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المقدمة
المتاحة في المؤسسة، والبشریةالمادیةلمواردلیعتبر ضمان االستخدام األمثل 

االقتصادیة، في كل المؤسساتالحدیثةاإلدارةأهدافوالرقابة على استخدامها من أهم
تطویر ومن أجل.االقتصادیة أو االجتماعیةالمسطرة سواءوذلك من أجل تحقیق أهدافها

على هذه المؤسسات تیني األسالیب الضروريمنباتهذه الموارداستغاللوتحسین
تطویرعلىتساعدإداریةوتقنیاتوضع أسسعلىتعتمدللتسییر، والتيالعلمیة

. المختلفةواالستخداماتالموارد المتاحةبینالتوفیقطریقعنالتسییرجهازمردودیة
وتعتبر الموازنات التقدیریة من أهم األسالیب واألدوات التي تساعد المؤسسة في تحقیق 

فهي تقوم بتخطیط الموارد المتاحة، المنشودة وٕامكانیاتهاأهدافهابینالتوازن
االقتصادیة، المؤسسةنیة مستقبلیة، مع مراعاة الظروف المحیطة واالستخدامات، لفترة زم

تحتل مكانا جوهریا ضمن الموازنة التقدیریة وهذا ما جعل.والمتوقعة خالل هذه الفترة
أصبح المؤسسات، الذيعملبمحیطالتعقیدمستوىتزایدخاصة مع، المؤسسةخطط 
بالنظر إلى التطورات التي لمجاالتامختلففيالسریعةوالتطوراتبالتقلباتیتمیز

والتقدم الرهیب في المجال عرفتها بیئة النشاط االقتصادي في ظل العولمة االقتصادیة 
. التكنولوجي

االقتصادیة، وسیاساتها، المؤسسةترجمة ألهداف الموازنات التقدیریة ُتعدو 
تضع ُخططًا أن المؤسسةوخططها في شكل رقمي، وهي ُتْلِزم كل وحدة فرعیة، في 

لذا، فهي ُتعد أداة من . تتماشى مع خطط الوحدات الفرعیة األخرى، وال تتعارض معها
للمبیعات، مثًال، التقدیریة فالموازنة . كما أنها تعتبر وسیلة لتتبع المسؤولیة. أدوات التنسیق

… إلنتاج لإلنتاج، تحدد مسؤولیة إدارة االتقدیریة تحدد مسؤولیة إدارة المبیعات، والموازنة 
والموازنة لیست أداة تخطیط فقط، فهي، كذلك، أداة رقابة، ألنها تمكن من مقارنة  . وهكذا

، وتقییم فهي، بذلك، أداة لمتابعة نشاط المؤسسة. ما تم تنفیذه فعًال مع ما كان مقررًا تنفیذه
وتتبع المسؤولیات للوقوف على مدى تقدم العمل، ومدى تطابقة والخطط أدائها،

.الموضوعة
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مجمل نشاط الوحدة االقتصادیة، فهي تربط كافة التقدیریة تغطي إن الموازنة 
یمكن تصنیف الموازنات التقدیریة إلى ثالثة وعلى هذاالوظائف ببعضها البعض،

:  مجموعات هي
:وتشمل: موازنات االستغالل- 1

موازنة المبیعات -
موازنة اإلنتاج -
موازنة التموینات-

ازنة النقدیة مو - 2
موازنة االستثمارات- 3

، تضمن فصولسبعتم تقسیم محتوى هذه المطبوعة إلى على ما سبق، فقدوبناءً 
التطور التاریخي للموازنة بعرض ، بدءً مدخل لنظام الموازنات التقدیریةاألول الفصل

الموازنة الثاني الفصلثم استعرض . ثم شرح مبادئها وأهم أنواعهاتعریفها، التقدیریة
الثالث تم التطرق إلى الفصلوفي . عدادهاإ من حیث مفهومها وكیفیة التقدیریة للمبیعات
الموازنة التقدیریة لإلنتاجتناولفقد الرابع الفصلأما. مصاریف البیعالموازنة التقدیریة ل

خصصالخامسوالفصل . ، وتحدید طریقة اعدادهاالموازنة التقدیریة لمستلزمات اإلنتاجو 
للنقدیةالموازنة التقدیریة موضوع السادس تناول الفصل و . للتمویناتللموازنة التقدیریة
.لالستثماراتالموازنة التقدیریةالسابع الفصلاستعرض وأخیراً .عدادهاإ مفهومها، وكیفیة 

.وهللا ولي التوفیق
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مدخل لنظام الموازنات التقدیریة: الفصل األول

قدرتوفیرفيالمتمثلة-االقتصادیة المؤسساتحاجاتمختلفمن أجل تلبیة
تسییرإداریة تساهم فيأدواتعدةظهرت-اإلدارةتحتاجهاالتيالمعلوماتمنكاف

أحداعتبارهایمكنالتياألخیرةهذهاالقتصادیة من بینها الموازنات التقدیریة،المؤسسة
االقتصادیة، فهي المؤسسةبهاالتي تقوماألنشطةجمیععلىتؤثرالتياألساسیةالركائز

ؤدي دورًا هامًا في مجال التخطیط والتنسیق والرقابة وتقییم األداء في المؤسسةت
.االقتصادیة

:وخصائصها،أهمیتها،ماهیة الموازنة التقدیریة-1
تعتبر الموازنة التقدیریة من أقدم األسالیب المستخدمة في الرقابة والتنبؤ بالمستقبل 

ما بویعتبر قدماء المصریین أول من استخدم وطبق الموازنة التقدیریة، ونستدل على ذلك 
ذكر في القران الكریم عن سیدنا یوسف علیه السالم الذي قام بتقدیر احتیاجات الدولة من 

بعة عشر عامًا مع تنظیم استهالكه وتخزینه حتى أمكن التغلب على القمح لمدة أر 
.1المجاعة التي تعرضت لها مصر في ذلك الوقت

یُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ": قال هللا تبارك وتعالى دِّ ُیوُسُف َأیَُّها الصِّ
َر َیاِبَساٍت لََّعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َیْعَلُموَن ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأخَ 

مَّا )46( َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأًبا َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ِإالَّ َقِلیًال مِّ
ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َیْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلیًال )47(َتْأُكُلونَ  مَّا ثُمَّ َیْأِتي ِمن َبْعِد ذَٰ مِّ

ِلَك َعاٌم ِفیِه ُیَغاُث النَّاُس َوِفیِه َیْعِصُرونَ )48(ُتْحِصُنونَ  صدق ")49(ثُمَّ َیْأِتي ِمن َبْعِد ذَٰ
ثمارهاتؤتيوالرقابةبدونلهامعنىالوالموازنات.49- 45یوسف هللا العظیم، سورة

القائمینعلىإضافًیاعبًئاستشكلفإنهاوٕاالتنفیذهامراحلمتابعة لكافةبدونوفوائدها
َعِلیمٌ َحِفیظٌ ِإنِّياْألَْرضِ َخَزاِئنِ َعَلىاْجَعْلِنيَقالَ : "بقوله تعالىذلكوتأكدإعدادهاعلى

.55سورة یوسف )"55(
ویعتبر حافظة،وتعنيBougetteالفرنسیةالكلمةإلىموازنة فیعودكلمةأما أصل

علىووصفها،1825سنةتقدیریةموازنةلفظمن استعملأول"De Gazeux"االقتصادي 

.8. ، ص)2002دار انحمدیة، : الجزائر(مدخل للموازنة التقدیریة لإلنتاجفرید، شناف -1
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أما استعمال.االحتیاجاتهذهتوقیتتحدیدمعالمواردمناالحتیاجاتجداولأنها
هذا. 1912سنة إلىیعودإذنسبیا،العهدحدیثفیعتبرللرقابةكأداةالتقدیریةالموازنات

دولمعظمشملتالتيالتضخمظاهرةإثرعلىبالموازنات التقدیریةاالهتمامداز ولقد
الحركةهذهوتطورت.التخطیطبمبدأاألخذضرورةأكدالذياألمر،1920سنةالعالم

أعدتحیثالمتحدة،الوالیاتفياألعمالإلدارةالممیزالطابعأصبحتأنإلىتدریجیا
لهااتضحأنبعد، 1933جویلیة31فيالمنتهیةالسنةعنلهاموازنةأولهذه األخیرة

الظروفضوءعلىللمستقبلالتخطیطالدولة دونمالیةعلىاإلشرافالمستحیلمنأنه
فيوطبقالثانیة،العالمیةالحربإثرأوروبافيالنظامهذاتطبیقانتشرثم.الحالیة
1.الخمسیناتفيفرنسا

طاع العام قي الفأبدوما تجدر االشارة إلیه، هو أن فكرة تطبیق الموازنة في الدول 
هذه األخیرة التي  تمثل األساس في نشوء فكرة . العامة للدولةوالتي كانت تعرف بالموازنة 

الموازنات التقدیریة في المشروعات الصناعیة والتجاریة، فذلك النجاح الذي حققه تطبیق 
نظام الموازنات في القطاع الحكومي شجع على إدخال تلك األداة إلى المؤسسات 

ن أصبح إعداد وتنفیذ هذه الموازنات االقتصادیة، وبدأ یتطور استخدام الموازنات إلى أ
ضرورة من ضروریات التخطیط والرقابة وتقییم األداء والطابع السائد إلدارة األعمال في 

2.مختلف المؤسسات االقتصادیة في الوقت الراهن

وعلیه، فالموازنة في البدایة كانت تعد على شكل جداول توضح اعتمادات 
النفقات العامة في الدولة، لتصبح فیما بعد وسیلة توضح اإلیرادات العامة الالزمة لتمویل 

.البرامج واألهداف المحددة، وأداة تخطیط ورقابة وتقییم األداء

التسییر لطلبة الماستر تخصص التدقیق المحاسبي وٕادارة مراقبةسلسلة محاضرات في مقیاسیحیاوي،نعیمة-1
.5. ص،1باتنة لخضر،الحاججامعةالتسییر،وعلوماالقتصادیة والتجاریةالعلومكلیةالمنظمات،

: الموازنة، متاح على الموقعمدونة المحاسب األول، -2
http://www.almohasb1.com/2011/05/budget.html
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تعریف الموازنة التقدیریة-أ
عملخطةفيالمشروعألهدافترجمة"أنهاعلىتعرف الموازنة التقدیریة

عنالمسؤولةاإلداریةالمستویاتموافقةمعینة وتتطلبفروضعدةعلىتعتمدمستقبلیة
1."تنفیذها

مستقبلیة،فترةفيللعمل)برنامج(خطة "بأنها وتعرف أیضا الموازنة التقدیریة
المواردحدودفيمعینةلمؤسسةاالقتصاديالنشاطأوجهتنظیم وتنسیقإلىتهدف

بتحقیقیتعلقفیماالنتائجأفضلتحقیقبحیث یمكنالمتاحةوالمالیةوالمادیةالبشریة
التيوالطرقواألسالیبأفضل الوسائلباستخداممقدما،والمحددةالمرغوبةاألهداف
2".األهدافهذهإلىتوصل

فيالمؤسسةترغبالتيلألهدافوكمیةمالیةترجمة":كذلك على أنهاتعرف
، المؤسسةوبرامجخططعنرقمیاً تعبیراً تعدفهيفترات مقبلةخاللمستقبالتحقیقها
3".المتوقعة مستقبالوالنتائجالعملیاتجمیعتحقیقتضمنبحیث

وعموما، یمكن القول أنه بالرغم من تعدد تعریفات الموازنة التقدیریة إال أنها ال 
تتضمنتضعها المؤسسةخطةإالّ ما هيالتقدیریةفالموازنة،تختلف من حیث الجوهر

كیفیةتتضمنأنهاكمااألجلین الطویل والقصیرحول أهدافها المستقبلیة في تفصیالت
للمقارنة بین النتائج المحققة كأداةالموازنةهذهاستخدامویمكن. األهدافهذهتحقیق
منهاالغرضأداةهيالتقدیریةفالموازنةهذا األساسوعلى.الموضوعةالمؤسسةوخطط

أنشطتها وتعدد العوامل عملها في ظل تشعب المؤسسةبهاتؤديالتيتحسین الطریقة
قدأنهاحیثالمؤسسةطبیعةعلىالداخلیة والخارجیة المؤثرة فیها، وتتوقف هذه األخیرة

.المستقبلسنوات فيلعدةأوقادمةشهورلعدةتعد

ألغراضالموازناتوٕاعدادالماليللتحلیلالحدیثةاألسالیباإلداریة،واالستشاراتللتدریبالمتحدةالعربیةالشركة-1
.129. ص،2006اإلداریة،واالستشاراتللتدریبالمتحدةالعربیةالشركةمنشوراتوالرقابة،التخطیط

الدار:اإلسكندریة(الموازناتواستخدامإعدادفيالحدیثالمدخلحجازي،حامدوجديراضي،ساميمحمد- 2
.12.ص،)2001الجامعیة،

.10. صدس،شمس،عینجامعةالتجارة،كلیة،تخطیطیةالاتموازنالإعدادالفتاح،عبدفریدزكریا-3
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تعریفاتها، منمستمدةالخصائصمنبجملةتتمیز:التقدیریةالموازناتخصائص- ب
1:یليفیماتلخیصهاویمكن

واحدةسنةتكونقد(محددة مستقبلیةبفترةالتقدیریةالموازنةتتعلق: معینةلفترةتحدد-
كمیةترجمةالموازنةتعدالمؤسسة وأهدافها، حیثنشاطباختالفوهذا،)أكثرأوأقلأو

اآلجل، والطویلةالمتوسطةللمخططاتتنفیذيجزءهيوالتيالمحدد،العمللبرنامج
الفروقات،واستخالصالمحققةالنتائجمقارنةأساسهاعلىتتمالتيالمعاییرمنوهي

.النتائجالمالئمة لتحسینالتدابیراتخاذوتمكن من
وكذاكمیات،إلىاألهدافترجمةیستدعياألجلالقصیرةالبرامجفتحقیق:كميتعبیر-

أو كمیاتشكلفيإالالمواردهذهتكوناللتحقیقها، بحیثالضروریةالمواردتخصیص
عبارة عن تقدیرات كمیة أو قیمیة لبرامج وأنشطة یةالتقدیر أي الموازنة.مبالغ مالیة

.المؤسسة االقتصادیة
والمواردلألهدافًا تقدیر فقطال تعدالتقدیریةالموازنة:عملبرنامجشكلفيتحدد-

األهدافتحقیقإلىفهي تهدفعملیة،بقراراتترفقالبد أنوٕانمالتحقیقهاالضروریة
.فقطالمعرفةأجلمنالمستقبلوتنبؤمعرفةولیسالمسطرة

المؤسسةأقساممنلقسمتعدالتقدیریةفالموازنات:معینةمحاسبیةلوحدةإعدادهایتم-
لكن هذا ال ینفي حتمیة والزامیة التنسیق بین ككل،للمؤسسةتعدأومن أنشطتهانشاطأو

علیهایطلقالتقدیریةالموازنةبهاتتعلقالتيالمحاسبیةالوحدةمختلف الموازنات، هذه
2."الموازنةوحدة"اصطالح 

الفرق بین المیزانیة والموازنة-جـ
ویعتبرونها نفسوالمیزانیةالموازنةمصطلحيبینهناك الكثیر ممن یخلطون

Balanceوالمیزانیة Budgetالموازنةلفظبینالخلطفيالشيء ولعل السبب Sheet یرجع
عدةالموازناتعلىیطلقالعربیة، كمااللغةفيالمصطلحینبیناللفظيإلى التقارب

واحدة منفكلالرقابیةوالموازناتالتقدیریةوالموازناتالتخطیطیةالموازناتتسمیات منها

.13. ، ص)1999والنشر، للطباعةالعربیةالنهضةدار:اإلسكندریة(التقدیریةالمیزانیاتضیف،خیرت-1
للنشر، المریخدار: الریاض(اإلداریةالمحاسبةحجاج، حامدأحمدترجمةماتولتش،سیرجهینجر،لیستراي-2

.203. ، ص)2000
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والحقیقة أن 1.الرئیسیة للموازناتأو الوظائفالسماتإحدىإلىتشیرالسابقةالتسمیات
تنفیذه خالل فترة سیتمتقدیرات لما ُتعدهناك اختالف بین الموازنة والمیزانّیة، فالموازنة 

زمنیة ُمقبلة وتوضع في بدایة الفترة، وُتستخدم كأداة رقابّیة على العمل، وتعتمد على التنبؤ 
والتخطیط، بینما المیزانّیة تكون في نهایة الفترة لمعرفة ما حّققته الموازنة، ومن ثّم مقارنتها 

ل لما فالمیزانّیة ِسجلٌ وعلیه،. باألهداف التي ُوضعت في الموازنة تنفیذه خالل تمُمفصَّ
ومن الجدیر بالذكر أّنه في حال حدوث أي خلل في خطط الموازنة . فترة زمنیة محددة

2.فإن ذلك سینعكس على المیزانّیة

:یليفیماوالمیزانیة،الموازنةبیناألساسیة،الفروقتلخیصوعلیه، یمكن
فيمواردها،ومراقبةأنشطتهاتخطیطفياإلدارةمساعدةإلىالموازنةفتهد-

.للمؤسسةالماليالمركزإیضاحإلىالمیزانیةتهدفحین
علىالمیزانیةتحتوىحینفي،)مسبقةأرقام(تقدیراتعلىالموازنةتحتوى-

.فعالً حدثتعملیاتعنفعلیة نتجتأرقام
تاریخفيتعدالمیزانیةأنحین،فيقادمة،محددةفترةعنتعد الموازنة-

.مضتفترةعنمحدد،
إجراء عمل اختیاري بالنسبة للمؤسسة بینما إعداد المیزانیةالموازنةإعداد-

.القانونیفرضهإلزامي
ومبادئهاالتقدیریةالموازنةوظائف-2

تم التيوالسیاساتاألهدافعنالتعبیرفيتستخدمأداةالتقدیریةالموازنةتعتبر
وسیلة هامةوتعتبرحدة،علىكالً فیهاواألقساملإلداراتأوككلللمؤسسةسواءوضعها

صورةاألهداف فيهذهترجمةخاللالمختلفة مناإلداریةالمستویاتبینلالتصال
وعلیه، یمكن القول أن نظام الموازنات التقدیریة یقوم بوظائف رئیسیة .فرعیةموازنات

مجلة،"الفلسطینیةالمدنيالمجتمع مؤسساتفيوالرقابةللتخطیطكأداةالموازنةدور"هللا حلس،عبدسالم-1
.135. ، ص2006، 14العدد ،اإلسالمیةالجامعة

: الفرق بین المیزانیة والموازنة، متاح على الموقعإسراء ربحي، -2
http://mawdoo3.com/
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كما یعتمد هذا النظام على عدة مبادئ . تتمثل في التخطیط، الرقابة، التنسیق والتحفیز
:فیما یليهانوضح

:التقدیریةالموازنةوظائف-أ
تعظیم العائد أو الربح أو فتح أسواق (تسعى المؤسسة إلى تحقیق عدة أهداف 

ولكي تحقق هذه األهداف تستعین بالموازنات التقدیریة، وهذه األخیرة ) أو غیرها...جدیدة
:تتمثل فیما یليتقوم بوظائف عدة 

:التخطیطوظیفة-
البدائل وتحدیدتحقیقها،فياإلدارةترغبالتياألهدافرسم"بالتخطیط یقصد

الرئیسیةالوظائفمنتعتبرالتخطیطعملیةأنیعنيوهذا". األهدافهذهلبلوغالممكنة
فترةخاللحدوثهاالمتوقعالمشكالتالتعرف علىفرصةالعملیةهذهتتیححیثلإلدارة،
تتموبذلكالمقبلة،الفترةخاللوقوعهاتفاديعلىوالعملالمشكالت،تلكوفحصمقبلة،
1.المؤسسةإدارةبهافتتفاجأوقوعها،انتظارمنبدالمبكروقتفيالمشكلةدراسة

زمنیةفتراتضمناألهدافمنعددوعلیه، فالتخطیط ال یقتصر على رصد
واألهداف والتحدید المسبق الغایاتهذهبتحقیقالكفیلةالوسائلتحدیدمحددة بل یجب

.اإلداریة في المؤسسةالمستویاتلمسؤولیة  مختلف
:الرقابةوظیفة-

إنالتصحیحیةاإلجراءاتواتخاذمخططهوبماالفعلياألداءمقارنة"هيالرقابة
منالتأكدبموجبهایتمالتيواإلجراءاتالقواعدمنمجموعة" وهي أیضا 2".األمرلزم
الموضوعةالحدودفيتنفیذهاویتمالموضوعة،والسیاساتلهااألهداف المخططأن

3".الخطةفيمسبقا

الجامعیة، الدار: القاهرة(الموازناتواستخدامإعدادفيالحدیثالمدخلحجازي، حامدووجديراضيساميمحمد-1
.5. ، ص)2006

.564. ، ص)2004للنشر والتوزیع، الجامعیةالدار:اإلسكندریة(والمهارات المبادئ:اإلدارةأحمد ماهر،-2
،العامالقطاعالمنشآتفياألداءوتقییمللرقابةكأداةالتخطیطیةالموازناتاستخداممدى،األفندي مصطفىسجى-3

.19. ص،2003حلب، سوریا،جامعة،منشورةغیرماجستیررسالة
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تنفیذمدىمنللتأكدكأداةالموازنةاستخدامیمكنأنهالتعریفین،هذینمنیتضح
المحددةباألهدافالمحققةالنتائجمقارنةالرقابةعملیةتشملإذلألهداف،المؤسسة

التيالعواملعنللكشفالمقارنة،هذهنتائجتحلیلومن تملفترة زمنیة معینة،مسبقا
الالزمةالحلوللوضعالمخططة، وذلكاألهدافعنالمحققةالنتائجاختالفإلىأدت

.اإلنحرافاتتلكلتصحیح
مجرد تصبحنهادو ومنالتقدیریة،الموازنةتلعبهالذيالفعالالدورهيالرقابةإن

:خاللمنوذلك.منهاجدوىالتقدیرات
.األنشطةتنفیذمتابعة-
.المخططةمعالفعلیةالنتائجمقارنة-
.إلیهاالمسؤولیننظروتوجیهاالنحرافاتتحدید-

التخطیطتقوم بعملیةیجعلهاالمؤسسةإدارةالموازنات من طرفإن تطبیق نظام
المحیطة، الظروففيالتغیرالتفكیر والتحضیر لمواجهةخاللمنذلكویتمباستمرار،

.السعي لتحقیقها مستقبالیتمواضحةأهدافوتحدیدبوضع
:األداءتقییم-

تقییمفياالعتماد علیهایمكنأداءمعاییرتمثلوخططتقدیراتالموازنةتتضمن
الموازنة،خطةفي تنفیذنجاحهممدىقیاسخاللمنالمؤسسة،فيالمسؤولینأداء

وضبط العاملینأداءلتقییمفعالةأداةالموازنةیجعلماوهذاأهدافها،بتحقیقوالتزامهم
األداءمستویاتمعتتفقالفعلیةالتنفیذنتائجكانتإذاماتوضححیثسلوكهم،

تحلیلیتمفروقاتوجودوعندفروقات،هناكأنالموازنة، أمفيالواردةالمستهدفة
.الالزمةالتخاذ اإلجراءاتالمؤسسةفيالمسؤولیةمراكزمستوىعلىابهأسبا

:زالتنسیق والتحفی-
تعمـــل الموازنـــات التقدیریـــة علـــى التنســـیق بـــین مختلـــف نشـــاطات وأعمـــال المؤسســـة 

تحقیـق لتحقیق األهداف ككل، ولهذا یمكن وضع أهداف لكل إدارة ولكل قسـم ولكـن یشـترط 
ـــدى األشـــخاص شـــعوراً . االنســـجام مـــع األهـــداف العامـــة للمؤسســـة ـــد ل ـــز یول كمـــا أن التحفی

، األمـــر الـــذي یـــدفعهم إلـــى التعـــاون واإلخـــالص فـــي العمـــل ویجعلهـــم أكثـــر آمانـــا واطمئنانـــاً 
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یشجعهم علـى العمـل بجـد ممـا یـؤدي إلـى زیـادة اإلنتـاج، وهـو مـا یسـاهم فـي تحقیـق أهـداف 
1.المؤسسة

