌرٌة خالل العام القادم  متغٌرةجملة تكالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة  .13
 150000 -ط 
 250000 -ي 
 050000 -ك 
 600000 -ل 

 
 

 هـ هً :1435تكالٌف غٌر مباشرة تقدٌرٌة خالل العام القادم  جملة .14
 250000 -ط 
 100000 -ي 
 350000 -ك 
 600000 -ل 

 
 هـ هً :1435خالل العام القادم  للوحدةمتوسط تكلفة انتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة  .15
 دٌنار 12 -ط 
 دٌنار 16 -ي 
 دٌنار 15 -ك 
 ال شئ مما سبق -ل 

 
 

 

 ة للوحدةساعات مباشر Xإنتاج التقدٌري كمٌات  = ةتقدٌرات ساعات العمل المباشر

 

 نستخدم احدى المعادلتٌن حسب المعطٌات الموجودة :
 

 كمٌات إنتاج تقدٌري  = أجور مباشرة تقدٌرٌة (X ةساعات مباشر ) للوحدة  X معدل أجر تقدٌري للساعة 
 

 ( تقدٌرات ساعات العمل المباشر) =  أجور مباشرة تقدٌرٌة  X معدل األجر التقدٌري للساعة 
 

 

 

  = تقدٌرٌة للعام القادم متغٌرةتكلفة غٌر مباشرة 
 

 تكلفة متغٌرة تقدٌري للساعةمعدل  X  للوحدة ( ةساعات مباشر X) كمٌات إنتاج تقدٌري 

 

 

 غٌر مباشرة ثابتة +متغٌرة  غٌر مباشرة   = تكلفة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام القادم

 

 

  = متوسط تكلفة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للوحدة الواحدة 
 

 كمٌة االنتاج التقدٌري /  كالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة تقدٌرٌة للعام القادمتجملة 



 5 4 3 2 1 السوائل

 ب ب د ج أ الجواب

 
 

 نهاٌة المحاضرة الرابعة
 المحاضرة الخامسة

 الموازنات المالٌةإعداد 
 ) الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة (

 عناصر المحاضرة :
 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 ثانٌاً : أهداف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة
 ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة  

 
 أوالً : تعرٌف الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :

بتقدٌر عناصر المتحصالت النقدٌة وعناصر المدفوعات النقدٌة تختص هذه الموازنة 
 خالل الفترة المقبلة , وتحدٌد مدى وجود فائض أو عجز نقدي خالل فترات الموازنة .

 
 أهم عناصر المتحصالت و المدفوعات النقدٌة :

 

 
 أهم عناصر المتحصالت النقدٌة :

 

 
 أهم عناصر المدفوعات النقدٌة 

 

 النقدٌة . متحصال المبٌعات (11
متحصالت من عمالء ومدٌنً المبٌعات  (12

 اآلجلة 
 متحصالت من أوراق القبض . (13
 متحصالت من بٌع أصول رأسمالٌة . (14
 متحصالت نقدٌة أخرى . (15
 

 تسدٌدات المشترٌات النقدٌة . (13
 مدفوعات إلى موردي المشترٌات اآلجلة . (14
 مدفوعات عن أوراق الدفع . (15
 مدفوعات لشراء أصول رأسمالٌة . (16
مدفوعات  عن رواتب وأجور نقدٌة ومصروفات  (10

 انتاجٌة وتسوٌقٌة وإدارٌة .
 مدفوعات نقدٌة أخرى . (11

 
 ثانٌاً : أهمٌة )أهداف( الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة ) ثالثة أهداف ( :

 
 التؤكد من كفاٌة السٌولة النقدٌة بالمنشؤة : .0

شطة الجارٌة والرأسمالٌة حتى تستطٌع االدارة تحقٌق البرنامج المخطط للعملٌات واألن
 خالل الفترة المقبلة .

 التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود عجز نقدي :  .1
وبالتالً تحدٌد مدى الحاجة الى تموٌل خارجً وتخطٌط بدائل التموٌل المتاحة وتحدٌد 

 البدٌل المناسب منها .
  التعرف مسبقاً على توقٌتات وجود فائض نقدي : .2

 االستثمار المتاحة وتحدٌد البدٌل المناسب منها .وبالتالً تخطٌط بدائل 
 

    ثالثاً : إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة :



 
 عند إعداد الموازنة النقدٌة ٌتم : 
 

 إعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات خالل فترة الموازنة . (0
 الموازنة .إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة للمشترٌات خالل فترة  (1
 إعداد الموازنة النقدٌة . (2

 ( : الموازنة النقدٌة : 1حالة عملٌة ) 
توفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) الحمد ( الصناعٌة التً تقوم بإعداد الموازنة النقدٌة 

 هـ :1435التقدٌرٌة للعام القادم 
 دٌنار 50000هـ مبلغ 1/1/1435الرصٌد النقدي المتوقع بالبنك والخزٌنة فً  .10
هـ 1435تقدر المبٌعات والتكالٌف والمصروفات خالل الفترات الربع سنوٌة للعام  .11

 كاالتً :
 

 بٌان
 الربع

 (1 ) 
 الربع

 (2 ) 
 الربع

 (3 ) 
 الربع

 (4 ) 

 26000 120000 144000 41000 قٌمة المبٌعات النقدٌة

 144000 110000 216000 02000 قٌمة المبٌعات اآلجلة

 120000 100000 20000 10000 المواد األولٌةتكلفة مشترٌات 

 63000 10000 02000 24000 أجور انتاجٌة مباشرة ) نقدٌة (

مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة 
 ) نقدٌة (

16000 22000 25000 22000 

مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة ) 
 نقدٌة (

50000 63000 02500 42000 

 
% االخرى 50% نقداً فً نفس الربع , و 50ٌتم تحصٌل المبٌعات اآلجلة على أساس  .12

 فً الربع الذي ٌلٌه مباشرة .
 دٌنار 60000هـ بمبلغ 1434تقدر أرصدة عمالء مبٌعات آجلة للربع األخٌر للعام  .20

 هـ .1435تدفع كلها فً الربع األول للعام 
% نقداً فً نفس الربع , و 60ٌتم سداد تكالٌف مشترٌات المواد األولٌة على أساس  .21

 % الباقٌة فً الربع الذي ٌلٌه مباشرة .40
 33000هـ بمبلغ 1434تقدر أصدة دائنو مشترٌات مواد أولٌة آجلة للربع األخٌر للعام  .22

