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 :المقدمة العامة  

 

األساسية التي تعتمد عليها المؤسسة عند يعتبر نظام تسيير الميزانيات من الركائز 

الرقابة على و قالتخطيط، التنسييساعد في عمليات  ومارسة وظائفها اإلدارية المختلفة، وهم

البدائل  المدى القصير مما يمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة عند وجود مجموعة من

تكون الموازنة التقديرية أداة للتعبير عن األهداف و السياسات من خالل  بذلكو.المعتمدة 

 .مصاريف المؤسسة و إيراداتهال ممثلإعدادها مقدما في شكل كمي 

 

يطلق على نظام تسيير الميزانيات من خالل االطالع على مختلف المراجع نجده 

في ،والموازنات الرقابية التقديرية و، الموازنات مسميات منها الموازنات التخطيطيةعدة 

الحقيقة كل واحد من هذه األسماء يسلط الضوء على إحدى صفات الموازنة معتمدة في ذلك 

مختلف التقنيات المستعملة في ب الكمية البسيطة واألساليو على تقنيات المحاسبة التحليلية

 .بغية الحفاظ على موارد المؤسسة ومنع تبذيرها وتبديدهاميدان التسيير 

 

 "أعمال موجهة محاضرات و: تسيير الميزانية " أتي إعداد هذا العمل المتواضع ي

السيما طلبة الجامعات من اكتساب التقنيات موضوع الموازنات التقديرية ولتمكين المهتمين ب

يات  نظام الموازنات التقديرية الالزمة إلعداد الموازنات التقديرية من خالل تعريفهم بأساس

كونات نظام ذلك على اعتباره من اهم ملمستعملة في هذا اإلطار ودوات اأهم األو

 ثداحاألالمستقبلية والتنبؤ بالتوقعات وسيما ما تعلق بالتقديرات المعلومات المحاسبي وال

 .الالحقة

 : عند إعداد هذا العمل توخينا ما يلي 

 

الموازنات التقديرية تبسيط العرض بما يتفق مع فكر الطالب المبتدئ لدراسة موضوع  -

 ؛ لذلك التعمق حيث ال يوجد مبررلجوانب األساسية للموضوع مع عدم دون إهمال ا
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 هالجانب العملي على اعتبار أن تحقيق أهداف هذالمزج بين الجانب النظري و -

 ؛حاالت تطبيقية ادراجتتطلب  ةالمطبوع

 

ماشى مع المنهجية العامة تكييف بعض الحاالت التطبيقية من مراجعها األصلية حتى تت -

باإلضافة إلى إعداد حاالت من طرف شارة لمرجعها في التهميش ،لهذا العمل مع اإل

 .الباحث من خالل خبرته المهنية

 

عة  ل كل الموازنات التقديرية األكثر استعماال في التسيير بدراستها متتابناوتم ت -

حاالت تطبيقية في للتجسيد وأو أكثر مثال  تطبيقي منطوية على جانب نظري مفصل و

 .قسم األعمال الموجهة للتدريب و التحكم 

 

لذا وعة هي عمل بشري ، يشوبه النقص وعدم الكمال وفي األخير نقول إن  هذه المطب

نطلب من كل من وقع بين يديه هذا السند البيداغوجي القيام بالنصح والتوجيه و هللا من 

  وراء القصد 
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             ناتاللمواز  العام  المفـاهيمي  اإلطار   -1 -الوحدة الدراسية

 التقديرية

 :مقدمة  

حيث خصص فصال كامال أول من استخدم مصطلح الموازنة ،  De Gagnexيعتبر 

الذي وصف فيه الموازنات بأنها جداول و 1023 عن الموازنات في كتابه الذي أصدره عام

على الرغم من أن ،و توقيتات تدفق هذه المواردالموارد ون احتياجات المنشأة من تبي

د المطلوبة لتنفيذ الموازنات كانت في مراحلها األولى عبارة عن جداول لتجميع الموار

بعد ذلك لتوقيت تنفيذ هذه البرامج و اولجدتطورت بعد ذلك لتصبح تتضمن برامج معنية ،

لتكون في الوقت الراهن وسيلة فعالة ، سييروتقنيات الت المعياريةاستعانت بتقنيات التكاليف 

 .التنسيق بين مختلف أنشطة المؤسسة يط اإلداري والرقابة وللتخط

 :التقديرية  الموازنةمفهوم   .1

 اإلدارية  ذات الصلة بالمحاسبة من خالل عملية البحث في مختلف الكتب والمراجع 

يمكن تقديم مجموعة من  خصوصا، التي تناولت موضوع الموازانات التقديريةو عموما

  : نوردها كما يليللموازنة التقديرية التعاريف 

 

   عرف الموازانات التقديرية بأنها الخطة المالية المقدرة التي تحدد الموارد الالزمة لتنفيذ ت

المتوقعة عن فترة   جأنشطة الوحدة االقتصادية وذلك بما يؤدي إلى التعرف على النتائ

مقبلة
1
 . 

   عرف الموازنة التقديرية على أنها ترجمة مالية للخطة العامة للمنشأة خالل فترة كما ت

مالية قصيرة األجل عادة ال تتجاوز السنة
2
 . 

  ويمكن القول بأن الموازنة التقديرية هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها التفكير بمشاكل

خطة للعمل وضعت  وهي بذلكا لغرض اإلعداد لها إعدادا سليما ،المستقبل قبل حدوثه
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بصورة أرقام تفصيلية ومعلومات تبين توزيع المسؤوليات التنفيذية بين العاملين في 

المؤسسة وكذلك طريقة التنفيذ الواجب إتباعها
3
 . 

  الموازنة التقديرية هي عبارة عن وثيقة تلخص كل العمليات واألنشطة التي تنوي

مج عمل للمنظمة خالل هذه ه الوثيقة برناالمنظمة القيام بها لمدة زمنية محددة وتصبح هذ

. وهي ترجمة واضحة عن التخطيط والسياسات المستقبلية الموضوعة للمنظمة.الفترة 

بناء على خبرة الماضي والطاقة االستيعابية للمنظمة والموارد المتوفرة لها وعلى 

. المحيطة بها التنبؤات المستقبلية فيما يتعلق بكل الظروف الداخلية للمنظمة والخارجية

فعلياً  هزانجا تم  وفي نفس الوقت تعتبر الموازنة التقديرية أداة رقابة تحاول مقارنة ما

ويجب أن تقوم اإلدارة بتحليل أية انحرافات هامة . بما تهدف إليه المنظمة وما هو متوقع

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االنحرافات الضارة وتشجيع النواحي اإليجابية
4
. 

 لموازنة هي توجيه تقديري كمي لمراكز المسؤولية في المؤسسة من خالل األهداف و ا

الوسائل لفترة محددة في المدى القصير
5
 . 

 

 نا نجدها،إال أن وعموما فإن الموازنة التقديرية وإن تعددت التعاريف الخاصة بها 

يلي كماالمكونات التالية بصورة مختصرة على مل تتش
6
 : 

 ونقدية؛ ةخطة تترجم أهداف المنشأة في صورة عينية، مالي أنها -

 أنها تخطيط لألنشطة الفرعية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها؛ -

 أنها تنسيق بين األنشطة الرئيسية والفرعية للمنشأة؛ -

 . األداء مأنها أداة للرقابة و وسيلة لتقيي -

 :أهداف الموازانات التقديرية .2

السابقة للموازنات يمكن تحديد أهداف هذا النظام في ثالثة نقاط ريف من خالل التعا 

 :رئيسية 

قرار مسبق لما يراد عمله، كما أن الخطة  اتخاذالتخطيط هو عبارة عن  :التخطيط. 1.2

وعملية التخطيط في المنشآت تقوم على تحديد . 7هي طريق مرسوم لعمل يزمع القيام به

تلك التي تحقق أهداف المنشأة ضمن االمكانات المتاحة واختيار البدائل المتاحة واعتماد 
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واستخدام الوسائل الالزمة لتحقيق تلك األهداف وفي هذا المجال تعد الموازنة األداة الفعالة 

مزايا المحصل عليها من ومن ال، 8للقيام بذلك ألنها تمثل الجسر الرابط بين التخطيط والتنفيذ

ما يليالقيام بوظيفة التخطيط 
9
: 

 

التخطيط يساعد إدارة المؤسسة في محاولة السيطرة على الظروف المحيطة  -

بالمؤسسة واستغاللها أحسن استغالل للتخفيض من التكاليف والرفع من المردودية 

 ؛وزيادة األرباح

طبيعة إعداد الخطة بالمشاركة يؤدي إلى زيادة الكفاءة والرفع من األداء وتنامي روح  -

  .ؤولية بين كافة العاملين في المؤسسةالتعاون والشعور بالمس

واستخدام الموازانات كأداة لتحقيق  إن اعتماد المنشآت على التخطيط :التنسيق. 2.2

شطتها أنيام بالتنسيق بين أقسام المنشأة واألهداف المنشودة يؤدي بشكل أو أخر إلى الق

المختلفة وذلك من أجل توحيد الجهود وتوجيها نحو الهدف
10

مزايا المحصل عليها ، ومن ال

 :ما يلي من القيام بوظيفة التنسيق

 ؛تنسق األعمال وتوزيع المسؤوليات يحدد مواطن الضعف داخل المؤسسة -

  .مراقبة الحركة النقدية وحالة سيولة المؤسسة -

واإلجراءات  تطبيق للسياسات:" فإن الرقابة Websterحسب قاموس  :الرقـابة. 2.2

الخاصة بتوجيه وتنظيم وتنسيق اإلنتاج واإلدارة والنشاطات األخرى للعمل في تحقيق 

الوصول إلى أهداف المنشأة وأنشطتها المختلفة للعمل في طريق تحقيق الوصول إلى أهداف 

فإن هدف الرقابة هو توفير معلومات أو بيانات حول األداء وعالقته  Ijiriوحسب . المنشأة

وهذا يعني مقارنة األداء الفعلي مع األداء  العكسيةأي تقديم بيانات التغذية  المنظمةبهدف 

المخطط
11
والموازانات التقديرية تعد واحدة من أهم الوسائل الرقابية التي يمكن من خاللها ، 

     .أن تمارس هذه العملية
 

تعتبر  التقديريةلموازانات فإن ا رئيسيهسبق ذكره من أهداف باإلضافة إلى كل ما  

،فمن  إحدى الوسائل المستخدمة في عملية االتصال بين المستويات االدارية المختلقة
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الضروري أن يعرف كل أعضاء اإلدارة خطط العمليات والتوقيتات الالزمة لها وارتباط 

وبذلك تضمن االدارة االتصال بين  بالمنشاةالفرعية بالخطة الرئيسية المتعلقة  الخطط

المستوايات االدارية المختلفة
12
 . 

 

يا من خالل عملية بلس بالنسبة للدافعية فقد تمثل الموازنة التقديرية عامال إيجابيا أو 

المنشأة حيث يعتبر إشراك أو تجاهل المستوايات االدارية المختلفة في إعداد وتنفيذ خطط 

لوب وهو الوجه االيجابي إلى تحقيق المط مؤدياتوافق المصالح والتحفيز ،اإلقناع كل من 

للدافعية اما فرض القرارات من اإلدارة العليا وعدم اشراك الجميع من شأنه أنم يعيق إنجاز 

       . رسومة وهو الوجه السلبي للدافعية الخطط الم

 :التقديرية  نظام الموازانات  مبادئ .2

 يستندلكي تحقق الموازنات التقديرية أهدافها التي أوجدت من أجلها فإنها ال بد أن  

إعدادها على مجموعة من األسس العلمية هي
13
: 

أن تكون الموازنة شاملة لجميع أوجه نشاط المؤسسة تطبيقا ويقصد به  :مبدأ الشمول. 1.2

 .نسيق بين مختلف األنشطة اإلداريةالتو التخطيط لهدفي

فترة الموازنة  توزيعها على امتدادويقصد به توقيت العمليات و :مبدأ التوزيع الزمني. 2.2

بين مختلف  من هذا المبدأ تحقيق التوازنيتسنى و، التي عادة ما تكون في حدود السنة

ساهم هذا المبدأ يكما تاج وسياسة التخزين والمبيعات ،أنشطة المنشأة خاصة من خطة اإلن

 .معالجتها في وقتهاومعرفة مسبباتها و اف االنحرافاتكتشافي التعجيل في 

األهداف في ظل مختلف إمكانيات ووسائل  هو يتعلق بدرجة تحقيقو :مبدأ الواقعية. 2.2

 .انخفضت االنحرافاتالتقديرية بالواقعية كلما قلت و اتسمت الموازنةالمؤسسة ،وكلما 

خبرة نة التقديرية االستفادة من تعنى المشاركة في إعداد المواز :مبدأ المشاركة. 0.2

أدائهم الئهم وهو ما ينعكس على درجة و،و دراية كافة المسؤولين بالمنشأة عند التخطيطو

  .للمنشأة
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يسر مع ة تعديل أرقام الموازنة بسهولة ومكانيإ رونةيقصد بالم: مبدأ المرونة. 3.2

 ف بعدم التأكدصالموازنة يتألن عمل للتخطيط والرقابة ،المحافظة على صالحيتها كأساس 

  .اإلعداد وتنفيذ الموازنةرونة مرتبطة أساسا بطرق القياس ،تكون المو

 :التقديرية  الموازانات  مزايا وحدود نظام .0

سليم من خالل  يإذا ما تم ضبط وإعداد الموازانات التقديرية بأسلوب علمي وتقن 

الخارجي وإشراك ومحيطها الداخلي وفة عن المنشأة جمع القدر الكافي من المعلومات المختل

مصلحة المؤسسة مختلف المستوايات االدارية في اإلعداد والتنفيذ وربط مصالحهم الخاصة ب

فمما الشك فيه أن المؤسسة تجني مزايا عديدة من استخدامها لنظام الموازانات التقديرية ،

 :نوجزها فيما يلي

 

 ات التي تكفل تحقيق األهداف؛مساعدة االدارة على وضع األهداف ورسم السياس -

 المساعدة على تحديد المسؤوليات والسلطات الخاصة بمعدي ومنفذي الموازانات؛ -

تمكن االدارة من قياس كفاءة األداء من خالل المقارنة بين األداء الفعلي واألداء  -

 المخطط؛

 تقييم السياسات الحالية ورسم السياسات المستقبلية؛ فيمساعدة اإلدارة  -

 .ومعرفة مدى التقدم في أنشطة المؤسسة وتقييم الخطة بشكل إجمالي ة التنفيذمتابع -

 

         عالجا كامال  تعتبر رغم هذه المزايا إال أنه يجب أن ندرك أن الموازنة التقديرية ال

 إدارية لها حدود ينتفع بها وذلك أداةعف بل هي ضوافيا لجميع نواحي النقص والو

امليتوقف على جملة من العو
14
 :  

 

 قوة الموازنة تتوقف عى دقة وصحة التنبؤات والتقديرات المستقبلية؛ -

 درجة ثبات أو تغيير الظروف والعوامل التي على أساسها تم رسم الموازانات ؛ -

 وجود الدراسات المتعلقة بالسوق والمستهلك وفي الوقت المناسب؛ -
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كفاء نظام المعلومات المحاسبي والمالي واإلداري واالستخدام الجيد له من خالل  -

ومعرفة األسباب الحقيقية لالنحرافات كفاءة المسيريين وقدرتهم على تحليل النتائج 

  .واالختالفات

 :أنواع الموازانات .3

األنواع إيجاز سوف نتناول بو التقديريةيمكن اعتماد عدة معايير لتقسيم الموازنات 

 :التي يمكن تقسيمها كما يلياألكثر استعماال و

 حسب هذا المعيار هناك نوعين من الموازنات  :أساس الفترة الزمنية. 1.3

هي التي تعبر عن األعمال التي تنوي المؤسسة و :موازنات قصيرة األجل. 1.1.3

 .الجاريةبالموازنات تسمى كذلك ل فترة زمنية أقل من سنة عموما والقيام بها خال

المؤسسة  هي التي تعبر عن األعمال التي ترغبو :موازنات طويلة األجل. 2.1.3

 .بها لفترة زمنية عادة ما تتجاوز السنة تسمى بالموازنات الرأسماليةفي القيام 

وهنا نميز ثالثة أنواع من الموازنات :أساس وحدة القياس. 2.3
15  

تعتمد على أساس كمي في صورة عدة  هي الموازنات التيو :موازنة عينية. 1.2.3

 ن أمثلتها موازنة كمية المبيعات؛موحدات أو ساعات عمل و

هي الموازنات التي تعد على أساس نقدي في صورة و :نقديةموازنة . 2.2.3

 ؛من أمثلتها موازنة الخزينةضات ومدفوعات ووقبم

هي ة وباألرقام الماليهي تلك الموازنات التي تقاس عناصرها و ماليهموازنة . 2.2.3

 .من أمثلتها موازنة قيمة المبيعاتترجمة مالية للموازنات العينية و

هنا نميز نوعان من الموازنات التقديريةو :و التغير  ثباتأساس ال. 2.3
16 
: 

تبنى على أساس إفتراض مستوى واحد من النشاط  :الموازنات الثابتة . 1.2.3

 ؛درجة التنبؤ عالية جداكون فيها تتتبناها المؤسسات التي 

      تبنى على أساس وجود تغير في األسعار و (:المتغيرة)الموازنات المرنة  2.2.3

 .عند عدة مستويات من النشاط وتقلبات في السوق و
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تكون الموازنة الشاملة ألي منشأة من مجموعتين من الموازنات هي تبصفة عامة و

        زنات جارية مرتبطة بالنشاط العادي للمنشأة في مجملها موا التي الموازنات التشغيلية

 :تتضمن الموازنات التاليةو

  ؛لمبيعاتل التقديرية موازنةال -

  ؛إلنتاجل التقديرية موازنةال -

 ؛(ة المواد األولي )المباشرة  دالمول التقديريةموازنة ال -

 ؛( المواد الخام )مواد األولية من اللمشتريات ل التقديرية موازنةال -

 ؛(ليف العملاتك )ألجورل التقديرية موازنةال -

 ؛لتكاليف المباشرةل التقديرية موازنةال -

 ؛لمصاريف الصناعية غير المباشرة ل التقديرية موازنةال -

 . سويقيةلمصاريف التل التقديرية موازنةال -

     المقبوضاتتهتم بو بالموازنات الماليةأما المجموعة الثانية من الموازنات تسمى 

    للوقوف على األرصدة في نهاية كل فترة  الفورية واآلجلةالمالية والمدفوعات النقدية و

المالي الذي قد العجز  توظيفها أحسن توظيف وتجنب معرفة السيولة النقدية للمؤسسة قصدو

          من أمثلة هذه الموازنة موازنة المقبوضات فق قبل وقوعه ،وفي األمرتقب يكون 

 .( الموازنة التقديرية للخزينة  )المدفوعات و

 التقديرية للمبيعات وازنةلما  -2 -الوحدة الدراسية

 مقدمة

باقي الموازنات الحجر األساس إلعداد تعد الموازنة التقديرية للمبيعات بمثابة 

ألن التخطيط إلى بلوغ قدر معين من المبيعات يمثل الخطوة األولى في التقديرية األخرى ،

نتاجية مثل على افتراض عدم وجود قيود على العملية اإل التقديرية التشغيلية بناء الموازنات

 .المؤسسة يئة العوامل األخرى المرتبطة بب،التموين ،تذبذب األسعار و التشغيل

 

 :تعريف الموازنة التقديرية للمبيعات .1
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ت المتوقعة خالل المبيعاتعرف الموازنة التقديرية للمبيعات بأنها خطة تفصيلية توضح 

ر عنها عملية نقدية بناءا على النتائج التي تسففترة الموازنة ،وذلك في صورة كمية و

يعتبر إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات الخطوة األساسية في سلسلة و، التنبؤات بالمبيعات

الموازنات التشغيليةلذلك فهي الموازنة األولى من إجراءات إعداد الموازنة الشاملة ،و
17
 . 