السبب التقدیریة تشكلللموازناتالرئیسیةالوظائفأنسبق عرضه،الحظ ممای
أنشطتها، لتخطیطالتقدیریةالموازناتبأسلوبلألخذالمؤسساتیدفعالذيالرئیسي
أداءعلىالرقابةعملیةوٕاحكامالعمل،فيالنجاحیحققبین أقسامها بماوالتنسیق
.للمؤسسةالعامةاألهدافتحقیقفينجاحهممدىلمعرفةفیها،العاملین

: التقدیریةالموازنةمبادئ- ب
المسطرةاألهدافلتحقیقالمبادئمنمجموعةعلىالتقدیریةالموازناتنظامیعتمد

الموازنة التقدیریة تتمثل فیما مبادئو األرباح،وتحقیقالمؤسسةنشاطوضمان استمراریة
:2یلي

.المؤسسةفيالنشاطأوجهجمیعالموازنةتشملأنأي:الشمولمبدأ-
الفرعیةالخططمنسلسلةمنالموازنةتتكونحیث:الموازنةوحدةمبدأ-

.التقدیریةالجداولمنالعدیدإلى جانبالتفصیلیة
عنالموازنةیمیزماهوالمبدأهذا:قادمةفترةعنالبیاناتإعدادمبدأ-

العالقاتوتحدیدالموازنةفترةخاللالمختلفةبالعملیاتالتنبؤویتطلب.المیزانیة
.بینهاالتبادلیة

.حدوثهاتوقعحسبالعملیاتبرمجةهوهناالمقصود:التوقیتمبدأ-
كأداة الموازنةفاعلیةتتحققلكي:المسؤولیةومراكزالتقدیراتبینالربطمبدأ-

.والرقابةللتخطیط
جانبإلىجهة،مناالستقرارعنصرتوفربهیقصد:والمرونةالثباتمبدأ-

.أخرىجهةمنالمستجداتمعالتكیفالقدرة على
عنالتعبیرأي:مالیةصورةفيالنهائيشكلهافيالموازنةعنالتعبیرمبدأ-

.نقدیةمبالغصورةعلىالموازنةتتضمنهاالتيكافة األنشطة

.4. ، ص )2001دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(الموازنات التقدیریة أداة فعالة للتسییر محمد فركوس، -1
والتوزیع،للنشرزهراندار: عمان(التصحیح–التقییم-المعاییر-اإلداریةالرقابةمبادئالصباح،الرحمنعبد-2

. 135- 134. ص.، ص)1998
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للقراراتالمسؤولیتفرغلكي:المرؤوسینبعضلصالحباالستثناءاإلدارةمبدأ-
.أخرىجهةمنوالالمركزیةالتفویضمبدأوٕاثراءجهة،الهامة من

یشاركبحیث:الموازنةإعدادفياإلداریةالمستویاتجمیعإشراكمبدأ-
ینتمونالتيالتنظیمیةللوحداتالتقدیریةالموازناتإعدادفيالمسؤولین مرؤوسیهم

.لها
قبلمنبهاااللتزامیتملكي: لألداءمعیاراعتمادهابعدالموازنةاعتبارمبدأ-

.إلیهاترميالتياألهدافتحقیقعلىالجمیع، والحرص
:التقدیریةالموازنةإعدادإجراءات-3

1:التقدیریة في الخطوات التالیةالموازناتیمكن أن نوجز مراحل إعداد 

: التقدیریةتكوین لجنة إعداد الموازنات - أ
تضم هذه اللجنة عددا من األعضاء الذین یشركون في إدارة المؤسسة، بما یضمن 
مشاركة جمیع المستویات في إعداد الموازنات التقدیریة ومتابعة تنفیذها لتعرض في 

النهایة على المدیر العام بغرض المصادقة؛
:تحدید فترة الموازنة التقدیریة-ب

یریة بفترة محددة في المستقبل، وال توجد قواعد متفق تختص فترة الموازنة التقد
علیها بخصوص ذلك، حیث جرى العرف أن یتم إعدادها على أساس سنوي حتى تتفق 

إعداد الموازنة عن فترة طویلة تنطوي على أخطار تتعلق مع السنة المالیة، كما أن
بالخطأ في التقدیرات؛

:تحدید السیاسة العامة للمؤسسة-ت
إعالن وتوضیح الخطوط الرئیسیة لنشاط المؤسسة تحدد هذه الخطوط تتمثل في

على أساس التنبؤ بالمبیعات؛
:الطرقتینیتم إعداد التقدیرات بإحدى:إعداد التقدیرات-ث

یتطلب هذا األخیر بعض المعطیات التاریخیة إلعداد : اإلحصائيالتنبؤ-
هذا الصدد السالسل الزمنیة؛ومن أهم الطرق المستعملة في . التقدیرات المستقبلیة

، 2010قالمة، 1945ماي 08جامعة " الموازنة التقدیریة أداة لصنع القرار" مداخلةشریف غیاض، فیروز رجال -1
.15-14. ص.ص
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ع آراء المسؤولین حول األوضاع الداخلیة ییعتمد على تجم: التنبؤ الداخلي-
.للمؤسسة فیما یتعلق بالطاقة اإلنتاجیة والتمویلیة والبشریة

:التنسیق بین مختلف المستویات-ج
أو بعد إعداد التقدیرات الالزمة یتم تسلیمها إلى المدیر العام للمصادقة علیها

تعدیلها في هذا الوقت یتم التنسیق بین الموازنات التقدیریة الفرعیة؛
:المصادقة النهائیة-ح

بعد إجراء التعدیالت الضروریة، إن تطلب األمر ذلك، یتم عرض الموازنات 
التقدیریة في شكلها النهائي على مجلس اإلدارة للمصادقة؛

:تنفیذ الموازنات التقدیریة-خ
طبیق خطة أو برنامج عمله إلى حین مقارنة النتائج الفعلیة مع یشرع كل قسم في ت

التقدیریة ثم تستخرج االنحرافات على مستوى كل موازنة جزئیة؛
:اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة-د

.البحث في أسباب وقوع االنحرافات وتحلیلها ومن ثم إعداد تقاریر المتابعة
نشاط المؤسسة المستقبلي فعلى وعلیه، وألن الموازنات التقدیریة تغطي مجمل

واالستعانة بالمعلومات اإلداریة واألقسام الفرعیةالقائمین بإعدادها اشراك جمیع المستویات
المتاحة والموارد المتوفرة الستخدامها لبناء االحتماالت بصورة صحیحة واتخاذ القرارات 

.السلیمة بغیة تحقیق الهدف الرئیسي للمؤسسة
.التقدیریةاتالموازنأنواع-4

معاییرتوجدلذلكاألهداف،منالعدیدلتحقیقتعدالتقدیریةالموازناتأنالشك
:إلىتقسیمهایمكنو .الموازناتبینمختلفة للتمییزكثیرة

ودورةالمؤسسةنشاطلطبیعةتبعاوذلك:تغطیهاالتيالزمنیةحسب معیار الفترة-أ
:اإلنتاج وتنقسم إلى

.سنواتعشرإلىخمسمنلفترةغالباً وتعد: األجلطویلةموازنات-
شهور، شهر أو ثالثأو لفترة أقل قد تكونمالیةسنةلمدةوتعد:األجلقصیرة-

.أو ستة أشهر
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تقدیراتإعدادإمكانیةعدمحالةفيالموازناتهذهمثلتعد: المستمرةالموازنات-
أوسنویةربعموازنةتحضیركما یلي، یتموتعدالزمنمنمعقولةفترةعنسلیمة
آخرشهروٕاضافةالموازنةمنانتهىالذيالشهرباستبعادوتعدلسنویةنصف
أوثالثةمدتهامستمرةموازنةعلىنحصلوبذلكالمستقبلیة،الفترةله فيمقابل
1.أشهرستة

المؤسسات من حیث معظمفيالتقدیریةالموازناتتقسم:اإلنفاقمنالغرضمعیار- ب
معیار الغرض من االنفاق أو ما یعرف بمعیار طبیعة األعمال التي تغطیها الموازنة

2:قسمینإلىالتقدیریة

تهدفحیثالمسئولیة،مراكزوموازنةالبرامجموازنةتتضمن: الجاریةالموازنات-
موازنة(مثل االقتصادیةللوحدةالجاريورقابة النشاطتخطیطإلىموازنة البرامج

مصروفاتموازنةالخام،الموادموازنة مشتریاتالعمالة،موازنةإیرادات الخدمات،
متابعةإلىفتهدفمراكز المسئولیةموازنةأما).النقدیةالموازنةوالتشغیل،الصیانة

.المسئولالمدیرمستوىعلىالبرامجموازنةوتنفیذإعداد
التياالستثماریةالمشروعاتورقابةتخطیطإلىتهدف:االستثماریةالموازنات-

أثاثومعدات،آالتمباني،أراضي،(جدیدة ثابتةأصولإضافةعنهاتنتج
معیتماشىالقدیمة بمااألصولحاللإ و تطویرأو).نقلوسائلوتجهیزات،
النفقاتمنكل(التكلفةتقدیراتوتشمل.المعاصرةالتكنولوجیةالتطورات

.للتنفیذالزمنيوالبرنامجالمتوقعةالتمویلومصادر) االستثماریة
التقدیریة عند الموازناتتقسم:النشاطبحجمالتقدیریةحسب معیار عالقة الموازنة-جـ

التي تواجهها عند الیقینحالة عدممععلى التكیفالمؤسسةقدرةاالعتباربعیناألخذ
3:هماقسمینإلىإعداد التقدیرات،

.النشاط واألسعارلمستوىواحدأساسعلىیتم إعدادها:الثابتةالتقدیریةالموازنة-
.والروتینیةالمستقرةالظروفظلفيعادةهاالعمل بیجريموازنةوهي

.6. نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص- 1
.4. ، صالمرجع السابقالفتاح،عبدفریدزكریا-2

.110. ، ص)1997والتوزیع،النشرللطبعالجامعیةالدار: اإلسكندریة(اإلداریة المحاسبةمرعي، الحيعبد-3
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المبیعاتمنمستویاتعدةتحدیدفیهایتم:المرنةأوالمتغیرةالتقدیریةالموازنات-
فيصعوباتوجودعندعادةبها العملیجريوهي موازنة. أو النشاطاإلنتاجأو

.الموازنةفترةخاللالظروفتغیرات فيتوقععندأوبدقةالتقدیر
1:یوجدالتقسیملهذاوفقا:المستعملةالقیاسحسب معیار وحدة-د

أوالمنتجة،الوحداتبكمیاتإماعنهامعبرموازناتوهي:العینیةالموازنات-
عندأنأيتجمیعه،الیمكنبأنهالنوعهذایعاب علىلكنالعمل،وغیرها، ساعات
أخرى موازنةالعمل فيوساعاتماموازنةفيالمنتجةالكمیاتلوحدةاعتمادنا
.ومقارنتهاتجمیعهاالیمكنالوحداتإلختالففنظرًا 

هووهذاالنقدیةبالوحداتالموازناتمنالنوعهذایعبر عن: النقدیةالموازنات-
)النقدیة(المحاسبیة المعلوماتعلىإلعتمادهنظراً في المؤسساتالساندالنوع

.الموازناتجمیعبینالمشتركهو القاسمالنقديالتعبیرألنتجمیعهولسهولة
تخطیطإلىالتقدیریة یهدفالموازناتهو أن نظام،ما یستخلص مما تم استعراضه

معظمفيالعادةوجرتمحددة،زمنیةاستخدامها لفترةومراقبةاالقتصادیةالموارد
والغرضسنة،فيتتمثلمستقبلیةزمنیةالتقدیریة لفترةالموازناتتوضعأنالمؤسسات

عملیاتیسهلالذيالشيءدورة االستغالل،معالفترةتطابقفيالرغبةهوذلكمن
.المسجلةعلى االنحرافاتبناءً التعدیلیةالقراراتواتخاذالتنفیذمراقبة

كل إلىیمتدبلمعینة،أنشطةعلىیقتصرالالتقدیریةالموازناتنظامإتباعإن
كانت تقومسواءكافة،المؤسساتفيللتطبیققابلالتقدیریةالموازناتفمنهجالقطاعات،

.خدماتتؤدىأوماليأوتجاريأوصناعيبنشاط
:مـزایـا ومعوقات الموازنـة التقدیریة-5

الموازنة التقدیریة الوسیلة العملیة التي تساعد اإلدارة على تحقیق جملة من ُتعـد 
وتقییم األداء، والشك أن تطبیق نظام الموازنات ،الرقابة،التنسیق،الوظائف منها التخطیط

عند إعداد الموازنة التقدیراتیتیح للمؤسسة االستفادة من عدة مزایا، إال أن االعتماد على 

.8-7. ص.محمد، المرجع السابق، صفركوس-1
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ونوجز فیما یلي بعض المزایا . ج عنه عدة صعوبات في الوقت ذاتهالتقدیریة ینت
1.والصعوبات التي تتعلق بإعداد واستخدام الموازنات التقدیریة

:ما یليتتمثل فیاتالموازناستخدام حققها یأهم المزایا التي :مزایا الموازنة التقدیریة-أ
مساعدة المدیرین على وضع أهداف واقعیة عن طریق رسم الخطط والسیاسات -

.المستقبلیة التي تضمن تحقیق األهداف
.تساعد اإلدارة على أخذ االحتیاطات الالزمة للظروف المحتملة والتكیف معها-
.تعد أداة اإلدارة في التنسیق واالتصال والرقابة على أوجه النشاط المختلفة-
.على تحفیز العاملین وحثهم على تحقیق األهدافتساعد-
المساعدة على توقع المشاكل والمعوقات قبل وقوعها وتالفیها في ضوء األهداف -

.الموضوعة
.بالموازنةةالمساعدة على تقییم األداء بمقارنة النتائج الفعلیة بالمدرج-
قوة إیجابیة عند تنفیذ جعلهایإشراك المستویات اإلداریة التنفیذیة في وضع الخطة -

.الموازنة
استقرار النشاط واالستمراریة عن طریق الدراسة المستمرة ومحاوالت لحل المشاكل قبل -

.حدوثها
:معوقـات الموازنـة التقدیریة- ب
" التنبؤ " یعتمد إعداد الموازنة التقدیریة على : صعوبة التنبؤ في بعض الحاالت-

مستقبًال، وعملیة التنبؤ هذه لیست مهمة سهلة في كثیر من باألهداف والنتائج المتوقعة
األحوال وال یمكن أن تكون دقیقة بشكل كامل، ولكن یجب أن یتم ذلك وفقًا لكل ما هو 

.متاح من بیانات ومعلومات متصلة باألحداث االقتصادیة موضع التنبؤ

لبرنامج نسیج لتنمیة قدرات المنظمات غیر ، الـدورة التدریبیة  إعداد الموازنة التخطیطیةحمود محمد السیاغي، -1
نوفمبر 11–3تنمیة القیادات الشابة، مركز تطویر الشباب اقتصادیًا، الیمن، بالتعاون مع مؤسسة الحكومیة الشابة

.8- 4. ص.، ص2007
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أهدافه المرجوة إذا لم یریةال یحقق ِنظـام الموازنات التقد: الجمود وعدم مراعاة المرونة-
التقدیرات، خاصة " بمراجعة وتحدیث " تُـراَع فیه اعتبارات المرونة والتي تقضي بالسماح 

.إذا حدثت وقائع جوهریة من شأنها جعل تلك التقدیرات غیر صالحة
قد یكون هناك نقص وعي : سوء فهم اإلدارة للموازنة التقدیریة ونقص الوعي اإلداري-

بأهمیة وفائدة الموازنات، فاإلدارة غیر الرشیدة قد ال تولي لنظام الموازنات التقدیریةلإلدارة 
كوادر منما یستحقه من عنایة عن طریق عدم االستجابة لما یحتاجه إعداد وتنفیذ النظام 

فنیة وخبرات إداریة، كما أن اإلدارة غیر الواعیة قد ال تحسن االستفادة من مخرجات نظام 
.التقدیریةالموازنات

إن عدم وجود هیكل تنظیمي سلیم في :عدم سالمة الهیكل التنظیمي للمؤسسة-
قد یكون أحد معوقات الموازنات التقدیریة، فإذا كـانت االختصاصات ؤسسةالم

والمسئولیات غیر محددة بوضوح فإن ذلك قد یؤدي إلى بعض الصعوبات في التقدیر 
.ئج تنفیذ الموازنات التقدیریةباإلضافة إلى تعذر المحاسبة عن نتا

ال تقتصر معوقات الموازنات التخطیطیة على : التقدیریةسوء فهم العاملین للموازنات-
المشكالت التي تنجم عن عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها بل یشمل أیضًا سوء فهم العاملین 

لدى بالموازنات التقدیریةللموازنات في بعض األحیان، وهذا ما یستلزم زیادة التعلم والوعي 
.كل المستویات اإلداریة في المؤسسة

التقدیریةالموازناتإعدادمنالمؤسسةهدفمما سبق استعراضه یتضح أن
بینهما،والتوازنالتنسیقتحقیقومحاولةوظائفها الرئیسیةفيمحاولتها للتحكمفيیتجسد

والذي یفرض واالستمراریة،والنموالربحوهوالهدف الرئیسي من وجودهاوذلك لتحقیق
وال یتسنى لها ذلك إال من خالل وضع. والحنكة عند اتخاذ القراراتعلیها التحلي بالوعي

التقدیریة، هذه األخیرة التي تغطي جمیع أوجه نشاطها، تعرف بالموازناتمستقبلیةخطط
الحاصلتطورمشروع، خاصة في ظل الأيفيعملیة التخطیطمنأساسیاً تعتبر جزءً 

مواكبة على المؤسسات االقتصادیة بمختلف أنواعها،فرضیوالذيالحیاةمناحيكافةفي
مواردهاظلفيإلیهستؤوللمستقبلها وماتصورالتطور بشتى الوسائل لوضعهذا

.البیئة المحیطةوتأثیرالمتاحة
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الموازنة التقدیریة للمبیعات: الفصل الثاني

األول مــن هــذه الدراســة إلــى نشــأة الموازانــات التقدیریــة، تعریفهــا، تطرقنــا فــي الجــزء 
خصائصـها، أنواعهــا وأهــم وظائفهـا، وقــد أشــرنا فـي هــذا الســیاق إلـى أن الموازنــات التقدیریــة 
وســـیلة رقابیـــة واســـعة االســـتخدام فـــي المؤسســـات االقتصـــادیة بحكـــم كونهـــا خطـــط مســـتقبلیة 

لتتبـع االنجـاز وقیاسـه لـألداء وأساسـاً تشـكل معیـاراً تحدد فیها النتائج المتوقعة بشكل كمـي و 
كمـا أن الموازنـات التقدیریـة نظـام متكامـل یشـمل ویغطـي . وتقویمه بناًء على تلـك التقـدیرات

. جمیع أوجه نشاط المؤسسة
ویعتبـــر التنبـــؤ بحجـــم وقیمـــة المبیعـــات المســـتقبلیة للفتـــرة الزمنیـــة محـــل التنبـــؤ بمثابـــة 

الزاویة في إعداد الموازنـات التقدیریـة، فالكمیـات التـي یمكـن بیعهـا الركن األساسي أو حجر 
مـــن اإلنتـــاج تعتبـــر العنصـــر األساســـي الـــذي یـــتم علـــى أساســـه تقـــدیر ســـائر العناصـــر فـــي 

.مختلف وظائف المؤسسة وعلى أساسها یتم إعداد موازنات بقیة النشاطات
ازنة التقدیریة لشرح وتحلیل المو الثاني الفصلفيالتطرقسیتموعلیه سیتم

. للمبیعات
.تعریف الموازنة التقدیریة للمبیعات-1

إن نجاح نظام الموازنات التقدیریة یعتمد على مدى الدقة في التنبؤ بالمبیعات 
الواجب إعدادها موازناتالتقدیریة للمبیعات هي أول الموازنةالمستقبلیة لذلك نالحظ بأن ال

،األخرىالفرعیةالموازناتعند إتباع نظام الموازنات التقدیریة حیث تعتبر أساسًا إلعداد 
.، وغیرها من الموازنات....العمالةموازنةأو ،التمویناتموازنة وأاإلنتاجموازنةسواء 

والمالیةالكمیةالتقدیراتمجموعة: "انهأعلىللمبیعاتالتقدیریةالموازنةتعرف
إلىللوصولالموازنةفترةخاللتصریفهاتتوقع المنشأةالتيالمنتجاتكافةمنللمبیعات

1".الخطةفيالمستهدفاإلیرادرقم

والمحاسبةالتكالیفومحاسبةالمالیةالمحاسبةفيدراساتمحمد،ربهعبدمحمودمحمدعطیة،أحمدهاشم-1
193.ص، )2000، الجامعیةالدار: اإلسكندریة(اإلداریة
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الموازنة،فترةخاللالمتوقعةالمبیعاتتوضحتفصیلیةخّطة"ا نهبأأیضاوتعرف
التنبؤاتعملیةعنهاتسفرالتيالنتائجعلىبناءً ونقدیةكمیةصورةفيوذلك

1".بالمبیعات

:للمبیعاتالتقدیریةالموازنةإعداد-2
نقدیة،بوحدات)بالكمیات(المبیعاتلبرنامجترجمةللمبیعاتالتقدیریةالموازنةتعد

:التالیةبالعالقةیحسبوالذيبرقم األعمالعنهایعبرماوعادة
.البیعسعر×المبیعاتبرنامج=األعمالرقم

2:هناك عدة عوامل تؤثر على حجم المبیعات وهي كما یلي

:منها:العوامل الخارجیة-
.على خطة المبیعات في المدى الطویلالذيالنمو الدیمغرافي یؤثر-
المؤشـرات االقتصـادیة العامــة كمسـتوى الـدخل والعمالــة واالسـتهالك ومعــدل -

.االستثمار وتغیر األذواق
.في السوق بین المنتجات المماثلة لمنتجات المؤسسةالمنافسة القائمة -
.دعم بعض المنتجات من طرف الدولة-
.التقلبات الموسمیة والدوریة للمبیعات-

:ومنها:العوامل الداخلیة-
.سیاسة اإلعالن وترویج المبیعات-
.الطاقة اإلنتاجیة-
.جودة المنتجات-
.ا بقدرة المستهلك ودرجة الجودةسیاسة تسعیر المنتجات ومدى ارتباطه-

3:یليفتتمثل فیمااألسعارتحدیدتتأثر بها عملیةالتيالعواملأما

.والطلبالعرض-

.68. ص،)2011أسامة للنشر والتوزیع،دار: عمان(االستثمارإدارةهللا،عطاأحمدماجد-1
.22. محمد فركوس، المرجع السابق، ص-2
المطبوعاتدیوان: الجزائر(المستقلةاالقتصادیةالمؤسسةمیزانیاتتسییرتقنیاتصالح، صافيخالص-3

.29. ، ص)2003الجامعیة، 
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.السوقفيالمنافسةشدة-
.البدیلةالسلعتوفرمدى-
.السوقعلىالمؤسسةهیمنةمدى-
.والمباعةالمنتجةالمنتجاتكلفة-
.لهاالمخططالربحیةیحققوالذيتحقیقهالمرغوبالربحهامش-
.للزبائنالشرائیةوالقوةالدخلمقدار-

مع اإلشارة إلى أن سعر بیع الوحدات یتم تحدید بمعرفة مجلس اإلدارة وكذلك 
عمولة وكالء البیع إن وجدوا وأي خفض أو رفع ألسعار البیع أو تغییر لنسبة عمولة 

بعین االعتبار ظروف العرض والطلب الوكالء الخاصة بالمبیعات یجب أن یأخذ 
واألسعار الخاصة بالمبیعات وهو األمر الذي یتطلب التعدیالت الالزمة الواجب إدخالها 

ظهر الموازنة صافي قیمة المبیعات بعد خصم الدیون على الموازنة، كما یجب أن تُ 
1.المعدومة أو المشكوك في تحصیلها

للمبیعاتالتقدیریةالموازنةإعدادفيالمتحكمةالعوامل-3
منیعتبرللمبیعاتالتقدیریةالموازنةإعدادفيالمتحكمةالعواملعلالتعرفإن

المؤسسةنفسوفيأخرىإلىمؤسسةمنهذه العواملوتختلفلتنفیذها،اإلجراءاتأهم
2:یليفیماخاصةالعواملهذهتتمثل.ألخرىإلىفترةمن

للمؤسسةاإلنتاجیةالطاقةكانتإذامتحكماً عامالً المبیعاتتصبح:المبیعاتحجم-
الكمیةحجمیعادلإنتاجيبرنامجوضعیعنيوهذاالممكن بیعها،اإلنتاجكمیةتفوق