 هـ .1435تدفع كلها فً الربع األول للعام  دٌنار
ٌتم سداد أجور انتاجٌة مباشرة ومصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة النقدٌة ومصروفات  .23

 فس الفترة الخاصة بها .تسوٌقٌة وإدارٌة فً ن
هـ بمبلغ 1435تخطط الشركة لشراء اآلالت ومعدات إنتاجٌة خالل الربع الثانً للعام  .24

 , وٌتم السداد فً نفس الفترة . دٌنار 25000, وخالل الربع الثالث بمبلغ  دٌنار 15000
 

 : المطلوب
 هـ .1435إعداد جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة الحمد للعام  -ز 



إعداد جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة لمشترٌات المواد األولٌة لشركة الحمد للعام  -ح 
 هـ .1435

 هـ .1435إعداد الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة الحمد الصناعٌة للعام  -ط 
 

 تمهٌد االجابة ) أ ( :
 المتحصالت من المبٌعات فً أي ربع سنة كاآلتً :

 
 هـ تشمل :5143للعام  الربع األول
 دٌنار 41000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (0
 دٌنار X 02000   =36000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (1
 60000هـ = 1434متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  (2

 دٌنار
 تشمل : 2005للعام  الربع الثانً
 دٌنار 144000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (0
 X  216000  =101000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (1

 دٌنار
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع األول للعام  (2

 دٌنار 36000=   02000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثالث
 دٌنار 120000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (0
 دٌنار X  110000  =20000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (1
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (2

 دٌنار 101000=   216000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الرابع
 دٌنار 26000مبٌعات نقداً لنفس الربع    =  (0
 دٌنار X  144000  =02000% 50% من المبٌعات اآلجلة لنفس الربع  = 50 (1
  X% 50هـ = 1435متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (2

 دٌنار 20000=   110000
 

  : 2005جدول تقدٌرات المتحصالت النقدٌة للمبٌعات لشركة الحمد للعام  -ه 

 
  تمهٌد االجابة ) ب ( :

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 لربع ا

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 401000 26000 120000 144000 41000 المبٌعات النقدٌة لنفس الربع    

 306000 02000 20000 101000 36000 % من مبٌعات آجلة لنفس الربع50

 224000 20000 101000 36000 60000 متحصالت من عمالء مبٌعات آجلة سابقة

 1001000 251000 311000 211000 144000 متحصالت نقدٌة من المبٌعات = جملة



 المدفوعات عن مشترٌات المواد فً أي ربع سنة كاآلتً :
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع األول
 X 10000  =41000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (5

 دٌنار
هـ  =  1434مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األخٌر للعام  مدفوعات لدائنو (6

 دٌنار 33000
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثانً
 X 20000  =54000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (5

 دٌنار
% 40هـ  = 1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع األول للعام  (6

X 10000  =32000 ٌنارد 
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الثالث
 X 100000  =102000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (5

 دٌنار
% 40هـ  =  1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثانً للعام  (6

X 20000  =36000 دٌنار  
 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الرباع
 X 120000  =02000% 60د آجلة لنفس الربع    = % من مشترٌات موا60 (3

 دٌنار
% 40هـ  = 1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (4

X 100000  =61000 دٌنار  
  هـ :1435جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة من المشترٌات لشركة الحمد للعام  -و 

 

 
 هـ :1435الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة الحمد للعام  -ز 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

% من مشترٌات مواد آجلة فً نفس 60
 الربع

41000 54000 102000 02000 206000 

 162000 61000 36000 32000 33000 مدفوعات عن مشترٌات مواد آجلة سابقة

= جملة مدفوعات نقدٌة عن مشترٌات 
 مواد

11000 16000 131000 140000 445000 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 50000 30500 53000 23000 50000 الرصٌد النقدي أول الفترة

 1001000 251000 311000 211000 144000+ تقدٌرات متحصال نقدٌة من المبٌعات 



 مالحظات هامة 
 ) تقدٌرات متحصالت نقدٌة من المبٌعات أخذت من الجدول ) أ    * 
 ) تقدٌرات مدفوعات مشترٌات مواد أولٌة أخذت من الجدول ) ب   ** 
 = جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة لنفس  الرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة

 جملة المدفوعات النقدٌة لنفس الربع  –الربع  
 

 الرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة =  الرصٌد النقدي أول الربع التالً مباشرة 
 

  هـ =1435الرصٌد النقدي أول الفترة إلجمالً العام 
 دٌنار 50000هـ = 1435الرصٌد النقدي  أول الفترة للربع األول للعام 

 هـ تشمل :1435للعام  الربع الرباع
 X 120000  =02000% 60% من مشترٌات مواد آجلة لنفس الربع    = 60 (5

 دٌنار
% 40هـ  = 1435مدفوعات لدائنو مشترٌات مواد آجلة سابقة للربع الثالث للعام  (6

X 100000  =61000 دٌنار  
  هـ :1435المشترٌات لشركة الحمد للعام جدول تقدٌرات المدفوعات النقدٌة من  -ح 

 

 
 هـ :1435الموازنة النقدٌة التقدٌرٌة لشركة الحمد للعام  -ط 

* 

) س = جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة 
)  

124000 311000 301000 211500 1051000 

      تقدٌرات المدفوعات النقدٌة -

 445000 140000 131000 16000 11000 مدفوعات مشترٌات مواد أولٌة **

 232000 63000 10000 02000 24000 مدفوعات رواتب وأجور مباشرة

 15000 22000 25000 22000 16000 مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة نقدٌة

 220500 42000 02500 63000 50000 مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة نقدٌة

 40000 ---- 25000 15000 ---- مصروفات رأسمالٌة نقدٌة

 1043000 260000 340500 251000 101000 ) ص (= جملة المدفوعات النقدٌة 

 = الرصٌد النقدي آخر الفترة 
 ) ص (  –) س (       

23000 53000 30500 21500 21500 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

% من مشترٌات مواد آجلة فً نفس 60
 الربع

41000 54000 102000 02000 206000 

 162000 61000 36000 32000 33000 مدفوعات عن مشترٌات مواد آجلة سابقة

= جملة مدفوعات نقدٌة عن مشترٌات 
 مواد

11000 16000 131000 140000 445000 



 
 مالحظات هامة 

 ) تقدٌرات متحصالت نقدٌة من المبٌعات أخذت من الجدول ) أ    * 
 أولٌة أخذت من الجدول ) ب ( **   تقدٌرات مدفوعات مشترٌات مواد 