يعتمد عند إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات على الكثير من البيانات التحليلية التي 

اإلحصائية و كما أنها تعتمد على نتائج الدراسات االقتصاديةحسابية،ستمد من السجالت الت

المختلفة التي  التي تجريها عادة ادارة بحوث التسويق للتنبؤ باحتياجات األسواق من السلع

قوم بتسويقهاتأو  المؤسسةنتجها ت
18

نشير إلى أن عملية إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات . 

يعتبر هذا من األمور و تتطلب البدء بالتنبؤ بالمبيعات المتوقع أن تحققها الوحدة االقتصادية

 .باقي الموازنات الهامة التي تبنى عليها نتائج

يعات تتصمنالموازنة التقديرية للمب
19
 : 

اء، كحساب معمل االرتباط وأساليب صحمرحلة تقدير المبيعات باستعمال تقنيات اإل -

 ... الضبط الخطي الخ

 .  مرحلة التحليل بإعداد الموازنة التقديرية للمبيعات كما سنرى الحقا -

 :مفهوم التنبؤ بالمبيعات   .2

يشير مفهوم التنبؤ بالمبيعات إلى تقدير الطلب المتوقع من األفراد أو الجماعات على 

حيث يعتمد تخطيط المبيعات على ، االقتصاديةالسلع أو الخدمات التي تتعامل فيه الوحدة 

من خالل عملية التنبؤ بالمبيعات عليها النتائج المتحصل
20

تبدأ  بالمبيعات عملية التنبؤو. 

بدراسة جملة من العوامل أهمها
21
: 

 ؛المبيعات المحققة خالل الفترات السابقة -

 ؛العام للمبيعات االتجاهتحديد  -

 ؛حصصهمالمتواجدين فيه و المنافسينالظروف السائدة في السوق و -

 ؛المواد األوليةوأسعار ،المنتجات التغيرات الحاصلة في أسعار -
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 .قدرتهم الشرائيةأذواق المستهلكين و -

عندما تكون عملية التنبؤ أكثر  باالنتظام واالستقرارينتج عن ذلك إما أن يتصف الطلب و

 .نتيجة للتقلبات الحاصلة في السوق االستقرارلو كان الطلب يتصف بعدم  مماسهولة 

 

 :التنبؤ بالمبيعات    طرق .2

المبيعات من حيث سهولة تطبيقها ودرجة دقة نتائجها، لتنبؤ بلمداخل تتعدد الطرق وال

ولى على إنما تعتمد بالدرجة األحتاج إلى مهارات عالية،تفهناك طرق كيفية سهلة وبسيطة ال

كما أن هناك طرق كمية تقوم على التصوري للمستقبل ، االستقراءاإلدراك الحدسي و

قياسها انطالقا من ل المتغيرات وق الرياضية في تحليالطرواستخدام األساليب اإلحصائية 

المعطيات العددية
22

الخبرة و ، كما أن عملية الجمع بين األساليب اإلحصائية على اختالفها

يمكن و. تزيد من فعالية التنبؤ مالتسويق إناالجيدة لموظفي دائرة المبيعات وقتصادية الا

 :تنبؤ بالمبيعات على النحو التالياستعراض أهم مداخل ال

 

 :التحليل التاريخي للمبيعات  طريقة   .1.2

 تفترض هذه الطريقة أن تجربة المنشأة في الماضي سوف تتكرر في المستقبل

 .عتمد على معدل النمو الذي تم تحقيقه فى الماضيتوبالتالي تقديرات المبيعات مستقبال 

 

 : تطبيقي  مثال

 .2410 من الحواسيب خالل سنة "أألنوار "إليك مبيعات مؤسسة 

 

 المجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول الفترات
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 000 122 121   114 144 حجم المبيعات

x 10سعر البيع
3 

24 22 20,03 24,04 --- 

 

 : المطلوب 

 .           وفق طريقة التحليل التاريخي للمبيعات 2413 اتثالثيلتقدير حجم المبيعات 

 

 :الحل

كل  في % 14بمعدل ق يتبين أن حجم المبيعات يتزايد الجدول السابمن معطيات 

أن سعر بيع الحاسوب قد نما ،و 2410على مدار سنة  مقارنة بالثالثي الذي يسبقهثالثي 

بناءا على هذه وعليه و. الثي مقارنة بالثالثي الذي يسبقهسنويا لكل ث % 13 بمعدل 

 مؤسسةدير حجم وسعر مبيعات يمكن تق لمبيعاتل التحليل التاريخيالمعطيات ووفقا لطريقة 

 :وفق الجدول التالي  2413من الحواسيب لسنة  "أألنوار"

 

 

 المجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول الفترات

 000 103 100 101 100 حجم المبيعات

x 10سعر البيع
3 

20,00 04,24 00,22 32,10 -- 

 

من نقاط ضعف هذه الطريقة إفتراضها أن المستقبل هو امتداد للماضي دون حدوث 

 .تغيرات لظروف السوق أو القوانين أو احتمال تغير أذواق المستهلكين

 :طريقة التقدير الشخصي. 2.2

مساعديه الخبرة الشخصية لمدير المبيعات ومؤسسات تعتمد على هناك بعض ال

هذه الطريقة لتاريخية وااعتمادا على خبرتهم لتقدير الكميات من المبيعات للفترات الالحقة 

 .طريقة التحليل التاريخي للمبيعاتهي مشابهة إلى حد كبير إلى 
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 :تطبيقي  مثال

 :كما يلي  2412من العطور للسداسي الثاني من سنة  "الياسمين " كانت مبيعات مؤسسة 

 

 المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية الفترة

 1124 104 134 104 244 204 244 الكمية المباعة

 

 :  المطلوب 

التقدير  فق طريقةو 2410تحديد حجم المبيعات من العطور للسداسي الثاني من سنة 

 .الشخصي 

 

 

 :الحل

 

 "الياسمين"أن حجم المبيعات من العطور لمؤسسة  نالحظ من أرقام الجدول السابق

طريقة التحليل مما ال يسمح لنا باستخدام شهر آلخر بين الزيادة واالنخفاض ،تذبذب من ي

 االعتمادلى إهنا قد تلجأ المؤسسة و. التي تعتمد على معدل تغير ثابت التاريخي للمبيعات

التي نفترض أنها ،و 2410لسنة  على خبرة موظفيها في تحديد تقديرات السداسي الثاني

 :قدمت لنا تقديرات الفترة المعنية مقارنة بالفترة السابقة وفق الجدول الموالي 

 

 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية الفترة

 % 14+ %14+  ثابت %3 - %24 - %14+  الكمية المباعة
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 للسداسي "الياسمين"بناءا على هذه المعطيات يمكن تقدير مبيعات العطور لمؤسسة 

 :وفق الجدول الموالي  2410من سنة  الثاني

 

 

 المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية الفترة

 1122 100 103 104 104 102 224 الكمية المباعة

 

 

إذ لو للموضوعية ،واعتمادها على الذاتية ،انعدامها يعاب على هذه الطريقة هو  ام

 يتهالتسويق من وضع تقديراته بناءا على درامن كل موظف في مصلحة المبيعات و طلبنا

اختالفات واضحة باقي العوامل األخرى السابقة الذكر لوجدنا ، المنافسة وبظروف السوق

 .جلية بين مجمل التقديرات المقدمةو

 

 :   طريقة السالسل الزمنية   .2.2

السلسلة الزمنية هي مجموعة من البيانات التاريخية التي تصف تطور إحدى 

تحتوى السلسلة الزمنية على متغيرين المتعاقبة ،و الظواهر خالل عدد من الفترات الزمنية

 يتم، و( المتغير التابع )الثاني قيمة الظاهرة و( المتغير المستقل) احدهما هو الزمن 

 :دام هذه الطريقة في ظل مجموعة من االفتراضات خاست

 ؛أن تطور الظاهرة سيستمر بنفس النسق في المستقبل -

 ؛أن الظروف المؤثرة في الظاهرة لن تتغير كثيرا مستقبال -

 .اقتصار التنبؤ على فترات محدودة -
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 تتمثليحدد علماء اإلحصاء أربعة عناصر لها تأثير على الظواهر مع مرور الزمن و

:فيما يلي
 

 ؛االتجاه العام للظاهرة  -

 ؛التغيرات الموسمية -

 ؛التغيرات الدورية -

 .التغيرات الفجائية أو العرضية -

 

غم من رتتميز كل ظاهرة بسلوك عام لسلسلتها الزمنية نحو الزيادة أو النقصان بال

إال يتميز هذا  التذبذب بعدم الشدة وبحيث التذبذبات في الظاهرة محل التنبؤ، وجود بعض 

 : من الطرق المستخدمة في تعيين خط االتجاه العام ما يليالعام ،و تعذر تحديد خط االتجاه

 

 ؛(الطرق اليدوية) ي وديطريقة التمهيد ال -

 ؛(طريقة ماير)طريقة متوسطي نصف السلسلة  -

 ؛طريقة المتوسطات المتدرجة -

 ؛طريقة المتوسطات المتحركة -

 .طريقة المربعات الصغرى -

 

سوف  موضوعية الطرق األربعة األولى لتحديد خط االتجاه العامو وبسبب عدم دقة

لتحديد  طريقة المربعات الصغرىعلى الدراسة لتقدير المبيعات والتنبؤ بها قتصر ت

الذي المبيعات في عالقتها مع الزمن والعام الذي يعبر عن سلوك  االتجاهمعادلة خط 

 :من الدرجة األولى على الشكل ةيكون عبارة معادل

  Y = ax + b  

 

 :حيث 

Y: ؛ -المبيعات – يمثل قيمة الظاهرة محل التنبؤ 

X:  الفترات الزمنية. 
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 :بحيث ، bو   a إليجاد معادلة خط اتجاه العام يجب معرفة قيمتي كل منو

 

  
              

                    

                 

                   

       
  

 
                                              

  

 
           x   المتوسط الحسابي

      لقيم

                                                  y المتوسط الحسابي لقيم -      
 

 
 

  n  -  ةالزمني سلةالسل فيعدد المشاهدات  

 :مثال تطبيقي

خالل الفترة الممتدة مابين جانفي إلى ماي " KF"  المنتجإليك الكميات المباعة من 

 :بآالف الوحدات كما يوضحه الجدول الموالي 2443

 

Mai Avril Mars Février Janvier Période (x) 

21 17 15 10 12 Quantité vendus (y)  

 

باالعتماد على طريقة  2443من جوان إلى أكتوبر إيجاد الكمية المتوقع بيعها  :المطلوب 

 .  المربعات الصغرى

 

 :الحل

 .إيجاد معادلة خط االتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى -
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 Y = ax + b  

  
              

                                    

           

 :البد من االستعانة بالجدول التالي b,aقيمتي  إليجاد

 

x
2 xy y  x Période 

1 

4 

9 

16 

25 

12 

20 

45 

68 

105 

12 

10 

15 

17 

21 

1 

2 

3 

4 

5 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

55 205 75 15 TOTAL 

 

 

   
  

 
  =      15/5  = 3 

   
  

 
 =        75/5 =  15 

  
              

                     = 205 – 5*3*15 / 55 – 5 * 9 = 2,5
   

 

                 = 15 – 2,5 * 3 = 7,5 

 

 :و منه تكون معادلة خط اإلتجاه العام كما يلي

 

y = 2,5x + 7,5 
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 .2443أكتوبر  من جوان إلىإيجاد الكمية المتوقع بيعها  -

 

Octobr

e 

septembre Aout Juille

t 

Juin Période (x) 

10 9 8 7 6 Période (x) 

2223 24 2023 23 2223 Quantité vendus (y)  

 

 

 

 

 :   التقديرية للمبيعات    وازنةإعداد الم .0

إن الميزانية التقديرية للمبيعات تأخذ شكل جدول يتكون من مجموعة من األعمدة و 

 : الصفوف يجب أن تحتوي على المعلومات التالية 

 

 ؛فترة الموازنة -

 والتوزيع؛مختلف مناطق البيع  -

 ؛كل منطقة فيختلف المنتجات المباعة بالكمية وم -

 ؛ل منطقة خالل فترة الموازنةأسعار بيع كل منتج في ك -

 ؛رقم األعمال المتوقع في كل منطقة لكل منتج على طول فترة الموازنة -

لكل وقعة على امتداد فترة الموازنة وألرقام األعمال المتالمجاميع الكلية للكميات و -

 . البيع المناطق

 

 :مثال تطبيقي  
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إليك المعطيات التالية من أجل إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات عن فترة أربعة أشهر 

 . 2410األولى من عام 

 

 لبيع الهواتف النقالة مقرها الرئيسي بشارع  "السالم " مؤسسة  :اسم المؤسسة  -

 ؛تيارتالشهداء 

 

هواتف عالية و  POهواتف عادية، ن من الهواتف النقالةانوع :المنتجات المباعة  -

 ؛PHQالجودة 

 

 

 ؛ ن والشلفغليزاتيارت ، :مناطق التوزيع -

 

 : 2412إجمالي الهواتف المباعة ألربعة اشهر األولى من عام 

 

 أفريل  مارس  فيفري  جانفي 

P.O 144 124 104 104 

P.H.Q 244 244 044 344 

 

 :  2412 األولىمن سنة عملية التوزيع حسب المناطق ألربعة أشهر تو كان -

 

 الشلف غليزان تيارت  المناطق/ المنتج 

P.O 34% 23% 23% 

P.H.Q 34% 24% 24% 
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ين خالل تالسلع علىتدل نتائج بحوث التسويق على أنه ستحصل زيادة في الطلب  -

وبالمعدالت التالية وفق  في كل مناطق التوزيع 2410األربعة أشهر األولى من سنة 

 :الجدول الموالي

 

 

 

 

 

 أفريل  مارس  فيفري  جانفي 

P.O 24% 14% 24% 14% 

P.H.Q 24% 24% 43% -  

 

أما سعر دج ، P.O  :2444يبلغ سعر بيع الوحدة من اسعار بيع الهواتف ثابتة، حيث  -

 .ذلك بكافة مناطق التوزيع خالل فترة الموازنةدج و P.H.Q:14444بيع الوحدة من 

 

 .2410إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات خالل األربعة أشهر األولى من سنة : المطلوب 

 

 : الحل

  2410أفريل  –جانفي : اعداد الموازنة التقديرية للمبيعات 

 

  :مالحظات

 ؛2410أفريل  –الموازنة التقديرية تخص الفترة جانفي  -

 ؛2412حصص كل منطقة محددة حسب النسب المقدمة في المعطيات لسنة  -
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 منطقة تم اعدادها بناء على النسب المتوقعة؛ التقديرات المستقبلية لحصص كل -

 ؛يتم تسويق المنتجين في المناطق الثالث -

 خانة المجاميع مخصصة لكل منتج على حدىفي المناطق الثالث؛ -

  .المجموع الكلي عبارة عن مجموع أرقام العمل المحققة في كل المناطق للمنتجين معا -

 

 :كما يلي 2410أفريل  –جانفي : الموازنة التقديرية للمبيعات يم ومنه يمكن تقد
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 2410أفريل  –جانفي : التقديرية للمبيعات  وازنةالم

  

 م الكلي المجاميع الشلف غليزان تيارت

 

P.O PHQ P.O PHQ P.O PHQ P.O PHQ  

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4

 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4

 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4

 

رع

x10
4

 

2 جانفي 

0

1

3 

34 144 144 144 23 34 04 04 23 34 04 04 144 244 244 244 224 

 220 244 244 204 124 04 04 04 24 04 04 04 24 134 134 124 04 فيفري

 020 044 044 204 104 124 124 04 23 04 04 04 23 244 244 104 04 مارس

 322 344 344 224 104 134 134 04 04 144 144 04 04 234 234 104 04 أفريل

                   

2 جانفي 

0

1

4 

04 124 124 124 24 04 00 00 24 04 02 02 124 204 204 204 200 

 010.0 204 204 200 122 110 110 00 22 00 00 00 22 103 104 122 00 فيفري

 032.0 024 024 220 100 120 120 00 02 00 00 00 02 214 214 100 00 مارس

 323.2 344 344 232 100 134 134 00 00 144 144 00 00 234 234 100 00 أفريل
  1134 1134 1102 300 003 003 200 100 214 214 200 100 003 103 010 200  المجموع
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 التقديرية لإلنتاج  وازنةالم  -2 -الوحدة الدراسية

 :مقدمة  

زنة التقديرية لإلنتاج على قدر كبير من األهمية بالنسبة للمؤسسات الصناعية اتعد المو

التقديرية ت الموازنة ن الفترة الالحقة لمقابلة متطلباعسواء من ناحية التخطيط لإلنتاج 

سياسة التخزين أو من ناحية كونها األساس الذي تقوم عليه الموازنات األخرى للمبيعات و

مثل الموازنة التقديرية للمواد األولية  تم إعدادها بعد الموازنة التقديرية لإلنتاجيالتي 

 .والموازنة التقديرية للعمل واألجور المباشرة

 

 :تعريف الموازنة التقديرية لإلنتاج   .1

تشمل بيان الكميات اإلجمالية ة اإلنتاج في الوحدات الصناعية ،وتمثل هذه الموازنة خط

يمر بها إنتاج كل هذه كما تشمل بيان المراحل التي نة ،التي يتعين إنتاجها خالل فترة المواز

جراء هذه العملياتإمراكز التكلفة التي تقوم بالمنتجات و
23
الجدير بالذكر أنه عند إعداد ،و 

يكون مطلوبا توضيح مناطق البيع مثل ما يتم به عند إعداد الموازنة زنة اإلنتاج ال موا

تم التوزيع على مناطق البيع من خالل يتم مركزيا ثم يوذلك ألن اإلنتاج التقديرية للمبيعات ،

لتسويقياالنشاط 
24
 . 