.المتاحةالطاقة اإلنتاجیةمنأقلتكونأنبدورهایجبوالتيبیعها،الممكن
حالفيالمتحكمالعاملالمتاحةاإلنتاجیةالطاقةتصبح:المتاحةاإلنتاجیةالطاقة-
.الممكن تسویقهاالكمیةمنأقلنهاكو 
كالیدالمستلزماتمنمجموعةتوفیراإلنتاجبرنامجتنفیذیتطلب:اإلنتاجمستلزمات-

ذاتالعاملةالیدإیجادالمؤسسةعلىیصعبوقداللوازم المختلفة،األولیة،مادةالعاملة،

.79. ، ص)2000مكتبة جزیرة الورد الطبعة، : المنصورة(المالیة الحدیثةاإلدارة سید علیوة، -1
.11- 10. ص. نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص-2
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مستلزماتتصبحالحالةهذهاألسباب، ففيمنلسبباألولیةالمادةتوفیرأوعالیةمهارة
.المتحكمالعاملاإلنتاج

حجمفيزیادةأيكانتذاإالمتحكمالعاملالمالرأسیصبح:العاملالمالرأس-
وتعجزاإلنتاج،مستلزماتفيالستثمارهالعاملرأس المالفيزیادةتصاحبهااإلنتاج

.البرنامجتنفیذیعرقلمماتوفیرهعلىالمؤسسة
عواملإلىأهمیتهاحسببترتیبهاالمؤسسةتقومالمؤثرة،العواملمختلفتحدیدبعد

عائقاً تكونالحتىمنهاالتقلیلكیفیةعناإلدارة البحثوعلىثانویة،وأخرىرئیسیة
.األهدافوتحقیقالبرامجتنفیذأمام

:طرق التنبؤ بالمبیعات-4
یتوقف نجاح الموازنات التقدیریة على مدى النجاح في إعداد موازنة المبیعات، 

أسالیبتنقسم. وتتوقف فعالیة هذه األخیرة على مدى الدقة في التنبؤ بحجم المبیعات
.كمیةوأخرى) النوعیة(كیفیةأسالیب:نوعینإلىبالمبیعاتالتنبؤوطرق

مستوىحولالغیرأراءاستطالعفياألخیرةهذهتتمثل:الكیفیةالتنبؤأسالیب-أ
1:وهيالمبیعاتحجمتقدیرفيمستعملةطرق كیفیةأربعةویوجدالمبیعات المستقبلیة،

وتحلیلهاالعامةاالقتصادیةالمؤشراتدراسةیجب:العامةاالقتصادیةمؤشراتدراسة-
الدارسویعتمدالطویلوالمدىالقصیرالمدىفيالمؤسسةمبیعاتعلىأثرهاوتبیان
المؤشراتهذهومعرفةالمكلفة بالتخطیط،الهیأةتنشرهاالتيوالبیاناتاإلحصائیاتعلى

.بهاالمؤسسةمبیعاتتأثرمدىمعرفةعلىیساعد
المختلفةالمناطقفيالبیعرجالیقوم:العمالءومندوبيوكالءتقدیراتجمعطریقة-

ویعتمدون،الزبائنحسبمنتوجلكلالمبیعاتبتقدیرالمؤسسةمنتوجات فیهاتباعالتي
الفعلیةالمبیعاتأرقاملهم اإلدارة منتوفرهما و بالزبائنمتهواتصاالمتهخبراعلىذلكفي

إعدادهم فبعد. التنبؤعملیةفيمتهمساعدألجلبمناطقهمالخاصةالماضیةللسنوات
بدراستهایقومبدورهوالذيمنطقتهم،فيالواقعالجهويالمدیرإلىانهیقدمو متهلتقدیرا

.المستقبلیةوالتوقعاتالماضیةالسنواتفيللمنطقةالمبیعات الفعلیةإلىاستناداً ویقیمها

.24- 23. ص.صمحمد، المرجع السابق،فركوس-1
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تعدهاالتيالفردیةالتقدیراتأساسعلىالطریقةهذهتقوم:االستشاریةاللجنة-
التقدیراتمناقشةوبعد،)مستشاریناقتصادیین،تنفیذیین،مسؤولیین(الخبراءمنمجموعة
كلتصرفهمتحتوتوضعتقدیرات معینة،علىیتفقونالخبراءهؤالءطرفمنالفردیة

.إلیهاحاجةفيهمالتيالبیانات
.الخبراءمنمجموعةإلىناتیااستبإرسالأساسعلىالطریقةهذهتقوم:دلفيقةیطر -

تحتاألجوبةبوضعالمؤسسةتقومذلكوبعداالستقصاء،علىباإلجابةخبیركلفیقوم
وهكذاعلیهالإلجابةاستقصاءاتإلیهموترسلابهأسماء أصحاذكربدونالخبراءتصرف

.من التقدیراتمعینمستوىعلىاالتفاقإلىالتوصلحتى
للتنبؤالطرقأدقتعتبرالریاضیةالنماذجبأنالقولیمكن: الكمیةالتنبؤأسالیب-ب

:للتنبؤ طرق كمیة مختلفة، ویتفرع عن كل منها أسالیب فرعیة ومنهاو .التقدیریةبالمبیعات
تطورتمثلإحصائیةسلسلةعنعبارةالسلسلة الزمنیة هي:نماذج السالسل الزمنیة-أوال

متابعةعلىوتعتمدالزمن،بعاملالمبیعاتتربطهنا و الزمن،عبراقتصاديمتغیر
.المختلفةاألوقاتفيالمبیعاتحجمعلىتطرأالتيالتغیرات

التاریخیة، ویقتضي استخدامها البیاناتتقوم نماذج السالسل الزمنیة على تحلیل 
، وتشمل هذه الماضیة فقطذج األحداثنماتوافر بیانات تاریخیة منتظمة، وتعكس هذه ال

:ماذج عدة أسالیب منهاالن
: تحركةنموذج المتوسطات الم-

الزمنیة السلسلةعلیهاتشملالتيالتقلباتمنللتخلصالطریقةهذهوتستعمل
تقوم فكرة هذا األسلوب و .الفصلیةوالتقلباتالدوریةالتقلباتحالةفيكذلكوتستعمل

على افتراض أن المستقبل سوف یكون في حدود متوسط األداء الماضي، وهذا یعني أنه 
الوسط الحسابي لقیمة هذا البند في من بنود الموازنة على أساسیتم تقدیر قیمة بند ما 

1.فترات متتالیة سابقة

في العوامل المؤثرة على كفاءة استخدام الموازنات التقدیریة كأداة تخطیط ورقابة محمد موسى محمد التجار، -1
رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة، 

.51. ، ص2006والتمویل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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بیاناتتستعملالمتحركةباستعمال طریقة المتوسطاتالمقبلةالفترةبمبیعاتللتنبؤ
الصغرى ومن ثم المربعاتطریقةباستعمالالعاماالتجاهمعادلةتحدیدفيالمتوسطات

تلخیصهایمكنمراحلبعدةالتقدیریة، ووفق هذه الطریقة یجب المرورالمبیعاتتستنتج
1:یليفیما

.العاماالتجاهمعادلةباستعمالالموالیةللفترةالمتحركالمتوسطحساب-
.التقدیريالمتحركالمتوسطخاللمنالموالیةللفترةالمبیعاتتقدیراتاستنتاج-
مجهولباستثناءمعلومةمتغیراتمجموعةعلىالتقدیريالمتحركالمتوسطیحتوي-

.یصبح من السهل استنتاجهالموالیة والذيللفترةالتقدیریةالمبیعاتوهوواحد
:نموذج المجامیع المتحركة-

بعدةیجب المرورالمتحركةباستعمال طریقة المجامیعالمقبلةالفترةبمبیعاتللتنبؤ
:یليفیماتلخیصهایمكنمراحل

2:التالیةالعالقةباستعمال,السلسلةلكلالمتحركةالمجامیعحساب-

TM =Vi v0 + V1

:یمثلحیث
:TMالمتحركالمجموع
Vi :األولى، ثم یمثل المجموع المتحرك السابقالسنةمبیعاتمجموع.

V0:األولىالسنةمناألولىالفترةمبیعات
V1 :الثانیةالسنةمناألولىالفترةمبیعات.
فرضیة: الفوارقلهذهفرضیاتثالثویوجدمتحركین،مجموعینكلبینالفارقإیجاد-

.)الفوارقمتوسط(الوسطفرضیة،)فارقأصغر(التشاؤم فرضیة،)فارقأكبر(التفاؤل 
إلى)المتوسطأوالتشاؤمأوالتفاؤلالفرقبإضافةالمتوقعالمتحركالمجموعحساب-

.األخیرالمتحركالمجموع
.السابقةالعالقةباستعمالالمتوقعالمتحركالمجموعمنالتقدیریةالمبیعاتاستنتاج-

.15. نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص-1
.15. نعیمة یحیاوي، المرجع نفسه، ص-2
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الموسمينموذج المعامل-
أنیعنيفهذامنتظمةانكساراتعلىیحتويالمبیعاتتطورمنحنىكانإذا
منالنوعهذامثلتسمح بتقدیروسیلةالموسمي أحسنالمعاملویعدموسمیةالتغیرات

الموسميالمعامللحسابطرقعدةهناك.االعتباربعینالتقلباتهذهالمبیعات وأخذ
القیمالمتوسط بینالمعدل)ثالثيأو(شهركلبحسابتقومالتيتلكشیوعا،وأكثرها
االتجاهمعادلةمناستخراجهایتمالمصححةالقیم المعدلة أو. (المعدلةوالقیمالحقیقیة

: الموسمي یتم االعتماد على العالقةالمعاملولحساب). العام =
حیث
.المبیعات الحقیقیةیمثل قیم=
.المصححةالمبیعاتیمثل قیم=

1.القادمةللفترةالمتوقعةالمبیعاتعلىیتم تطبیق المعامل الموسميثم

: األسىالتملیسنماذج -
تعتبر هذه الطریقة من الطرق التي یمكن استخدامها بسهولة في التنبؤ، وتحتاج 
إلى بیانات تاریخیة قلیلة، ویجري استخدام هذه الطریقة في التنبؤ عن طریق معادلة 

عمل، یجرى احتسابها بطرق مختلفة، وتمعامل التملیسریاضیة تتضمن قیمة ثابتة تسمى 
ر الخطأ في التنبؤ، وتقلیل الفجوة بین األرقام الفعلیة، واألرقام صالقیمة على حهذه

سلیما كلما ساعد ذلك في المعاملوهذا یعني أنه كلما كان تقدیر قیمة ، لموازنةلالتقدیریة 
2.التنبؤ بدقة أكبر

: نماذج تحلیل االتجاه-
ستخدم في، حیث تلمبیعاتتستند هذه الطریقة إلى فكرة الربط بین عامل الزمن وا

الحاالت التي یتوافر فیها لدى الوحدة االقتصادیة قدر كبیر من البیانات التاریخیة 
من خالل هذه الطریقة إلى نتائج صلوهذا یعني أنه یمكن التو ،قةبلسنوات السالمبیعاتها ل

الالزمة ول منها على المعلوماتصأكثر دقة، كلما كانت هناك فترات زمنیة طویلة یتم الح

.نفسهنعیمة یحیاوي، المرجع -1
.52- 51. ، المرجع السابق، صمحمد موسى محمد التجار-2
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یتخذأنویمكنالمالحظة،الظاهرةباختالفالعاماالتجاهمعادلةتختلفو 1.یلللتحل
قطعأوأسیااتجاهاأومستقیماخطاتكون إماأنیمكنوأغلبهامتعددةأشكاالً المنحنى
.مكافئ
:مستقیمخطعنعبارةالمالحظاالتجاه

األولى،الدرجةمنتكونمعادلتهفإنمستقیماخطاالمالحظالمنحنىكانإذا
ولتحدید معادلة خط االتجاه العام للمبیعات یتم استخدام طریقة المربعات الصغرى، وهذه 
الطریقة تعتبر أشهر طریقة لتحدید معادلة الخط المستقیم، والخط المحدد لهذه الطریقة هو 

الخط الذي تكون عنده مربعات االنحراف عنه أقل ما یمكن أو أن مجموع مربعات ذلك
والخط الذي . نحرافات یقل عن مجموع مربعات االنحرافات في خط مستقیم أخراال

نتوصل إلى تحدیده بهذه الطریقة یعطي تقریبا مناسبا لالتجاه العام لدالة المبیعات التي 
2:ا تكون بشكل التالينهنفترض أ

y= ax + b
:أنحیث
= yتقدیریةمبیعات.
= xاتهمبیعاتقدیرالمرغوبالزمنیةالفترة.
= aالعاماالتجاهخطمیل
= bالسلسلة، أو هو أدنى قیمة قیممحورمنالعاماالتجاهخطیقطعهالذيالجزء

.للمبیعات
: یمكن تحدیدهما بالعالقة التالیةهفإنbو aقیم  أما

a = ∑ = ( ).( )
( )b = y − ax

x = ∑xn
.52. المرجع نفسه، ص-1
.32- 31.ص.صالمرجع السابق،محمد،فركوس-2
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y = ∑yn
n :الزمنیةالفتراتعددإلىتشیر.

:أسيالمالحظاالتجاه
متفاوتة، مئویةبنسبالنموذجهذافيیتزایدالحالةهذهفيتطور المبیعاتمنحنى

:التالیةالصیغةتأخذالظاهرةهذهتترجمالتيوالمعادلة y = a b
لتصبحلوغارتمیةمعادلةإلىاألسیةالمعادلةتحویلیجبbو aقیمحسابلتسهیل

log:التاليبالصیغة y = log (a b)
:ینتجالمعادلةومنالثانيالطرفعلىاللوغاریتمخواصوبتطبیق

Logy = log ax+ log b  log y= log(a)x+  log(b)
log(y) = Y؛log(b) = B؛log(a) = A:     وضعناإذا

:التالیةخطیةاللوغارتمیة  بالصیغةالمعادلةتصبح
Y = Ax + B

.الصغرىالمربعاتطریقةبتطبیقBوAمن كلحسابیمكن
عن قطع مكافئعبارةالمالحظاالتجاه

امتدادتعتبروالتيالمكافئالقطعدالةالخطیة،للدوالالقریبةالدوالبینمن
تترجمالتيوالمعادلة.الزمنیةالسالسلفي تحلیلالمستعملالخطيالعاماالتجاهلنموذج

:نوعمنهيالظاهرةهذه

y= a0 + a1 x + a2 x2 +……… a nxn

التأكدیجب)مكافئقطعمستقیما، أسیة،خطا(العاماالتجاهمعادلةكانتومهما
المبیعاتبیناالرتباطبقوةیحددالذيمعامل االرتباططریقعنالنموذجصحةمن

معاملویحسب.المتوقعةالمبیعاتبكمیةالتنبؤفيمتغیرات أخرىأوأخرومتغیر
1:التالیةبعالقةاالرتباط

.27.صالمرجع السابق،فركوس،-1
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= (x − ). (y − )
(x − ) .(y − )

: بحیث1-و +1بین ماتتراوحاالرتباطمعاملوقیمة
 موجبقوينقول ارتباط1+عندما یكون یساوي.
 سلبيقوينقول ارتباط1-عندما یكون یساوي.
 معدومنقول ارتباط0عندما یكون یساوي.

التباینبالمبیعات، یحسبللتنبؤمصداقیتهالمعیاري لتقییمواالنحرافالتباینویستعمل
var:التالیةبالعالقة = (y − )n
.عدد مشاهدات العینةn؛ یمثل التباینvar:حیث

:التالیةبالعالقةفیحسبالمعیارياالنحرافأما
 = √var

.المعیارياالنحرافهيحیث 
للمبیعاتالفعلیةالمعیاري للقیمالتباین واالنحرافكانإذاجیدا،النموذجویكون
.المصححةالمعیاري للقیمالتباین واالنحرافیقاربأویساوي

:النماذج السببیة-ثانیا
تقوم هذه النماذج بدراسة أثر مجموعة من المتغیرات المستقلة التي توثر على 

یبین أثر تلك بناء نموذج إحصائي، وهذا یعني أنه وفقا لهذه الطریقة یتم التابع العنصر
نماذج المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، لذلك تعتبر هذه النماذج أكثر دقة من

ومن أسالیب . لتنبؤاالزمنیة القائمة على استخدام البیانات التاریخیة فقط في السالسل
:النماذج السببیة ما یلي

أسلوب تحلیل االنحدار الخطي البسیط-
یمكن استخدام أسلوب تحلیل االنحدار الخطي البسیط في التنبؤ، من خالل دراسة 

حیث یمكن دراسة . ثرة علیهؤ العالقة بین المتغیر التابع، وبین أحد العوامل المستقلة الم
العالقة بین المبیعات كمتغیر تابع، وبین أحد العوامل المستقلة المؤثرة علیه، وتكون قیمة 
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) المبیعات(المتغیر المستقل معروفة وتستخدم للتنبؤ بقیمة المتغیر التابع غیر المعروفة 
1.من خالل معادلة الخط المستقیم

الخطیةالعالقةیصفقیاسينموذجهوالبسیطالخطياالنحداروعلیه، فنموذج
y)تابع  متغیربین x)أو مفسر مستقلومتغیر( الممثلةالصیغةألنبالخطي، ویسمى(

واحدمتغیرالدراسةمحلالمستقلةالمتغیراتعددألنبالبسیطخطیة، ووصفللعالقة
2:التاليالریاضيالشكلویأخذ. فقط

= a0 + a1 +  =1, 2, 3,……….n
:حیث
.عالتابالمتغیر: 
.المفسرأوالمستقلالمتغیر: 
 :العشوائي أو حد الخطأالمتغیر.
n :المتغیرین قیممنالمتاحةالمشاهداتعددعنیعبر),(.

رقم المشاهدة: 
0, a1aهي معلمات النموذج .

لعدة أسبابالمعادلةفيالتشویشبعنصرعلیهیطلقكماالخطأ أوحدویتم إدراج
3:منها

االنحداریة، نظرًا لصعوبةالدالةمناالقتصادیةالمتغیراتبعضإهمالأوحذف-
عنالبیاناتكافةجمعیمكنالإذ.المدروسةالظاهرةفيالمؤثرةالمتغیراتكافةإدخال

الخطأ؛بحدالمتغیراتهذهیتم تعویض جمیعلذاكل المتغیرات
Fاالستهالك میلعشوائي، فمثالطابعتتخذالتيبسلوك بعض الظواهرالتنبؤصعوبة-

الدخل؛نفسلدیهمكانولوحتىأفرادإلىفردمنیختلف
للنموذج؛الریاضيالشكلصیاغةدقةعدم-

.53- 52. ص. محمد موسى محمد التجار، المرجع السابق، ص-1
الجامعیة، الدار: اإلسكندریة(التطبیق والنظریةبینالقیاسياالقتصادعطیة،القادرعبدمحمدعبد القادر-2

.96. ، ص)2005
:عمان(التحلیلي القیاسياالقتصادمشاكلجواد، إبراهیمجوادصائبشلوف،مفتاحالسیفو، فیصلإسماعیلولید-3

.61. ، ص)2006األولى، الطبعةوالتوزیع،للنشراألهلیة
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.االقتصادیةالمتغیراتوقیاسالبیاناتتجمیعفيأخطاءحدوث-
: أسلوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد-

في هذا النموذج الخطي، یتم دراسة أثر متغیرین أو أكثر، من المتغیرات المستقلة، 
على المتغیر التابع، وهذا یّمكن من بناء نموذج إحصائي یتضمن مجموعة من المتغیرات 

.أثرها على المتغیر التابعالمستقلة لیدرس 
تابع متغیربینخطیةعالقةوجودافتراضعلىالنموذج الخطي المتعددیستند

i1المستقلةالمتغیراتوعدد من, 2 بالنسبةالعالقةهذهعنویعبرعشوائيوحد…
1:األتيبالشكلالمستقلةالمتغیراتمن والمشاهداتمنلـ

= a0 + a1 1 + + a2 2 + a3 3 +...... + ak k+  / =1, 2, 3,………..n.

:حیث
ع؛التابیعبر عن المتغیر:
)1, المستقلة؛المتغیراتتعبر عن ): …,2
:العشوائي؛یمثل الخطأ

0a: 1(عندما تكون قیم قیمة ثابتة تعبر عن مقدار, تساوي الصفر؛) …,2
)a1, a2… ak :( معلمات المطلوب الهي معامالت االنحدار للمتغیرات المستقلة وهي

.تقدیرها
یتضح من التحلیل السابق، أنه توجد العدید من األسالیب الریاضیة، واإلحصائیة 

أن الني یمكن استخدامها للوصول إلى تقدیرات للمبیعات أقرب ما تكون إلى الواقع، إال 
استخدام تلك األسالیب ال یمكن أن تعطي تقدیرات دقیقة بشكل كامل، نظرا لوجود عامل 

.عدم الیقین الذي یتضمنه المستقبل

. ص.، ص)2007الخلدونیة،دار: الجزائر(محلولة ومسائلتمارینمعالتطبیقياإلحصاءجالطو،جیاللي-1
17-16.
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للمبیعاتالتقدیریةالموازنةإعداد-5
قیمةتحدیدفبعدللمبیعات،موازناتتتبعهأنیجبللمبیعاتبرنامجوضعإن

وتتمثللعدة أسس،وفقاالمبیعاتهذهبتوزیعالمؤسسةتقومالتقدیریةالمبیعات اإلجمالیة
1:فياألسسهذه

: الموسميالتوزیع-أ
مختلفة،فتراتعلىتباعولكنالسنةخاللواحدةمرةتباعالالمبیعاتإن
بضاعةمنالمباعةالكمیةتتفاوتبحیثالمستهلكسلوكتؤثر علىوالتقالیدوالعادات

فترةالمباعة منالبضاعةفي كمیةواالختالفالتفاوتوهذاألخرموسممنمعینة
لتحدیدالسابقةالفتراتمبیعاتیجب دراسةولهذا.الموسمیةبالتغیراتیدعىألخرى

.حدةعلىبضاعةكللمبیعاتالتغیرات الموسمیة
:للمبیعاتالجهويالتوزیع-ب

یختلفاالستهالكألنالمناطقأساسعلىأوجهویاالمبیعاتتوزیعالواجبمن
لكلواالجتماعياالقتصاديوالمستوىالمختلفالسكانيللتوزیعنظراألخرىمن منطقة

لذلكالمبیعاتتوزیعدراسةیجبمنطقةكلیباع فيأنیمكنماولمعرفة.منطقة
:العوامل التالیةاالعتباربعیناألخذمعولكنالماضیةالسنواتفيالمنتوج

.الدیمغرافيالنموالمناطقعلىالسكانتوزیعنسبة-
.أخرىعلىمنطقةمنالسكانانتقالحركاتدراسة-
.المختلفةالمناطقلسكانواالجتماعياالقتصاديالمستوى-
والعاملینوحجمهاالشركاتعدداالعتباربعینتؤخذالصناعیةلمنتجاتلبالنسبة-

.الخ...فیها
:فيوالجهويالموسميالتوزیعأهمیةوتتمثل

األوقاتوفيالمناسبةبالكمیاتوالمنتوجاتالسلعمنمنطقةكلاحتیاجاتتوفیر-
.المناسبة

.فصلوكلمنطقةكلأداءلتقییماألسسكأحدتعتبر-

.38- 34. ص. فركوس محمد، المرجع السابق، ص-1
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فياإلدارةیساعدماوهذافصلكلعنمنطقةكلإیراداتتحدیدمنالمؤسسةتمكین-
.واالختناقالسیولةنقصمشاكلتتجنبحتى اإلیراداتتخطیط

:المنتوجاتأساسعلىالتوزیع-جـ
كل مبیعاتتطوروتقییممتابعةمنالمؤسسةتمكینهوالتوزیعهذاالهدفإن

حسبتوزیعأوالسابقةالسنواتحسبتوزیعإماهيالتوزیعفيالمتبعةوالطریقة.منتوج
كبیرربحهامشلهاالتيالمنتوجاتبیععلىستعمل المؤسسةبحیثالربحهامشأهمیة

كما. تسویقهاویصعبربح ضعیفهامشلهاالتيالمنتوجاتبیعمنوالتقلیلوتشجیعها
الجدیدة علىالمنتوجاتتأثیرمدىمعرفةعلىیساعدالمنتوجاتأساسعلىالتوزیعأن