 
 = الرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة 

 جملة المدفوعات النقدٌة لنفس الربع  –جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة لنفس الربع  
 

 الرصٌد النقدي آخر الفترة فً أي ربع سنة =  الرصٌد النقدي أول الربع التالً مباشرة 
 

 هـ =1435رة إلجمالً العام الرصٌد النقدي أول الفت 
 دٌنار 50000هـ = 1435الرصٌد النقدي  أول الفترة للربع األول للعام 

 

 بٌان
 الربع 

 (1 ) 
 الربع 

 (2 ) 
 الربع 

 (3 ) 
 الربع 

 (4 ) 
اجمالً العام 

 هـ1435القادم 

 50000 30500 53000 23000 50000 الرصٌد النقدي أول الفترة

+ تقدٌرات متحصال نقدٌة من المبٌعات 
* 

144000 211000 311000 251000 1001000 

) س = جملة النقدٌة المتاحة خالل الفترة 
)  

124000 311000 301000 211500 1051000 

      تقدٌرات المدفوعات النقدٌة -

 445000 140000 131000 16000 11000 مدفوعات مشترٌات مواد أولٌة **

 232000 63000 10000 02000 24000 مدفوعات رواتب وأجور مباشرة

 15000 22000 25000 22000 16000 مصروفات إنتاجٌة غٌر مباشرة نقدٌة

 220500 42000 02500 63000 50000 مصروفات تسوٌقٌة وإدارٌة نقدٌة

 40000 ---- 25000 15000 ---- مصروفات رأسمالٌة نقدٌة

 1043000 260000 340500 251000 101000 ) ص (= جملة المدفوعات النقدٌة 

 = الرصٌد النقدي آخر الفترة 
 ) ص (  –) س (       

23000 53000 30500 21500 21500 
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 مبادئ اعداد الموازنات التخطيطية اسس و 
 

 -:التخطيطية الموازنات إعداد أسس

 تخضة  ال وبالتةال  المنشةةة أدارة تخة  داخميةة خطةة التخطيطيةة الموازنةة إن
 مةن صةادرة مبةادئ أو تعميمةات أي توجةد ،وال عميها المتعارف المحاسبية لممبادئ

 هنالةك ولكةن الموازنة إعداد عممية تنظم المتخصصة المحاسبية المجالس من أي
 كخطةة تجاحهةا لضةمان الموازنةة وتنفيةذ إعةداد عنةدمراعاتهةا  يجةب عامةة أسةس
 : كاالت  األسس وهذ لممنشةة االقتصادية األنشطة برمجة إلى تهدف مالية

 : المنشأة ألهداف الموازنة مالئمة .1
 بوضةوح محةدد  تكةون أن يجةب والتة  المنشةةة أهةداف أسةاس عمةى الموازنةة تنبن 
 الحةافز تمثةل طموحةات وضةمن المنشةةة ظةروف حةدود فة  والتنفيذ لمتطبيق وقابمة

 .الموازنة إلعداد األساس 
 : مالئمة الهيكل التنظيمي لممنشاة .2

 وصف وض  م  لممنشةة اإلداري الهيكل تنظيم إعادة الموازنة إعداد عممية تسبق
 السمطة خطوط وتوضيح المتعددة اإلدارية ولياتؤ المس وتحديد لموظائف تفصيم 

 بانسياب يسمح بحيث لممنشةة التنظيم  الهيكل م  يتالءم بما الموازنة تقديم ويتم
 خالل من المختمفة لموحدات الخطة عن االنحرافات ،وتحديد تعارض دون العمل
 .لممنشةة التنظيم  والهيكل الموازنة أنشطة تصنيف تطابق

 :الحساباتمالئمة الموازنة لمنظام المحاسبي ودليل  .3
 مالئمةة أن اال المحاسةب  النظةام مةن جةزءا تشةكل ال الموازنةة أن مةن الةرمم عمةى

 امةرا  عةدي الحسةابات دليةل مة  تتفةق حسةابات واسةتخدام المحاسةب  لمنظام الموازنة
 .المخططة و الفعمية البيانات بين المقارنة عممية لتسهيل أساسيا  
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 :لممنشاةالحصول عمى تأييد المستويات االدارية  .4
اداري وهةةو المسةةؤول عةةن اعتمةةاد الموازنةةة واعطةةاء مةةن اعمةةى مسةةتو   ابتةةداء 

وفقةا لمموازنةة  االذن بتنفيذها الى ادنى مسةتو  اداري يسةاهم فة  تنفيةذ االنشةطة
، ان موافقة االطراف المعنية عمى الموازنة يضمن عدم وجود ايةة مقاومةة عنةد 

 تنفيذها .
لضططمان توططاون المسططتويات االداريططة الم تم ططة ربططا الموازنططة بنظططام الحططوا ز  .5

 .  لتن يذ الموازنة
 

 :كاالتي وهي األساسية المبادئ من بودد الت اياية الموازنة إعداد يرتبا
 الى تؤدي إرشادية أسس بةنها تعرف الموازنات إعداد تحكم الت  العممية المبادئ نا

 . التخطيطية الموازنات أعداد تحكم الت  العممية والمبادئ الموازنات استخدام حسن

 :الشمول مبدأ .1
 أوجة  بةين الفصةل وعةدم بالمنشةةة النشةاط أوجة  كافةة عن الموازنة بيانات تعد أن البد

 االعتبةار فة  األخةذ و الرئيسةية األهةداف مةن جةزء منهةا كةل باعتبةار المنشةةة نشةاط
 .لممنشةة- الكمية االهداف عمى أثار  بحث م  باألخر نشاط كل عالقة

 : الموازنة وحدة مبدأ .2
 مةن العديةد و التفصةيمية و الفرعيةة الخطةط من سمسة من صورتها ف  الموازنة تتكون
 واحةدة شةاممة خطةة الفرعيةة الخطةط هةذ  يجمة  أن الضةروري ومةن التقديريةة القةوائم
 بةين كامةل وتنسةيق تةام تةرابط هنالةك تكةون أن يجةب كمةا بينهةا التجةانس يتحقةق حتةى
 .األخر باألجزاء  يتةثر الموازنة من جزء كل أن حيث التقديرية القوائم
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 :قادمة فترة عن تقديريا   البيانات إعداد مبدأ .3