 

 :ج تهدف إلىيتضح مما سبق أن الموازنة التقديرية لإلنتاو

 ؛الطاقات اإلنتاجيةالكميات المنتجة و تخطيط -

 ؛ترشيدهانتاج واحة لإلتتحديد كيفية استخدام اإلمكانات الم -

 .الموازنة التقديرية للمبيعات احتياجاتلمتطلبات و االستجابة -

 

كما أن الموازنة التقديرية لإلنتاج هي بدورها تعتبر األساس إلعداد موازنات تقديرية 

موازنة المصاريف الصناعية غير موازنة األجور و ألوليةاأخرى مثل موازنة المواد 
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تخطيط العملية اإلنتاجية وهي  ىالمباشرة ، كما انها ذات صلة قوية بثالثة عناصر تؤثر عل

 : 

 ؛كمية المبيعات المتوقعة -

 ؛كمية المخزون التقديري من المنتجات بداية الفترة -

 .كمية المخزون التقديري من المنتجات نهاية الفترة -

 :تحديد كمية اإلنتاج التقديري.1.1

بيان  يمكني تحديد كمية اإلنتاج التقديري وإن العناصر الثالثة السابقة الذكر تسهم ف

 :كما يلي كيفية الحصول عليهاعملية حسابها و

 

 :كمية المبيعات التقديرية.  2.1

في كل سلعة وات التقديرية لفترة الموازنة بالنسبة لكل يتم الحصول على كمية المبيع

 .التي توفر هذه البيانات بصورة تفضيليةالتقديرية للمبيعات و الموازنة فترة من

 :كمية المخزون التقديري ألول الفترة.2.1

موجودا في بداية فترة ن يكون أهو عبارة عن المخزون من اإلنتاج التام المنتظر  

التي تقدم ت من خالل مصالح تسيير المخزون ،تم الحصول على هذه المعلوماالموازنة وي

 .الزمن عن كمية المخزون من اإلنتاج و تغيراتهعبر باستمرار  يةيلصتف بياناتسجالتها 

 

 :كمية المخزون التقديري لنهاية الفترة  .0.1

تم التوصل يهو عبارة عن المخزون المنتظر أن يكون موجودا نهاية فترة الموازنة و 

 .تم بها الحصول على المخزون التقديري ألول الفترةية التي إليه بنفس الطريق

الموازنة التقديرية لإلنتاج تتضمن مرحلة الدراسة لتعظيم برنامج االنتاج مستعملة 

الطرق الرياضية كالبرمجة الخطية التي تساعد في إيجاد برنامج االنتاج األمثل من خالل 

معرفة القيود المفروضة
25
. 
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  :مالحظة

 ماك المخزون التقديري لبداية الفترة هو نفسه المخزون التقديري لنهاية الفترة السابقةإن 

لتقديري لبداية الفترة النهائي للفترة الحالية هو نفسه المخزون اأن المخزون التقديري 

 .االخرالمخزون  ستنتاجابالتالي فمعرفة أحد المخزونين يؤدي إلى الالحقة و

 

على الكميات التي تم توقعها بالموازنة التقديرية للمبيعات تتحدد  اعتمادا إنهف سبقمما 

نهاية الفترة و نة في بداية والكميات المخز االعتبارالكميات الواجب إنتاجها مع األخذ بعين 

 :    يتم حسابها وفق الحالتين

 

  :حالة المنتجات التامة.2

تكون الكمية الواجب إنتاجها تنجز خالل مرحلة واحدة أو أن الكميات من  عندما

المنتجات الجارية ال تشكل أهمية بالغة في المؤسسة مقارنة بالتامة فإن العالقة المعتمدة في 

     :الحساب هي

 

كمية اإلنتاج + كمية المبيعات المتوقعة  =  كمية اإلنتاج التقديري

 التقديري لبداية الفترة كمية االنتاج –التقديري لنهاية الفترة 

 

 

 :مثال تطبيقي

 :كما يلي 2413ة من الثالجات لسنة الصناعي"  خوجة" إليك تقديرات مبيعات مؤسسة

 أوت جويلية جوان ماي األشهر

 1344 2444 2344 2444 كمية المبيعات

 من مبيعات الشهر؛ % 14 يقدر بـ  فترة ألخرالمخزون التقديري  -
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 .ثالجة 344 لشهر ماي التقديري ألول الفترةالمخزون  -

 : المطلوب

 .إعداد الموازنة  التقديرية لإلنتاج 

 :الحل

 :الخطوات

 من مبيعات كل شهر؛% 14:  مخزون آخر الفترة ةتم تحديد قيمي -

 مخزون أول الفترة ومخزون أخر الفترة؛ استخدام العالقة التي تربط بين -

 .نتاج التقديريإلا ةاستخدام العالقة التي تحدد قيم -

 :ويمكن تقديم ذلك وفق الجدول الموالي

 

 الموازنة  التقديرية لإلنتاج

 نتاج التقديرياإل مخزون أول الفترة مخزون آخر الفترة التقديرية المبيعات األشهر

 2044 344  244 2444 ماي 

 2034 244 234 2344 جوان 

 1034 234 244 2444 جويلية

 1034 244 134 1344 أوت

 : حالة وجود منتجات تحت الصنع.2

ال  ذات أهمية وبكميات معتبرة( المنتجات الجارية ) عندما تكون الكميات قيد التنفيذ  

إلى ( تحويلها )صنيع التي وصلت إليها وترجيحها ، فحينها يجب تحديد نسبة التيمكن إهمالها

 :وتكون العالقة المعتمدة في الحساب هيالصنع وحدات تامة 
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كمية اإلنتاج التقديري + ) كمية المبيعات المتوقعة = كمية اإلنتاج التقديري 

كمية اإلنتاج التقديري لنهاية الفترة تحت الصنع المرجح + لنهاية الفترة التام 

المخزون التقديري لبداية + المخزون التقديري لبداية الفترة التام )  –( إلى تام

 (إلى تام الفترة تحت الصنع المرجح 

 

 : مثال تطبيقي

 : التاليةالمعطيات االضافية اعتمادا على معطيات المثال السابق إليك  

 

 أوت جويلية جوان ماي األشهر

 044 344 044 344 اإلنتاج الجاري بداية الفترة

 % 34 % 34 % 34 % 34 نسبة اإلنجاز

 044 344 044 044 اإلنتاج الجاري نهاية الفترة

 % 04 % 04 % 04 % 04 اإلنجاز نسبة

 

  :المطلوب 

 .الثالجاتتحديد الكمية الواجب إنتاجها من 

  : الحل 

 :الخطوات

 :باإلضافة إلى الخطوات السابقة التي مكنتنا من إعداد الجدول السابق نقوم بـ 

 إلى منتجات تامة الصنع حسب نسبة االنجاز؛ خر الفترةآل الجاري مخزونال ترجيحتم ي -

 إلى منتجات تامة الصنع حسب نسبة االنجاز؛ الفترة ولأل الجاري مخزونال ترجيحتم ي -

 .نتاج التقديريإلا ةاستخدام العالقة التي تحدد قيم -
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كمية اإلنتاج التقديري + ) كمية المبيعات المتوقعة = كمية اإلنتاج التقديري 

ت الصنع كمية اإلنتاج التقديري لنهاية الفترة تح+ لنهاية الفترة التام 

المخزون + المخزون التقديري لبداية الفترة التام )  –( إلى تامالمرجح 

 (إلى تام التقديري لبداية الفترة تحت الصنع المرجح 

 

 :ويمكن تقديم ذلك وفق الجدول الموالي

 

 الموازنة  التقديرية لإلنتاج

 أوت جويلية جوان ماي األشهر

 1344 2444 2344 2444 المبيعات التقديرية

 134 244 234 244 التام الفترة نهايةمخزون + 

 104 244 204 104 اإلنتاج الجاري نهاية الفترة المرجح+ 

 244 234 244 344 التام الفترة بدايةمخزون _ 

 244 104 244 204 اإلنتاج الجاري بداية الفترة المرجح_ 

 1310 1910 2490 2720 كمية االنتاج التقديري= 

 

 

يمكن تحديد المنتجات تحت الصنع في أول الفترة في المؤسسات التي يمر فيها : مالحظة

 :اإلنتاج بعدة مراحل وفق المعادلة التالية
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كمية المنتجات الواجب تسليمها خالل  ) = مخزون أول الفترة تحت الصنع في كل مرحلة 

X  عدد أيام العمل خالل الفترة( / فترة اإلعداد 

 

هذا األمر ال يختلف في حالة تعدد المنتجات التي تنتجها المؤسسة حيث يشبه تعدد  إن 

 .   حالة تعدد المراحل

 

 :26جدولة اإلنتاج زمنيا.0

 

  :مثال تطبيقي

في إحدى المؤسسات التي ( بالكميات ) إذا علمت أن الميزانية التقديرية للمبيعات 

 : كانت كما يلي(  1004جانفي  – 1000 ماي )تنتج الغساالت الكهربائية خالل الفترة 

 

 04جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت  جويلية جوان  ماي  األشهر

المبيعات 

 المقدرة

0444 0044 0444 3244 0444 0444 2044 2444 2444 

 

 من  %13إن المؤسسة تحتفظ بمخزون أول المدة من المنتجات التامة الصنع يساوي  -

 .المبيعات المقدرة خالل ذلك الشهر

يلزم لإلنتاج خالل فترة إنجاز العمليات يعادل ما  الجارية المنتجاتكمية المخزون من  -

اإلنتاج يمر بعدة مراحل كما ، يوم  20أيام العمل في الشهر .في أقسام اإلنتاج المختلفة 

 :يلي

 

 اءقسم اإلنه قسم التجميع قسم التركيب قسم التحضير األقسام

 40 40 40 40 (األيام)فترة اإلنجاز
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 : المطلوب

تحديد حجم اإلنتاج في قسم التركيب الذي يكفي لمقابلة حاجات الميزانية التقديرية  

كذا تحديد مخزون أول المدة من  و، 1000سبتمبر  –للمبيعات خالل الفترة جويلية 

 .  المنتجات تحت الصنع في هذا القسم خالل الفترة المذكورة أعاله 

 

  :الحل

لغرض تحديد عدد الوحدات الواجب إنتاجها في قسم التركيب يجب أن نحدد 

الوحدات الواجب تسليمها كمنتجات تامة الصنع إلى المخازن لمواجهة تقديرات ميزانية 

هذا يتطلب معرفة اإلنتاج الذي سيخرج من آخر مرحلة من مراحل الصنع المبيعات، إن 

 .ويعني قسم اإلنهاء 

 

إن الكمية التي تخرج من القسم النهائي إلى مخازن المنتجات تامة الصنع تتحدد كما  

 :يلي

 

مخزون أول  –مخزون أخر المدة + المبيعات المتوقعة = الكمية المسلمة إلى المخازن 

 .ك يجب علينا تحديد قيمة المخزون أول وأخر الفترة المدة ، لذل

 

للشهر   1للشهر هو مخ  نمع التذكير أن مخ،  1و مخ نيجب تحديد كل من مخ   :أوال

 :وفق الجدول التالي الالحق، ويكون ذلك

 

 

 نمخ 1مخ كمية المبيعات المتوقعة األشهر

 00جويلية 

 أوت

0444 

3244 

044 

004 

004 

044 
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 سبتمبر

 أكتوبر

 نوفمبر

 ديسمبر

 04جانفي 

0444 

0444 

2044 

2444 

2444 

044 

044 

304 

034 

034 

044 

304 

034 

034 

- 

 

الكميات الواجب تسليمها إلى مخازن المنتجات التامة الصنع ستكون كما هي موضحة : ثانيا

 : في الجدول أدناه

 

كمية المبيعات  األشهر

 المتوقعة

إلى  الكمية الواجب تسليمها=  1مخ - نمخ+ 

 المخازن

 00جويلية 

 أوت

 سبتمبر

 أكتوبر

 نوفمبر

 ديسمبر

0444 

3244 

0444 

0444 

2044 

2444 

004 

044 

044 

304 

034 

034 

044 

004 

044 

044 

304 

034 

3004 

3424 

2004 

0444 

2314 

2444 

 23234 2004 2024 23044 المجموع

 

 

لغرض تحديد حجم اإلنتاج في قسم التركيب، يجب تحديد الكمية الواجب تسليمها إلى : ثالثا

قسم التجميع وكذلك المخزون من المنتجات في أو ل المدة وأخر المدة ، وكذلك بالنسبة لقسم 

 اإلنهاء فيما يتعلق بقسم التجميع 

 

  قسم اإلنهاء: 

 :يتم بالعالقة التالية تحديد المخزون من المنتجات تحت الصنع أول المدة و -
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عدد أيام / فترة اإلعداد )  Xاإلنتاج واجب تسليمه = من المنتجات تحت الصنع  1مخ

  (العمل 

 

 

 1مخ  عدد أيام العمل/ فترة اإلعداد الكمية الواجب تسليمها األشهر

 00جويلية 

 أوت

 سبتمبر

 أكتوبر

 نوفمبر

 ديسمبر

3004 

3424 

2004 

0444 

2314 

2444 

0/20 

0/20 

0/20 

0/20 

0/20 

0/20 

004 

020 

020 

030 

303 

344 

 

 

المخزون من المنتجات تحت الصنع أخر المدة خالل الشهر هو المخزون تحت الصنع  -

 .أول المدة خالل الشهر الالحق

 

 

 تحديد الكمية الواجب إنتاجها في قسم اإلنهاء -

الكمية الواجب  األشهر

 إنتاجها

من  نمخ

المنتجات تحت 

 الصنع

من  1مخ

المنتجات تحت 

 الصنع

الكمية الواجب 

 إنتاجها

 00جويلية 

 أوت

 سبتمبر

 أكتوبر

3004 

3424 

2004 

0444 

020 

020 

030 

303 

004 

020 

020 

030 

3020 

0034 

2004 

2000 
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 2023 303 344 2314 نوفمبر

 قسم التجميع 

 تحديد المخزون من المنتجات تحت الصنع أول المدة  -

 1مخ  عدد أيام العمل/ فترة اإلعداد اإلنهاءالكمية الواجب تسليمها إلى القسم  األشهر

جويلية 

00 

 أوت

 سبتمبر

 أكتوبر

3020 

0034 

2004 

2000 

0/20 

0/20 

0/20 

0/20 

1020 

1212 

000 

000 

030 

 

 تحديد الكمية الواجب إنتاجها في قسم التجميع -

الكمية الواجب  األشهر

 تسليمها

 من المنتجات نمخ

 تحت الصنع

 من المنتجات 1مخ

 تحت الصنع

الكمية الواجب 

 إنتاجها

 00جويلية 

 أوت

 سبتمبر

3020 

0034 

2004 

2000 

1212 

000 

000 

030 

1020 

1212 

000 

000 

3310 

0023 

2030 

2030 

 قسم التركيب 

 تحديد المخزون من المنتجات تحت الصنع أول المدة  - 

 1مخ  عدد أيام العمل/ اإلعدادفترة  اإلنتاج الواجب تسليمه األشهر

 00جويلية 

 أوت

 سبتمبر

3310 

0023 

2030 

0/20 

0/20 

0/20 

1020 

1303 

1224 
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 1232 0/20 2030 أكتوبر

 

 تحديد الكمية الواجب إنتاجها في قسم التركيب -

 

من المنتجات  نمخ الكمية الواجب إنتاجها األشهر

 تحت الصنع

من المنتجات  1مخ

 تحت الصنع

الواجب الكمية 

 إنتاجها

 00جويلية 

 أوت

 سبتمبر

3310 

0023 

2030 

1303 

1224 

1232 

1020 

1303 

1224 

3222 

0014 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقديرية للمواد األوليةموازنة  ال      - 0  -الوحدة الدراسية

 :مقدمة

لى تحديد إ مباشرة يجب االنتقالاد الموازنة التقديرية لإلنتاج ،من إعد االنتهاءعند 

 حيث إن، من المواد األولية الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنتاج التقديري وازنةمستلزمات تلك الم
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التي سوف ،والموازنة التي تهتم باحتياجات اإلنتاج تعرف بالموازنة التقديرية للمواد األولية 

اد األولية الالزمة من الموالضرورية دد من خالل معرفة الكميات صنتناولها في هذا ال

بعد معرفة برنامج لمشتريات المواد األولية كذا إعداد نتاج وتوفيرها في الوقت المناسب ولإل

 .هعتغيرات المخزون لكل المواد الخام التي يحتاجها المنتج المراد تصني

 

 :تعريف الموازنة التقديرية للمواد األولية   .1

الموازنة التي تبين احتياجات الموازنة التقديرية للمواد األولية من الناحية الكمية هي 

ل الفترة تنفيذ برنامج اإلنتاج خاللتي يستلزمها الوحدة الصناعية من المواد األولية المباشرة ا

 استخداممعدالت أساس أنواع المنتجات النهائية وكمياتها و ذلك علىالزمنية التي تعد عنها و

تلك المواد وفقا لألسعار  المواد التي تدخل في إنتاجها مع تقدير تكلفة الحصول على

المتوقعة لكل منها
27
  . 

 :مما سبق يتبين لنا ما يلي 

 

 ؛الموازنة التقديرية للمواد األولية تهتم بتقدير احتياجات اإلنتاج من المواد األولية -

 ؛الموازنة التقديرية للمواد األولية تهتم بالمواد األولية المباشرة -

 كون على أساس الكميات من المنتجات النهائية وفقايالمواد األولية من كمية التحديد  -

 ؛لمعدالت استخدام المواد األولية

بمعرفة التغيرات في المخزون من المواد األولية يساعد في إعداد موازنة تقديرية  -

 .للمشتريات من المواد األولية وفقا لألسعار المتوقعة مستقبال

ية في حقيقة األمر تتكون من موازنتين نشير إلى أن الموازنة التقديرية للمواد األول

 :البعض هما  عضهمامع بمرتبطتين 

 ؛الموازنة  التقديرية لكمية المواد األولية الالزمة لإلنتاج -

 .الموازنة التقديرية لكمية المشتريات من المواد األولية -
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 :الموازنة التقديرية لكمية المواد األولية الالزمة لإلنتاج   .2

المواد  )الموازنة التقديرية الحتياجات اإلنتاج من المواد الخام باسم تعرف كذلك و

ترجع أهميتها اج من المواد األولية المباشرة وهي تختص بتقدير احتياجات اإلنتو (األولية

من جهة أخرى فإنها تعتبر لتنفيذ برنامج اإلنتاج من جهة ،و على أنها خطة أو معيار

المواد أنواع الكمية المراد شراؤها من كل نوع من األساس إلدارة المشتريات عند تقدير 

الخام
28
 . 