.القدیمةالمنتوجاتمبیعات
:المجموعموازنة-د

ولذلكالمؤسساتكلفيصالحایكونواحدتصمیمیوجدالأنهالقولیمكننا
موازنةتحتويوعموما.مناسباتراهماحسبالموازنةتصممأنكل مؤسسةفبإمكان

:التالیةالرئیسیةالنقاطعلىموعلمجا
.المنتوجاتحسبالمبیعاتتوزیع-
.البیعوسعروالقیمة،بالكمیاتالمبیعاتتقدیر-

.المناطقوحسبموسمیاتوزیعامنتوجكلمبیعاتتوزیع
وتأخذ موازنة المبیعات عدة أشكال منها
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موازنة المبیعات
)القیمة بالوحدة النقدیة(

Yالمنطقة Xالمنطقة البیان
الكمیة 

)وحدة(
الكمیة القیمةالسعر

)وحدة(
القیمةالسعر

Aالمنتوج
××××××××××××××1الشهر 
××××××××××××××2الشهر 
××××××××××××××3الشهر  ⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮
المجموع 

الجزئي
××××××××××××××××××

Bالمنوج 
××××××××××××××1الشهر 
××××××××××××××2الشهر 
××××××××××××××3الشهر  ⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮

المجموع 
الجزئي

××××××××××××××××××

المجموع 
الكلي

××××××××××××××××××

أساسوالتوزیع علىالجهوي،التوزیعیأخذ بعدة أسس منهانالحظ أن هذا
الموسمي إذ أن إدراج مبیعات المؤسسة خالل سنة كاملة یوضح إن المنتجات، والتوزیع

القیم الواردة في الموازنة كما أن . كانت التغیرات التي تحدث في كمیة المبیعات موسمیة
.إجمالیة، ویمكن أن تحتوي الموازنة على تفصیالت أكثر كما یوضحه الجدول الموالي
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موازنة المبیعات
) القیمة بالوحدة النقدیة( 

البیــــان
إجمالي الشهـر

السنة ....مايأفریلمارسفیفريجانفي
×××....××××××××××كمیة اإلنتاج

×××....××××××××××مخزون اإلنتاج أول الفترة+ 
)×××(....)××()××()××()××()××(مخزون اإلنتاج آخر الفترة-

×××....××××××××××الكمیة المتاحة للبیع 
××....××××××××××متوسط سعر بیع الوحدة

×××....××××××××××إجمالي قیمة المبیعات المتوقعة
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والتوزیعالبیعلمصاریفالتقدیریةالموازنة: الفصل الثالث

الموازنة فقط بل تقوم بوضع الموازنة التقدیریة للمبیعاتال تكتفي المؤسسة بوضع
لتنشیطمصاریف ضروریةإلىتحتاجالبیععملیةألنلمصاریف البیع والتوزیع،التقدیریة 

مندوبيومكافآتورواتبوعمولة البیعواإلعالنالدعایةنفقاتمثلالمبیعات،وزیادة
األخرىوالمصاریفوالتغلیف،التعبئةموادمصاریفالمعارض، وكذلكوایجاراتالبیع

منلذا.وغیرها... والصیانةالنظافةمصاریفمثلالتسویقعملیةالتي تحتاجها
الموازنة التقدیریة لتضمن فعالیةالبیعالتقدیریة لمصاریفالموازنةوضعالضروري
. للمبیعات

لتصریفالمؤسسةتتحملهاالتياألعباءكافةفيالبیع فتتمثللمصاریفوبالنسبة
سلوكالسوق،كدراسة(البیعتسبق عملیةالتيبتلكاألمرتعلقسواءتهامنتجا

.البیعبعدمامصاریفتشملوالتيالبیععملیةتليالتيأو)المستهلك
التقدیریةالموازنةلتنفیذالالزمةوالتوزیعالبیعمصاریفتقدیرمنإن الهدف

علىالمصاریفهذهتقدیریتمماالمصاریف، وغالباهذهومراقبةمتابعةهوللمبیعات
في حجمالتعدیالتمعتماشیاً الالزمةالتعدیالتإجراءمعالسابقةالنتائجأساس

. وفیما یلي عرض ألهم أنواع هذه المصاریف وكیفیة تقدیرها.المبیعات
:والتوزیعالبیعأنواع مصاریف-1

وعلى هذا یمكن تقسیم مصاریف البیع والتوزیع بحسب عالقتها بالوحدة المباعة،
1:مصاریف وهماالمننوعینیوجداألساس

:مصاریف البیع والتوزیع المباشرة-أ
بمنتجخاصةتكونالمباشرةفالتكالیفالتكلفة،بغرضالمرتبطةالمصاریفهي
ومن أمثلتها، .تتبعها وتحدیدهاعملیةمنیسهلمما،)خدمةأو/وسلعة(مباع محدد 

أعباء انتقالهم،أعباءلهم لقاء كمیة المبیعات، كذلكتدفعالتيوالعمالءالمندوبینمرتبات

الجامعیة،الدار:القاهرة(والرقابةوالتخطیطالقیاسألغراضالتكلفةإدارةالدین،نورناصرالجمال،رشید-1
.219. ص،)2005
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التيوالخدماتالمبیعاتمراقبةنفقاتوكذلك، بهاالمتعلقةواإلیجاراتالبیعأماكن
.بصفة عامةتستوجبها المبیعات

:المباشرةغیرالتكالیف-ب
بشكل عالقتهاتحدیدیمكنفالالمباشرةالتكالیفعكستكونالتكالیفهذه

فيتستخدمفیهاموثوقمقاییسإلىالوصولیجبولذلكالمنتج المباع،معواضح
في حصتهاوزیادةالمؤسسةمبیعاتبتنشیطالمتعلقةالتكالیفأمثلتها، ومن.تخصیصها

التكالیفوتنقسم. جدیدة مثل الدعایة واإلشهار للمؤسسةتجاریةعالقاتوخلقالسوق
1:إلىبالنشاطعالقتهاحسب

:المتغیرةالتكالیف-أ
عالقة توجدبحیثالتوزیعیةالمبیعاتنشاطمعمجموعهافيالتكالیفهذهتتغیر

هذهزادتمعینةبنسبةالنشاطحجمزادفإذاالتكالیف،هذهوحجمالنشاطحجمبینطردیة
.نشاطيأوجودعدمحالةفيالنسبة وتنعدمبنفسالتكالیف

:الثابتةالتكالیف- ب
حیثبالنقصانأوبالزیادةسواءالنشاطحجمتغیر بتتغیرالالتيالتكالیفوهي
بیننمیزأنویمكن،النشاطمنالحجمهذاأوالنشاطهذاإنجازفترةخاللتبقى ثابتة

:الصددهذا فيالتكالیفمننوعین
.كاالهتالكاتمنهاالتخلصیمكنوالمنهاالبدالتيوهي:الملزمةالتكالیف-
مصاریفمثلاإلدارةمنبقرارتغییرهایمكنالتيوهي:الملزمةغیرالتكالیف-

.واإلعالنالدعایة
:المتغیرةشبهالتكالیف-جـ

معالتغیرنسبةبنفسلیسولكنالنشاط،حجممعتتغیرالتيالتكالیفوهي
بنسبةالتكالیفهذهترتفع10%بـالنشاطحجمارتفعإذاالمثالسبیلعلىف،حجم النشاط

.النقلصیانة وسائلتكالیفتهامثلومن أ%6

.129. المرجع السابق، صخیرت ضیف، -1
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:والتوزیعالبیعمصاریفتقدیر-2
1:تقدیر هذه المصاریف حسب نوع كٍل منها وذلك وفق ما یليیتم

:المتغیرةالمصاریفتقدیر-أ
فإنالمصاریفمنالنوعوهذاالمبیعاتحجمبینطردیةعالقةهناكأنبما

صحیحایكونالالرأيهذاأنإالحجم المبیعات،علىمعینةنسبةبتطبیقیتمتقدیرها
مصروفاتها التجاریةزیادةإلىالمؤسسةتحتاجمثالالكسادحالةففياألحوال،جمیعفي

.الكسادفترةحلولقبلعلیهكانماعلىالمبیعاتحجمبقاءلتضمن
:الثابتةالمصاریفتقدیر- ب

یتمتقدیرهافإنالمبیعاتبحجمالقصیرالمدىفيترتبطالالمصاریفهذهأنبما
وهذاالمتوقعةالتعدیالتعنوالناتجسابقاالمحملةاألعباء مبلغتصحیحأساسعلى

:یفرض
.السابقةالسنواتفيالمصاریفهذهحجمدراسة-
المصاریفهذهمنلبعضحذفأوإضافةأوانخفاضأوارتفاعكلأثرحصر-

.المتوقعةالمبیعاتحجمعلى
.المؤسسةترغبهالذيالتجاريللهدفللوصولتولیفةأفضلعنالبحث-

هذهبینتربطالتيالعالقةألنصعبایكونماغالباالعملهذاأنغیر
فيالتقدیریتمأنیجبولهذا. وال ثابتةمباشرةدائمالیستالمبیعاتومستوىالمصاریف

بما ضخمةالمصاریفهذهتكونالبحیثأهدافها،لتحقیقمناسباالمؤسسةها تر ماضوء
بلالمنشود،الهدفتحقیقإلىتؤديالضئیلةوالللمؤسسةالماليالمركزعلىیؤثر
المالیةالسنةتتحملهأنویمكنالبرنامجكافیا إلنجازالمصاریفهذهمبلغیكونأنیجب

.للمؤسسة
:المتغیرةشبهالمصاریفتقدیر-جـ

الجزءبینالفصلیجبكلیا،ثابتةوالكلیامتغیرةلیستالمصاریفهذهأنبما
باستعمالوذلك،لهالمناسبةبالعناصركل جزءوٕالحاقالمتغیروالجزءمنهاالثابت
:التالیةالعالقة

.18- 17. ص. نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص-1
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Y = aQv + b
.الثابتالجزءهو b؛ المتغیرهو الجزءaQv:  حیث
المربعاتطریقةاستعماالوأكثرهاطرقعدةباستعمالالمصاریفهذهمثلتقدیرویتم

.الصغرى
:والتوزیعالبیعلمصاریفالتقدیریةالموازنةأهمیة-3

هذهإعدادأنكونفيوالتوزیعالبیعلمصاریفالتقدیریةالموازنةأهمیةتمكن
ومتابعةتخطیطعدة أهداف والتي تسعى من ورائها إلى تحقیقللمؤسسةالموازنة یكفل

1:یلينذكر ماومن بین هذه األهدافوترشیدها،النفقاتهذهومراقبة

.للمؤسسةالماليوالبرنامجواإلنتاجوالبیعالتوزیعجهودبینالتنسیق-
.التوزیعطرقمنمجموعةأفضلاختیار-
حصةأكبرعلىوالسیطرةالمبیعاتزیادةلغرضسلیماتوجیهاالبیعیةالجهودتوجیه-
.السوقفي
.التوزیعنفقاتمراقبة-
.المصروفاتعلىجدیةرقابةضمان-
:والتوزیع المقدرةالبیعمصاریفتوزیع-4

هذه المصاریفتوزیعوتقدیرها یتموسلوك مصاریف البیعیةطبیعةتحدیدبعد
2:منهانذكرطرقعدةوفقالعملیةهذهوتتموتحمیلها

:الجغرافیةللمناطقوفقاوالتوزیعالبیعمصاریفتوزیع-أ
وذلكمنطقةكلأساسعلىوالتوزیع توزعالبیعمصاریففإنالتوزیعهذاحسب

.الزبائنوعددالسابقةالفتراتفيالمحققاألعمالرقمعلىاستناداً 
:زمنیاتوزیعاوالتوزیعالبیعمصاریفتوزیع-ب

لهذهاألموال الالزمةتدبیرمنالمؤسسةتمكینهو التوزیعهذامنالهدفإن
.المواعیدفياإلخاللدونالمناسبالوقتفيالمصاریف

.119. خالص صافي صالح ، المرجع السابق، ص-1
.119. ، صنفسهالمرجع -2
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: أخرىبویباتت-جـ
الرقابةعملیةفيتساعدوالتوزیعالبیعلمصاریفأخرىوتوزیعاتتحلیالتهناك

أسواقودخولالتوزیعقنواتبینوالمفاضلةالتسعیربسیاساتالمتعلقةواتخاذ القرارات
:یليماالتحلیل األخرىطرقأمثلةومنجدیدة

.)التخزینمركزالبیع،مراكز(التكلفة لمراكزوفقاالمصاریفتبویب-
.للمناطقوفقاالمنتجاتحسبالمصاریفتبویب-
.المحلیةالمبیعاتومصاریفالخارجیةالمبیعاتمصاریفحسبالتبویب-
.للعمالءوفقاالمصاریفتبویب-
.التوزیعلقنواتوفقاالتبویب-
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اإلنتاجلعناصرالتقدیریةالموازناتالتقدیریة لالنتاج و الموازنة : صل الرابعفال

خاللمنللمبیعات،التقدیریةالموازنةإلىالسابقالفصلفيبعد أن تطرقنا
بالمبیعات، نتطرق في هذا التنبؤالمبیعات وكیفیة إعدادها، وطرقموازنةحولمفاهیم

اإلنتاج، والهدف من لعناصرالتقدیریةالموازناتالموازنة التقدیریة لإلنتاج و الفصل إلى 
تقدیر الكمیات التي ترغب المؤسسة في إنتاجها خالل فترة الموازنة حتى هذه األخیرة هو 

. تلبي احتیاجات موازنة المبیعات بالحجم المناسب وفي الوقت المناسب
الموازنة التقدیریة لالنتاج:أوال

هو والمالحظاإلستغالل،بفترةتعلقالماإلنتاجحجمتحدیدالموازنةهذهفيیتم
عدةهناكأنمنفبالرغماإلنتاج،وموازنةموازنة المبیعاتبینمباشرةعالقةوجود

تتحدداإلنتاجفإن كمیةالمتاحة،اإلنتاجیةالطاقةمثلاإلنتاجكمیةعلىتؤثرعوامل
.للمبیعاتالموازنة التقدیریةخاللمنأكبربشكل

:اإلنتاجموازنةتعریف-1
إنتاجها، الواجبالكمیاتتقدیرأوالتنبؤإلىموازنة تهدف":اإلنتاج هيموازنة

أولفيالصنعالتامالمنتوجمنوالمخزوناتبیعهاالكمیات المقدراالعتباربنظرآخذین
الطاقاتمعالمنتجةالكمیاتوتنسیقتخطیطوفي نهایتها، باإلضافة إلىالموازنةفترة

1".المتاحةاإلنتاجیة

إنتاجهایجبالتيالوحداتعددیظهربیان": علىعبارةوتعرف أیضا بأنها
2."الفًترةنهایةفيالمستهدفوالمخزونالمتوقعةبالمبیعاتللوفاء

إعدادبمرحلتین رئیسیتین هما مرحلة لإلنتاجالتقدیریةالموازنةإعدادعملیةوتمر
.اإلنتاجبرنامجاإلنتاج، ومرحلة تقییمبرنامج

.222. المرجع السابق، صصالح،صافيخالص- 1
والنشرللطباعةالجامعيالتعلیمدار: اإلسكندریة(والرأسمالیةوالمالیةالتشغیلیةالموازناتریشو،الدینبدیع- 2

.32. ، ص)2009والتوزیع، 
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:اإلنتاجموازنةأهداف-2
1:إلىاإلنتاجموازنةتهدف

وتواجه بهاجهةمنالمبیعاتموازنةتقابل بها حاجاتالتياإلنتاجكمیاتتقدیر-
.قصیر من جهة أخرىوقتفيالزبائنطلبات

.شرائهاومواقیتاألولیةالموادمناالحتیاجاتتقدیر-
.المباشرةالعاملةیدمناالحتیاجاتتخطیط-
لمواجهةانجازهاالواجبالكمیاتإلنتاجالالزمةالصناعیةالمصاریفقیمةمعرفة-

.الطلب
إلىللوصولالمتاحةللطاقاتاألمثلاالستعمالهوذلكمنوالغرضاإلنتاجمراقبة-

.التكالیفوبأقلالمحددالوقتوفيوكمیة اإلنتاجلجودةالمخططةالمستویات
النظامحسبوذلكأخرىإلىمؤسسةمناإلنتاجأنظمةتختلف:اإلنتاجأنظمة-3

2:لإلنتاجنظامینهناكومنتوجاتها، یناسبالذي

):الطلبیات(الخاصة األوامرأساسعلىاإلنتاج-أ
طلباتلتنفیذالمنتوجاتمنخاصةأنواعبصناعةالمؤسسةتقومالحالةهذهفي

إن فوعلیه، التخزین،ألجلتامةمنتوجاتال تنتجالمؤسسةالحالةهذهوفي، الزبائن
ونظراً . ممكنقرب وقتأفيالمنتوجاتوتسلیمإنتاجمنیمكنهاالذيالنظاموضععلیها 

قبلمقدماكمیاتإنتاجالصعبمنفانهالنموذجهذافيسهاللیسبالمبیعاتالتنبؤالن
األجزاءبعضإنتاجفيتبدأأنللمؤسسةفیمكنهذاورغمالطلبیات،الحصول على

.األوقات المحددةفيالزبائنطلباتتلبيحتىمقدما
:المستمراإلنتاجأوبالسلسلةاإلنتاج- ب

معداتبعضاآلالت،الشاحنات،(بالسلسلةالمنتجةالمعداتالنوعهذاویتضمن
:النظامهذاخصائصمن، حیث)الخ...المكتب

بالمبیعاتالتنبؤیمكن-
.قصیرةاإلنتاجدورة-

.53. المرجع السابق، صضیف،خیرت- 1
.95-94. ص.فركوس محمد، المرجع السابق، ص- 2
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التامةالمنتوجاتمندائمةوبصفةمعتبرةكمیاتتخزینالمؤسسةعلىیستوجب-
.الطلبلمقابلةالصنع

:الموسمياإلنتاجنظام-جـ
هذهمشكلةولحلالطلب،فيكبیرةموسمیةبتقلباتالموسمياإلنتاجیتمیز

1: إحدى السیاستینإتباعللمؤسسةیمكنالتقلبات

یتغیرحیثالطلب،أساسعلىاإلنتاجتحدیدأسلوبالمؤسسةتتبعاألولىالسیاسة-
.المقدمةالمبیعاتحجممعیتوافقحتىأو النقصانبالزیادةإمااإلنتاج

الفتراتفيالفائضیخزنبحیثثابتإنتاجحجمبتحدیدالمؤسسةتقومالثانیةالسیاسة-
المخزونأنيأ.الرواجفترةفيالطلبزیادةلیقابلعلى اإلنتاج،الطلبفیهایقلالتي

.وبرنامج اإلنتاجالعمالءطلباتبینللتنسیقوسیلةیعتبر
النجاح في إعدادهافاإلنتاج،منالنوعالتقدیریة لهذاالموازنةویصعب إعداد

عنمشتریاتهمزیادةعلىالعمالءحثعلىالعملتستطیعالتياإلدارةیستوجب كفاءة
یجذب الزبائن،بشكلالمنتجاتتغلیفاألسواق،دراسةالمنتجات،وتنویعاإلعالنطریق
إلعدادالوقتبعضیتطلبذلكأنغیرجدیدة،بیعنقاطفتحالمنتجات،جودةمنالرفع

.سلیمةتقدیریةموازنة
اإلنتاجونظامالطلبیاتأساسعلىاإلنتاجنظاممنكلأننستنتجومنه

على ذلكیتوقفنماإ و اإلنتاج،حجمفي تقدیرومعروفةمحددةطرقلهمالیسالموسمي
التقدیر التي سیتم تناولها وأسالیبطرقوأن.المؤسسةفياإلنتاجإدارةوخبرةكفاءة
.المستمراإلنتاجبأنظمةفقطیتعلق

ووحداتالمبیعاتوحداتإلىنحتاجفإنناإنتاجهایجبالتيالوحداتولتحدید
تحدیدیتمذلكوعلى.فترةكلنهایةوفيبدایةفيسواءاإلنتاج التاممنالمخزون
:للمعادلة التالیةوفقاإنتاجهایجبالتيالوحدات

مخزون أول المدة-مخزون آخر المدة + المبیعات المقدرة = اإلنتاج المقدر 

.62. ضیف، المرجع السابق، صخیرت-1
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عدةلهاكانتإذاخاصةالمؤسسةعلىتؤثرلقیوداإلنتاج یخضعحجمأنإال
لتنفیذتكفيالتيالمتوقعةاإلنتاجیةالطاقةتحدیدمنعلى المؤسسةفالبدمنتجات،

القیودجمیعبأخذیسمحالحل الذيأواألمثلالحلعنالبحثوبالتالياإلنتاج،برنامج
الیداإلنتاج،معداتفيالقیودتتمثل هذهوعادة. المقدرةالمبیعاتعلىالحفاظمع

.وغیرها...التخزین،مساحةالعاملة،
:لإلنتاجالتقدیریةالموازنةإعداد-4

:هيأساسیةعناصرمعرفةمنالبدلإلنتاجالتقدیریةالموازنةإعدادأجلمن
حجمتوزیعاإلنتاج، وكیفیةبعملیةالمتعلقةالقیودمختلفوكذاحجم اإلنتاجتقدیركیفیة

.المقدراإلنتاج
لإلنتاجالتقدیریةالموازنةإعدادمن أجل):اإلنتاجحجمتقدیر( اإلنتاج برنامجإعداد-أ

:األسئلة التالیةعلىاالجابةیجب
للمبیعات؟التقدیریةالموازنةحاجاتلمقابلةإنتاجهاالالزمالكمیاتهيما-
لمواجهةبهااالحتفاظالواجبالصنعالتامةمنتجاتمنالمخزونمستویاتهيما-

الوقت المناسب؟فيالزبائنطلبات
فإنهبیعهاالمقدرالمبیعاتكمیةلناتحددللمبیعاتالتقدیریةالموازنةأنوطالما

ماوكذلكالمخازنفيالموجودةالصنعالتامةالمنتجاتكمیةاالعتبارأخذنا بعینإذا
فترةخاللإنتاجهاالواجبالكمیةفإنالفترةهایةنفيهذه المنتجاتمنبهاالحتفاظیجب

.بالعالقة السابقة مع األخذ بعین االعتبار القیود االنتاجیةتتحددالموازنة
اإلنتاجیةالطاقةمنتحدالتيالقیودتلكبهاونعني:اإلنتاجیةالقیودتحدید

1:فيتتمثلو للمؤسسة

سابقا عند دراستنا للموازنة التقدیریة للمبیعات أن لقد أشارنا : بالمبیعاتالمتعلقةالقیود-
.حجم المبیعات یعتبر من بین العوامل المتحكمة في إعداد الموازنة التقدیریة لإلنتاج

بهتسمحالذيالمنتجالوقتبتحدیداألمریتعلق: اإلنتاجیةبالمعداتالمتعلقةالقیود-
وقتفمعرفةالورشاتفياالختناقنقاطوتحدیدالمتوقعةالمتواجدة أواآلالتطاقة

غیرالوقتنقدرو . مشغلةاآللةتكون فیهالذيالوقتعبارةفهولآللةالعاديالنشاط
.96. فركوس محمد، المرجع السابق، ص-1
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وقت االستراحةالصیانة،وقتالمعدات،وتركیبضبطأوقاتفيیتمثلالذيو المنتج
الخ،...األولیةبالموادالورشةلتموینالتوقفأوقاتالتقنیة،التوقفاتأوقاتللعمال،
.النشاطوقتعنالمنتجغیرالوقتطرحهو حاصلالمنتجفالوقت

المباشرةالعاملةللیدالمنتجالوقتعلىنتحصل:المباشرةالعاملةبالیدالمتعلقةالقیود-
شرحهسیأتيالحضور، كماساعاتعددمجموعمنالمنتجغیرطرح الوقتحاصلمن
.المباشرةالعاملةالید موازنةمناقشةعند
بالمساحةتتعلقأخرىإنتاجیةقیودالمؤسسةتواجهأنیمكن:األخرىاإلنتاجیةالقیود-

الورشاتبعض(الماهرة العاملةالیدمنالمتاحالوقتأوأو العرض،للتخزینالمتاحة
القابلغیراإلنتاجمعدلاالعتباراألخذ بعینیجبكما،)عالیةمهارةإلىتحتاج

.خاصة تلك المتعلقة بالجودةالمطلوبة فیهالمواصفاتتوفرنتیجة عدمللتسویق
وعموما تسعى المؤسسة إلى تعظیم إنتاجها وتقلیص التكالیف واالستغالل األمثل 
لطاقتها اإلنتاجیة، ولهذا یتم اعتماد طرق حسابیة من أجل تنظیم عملیة اإلنتاج وتحدید 