 التنبؤ ذلك ويتطمب القادمة الموازنة فترة عن تقديرية بيانات إعداد عمى الموازنة تعتمد
 العمميةات بةين التبادليةة العالقةات وتحديةد الموازنةة فتةرة خةالل المختمفةة بالعمميةات
 مةن الكثيةر تحميةل تتطمةب عمميةة وقواعةد أسةس عمةى التنبةؤ عمميةة وتقةوم المختمفةة
 . البيانات

 :التوقيت أو الزمن  التوزي  مبدأ .4

 كةةن حةدوثها احتمةال حسةب الموازنةة فتةرة مةدار عمةى وتوزيعهةا العمميةات توقيةت أي
 بالموازنةة األرقةام توزية  يعنة  ال الزمنة  التوزية  وعمميةة فترة قرارات الى الموازنة تقسم
 حسةب الموازنةة فتةرة خةالل العمميةات توقيةت هةو المقصةود وانمةا ، السةنة اجةزاء عمةى

 الزمنة  التوزية  عمميةة عمةى المترتبةة المزايةا أهةم ومةن فعةال   حةدوثها توقة  أو احتمةال
 بةين الزمنة  التةوازن فقةدان نتيجةة المنشةةة لهةا تتعةرض قةد التة  واالختناقةات تفةادي

 .المختمفة العمميات

 :المسئولية ومراكز الموازنة تنبؤات بين الربط مبدأ .5
 ا تقةدي بين الريط من البد الرقابة و لمتخطيط كةداة الموازنة فعالية تحقيق يمكن حتى
 طريةق عةن هةذا ويتحقةق المنشةةة فة  والمسةؤولية  مراكةز االشةراف وبةين الموازنةة رت

 الوحةدات لهةذ  يمكةن حتةى المخالفة التنظيمية الوحدات بحسب الموازنة تقديرات توزي 
لتقةديرات ا بهةذ  الفعميةة النتةائ  مقارنةة يتسةنى وحتةى .مرسةومة لخطةة وفقةا   تسةير أن

 نةواح  لمعالجةة الالزمةة الخطةوات اتخةاذ يمكةن وبالتةال  التنظيميةة، الوحةدات حسةب
 ؤوليةالمسة ومراكةز الموازنةة تقةديرات بةين والةريط الكفةاءات وتشةجي  االسةراف الضةعف

 .المختمفة اإلدارية لممستويات الموازنة تنفيذ عن دورية تقارير تعد حيث
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 والمرونة مبدا الثبات  .6

 الت  ه  الثابتة الموازنة و مرن أساس عمى أو ثابت أساس عمى الموازنة تعد قد
 الموازنةة تقةديرات جمية  إعةداد يةتم بحيةث لمنشةاط واحةد مسةتوي أسةاس عمةى تعةد
 عن الفعم  النشاط مستو  تغير فإذا النشاط من الثابت المستو  هذا أساس عمى

 جمية  تعةديل مةن البةد كةان وممحوظةة كبيةرة بدرجةة الموازنةة فة  المحةدد المسةتو 
 ف  الثابتة الموازنة قصور ويبرز .النشاط مستو  تغير ضوء ف  الموازنة تقديرات
 األرقةام بةين الحقيقيةة االنحرافةات إظهةار عمةى قةدرتها وعةدم الفعالةة الرقابةة تحقيةق
 مستو  عن الفعم  اإلنتاج  النشاط مستو  اختالف عند المقدرة األرقام و الفعمية
 المرنةة الموازنةات اسةتخدام تةم القصةور هةذا لمعالجةة و المقةدرة اإلنتةاج  النشةاط
 . معا   وااليرادات التكاليف عمى الرقابة تحقيق بهدف وذلك

 

 األهداف تحديد مبدأ. 7
 التعةارض االعتبةار بعةين ويؤخةذ ودقيقةة جةادة سةاتدرا وفةق األهةداف وضة  يةتم

 بمةا األهةداف بةين التوفيةق وضةرورة المختمفةةالدارات ا أهةداف بةين يقةوم قةد الةذ 
 .لممشروع األساس  الغرض تحقيق يكفل

 :الحوافز توفير مبدأ.8
 األمةر يطمةب و لمعةاممين السةموكية الجوانةب تجاهةل الموازنةات وضة  عنةد ينبغة  ال

 أو ماديةة الحةوافز تمةك تكةون وقةد بالموازنة االلتزام  الى تدفعهم لمعاممين حوافز توفير
 و اإلنتةاج لزيةادة العةاممون يتحةرك ال قةد الةدواف  أو الحةوافز تةوفير وبةدون معنويةة
 .توازن حالة الى بالمنشةة الوصول

 مبدا التوازن  .9

 و الموارد بين أو اإلنفاق و الدخل بين التوازن من البد الموازنة إعداد عند
 .األخر عمى أحدهما تغط  ال حتى االستخدامات
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 :التكامل و التنسيق مبدأ. 11
 التنسيق يتم كما الفرعية الموازنات بين والتكامل التنسيق من البد الموازنة إعداد عند
 .الموازنة و بالخطة الواردة األنشطة أوج  كافة بين

 

 

 

 -:الت اياية الموازنات إعداد أسباب

 كفاءتها لرف  الموازنة بةسموب األخذ إلى المنشةة إدارة تدف  عديدة أسباب هنالك
 : ف  وتتمثل اإلدارية

 : المنشةة أنشطة لكافة الدوري التخطيط تتطمب الموازنة.1
 كل وحث لمموارد االمثل االستغالل بهدف وفعالية بكفاءة اعداها من تتحقق لك  ذلك

 مواجهة وسبل المتوقعة المشاكل كل ف  المسبق التفكير عمى االدارية المستويات
 .المشاكل هذ  وحل

 االفراد  لد  التكميف  الوع  تخمق. .2
 بالوع  تسمية ما اإلدارة رجال من الكثيرين لد  يتولد استخدامها و الموازنة إعداد

 وتحميل دراية ألهمية االدراك و االهتمام و الحر  من نوع لديهم يتولد أن  التكميف 
 . ومشروعاتهم أنشطتهم ومناف  تكاليف

 من وتزيد االفراد بين التعاون روح تشج  و التنسيقية االدارة كفاءة تحسن الموازنة. 3
 .بالمنشةة االتصال نظام كفاءة

 .االداء لتقييم متكامل نظام توفر الموازنة. 4
 و البيانات عرض و التحميل ف  الكم  القياس أو باالتجا  تةخذ الموازنة. 5