 

فإن هناك عناصر تعد على جات اإلنتاج من المواد األولية ،عند إعداد موازنة احتيا

 :أساسها تلك الموازنة و هي 

 

 ؛كمية اإلنتاج التقديري لكل منتج في كل فترة من فترات الموازنة -

ح على حدى من كل مادة أولية توذلك لكل مناألولية ،قديري الستخدام المواد المعدل الت -

 ؛على حدى

 .وليةاألمادة الالمعدل التقديري لتكلفة الوحدة من  -

 

 

 

 :مثال تطبيقي

 

لواقعة بمنطقة الكيفان بتلمسان ،تنتج ثالثة أنواع إلنتاج المربى ا " CONF " مؤسسة -

 :هذه المنتجات هي.  12 رقمتقوم بتسويقها في حدود إقليم الوالية من المربى و
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 الوحدة وزن  الرمز التجاري المنتجات

 كغ CPM 123 مربى التفاح 

 كغ CAB 2 مربى المشمش 

 كغ COR 2 البرتقال مربى 

 

 :كما يلي 2413من المنتجات الثالثة للرباعي األخير من العام المبيعات  كمية قدرت -

 

 الوحدة بيع سعر  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر  األشهر

 دج 244 044 034 044 044 مربى التفاح 

 دج 104 044 044 044 034 مربى المشمش 

 دج 244 044 044 044 044 برتقالمربى ال

الشهر الالحق لمخزون آخر الفترة حيث قدرت من مبيعات  %24تحتفظ المؤسسة بـ  -

 :كما يلي  2410جانفي شهر مبيعات 

 

CPM 034  ؛ وحدةCAB  044  وحدة ،COR  044  وحدة. 

 

  :إن إنتاج الوحدة الواحدة من المنتجات الثالث يتطلب المواد االتية -

 

  SU السكر  OR البرتقال  AB المشمش  PMالتفاح المواد/ المنتجات 

CPM 1 كغ 423 - - كغ 

CAB -  2 كغ 1 - كغ 

COR - - 2 كغ 1 كغ 

 

 : المطلوب  
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 ؛إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات -

 ؛إلنتاجلإعداد الموازنة التقديرية  -

 . يةلمواد األولل إعداد الموازنة التقديرية -

 

 :الحل 

 إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات -

 

 األشهر المنتج

 

CPM CAB COR المجاميع 

X14رع ك
2 

X14رع ك
2 

X14رع ك
2 

X14رع
2 

 232 124 044 02 034 104 044 سبتمبر

 010 104 044 00 044 104 044 أكتوبر

 040 104 044 00 044 134 034 نوفمبر

 010 104 044 00 044 104 044 ديسمبر

 1304 024 2144 204 2434 014 2434 المجموع
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اعداد الموازنة التقديرية لإلنتاج -

 

 

 

CPM CAB COR 

 بيعاتم

 توقعةم

مخزون 

 نهائي

مخزون 

 بدائي

إنتاج 

 تقديري

 بيعاتم

 توقعةم

مخزون 

 نهائي

 مخزون

 بدائي

إنتاج 

 تقديري

 بيعاتم

 توقعةم

مخزون 

 نهائي

مخزون 

 بدائي

إنتاج 

 تقديري

 004 124 104 044 004 04 124 034 004 104 104 044 سبتمبر

 004 104 104 044 044 124 124 044 014 104 134 044 أكتوبر

 044 104 104 044 044 124 124 044 004 134 104 034 نوفمبر

 044 104 104 044 044 124 124 044 004 104 134 044 ديسمبر

جانفي 

2410 

034 - - - 044 - - - 044 - - - 
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 اعداد الموازنة التقديرية للمواد األولية الالزمة لإلنتاج -

 

 

 األشهر

المادة 

 األولية

CPM CAB COR 

حجم 

 اإلنتاج

احتياج 

 الوحدة

 احتياجات

 اإلنتاج

حجم  

 اإلنتاج

احتياج 

 الوحدة

 احتياجات

 اإلنتاج

حجم  

 اإلنتاج

احتياج 

 الوحدة

 احتياجات

 اإلنتاج

 المجموع

 

 

 جانفي

 

 

  

 فيفري

 

 

 

 مارس

 

 

 

 أفريل

PM 

AB 

OR 

SU 

004 

004 

004 

004 

 كغ 1

- 

- 

 كغ 423

004 

- 

- 

204 

 004 

004 

004 

004 

- 

 كغ 2

- 

 كغ 1

- 

004 

- 

004 

 004 

004 

004 

004 

- 

- 

 كغ 2

 كغ 1

- 

- 

1224 

004 

004 

004 

1224 

1324 

PM 

AB 

OR 

SU 

014 

014 

014 

014 

 كغ 1

- 

- 

 كغ 423

014 

- 

- 

233 

 044 

044 

044 

044 

- 

 كغ 2

- 

 كغ 1

- 

1244 

- 

044 

 004 

004 

004 

004 

- 

- 

 كغ 2

 كغ 1

- 

- 

1004 

004 

014 

1244 

1004 

1023 

PM 

AB 

OR 

SU 

004 

004 

004 

004 

 كغ 1

- 

- 

 كغ 423

004 

- 

- 

204 

 044 

044 

044 

044 

- 

 كغ 2

- 

 كغ 1

- 

1244 

- 

044 

 044 

044 

044 

044 

- 

- 

 كغ 2

 كغ 1

- 

- 

1004 

004 

004 

1244 

1004 

1004 

PM 

AB 

OR 

SU 

004 

004 

004 

004 

 كغ 1

- 

- 

 كغ 423

004 

- 

- 

204 

 044 

044 

044 

044 

- 

 كغ 2

- 

 كغ 1

- 

1244 

- 

044 

 044 

044 

044 

044 

- 

- 

 كغ 2

 كغ 1

- 

- 

1004 

004 

004 

1244 

1004 

1004 
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 للمشتريات من المواد األولية يةإعداد الموازنة التقدير -

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر  البيان                   المواد األولية

 PM  التفاح
 
 
 
 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية
 الموادمخزون أخر المدة من  + 
 المدة من الموادأول مخزون _ 

 المشتريات من المواد= 
 X  سعر الشراء للكغ الواحد 
 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

004 
123 
234 

 
04 

 

014 
11123 

123 
 

04 
 

004 
104 

11123 
 

04 
 

004 
10023 

104 
 

04 
 

 AB  المشمش
 
 
 
 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية
 المدة من  المواد أخرمخزون + 
 المدة من المواد أولمخزون _ 

 المشتريات من المواد= 
 X  سعر الشراء للكغ الواحد 
 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

004 
204 
244 

 
24 

 

1244 
244 
204 

 
24 

 

1244 
244 
244 

 
24 

 

1244 
244 
244 

 
24 

 

 OR  البرتقال
 
 
 
 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية
 مخزون أخر المدة من  المواد+ 
 المدة من المواد أولمخزون _ 

 المشتريات من المواد= 
 X  سعر الشراء للكغ الواحد 
 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

1224 
224 
134 

 
24 

 

1004 
004 
224 

 
24 

 

1004 
004 
004 

 
24 

 

1004 
004 
004 

 
24 

 

 SU  السكر
 
 
 

 األوليةاحتياجات اإلنتاج من المواد 
 مخزون أخر المدة من  المواد+ 
 المدة من المواد أولمخزون _ 

 المشتريات من المواد= 
 X  سعر الشراء للكغ الواحد 
 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

1324 
20223 
0223 

 
04 

 

1023 
030203 
20223 

 
04 

 

1004 
003 

030203 
 

04 
 

1004 
00023 

003 
 

04 
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 الموازنة التقديرية لكمية المشتريات من المواد األولية   .2

 

اإلنتاج من المواد  الحتياجاتإعداد الموازنة التقديرية نتاج التقديري ،وإبعد تحديد كمية 

التقديرية هنا يتم إعداد الموازنة ي كيفية الحصول على تلك المواد ،ويبدأ التفكير فاألولية ،

تكلفة المواد األولية المطلوب ي تهدف إلى تحديد كمية وللمشتريات من المواد األولية الت

 .شراؤها خالل فترة الموازنة

 

إن التقديرات التي تقدمها موازنة احتياجات اإلنتاج من المواد الولية تختلف عن تلك  

ذلك ألن من المواد األولية ،وة للمشتريات التقديرات التي تمدنا بها الموازنة التقديري

نهايتها من المواد رة تأخذ بعين االعتبار التغيرات في المخزون بداية الفترة والموازنة األخي

لى ذلك فإن الموازنة التقديرية الحتياجات اإلنتاج من المواد األولية تقدم لنا إاألولية ضف 

ولية ة التقديرية لمشتريات المواد األالموازنلمطلوبة من المواد األولية فقط ،بينما الكميات ا

 .تكاليفها الكميات و االعتبارتأخذ بعين 

 

بناءا على ما سبق ذكره فإنه إلعداد الموازنة التقديرية للمشتريات من المواد األولية و

 :حتاج إلى البيانات التالية ن

 

 ؛اإلنتاج من كل مادة أولية احتياجاتكمية  -

 ؛المدة من كل مادة اوليةول ألكمية المخزون التقديري  -

 ؛المدة من كل مادة أولية ألخركمية المخزون التقديري  -

 .؛معدل تكلفة الوحدة الواحدة المشتراة من كل مادة أولية -

 :تم تحديد الكمية المراد شراؤها من كل مادة أولية طبقا للمعادلة التالية وي

 

كمية + كمية اإلنتاج من المادة األولية = المواد األولية  منكمية المشتريات 

 كمية مخزون أول المدة من المادة األولية -آخر المدة من المادة األولية  مخزون
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 :أما تكلفة المشتريات من المواد الولية فيتم حسابها كما يلي 

 

   الوحدة شراء سعر x األولية المواد المشتريات كمية = األولية المواد مشتريات تكلفة

من المواد األولية تم إعداده حسب المعطيات الخاصة بكل مادة يتم تقديم ذلك في جدول وي 

 .المراد شراؤها

 :مثال تطبيقي  

،إليك المعطيات اإلضافية  " CONF "معطيات المثال السابق لمؤسسة على  اعتمادا

 .2442 للمشتريات من المواد األولية لسنةالمطلوب منك إعداد الموازنة التقديرية التالية و

 :المعطيات اإلضافية 

من إحتياجات اإلنتاج  % 23بـ تحتفظ المؤسسة بمخزون مواد أولية آخر الفترة بقدر  -

 .لكل شهر

  .سبتمبر سعر شراء المواد األولية للكلغ الواحد و مخزون أول المدة لشهر -

 

 السكر البرتقال المشمش  التفاح  

 04 24 24 04 الشراءسعر 

 10223 134 244 234 مخزون أول المدة 
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 2442 األولية لسنةإعداد الموازنة التقديرية للمشتريات من المواد 

المواد 

 األولية

 ديسمبر نوفمب أكتوبر سبتمبر  البيان                  

 

 

 التفاح

PM 

 

 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية

 مخزون أخر المدة من  المواد+ 

 الموادالمدة من أول مخزون _ 

 المشتريات من المواد= 

 X  سعر الشراء للكغ الواحد 

 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

004 

123 

234 

 

04 

 

014 

11123 

123 

 

04 

 

004 

104 

11123 

 

04 

 

004 

10023 

104 

 

04 

 

 

 

 المشمش

AB 

 

 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية

 المدة من  المواد أخرمخزون + 

 المدة من المواد أولمخزون _ 

 المشتريات من المواد= 

 X  سعر الشراء للكغ الواحد 

 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

004 

204 

244 

 

24 

 

1244 

244 

204 

 

24 

 

1244 

244 

244 

 

24 

 

1244 

244 

244 

 

24 

 

 

 

 البرتقال

OR 

 

 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية

 مخزون أخر المدة من  المواد+ 

 المدة من المواد أولمخزون _ 

 المشتريات من المواد= 

 X  سعر الشراء للكغ الواحد 

 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

1224 

224 

134 

 

24 

 

1004 

004 

224 

 

24 

 

1004 

004 

004 

 

24 

 

1004 

004 

004 

 

24 

 

 

 

 السكر

SU 

 

 

 احتياجات اإلنتاج من المواد األولية

 الموادمخزون أخر المدة من  + 

 المدة من المواد أولمخزون _ 

 المشتريات من المواد= 

 X  سعر الشراء للكغ الواحد 

 كلفة المشتريات من المواد األولية= 

1324 

20223 

0223 

 

04 

 

1023 

030203 

20223 

 

04 

 

1004 

003 

030203 

 

04 

 

1004 

00023 

003 

 

04 
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 التقديرية للتموين  وازنةالم   -3 -الوحدة الدراسية

 :مقدمة  

التقديرية للمواد األولية الالزمة لإلنتاج يتوجب على  بعد االنتهاء من إعداد الموازنة

قسم التموين إعداد الموازنة التقديرية للتموين التي تهدف إلى ضمان كمية المواد األولية 

بأقل تكلفة امج اإلنتاج وشرائها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المناسبة والضرورية لبرن

التغيرات ،هذا تفاديا للمشاكل المرتقب حدوثها بسبب تقلبات األسعار لهذه المواد ،وممكنة 

فترة االنتظار خاصة للمواد المستوردة هذا للطلب والعرض ،الندرة ،المضاربة ،الموسمية 

خزون يضمن السير الجيد لنشاط المؤسسة بأقل تكلفة موين قدر من الما يدفع بالمؤسسة تك

 كلية ممكنة

 

 :تعريف الموازنة التقديرية للتموين   .1

 

هي جدول تقديري يشمل كميات المواد األولية للفترة المستقبلية الكافية لضمان عدم 

 :ت التاليةعلى البيانا يحتويهو ملية اإلنتاجية بسبب التموينات وتعطل الع

 

 ؛فترة الموازنة في المدى القصير -

 ؛....(أسبوعية ، شهرية )اإلستهالكات من المواد األولية  -

 ؛الطلبيات تسجيلمواعيد  -

 ؛تواريخ وصول الطلبيات -

 .فترة الموازنة  امتدادمخزون آخر المدة على  -

كل طلب  داألولية المراد الحصول عليها عنمن المواد (  المثلى ) االقتصاديةالكمية  -

  .التي تكفل تدنية تكاليف التخزينو
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 التقديرية للتموين تساعدنا في اإلجابة عن العديد من األسئلة وازنةالمويمكن القول أن 

 :أهمها 

 

 ؟ هي الكمية الالزمة شرائها في كل مرة ما -

 ؟ هي تواريخ الحصول على الطلبيات ما -

 ما هو الحد األدنى من المخزون الذي يجب المحافظة عليه؟ -

 

التقديرية للتموين البد من  وازنةضح لنا الصورة أكثر ونتمكن من إعداد المتتوحتى 

 :التعرض إلى بعض المفاهيم ذات الصلة بالموضوع والتي من أهمها

 

وهي كمية المخزون التي يتم طلبها والتي تجعل مجموع  :الكمية االقتصادية .2

رياضياً بناءاً على عدة  تكاليف المخزون في أدنى قيمها، وهي كمية يتم اشتقاقها

حيث ، ، الذي يفترض وجود دراية بالمستقبلWilson نماذج منها نموذج ويلسون

امكانية وجود ندرة في يقبل  كل من الطلب وآجال التموين معروفة بدقة مسبقا وال

المواد المطلوبة
29
.  

وهو مخزون عدم التأكد ويتم إنشائه لمقابلة الطلب الطارئ غير  :مخزون األمان .2

المتوقع، ويتحدد حجمه األمثل باستخدام بعض العوامل مثل تكلفة التخزين وتكلفة 

 .الخ...العجز

وهي النقطة التي يصل فيها مخزون األمان إلى حد معين  :نقطة إعادة الطلب  .0

 .يحدد مسبقاً، فتصدر المؤسسة أمر بالتوريد

وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ عقد صفقة الشراء وتاريخ  :مدة التموين .3

 .وصول الطلبية إلى مخازن المؤسسة

 

 :إعداد الميزانية التقديرية للتموين .0
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  :تطبيقي  مثال

 

 .2443خالل عام  "السالم" إليك المعلومات التالية حول مؤسسة 

 ؛وحدة 044: الكمية االقتصادية -

 ؛وحدة 044: 2440مخزون آخر شهر ديسمبر   -

 ؛شهر واحد: شهر، مخزون األمان 2مدة التموين  -

 .عملية الشراء تتم في بداية الشهر -

 

 

 :كمايليA وكانت الكمية الالزمة لإلنتاج من المادة األولية 

 

 12 11 14 40 40 40 40 43 40 42 42 41 األشهر

الكمياااااااات 

A 

400 300 600 200 100 200 300 100 600 400 600 400 

 

 

 : المطلوب

 .المدققةالمفصلة و التقديرية للتموين وازنةإعداد الم

 

 

 

 

 

 :الحل

 اعداد الموازنة التقديرية المفصلة -
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 التقديرية المفصلة للتموين موازنةال

 

 األشهر  التموينات   االستهالكات المخزون النهائي المخزون المصحح تواريخ الطلبيات

  700   12/04 

  300 400  1 

01/12/2004 700 0 300 700 2 

01/01/2005 800 100 600 700 3 

 600 -100 200  4 

  500 100  5 

  300 200  6 

01/05/2005 700 0 300 700 7 

  600 100  8 

01/07/2005 700 0 600 700 9 

01/08/2005 1000 300 400 700 10 

 400 -300 600  11 

01/10/2005 700 0 400 700 12 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الموازنة التقديرية المفصلة -
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 التقديرية للتموين المدققة موازنةال

 

 األشهر الطلبيات التوريدات اآلخراجات المخزون النهائي

700   700 12/2004 

300 400  700 1 

700 300 700  2 

800 600 700  3 

600 200   4 

500 100  700 5 

300 200   6 

700 300 700 700 7 

600 100  700 8 

700 600 700  9 

1000 400 700 700 10 

400 600   11 

700 400 700  12 

 

 

 

 

 

 

 (الكمية االقتصادية  ) حساب الحجم األمثل للمخزون   .0

ما  عادةمواد األولية عنصر دائم الحركة ويعتبر من اهم عناصر اإلنتاج والمخزون ال

الهدف الرئيسي من إدارته صف رأس المال العامل ،ونيشكل ثلث مخزونات المؤسسات و
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 ةتتطلب إدارته وسائل معينو.اسبة لغرض الصناعات التحولية بكميات من االحتفاظهو 

أهمها
30
 : 

 

 تحليل الطلبيات تحليل االحتياجات خالل فترة زمنية معينة ؛ -

 مراجعة دورية عن طريق الجرد المستمر؛ -

 

 :تكاليف إدارة المخزون .0

 :إن تكلفة التخزين مرتبطة على األقل بالعاملين 

 

 وهي تتمثل في مصاريف قسم التموين( أمر الشراء) تكلفة إعداد الطلبية  -

تكلفة االحتفاظ بالمخزون وهي تتمثل في أعباء تسيير قسم المخازن والمصاريف الماليةة  -

 .الناجمة عن االستثمار في المخزون وأخيرا األعباء التي تنجم عن تدني قيمة المخزون 

 

عةةن طريةةق تصةةغير التكلفةةة الكليةةة ( الكميةةة االقتصةةادية ) يتحةةدد الحجةةم األمثةةل للطلبيةةة 

 د ممكن ، والمثال التالي يوضح ذلكللمخزون إلى أدنى ح

 : تطبيقيمثال  

تكلفةة  روحدة في السنة ، تقةد 204بمقدار  A يتم تموين إحدى المؤسسات بمادة أولية

 03 بةةـ كمةةا تقةدر تكلفةةة إعةةداد الطلبيةةة، دج فةةي السةةنة  0االحتفةاظ بالوحةةدة فةةي المخةةزون بةـ 

دج
31
  . 