أو الطریقة السمبلكسالبرمجة الخطیة وطریقة الطرقومن أمثلة هذه. االحتیاجات بدقة
التي تستعملها إلیجاد برنامج اإلنتاج الذي یأخذ بعین االعتبار القیود اإلنتاجیة البیانیة، 

.ویلبي المبیعات التقدیریة
حسب نوع اإلجمالياإلنتاجيالبرنامجیوزع: اإلجمالياإلنتاجيالبرنامجتوزیع

1:وذلك وفق ما یلي. الفتراتأو حسبالمسؤولیةمراكزالمنتجات،

قسموكلورشةكلحسباإلنتاجبرنامجتوزیعإن:المسؤولیةمراكزحسبالتوزیع-
المسؤولیةكزامر حسبالموازنةإعدادإنوكماودوره،فردمسؤولیة كلبتحدیدیسمح
استغالالً الطاقةاستغاللعدمأسباباإلنتاجیة وتحدیدالطاقةاستخدامترشیدإلىتهدف
.جیداً 
مختلفعلىبتوزیعهنقوملإلنتاجالسنويالبرنامجتحدیدبعد:الفتراتحسبالتوزیع-

األوقاتوفيالمناسبةبالكمیاتالمنتجاتتوفراالعتبارأخذین بعینالسنةفترات
توزیعاالبرنامجیوزعماوغالبا،المستوى المناسبفياالحتفاظ بالمخزونمع،المناسبة

.شهریا

.100. المرجع نفسه، ص-1
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:اإلنتاجبرنامجتقییم-ب 
التقدیریةالموازنةإعدادفيالثانیةالمرحلةاإلنتاجبرنامجتقییمعملیةتعتبر

باستعمالنقدیةوحداتإلىالمادیةوحداتهاإلنتاج منبرنامجتحویلفيوتتمثللإلنتاج،
:التالیةالعالقة

التقدیریةاإلنتاجتكلفة×التقدیر اإلنتاجبرنامج=لإلنتاجالتقدیریةالموازنة
المباشرةالعاملةوالیداألولیةالموادتكلفةكل منتتضمناإلجمالیة،اإلنتاجتكلفة

اإلنتاجفتكلفةوعلیه.المقدراإلنتاجيللبرنامجالالزمةالمباشرةغیروالتكالیف الصناعیة
:التالیةبالعالقةتعطىاإلجمالیة

التكالیف +المباشرةاألجورتكلفة+المباشرةاألولیةالموادتكلفة=اإلنتاجتكلفة
المباشرةغیرالصناعیة

عادة ما معینلمنتجاإلنتاجباالعتماد على المعادلة السابقة یتضح أن تكلفة
1:منتتكون

یمكنبحیثاإلنتاجمنمعیننوعتخصالتياألعباءتلكفيتتمثل:المباشرةاألعباء-
تحمیلها،قبلمعالجاتأووسیطةحساباتحاجة إلىمادونلتكلفتهمباشرةتخصیصها

.المباشرةالعاملةالیدومصاریفاألولیةالموادأعباءخاصةوتشمل
یستلزممماالمنتجاتمنأنواععدةفتخص: المباشرةاألعباءالصناعیة غیرأما-

العاملةوالیداألولیةالموادللتصنیع غیراألخرىاألعباءكلوتضمتحمیلهاقبلمعالجتها
التصنیفهذاأساسوعلى.العامةالصناعیةاألعباءاسمعلیهایطلقماوعادة. المباشرة

للیدوأخرىالمستهلكة،األولیةللموادواحدةالمصاریف،هذهمننوعلكلموازنةتعد
یحددالموازناتهذهومجموع.المباشرةغیرالصناعیةللمصاریفالمنتجة، وثالثةالعاملة

ویمكن توضیح ذلك من خالل .اإلجمالیة لإلنتاجالتقدیریةالموازنةأواإلنتاجبرنامجقیمة
:الشكل الموالي

.43. ، المرجع السابق، صنعیمة یحیاوي- 1
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اإلنتاجلعناصرالتقدیریةالموازنات: ثانیا
الموازناتإعداد ثالث موازنات أخرى وهي لإلنتاجالتقدیریةالموازنةیتطلب إعداد

الموادمناإلنتاجیةالعملیةتحتاجهماكلتحدداإلنتاج والتيبرنامجلمستلزماتالتقدیریة
.غیر المباشرةالصناعیةوالمصاریف،المباشرالعملاألولیة،

:المستهلكةالموازنة التقدیریة للمواد األولیة-1
إلىوتنقسماإلنتاج،برنامجلتنفیذالضروریةالعناصرمناألولیةالموادتعتبر

تكونالتيالموادجمیعالمباشرةبالموادیقصد. مباشرةغیروأخرىمباشرةموادنوعین
اإلنتاج، تكالیفمنعنصروتمثلالصنع،التامةالمنتجاتًا في إنتاجرئیسعنصراً 
تساعدالتيواللوازمالموادفهيالمباشرةغیرالمواداإلنتاج، أماحجممعطردیاوتتغیر

یمكن اعتبارهاالدواالموهذهالنهائي،المنتجفيتظهرالولكنهاالتصنیععملیةفي
الصناعیةالمصاریفموازنةضمنإدراجهایتمبلالمستهلكةاألولیةالموادموازنةضمن
.المباشرةغیر

مشكلةومعالجةدراسةیجباألولیةالموادمناإلنتاجاحتیاجاتتخطیطولغرض
الموادمنالمخزونالمقدر، ومستوىلإلنتاجالالزمةالخامالموادكمیةبینماالموازنة

1.الفترةالواجب االحتفاظ بها في نهایةاألولیةالمواداألولیة، وكذا كمیة

الدار، القاهرة(الموازنات واستخدامإعدادفيالحدیثالمدخلحجازي،حامدوجديوراضيساميمحمد-1
.143. ص،)2001مصر،الجامعیة،
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طبیعةعلىتتوقفدقتهاومدىلإلنتاجالالزمةاألولیةالموادموازنةإن إعداد
أكثرالكمیةتقدیراتهاتكوننمطیةسلعالتي تنتجفالمؤسسةتنتجها،التيوالسلعالمؤسسة

.متماثلغیرإنتاجاتنتجالتيتلكمندقة
للموادبرنامجاإعدادأوالیجباألولیة المستهلكةللموادالتقدیریةالموازنةإلعداد

.البرنامجهذاتقییمثمالمستهلكة،األولیة
:المستهلكةاألولیةالموادبرنامجإعداد-أ

إدارةطرفمناإلنتاجبرنامجلتنفیذالضروریةاألولیةالموادكمیةتقدیریتم
ومدىالمؤسساتطبیعةعلىتتوقفالتقدیرعملیةكما سبق االشارة إلیه فإن اإلنتاج، و 

1:ویكون ذلك وفق ما یلي.منتجاتهاتماثل

مننوعكلمن(المعیاریة الكمیةتحدیدتتولىنمطیة،منتجاتتنتجالتيالمؤسسات-
وتسمى(المنتج منواحدةوحدةإلنتاجالضروریة)المنتجتركیبةفيتدخلالتيالمواد
إلىبالرجوعأوتركیبة المنتوجبدراسإماتحدیدهاویتم،)األولیةالموادبمعدلالكمیةهذه

:یليكمااإلنتاجبرنامجعلىالمعدلهذایطبقثمالمواد،باستهالكالخاصةالسجالت
اإلنتاجبرنامج×وحدةلكلالموادمعدل=المستهلكةاألولیةالموادبرنامج

الفإنهاالطلبحسبتنتجوالتيالمتماثلغیراإلنتاجذاتللمؤسساتبالنسبةأما-
بینالعالقاتبعضاعتمادیمكنهالكنالمواد،للحاجیات مننمطیةإعداد قائمةتستطیع

.الالزمةالموادمنالمصنعوحاجاتاإلنتاجحجم
والتخزینالتموینبسیاسةالمسبقةالمعرفةاألولیةالموادكمیاتتقدیریتطلبو 

.الحسبانفياإلنتاجعملیةفيبهالمسموحالطبیعيلفآالتنسبةأخذیتطلبللمواد، كما
:المستهلكةاألولیةالموادبرنامجتقییم- ب

األولیةالموادالمستهلكة یكون بضرب برنامجاألولیةالموادبرنامجتقییم
أسعار هذه سعار المقدرة لهذه المواد والتي  یتم تقدیرها عن طریق تتبعالمستهلكة في األ

الموادمخزونوتقییمالتقدیراتفإنمستقرةالسوقهذهكانتفإذااألولیة في السوقالمواد
غیرالسوقكانتإذاأما.معیاريسعرأساسعلىیكون التامةوالمنتجاتاألولیة
ولكنممكنغیرالمعیاریةباألسعارفاالنتفاعوعشوائیةهامةبتقلباتوتتمیزمستقرة

.44. نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص-1
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علىالمعیاريالسعرحسابویمكن.المعروفةاألسعارآخرعلى أساسیتمالتقییم
1:أساس

.التموینمصاریفإلیهمضافااألخیرةالفترةسعر-
.تقدیريسعر-

عندوالمهمالتاالعتبار الفضالتبعینهو ضرورة األخذ،وما تجدر االشاره إلیه
على التكلفةللحصولالموادقیمةمنقیمتهاوخصمیجبو للموادالمعیاریةالتكلفةحساب

.النهائیةالمعیاریة
:)العاملةالید(التقدیریة للعمل المباشر الموازنة-2

تكلفةمنكبیرةنسبةتمثلوتكلفتهاإلنتاجعناصرأهممنالمباشرالعملیعتبر
لتحقیقالضروریةالمباشرةالعملساعاتتقدیرالضروريفإنه منالسببلهذااإلنتاج

هذا العمل عن طریق إعداد الموازنة التقدیریة تكلفةتحدیدعملیةتعدو .اإلنتاجيالبرنامج
حجمعلىالتعرففيالموازنةهذهللمؤسسة، إذ تفیدة بالنسبة ر للید العاملة ذات أهمیة كبی

المهاراتیجب مراعاةالموازنةهذهإعدادوعند. اإلنتاجبرنامجلتخطیطالعملنفقات
حسبمستقبالالعمالةمنالمؤسسةاحتیاجاتفيتغیراتأیةمراعاةعنفضالالمطلوبة

.متطلبات التشغیل
للقیامالمطلوبةالمباشرةالعملساعاتعددتقدیر لعمل المیاشراموازنةبیقصد 

قیمةتبینكما.العمالومهارةالعملنوعیةفي ضوءوهذاالمقدر،اإلنتاجيبالبرنامج
القیمةهذهوتتحدد2.فترة الموازنةخاللالمؤسسةتتحملهاسوفالتيالمباشرةاألجور

:للعالقة التالیةوفقا
الساعةأجرمعدلxالمخططة الساعاتعدد=المباشرةاألجورتكلفة

:وهيبهامباشرةعالقةلهاالتيبعض العناصرتحدیدمنالبدالموازنةهذهإعدادوقبل

.المرجع نفسه- 1
العامةاإلدارة: السعودیةالعربیةالمملكة(،اآلليبالحاسبتطبیقاتمعاإلداریةالمحاسبةزامل،محمدأحمد-2

.274. ، ص)200والنشر، للطباعة
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علیهاالحصولویتم):للعاملالمحققةالمعیاریةالساعات(المخططة الساعاتتقدیر-أ
1:التالیةخالل المعادالتمن

أیام ) = العطل المدفوعة األجر(-)عطل نهایة األسبوع(–) عدد أیام فترة الموازنة(
.العمل النظریة

غیرالحضورساعات)-(الغیاب[(–)] الیومساعاتعدد(× ) النظریةالعملأیام[(
/المحققةالمباشرةالساعات")] = الخ...ندواتاجتماعات،فیهاتقامالساعات التي"المنتجة 
.للعامل

الساعات= )تجنالوقت غیر الم(عدل عدم الفعالیة م-للعامل / ساعات المباشرة المحققة 
للعامل/ المعیاریة المحققة 

ویتحدد عدد العمال الالزمین :جلذین هم على عالقة مباشرة باإلنتاعدد العمال ا-
: للعملیة اإلنتاجیة وفقا لما یلي

المطلوب االنتاج حجم
للعامل / المحققة المعیاریة الساعات

= الالزم العمال عدد

برنامجلتنفیذالضروريالوقتمنأقلالمعیاریة المحققةالساعاتكونحالةوفي
.جدیدلتوظیفأوالساعات اإلضافیةإلىاللجوءیتماإلنتاج

.   52-50. ص.، صالمرجع السابقفرید،شناف-1
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1:معدل أجر الساعةتقدیر- ب

الالزمة لتنفیذ البرنامج اإلنتاجي المستهدف تأتي الساعاتبعد أن یتم تقدیر عدد
معدل أجر الساعة، تقدیرالتقدیریة للعمل المباشر وهيالموازنةالمرحلة الثانیة من إعداد 

جهودهمالمؤسسة للعمال نظیرتدفعهاالتيالمصاریفللعامل مندفعهالواجبفاألجر
یجبلدفعهاطرقوعدةمكوناتعدةالمصاریفولهذه.اإلنتاجبرنامجلتنفیذالمبذولة
الیدمصاریفوتتكون.للعاملدفعهالواجباألجرمعدلتقدیرعندالحسبانفيأخذها
واألعباءإلنتاجیةعالواتاإلضافیة،الساعاتتكلفةالقاعدي،من األجرالعاملة

.االجتماعیة
هذهأهمومنعمله،لقاءالعاملیستحقهالذياألجرلتحدیدطرقعدةتوجد

:یليماالطرق
شیوعا،وأكثرهاالطرقأبسطمنالطریقةهذهتعتبر:الوقتأساسعلىاألجر-

الشهر أواألسبوع،أوالیوم،أو(أساس الساعةعلىاألجرتحدیدیتموبموجبها
فئةوتضربمعینةلفترةالعاملیستحقهالذياألجرمقدارالستخراج).المصاریف
وقتتسجیلیتطلبوهذا،)الشهرأواألسابیعاألیامأو(العمل ساعاتعدداألجر في

.العملأداءهمالعمال أثناءومراقبةالعملونهایةبدایة
القطععددأساسعلىالطریقةهذهبموجباألجریدفع:القطعةأساسعلىاألجر-

فيقضاهالذيالوقتعلىولیسإنتاجهعلىالعامل یعتمدفأجرعامل،كلأنتجهاالتي
الذيالوقتالنظر عنبغضمنتجةقطعةكلعنثابتمبلغللعاملویدفعالعمل

.استغرقه
الموازنة التقدیریة للمصاریف الصناعیة غیر المباشرة-3

الموازنة التقدیریة للمصاریف الصناعیة غیر المباشرة هي موازنة توضح تقدیرات 
أوكافة األقساموتشمل هذه األخیرة تكالیف. المباشرةغیر ) اإلنتاجیة(الصناعیة لتكالیفل

التكالیف جلتمثلماوعادةالمباشرة،المستهلكة واألجورالموادماعدااإلنتاجیةالمراكز

.48-47. ص. نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص-1
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اإلهتالكات،المباشرة،غیركاألجورباإلنتاجمباشرةعالقةعلىلیستالتياألخرى
یجبالمباشرةغیرالصناعیةللتكالیفالتقدیریةالموازنةعند إعداد.الخ...التأمینات،

بحجمالتكلفةعالقةللتكالیف وذلك على أساسالثابتوالشقالمتغیرالشقبینالتمییز
.النشاط

:معادلة بالشكل التاليوفقالمباشرةغیرالصناعیةالتكالیفتقدیرویمكن
y=a x+b

:أنحیث
= yالمباشرة؛غیرالصناعیةالتكالیف

x=؛)اإلنتاج(النشاط مستوى
a=المباشرة؛غیرالتكالیفمنالمتغیرالمعدل
b=الثابتةالتكالیف.

:إلىالمباشرةغیرالصناعیةالمصاریفتنقسم
فيوتتغیرتتأثرالتيالتكالیفتلكوهي: متغیرةغیر مباشرةمصاریف صناعیة-

والطاقةالمحركةالقوةكمصاریفالنشاط،في حجمالتغیراتمعیتناسببشكلمجملها
.وغیرها.. .والوقود

فيبالتغیرتتغیروالتتأثرالالتيالتكالیفوهي:ثابتةغیر مباشرةصناعیةمصاریف-
أومعدومااإلنتاجحجمفحتى لو كاناإلنتاج،بتحققتحملهایرتبطوالاإلنتاج،حجم
والتتأثروالالمؤسسةموجودة وتتحملهاالتكالیفهذهتكوناإلنتاجكمیةأنقصتأوزادت
مصاریفاإلیجار،الثابتة األخرى،واألصولوالمبانياآلالتاهتالكومن أمثلتها،.تتغیر

.وغیرها...اآلالتصیانةالتأمینات، مصاریف
مراكزعدةلحساببشكل إجماليتصرفالمباشرةغیرالصناعیةالمصاریفإن

هذهقیمةتوزیعیجبلذااإلنتاج،تكلفةمكوناتمنهذهجیة وتعتبرإنتاوحداتأوكلفة
هذهمنالمنتجةالوحدةنصیباستخراجولغرض. والوحداتمراكز الكلفةعلىالتكالیف

یفترضولتطبیقها. المصاریف یمكن استعمال عدة طرق منها طریقة األقسام المتجانسة
1:التالیةإتباع الخطوات

.93. خالص صافي صالح، المرجع السابق، ص-1
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المراكز وهيمراكز الكلفةمنرئیسیتینمجموعتینعلىالمصاریفهذهتوزیع-أ
.اإلنتاجیة والمراكز الخدمیة

المراكز اإلنتاجیةعلىالخاصة بالمراكز الخدمیةالمصاریفوتحملتوزع-ب
.الخدماتهذهمنالمستفیدة

أنواعهااختالفعلىالمصاریفمنإنتاجيمركزكلنصیباستخراجبعد-ج
.عادالتوزیعاالمركزأنتجهماعلىهذه   المصاریفمجموعیوزع

إعداد الموازنة التقدیریة للمصاریف الصناعیة غیر المباشرة-
یمكنالالتياألعباءكافةتتمثل فيالمباشرةغیرالصناعیةالمصاریفعلى إعتبار أن

غیرالصناعیةالمصروفاتموازنةمعین فإنمنتجكلفةأومعینكلفةلمركزتخصیصها
المصاریف بینمقارنةإجراءطریقعنالمصروفاتهذهعلىللرقابةفعالةأداةالمباشرة
1:یليماتحدیدیجبالموازنةهذهوإلعداد.المقدرةوالمصاریفالمتحققة

.العملبوحداتعنهمعبراً اإلنتاجبرنامجلتحقیقالضروريالنشاط-
.العمللوحدةالتقدیریةالمباشرةغیرالصناعیةالمصاریف-
:العملوحداتتقدیر-أ

نشاطتقیسالتيالمناسبةالعملوحدةلتحدیدطریقةأحسناالرتباطمعاملیعتبر
المناسبةالعملوحدةاإلنتاجأقساممنقسملكلیجب تحدیدكما.بالضبطالقسم

.اإلنتاجبرنامجلتحقیقوالضروریة
العمللوحدةالمباشرةغیرالصناعیةالمصاریفتقدیر- ب

وحجمهاالمؤسسةطبیعةعلىتتوقفالصناعیةللمصروفاتالتقدیریةالموازنةإن
هذهعلىالرقابةلتحقیقفیهترغبالذيوالمدىاإلدارةووجهة نظرونشاطها،

تتحملهاالتيالمصاریفمن مجموعتمثلهوماأهمیتهاعلىوكذلكالمصروفات،
المتغیرة والمصاریفالمصاریفبینالفصلعدمالمؤسساتبعضترىفقدالمؤسسة،

الموازنة بإعدادأخرىمؤسساتتقوم بینمااألساس،هذاعلىموازنتهاوتعدالثابتة
. والمتغیرةالثابتةالمصاریفبینماالتفریقأساسعلىالمصاریفلهذهالتقدیریة

.49-48.ص.نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص-1
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إعدادعنتقدیراتهاوضعیسهلالثابتةالمباشرةغیرالصناعیةالمصاریفإن
غیرالصناعیةالمصاریفأنإالالخ،...واالستهالكوالتأمینالتقدیریة كاإلیجارالموازنة 
المحاسبیةبالسجالتاالستعانةویمكن. جمةیتضمن صعوباتفتقدیرهاالمتغیرةالمباشرة
الخطأمنأنهغیر.المصاریفالعام لهذهاالتجاهتحدیدلغرضالماضیةالسنواتونتائج

بالسنوات الخاصةالمصاریفأرقامزیادةأساسعلىالتنبؤاتوضععلىاالعتماد
لألقساموفقاوتحلیلهاالمصاریفهذهبتفاصیلالعنایةیجبثابتة، بلبنسبةالماضیة

المستقبلفيالمصاریفلهذهالمتوقعةالتغیراتإغفالعدمیجبكما.فیهاتحققتالتي
:التغیراتهذهوتشملالتقدیرعند
.والمعداتاآلالتبعضبیعأوشراءبسبباالهتالكقسطانخفاضأوارتفاع-
.العملساعاتعددتغیر-
.العمالمنلعددتسریحأوتوظیف-

األولیةالموادموازنة(اإلنتاجبرنامجلمستلزماتالتقدیریةالموازناتبإتمام إعداد
،)المباشرةغیرالصناعیةالمصاریفالمباشرة وموازنةالعاملةالیدموازنةالمستهلكة،

وهنا یصبح بإمكان المؤسسة . اإلنتاجموازنةوبالتالياإلنتاجبرنامجتقیمعناصرتكتمل
لتقییم المؤسسة حاسماً التكلفة لمنتجاتها، هذه األخیرة التي تعتبر عنصراً تحدید سعر

. وتحدید وضعها التنافسي
مراعاة شروطمعتكالیفهافيالتحكمعلیهاالسوق یوجبفيإن نجاح المؤسسة

لذا ممكنة،تكلفةوبأقلجودةذاتمنتجاتوذلك بتقدیم، المقدمةالمنتجاتفيالجودة
تكالیفوبالخصوصعلیها،والرقابةفیهاوالتحكمبالتكالیفالمسبقةیجب علیها المعرفة

تریدالتيفالمؤسسةسیاسة التسعیر،وتحدیداستراتیجیاتهاوهذا من أجل وضعاإلنتاج،
تكالیفعناصرلكافةالشاملواإللمامالمسبقةمن المعرفةلهابدالأرباحهاتعظیم
.إنتاجها
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الموازنة التقدیریة للتموینات: الفصل الخامس

بعد إعداد موازنة المبیعات وموازنة اإلنتاج یجب إعداد موازنة التموینات لتحدید 
مع التركیز على . مان تنفیذ برنامج اإلنتاجضالمواد واللوازم الضروریة لالكمیة الالزمة من 

والجودة ناسبةمواألسعار الناسبةماألوقات المناسبة، وفيضرورة شرائها بالكمیات ال
خزون، فالتقدیر الجید لهذه مسییر البتعلقة متاة التحكم في التكالیف المراعو ناسبة، مال

.لتحدید نجاح هذه الموازنةالتكالیف یعتبر معیاراً 
وظیفةالتقدیریة للتموینات یجب تعریفوقبل الخوض في التفصیل في الموازنة

الضروریةوالمنتجاتاألولیةوالموادبالبضائعالمؤسسةإمدادبهاالتموین، والتي یقصد
:همامرحلتینفيالغالبفيوتتمممكنةتكلفةوبأقلالمناسبوالكمیة، والوقتبالنوعیة

المطلوبةالكمیاتلتحدیدمسبقةدراسةإجراءالشراء بعدعملیةتتم:مرحلة الشراء-
علیها؛الحصولوتكالیفالسوق،حسبللحصول علیهاالمسموحوالوقت

للبیعتوجیههاثمومنوالمستلزمات،الموادعلىالمحافظةعملیةوهي:التخزینمرحلة-
باالعتماد فشلهاأوالمؤسسةنجاحالحكم علىیمكنو العملیة اإلنتاجیة،فياستعمالهاأو

المخزونذاتأن المؤسسةحیثلذلك،كمقیاسخذها التي تؤ مخزوناتعلى حجم ونوعیة
صحیح؛والعكسجیدةومالیةاقتصادیةوضعیةفيتعتبرالكبیر