 .المعمومات
 .المنشةة أهداف تحقيق صوب واألنشطة الجهود كافة تحريك. 6
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 الموازنات نظام فاعمية مد  عمى المؤثرة الخارجية و الداخمية العوامل أهم تنحصر
 -:االت  ف  التقديرية

 إليها تنتم  الت  لمصناعة التكنولوج  التقديم درجة ترتبط :الفنية النواح  تعقيد مد 
 لممنشةة المستقبمية االستخدامات و بالموارد لمتنبؤ بالنسبة التةكد عدم بدرجات المنشةة
 عدم درجات زادت المنشةة إليها تنتم  الت  الصناعة ف  الفنية النواح  تعقدت فكمما
 .النظام فاعمية درجة وقمت التخطيط صعوبة ازدادت بالتال  و التةكد

 

 خاللة  مةن تعمةل الةذي السةوق بإطةار المعةوق هةذا يتعمةق :السةوقية البيئةة طبيعيةة
 االسةواق عمةى واالنفتةاح بالمنافسةة خاصةة ومةؤثرات  عوامل من يتضمن  وما المنشاة

 درجةة قمةت ، الخارجيةة االسةواق عمةى واالنفتةاح المنافسةة درجةة قمةت فكممةا الخارجيةة
 ويزيةد التخطةيط عمةى يسةاعد ممةا المسةتقبمية السةوق بةةحوال التنبةؤ وسةهل ، المنافسةة

 هذا فإن الحر االقتصاد بصفات يتسم السوق كان واذا ، النظام فاعمية احتماالت من
 عمةى العالميةة األسةواق نظةرا لمةؤثرات والتنبةؤ التخطةيط مشةاكل يعقةد أن شةةن  مةن

 .المحمية السوق
 سياسةات بعوامةل يتةةثر التخطيطيةة الموازنةات نظةام يةرتبط :الحكوميةة التشةريعات نةوع

 ذلةك عمةى وتةةثر الجزئة  االقتصةاد فة  الدولةة تةدخل مةد  حيةث مةن المحميةة الدولةة
 . وكميت  اإلنتاج ونوعية السعرية السياسة عمى

 المنشةة ارتبطت إذا أن  البديه  من  :)المنشةة استقاللية( لممنشةة القانون  الشكل
 درجة عمى ما حد إلى يؤثر أن شةن  من هذا فإن والتابعة القابضة الشركات بنظام

عداد بالتخطيط المتعمقة قراراتها اتخاذ ف  المنشةة استقاللية  التخطيطية الموازنات وا 
 الذي مناخ لديها يتوفر والتابعة القابضة بنظام المرتبطة مير المنشةة فإن ولذلك
 .التخطيطية الموازنات لفاعمية أكبر درجات تحقيق من يمكنها
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 لمموازنة مراكز عمى يحتوي سميم تنظيم  هيكل وجود إن :لممنشةة التنظيم  الهيكل
 نظام فاعمية من يزيد فإن  والمسؤوليات والسمطات االختصاصات بوضوح ويحدد

 .صحيح والعكس التخطيطية الموازنات
 الشخصةية العالقةات تعمةب :التنظةيم فة  االفةراد بةين المتداخمةة الشخصةية العالقةات
 فاعميةة تحديةد فة  هامةا   دورا المختمفةة اإلداريةة المسةتويات فة  االفةراد  بةين المتداخمةة

 التعةاون جوانةب توفرت إيجابية العالقات هذ  كانت كمما إذ التخطيطية الموازنة نظام
 وبالتةال  التخطيطيةة الموازنةات وتنفيةذ إلعةداد المختمفةة المراحةل فة  االفراد بين والثقة
 صحيح والعكس النظام إلنجاح متاحة تكون الفرصة فإن
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 إعداد الموازنات التشغٌلٌة والموازنات المالٌة

 ) القائمة التقدٌرٌة لتكالٌف البضاعة المباعة , قائمة الدخل التقدٌرٌة ,

 قائمة المركز المالً التقدٌري , الموازنة الرأسمالٌة (

 أوالً : القائمة التقدٌرٌة لتكالٌف البضاعة المباعة

 ثانٌاً : قائمة الدخل التقدٌرٌة

 : قائمة المركز المالً التقدٌري ثالثاً 

 رابعاً : الموازنة الرأسمالٌة التقدٌرٌة  

 

 أوالً : القائمة التقدٌرٌة لتكالٌف البضاعة المباعة :

 

 : تقدٌر التكلفة اإلنتاجٌة للبضاعة المخطط بٌعها خالل فترات  تهدف هذه القائمة الى

 " تكلفة المبٌعات " .الموازنة , واحٌاناً تسمى 

 التكلفة اإلنتاجٌة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة " تكلفة المبٌعات " . تحسب 

 وفقاً لآلتً :

 

 ثانٌاً : قائمة الدخل التقدٌرٌة :

 تحدٌد صافً الدخل المتوقع الناتج من النشاط الرئٌسً والعادي  : تهدف هذه القائمة الى

 للمنشأة خالل الفترة القادمة والذي ٌعكس كفاءة ذلك النشاط .

 : تجمٌع وتلخٌص لكل تقدٌرات عملٌات التشغٌل الجارٌة للمنشأة  هذه القائمة ما هً اال

 : فهً تتضمنخالل فترة الموازنة , 

 ( تقدٌرات المبٌعات1)

 ( وتقدٌرات عناصر التكالٌف 2)

 ( والمصروفات المختلفة انتاجٌة وتسوٌقٌة وإدارٌة .3)

 xxxxx تكلفة المخزون التام أول الفترة           

 xxx التكلفة اإلنتاجٌة للوحدات المنتجة خالل الفترة     +

 xxxx =      التكلفة اإلنتاجٌة التقدٌرٌة للوحدات المتاحة للبٌع خالل الفترة

 xxx (   تكلفة المخزون التام آخر الفترة-)

 xxxxx =      التكلفة اإلنتاجٌة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة خالل الفترة
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 : ٌوضح الشكل التالً قائمة الدخل التقدٌرٌة ومصادر معلوماتها 

 

 ثالثاً : قائمة المركز المالً التقدٌري :

  ( وحقوق 3( وااللتزامات )2( األصول )1تقدٌرات عناصر ) القائمة :توضح هذه

 الملكٌة للمنشأة فً نهاٌة فترة الموازنة .