 تحديد الحجم األمثل للطلبية : المطلوب 

 :الحل 

 

 نقوم بحساب التكلفة الكلية للمخزون وذلك بالنسبة لكميات مختلفة للطلبيات 

 



54 
 

 204 104 124 04 04 حجم الطلبية

 104 04 124 03 24 متوسط المخزون

 1 2 2 0 0 عدد الطلبيات 

 024 204 204 104 124 تكلفة االحتفاظ بالمخزون

 03 04 123 104 204 تكلفة إعداد الطلبية

 003 034 203 204 204 الكليةالتكلفة 

 

 :مالحظات 

 

 نفترض أن نصف الطلبية ستخزن خالل كل الفترة .1

 وحدة 09نالحظ أن أقل تكلفة كلية تكون عند حجم  .2

هةةذا يةةتم عنةةدما عنةةدما تكةةون تكلفةةة االحتفةةاظ الكليةةة مسةةاوية للتكلفةةة الكليةةة لتحضةةير  .3

 وإعداد الطلبيات 

 

 الرسم البياني   .0

التكلفةةة الكليةةة وتكلفةةة االحتفةةاظ وتكلفةةة االعةةداد، حيةةث المحةةور نقةةوم بتمثيةةل كةةل مةةن  

 األفقي يمثل الكميات والمحور العمودي يمثل التكاليف

نقطة التقاطع بين تكلفةة االحتفةاظ وتكلفةة االعةداد عنةد اسةقاطها علةى محةور الفواصةل تمثةل 

 .الكمية االقتصادية المراد الحصول عليها

 

 : البرهان الجبري.14

 

يمكن أن نبرهن على ذلك جبريا
32
: 

 تكلفة إعداد الطلبيات+  تكلفة االحتفاظ  = التكلفة الكلية 
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 تكلفة االحتفاظ بالوحدة Xمتوسط المخزون = تكلفة االحتفاظ 

 تكلفة إعداد الطلبية Xعدد الطلبيات = تكلفة إعداد الطلبيات 

 

 :إذا رمزنا بـ 

C  : الكمية المطلوبة خالل الفترة 

Q  :حجم الطلبية 

b  :تكلفة إعداد الطلبية 

a :  تكلفة االحتفاظ بالوحدة 

M  :التكلفة الكلية 

 

 Q/2 x a= تكلفة االحتفاظ 

 C/Q x b= تكلفة إعداد الطلبيات

 C/Q x b  +Q/2 x a  =M= التكلفة الكلية 

 

ولكةي نتوصةل إلةى تحديةد ذلةك نبحةث عةن أدنةى  Qالمراد هنا هو تحديد الكمية االقتصةادية 

 وذلك بحساب المشتقة االولى وجعلها مساوية للصفر  Mقيمة لدالة التكلفة الكلية 

M' = - Cb/Q
2
 + a/2 = 0  

Q = ( 2Cb/a)
1/2

وإذا طبقنةةا هةةذا القةةانون علةةى المثةةال السةةابق تكةةون الكميةةة  

االقتصادية     
 1/2

Q = ( 2x360x45/4)
             

              04   = Q  

 

 التقديرية للعمل واألجور  وازنةالم -0 -الوحدة الدراسية

 

 :مقدمة
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الموازنة التقديرية لتكلفة  باسمالتي تعرف كذلك إن الموازنة التقديرية لألجور و

العمل المباشر إحدى الموازنات الفرعية المرتبطة بالموازنة التقديرية لإلنتاج مثلها في ذلك 

مثل الموازنة التقديرية للمواد األولية و ذلك و ذلك بخالف وحيد يتمثل في عدم قابلية 

المطلوبة للوفاء  اتاالحتياجخدمات العمال للتخزين ، موازنة العمل المباشر توضح لنا 

دا إلى الكمية المخططة لإلنتاج ببرنامج اإلنتاج من كل نوع من أنواع العمالة المباشرة استنا

 .العملية اإلنتاجية في هذه العمالة استخدامإلى الدراسة الفنية الهندسية لمعدالت و

 

 :تعريف الموازنة التقديرية لألجور .1

مج اإلنتاج خالل فترة العمالة المباشرة الالزمة لبرناهي تلك الموازنة التي تهتم بتقدير 

المتوقعة خالل فترة تظهر تكلفة العمل المباشر للوقت وفقا لمعدالت األجور الموازنة ،

 .مل المباشر وفق المعادلة التاليةلذلك تتحدد تكلفة العوالموازنة ،

 األجر معدل xزمن إنتاج الوحدة  xاإلنتاج التام = تكلفة العمل المباشر 

 

 :نشير إلى أن األجور نوعان 

 : األجور المباشرة .2

بعبارة مباشرة في العمليات اإلنتاجية ،و والتي نقصد بها مقدار كلفة العمل التي تدخل

تقاس تكلفة هذا العمل ذي يساهم مباشرة في صنع المواد وتحويلها وأخرى هو العمل ال

 .باألجور المباشرة عنها بوحدات نقدية يعبر 

 

  :األجور غير مباشرة   .2
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شراف بنظام العمليات الصناعية اإلعاملين الذين يقومون بالمراقبة وتتمثل في أجور ال

غير هي تدخل ضمن الموازنة التقديرية للتكاليف الصناعية وبمراكز الخدمات الفنية و

 .المباشرة

  :أهمية الموازنة التقديرية لألجور .0

 :ترجع أهمية إعداد الموازنة التقديرية لألجور إلى أنها 

 .تساعد في تقدير عدد و نوعية العمالة المطلوبة لإلنتاج التقديري  -

  .تساعد في تقدير التمويل المطلوب لسداد تكاليف العمالة قبل تنفيذ الموازنة بوقت كاف -

م وتكلفة تنفيذه لمتابعة تص بالوقت المخطط لهتقدم لإلدارة بيانات عن العمالة فيما يخ -

 .إحكام الرقابة عليهفعليا و

 

البيانات  تم إعداد الموازنة التقديرية لألجور المباشرة فإن األجر يتطلب توفريحتى 

 :التقديرية التالية 

 

 ؛كمية اإلنتاج التقديري لكل فترة من فترات الموازنة -

اإلنتاج من كل نوعية من لكل وحدة من وحدات معدل الساعات المباشرة الالزمة  -

 ؛نوعيات العمالة

 .ة من كل نوعية من نوعيات العمالةلكل ساعمعدل تكلفة العمل المباشر  -

 

هي في ة التقديرية للتكاليف المباشرة والمراجع تتكلم عن الموازن بعض هناك :مالحظة

الموازنة التقديرية للمواد األولية الالزمة حقيقتها عبارة عن موازنة تجمع بين موازنتين هما 

هذا إعتمادا على محاسبة التكاليف التي تعتبر األعباء و.لإلنتاج والموازنة التقديرية لألجور 

 .المباشرة  والمستعملة في اإلنتاج وكمية اليد العاملةالمباشرة متمثلة في المواد األولية 

 : مثال تطبيقي
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إلنتاج الثالجات مقرها الرئيسي بشارع أبطال الجزائر بالبليدة  " FROID "مؤسسة 

 :تنتج نوعان من الثالجات هما 

PFR  ثالجات الحجم الصغير. 

GFR  ثالجات الحجم الكبير. 

 

 :لألجور قدمت لك المعطيات التاليةالتقديرية  ةموازنالإعداد أجل من و 

 

 . 2413كانت كمية اإلنتاج التقديري للثالثي الثاني من سنة  -

 جوان ماي أفريل األشهر/ المنتج

PFR 244 234 244 

GFR 144 244 244 

 

ساعات العمل المباشرة لكل وحدة منتجة خاصة بنوعين من اليد العاملة المباشرة خالل  -

 .مرحلة إنتاجية واحدة

 PFR GFR األشهر/ المنتج

 ساعاتان ساعة ونصف المتخصصة العمالة

 نصف ساعة ساعة العمالة العادية

 

دج للعمالة  24دج و 04لساعة عمل مباشرة للعمالة المتخصصة  معدل األجر التقديري -

 .العادية

 .لفترة الموازنةإعداد الموازنة التقديرية لألجور المباشرة  :المطلوب
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 PFR التقديرية لألجور الخاصة بالثالجات صغيرة الحجمالموازنة 

هر
ش

أل
ا

 

كلفة  العمالة العادية العمالة المتخصصة

العمل 

 الكلية

الواجب الكمية 

 انتاجها

سا عمل 

 متخصصة

 عاتسا

 كلية

أجر 

 ساعة

كلفة العمالة 

 المتخصصة

سا عمل 

 عادية

 عاتسا

 كلية

أجر 

 ساعة

كلفة العمالة 

  العادية

 1044 0444 24 244 1 12444 04 244 1.3 244 أفريل

 22344 0344 24 234 1 13444 04 203 1.3 234 ماي

 20344 0444 24 244 1 10444 04 034 1.3 244 جوان

 

 GFRالحجم  كبيرةالموازنة التقديرية لألجور الخاصة بالثالجات 

هر
ش

أل
ا

 

كلفة  العمالة العادية العمالة المتخصصة

العمل 

 الكلية

الواجب الكمية 

 انتاجها

سا عمل 

 متخصصة

 عاتسا

 كلية

أجر 

 ساعة

كلفة العمالة 

 المتخصصة

سا عمل 

 عادية

 عاتسا

 كلية

أجر 

 ساعة

كلفة العمالة 

  العادية

 0344 1344 24 34 د 24 0444 04 244 2 144 أفريل

 10444 2444 24 144 د 24 10444 04 044 2 244 ماي

 20344 0344 24 134 د 24 20444 04 044 2 244 جوان
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 ألجورجمالي الموازنة التقديرية إل

 

 كلفة العمل االجمالية GFRكلفة العمل الكلية  PFRكلفة العمل الكلية  األشهر

 20344 0344 1044 أفريل

 01344 10444 22344 ماي

 30444 20344 20344 جوان

 

 التقديرية للتكاليف المباشرة  وازنةالم .3

وتسمى كذلك بالموازنة التقديرية لتكاليف الموازنة التقديرية للتكاليف المباشرة 

االنتاج هي عبارة عن جدول يحتوي بيانات نقدية مرتبطة أساسا بكمية المواد األولية 

 . مدى القصيرلفترة الموازنة المرتقبة في الالالزمة لإلنتاج وإجمالي تكاليف اليد العاملة 

 : مثال تطبيقي

اعتمادا على معطيات المثال السابق لموازنة العمل واألجور، نقدم لك موازنة 

تقديرية للمواد األولية الضرورية لإلنتاج لنفس الفترة، والمطلوب منك إعداد الموازنة 

 .التقديرية للتكاليف المباشرة لإلنتاج 

  التقديرية لكمية المواد األولية الالزمة لإلنتاج وازنةالم 

الكمية الواجب إنتاجها  األشهر

 (وحدة )

الالزمة  ميةكال

 إلنتاج وحدة واحدة

الالزمة  ميةكال

 إلنتاجل

سعر 

 الشراء

الكلفة االجمالية للمواد 

 األولية الالزمة لإلنتاج

 20444 2 10444 1 10444 أفريل

 20444 2 12444 1 12444 ماي

 20444 2 12444 1 12444 جوان

 00444  20444  20444 المجموع

 

 :الحل
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 .الموازنة التقديرية لتكالف االنتاج هيموازنة تجميع لموازنتي المواد األولية واألجور -

 

 الموازنة التقديرية إلجمالي ألجور

 كلفة العمل االجمالية GFRكلفة العمل الكلية  PFRكلفة العمل الكلية  األشهر

 20344 0344 1044 أفريل

 01344 10444 22344 ماي

 30444 20344 20344 جوان

 

  الموازنة التقديرية لكمية المواد األولية الالزمة لإلنتاج 

الكمية الواجب إنتاجها  األشهر

 (وحدة )

الالزمة  ميةكال

 إلنتاج وحدة واحدة

الالزمة  ميةكال

 إلنتاجل

سعر 

 الشراء

 الكلفة االجمالية للمواد

 األولية الالزمة لإلنتاج

 20444 2 10444 1 10444 أفريل

 20444 2 12444 1 12444 ماي

 20444 2 12444 1 12444 جوان

 00444  20444  20444 المجموع

 اإلنتاج المباشرة تكاليفلالتقديرية ل موازنةال

تكلفة المواد األولية  األشهر

 الالزمة لإلنتاج

كلفة اليد العاملة 

 اإلجمالية

إجمالي تكاليف 

 اإلنتاج المباشرة

 33344 20344 20444 أفريل

 30344 01344 20444 ماي

 04444 30444 20444 جوان

 143344 20344 00444 المجموع
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غير    الصناعية  التقديرية للتكاليف وازنةلما  -0 -الوحدة الدراسية

 المباشرة

 مقدمة

المباشرة كل التكاليف الصناعية تظهر الموازنة التقديرية للتكاليف الصناعية غير 

لإلنتاج باستثناء كل من المواد األولية المباشرة التي تم تحديدها في موازنة المواد األولية 

الالزمة لإلنتاج واألجور المباشرة  التي تم تحديدها في الموازنة التقديرية للعمل 

اد الخام واألجور تسمى واألجور،حيث أن الموازنة التقديرية التي تجمع تكلفة كل من المو

 .بالموازنة التقديرية لتكاليف المباشرة لإلنتاج 

 

 :تعريف التكاليف الصناعية غير المباشرة و موازنتها التقديرية   .1

التكاليف الصناعية غير المباشرة هي كافة المصاريف التي ال يمكن أن تحمل مباشرة 

،وهذه التكاليف تعتبر غير مباشرة ( التوزيع  الشراء ، اإلنتاج ،) على مركز تكلفة معين 

من  تعتبر،وألنها تصرف بشكل إجمالي لحساب عدة مراكز بكلفة أو وحدات إنتاجية 

ما يلي هي تشتمل علىومكونات سعر التكلفة للمنتج 
33
 : 

 .األجور غير المباشرة  -

 .اهتالكات االستثمارات  -

 .القوة المحركة ، الطاقة والوقود  -

 .ريف الصيانة واإلصالح المختلفةاإليجار ومصا -

 .مصاريف البحوث وتطوير اإلنتاج  -

 .مصاريف التأمين والمصاريف األخرى المتنوعة -

 

عبارة عن جدول يتم فيه  الموازنة التقديرية للتكاليف الصناعية غير المباشرة هيأما 

ترتيب التكاليف سالفة الذكر إلى قسمينتصنيف و
34
  : 
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 .تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة  -

 .تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة  -

إن الميزانية التقديرية للمصروفات الصناعية غير المباشرة تعتبر أداة فعالة للرقابة على 

هذه المصروفات عن طريق إجراء المقارنة بين المصاريف المتحققة والمصاريف المقدرة 

 .ابهاوتحديد مقدار االنحرافات وأسب

 

هي النشاط األكثر تأثيرا على التكاليف  ةفترض أن ساعات العمل المباشريكما 

ة والتي يعبر عنها الصناعية غير المباشرة و بالتالي سيتم استخدام ساعات العمل المباشر

كأساس لتحميل المنتجات بالتكاليف الصناعية غير المباشرةبحجم النشاط 
35
       . 

 

مباشرة فإنه يجب توفير الغير نتمكن من إعداد الموازنة التقديرية للتكاليف  حتىو

البيانات التقديرية التالية
36
 : 

 ؛كمية اإلنتاج التقديري  -

 ؛معدل الساعات المباشرة لكل وحدة من وحدات اإلنتاج -

لك على ذالمعدل التقديري للتكلفة الصناعية غير المباشرة لكل ساعة عمل مباشر و  -

 .غير المباشرة  ةكل بند من التكاليف الصناعيمستوى 

 :لتكاليف الصناعية غير المباشرةإعداد الموازنة التقديرية ل .2

 :   تطبيقي  مثال

في إحدى المؤسسات الصناعية كانت تقديرات اإلنتاج معبر عنها بساعات العمل  

غير أما التكاليف الصناعية ، شهريا عمل ساعة 24444 تعادل 1004المباشر لعام 

لكل ساعة عمل مباشرة فقد كانت كما يلي( الثابتة منها والمتغيرة ) المباشرة 
37
: 

 

 

 )     معدل النفقات لكل ساعة عمل مباشرة )   نفقات ثابتة شهريا البيان
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 ( ساعة/دج (دج

 - 114444 الرواتب

 1 20444 األجور

 4212 2344 مواد أولية غ م

 - 11344 صيانة

 4224 - االجتماعية الخدمات

 4224 - قطع الغيار

 4204 - الخدمات العامة

 4224 - القوى المحركة

 - 2044 االهتالكات

 - 1044 التأمين

 - 1044 مصاريف  مختلفة

  132044 المجموع

 

 

 :المطلوب

إعداد الميزانية التقديرية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للمؤسسة خالل عام 

1004. 