أو قیمیة للمواردكمیةفهي خطة تتضمن تقدیراتللتمویناتالتقدیریةالموازنةأما 
سوفواللوازمالموادأنمنالتأكدإلىوتسعىاإلنتاج،برنامجلتنفیذالضروریةواللوازم
1.التكالیفوبأقلالمناسبةاألوقاتوفيبالكمیات المطلوبةتشترى

:التكالیف المتعلقة بالتموین-1
، فإنها تتحمل مستلزماتالمؤسسة بما تحتاجه من مواد و تموینحتى یتحقق 

صول هذه و حتىمصادر التوریدبهذه العملیة انطالقا من بحثها عن مرتبطةتكالیف 
نة بین عدد من ز هي في النهایة عملیة مواالتموین فتكلفة . الطالبة لهازكاإلى المر المواد

إلى المؤسسة تسعى ن بحیث زیاء والتخر صر التكالیف التي تتعلق بكل من عملیتي الشعنا
ال وقبل كل و تحمل أقل تكلفة إجمالیة ممكنة، لذلك فإن معالجة هذه المشكلة یتطلب أ

.146. فركوس، املرجع السابق، ص- 1
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ن والغرض یالتكلفة اإلجمالیة للتمو تتكون منهاالتي الفرعیةاصر التكلفة لعنفهماً شيء
بصفة عامة یمكن تقسیم تكالیف . على التكلفة اإلجمالیة وعالقته بهاصر وأثره من كل عن

.التخزینوتكالیف الشراءإلى تكالیف التموین 
تكالیف الشراء-أ

رات المختلفة في المؤسسة التي تنفقها اإلداالتكالیفمجموعتكالیف الشراء تشمل 
فقة إلى وقت صلكل بالحاجة الشعورموردین من وقت التعقدها مع فقات التيعلى الص

وتتمثل هذه التكلفة في .أساسهاوالتأكد من مطابقتها للشروط المتعاقد على اوصوله
بتكلفة إصدار الطلبیة واألعمال الكتابیة یعرفأو ما ار أوامر الشراءإعداد وٕاصدتكالیف

1:أن نذكر ما یليبهذه الطلبیة، ومن أمثلة هذه التكالیف یمكنالمرتبطةواإلداریة

.الموظفین القائمین بعملیة الشِراءرواتب-
.الطلبیاتوٕاصداراریف التحضیر والمتابعة مص-
.زم الكتابیة كالنماذجااللو مصاریف-
)وغیرها. ..، هاتف، فاكسبرید(اریف االتصاالت مص-
.وغیرها...ل، التأمین، الرسوم الجمركیةاستالم الطلبیة كالنقاریف مص-

ر أساسا ثاة ولكنها تتأر بالكمیة المشتمرتبطةاریف لیست المصیالحظ أن هذه و 
.فترة زمنیة معینةخالل )عدد الطلبیات(ا، ء التي یتم إصدارهرابعدد أوامر الش

تكالیف التخزین- ب
ونة منذ ز اصة بحفظ المواد والسلع المخصروفات الخصد بها جمیع المبالغ والمقی
ال یستهان به ءاز وتشكل هذه التكالیف ج. صرفهان حتى القیام بعملیة ز إلى المخااوصوله

على تكلفة اإلنتاج من ناحیة وعلى هیكل ةكبیر بدرجةتؤثرحیث التموین،من تكالیف 
: وتشمل. المؤسسة ككلوربحیةالتكالیف الكلیة

تكلفة االحتفاظ بالمخزون:
مخــازن، منــذ المقصــود بهــا تلــك التكــالیف التــي تتعلــق بالوحــدات المادیــة المخزنــة فــي ال

2:دخول السلعة إلى المخزن، إلى غابة خروجها وتتمثل أساسا في

.98.، ص)2010نشر، للدار قنديل : عمان( 1، طالكميوالتخزين بني النظرية والتطبيقاء ر الشاملواد، ة ر إدا، الصرييفحممد -1
.79. ، ص)2006والتوزيع،للنشروائلدار: عمان(2، طواملشرتياتللمخازناحلديثةاإلدارةحممد،الستارعبدالعلي- 2
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تشتمل أساسا علـى الفائـدة علـى المبـالغ المسـتثمرة فـي المخـزون فـي : األعباء المالیة-
حالــة االفتــراض مــن المؤسســات المالیــة أو فــي تجمیــد جــزء مــن رأس مــال المؤسســة فــي 

.تمویل المخزونات
ي األعباء المتعلقة بحفظ وصیانة األصناف المخزنة كأجور وه: أعباء التخزین-

عمال المخازن، وتكالیف اإلیجار وتكلفة تدني قیمة المخزون، تكالیف النقل مابین 
. المخازن، باإلضافة إلى تكلفة التامینات

غالبا ما یتم احتساب هذه التكالیف على أساس نسبة سویة من قیمة متوسط و 
حیث تتراوح هذه النسبة بین . المخزون أو قیمة مطلقة تمثل تكلفة تخزین الوحدة في السنة

تقریبا، وهي نسبة مرتفعة ال یمكن إغفالها أو %20أو بمتوسط یبلغ %34إلى 10%
1.االستهانة بها

 ونتكلفة نفاذ المخز:
أنالمواد قبلتنفدفقدالمخزون،نفاذتكالیفالمؤسسةتتحملهاالتيالتكالیفمن

الموجودة فعالالموادهذهیكنلمفإذاتركیبها،فيتدخلالتيالمنتجاتعلىالطلبیشبع
السرعة وجهعلىالمطلوبةالكمیةلتصنیعلمنتجیهاأمرإعطاءمنفالبدالسوق،في

لتعویضالعادیةأسعارهامنأعلىبأسعارالظروفهذهفيمنتوجهایوردهاوعادة
الشركةوعلىالطلبیةتصنیعفيلسرعتهمنتیجةیتحملونهاالتيالتكالیف اإلضافیة

2.أسواقهاوتفقدفیهااإلنتاجخطوطتتوقفالحتىالشروطتقبل هذهأنالمشتریة

تكلفة تراكم المخزون:
بطبیعته ال یمكن استخدامه بعد نوع ،من المخزونبین نوعین التفرقة وهنا ینبغي 

بالنسبة له على أساس تراكم المخزون ، وهنا تحسب تكلفة تخزینهانقضاء مدة معینة على 
القیمة التخزین وبینوتكلفة اء تكلفة الشر بین تكلفة العناصر األصلیة بما في ذلكالفرق

بعد مدة معینة من آخر یمكن استعمالهونوع . نهمالتخلصبها إن أمكن بیعهالتي یمكن 
3.التخزین وهنا نكفي في الحساب بقیاس تكلفة التخزین

.102. املرجع السابق، ص،الصرييفحممد - 1
.292. ، ص)1988العربية، النهضةدار:بريوت(اإلنتاج إدارةحسني،عادل- 2
.110. املرجع السابق، ص،الصرييفحممد - 3
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الشحن أو اإلرسالكلفةت:
التعبئة والتغلیف، شحن ( التكالیف على أعباء تجهیز الطلبیات تحتوي هذه 

بعملیة تسلیم ، فالبد من االهتمام )الطلبیات، النقل، األجور، ومصاریف مصلحة الشحن
وذلك من أجل تقلیل مخاطر تلف هذه المنتجات،  وبالتالي تقلیل ،السلع والمنتجات

شكل الخسائر غیر المباشرة التي تتحملها المؤسسة، ألن وصول السلع إلى العمالء في
غیر صالح  لالستخدام أو في أغلفة غیر مناسبة أو غیر محكمة یقلل من درجة  رضاهم  وبالتالي یؤثر 

1.على حجم المبیعات

نماذج تسییر المخزن-2
إن سیاسة التخزین تهدف إلى ضمان استمراریة عملیة االستهالك في كل وقت، إذ 

للمؤسسة وذلك كما بالنسبة أن حالة النقص أو الزیادة في التخزین تنشئ تكالیف إضافیة 
:یلي
: ینتج عن الفائض تحمل المؤسسة أعباء إضافیة نتیجة-

 فجوات على مستوى برمجة التموینات؛وجود
عدم توافق التموینات مع االستهالكات.

النقطاعنظراً اإلنتاجتعطیلینتج عن  حالة النفاد أو النقص في التخزین -
وقد تنتج حالة النفاد والنقص في التخزین من العوامل المبیعاتمنوخسارة نسبةاإلنتاج
: التالیة
ت في اآلجال المحددة؛التأخر في استالم الطلبیا
عدم قدرة المؤسسة في التموین بانتظام بسبب وضعیتها المالیة؛
وردینمنفاذ بعض المواد والمنتجات في مخازن ال.

: ویرتكز تسییر المخزونات على ثالثة خطوات أساسیة یجب إتباعها
ي قبل تقدیر االستهالكات، یعني تقدیر االحتیاجات خالل مدة معطاة، هذا التقدیر یجر - 

.االستهالك حتى نستطیع تنظیم عملیات التموین
.معرفة مصدر التموین، فیما یتعلق بالكمیة، النوعیة، واآلجال- 

.نفسهاملرجع ،الصرييفحممد - 1
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وأخیرًا تقدیر فجوات ونقص التموین، یعني القیام بالتحكم في خطر النفاد والزیادة في - 
.التخزین

تسییر المخزون منها نماذج حدیثة ونماذج كالسیكیةـ، وهناك العدید من نماذج 
وألن المجال ال یتسع هنا للتطرق إلى كل النماذج، فإنه سیتم التركیز فقط على أحد أهم 

.Wilsonالنماذج الكالسیكیة وهو نموذج 
:لتسییر المخزونWilsonنموذج ویلسن - 

، )Harris(عن طریق الباحث1915یعود تاریخ وضع ودراسة هذا النموذج إلى سنة
وبطریقة مستقلة دون أن 1930الذي قام بشره سنة) Wilson(لكن ینسب هذا النموذج إلى

إن الهدف الرئیسي لهذا النموذج هو التخفیض ).Harris(یكون على علم بنتائج أبحاث
جم من تكالیف التموین، أي تخفیض تكالیف الشراء والتخزین، وذلك من خالل تحدیده لح

الطلبیة األمثل الذي یجعل التكلفة اإلجمالیة أقل ما یمكن، بمعنى الكمیة التي تكون 
فهذا . عندها التكالیف اإلجمالیة إلصدار الطلبیة وتكالیف التخزین في أدنى مستویاتها

متى یتم إصدار الطلبیة؟ وكم یكون حجمها؟ : النموذج یجیب على سؤالین رئیسیین هما
د الكمیة االقتصادیة المثلى للطلبیة والوقت الضروري إلعادة فهو یساعد على تحدی

التموین من طرف المؤسسة، وذلك بأقل التكالیف سواء تلك المتعلقة بإعداد الطلبیات أو 
1.االحتفاظ بالمخزون أو النقاد

Wilson:2فرضیات نموذج ویلسن 

ویلسون نموذج یقوم، و وشروطإن تكوین نموذج ریاضي یتضمن عمومًا فرضیات 
:الشروط التالیةعلى 

جامعة امللك سعود، الرياض،، مدخل إىل نظم ضبط ومراقبة املخزونولطفي عبد القادر تاج، مسعود أمحد أبو جنل، ،متيم البلخيزيد-1
2005 ،27.

: تاح على املوقعم- 2
content/uploads/2013/12/77.pdf-edu.com/wp-www.al-

: انظر أيضا-
.55. ص،2006)والتوزيع،للنشراملناهجاألردن دار(1ط،العملياتحبوثشفيق العتوم،-

François Blondel, Gestion de la production (Paris: Edition Dunod, 1997), P.129-
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االستخدام والطلب والمبیعات ثابتة؛- 
.ثابتة ومعروفة) فترة االنتظار(الفترة الزمنیة بین طلب البضاعة واستالمها - 
ال تمثل الفراغات المخصصة للمخزون ووسائل الشحن والتفریغ قیودًا هیكلیة؛- 
.الطلبتكالیف إصدار الطلب وتكالیف التخزین مستقلة عن أهمیة - 
.السعر معروف وثابت، وهو مستقل عن الكمیة المطلوبة- 
.عدم وجود تكلفة النفاد- 
مخزون األمان معدوم؛- 

: Wilsonنموذج لعرضوفیما یلي 
 -N =مجموع االستهالكات أو االستخدام السنوي؛
 -P = ؛)سعر الوحدة الثابت(السعر
 -Q =الكمیة االقتصادیة المثلى؛
 -CL =تكلفة إرسال الطلبیة؛
 -Cs =تكلفة االحتفاظ بالمخزون، وهي نسبة مقدرة من قیمة المخزون المتوسط؛
 -T = تكلفة االحتفاظ + تكلفة إرسال الطلبیة + تكلفة الشراء = التكلفة اإلجمالیة

:تغیر الكمیات المخزنة یوضحه الشكل اآلتيحسب النموذج فإن.بالمخزون
Qالكميات املخزنة

Q0

Q0 /2

t0الوقت 

T3T2T1

Source: Alain SPALANZANI, Précis De Gestion Industrielle Et De Production, Presses
Universitaires de Grenoble,1996, p. 138.
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)./(..2 CsPCLNQ 

ویبین . Q0إلى 0الل كل مرحلة تموین المخزون یتغیر من نالحظ من الشكل، أنه خ
Q0كذلك أن خالل السنة المخزون المتوسط هو  / 2.

:وانطالقا من معالجة التكلفة اإلجمالیة فإنه سنبین مركبات كل تكلفة كما یلي
 التكلفة الواحدة للشراء × االستهالكات = تكلفة الشراء   =N x P؛
 تكلفة اإلرسال؛×  عدد الطلبیات =تكلفة إرسال الطلبیات

(N / Q) = .CL

 الكمیة االقتصادیة المطلوبة/ االستهالكات = حیث عدد الطلبیات.
,     nn = N / Qوالتي نرمز لها بالرمز

:وهي نسبة مقدرة من قیمة المخزون المتوسط، حیث: تكلفة االحتفاظ بالمخزون-
. Q / 2= المخزون المتوسط 

؛2 / (Q x P)= ومن ثم قیمة المخزون المتوسط 
:ومنه نجد تكلفة االحتفاظ بالمخزون تساوي

2)/CsxPx(Q+Q)/CLx(N+PxN=Cs

.التي تجعل التكلفة اإلجمالیة أقل ما یمكنQبهذا نقوم بحساب قیمة 
والتي تمثل تكلفة الشراء اإلجمالیة ثابتة وبالتالي هذا یسهل في البحث عن N x Pبما أن 

Qالتي تجعل التكالیف في حدها األدنى.
)min(2)/Cs.P.(Q+Q)/CL.N(=T

: وبفضل االشتقاق نحصل أخیرًا على الكمیة االقتصادیة المثلى والتي تساوي
.Wilsonوهي معادلة 

:  ، نستطیع حساب العدد السنوي للطلبیات والتي تساويWilsonوانطالقا من معادلة 
Q/N=n

والتي T:الفاصلة بین طلبیتین والتي نرمز لها بـ،والحصول كذلك على مدة إعادة التموین
:تساوي

N/Q=T      12أو / nشهـر.
:بالصیغة التالیةTو أخیرا یمكن حساب التكلفة اإلجمالیة 

2)/Cs.P.Q(+Q)/CL.(N+P.N=T
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:و فیما یلي نوضح بالشكل
للطلبیة، ویظهر فیه في الحلة العامة، هیئة المنحنى لكل التمثیل البیاني للحجم األمثل 

.التكلفة اإلجمالیة، تكلفة االحتفاظ وتكلفة تحضیر الطلبیة: من

التكلفة السنویة
تكلفة االحتفاظ بالمخزون

اإلجمالیةلتكلفةا

تكلفة تحضیر الطلبیة

Q00حجم الطلبیة                                     الحجم األمثل للطلبیة 
.191. ، ص)2008المكتب الجامعي الحدیث، : القاهرة( نوال فؤلد مصطفى، إدارة المواد واالمداد : المصدر

من الشكل البیاني نالحظ أن تكالیف االحتفاظ بالمخزون تزید مع زیادة حجم 
وتتناقص وفق عالقة عكسیة مع الطلبیة وفق عالقة خطیة بینما تكلفة اإلصدار تنخفض 

النخفاضالكمیة، ویستمر منحنى تكلفة االحتفاظ باالرتفاع ومنحى تكلفة اإلصدار با
وبالتالي فإن الحجم األمثل للطلبیة ،0Qل الكمیة االقتصادیةثلیتقاطعا في نقطة واحدة تم

تكالیف (یتحقق عندما تكون تكالیف االحتفاظ بالمخزون تساوي تكالیف الحصول علیه
.، أي عندما تكون التكالیف الكلیة للتخزین في أدنى مستویاتها)إصدار الطلبیة

: 1مثال رقم 
وحدة خالل السنة، وتكالیف االحتفاظ 360هي Nإذا كان لدینا مجموع االستهالكات 

.دج45دج، وتكلفة إعداد الطلبیة هي 4بالمخزون تساوي 
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عدد الطلبیات Qالكمیة 
n

المخزون 
Q/2المتوسط 

تكلفة إعداد 
الطلبیة

تكلفة االحتفاظ 
بالمخزون

التكلفة 
االجمالیة

60
90

120
180
360

6
4
3
2
1

30
45
60
90
80

270
180
135
90
45

120
180
240
360
720

390
360
375
450
765

تكلفةمعبالمخزوناالحتفاظتكلفةتساويعندتتحددویلسنلنموذجاالقتصادیةالكمیة
:أيالطلبیةإعداد
:هيالمثالاالقتصادیة المثلى فيالكمیة

Q0 =90 وحدة
:سلبیات النموذج

رغم ما یحققه هذا النموذج من مزایا من حیث كونه یهدف إلى تخفیض التكالیف 
التصور والفهمو الكلیة للتخزین وجعلها أقل ما یمكن، وكذلك من حیث كونه سهل البناء

تجعله یعجز عن مسایرة الواقع؛ من بین والحساب، إال أن الفرضیات التي ینبني علیها
1:هذه االنتقادات نذكر ما یلي

لثبات كل من معدل الطلب، فترة التورید، والتكالیف األخرى والتي تم إن افتراضه-
التنبؤات تحدیدها بقیم ثابتة على مدار السنة عن طریق التقدیرات، لكن في الواقع هذه

غالبا ما تكون غیر صحیحة، ألن هناك متغیرات أخرى تدخل في الحسبان والتي في 
.غالب األحیان ال یمكن للمؤسسة التحكم فیها، باإلضافة لعدم دقة البیانات

.افترضه لعدم نفاد المخزون وبالتالي عدم وجود مخزون األمان، ال یعكس الواقع-
، )عدم التجاوب التام بین المورد والمؤسسة(ألمور الصعبة ثبات فترة االنتظار تعد من ا-

.إال إذا كانت هناك عالقات طویلة األمد مع الموردین
. النموذج لم یعط أي أهمیة للخصم وتغیر األسعار-
.یمكن أن یعطي هذا النموذج كمیة ال توافق الطاقة االستیعابیة للمؤسسة-

.54-53. ص. ، ص)2003دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان( إدارة املخزون واملواد، مدخل كميود مصطفى، محممد حم1
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ن قیمة كسریة، أو ال توافق حجم العبوات، مما قد تكؤن الكمیة االقتصادیة عبارة ع-
على تحقیقها، باإلضافة إلى المشاكل التي یمكن أن تصادفها قادرةسسة غیر ؤ یجعل الم

.فیما یخص تكالیف النقل
:التمویناتموازنةإعدادطرق-3

.المحاسبیةأو على الطرقالبیانیةاالعتماد إما على الطریقةالتموینات یتم موازنةإلعداد
تبیننقاطعلىیحتويبیانيمنحنىرسمفيالطریقةهذهتتمثل:البیانیةالطریقة-أ

:التالیةالنقاطفيوتتلخص الطریقةاالستالموتواریخالطلبیاتتقدیمتواریخ
األفقيالمحورالزمن علىوضع.
إلىمضافاالمتتالياالستالمثمالمتراكماالستهالكالعموديالمحورعلىوضع

.المخزون االبتدائي
المتراكماالستهالكمنحنىتقاطعنقاطفانومنتظممؤكداالستهالكیكونعندما

هذهمنانطالقاانحرافناوٕاذااالستالمتمثل تواریخالمتتالياالستالممنحنىمع
نقاط تبینعلىسنحصلفإننااالنتظارفترةتعادلبمسافةالیسارنحوالنقاط
غیرأجل االستالمأومنتظمغیراالستهالككانإذاأما.الطلبیاتتقدیمتواریخ
إضافیةبمسافةنحو الیسارستنحرفالطلبیاتونقاطالتسلیمفان نقاطمؤكد
.اآلمانمخزونتعادل

156. المرجع السابق، صمحمد فركوس،: المصدر
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:المحاسبیةالطریقة- ب
:هماأساسیینعاملینعلىیتوقفالتمویناتحجمتقدیرعملیةإن
1:وتوجد ثالث مستویات من المخزون:مستویات المخزون

وهو أكبر كمیة ممكنة من مادة معینة یمكن أن تتوفر في المخازن في : الحّد األعلى-
حیث الكمیة في أي لحظة معینة، لحظة معینة، أو أنه أقصى ما یصل إلیه المخزون من 

.أو أنه أقصى ما یصل إلیه المخزون من حیث الكمیة في أي لحظة من الزمن
تلكهياالنتظاروفترةاالنتظار،لفترةالمقابلالمخزونذلكهو:األدنىالمخزون-

.التموینوتاریخالطلبتاریخبینماتكونالتيالفترة
تتجنبكيتكوینهإلىالمؤسسةتلجأالذيالمخزونذلكهو:األمانمخزون-

الطلبیاتجالآفيالموردینكتأخرعددیةعواملعنینتجالذيالمخزونفياالنقطاع
تجاربإلىاستناداً األمانمخزونمستوىویتحددالخ،...للمخزونالمفاجئالتلفأو

.األدنىالمخزونمنًا جزءاألمانمخزونیكونأنوممكنالمخازنمسیريوحكم
التموینسیاسةاختیار:

منمخزوناتهاحركةطبیعةأساسعلىسیاستهابتحدیدتقومالمؤسسةأنیعني
:هماهامتینطریقتینونجدالنحو،هذافيوالقیمةواألهمیةاالستعمالحیث
 20/80طریقة:

وتقسم وتقسم المخزون  ) Pareto VILFREDO(لالقتصادي االیطالي باریتو وهي
:قسمینالمخزون إلى

الموادتلكوتمثل80%المخزنفيقیمتهاتكونوالتيالموادمن20%یمثل:األولالقسم
بمتابعتهاالمؤسسةوتقوم). 80القیمة 20العدد(أي 80%بنسبةإستهالكهایتمالتي

.بهاخاصٕواهتمامعنایةوتوجیه
یمكن الالتيالموادوتمثل20%قیمتهاوالتيالموادمن80%یمثل:الثانيالقسم

بصفةبتسییرهاالمؤسسة، وتقوم)20والقیمة 80العدد(أيكبیرةبكمیاتاستعمالها
.20/80نموذجلتوضیحاليمو البالجدولونستدل.إجمالیة

.31.ص، )1997دار زهران للنشر، :عمان(إدارة الشراء والتخزينمحد راشد الغدير، - 1
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االستهالكنسبة
بالقیمة

االستهالكنسبة
بالكمیة

األقسام

%80
%20

%20
%80

األولالقسم
الثانيالقسم

.األولالقسموتمثلبالقیمةاالستهالكمن80%تمثلالموادمن20%یبینالجدول
.الثانيالقسموتمثلبالقیمةاالستهالكمن20%تمثلالموادمن80%یبینالجدول

.20/80رسم بیاني یمثل طریقة 

 طریقةABC:
تسمیةاإلنتاج یعطيفيمستعملجزءأوعنصركلألناالسم وذلكهذاعلیهایطلق

)A ( أو)B ( أو)C (ا، وذلك كمالعامخاللالجزءهذاعلىأنفقمالمجموعوفقاوذلك
1:یلي

):A(جزاء األ
مجموع منصغیرةمئویةنسبةتمثلفهيولذلكصغیر،عادةجزاءاألهذهعدد

فقد یمثل ( الموادعلىالمؤسسةمصاریفمنكبیرةنسبةتمثلفقیمتهاذلكومعاألجزاء،
مصاریف من75%قیمتها وتمثلالخامالموادأوالقطعمجموعمن10%عددها

.المؤسسة
. ص، )1997مكتبة الشقري للنشر والتوزيع، : الرياض(الصحيالقطاععلىتطبيقاتالشاملةاجلودةإدارةسعد،بنخالدسعيدبن- 1