أثر الخطة ) الموازنة ( الشاملة لمختلف أنشطة المنشأة  هذه القائمة تعبر عن : 

التشغٌلٌة الجارٌة والنقدٌة والرأسمالٌة على األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة فً 

 نهاٌة فترة الموازنة .

    رابعاً : الموازنة الرأسمالٌة التقدٌرٌة :

 : بتقدٌر النفقات الرأسمالٌة طوٌلة األجل . تختص هذه الموازنة 

 

 :أداة لتقٌٌم االستثمارات الرأسمالٌة طوٌلة األجل بغرض تحدٌد  تعتبر هذه الموازنة

 البدٌل االستثماري األنسب واألكثر ربحٌة .

 

  هو عبارة عن اتخاذ القرارات التخطٌطٌة الرأسمالٌة  الموازنة الرأسمالٌة :ان إعداد

 طوٌلة األجل المتعلقة باالستثمارات وتموٌلها .

  : ٌتم إعداد الموازنة الرأس مالٌة وفقاً للخطوات اآلتٌة 

 تحدٌد المقترحات االستثمارٌة . (1

 استثماري . مقترحتقدٌر عوائد وتكالٌف كل  (2

 االستثمارٌة . تقٌٌم المقترحات  (3

 مجموعة طرق تقٌٌم مثل : باستخداموٌتم ذلك 

 المصدر المبلغ بٌان

 موازنة المبٌعات xxxxx قٌمة المبٌعات التقدٌرٌة

 التقدٌرٌة لتكلفة البضاعة المباعة القائمة xxX ( التكلفة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة-)

  Xxxx = مجمل الربح التقدٌري

 موازنة المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة التقدٌرٌة xxX (  المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة التقدٌرٌة-)

  xxxxx = صافً ) الربح ( الدخل التقدٌري
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 طرٌقة صافً القٌمة الحالٌة . -

 طرٌقة معدل العائد الداخلً على االستثمار . -

 طرٌقة فترة االسترداد . -

 إعداد الموازنة الرأسمالٌة ومتابعتها .  (4

حٌث تتكون من جمٌع المقترحات االستثمارٌة التً تمت الموافقة علٌها واختٌارها 

 لفترة الموازنة 

 

 قائمة تكلفة المبيعات + قائمة الدخل التقديرية : مثــــــال : 

( التً بصدد إعداد قائمة تكلفة المبٌعات  النوارستوفرت لدٌك البٌانات اآلتٌة عن شركة ) 

 : 2112وقائمة الدخل التقدٌرٌة للعام القادم 

وحدة , سعر البٌع للوحدة  10111بمقدار  2112تقدر كمٌة المبٌعات التقدٌرٌة للعام فً  .1

 . دٌنار 61

 . دٌنار 33611وحدة , وتكلفة  211بكمٌة  2112ٌقدر مخزون االنتاج التام أول العام  .2

 وحدة . 16011بكمٌة  2112تقدر كمٌة االنتاج التام للعام  .3

 وحدة . 511بكمٌة  2112ٌقدر مخزون االنتاج التام آخر العام  .4

 تقدر احتٌاجات وحدة المنتج من عناصر التكالٌف االنتاجٌة باآلتً : .5

 11  كٌلو جرام من المواد الخام ) األولٌة ( , سعر الشراء التقدٌري للكٌلو جرام

 . دٌنار 1‚6منها 

 2  دٌنار 6ساعة من العمل المباشر , معدل االجر التقدٌري للساعة . 

  لكل ساعة عمل  دٌنار 12المعدل التقدٌري للمصروفات االنتاجٌة غٌر المباشرة هو

 مباشرة .

  دٌنار 55111بمبلغ  2112تقدر المصروفات التسوٌقٌة واالدارٌة للعام . 

 المطلوب :

 . 2112" للعام  النوارسإعداد قائمة التكلفة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة لشركة "  .أ 

 . 2112" للعام  النوارسإعداد قائمة الدخل التقدٌرٌة لشركة "  .ب 
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  تمهٌد االجابة :

 

 للوحدة دٌنار X 6‚1  =16كٌلو  11تكلفة مواد انتاجٌة مباشرة للوحدة =  (1

 

 للوحدة دٌنار X 6  =12ساعة  2أجور انتاجٌة مباشرة للوحدة =  (2

 

 للوحدة دٌنار X 12  =24ساعة  2تكالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة للوحدة =  (3

 

تكلفة  24 +أجور  12 +مواد  X  (16وحدة  511تكلفة مخزون تام آخر العام =  (4

 غٌر مباشرة (

             =511      X       52 دٌنار  

  دٌنار 26111=             

 

 : 2112" للعام  النوارسإعداد قائمة التكلفة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة لشركة "  .أ 

 

 

 

 بٌان
 2112العام القادم 

 كلً جزئً

 33611  تكلفة تقدٌرٌة للمخزون التام أول الفترة

 +  ( التكلفة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة+)

  X 16   = 260211   16011مواد انتاجٌة مباشرة = 

  X12    = 211411   16011أجور انتاجٌة مباشرة = 

 X 24   = 411211 262411   16011تكالٌف انتاجٌة غٌر مباشرة = 

 012111  = التكلفة االنتاجٌة التقدٌرٌة للبضاعة المتاحة للبٌع 

 ( 26111)   ( تكلفة تقدٌرٌة للمخزون التام آخر الفترة -) 

  206111    التقدٌرٌة للبضاعة المباعة= التكلفة 
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 : 2112" للعام  النوارسإعداد قائمة الدخل التقدٌرٌة لشركة "  .ب 

 

 المصدر المبلغ بٌان

 موازنة المبٌعات 1121111 ( X61  10111قٌمة المبٌعات التقدٌرٌة ) 

 لتكلفة البضاعة المباعةالقائمة التقدٌرٌة  ( 206111)     ( التكلفة التقدٌرٌة للبضاعة المباعة-)

  144111 = مجمل الربح التقدٌري

 ( 55111)  (  المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة التقدٌرٌة-)
موازنة المصروفات التسوٌقٌة واإلدارٌة 

 التقدٌرٌة

  20111 = صافً الدخل التقدٌري



 مكونات الموازنات التخطيطية
 
 

 موازنة المبيعات ) االيرادات(:. 1

 

ٌتوقف نجاح الموازنة التخطٌطٌة على مدى النجاح فً إعداد موازنة اإلٌرادات حٌث 

 تعتبر الركٌزة األساسٌة فً إعداد الموازنات األخرى ، كما تتوقف فعالٌة هذه 

 .الموازنة على مدى الدقة للتنبؤ بحجم اإلٌرادات

 