 

 :الحل

النفقات  احتسابنبدأ أوال بتحديد النفقات الشهرية الخاصة بالثالثي األول و من بعد ذلك  -

 .للثالثيات المتبقية من السنة 

 

 

 1004قائمة النفقات الشهرية و الثالثية المقدرة خالل عام 
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النفقات  البيان

الثابتة 

 (دج)شهريا 

مج م ص  النفقات المتغيرة

( ث م)غ م 

 شهريا

 م ص ص

 ن ص م ش م ن س م سا ع م غ م ث

 224444 114444 - - - 114444 الرواتب

 102444 30444 24444 1 24444 20444 األجور

 10244 0144 2044 4212 24444 2344 مواد أولية غ م

 20344 11344 - - - 11344 صيانة

 20444 0444 0444 4224 24444 - الخدمات االجتماعية

 10444 0444 0444 4224 24444 - قطع الغيار

 20444 12444 12444 4204 24444 - الخدمات العامة

 10444 0444 0444 4224 24444 - القوى المحركة

 0044 2044 - - - 2044 االهتالكات

 0244 1044 - - - 1044 التأمين

 0044 1044 - - - 1044 مصاريف  مختلفة

 001244 224044 00044 - - 132044 المجموع

 

 ؛ ساعة عمل مباشرة: س ع م  -

 ؛ معدل النفقات لكل ساعة عمل مباشرة: م ن س م  -

 ؛النفقات الصناعية المتغيرة شهريا: ن ص م ش  -

مجموع المصاريف الصناعية غير المباشرة الثابتة : شهريا ( ث م )مج م ص غ م  -

 ؛والمتغيرة شهريا

 .المصاريف الصناعية غير المباشرة لكل ثالثي :م ص ص غ م ث  -

 

 1004التقديرية للمصاريف الصناعية غير المباشرة خالل سنة  وازنةالم
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الثالثي  البيان

 األول

 مج ت م ت ثا الثالثيات األخرى

الثالثي 

 الثاني

الثالثي 

 الثالث

الثالثي 

 الرابع

 1224444 - 1224444 224444 224444 224444 224444 الرواتب

 000444 204444 200444 102444 102444 102444 102444 األجور

 02244 02244 24444 10244 10244 10244 10244 مواد أولية غ م

 120444 - 120444 20344 20344 20344 20344 صيانة

 140444 140444 - 20444 20444 20444 20444 الخدمات إ

 02444 02444 - 10444 10444 10444 10444 قطع الغيار

 100444 100444 - 20444 20444 20444 20444 الخدمات العامة

 02444 02444 - 10444 10444 10444 10444 القوى المحركة

 22044 - 22044 0044 0044 0044 0044 االهتالكات

 10044 - 10044 0244 0244 0244 0244 التأمين

 10244 - 10244 0044 0044 0044 0044 مصاريف م

 2000044 000244 1003444 001244 001244 001244 001244 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 التقديرية للتكاليف التسويقية  وازنةالم     -0 -الوحدة الدراسية

 :مقدمة
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ازنة التقديرية المو،والتي تسمى كذلك بالموازنة التقديرية للتكاليف التسويقيةإن 

كاليف المرتبطة بوظيفة التسويق والمتمثلة مختلف الت التوزيع تهتم بتقديرلمصروفات البيع و

 األخرى األعباءعموما في تكلفة البيع والتوزيع كعموالت البيع وتكاليف الشحن والنقل و

غيرها من باقي التكاليف ذات التكاليف ار  المحالت واالستثمالمترتبة عن المعارض 

 .بالنشاط التسويقي

 .المفاهيم المرتبطة بوظيفة التسويق في المؤسسة بداية البد بالتذكير ببعض 

 : مصاريف البيع .1

يمكن تعريف مصاريف البيع بأنها كافة المصاريف التي تحملها المؤسسة لغرض  

زيادة المبيعات وكسب رضا الزبائن والتي تشمل مصاريف إعداد دليل المنتجات مصاريف 

 ...النماذج المجانية إلخ

 : مصاريف التوزيع .2

كافة المصاريف التي تتحملها المؤسسة ابتداء من خروج المنتجات تامة الصنع           

من الورش اإلنتاجية وانتهاء بتسليم وإيصال هذه المنتجات إلى المستهلك وتشمل مصاريف 

التدفئة التبريد، مصاريف النقل والتوزيع مصاريف التأمين على البضائع الخسائر 

 ...إلخ  تواالتالفا

 : ويقالتس .2

يمكن تعريف التسويق بأنه استخدام العلوم التطبيقية لتنسيق الجهود المتعلقة بتخطيط  

وتنظيم ورقابة أوجه النشاط الذي يؤدي إلى ضمان  تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى 

 .المستهلك بما يؤدي إلى إشباع رغباته من جهة وتحقيق أهداف المؤسسة من جهة أخرى

 : تكاليف التسويق .0

تعبر التكاليف التسويقية عن كلفة أداء الوظائف المتعلقة بعملية إيصال المنتجات  

والبضائع والخدمات من المؤسسة إلى المستهلك وتشمل عن تكاليف الدعاية واإلعالن ، 
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األبحاث التسويقية والدراسات المتعلقة بالسوق كلفة تخزين المنتجات التامة الصنع كلفة 

 :ويمكن تقسيمها إلى....الخالتعبئة والتغليف 

  :تكاليف التسويق المباشرة  .1.0

وهي التكاليف التي يمكن ربطها مباشرة باألقسام أو بمناطق التوزيع او بالمنتجات أو  

 .هي تتكون في كل قسم أو منطقة توزيع ،بالوظائف 

 : تكاليف التسويق غير المباشرة .2.0

فهي التكاليف التي ترتبط بأكثر من نشاط أو بأكثر من منتج أي أنها تكاليف مشتركة  

 ......لنواحي مختلفة من النشاطات كاإليجار والكهرباء والغاز 

 :أهداف الموازنة التقديرية للتسويق   .3

يؤدي إعداد الموازنة التقديرية لمصروفات البيع و التوزيع إلى تحقيق األهداف 

التالية
38
 : 

أفضلها  اختيارالتي تكفل تنفيذ خطة المبيعات ،و تاحة الوقت الكافي لدراسة الوسائلإ -

 ؛االقتصاديةالتكلفة من حيث الفاعلية و

 ؛التعرف على المناطق التي تنخفض فيها معدالت التسويق -

لهذا الغرض يمكن إتباع ى عناصر نفقات البيع و التوزيع ،وتحقيق رقابة فعالة عل -

 :الوسائل التالية 

 ؛ختالفاتاالبدراسة اسباب مقارنة النفقات الفعلية والتقديرية عن كل فترة زمنية ،و - أ

تحديد معدل تكلفة توزيع الوحدة من السلع أو المنتجات خالل عدد من الفترات  -ب 

دراسة األسباب التي تؤدي إلى تغيرها لمتوالية ،والتعرف على إتجاه هذه المعدالت ،وا

 ؛أدنى حد ممكنحتى يتسنى تخفيضها إلى 

ربع ) نسبيا  ديد نسبة نفقات البيع و التوزيع إلى قيمة المبيعات عن فترات قصيرةتح -ج

متابعة التغيرات التي تطرأ على هذه النسبة خالل الفترات المناظرة من و( سنوية او شهرية 

و من أمثلتها ) و ذلك مع مراعاة اآلثار الطويلة اآلجل لبعض النفقات  –سنة على أخرى 

 ( .تكاليف الحمالت اإلعالنية 
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مقارنة  تكلفة التوزيع بكل من مناطق التسويق  أو فروع البيع المختلفة ، في ضوء  -د

 .العوامل التي تؤثر على التكلفة 

مقارنة المتوسط السنوي لنفقات البيع و التوزيع بالمعدالت السائدة في المشروعات  -هـ

 .المناظرة 

: تحقيق الرقابة على تكلفة كل من الوظائف التي تؤديها مراكز الخدمات التسويقية  -

 ( .البيع –اإلئامان و التحصيل  –النقل  –التخزين ) التي  سبقت اإلشارة إليها 

 

 :نة التقديرية لمصروفـات البيع و التوزيع  أسس إعداد المواز  .0

إعداد هذه الموازنة على المقومات اآلتيةيعتمد       
39
 : 

تبويب العناصر التي تتكون منها في مجموعتين وفقا لطبيعة هذه العناصر و  - :أوال 

 .نفقات ثابتة ، نفقات متغيرة : اتجاهاتها إلى 

كل عنصر على أساس المعلومات المتاحة ، و من المعتاد أن ( قيمة)تقدير تكلفة  -: ثانيا

 .تحسب هذه التقديرات عن فترات شهرية او ربع سنوية 

تصوير الموازنة على أساس الربط بين المصروفات و الفترات الزمنية التي تعلق  - :ثالثا

 .بها من جهة ، و بمناطق التوزيع من جهة أخرى 

 :  ت الالزمة العداد الموازنة التخطيطة لتكاليف البيع و التوزيعالبيانا.0

 : حتى يمكن اعداد هذه الموازنة يجب توفير البيانات التالية 

 .قيمة المبيعات لكل سلعة على حدة و في كل فترة على حدة كمية و-1

 .معدل تكلفة البيع و التوزيع و ذلك بالنسبة لكل بند من بنود هذه التكاليف -2

 

 :تطبيقي  مثال

استخرجت البيانات التالية من دفتر إحدى الشركات عن فترة ثالثة أشهر المنتهية في  

 :24/40/ 1000 
40
. 
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 (ج د)المنطقة الجنوبية  (دج) المنطقة الوسطى  (دج ) المنطقة الشمالية  البيانات

 المبيعات

 مج التكاليف الصناعية

 مصاريف البيع

مصاريف التعبئة 

 والتغليف

 مصاريف التخزين

 مصاريف إدارية

244444 

244444 

24444 

3444 

2444 

0444 

244444 

124444 

0444 

2444 

2444 

3444 

144444 

04444 

3444 

2444 

1444 

2444 

 

 : أما المصاريف غير المباشرة فقد كانت تفاصيلها كما يلي 

 .دج مصاريف الدعاية واإلعالن  13444

 . و التحصيل دج مصاريف اإلئتمان 0444

 .    دج مصاريف إدارة المركز الرئيسي 12444

 .1، 2، 3: أما عدد وكالء البيع في المناطق المذكورة أعاله على التوالي 

 

 :   المطلوب

 إعداد قائمة تكاليف التسويق وقائمة نتائج األعمال لمناطق التوزيع المذكورة أعاله    

 

 

 

 

 :الحل

 .24/40/1000التوزيع للفترة المنتهية في  قائمة تكاليف التسويق لمناطق

 

المنطقة  المجموع نوع المصروفات 

 الشمالية 

المنطقة 

 الوسطى 

المنطقة 

 الجنوبية 

 أساس التوزيع

 مباشرة 3444 0444 24444 21444 مصاريف البيع

 مباشر 2444 2444 3444 14444 مصاريف تغليف
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 مباشر 1444 2444 2444 0444 مصاريف تخزين

بنسبة  2344 3444 0344 13444 اإلعالن م 

 المبيعات

 عدد الوكالء 1444 2444 2444 0444 م إئتمان تحصيل

  11344 10444 20344 00444 المجموع

  

 

 24/40/1000قائمة تكاليف التسويق لمناطق التوزيع للفترة المنتهية 

 

المنطقة  المجموع البيانات

 الشمالية

المنطقة 

 الوسطى

 المنطقة

 الجنوبية

 المالحظات

 المبيعات

 تكاليف صناعية

 تكاليف تسويقية

044444 

014444 

00444 

244444 

244444 

20344 

244444 

124444 

10444 

144444 

04444 

11344 

مباشرة 

الجدول 

 أعاله

 مج كلفة المبيعات

 هامش الربح اإلجمالي

 م اإلدارية في المناطق

 م المركز الرئيسي 

000444 

122444 

10444 

12444 

220344 

01344 

0444 

0444 

120444 

02444 

3444 

0444 

141344 

(1344) 

2444 

2444 

توزيع 

حسب 

نسبة 

 المبيعات

 مج م اإلدارية

 صافي الربح

 مبيعات/النسب الربح 

20444 

00444 

13.00% 

13444 

00344 

13.04% 

0444 

32444 

20.34% 

0444 

(3344) 

3.3% 

 

 

 خسارة 

 

 

 

 :تطبيقيمثال  

ظهرت البيانات التالية في سجالت إحدى المؤسسات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

24/40/1000. 

 المنتج د المنتج ج  المنتج ب المنتج أ  البيانات

 134444 244444 134444 244444 المبيعات
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 03444 124444 124444 244444 كلفة اإلنتاج

 3444 3444 3444 14444 مصاريف اإلشهار

 3444 0444 3444 12444 عموالت الوكالء

 

 :أما المصاريف المشتركة لجميع المنتجات فقد كانت كما يلي 

 .دج 32999مصاريف البيع  -

 .دج 20999مصاريف التغليف  -

 .دج 0999مصاريف اإلئتمان التحصيل  -

 .دج 0999مصاريف التخزين  -

 .دج 10999مصاريف مختلفة أخرى  -

 .دج 10999مصاريف إدارية  -

 :وإليك المعلومات المكملة األخرى 

 المنتج د المنتج ج  المنتج ب المنتج أ  البيانات

 2234 2444 2234 0344 كمية المنتجات المباعة

 203 234 234 123 عدد طلبيات العمالء المجهزة

 24444 34444 24444 34444 متوسط قيمة المخزون

 

 :   المطلوب

 .   إعداد كشف توزيع التكاليف التسويقية على السلع المختلفة -

 .قائمة نتائج األعمال المقسمة على السلع المختلفة -

 :الحل

  قائمة توزيع التكاليف التسويقية موزعة على المنتجات المختلفة

 

المنتج  المنتج أ  المجموع البيانات

 ب

المنتج 

 ج 

المنتج 

 د

 أساس التوزيع

 مباشر 3444 3444 3444 14444 23444 الدعاية

 مباشر 3444 3444 3444 12444 24444 عمولة الوكالء

 نسبة مبيعات 0444 0444 0444 12444 22444 م البيع
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كمية السلع  0344 0444 0344 0444 20444 م التغليف

 المباعة

 عدد الطلبات 1344 1444 1444 344 0444 م التحصيل

 متوسط المخزون 1344 2344 2344 2344 0444 م التخزين

 قيمة المبيعات 2444 0444 0444 0444 10444 م أخرى

  20344 20344 20444 32444 120444 مج ت التسويق

 

 

  .قائمة نتائج األعمال المبوبة حسب المنتجات المختلفة لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 المالحظات المنتج د المنتج ج  المنتج ب المنتج أ  المجموع البيانات

 المبيعات

 تكاليف صناعية

 تكاليف تسويقية

044444 

323444 

120444 

244444 

244444 

32444 

134444 

124444 

20444 

244444 

124444 

20344 

13444 

03444 

20344 

 مباشر

الجدول 

 أعاله

 مج كلفة المبيعات

 هامش الربح اإلجمالي

 مج م اإلدارية

000444 

120444 

10444 

232444 

00444 

0444 

130444 

(0444) 

2444 

130344 

03344 

0444 

141344 

00344 

2444 

 

 

قيمة 

 المبيعات

 صافي الربح

 مبيعات/النسب الربح 

124444 

13% 

02444 

10% 

(0444) 

0% 

01344 

24.03% 

03344 

24.22% 

 

 

 

 

 : التقديرية لمصاريف التوزيع والبيع  وازنةإعداد الم.0

 

 :تطبيقي  مثال

مؤسسة العافية مؤسسة تجارية متخصصة بتوزيع المنتجات الغذائية من مشتقات  

الحليب، وإن فرعها في المرادية متخصص بتسويق األجبان من األنواع التالية
41
: 

 الجبن األبيض -الجبن األصفر،  -الجبن الطري،  -
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 الوحدة كلغ: كما يلي 1001وكانت التقديرات الكمية للمبيعات خالل السداسي الثاني من 

 الجبن األبيض الجبن األصفر الجبن الطري الفترة

 2244 3044 0444 الثالثي الثالث

 0044 0044 3444 الثالثي الرابع

 0044 14044 0444 المجموع

وأسعار البيع للكيلو غرام الواحد فهي كما  1001أما أسعار تكلفة الشراء في بداية جويلية 

 :يلي

 الجبن األبيض الجبن األصفر الجبن الطري البيان

 دج 04 دج 04 دج 34 سعر تكلفة الشراء

 دج 144 دج 124 دج 00 سعر البيع

إبتداء من  %12وفي سعر البيع بـ  %14يتوقع زيادة في سعر التكلفة بـ  

41/14/1001. 

 الوحدة كلغ: أما تقديرات التخزين من هذه األجبان فقد كانت كما يلي

 الجبن األبيض الجبن األصفر الجبن الطري التواريخ

41/40/1001 044 244 244 

24/40/1001 244 244 144 

21/12/1001 244 234 134 

 :التكاليف التسويقية التي يتحملها فرع المرادية فكانت كما يلي 

 .دج سنويا 100999إيجار الفرع ومحل البيع  -1

في السداسي الثاني من % 13دج يتوقع زيادتها بـ  09999الرواتب المدفوعة في جوان  -2

1001 . 

دج عمرها اإلنتاجي 1999999يستعمل الفرع شاحنة لتوزيع منتجاته كلفة شرائها  -3

 .سنوات 19

 : أما التكاليف التسويقية المتغيرة فقدرت كما يلي 

كل نوع من أنواع األجبان المذكورة يحتاج إلى غالف خاص به، وأن تكلفة تغليف كلغ  -1

 .دج على التوالي 3 دج، 0دج،  2: الواحد هي
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 .من قيمة المبيعات% 13يدفع الفرع عمولة على المبيعات إلى وكالء البيع مقدارها  -2

 من قيمة المبيعات% 42يؤمن الفرع على مبيعاته بتكلفة  -3

إلى  91/90/1001إعداد الميزانيات التقديرية التالية للفترة من : المطلوب 

31/12/1001: 

 .اتالميزانية التقديرية للمبيع -

 .الميزانية التقديرية للمشتريات -

 .الميزانية التقديرية للتكاليف التسويقية -

 : الحل

 21/12/1001إلى  41/40/1001الميزانية التقديرية للمبيعات من 

 الجبن األبيض الجبن األصفر الجبن الطري الفترة

 قيمة سعر كمية قيمة سعر كمية قيمة سعر كمية

 224444 144 2244 002444 124 3044 244444 03 0444 2ثالثي

 313244 112 0044 003124 12020 0044 024444 00 3444 0ثالثي

 023244 - 0044 1210124 - 14044 024444 - 0444 المجوع

 

 

  

 التقديرية للمقبوضات والمدفوعات  وازنةالم    -0 -الوحدة الدراسية

 :مقدمة

 :إن غاية إدارة التسيير المالي للمؤسسة

 .تحقيق الربحية -

 توفير السيولة النقدية  -

وبمعنى أخر ترشيد استعمال الموارد واالستخدام األمثل لها وذلك عن طريق ترشيد  

 .القرارات المالية التي تتخذها المؤسسة
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 :    مفهوم التدفقـات النقدية   .1

الحيازة يقصد بالتدفقات النقدية حركة الموارد النقدية التي تمتلكها المؤسسة من لحظة  

 .واستعمالها لهذه الموارد النقدية في المجاالت المخصصة وعودتها كموارد نقدية 

 :في العناصر التاليةالمقبوضات  ويمكن حصر موارد المؤسسة  والتي تسمى 

 .األموال التي يقدمها أصحاب المؤسسة والمساهمين -

 مختلف القروض التي تتحصل عليها المؤسسة  -

 .المبيعات النقدية -

 .بيعات اآلجلة المستحقةالم -

 : فهي المدفوعاتأما استخدام هذه الموارد والتي تسمى 

 .شراء األصول الثابتة -

 .شراء األصول المتداولة ومستلزمات اإلنتاج -

 .مصاريف التسيير والرواتب واألجور -

 .مصاريف البيع والتوزيع والتخزين -

 .تسديد االلتزامات والفوائد -

 .الضرائب وتوزيع النتائج تسديد -

 :إعداد الميزانية التقديرية للتدفقـات النقدية .2

نقوم بإعداد الميزانية التقديرية للتدفقات النقدية لغرض معرفة مقدار ما سيرد إلى  

المؤسسة من مبالغ نقدية ومقدار ما ستدفعه في فترة معينة وبمعنى أدق فإن هذه الميزانية، 