52.
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من المخزونمراقبةإدارةمنإهتماممنهتستحقبمااألجزاءهذهمقابلةیجبذلكوعلى
المخازنفيالتحركفياألسبقیةلهاتعطىأنیجبكمااستخدامها،وجدولةطلبهاحیث

.اإلنتاجیةأو األقسام
:)B(األجزاء 

كبیرًا كماإهتماماتتطلبالحیثاألهمیةمن حیثالسابقةتليالتيوهي األجزاء
) C(األجزاءمنأكثرورعایةإهتماماتتطلبذلكمعولكنها)A(أجزاءفيالحالهو

%25-15منقیمتهاوتمثلالموادمجموعةمن%20یمثل عددها متوسطةأجزاءفهي

.المخزونمن قیمة
:)C(األجزاء 

70%حوالي عددهاتمثلقدوالتيالمتكررةالموادأوالعناصرأوهي األجزاءوهذه

المخزون، قیمةمن%15- 5حوالي منأكثرقیمتهاتمثلالحینالمخزون فيحجممن
.لغیابهااإلنتاجیتعطلوقداإلنتاجفيقیمةذاتتكونقدإال أنها

شراءیمكنحیثالسابقین،النوعینعنمختلفةبطریقةجزاءاألهذهوتعامل
.رأسمالیا على المؤسسةعبئایمثلالالمخزون منهازیادةألنمنها،كمیات كبیرة
أهمیةبإختالفتختلفمجموعةكلمنالمخزونكمیةفإنالتقسیملهذاوطبقا
لنایبینفهو،ABCطریقة لتوضیحالتاليبالجدولونستدل1.فیهاالداخلوقیمة الجزء

:منهاواحدكلأهمیةحسبأجزاءنسب

االستهالكنسبة
بالقیمة

االستهالكنسبة
بالكمیة

األجزاء

%75
%20
%05

%10
%20
%70

(A)
(B)
)C(

.26. ص،)1995الدار اجلامعية، : االسكندرية(املخازناملوادإدارةالشرقاوي،علي- 1
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:أنیبینالجدول
.(A)وتمثل من تحركات المخزون بالقیمة75%تمثلاألجزاءمن%10-

.(B)وتمثل تحركات المخزون بالقیمةمن20%تمثلاألجزاءمن%20-

).C(وتمثل تحركات المخزون بالقیمةمن5%تمثلاألجزاءمن%70-
)ABC(رسم بیاني یمثل طریقة 

التمویناتإعداد موازنة
التموینات موازنةبعد اختیار سیاسة التموین من طرف المؤسسة فإن إعداد

:یتطلب
.ثابتةفتراتفيالتموینأوثابتةبكمیاتالتموینأيالتمویننمطاختیار-أ

االستهالكات،موازنةالتموینات،موازنةالطلبیات،موازنةوهيموازناتأربعإعداد-ب
.المخزوناتوموازنة

: ثابتةبكمیاتالتموین-1
وهذا ثابتةتكوننطلبهاالتيالكمیاتأحجامفإنالتموینفيالنمطهذانتبععندما

+األدنىالمخزون(أيالحرجةمةیالقإلىوصلقدالمخزونمستوىیكونعندما
طلبیتینبینتفصلالتيالفترةفإنطرديغیرألن االستهالكونظرا).األمانمخزون

ةتمیلقبالنسبةالمخزونحالةالكشف عنیستدعيوهذامتغیرةتكونأنالممكنمن
1.ثابتةغیرتواریخفيالحرجة

.143. فركوس، املرجع السابق، ص- 1
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: ثابتةفتراتفيالتموین2-
أخطارأنونالحظثابتةتواریخفيالمخزونحالةعلىالكشفیكونهنا
.السنةخاللتحقیقهاالواجبالطلبیاتعددحسابویجب مرتفعةتكوناالنقطاع

المراقبةیستلزمالنمطهذافإن)ثابتةبكمیاتالتموین(األولىللحالةبالنسبة
جیدةبصفةمستعملةتكونللمخازنالتخزینأن طاقةكماالمخزونلمستویاتالمستمرة

تواریخفيتقدملمألن الطلبیاتنظراصعبایكونبهالقیامالواجباإلداريالعملولكن
یكون سهالاإلداريالعملأنبحیثالعكسنالحظفإنناالثانیةللحالةبالنسبةأماثابتة،
طاقةتوفیریستدعيهذاأخرىجهةمنولكنثابتةتواریخفيتقدمالطلبیاتألننظرا

1.للتخزینإضافیة

بــالرجوع إلــى معطیــات المثــال الســابق، وبفــرض أن االســتهالك للمــادة األولیــة : 2مثــال رقــم 
:خالل السنة موزع على أشهر السنة كما یلي

االستهالكاألشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

40
30
30
25
25
20
20
20
40
30
30
50

.144. املرجع نفسه، ص- 1
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وحدة، وأن فترة االنتظار هي شـهرین،  مخـزون 70حیث أن مخزون أول المدة السنوي هو 
.األمان هو شهر واحد من االستهالك

:إعداد الموازنة التقدیریة في الحالتین اآلتیتین: المطلوب
التمـوین یكـون فـي أول الشـهر الـذي طلب كمیات ثابتة في فترات متغیرة مع افتراض أن -

.یصل فیه االستهالك إلى مستوى مخزون األمان
.الطلب في فترات ثابتة ولكن بكمیات متغیرة-

.وحدة360: الكمیة االقتصادیة الكلیة :  إلى أن1تم التوصل في المثال رقم :الحل
180= تكلفـة األعـداد = تكلفة االحتفاظ  : ومنه الكمیة االقتصادیة المثلى هي عندما تكون

.دج
.وحدة90ونالحظ من الجدول بأن اقل تكلفة كلیة هي عند حجم 

n = N / Q     = 360/90 = 4هو عدد الطلبیات في السنة

:التموین بكمیات ثابتة-1
ــة مخــزوناالستهالكاألشهر نهای

الشهر
مخــــــــــــــــزون التموینات

ــــــــــــــــــدل ال مع
)المصحح(

الطلبیات

الكمیةالتاریخ

دیسمبر
جانفي

فیفري        
مارس
أفریل
ماي
جوان

جویلیة
أوت

سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

-
40
30
30
25
25
20
20
20
40
30
30
50

70
30
0
60
35
10

-10
60
40
0
60
30

-20

90

90

90

90

90

100
80

90

120
70

دیسمبر

مارس

جویلیة

سبتمبر

90

90

90

90
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:التموینات بفترات ثابتة-2
أشهر3= 4/12:الفترة التي تفصل تموین وآخر

.كمیة االستهالك لثالثة أشهر الموالیة= حجم الطلبیة -
.وحدة80الكمیة تسلم بتاریخ أول فیفري أي تعادل الكمیة -

ــة االستهالكاألشهر مخــزون نهای
الشهر

مخــــــــــــــــزون التموینات
ــــــــــــــــــدل ال مع
)المصحح(

الطلبیات

الكمیةالتاریخ

دیسمبر
جانفي

فیفري        
مارس
أفریل
ماي
جوان

جویلیة
أوت

سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

-
40
30
30
25
25
20
20
20
40
30
30
50

70
30
0
50
25
0
40
20
0
60
30
0
70

80

60

100

120

80

60

100

120

دیسمبر1

مارس1

جوان1

سبتمبر1

80

60

100

120

:للتمویناتالتقدیریةالموازنةفعالیة-4
للمؤسسةاألهدافمنالعدیدتحققاألخیرةهذهكونفيالتقدیریةالموازنةفعالیةتظهر-

1:یليفیماتتمثل

األسعاروبأقلالمناسبالوقتفيللمؤسسةالمطلوبةالموادكمیاتعلىالحصولضمان
.انقطاعاتوبدونمنتظمةبطریقةاإلنتاجاستمرارتضمنحتىوذلك

.األسبابمنسببأليالتناقصأواإلهمالضدللموادالكاملةالحمایةضمان-

.336-335. ص،)دساجلامعة،شبابمؤسسة: القاهرة( التكاليفحماسبةنور، أمحد- 1



69

بصورةالمطلوبةالموادعنبعیداخاصةمناطقفيوحصرهاالراكدةالموادحصر-
.أكبر
منبحالهذایؤثرالبحیثممكنحدأدنىإلىالمخزونفياالستثمارتخفیض-

التسلیموقتاالعتباربعینواألخذمنظمةبطریقةاإلنتاجاستمرارعلىاألحوال
.واألسعارالتخزینمكانیاتوا

وفيالكلیةالمخزونتكالیفتخفیضبهدفوذلكالشراءألمراألمثلالحجمتحدید-
.باستمرارللتشغیلالمطلوبالمخزونعلىالحصولنفسهالوقت

.الموادأنواعجمیعوصرفالموادوتخزینواستالمبشراءالمتعلقةاإلجراءاتتنظیم-
.المناسبةأوقاتهافيبالتمویناتالمتعلقةالمناسبةالقراراتاتخاذضمان-
وتكونتعدها،التيالتموینیة المختلفةالموازناتعلىالرقابةلعملیةالمؤسسةممارسة-

.التقدیراتمعوالقیمةبالكمیةالفعلیةالمخزوناتومقارنةمتابعةفيالرقابةعملیة

ــــة للتموینــــات تعتبــــر أحــــد  ــــة التقدیری ــــة إعــــداد الموازن ــــأن عملی ــــرًا یمكــــن القــــول ب وأخی
األســــالیب التــــي تســــاهم فــــي تحقیــــق الــــتحكم فــــي المــــوارد االقتصــــادیة وزیــــادة الكفــــاءة فــــي 
استخدامها أي االستغالل األمثل لهذه الموارد، مما یساهم في التحكم في التكالیف وبالتـالي 

. لمؤسسةتحسن الوضع التنافسي ل
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الموازنة التقدیریة للنقدیة: الفصل السادس

التيالتقدیریةالموازناتمختلفمحصلةالنقدیةالموازنة التقدیریة للتدفقاتتمثل
مدفوعاتإلىوالنواتجالمصاریفتحویل مختلفعملیةبأنهاُوتعرف. المؤسسةُتعدها

وسائلوذلك بوضع.والمدفوعاتالمقبوضاتهذهبینالتوازنومقبوضات، لضمان
مختلفتنفیذضمانثمومنالسیولة،احتیاجحالةفيالقصیرالمدىفيالالزمةالتمویل
.المؤسسةالتي تقوم بهااألعمال

اتخاذعلىالمؤسسةإدارةالنقدیةللتدفقاتالتقدیریةالموازنةإعدادویساعد
وبأحسنالمناسبةاألوقاتفيتحتاجهاالتياألموالعلىللحصولاإلجراءات الالزمة

جهة،مناستحقاقهاعندتواجه التزاماتهاأنتستطیعلكيممكنة،تكلفةوبأقلالشروط
نقديفائضتحقیقحالةفيالنقدیةالسیولةاستغاللعلىجهة أخرى یساعدهاومن

.مجمداً وعدم تركهاستثمارهكیفیةفيوالتفكیر
:منهاالنقدیةالتقدیریةللموازنةتعاریفهناك عدة:النقدیةالتقدیریةالموازنةتعریف-1

وازنات المدروسة مهي تحویل لألعباء والمنتجات الخاصة بالالموازنة التقدیریة النقدیة
وسیلة ":ویمكن تعریفها أیضا بأنها1.نقدیة ومدفوعات نقدیةتسابقا إلى مقبوضا

التمویل في المدى احتیاجاتللتخطیط المالي على المدى القصیر، وهي تسمح بتحدید 
وسیلة لتقدیر المصادر فهي ،تحدید فرص توظیف األموالىباإلضافة إلالقصیر

2".واالستعماالت المستقبلیة للنقدیة

الموازناتمختلفإعدادفيالمتبعةالترتیبلعملیةخالل التسلسل المنطقيومن
النقدیةالموازنةهيبإعدادهاتقومآخر موازنةنجدبالمؤسسةاالستغالللعملیاتالتقدیریة

المؤسسةحصولعلیهایترتبقدالتياألخرىالموازناتألنها تعتبر حوصلة لكلوذلك
المؤسسة لتكالیفوتسدیددفععلیهاوقد یترتب،داخلیةنقدیةتدفقاتوتعتبرإیراداتعلى

وسیلةالنقدیةالتقدیریةالموازنةأننقولولهذا.خارجیةتدفقاتتمثلو ومصروفات

1 - Claude ALAZAR et Sabine SEPARI, Contrôle de gestion ( Paris: DUNOD, , 5ème édition, 2001), P.
480.
2 - Stephen. A.ROSS et autres, Finance Corporate (Paris: Ed DUNOD, 2005), P. 915.
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التنبؤوكذلكالموازنةخالل فترةمختلفةمصادرمنالمقبوضاتبتدفقاتوالتنبؤللتخطیط
اتخاذ قراراتألجلالعجزأوالفائضوتحدیداستحقاقهالمواعیدتبعاالنقدیةبالمدفوعات

.مسبقة
:النقدیةالتقدیریةالموازنةأهداف2-

الموازناتسائرلتنفیذوالنقديالمالياالنعكاسهيالنقدیةالتدفقاتموازنةإن
ومعمؤسسة،أيفيالموازنةمعلوماتنظاممنرئیسیاجزءاً تشكلفهياألخرى وبالتالي

حساسیةأكثرتكونقدأنشطةهناكأنإالنشاطبالنسبة أليأساسیةالموازنةتلكأن
تقبلالمواعیدفيالنقدیةوضرورة توفیرالتوقیتحیثمنالنقدیةللتدفقاتبالنسبة
التدفقات النقدیةموازنةإعدادإلىتلجأؤسساتالمبعضنجدلذلكالتأجیلأوالتأخیر

بدقةالنقدیةتدفقاتهاوتحدیدمراقبةمنتتمكنحتىشهريأوسنويربعأساسعلى
تعتبر الموازنة النقدیة التقدیریة أداة ضروریة للمؤسسة حیث تمكنها من وعلیه، . عالیة

1:تحقیق األهداف اآلتیة

تمكن من تحقیق هدف السیولة حیث أنها تبین ما إذا كانت النقدیة متواجدة في أي -
دیة فهي تبین زمن وحجم وموعد الحاجة النق. وقت لسداد االلتزامات في مواعیدها أم ال

وتحدید الفترات التي یوجد فیها عجز مما یعطي المدیر المالي المهلة الكافیة للبحث عن 
كما تبین الفترات التي یظهر بها الفائض ما یمكن . أفضل السبل لتمویل هذا العجز

لذلك فالموازنة النقدیة هي أداة للتخطیط ،سداد القروضفرص المؤسسة من تحدید 
.لالقتراض والتخطیط للسداد

تمكن من استخدام األموال الفائضة بالطرق التي تعود على المؤسسة بعوائد عالیة -
فهي تحدد الفترات التي توجد فیها فائض من النقدیة كما تحدد ،بدون التأثیر على السیولة

لذلك فهي .ا یمكن من توجیه هذه الزیادة إلى االستثمارمم،فترات استمرار هذه الزیادة
أداة تخطیط لتحقیق األرباح العالیة

حیث أن توزیع . تمكن من معرفة مواعید دفع األرباح والمقادیر المتوقعة لهذه األرباح -
.مشاكل النقدیةالأیة أرباح في غیر مواعیدها یؤثر على السیولة وتؤدي إلى زیادة 

:الموقعمتاح على حث شامل عن الموازنة النقدیة، بمنتدى المحاسبین المصریین، -1
http://www.aliahmedali.com/forum/
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الفوائد المتعددة الستخدامها إال أن هناك بعض المحددات الستخدامها وبالرغم من
:وهذه المحددات هي

تعتبر الموازنة النقدیة مفیدة في الحاالت التي تكون فیها تقدیرات المبیعات وما یتعلق -
لذلك فإن من المرغوب فیه وضع عدة موازنات نقدیة تقدیریة للفترات الواحدة ،بها صائبة

.االت التفاؤل وحاالت التشاؤم لمقابلة عملیة التقدیرات غیر الصائبةتمثل ح
عدم التزامن بین التدفقات النقدیة الداخلة والتدفقات النقدیة الخارجة خالل الفترة وخاصة -

إذا كانت الفترة طویلة نسبیًا فمثًال نجد أن بعض المدفوعات تأتي في بدایة الفترة وقد ال 
.قد تتوزع هذه خالل الفترة أو في نهایتهاتقابلها مقبوضات بل 

الخطأ في اختیار الفترات الزمنیة یؤدي إلى الخطأ في تكوین صورة غیر صحیحة عن -
االحتیاجات لألموال أو تقدیر الفوائض من هذه األموال وكلما كانت الفترة الجزئیة قصیرة 

.لمرجوة منهاكلما أدت الموازنة التقدیریة إلى القرب من تحقیق الفوائد ا
ومنـــه نســـتخلص أن الموازنـــة النقدیـــة تلعـــب دورًا هامـــًا وأساســـیًا فـــي تخطـــیط ورقابـــة 

وذلـــك مـــن خـــالل ،النقدیـــة فـــي المؤسســـة وٕایجـــاد التـــوازن المســـتهدف مـــن الربحیـــة والســـیولة
.تقدیر كل التدفقات النقدیة داخلة كانت أو خارجة وتحدید مقدار العجز أو الفائض

هـو أن إعـداد الموازنـة النقدیـة علـى أسـاس سـنوي یكـون قلیـل الفائـدة والجدیر بالذكر 
وال یفــــي بكــــل االحتیاجــــات  التخطیطیــــة والرقابیــــة للنقدیــــة، وبالتــــالي یفضــــل أن یــــتم إعــــداد 
الموازنــــة النقدیــــة علــــى أســــاس شــــهري أو أســــبوعي أو حتــــى یــــومي، وذلــــك لمــــا یــــوفره مــــن 

1.لنقدي للمؤسسةمعلومات كافیة والزمة لتخطیط ورقابة المركز ا

:المؤسسةفيالنقدیةالتدفقات-3
:2یليفیماللمؤسسةالنقدیةالتدفقاتتتمثل

:منالنقدیةالمواردتحصل المؤسسة على:النقدیةالموارد-أ
.األجلوقصیرةاألجلطویلةالقروض-
.المالرأسلزیادةجدیدةأسهمإصدارطریقعنالمساهمین-
.المبیعاتتحصیل-

.13. صالسابق،السیاغي، المرجع- 1
.216. صالسابق،فركوس، المرجع- 2
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.ثابتةأصولعنالتنازل-
.مالیةأوراقبیع-
.جدیدةأسهمإصدار-
.بالبنوكالحساباتأرصدةفوائد-
.االستثماراتفوائد-
:التالیةاألغراضفيالنقدیةتستخدم:النقدیةاستخدامات- ب
.وغیرها...أجورو ،أولیةمواداإلنتاج،تكالیفتسدید-
.جدیدةثابتةأصولاقتناء-
.المستحقةالدیونتسدید-
.القروضعلىالفوائدتسدید-
.األرباحتوزیع-
.األرباحعلىالمستحقةالضرائبتسدید-

:إعداد الموازنة النقدیة
1:إلعداد الموازنة النقدیة یجب القیام بالخطوات األربع التالیة

تكونالمقبوضاتوهذه):النقدیة الداخلةالتدفقات (إعداد جدول المقبوضات النقدیة -
عنناتجةوبمبالغجهةمنفترة الموازنةبدایةفيالمدینینعلىمستحقةبمبالغمتعلقة

ثانیة ومن جهةالفترةنفسفيتحصیلهاویتمالدراسةتحتالفترةخاللوقعتعملیات
المتحصالت من المبیعات المتحصالت من المبیعات اآلجلة، أو الخدمات اآلجلة، مثل 

مثل مقبوضات بیع أصول ثابتة (النقدیة، أو الخدمات النقدیة، أو أیة تدفقات نقدیة أخرى 
.)وفوائد االستثمارات في األوراق المالیة

متعلقةتكونالمدفوعاتهذهإن):التدفقات النقدیة الخارجة(إعداد جدول المدفوعات -
عن طریق ات تسدیدأوالسابقة الفتراتفيأوالسابقةالفترةنهایةفيمستحقةبالتزامات

متعلقةوكذلكسابقة،فتراتفيتمتمشتریاتعندفعات متتالیة منها تلك المترتبة
نفسفيتسددأنویجبالدراسةالفترة تحتفيوضعتعملیاتعنناتجةبالتزامات

.24-23. ص. صالسابق،السیاغي، المرجع-1
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اإلداریة واألجور المصروفات (تدفقات خارجة أخرى مثل الفترة، وقد تضم أیضا 
).والمصروفات الرأسمالیة

:إعداد بیان بالفائض أو العجز النقدي-
عن طریق مقارنة المقبوضات النقدیة بالمدفوعات النقدیة، ویمثل الفرق بینهما 

في كل شهر من الفترة الزمنیة التي تعد عنها الموازنة النقدیة، ) الفائض أو العجز النقدي(
المتوقعوالمبالغاستالمهاالمتوقعالمبالغبینماالفرقیمثلالنقديالرصیدأي أن 
النتیجةكانتفإذا،الموازنةفترةبدایةفيالمتوفرزائد الرصیدالموازنةفترةخاللتسدیدها
سالبةكانتإذاأمامشكلة،أيالتزاماتها دونتواجهأنتستطیعالمؤسسةأنیعنيموجبة

للتمویلعن مصادرتبحثأنوعلیهاالتزاماتهاتسدیدفيمشكلةستواجهالمؤسسةفإن
فيالنقديالرصیداحتسابلغرضفمثال.المذكورةالفترةخاللااللتزاماتهذهلمواجهة

فیفريأخر شهرفيالمؤسسةلدىالمتوفرالنقديالرصیدنأخذمارس،شهرنهایة
دفعهاالمتوقعالمبالغمنهاویطرحمارسشهرخاللاستالمهاالمتوقعالمبالغلهیضاف
1.مارسشهرنهایةفيالنقديالرصیدنحددأننستطیعوبذلكالمذكورالشهرخالل

ومدفوعاتها)مواردها(مقبوضاتهالتقدیرالطرقمنالعدیدعلىالمؤسسةوتعتمد
2:منها) استخداماتها(

العناصرمنعنصركلقیمةبتقدیرالطریقةهذهوتقوم:المباشرالتقدیرطریقة-أ
التحصیلتواریختحدیدمعإیرادات نقدیةتحصیلأوإنفاق نقديعنهایترتبالتي

.والسداد
كما سبق االشارة إلیه فإن المقبوضات النقدیة في لمؤسسة :تقدیر المقبوضات النقدیة-

:تتمثل في العناصر اآلتیة
.المبیعات النقدیة-
.المبیعات األصلیةالمحصل من العمالء عن -
.المحصل من بیع بعض أرباح وفوائد االستثمارات-
.المحصل من بیع بعض األصول الثابتة-

.131.صالسابق،خالص صافي صالح، المرجع- 1
.منتدى المحاسبین المصریین، المرجع السابق- 2
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فبالنسبة للمبیعات النقدیة یمكن تقدیرها عن طریق الموازنة التقدیریة للمبیعات التي 
م تبین متحصالت المبیعات النقدیة أو على أساس البیانات التاریخیة المتعلقة بحج

أما .المبیعات والنسب بین المبیعات النقدیة اآلجلة مع أخذ التغیرات المحتملة في االعتبار
بالنسبة للمحصل من الدیون الناشئة عن المبیعات اآلجلة فیعتمد تقدیرها على الخبرة 

وعلى متوسط المدد التي تمر بین تاریخ البیع وتاریخ التحصیل ،السابقة في التحصیل
.وكذلك على الدراسات والتحصیالت التي تتم بهدف تقییم مدى كفاءة التحصیل،الفعلي

أما بقیة عناصر المقبوضات فیمكن تقدیرها على ضوء الخبرة السابقة وتواریخ 
.االستحقاق

وهي األخرى سبق االشارة إلیها، إذ تتكون المدفوعات :تقدیر المدفوعات النقدیة-
:النقدیة من

.رد األولیةمشتریات الموا-
.المرتبات واألجور-
.المدفوعات من المصروفات الصناعیة والبیعیة واإلداریة-
.سداد الدیون-
.مشتریات أصول ثابتة-
.أرباح األسهم-

ویمكن تقدیر المدفوعات السابقة عن طریق الموازنات التقدیریة الخاصة بها أو 
النفقات المختلفة والمدفوعات منها عن على أساس الخبرة السابقة والعالقات بین 

،طریق استخراج النسب التاریخیة كنسبة المشتریات النقدیة إلى المشتریات الكلیة
وتواریخ استحقاق الدیون وتواریخ ،)المرتبات واألجور(وكذلك بتحدید فترات سداد 