 اهداف موازنة المبيعات 

توفٌر البٌانات الالزمة إلعداد الموازنات الفرعٌة مثل موازنة اإلنتاج/ المشترٌات/  .1

 .التشغٌل

 .تقدٌر صافً الدخل المتوقع الناتج عن مقابلة اإلٌرادات بالتكالٌف المتوقعة. 2

 .تسهٌل متابعة تنفٌذ إدارة التحصٌل لخطة اإلٌرادات. 3

 

 :باإليراداتطرق التنبؤ 

تقوم إدارة التحصٌل بإعداد الموازنة باالشتراك مع إدارة اإلنتاج والمشترٌات واإلدارة 

 :-للتنبؤ باإلٌرادات منها طرقالمالٌة. وهناك عدة 

 .طرٌقة االعتماد على األرقام التارٌخٌة. 1

حدٌلد طبقا لهذه الطرٌقة ٌتم تحلٌلل مبٌعلات الفتلرات السلابقة وتلدرا اتجاهاتهلا بهلدف ت

المبٌعات المنتظرة خالل الفترة القادمة . مثال قد ٌتضح للمنشأة أن المبٌعات الفعلٌة لكل 

% ، فً هذه الحالة تفتلر  المنشلأة أن مبٌعلات  22سنة تزٌد عن السنة السابقة بنسبة 

  % 22السلللللللللللنة القادملللللللللللة تعلللللللللللادل مبٌعلللللللللللات السلللللللللللنة الحالٌلللللللللللة   

 .استخدام استمارة استقصاءطرٌقة . 2

  :االستمارة إلىوترسل 

  .رجال البٌع : لتحدٌد تقدٌراتهم بناء على ما تم بٌعه -

 مستخدمً السلعة : لمعرفة مقدار الطلب على السلعة -

 

 استخدام األسالٌب اإلحصائٌة الرٌاضٌة . 3

وتشتمل على العدٌد من الطرق منها : المتوسطات البسٌطة ، المتوسطات المرجحة ، 

 .تحلٌل السالسل الزمنٌة

 

 
 



 4. طرٌقة المؤشرات

ترتبط مبٌعات بع  الصناعات ببع  المؤشرات الخاصة باالقتصاد القومً مثال 

مبٌعات طعام األطفال ترتبط بعدد الموالٌد ، مبٌعات السٌارات واألجهزة األخرى 

ترتبط بالناتج القومً والدخل الشخصً ، عدد الطلبة فً مرحلة الثانوٌة والطلب على 

 . السٌارات الصغٌرة

 

  موازنة المبيعاتاعداد 

ٌعد إعداد مٌزانٌة المبٌعات عملٌة خطوة بخطوة. أنها تنطوي على مراقبة شدٌدة 

 .  والبحث والتحلٌل واتخاذ القرار
  :تحدٌد فترة مٌزانٌة المبٌعات  .1

 .، ٌمكن تخطٌط مٌزانٌة المبٌعات بدقة إذا تم تحدٌد فترة معٌنة موازنة المبٌعات

ا أو ربع  ًٌ  .سنوي او سنوٌا"باإلضافة إلى انه ٌمكن إجراؤه شهر
  :مع بٌانات المبٌعات السابقةج .2

 الخطوة التالٌة هً جمع بٌانات المبٌعات أو تسجٌلها للفترة السابقة. 

 ٌعمل كقاعدة لتخطٌط مٌزانٌة مبٌعات للمبٌعات المستقبلٌة. 

 
  :جمع معلومات مبٌعات الصناعة  . 3

 اج الشركة إلى التحدٌث بإجمالً مبٌعات صناعة معٌنة لفترة محددةتحت. 

  لذلك ٌجب أن تكون على دراٌة بحصتها فً السوق والنمو المتوقع للصناعة

 .خالل تلك الفترة
  :مقارنة مبٌعات الفترة المتتالٌة  .4

 بعد جمع سجالت المبٌعات موازنة المبٌعات. 

  المبٌعات السابقة للتنبؤ بإمكانٌات المبٌعات ٌلزم إجراء تحلٌل مقارن لفترات

 .المستقبلٌة
  :دراسة اتجاهات السوق الحالٌة      .5

  ًالخطوة التالٌة هً مراقبة تقلبات السوق والتفضٌالت واالتجاه الذي ٌساعد ف

 .تحدٌد مٌزانٌة مبٌعات أكثر دقة
  :التواصل مع العمالء   .6

  الشراء لمعرفة اتجاهات الشراءٌجب تحلٌل مراجعات العمالء وعادات. 

 عالوة على ذلك نواٌاهم إلعداد مٌزانٌة المبٌعات. 
 
  :إعداد توقعات المبٌعات  .7

 بناًء على البٌانات والتحلٌالت المذكورة أعاله فٌما ٌتعلق بالمبٌعات السابقة. 

 واتجاهات السوق واستجابة العمٌل، ٌتم توقع المبٌعات لفترة معٌنة. 

 



  :المبٌعات الفعلٌة مع التوقعات ةقارنم .8

 مع  المبٌعات ، أخًٌرا، تتم مقارنة األداء الفعلً أو حجم موازنة المبٌعات

 .المبٌعات

  ًالمقدرة لمعرفة دقة مٌزانٌة المبٌعات. ٌنص على اتخاذ التدابٌر التصحٌحٌة ف

 .المستقبل
  العوامل المؤثرة فً موازنة المبٌعات

 ٌعاتمٌزانٌة المبٌعات لٌست افتراًضا غامًضا للمب. 

 ومع ذلك ، فهً استراتٌجٌة جٌدة التخطٌط لتبسٌط العملٌات التجارٌة المختلفة. 

 ووضع بع  األهداف الواقعٌة والقابلة للتحقٌق للفرٌق. 

 
 العوامل الداخلٌة

 تؤثر نقاط القوة أو الضعف الداخلٌة للشركة على مٌزانٌة مبٌعاتها. 

  للمصنع وقناة التسوٌق فً غضون ذلك ٌتضمن عوامل مثل القدرة اإلنتاجٌة

 .والتروٌج

 كذلك اإلعالن وحجم المبٌعات واإلٌرادات وما إلى ذلك. 
  :هذه العوامل بالتفصٌل أدناه

  :اتجاه المبٌعات

 تلعب المبٌعات السابقة التً قامت بها الشركة خالل فترة محددة دوًرا مهًما. 