انية توضح لنا مكونات المقبوضات والمدفوعات وأوقات القبض وبمعنى أدق فإن هذه الميز

والدفع وبذلك تستطيع المؤسسة معرفة مقدار السيولة النقدية المتوقع الحصول عليها في 

فترة محددة، وتساعد إدارة المؤسسة في إتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة للحصول على 

 .ة وبأحسن الشروطاألموال التي تحتاجها وفي األوقات المناسب
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 ديسمبرفي إحدى المؤسسات التجارية كانت كميات المبيعات المقدرة من   :تطبيقي  مثال

 : كما يلي 09 إلى جوان

 04جوان   04ماي  04أفريل 04مارس  04فيفري 04جانفي 00ديسمبر األشهر

 1044 1044 2044 2444 2344 2444 1044 الكميات

 :فإذا علمت ما يلي . ثابت طوال العام دج 144: سعر بيع الوحدة الواحدة  

،  21/42/1004وحدة ، وفي  244، 21/12/1000في : المخزون من البضائع هو .1

 .وحدة 044،  24/40/1004وحدة، وفي  344

ويستحق الدفع بعد شهر  الباقي على الحسابو نقدانصف المبيعات المتوقعة يتم دفعها  .2

 .خ البيعمن تاري

يوم من  03بداية كل فصل وإن التسديد يتم بعد إن المشتريات المقدرة يتم استالمها في  .3

 .ثابتة طوال العام دج 04، كلفة شراء الوحدة الواحدة  تاريخ االستالم

 .من قيمة المبيعات تستحق الدفع حال إنجاز البيع % 14عمولة وكالء البيع  .0

 .ن قيمة المبيعات تدفع في أخر فصل م% 1مصاريف التأمين على المبيعات  .5

ينتظر زيادتها  دج 204444:  1000الرواتب تدفع في أخر كل شهر وقد كانت في عام  .0

 .1009عام  %14بنسبة 

 .دج يدفع بأقساط أخر كل فصل 10244اإليجار السنوي  .0

 %14يحتسب بقسط دج  244444االهتالك السنوي على األصول الثابتة والبالغ قيمتها  .0

 .من كل عام  31/12في 

  دج 24444كان  21/12/1000الرصيد النقدي لدى المؤسسة في  .0

 

 : المطلوب

 . إعداد الميزانية التقديرية للمبيعات  - 

 .إعداد الميزانية التقديرية للمشتريات  -

إعداد الميزانية التقديرية لحركة المقبوضات والمدفوعات خالل السداسي األول من عام  -

1009 . 
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 :الحل

 .24/40/1004إلى  41/41/1004: الميزانية التقديرية للمبيعات للفترة من 

 قيمة المبيعات الفصلية قيمة المبيعات سعر البيع الكمية المقدر بيعها األشهر

  244444 144 2444 جانفي

  234444 144 2344 فيفري

 034444 244444 144 2444 مارس

  204444 144 2044 أفريل

  104444 144 1044 ماي

 304444 104444 144 1044 جوان

 1224444 12244444 144 12244 المجموع

 

المشتريات المقدرة يتم استالمها في بداية كل : إعداد الميزانية التقديرية للمشتريات  -

فصل، لذلك يجب إيجاد المشتريات الالزمة لتغطية الكميات المقدر بيعها في الفصل األول 

 :كما يليوالفصل الثاني 

 

 الميزانية التقديرية للمشتريات

 قيمة المشتريات سعر الشراء الكميات الفترات

 042444 04 0044 الفصل األول

 230444 04 3044 الفصل الثاني

 030444 04 12044 المجموع

 

 

 :مثال تطبيقي
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Br مؤسسة: المعطيات: أوال  
+
متخصصة في تسويق  DA 1.444.444رأسمالها  

المكتبية المختلفةالتجهيزات 
42
. 

 .  Nالموازانات التالية متعلقة بالسداسي األول من سنة  .1

  موازنة المبيعات 

 

 

 

 

 

 

 

 موازنة المشتريات 

  

 موازنة باقي التكاليف 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

المبيعات خارج 

 HTالرسوم 

00444 112344 113444 104444 103444 104444 

الرسم على القيمة 

 TVAالمضـافة  

10412 22434 22304 20004 22204 23204 

المبيعات متضمنة 

 TTCالرسوم 

110412 120334 120304 100004 100204 213204 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

  HT 123344  120344  00244المشتريات خارج الرسوم 

الرسم على القيمة المضـافة  

TVA 

20300  20100  10431  

المشتريات متضمنة الرسوم 

TTC 

134400  103000  110231  
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 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 02444 02444 02444 02444 02444 02444 األجور اإلجمالية

 10004 10004 10004 10004 10004 10004 األعباء االجتماعية

 1434 3344 1204 2024 0344 2344 أعباء أخرى 

 اقتناء لتجهيزات اإلعالم اآللي في أفريل بقيمة : موازنة إإلستثماراتDA34444 

 خارج الرسوم تسدد في ماي 

 : آجال ومواعيد التسديدات المتعاقد عليها .2

 . يوم من نهاية الشهر  24من قيمة المبيعات تسدد فورا ، والباقي خالل  2/2 -

 .يوم من نهاية الشهر  04إجمالي المشتريات تسدد خالل  -

تسدد نهاية الشهر، أما اإلشتركات في ( من األجور الكلية %  04 )األجور الصافية  -

 .من الشهر الموالي  13الهيئات االجتماعية تسدد في 

 .من الشهر 24إلى الدولة في  يسدد TVAالرسم على القيمة المضافة  -

 : N  -1/  21/12تم استخراج العناصر التالية بتاريخ : ميزان المراجعة بعد الجرد  .2

 .DA123444: الخزينة  -

 .تسدد خالل شهر جانفي  DA04444الزبائن  -

 .تسدد خالل شهر جانفي  DA102444الموردون  -

 . DA0344للتسديد  TVAالرسم على القيمة المضافة  -

 . DA00344الهيئات االجتماعية  -

 

 المطلوب

 .إعداد موازنة المقبوضات .1

 .إعداد موازنة المدفوعات .2

 إعداد موازنة الرسم على القيمة المضافة .2

 .إعداد موازنة الخزينة .0

 

 :الحل



81 
 

 وتتشكل حسب المعطيات من موازنة المبيعات ويمكن : إعداد موازنة المقبوضات

 :تقديمها كاألتي

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 TTC 110412 120334 120304 100004 100204 213204المبيعات 

المقبوضات 

 ( 2/2)الفورية

77341 89700 91693 111627 131560 143520 

المقبوضات اآلجلة 

(1/2 ) 

 38671 44850 45847 55813 65780 

حقوق  الزبائن من 

 الميزانية

04444      

 240244 100202 130002 120302 120201 110201 مجموع المقبوضات

 

 

 

  وحسب المعطيات السابقة تتكون من : موازنة المدفوعات: 

 :موازنة المشتريات .1

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

  TTC 134400  103000  110231المشتريات 

  103000  134400  102444 التسديدات

 

 :موازنة التكاليف األخرى .2

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 02444 02444 02444 02444 02444 02444 األجور اإلجمالية

 10004 10004 10004 10004 10004 10004 األعباء اآلجتماعية
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 0044 0044 0044 0044 0044 0044 االقتطاعات على األجور

 20044 20044 20044 20044 20044 20044 األجور الصافية

20404 00344 الهيئات االجتماعية 
1
 20404 20404 20404 20404 

 1434 3344 1204 2024 0344 2344 أعباء أخرى

 02304 00004 02004 00014 03004 00044 إجمالي التسديدات

 

 

 موازنة الرسم على القيمة المضافة:   

  الفرق بين الرسم على القيمة المضافةTVA على المبيعات للشهرM  والرسم على

تمثل الرسم على القيمة المضافة M للشهر  TVAالقيمة المضافة على المشتريات 

TVA  القابلة للتسديد للدولة في الشهر M + 1 بعد طرح الرسم على القيمة المضافة

TVA  السابق. 

 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري  جانفي الـزمـن/الـبـيـانات 

على  TVAر ق م 

 المبيعات

10412 22434 22304 20004 22204 23204 

  10431  20100  20300 المشتريات TVAر ق م 

9800    االستثمارات TVAر ق م 
2

   

 TVA à  décaisser  22050  17640 13289 35280 

TVA Crédit de -5586  -4606    

16464 0 8500 التسديدات
3

 0 13034
4

 13289 

 

 إجمالي موازنة المدفوعات: 

 

                                                 
 االشتراكات االجتماعية + االقتطاعات الشهرية  .  1

2.  50000 x  0,196 = 9800 DA.  

3.  22050 – 5586 = 16464 DA. 

4.  17640 – 4606 = 13034 DA. 
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 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 4 103000 4 134400 4 102444 تسديدات المشتريات

 TVA 8500 0 16464 0 13034 13289 م تسديدات ر ق

تسديدات التكاليف 

 األخرى

00044 03004 00014 02004 00004 02304 

  30044     االستثمارات

 03020 243004 02004 221002 03004 220044 إجمالي المدفوعات

 

  موازنة الخزينة: 

تحسب على أساس إجمالي المقبوضات وإجمالي المدفوعات وتظهر لنا الخزينة األولية 

 والخزينة النهائية لكل فترة 

 

 

 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الزمن  /الـبـيانات

الخزينة بداية 

 الشهر

123444 3001 00022 -20140 00300 -34314 

 240244 100202 130002 120302 120201 110201 المـقـبـوضـات

 03020 243004 02004 221002 03004 220044 المـدفـوعــات

الخزينة نهاية 

 الشهر

3001 00022 -20140 00300 -34314 02001 

 

 ضبط موازنة الخزينة : 

 

على المؤسسة مواجهة العجز المتوقع في نهاية شهري مارس وماي وعليها  

التفاوض مع البنك لتوفير السيولة مقابل مصاريف مالية إضافية تسدد في شهري أفريل 

  %40 (الخصم)أو  ةالفائدوجوان،  مع اعتبار أن معدل 
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مقابل انخفاض في شهر أفريل بـ   DA 20140الخزينة سوف ترتفع نهاية مارس بـ  -

DA 20212 . 

 DAمقابل انخفاض في شهر أفريل بـ   DA 34314الخزينة سوف ترتفع نهاية ماي  بـ  -

31400 . 

 

 

 

 موازنة الخزينة المعدلة 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الزمن  /الـبـيانات

الخزينة بداية 

 الشهر

123444 3001 00022 4 00201 4 

 240244 100202 130002 120302 120201 110201 المـقـبـوضـات

 - 20140   (اقتراض ) خصم 

20212 

34010 -31400 

 03020 243004 02004 221002 03004 220044 المـدفـوعــات

الخزينة نهاية 

 الشهر

3001 00022 4 00201 4 02202 
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 األعمال الموجهة
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1  التقديرية للمبيعات موازنةال 

 :التمرين األول

 .مؤسسة التعاون للمالبس :إسم المؤسسة

  )الرجالية والنسائية   ( لنوعين من السراوي  :المنتجات

 وهران ، تلمسان ، عين تموشنت :مناطق التوزيع 

 : كاألتي 1001ماي ، جوان ، جويلية من  :مبيعات األشهر 

 حصص ، عين تموشنت حصتين  3حصص ، تلمسان  0وهران  

دج ،  159= النسائية  لدج  ، السراوي 299= الرجالية   لالسراوي :أسعار البيع للوحدة 

 . وهي ثابتة طول العام

 :كمية المبيعات المتوقعة في مدينة وهران هي كما يلي

 سروال نسائي سروال رجالي األشهر

 1044 2444 ماي

 2444 2044 جوان

 2044 2244 جويلية

بعد دراسة تحليلية للسوق تبين أن هناك زيادة متوقعة في الطلب ستحصل خالل  

 :الثالث أشهر الالحقة أوت ، سبتمبر، أكتوبر والتي تكون كما يلي

للسراويل النسائية  % 29للسراويل الرجالية، % 25في مدينة وهران نسبة الزيادة  

 .في كل شهر قياسا للشهر الذي يسبقه
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أما في مدينة تلمسان وعين تموشنت فستكون المبيعات فيها خالل هذه األشهر قياسا  

 :بالمبيعات المتوقعة في مدينة وهران كما يلي

 .حصص 3حصص ، عين تموشنت  0حصص ، تلمسان  5وهران   

 

 

 

 :    المطلوب

موضحا مقدار  1001إعداد الميزانية التقديرية للمبيعات خالل فترة ماي أكتوبر  

 .المبيعات كمية وقيمة للسراويل الرجالية والنسائية في كل منطقة من المناطق الثالث

 

 : الثانيالتمرين 

 :كما يلي 2990للسداسي األول من سنة " األنوار " كانت ميزانية مبيعات مؤسسة 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي األشهر

 134 104 124 124 114 144 الكميات

باالعتماد على طريقة المربعات الصغرى أوجد الكميات المتوقع بيعها خالل  .1

 .السداسي الثاني من نفس السنة

 : إذا علمت ما يلي  .2

 

 .دج  234سعر بيع الوحدة الواحدة  -

 . %10الرسم على القيمة المضافة  -

بعد شهر والباقي %  23فور البيع و %34النقدية تتم بنسبة  المقبوضات -

 .بعد شهرين

 

  :المطلوب

متضمنة كل  2990أنجز الميزانية التقديرية للمبيعات للسداسي الثاني من سنة 

 .  موضحا المقبوضات الشهرية TTCالرسوم 
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 حل التمرين األول

 لمؤسسة التعاون للمالبس 1004 أكتوبر – ماي: التقديرية للمبيعات  وازنةالم

 المجاميع مدينة  عين تموشنت  مدينة تلمسان  مدينة وهران  

 م الكلي للقيم مجموع كلي مج كلي للكميات   سروال نسائي ي السروال رج سروال نسائي  سروال رجالي سروال نسائي سروال رجالي 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4

 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4

 

رع ك

x10
3

 

رع ك

x10
4

 

رع

x10
4

 

  304 044 2044 0344 124 044 244 1444 104 1244 244 1344 204 1044 044 2444 ماي

  003 1404 0344 3044 134 1444 204 1244 223 1344 204 1044 244 2444 004 2044 جوان 

  014 1004 3044 0244 104 1244 224 1044 204 1044 004 2044 204 2044 004 2244 جولية 

  1420.0 1024 0012 0044 230.2 1020 004 2044 203.0 2240 004 2244 022 2004 044 0444 أوت 

  1200.2 2044 0203 12444 211.1 2400 044 2444 010.0 2003 044 0444 310.0 2030 1444 3444 سبتمبر

  1002 2444 0032 13444 202.2 2000 034 0034 000.0 2210 1444 3444 022.1 0100 1234 0234 أكتوبر

  3000 11004 20004 30044 1202.3 0204 2004 10034 1022.1 12000 2304 10044 2002.3 10002 0304  المجموع
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  2  التقديرية لإلنتاج  وازنةالم 

 

  :التمرين األول

الموازنة  دالصناعية بإنتاج وتوزيع  منتجاتها والمطلوب إعدا المؤسساتتقوم إحدى 

إذا علمت ما (    2910أفريل  –جانفي )والمخزون واإلنتاج عن فترة  التقديرية  للمبيعات

 :يلي 

 

 مارس، وحدة 0444 فيفري، وحدة 2344 جانفي)كمية المبيعات المتوقعة   -1

 .دج 24ويقدر سعر بيع الوحدة ( وحدة  2044 أفريلوحدة ،  2044

من  % 24 سياسة الشركة االحتفاظ بمخزون سلعي في نهاية كل شهر يعادل -2

   -2410ماي المبيعات التقديرية للشهر التالي علماً أن المبيعات المقدرة لشهر 

 وحدة 0144

 

 : التمرين الثاني

:   ي يل شهور كما(  0)قد قدرت المبيعات عن Y  و Xمنتجين  النجاح مؤسسة تنتج

   علبة ، وعدد العلب المتوقع بيعها من X-  234444 عدد العلب المتوقع بيعها  من

 :وينتظر أن تكون مستويات المخزون كما يلي . علبة   134444

 أول الفترة                  آخر الفترة             الصنف          

X                               14444               وحدة 23444وحدة 

  Y                             24444                وحدة  24444وحدة 

 لإلنتاج  عن الشهور الستة  التقديريةإعداد  الموازنة  :المطلوب 
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3  التقديرية للمواد األولية الموازنة 

 

 : التمرين األول

 

من المادة  غك 3تنتج إحدى المؤسسات الصناعية منتجاً واحداً ويحتاج هذا المنتج إلى 

في بداية كل  األوليةوتخطط المؤسسة أن يتوفر لديها مخزون من المواد .  (  A) األولية

وفيما يلي موازنة المبيعات . من احتياجات اإلنتاج خالل الشهر  % 144شهر يساوي 

 (بالوحدات )  المقبلةشهور (  0) خالل 

 

 ديسمبر نزفمبر اكتزبر سبتمبر أوت جويلية الشهر

 20444 20444 20444 20444 24444 20444 عدد الوحدات

 

وتخطط المؤسسة أن يتوافر لديها مخزون من المنتجات تامة الصنع آخر الشهر 

 جانفي ويقدر مبيعات ،من المبيعات للشهر التالي%  14باإلضافة إلى وحدة  0444يعادل 

 وحدة 20444العام القادم 

 

 :المطلوب 

 .عن الربع األخير من السنةإعداد موازنة اإلنتاج   -

مع العلم أن لسنة اعن الربع األخير من  األولإعداد موازنة المشتريات من المواد  -

 .وحدة 00044= جانفي من المواد الالزمة احتياجات االنتاج لشهر 
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  4  الميزانية التقديرية للتموين 

 : التمرين األول

 .2002خالل عام " المستقبل" إليك المعلومات التالية حول مؤسسة 

 وحدة 00: الكمية االقتصادية -

وحدة 20: 2002مخزون آخر شهر ديسمبر   -

شهر واحد: شهر، مخزون األمان 2مدة التموين  -

عملية الشراء تتم في بداية الشهر -

:كمايليوكانت الكمية الالزمة لإلنتاج من المادة األولية  -

 12 11 10 00 00 02 02 00 04 03 02 01 األشهر

 40 30 30 20 20 20 20 20 40 30 30 00الكميات 

 إعداد الميزانية التقديرية للتموين؟: المطلوب

 

 : التمرين الثاني

 .2000خالل عام " الوفاق" إليك المعلومات التالية حول مؤسسة 

 وحدة 200: الكمية االقتصادية -

وحدة 200: 2002مخزون آخر شهر ديسمبر   -

شهر واحد: شهر، مخزون األمان 2مدة التموين  -

عملية الشراء تتم في بداية الشهر -

:كمايلي وكانت الكمية الالزمة لإلنتاج من المادة األولية  -

 12 11 10 00 00 02 02 00 04 03 02 01 األشهر

  120 30 00 00 40 00 00 100 00 100 100 100الكميات 

 التقديرية للتموين وازنةإعداد الم : المطلوب
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0 التقديرية للعمل و لألجور موازنةال 

 :المعطيات

 وأبنائه إلنتاج المواد البالستيكية عابديمؤسسة : اسم المؤسسة .1

 لتر 244براميل بالستيكية سعة : نوع اإلنتاج .2

 :كاألتي 24/40/2442إلى  41/41/2442:: المبيعات التقديرية .2

 (البراميل) أول المدة  المخزون (براميل ) المبيعات المتوقعة  األشهر

 جانفي
 فيفري
 مارس
 أفريل
 ماي
 جوان
 جويلية

12244 
12244 
12344 
10444 
10344 
13444 
24444 

1224 
1224 
1234 
1044 
1034 
1344 
2444 

 14234 142344 المجموع

 :المعلومات اإلضافية

 .إن البرميل الواحد المنتج يحتاج إلى وحدتين من المادة األولية المستعملة  .0

 دج  09سعر الوحدة الواحدة من المادة األولية  .3

              عملية الصنع تمر بمرحلتين واحتياجات كل مرحلة من اليد العاملة المباشرة هي  .0

 : كما يلي

المرحلة  اليد العاملة المستعملة

 األولى

المرحلة  متوسط األجر

 الثانية

متوسط 

 سا/األجر

نصف  دج 244 ساعة واحدة عامل ماهر

 ساعة

 دج 244

 دج 144 ربع ساعة دج 244 ساعة½  عامل غير ماهر

  

  :المطلوب

 .إعداد الميزانية التقديرية للتكلفة المباشرة لإلنتاج 
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2التقديرية للتكاليف الصناعية غير المباشرة موازنة 

 :المعطيات

 سوالمي وشركائه إلنتاج األحذيةمؤسسة : اسم المؤسسة .1

 ساعة عمل شهريا 24444يقدر بـ   2442عدد ساعات العمل خالل سنة  .2

لكل ساعة عمل ( الثابتة منها والمتغيرة ) التكاليف الصناعية غير المباشرة  .2

 :مباشرة فقد كانت كما يلي

 

معدل النفقات لكل ساعة عمل مباشرة  (دج) نفقات ثابتة شهريا  البيان

 (ساعة/دج)

 - 114444 الرواتب

 123 23444 األجور

 4212 2244 مواد أولية غ م

 - 11344 صيانة

الخدمات 

 االجتماعية

- 4224 

 4224 - قطع الغيار

 4204 - الخدمات العامة

 4224 - الطاقة

 - 2044 االهتالكات

 - 1044 التأمين

 - 1044 مصاريف  مختلفة

   المجموع

 

 

 :لمطلوبا

إعداد الميزانية التقديرية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للمؤسسة خالل عام  

1004. 