ضها ویعتمد تقدیر المقبوضات والمدفوعات حیث یتم مقابلتها ببع. الخ...األرباح 
.المتوقعحتى یمكن الوصول إلى الرصید النقدي 

:على أساس صافي الدخليالتدفق النقد- ب
الربح (هذه الطریقة على حساب التقدیرات النقدیة من صافي الدخل تعتمد

في ةلمبیعات وطبقًا للتغیرات المتوقعالنظر لحجم اعد تعدیله ببالمتوقع عن الفترة 
األرباح (وتعتمد هذه الطریقة على قائمة الدخل )حساب األصول والخصوم
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یمكن إعداد قائمة يولك.والمیزانیة في بدایة ونهایة الفترة المعینة) والخسائر
:التقدیریة على أساس صافي الدخل نتبع الخطوات التالیةاتالتدفق

.الرجوع إلى قائمة الدخل والبدء برصید صافي الدخل-
لمصروفات غیر النقدیة مثل االهتالك والدیون یضاف إلى صافي الربح ا-

.المشكوك في تحصیلها واالحتیاطات والمخصصات
تعدیل العملیات الواردة في قائمة الدخل إلى األساس النقدي، إذ أن العملیات -

تعتمد في هذه القائمة على أساس االستحقاق أي إثبات اإلیرادات المستحقة عن 
انت حصلت أم ال، وكذلك إثبات المصروفات كإذا الفترة بغض النظر عما 

المستحقة سواء دفعت أو لم تدفع في حین أن األساس النقدي یقضي بأن تثبت 
.اإلیرادات التي حصلت فقط والمصروفات التي دفعت فقط خالل الفترة

وإلمكان تحویل العملیات على أساس االستحقاق إلى األساس النقدي یجب 
:النقاط التالیةاألخذ في االعتبار 

التغیرات في + المشتریات على أساس االستحقاق = المشتریات على األساس النقدي - 
.أرصدة حسابي الدائنین وأوراق الدفع

التغیر في + المبیعات على أساس االستحقاق = المبیعات على األساس النقدي - 
.أرصدة المدینین وأوراق القبض

التغیر + لمصروف على أساس االستحقاق ا= أي مصروف على األساس النقدي -
.التغیر في أرصدة المقدم+ في أرصدة المستحق 

التغیر في أرصدة + اإلیراد على أساس االستحقاق = أي إیراد على األساس النقدي - 
.التغیر في أرصدة المقدم+ المستحق 

ـ )رصید آخر المدة ورصید أول المدة(ویقصد بالتغیر 
في األصول أو الزیادة المحتملة في الخصوم غیر المتعلقة إضافة القبض المتوقع- 

.بقائمة الدخل
خصم الزیادة المتوقعة في األصول أو النقص في الخصوم غیر المتعلقة بقائمة - 

.الدخل
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نموذج الموازنـة النقدیــة
كلـيجزئـيالبیــان

×××رصید النقدیة أول الفترة
)التدفقات النقدیة الداخلة(المقبوضات النقدیة(+) 

×××متحصالت وٕایرادات نقدیة
×××متحصالت من العمالء

×××مبیعات أصول ثابتة نقداً 
×××الفوائـد الدائنة

×××القـروض
×××أخــرى

×××إجمالي المقبوضات النقدیة
×××إجمالي النقدیة المتاحة

)التدفقات النقدیة الخارجة(المدفوعات النقدیة) -(
×××مشتریات نقدیة

×××مشتریات أصول ثابتة نقداً 
×××تسدید أقساط القروض وفوائدها

×××مصروفات إداریة
)×××(إجمالي المدفوعات النقدیة

×××رصید النقدیة المتراكم
)×××()آخر الفترة(رصید  النقدیة المستهدف 

××العجز النقدي/ الفائض 
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الموازنة التقدیریة لالستثمارات: الفصل السابع

ال یقتصــر نشــاط المؤسســة علــى الــدورة االســتغاللیة فحســب بــل یشــمل أیضــا الــدورة 
فــي هــاحــد كبیــر نجاحإلــىتحــدد المؤسســةتتخــذهاالتــياالســتثماریةقراراتالفــاالســتثماریة 

عـداد اختیار المشـاریع والمفاضـلة بینهـا وإ ومن هنا فان . السنوات القادمةتحقیق أهدافها في
.األجل الطویلؤسسات فينجاح الكثیر من المفيهاماً یلعب دوراً االستثماریة الموازنة 

):الرأسمالیة(الموازنة االستثماریة تعریف -1
تتعلــــق تخطــــیط طویــــل األجــــل للمشــــروعات االســــتثماریة والتــــي "تعــــرف علــــى أنهــــا 

باستخدام األموال في الحصول علـى أصـول ثابتـة، وذلـك بإضـافة طاقـة جدیـدة أو اإلحـالل 
لالسـتثمارات التقدیریـةبالموازنـةیقصـدو 1".واالسـتبدال أو تحسـین وتطـویر أداء الخـدمات

هـذهتمویـللكیفیـةالزمنـيوالجـدوللالسـتثماراتالزمنـيالجـدولإعـدادعملیـة: "أیضـا
وتعكـــس هـــذه الموازنـــة العدیـــد مـــن القـــرارات اإلداریـــة الرأســـمالیة الهامـــة فـــي 2.االســـتثمارات

.المؤسسة
3:هيطرقثالثباتباعلالستثماراتالزمنيالتوزیعإعدادویمكن

:االلتزامتواریخأساسعلى-أ
ماليتسدیدإلىقصیرةمدةبعدیتحولأنالممكنمنأنهفيااللتزامأهمیةتتجلى

لالستثماراتالتقدیریةالموازناتإعدادعندااللتزامتواریخاالعتباراألخذ بعینیجبلذا
.التزاماتهعنأن یتخلىیستطیعالالملتزمالطرفألن
:التسدیدتواریخأساسعلى-ب

للمبالغنظراً االتفاق،حسبالمشروعإنجازفترةخاللالتسدیدتواریخبهونعني
معرفةفإنلذاالمؤسسةخزینةعلىتؤثرأنالممكنمنوالتيتسدیدهایجبالتيالهامة
.كبیرةأهمیةذویعتبرالتسدیدتواریخ

.22. صالسابق،السیاغي، المرجع-1
.187. صالسابق،فركوس، المرجع- 2
189- 188. ص. المرجع نفسه، ص- 3
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:االستالمتواریخأساسعلى-ـج
البیعأواإلنتاجعملیاتنبدأأنیمكنمتىمعرفةمناالستالمتواریخنمكّ تُ 
منالعامةالمبالغلتسدیدمناسباالستالموهذا، للمشروعجزئياالستالمیكونأنویمكن

االستالمهذاعندیتمحیثللمشروعنهائياالستالمیكونأنیمكنكماالمشروع،قیمة
.األمانخالل فترةمحتجزةكانتالتيأوالمسددةغیرالقیمةمنتبقىماتسدید

:همامصدرینطریقعناالستثمارات فیتمتمویلأما طرق
داخلیةمصادرمنتملكهماخاللمنالمؤسسةتمویلبهویقصد:الذاتيالتمویل-أ

.الموزعةغیرواألرباحالمؤوناتوقیمةقیمة اإلهتالكاتمثل
أوالخارجیةالفروضطریقعنالمؤسسةتمویلبهویقصد:الخارجيالتمویل-ب

.الخارجیةالمساهماتأواإلعانات
:االستثماریةالمشاریعبینالمفاضلةطرق-2

عملیة المفاضلة بین البدائل االستثماریة المتاحة إلى المساعدة في اتخاذ تهدف 
وهناك. قرار إختیار أفضلها في ضوء أهداف المؤسسة وسیاساتها وامكانیاتها المتاحة

:المفاضلة بین المشاریع االستثماریة منهاعملیةفيتستخدمعدیدةطرق
): محاسبيالعائد ال(طریقة معدل العائد على االستثمار-أ

البیاناتعلىاألساسيالعتمادهانظراً المحاسبیةالطریقةاسمالطریقةهذهعلىیطلق
صافيمتوسطبقسمةمااستثماريالقتراحالعائدمعدلمتوسطحسابیتمإذ،المحاسبیة

بموجباالقتراح، ویتمذلكعلىالمترتبةالمبدئیةالتكلفةمتوسطعلىالضریبةبعدالربح
المرتفعالمعدلمنبدایةأيالمتوسطالعائدمعدلحسبالمشاریعترتیبالطریقةهذه
وتقوم هذه الطریقة بقیاس عالقة 1.المنخفضالمعدلثمالمتوسطغایة المعدلإلى

متوسط صافي الربح المحقق من االستثمار بمتوسط تكلفة االستثمار من خالل المعادلة 
2:التالیة

100 X االستثمار من المحقق الربح صافي متوسط
االستثمار تكلفة متوسط

= االستثمار على العائد معدل

.338. ص،)2000الحدیث، العربيالمكتب: اإلسكندریة(الرابعة، الطبعةالمالیةاإلدارةإبراهیم،منیر-1
.243. ، ص)2004دار وائل للنشر، : عمان(الطبعة الرابعة المحاسبة االداریةالرجبي، تیسیر عبد الحكیم، محمد -2
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:حیث
العمر ÷ مجموع األرباح السنویة خالل فترة االستثمار = متوسط صافي الربح  - 

.االقتصادي لالستثمار
تكلفة االستثمار في + تكلفة االستثمار في بدایة المدة = (متوسط تكلفة االستثمار - 

. 2) / نهایة المدة

المدة نهایة في االستثمار تكلفة + المدة بدایة في االستثمار تكلفة = االستثمار تكلفة متوسط

سسة، وتتمیز هذه الطریقة بأنها تتماشى مع األسالیب المتبعة في تقییم أداء المؤ 
ولها مزایا عدیدة منها السهولة في الفهم والتطبیق، والتمكن ،ألسالیب شیوعاً اوهي أكثر 

من خاللها من تقدیر قیمة العائد المتوقع تحقیقه من المشروع، كما تعتبر أحد الوسائل 
. الرقابیة الذاتیة عند تنفیذ المشروع من خالل مقارنته مع معدل تكلفة رأس المال مثال

ارها التدفقات النقدیة وال توقیت الحصول علیها علیها  أنها ال تأخذ في اعتبولكن، یعاب 
تجاهلها لعامل الزمن وما له من تأثیر على أي .مما جعلها تتجاهل القیمة الزمنیة للنقود

قیمة اإلیرادات، كما أن طریقة تحدید متوسط رأس المال المستثمر تفترض أن األصول 
استخدامها لألرباح المحاسبیة باإلضافة إلى1،)اهتالك خطي(الثابتة تهتلك بمعدل ثابت 

أن یجبوباعتبار أن القرار المتعلق بترشید اإلنفاق االستثماري.التدفقات النقدیةبدال من 
یستند إلى التدفقات النقدیة، فال یمكن االعتماد على هذه الطریقة في عملیة التقییم 

وجدت من األرباح والمفاضلة إال إذا خصمت قیمة اإلهتالك وتسدید األقساط المالیة إن
.المحاسبیة

الضروریةالمدةمدة االسترداد هي"):االستردادفترة(االسترجاعطریقة مدة- ب
2."منهالمنتظرةالعوائدتجمیعمن خاللالمشروعفيالمستثمرالمالرأسالسترجاع

1 - Michel Gervais , contrôle de gestion ,8éme édition , Economica , France , p. p. 364-365.
للنشر، وائلدار: عمان(-دروس وتطبیقاتالمالیة اإلدارة-الماليالتسییرقریشي،ساسي، یوسفبنإلیاس- 2

.337. ، ص)2011
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مالرأسالسترجاعالمناسبةالزمنیةالمدةتحدید": أنهاعلىوتعرف أیضا
فترةفإنمتساویةالداخلةالسنویةحالة التدفقاتوفيالصافیة،العوائدخاللمنالمستثمر
1."الداخلةالنقدیةالتدفقاتتقسیمالمستثمرالمبلغتساوياالسترداد

:أهمهامناالستردادفترةلحسابطرقعدةوهناك
:التالیةبالعالقةوتحسبالنقدیة،التدفقاتتساويحالةفيوتكون: األولىالطریقة

االستثمار تكلفة
السنوي النقدي التدفق

= االسترداد فترة

مدةأقصرفيرأسمالهیسترجعالذيهواالسترجاعمدةحسباألمثلاالستثماريوالبدیل
2.ممكنةزمنیة

النقدیةالتدفقاتصافيتساويعدمحالةفيالطریقةبهذهالتعاملیتم:الثانیةالطریقة
مع قیمة یتعادلمجموعإلىنتوصلحتىسنةبعد سنةتجمیعهایتمو السنویة،

خاللمنككلالمشروعأوللمستثمربالنسبةاالسترجاعفترةحسابیتمثم 3،االستثمار
:النقدیةالتدفقاتصافي
حالةفي(الصافيالعاملالمالرأسفيالتغییر+الفوائد+االهتالك+الربحصافي
)االستثماریةللتكالیفللمشروع، بالنسبةاالستردادفترةحساب
،)الصافيالعاملالمالرأسالتغیر في+القرض(األقساط–االهتالك+الربحصافي

4).المملوكلرأس المالاالستردادفترةحسابحالةفي(

5:في یليتلخیصهایمكنكثیرةمزایاالمعیارولهذا

.157. ص،)2003والنشر،للتوزیعالمناهجدار: عمان(االستثمارمبادئصیام،زكریاأحمد- 1
.337.صالسابق،المرجعقریشي،ساسي، یوسفبنإلیاس- 2
والقومیةالتجاریةالربحیةاالستثماریة وقیاسللمشروعاتالجدوى االقتصادیةمحمد،سمیرالعزیزعبد-3
.156. ص،)2005للكتاب،اإلسكندریةمركز: اإلسكندریة(

المهنیة لالدراة،الخبرات، القاهرة، مركزاألساسیةوالمحاسبیةالمالیةالمهاراتمنهجتوفیق، الرحمنعبد- 4
.23. ص،2004

.157. صالسابق،محمد، المرجعسمیرالعزیزعبد- 5
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حالةفيوبساطته، یستخدملسهولتهًا نظر استخداماً المعاییرأكثرمنیعتبر-
الیقینوعدمالتقلبلعواملتتعرضالتيلالستثماراتالرأسمالياالنفاقاقتراحات
.السریعةالتكنولوجیةللتغیراتوتتعرض

استردادقبلتشغیلهسنواتمنسنةكلفيللمشروعالمتدفقالسیولةمستوىیحدد-
المشروع؛فيالسیولةلمستوىجیدفهو مؤشراالستثمارقیمةكامل

فكلما،المالرأسالسترجاعالسرعةیقیسأنهحیثالمخاطرلمستوىمؤشریعتبر-
.االستثمارمخاطرزادتالمدةزادت

:تلخیصهایمكنالمعیارلهذاعیوبتوجدالمیزاتهذهرغم
للمشروعاتاالستردادفتراتتقاربحالةفيعلیهاالعتمادالمعیارهذاعیوبمن

1.المحققالعائدجملةیعكس الحیثالمختلفة

فترةفينقدیةمكاسبمنیتحققوماالمشروعحیاةوفترةللنقودالزمنیةالقیمةإهمال-
2.االسترداد

:)األدوات المرتكزة على التحیین(الحالیة القیمةطریقة-جـ
: أنهعلىویعرفمستقبلي،ماليلتدفقالحالیةالقیمةتحدیدعملیةهوالتحیین

هوالتحیینفأساسمستقبلیة، وبالتاليزمنیةلحظةمالي فيتدفقبمقارنةتسمحأداة"
3."نمعیماليألصلالنقدیةالقیمةعلىالزمنفيالتغیرأثرتحدیدأيتثمین،

أياالستثمار،وتكلفةالحالیةالقیمةبینالفرقهي"):VAN(الصافیة الحالیةالقیمة-
النشاطبدایةزمناالستثمار والمحینة إلىعنالمتولدةالنقدیةالتدفقاتمجموعبینالفرق

4."المشروعفيالمستثمرالمالرأسمع

الفائدةسعرعادةویكونمعینخصمسعرتطبیقعلىالمعیارهذاعادةیعتمد
فيویأخذاالستثماریةتكالیفطرحبعدالحالیةالقیمة صافيإلیجادوذلكالسوقفي

:الحسبان

.27. صالسابق،توفیق، المرجعالرحمنعبد- 1
.157. صالسابق،المرجعمحمد،سمیرالعزیزعبد- 2
.338.صالسابق،المرجعقریشي،ساسي، یوسفبنإلیاس- 3
.المرجع نفسه- 4
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المشروع؛لحیاةالكلیةالفترة- 
.للنقودالحالیةالقیمة- 

النقدیةالتدفقاتتجمیعثمالخصم،بمعدلالنقديالتدفقهذه الطریقةوأساس
للبدیلالحالیةالقیمةصافي الحتساباالستثماريالمشروعمدةخاللالمخصومة
1.االستثماري

:التالیةالخطواتیتبعالحالیةالقیمةصافيولحساب
نفترضأنناوبما.النقدیةالتدفقاتبهستخصمالذيالخصمسعراختیار: األولىالخطوة

معدلیمكن استخدامفإنهالخصائصونفسالمخاطرةدرجةنفسلهاالمشاریعجمیعأن
واحد؛

علىالنقدیةللوحدةالحالیةالقیمةلتحدیدالریاضیةالجداولاستخدام:الثانیةالخطوة
التدفقاتمجموعة": انهأعلى) VA(الحالیة القیمةالخصم المختار، وتعرفسعرأساس
:التالیةبالعالقةوتحسب). المشروعبدایةزمن(صفر الزمنإلىالمحینةالنقدیة = (1 + )
القیمةفيسنویاالمشروععنالناجمةالنقدیةالتدفقاتصافيضرب:الثالثةالخطوة
لكل سنة؛المقابلللدینارالحالیة
لناتجالجبريموعلمجاطریقعنذلكویتمالحالیةالقیمةعلىالحصول:الرابعةالخطوة
معالمشروععمرالمدىعلىللدینارالحالیةالقیمةفيالتدفقات النقدیةصافيضرب
:2التالیةوتحسب بالعالقةالصفریة،السنةفيالمبدئیةاالستثماراتطرح

= ((1 + ) − I
:حیث

t :؛التحیین أو معدل الخصممعدل
n :؛لالستثماراالفتراضيالعمر

.157.صالسابق،المرجعزكریا أحمد صیام،-1
.317.صالسابق،المرجعقریشي،ساسي، یوسفبنإلیاس-2
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Vi :للسنة النقديالتدفقi؛
:Iاالستثمارتكلفة.

1:وهناك ثالث حاالت عند حساب القیمة الحالیة

معناه أن القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الداخلة أكبر من القیمة VAN > 0عندما تكون-
معاالستثمارسیغطيالحالیةالتدفقاتمجموعأنیعنيالحالیة للتدفقات النقدیة الخارجة، 

.ومنه المشروع یعتبر مربحاماليفائضوجود
في هذه الحالة تتساوى التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة VAN = 0عندما تكون-

التدفقاتألنخسارةوالربحالاقتصادیة،جدوىأيیحققالاالستثمارأنأيللمشروع، 
بالتالياالستثمارنفقةلتغطیةإالتكفياالستثمار والمعمتساویةالمحینةالنقدیة

مقبول؛لیساالستثمار
> VANعندما تكون- یدل أن التدفقات النقدیة الداخلة أقل من القیمة الحالیة للتدفقات 0

یحققهاأنیمكنالتياإلیراداتمنأكبراالستثمارتكلفةأنأيالنقدیة الخارجة 
وعلیه فالمشروع .محتملةخسائرسیحققاالستثمارأنإلىتشیرالمالیة،والتقدیرات

.مرفوضا مبدئیا
المشروعات االستثماریة لها قیم حالیة صافیة موجبة فإنه یتم إذا وجدت مجموعة من -

.اختیار المشروع ذو القیمة الحالیة الصافیة األكبر
2:ولهذه الطریقة عدة مزایا كما علیها عدة مآخذ وعیوب، منها

:الطریقةهذهمزایا
سعاراألفيالتغیراتالحسبانفيوتأخذللنقودالزمنیةالقیمةفيالتغیرتراعي- 

إضافي؛عائدوتحقیقالتكالیفعلى تغطیةالمشروعقدرةتوضحوبالتالي
معبالمقارنةأفضلوهواإلنتاجيالعمرطوالالنقدیةالتدفقاتاالعتبارفيتأخذ- 

العائد؛ومعدلاالستردادفترةمعیار

.318. ، صالسابقالمرجع ،ساسيبنإلیاس-1
الجامعیة،الدار: القاهرة(االستثماریةالقراراتالتخاذاالقتصادیةالجدوىدراساتالمطلب،عبدالحمیدعبد-2

.300-298. ص. ص،)2003
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الموجبةبینتتراوحالداخلةالنقدیةالتدفقاتتكونعندمااستخدامهایفضل- 
والسالبة؛

یمثلالذيالخصم،سعراستخدامطریقعناالستثماریةالبدائلقیمةتعكس- 
.المالرأستكلفة

:الصافیةالحالیةطریقة القیمةعیوبومن
البدائلحجماختالفحالةفياألمثلالبدیلالختیارعلیهااالعتمادیمكنال- 

االستثماریة؛
·للمشروع؛االفتراضيعمرهابعدالنقدیةالتدفقاتاالعتباربعینتأخذال- 
عنالناتجةالسنویة،النقدیةالتدفقاتاستثمارإعادةإمكانیةاالعتباربعینتأخذال- 

االفتراضي؛عمرهخاللاالستثمار
علىأثرهالهامخاطرمنبهایرتبطوماالتأكدعدمعواملهذه الطریقةتتجاهل- 

·االستثماريالمشروعقیمة
تهدف إلى تخطیط االحتیاجات ثماریة یمكن القول أن الموازنة االست،وختاماً 

ة في اإلنفاق دشاللمؤسسة ورسم المسار الذي یتعین علیها إتباعه، لتحقیق الر ثماریةاالست
وتتضمن هذه الموازنة . سیاستها العامةعلى المشاریع التي تسعى لتنفیذها في إطار

مختلف جوانب البدائل بلة ودراسات متكاملة تضمن اإللمام سلتسمجموعة من الخطوات الم
المشاریع التي المقترحة، وهذا بهدف دراسة جدواها وتقییمها الختیار المشروع أو مجموعة

الموازنة إعدادومن هنا فإن عملیة .تسهم أكثر من غیرها في تحقیق أهداف المؤسسة
تحقیق األهداف س علمیة لضمان یتطلب توخي الدقة واالرتكاز على أساالستثماریة 
.یتوقف نجاح أو فشل المشروعأساس هذا االختیارألنه على المرجوة منها،
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الخاتمة
المفاهیمي لنظام الموازنات اإلطارتوضیحإلىالمطبوعةهذهخاللمنخلصنا

ذ ، إإعدادها، مبادئها، والهدف من خصائصها، الموازنات التقدیریةمفهوممبرزینالتقدیریة
وظائفهافيمحاولتها للتحكمفيیتجسدالتقدیریةموازناتالإعدادمنالمؤسسةهدفنأ

.بینهماوالتوازنالتنسیقتحقیقومحاولة) االستثمارالتموین،اإلنتاج،البیع،(الرئیسیة
البیعلمصاریفالتقدیریةالموازنةالمبیعات،موازنة(هذه الموازنات مختلفتم تناولولقد 

، من حیث )لإلنتاج، موازنة التموینات، والموازنة االستثماریةالتقدیریةالموازنةوالتوزیع،
تحسینفيمهمدورلهالموازنات التقدیریةفنظامتعریفها وخصائصها وطرق إعدادها،

تنبؤات للسنواتساعد المؤسسة في وضعیفهوفیها،والتحكمللمؤسسةالتسییریةالطرق
النتائجأفضلتحقیقبهدفوذلكاالستغاللیة واالستثماریة،نشاطاتهاأوجهلكلالقادمة

.والنموالتوسع،وبالتالي ضمان تحقیق أهدافها المتعلقة بالربح،الظروفأحسنفي
المطبوعة والتي سیجدون فیها الجانب هذهیستفید طلبتي األعزاء منأنوآملهذا

شاءإنقریبا_أزودهمأنعلىالموازنات التقدیریة،لمقیاس األساسیةالنظري والمفاهیم
الموازنات لمختلفالتطبیقيبالجزء الثاني من المطبوعة والذي سیتضمن الجانب_هللا

.التقدیریة

.هذا ونسأل هللا العلي القدير التوفيق والسداد
.سامية مقعاش. د
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