 وذلك فً تحدٌد احتماالت المبٌعات المستقبلٌة. 
  :جٌةالسعة اإلنتا

  ٌجب مراعاة االستخدام األقصى للقدرة التصنٌعٌة للمصنع إلعداد مٌزانٌة

 .المبٌعات
  :تنوٌع المنتجات وتطوٌر المنتجات

 وربحٌتها مبٌعاتها عندما تدخل الشركة فً خط إنتاج جدٌد لزٌادة حجم. 

 ٌجب علٌها إعداد مٌزانٌة المبٌعات وفًقا لذلك لتسهٌل تطوٌر المنتج. 
  :التقلبات الموسمٌة

  ًاتجاه المبٌعات أثناء التقلبات الموسمٌة ٌتعٌن على الشركة معرفة التغٌٌرات ف

 .مثل عطالت نهاٌة األسبوع

  واألسبوع األول من كل شهر ، والمهرجانات ، وما إلى ذلك أثناء تحدٌد

 .توقعات المبٌعات

 
  :قناة البٌع والتوزٌع      

 تؤثر قناة التسوٌق المحددة بعمق على توقعات المبٌعات. 

  للبضائع ، ٌمكن جمع بٌانات مبٌعات أكثر دقةعلى سبٌل المثال البٌع المباشر. 

 بالتالً ٌمكن إعداد تقدٌر مبٌعات أفضل. 
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  :تروٌج المبٌعات واإلعالن  

  إذا تم التروٌج للمنتج جًٌدا من خالل اإلعالنات والعرو  والخصومات وما

 .إلى ذلك

 ٌزٌد من المبٌعات المحتملة وبالتالً ٌؤثر على موازنة المبٌعات أًٌضا. 
  :السعرتقلب    

 إن التغٌٌر فً سعر المنتج ٌخلق تأثًٌرا على مبٌعاته  موازنة المبٌعات ،

 .المحتملة

  لذلك ، ٌجب أن ٌؤخذ سعر المنتج ، وكذلك سعر منتج المنافا فً االعتبار

 .عند تحدٌد موازنة المبٌعات
  :أبحاث السوق    

 البحث هو األساا لتحدٌد إمكانٌات المبٌعات. 

 مجرد تنبؤ ولكنه نهج عملً ٌعتمد على اتجاهات السوق  التنبؤ بالمبٌعات لٌا

 .السابقة
  العوامل الخارجٌة   

  تتكون البٌئة الخارجٌة لألعمال من فرص متعددة باإلضافة إلى تهدٌدات محددة

 .تؤثر على جمٌع قرارات العمل

  ًتشمل هذه العوامل التدخل الحكومً والوضع االقتصادي والتقدم التكنولوج

 .ك والمنافسةوطلب المستهل
  :سٌاسة الحكومة والتدخل    

 تتحكم الحكومة فً الممارسات التجارٌة. 

  كذلك بٌع منتجات معٌنة من خالل فر  قوانٌن وسٌاسات مختلفة ، مما ٌؤثر

 .على مٌزانٌة المبٌعات أًٌضا

 
  :المنافسة فً السوق    

  ٌجب أن ٌتم تحلٌل عدد المنافسٌن وحصتهم فً السوق بشكل جٌد من قبل

 .الشركة

 وذلك وقت صٌاغة موازنة المبٌعات لتجنب الهدر. 
  :التغٌٌر فً تفضٌل المستهلك والطلب    

  تساعد دراسة سلوك المستهلكٌن تجاه منتج معٌن واتجاهات الشراء الخاصة بهم

 .فً التنبؤ بالمبٌعات
  :التطور التكنولوجً    

 عندما تتغٌر التكنولوجٌا، ٌرتفع خطر االنهٌار. 

  تحدٌث الشركة بمثل هذه التغٌٌرات لتحلٌل التحول فً تفضٌل لذلك، ٌجب

 .المستهلك وإشغال السوق
  :الوضع االقتصادي للبلد    

 توزٌع الثروة داخل الدولة واستقرارها المالً ٌنظم مبٌعات الشركة وأدائها. 



  فً وقت الركود عندما تنخف  قدرة إنفاق الناا، تمٌل الشركة إلى تعٌٌن

 .فًقا لذلكموازنة المبٌعات و
 الحاجة لموازنة المبٌعات    

  تواجه الشركة دائًما أسئلة مثل؛ كم تنتج؟ ما مقدار اإلٌرادات التً ٌمكن تحقٌقها

 من المبٌعات؟

  ماذا عن المخزون المٌت؟ ما هً جمٌع المصارٌف التً سٌتم تكبدها فً بٌع

 المنتجات؟

 موازنة المبٌعات تجٌب على كل هذه األسئلة. 

  لجمٌع القرارات التشغٌلٌة المتخذة فً المنظمةإنه األساا. 
  :تحدٌد أهداف المبٌعات     

 هدًفا لفرٌق المبٌعات ٌتعٌن علٌهم تحقٌقه تحدد موازنة المبٌعات. 

  ٌتم تحدٌد حجم المبٌعات المتوقع لفترة معٌنة، وٌتم توجٌه جهود قسم المبٌعات

 .وفًقا لذلك
  :إدارة التدفق النقدي   

 لتدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة فً المستقبل من خالل ٌمكن للشركة تقدٌر ا

 .موازنة المبٌعات

  هذا ٌساعد فً تحدٌد السٌولة النقدٌة المحتملة واالستعداد لظروف السوق غٌر

 .المواتٌة
  :تقدٌر التكالٌف العامة     

 كما أنه ٌقدر المصارٌف اإلدارٌة ومصارٌف المبٌعات المختلفة. 

 حملها بخالف تكلفة التصنٌعالتً ٌتعٌن على الشركة ت. 

 وبالتالً تحدٌد هامش الربح المحتمل. 

 
  :تطوٌر االستراتٌجٌات األساسٌة    

 أساًسا للعمل للمدٌرٌن توفر موازنة المبٌعات. 

  ٌضع المدٌرون استراتٌجٌاتهم وٌستخدمون الموارد لتحقٌق أهداف المبٌعات

 .المرجوة
  :تبسٌط عملٌة األعمال     

  التجارٌة، أي إنتاج السلع أو الخدمات، وتموٌل العملٌاتتستند جمٌع األنشطة. 

 كذلك إشراك الموارد البشرٌة وأنشطة التسوٌق ، إلى تقدٌر المبٌعات الُمعد. 
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