 



95 
 

0       التقديرية للتكاليف التسويقية موازنةال 

 

باعتبارك متخصصا في الموازانات التقديرية كلفت من طةرف مةدير المؤسسةة بالتنسةيق 

للمبيعات، اإلنتاج والتموين، باالعتماد على مع مختلف المصالح بإعداد الموازنات التقديرية 

 :المعطيات التالية

 

 :حسب الجدول التالي 2440المبيعات الفعلية للسداسي األول من سنة  .1

 244 204 204 204 224 244 المبيعات

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي األشهر

 

مةن مبيعةات ذلةك % 19من المنتجات التامة الصنع في بدايةة كةل شةهر يعةادل  المخزون .2

 .الشهر

 .وحدة 00هو  31/12/2990مخزون نهاية المدة من المنتجات التامة في  .2

بمعةدل وحةدة  Aالمةادة : إنتاج وحةدة واحةدة مةن المنةتج النهةائي يتطلةب اسةتعمال مةادتين .0

 .بمعدل وحدتين Bواحدة، المادة 

دج للوحةدة،  199بةـ  Bدج للوحةدة، المةادة  59بةـ  Aالمةادة : أسعار شراء المواد األولية .3

 .دج 599سعر بيع المنتج 

 :بطريقة الكميات الثابتة والفترات المتغيرة حيث Aيتم التموين بالمادة  .0

دج للوحةدة ، فتةرة التمةوين  2دج ، تكلفةة االحتفةاظ بةالمخزون  230تكلفة إعداد الطلبيةة  .0

 .، مخزون االمان شهرشهرين

 
 :العمل المطلوب

 .باستعمال طريقة المربعات الصغرى 2990قدر مبيعات السداسي الثاني من سنة  .1

 .2990إعداد الميزانية التقديرية للمبيعات للسداسي الثاني  .2

 .2990إعداد الميزانية التقديرية لإلنتاج للسداسي الثاني  .2

 .2990األولية الالزمة لإلنتاج للسداسي الثاني إعداد الميزانية التقديرية للمواد  .0

 .2990للسداسي الثاني  Aإعداد الميزانية التقديرية المفصلة والمدققة للتموين للمادة  .3

 

0      الموازنة التقديرية للمقبوضات والمدفوعات 
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 :األول التمرين

 : المعطيات: أوال  

 :فكانت كما يلي N+1244السداسي األول من سنة  موازانات "فريمان " أنجزت مؤسسة  

 

 %10المبالغ غير متضمنة الرسم على القيمة المضافة : موازنة المبيعات .1

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 204444 204444 204444 224444 104444 224444 المبيعات 

 .الداخلية تتحقق عمليات البيع على مستوى السوق  -

 . يوم 04والرصيد في  يوم 24في  %24نقدا،  %04: يسدد الزبائن ديونهم كما يلي -

 

 %10المبالغ غير متضمنة الرسم على القيمة المضافة : موازنة المشتريات .2

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 104444 124444 124444 124444 144444 114444 المشتريات 

 .تتم عمليات التموين على مستوى السوق الداخلية  -

 .في الشهر الموالي % 09نقدا و % 09: تسدد المشتريات كما يلي -

 

 :  موازنة باقي األعباء .2

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/طبيعة األعباء 

 23444 24444 24444 13444 13444 24444 أعباء الخدمات التجارية

 04444 04444 04444 04444 04444 04444 مصاريف المستخدمين

 13444 13444 13444 13444 13444 13444 األعباء االجتماعية

 0444 0444 0444 0444 0444 0444 االهتالكات

 .تسدد أعباء الخدمات ومصاريف المستخدمين في نفس الشهر -

 .تدفع األعباء االجتماعية في الشهر الموالي  -

 

 موازنة إإلستثمارات  .0

خارج الرسوم  DA34444بقيمة  N+1244اقتناء لتجهيزات اإلعالم اآللي خالل شهر أفريل  

 % .10معدل الرسم على القيمة المضافة  N+1244تسدد خالل شهر ماي 
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 : N244 /21/12تم استخراج العناصر التالية بتاريخ : ميزان المراجعة بعد الجرد  .3

 .DA24444: الخزينة  -

 . N+1244تسدد خالل شهر جانفي  DA03444الزبائن  -

 . N+1244تسدد في شهر جانفي  DA04444الموردون  -

 . N+1244خالل شهر جانفي يسدد DA12344الواجب الدفع  TVAالرسم على القيمة المضافة  -

 . N244على مشتريات ديسمبر  23444القابل لالسترجاع  TVAالرسم على القيمة المضافة  -

 . N+1244جانفي  تسدد في DA10344الهيئات االجتماعية  -

 

 المطلوب: ثانيا

 .إعداد موازنة المقبوضات .1

 .إعداد موازنة المدفوعات .2

 إعداد موازنة الرسم على القيمة المضافة .2

 .إعداد موازنة الخزينة .0

 

 :الحل

 تقديمها كاألتيوتتشكل حسب المعطيات من موازنة المبيعات ويمكن  : إعداد موازنة المقبوضات: 

 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

المبيعات خارج الرسوم 

HT 

224444 104444 224444 204444 204444 204444 

 TVA 20044 22244 20144 04044 00244 00044ر ق المضـافة  

 TTC 230044 222244 200144 204044 240244 220044المبيعات 

المقبوضات النقدية 

(04 )% 

130004 122204 101004 100004 102324 100304 

المقبوضات اآلجلة 

(24)% 

 00224 00004 04024 00204 01204 

 20204 20014 22224 23004  المقبوضات اآلجلة 
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(14 )% 

 210404 202004 201004 232004 214044 130004 مقبوضات على المبيعات

      03444 الزبائن

 210404 202004 201004 232004 214044 100004 مجموع المقبوضات

 

  وحسب المعطيات السابقة تتكون من : موازنة المدفوعات: 

 

 :موازنة المشتريات .1

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

المشتريات خارج الرسوم 

HT 

114444 144444 124444 124444 124444 104444 

 TVA 10044 10444 24044 22144 22144 22044ر ق المضـافة  

 TTC 120044 110444 104044 132144 132144 102044المشتريات 

التسديدات الفورية 

(04)% 

31004 00044 30144 04004 04004 03324 

التسديدات األجلة 

(04)% 

 00224 04244 00204 01204 01204 

 130004 132144 103404 120204 120424 31004 التسديدات

 

 :موازنة التكاليف األخرى .2

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 04444 04444 04444 04444 04444 04444 مصاريف المستخدمين

 13444 13444 13444 13444 13444 10344 األعباء االجتماعية

 23444 24444 24444 13444 13444 24444 أعباء التجارية واإلدارية

 04444 03444 03444 04444 04444 00344 التسديدات

 

 موازنة الرسم على القيمة المضافة: 
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 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 00044 00244 04044 20144 22244 20044 على المبيعات TVAر ق م 

 22044 22144 22144 24044 10444 10044 المشتريات TVAر ق م 

   0344    االستثمارات TVAر ق م 

 TVA à  décaisser 12044 12044 22144 11044 22444 23344 

 22444 11044 22144 12044 12044 12344 التسديدات

 

 إجمالي موازنة المدفوعات: 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الـزمـن/الـبـيـانات 

 130004 132144 103404 120204 120424 31004 المشترياتتسديدات 

      04444 الموردون

 TVA 12344 12044 12044 22144 11044 22444 م تسديدات ر ق

تسديدات التكاليف 

 األخرى

00344 04444 04444 03444 03444 04444 

  30344     االستثمارات

 230004 200344 202104 240004 240024 222004 إجمالي المدفوعات

 

  موازنة الخزينة: 

 جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  الزمن  /الـبـيانات

 04344 00224 33404 11104 0004 24444 الخزينة بداية الشهر

 210404 202004 201004 232004 214044 100004 المـقـبـوضـات

 230004 200344 202104 240004 240024 222004 المـدفـوعــات

 120024 04344 00224 33404 11104 0004 الخزينة نهاية الشهر
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 نماذج امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        محاسبة وضرائبالسنة الثالثة 

 ساعة ونصف :المدة                                  في مقياس تسير الميزانية    السداسي الخامساالمتحان  

 

دج مقرها الرئيسي بتيارت متخصصة في إنتاج  1444.444راس مالها  Forexمؤسسة 

، وإلعداد الموازانات التقديرية  M2و  M1باستخدام مادتين أوليتين هما  Bو Aمنتجين هما 

 :قدمت لك المعطيات التالية  2440للسداسي الثاني من سنة 

 

 جدول المشتريات والمبيعات -1
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2-  

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت  جويلية البيانات

 A 1444 1234 1244 1244 1234 1434الكمية المتوقع بيعها 

 B 244 244 234 044 234 034الكمية المتوقع بيعها 

 M1 044 044 044 034 034 044الكمية المتوقع شرائها

 M2 044 234 034 344 234 044الكمية المتوقع شرائها

 

 :معطيات إضافية -3

 13الرسم على القيمة المضافة يسدد للدولة في  -%.24معدل الرسم على القيمة المضافة المطبق  -

تسدد المؤسسة  - .من المبيعات تحصل فورا و الباقي في الشهر الموالي% 34 - .الموالي الشهر من

دج للوحدة  A :144سعر البيع للمنتج  - .يوم االستالم% 34مشترياتها شهر قبل التموين و من% 34

  . دج للوحدة الواحدة B :244الواحدة ، وللمنتج 

 . سعر شراء المادتين األوليتين للوحدة الواحدة يتغير وفق الجدول الموالي -

 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت  جويلية البيانات

M1 34 دج 2+  ثابت دج  1123+  %14 - %14+  دج 

M2 04 دج 34  %24+  دج 3 - دج 03 دج 04 دج 

 .هذه التغيرات تتعلق بكل شهر مقارنة بالشهر الذي يسبقه:  مالحظة

 

 :موازنة باقي التكاليف -4

 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت  جويلية البيانات

 34444 34444 34444 34444 34444 34444 األجور الصافية

 0444 0444 0444 0444 0444 0444 االشتراكات في الهيئات االجتماعية

 24444 24444 24444 24444 24444 24444 األعباء االجتماعية

 12444 13444 12444 13444 12444 0444 األعباء األخرى

 14444 14444 14444 14444 14444 14444 الهتالكاتا
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 :تقوم المؤسسة باقتناء االستثمارات التالية خالل السداسي  : موازنة االستثمارات -0

 

دج   02244: أثاث مكتب  - .دج متضمن كل الرسوم خالل شهر جويلية 30444: جهاز إعالم ألي  -

دج متضمن  21044: مواد التعبئة والتغليف قابلة لإلرجاع  - .متضمن كل الرسوم خالل شهر سبتمبر

  .كل الرسوم خالل شهر نوفمبر

 

 :24/40/2440: معلومات أخرى بتاريخ  -3

في سبتمبر و % 24دج يسدد نصفها في جويلية و 04444: الزبائن  - .دج 140444: الخزينة  -

 .دج تسدد خالل ثالثة أشهر األولى من السداسي بالتساوي 24444: الموردون  - .الباقي في ديسمبر

   .2440دج خالل شهر جويلية  13444الرسم على القيمة المضافة القابل للتسديد  -

 

  :العمل المطلوب

 . ة الخزينة بعد تبرير العمليات وإعداد كل الجداول الالزمة التي تسبقهاإعداد موازن

 

 

 

 

 

 

 محاسبة وضرائب السنة الثالثة 

 

: االمتحان السداسي الخامس في مقياس تسير الميزانية                              المدة  

 ساعة ونصف

 

 الموضوع
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 –تنتج أحذية مخصصة لعمةال المنةاجم تقةع فةي شةارع علةى بةاي  SFACSمؤسسة  

 .دج  1.444.444تسمسيلت رأسمالها 

  

 . 2440 الميزانية للسداسي األول :المعطيات

 

دج للحذاء وابتةداء مةن أفريةل يصةبح السةعر  1999سعر البيع من جانفي إلى مارس هو  -

 .دج 1199

 . 2440 يمثل الميزانية التقديرية لإلنتاج للسداسي األول من 1الجدول رقم  -

 .Bو وحدتان من المادة األولية  Aإلنتاج حذاء واحد نستعمل وحدة واحدة من المادة  -

 .دج  34هي  B دج وتكلفة المادة 144 هي  Aتكلفة المادة  -

هةو  2440وحةدة ،أمةا مخةزون أخةر شةهر ديسةمبر  20044هي  Aالكمية االقتصادية لـ  -

 وحدة 22244

هةو  2440وحةدة ،أمةا مخةزون أخةر شةهر ديسةمبر140044هةي  Bالكمية االقتصادية لـ  -

 وحدة 04444

 .شهر ، أما مدة التموين فهي شهران A مخزون األمان للمادة -

 .شهران ، و مدة التموين فهي شهران B مخزون األمان للمادة -

 .تتم في بداية الشهر  كل من عمليتي الشراء وتقديم الطلبيات -

 

 :العمل المطلوب

 

 .                          2440إعداد الميزانية التقديرية للمبيعات للسداسي األول من سنة  .1

             1 الجدول رقم. 2440أكمل الميزانية التقديرية لإلنتاج للسداسي األول من سنة  .2
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إعداد الميزانية التقديرية للمواد األولية المستعملة فةي اإلنتةاج للسداسةي األول مةن سةنة  .2

2440 . 

            . 2440 لسنة Aالذي يمثل الميزانية التقديرية للتموين للمادة  2أكمل الجدول رقم  .0

             . 2440لسنة  Bالذي يمثل الميزانية التقديرية للتموين للمادة  2أكمل الجدول رقم  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تعاد مع ورقة اإلجابة ) :   .......................... اللقب:  ................................   اإلسم  

 2000الميزانية التقديرية لإلنتاج السداسي األول  : 1الجدول رقم  

PRODUCTION 2008 S2 S1 VENTE 

2008 

MOIS 

  244 2444 1 

  044 0444 2 

  044 0444 2 

  344 3444 0 

  044 0444 3 

3444  344 3444 0 

S1 : Stock au début du mois (Quantité)  :مخزون أول المدة 
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S2 : Stock a la fin du mois (Quantité) :مخزون نهاية المدة 

 . 2000لسنة   الميزانية التقديرية للتموين للمادة  :  2الجدول رقم  

Dates commandes S2 Corrigée S2 Consommation Approvisionnement MOIS 

/    /     12 

/    /     1 

/    /     2 

/    /     2 

/    /     0 

/    /     3 

/    /     0 

/    /   0444  0 

/    /   0344  0 

/    /   2444  0 

/    /   3344  14 

/    /   3444  11 

/    /   0444  12 

 

 . 2000لسنة  Bالميزانية التقديرية للتموين للمادة:  3الجدول رقم  

Dates commandes S2 Corrigée S2 Consommation Approvisionnement MOIS 

/    /     12 

/    /     1 

/    /     2 

/    /     2 

/    /     0 

/    /     3 

/    /     0 

/    /     0 

   / /     0 
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/    /     0 

/    /     14 

/    /     11 

/    /     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باللغة العربية  المراجع

التوزيع ، عمان دار صفاء للنشر و ، "  المحاسبة اإلدارية: " نولف محمد عباس الرماحي  .1

 . 2990الطبعة األولى 

، الوراق للنشر  2910الطبعة الولى سنة  ،" المحاسبة اإلدارية : " سليمان مصطفى الدالهمة  .2

 و التوزيع ،

ديوان  2990، طبعة " رقابة تسيير المؤسسات في ظل اقتصاد السوق : " خالص صافي صالح .2

 .المطبوعات الجامعية
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 ع،المجتمع العربي للنشر و التوزي

مركز جامعة القاهرة للتعليم   ،"الموازنات التخطيطية "  :جمال عوضحسين شرف ،  .3

 .المفتوح

 ، " تقنيات تسيير ميزانيات المؤسسة االقتصادية المستقلة"  :خالص صافي صالح  .0
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 ، 2990 الطبعة الرابعة"   المحاسبة اإلدارية " :صالح بسيوني، عبد المنعم فليح عبد هللا  .0
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 .التجليدالجامعيين  للطباعة و دار،  
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1. Christian Goujet; Christian Raulet: Comptabilité de gestion; DUNOD ;6em 

edition 

2. G. Langlois. Bonnier, M.Binger ; Contrôle de gestion , BERTI EDITION 

D’Alger 2006  . 
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budgétaire, BERTI EDITION D’Alger 2010 
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