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 اٌفصً اٌصاٌس

 

اٌّٛاصٔاخ اٌرشغ١ٍ١ح        

Operation Budget 

 

 

ا٠ّاْ اٌؼم١ً. ا                                           
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 أٚال : ذؼش٠ف اٌّٛاصٔح اٌرمذ٠ش٠ح 

 هً خطة مستقبلٌة للعملٌات التً ستقوم بها المنشؤة خالل فترة زمنٌة معٌنة وتعتبر

 .الموازنات التقدٌرٌة هً األداة المحاسبٌة للرئٌسٌة للتخطٌط والرقابة 

 

 أنواع الموازنات : ثانٌا 

 تستخدم المنشآت أنواع مختلفة من الموازنات لتحقٌق أهداف معٌنة ، ومن أكثر الموازنات

 :  استخداما فً الحٌاة العملٌة ماٌلً 

 

وهً خطة تغطً كافة العملٌات التشغٌلٌة التً ستقوم بها المنشؤة : الموازنات التشغٌلٌة 1.

 .  خالل فترة زمنٌة معٌنة عادة سنة ، وتتكون من مجموعة من الموازنات الفرعٌة 

 

وهً الموازنة التً تستخدم فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة : الموازنات الرأسمالٌة 2.

 .الخ ..طوٌلة األجل ، وهً القرارت المتعلقة بشراء األصول الثابتة مثل اآلالت والمبانً 
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 شا١ٔا : أٔٛاع اٌّٛاصٔاخ 

 :الموازنات الخاصة . 3 

 :وهً الموازنات التً تعد ألغراض خاصة وٌتم اعدادها عند الحاجة الٌها مثل     

.I وهً الموازنات التً توضح ماٌتوقع أن تكون علٌه القوائم : موازنة القوائم المالٌة

المالٌة للمنشؤة اذا تم تنفٌذ ماهو مخطط له ، وتشمل موازنة القوائم المالٌة ثالث 

موازنة قائمة الدخل ، موازنة قائمة المركز المالً ، موازنة قائمة : موازنات وهً 

 .التدفقات النقدٌة 

.II تقدٌر االٌرادات والتكالٌف للمنشؤة عند عدة مستوٌات للنشاط : الموازنة المرنة. 

.III (  تحلٌل التعادل ) الموازنة المتعلقة بالتنبإ بالعالقة بٌن التكلفة والحجم والربح 
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 شاٌصا : ِضا٠ا اعرخذاَ اٌّٛاصٔاخ  

 :٠ؽمك اعرخذاَ ٔظاَ اٌّٛاصٔاخ اٌرمذ٠ش٠ح اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ا ِٓ أّ٘ٙا  

 

ذعثش اٌّذساء ػٍٝ اٌرخط١ػ ٌٍّغرمثً ٚذؽذ٠ذ ِا٠ّىٓ ذؽم١مٗ : ذؼرثش اٌّٛاصٔاخ أداج ٌٍرخط١ػ 1.
وّا ذغاػذ اٌّذساء ػٍٝ ِؼشفح اٌّشاوً اٌّرٛلغ . فٟ اٌّذٜ اٌمص١ش ٚفٟ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ 

 .ؼذٚشٙا خالي فرشج اٌّٛاصٔح ٚتاٌراٌٟ اٌؼًّ ػٍٝ ا٠عاد اٌؽٍٛي إٌّاعثح ٌٙا لثً اْ ذؽذز 

 

ذغاػذ ػٍٝ ذٕغ١ك ظٙٛد ٚأ٘ذاف اٌّذساء فٟ وافح : ذؼرثش أداج ٌٍرٕغ١ك ٚاالذصاي 2.
اٌّغر٠ٛاخ االداس٠ح ػٍٝ ذؽم١ك أ٘ذاف اٌششوح ، وّا أٔٙا ذؼرثش ٚع١ٍح ٌرٛص١ً أ٘ذاف 

 اٌششوح ِٓ ِغرٜٛ االداسج اٌؼ١ٍا اٌٝ االداسج اٌٛعطٝ ٚا٠عا االداسج اٌرشغ١ٍ١ح 

 

ؼ١س ٠رُ ِماسٔح ِغرٜٛ األداء اٌفؼٍٟ ِغ ِغرٜٛ األداء : ذؼرثش أداج ٌٍشلاتح ٚذم١١ُ األداء 3.
اٌّمذس فٟ اٌّماسٔاخ ٚاٌفشق ت١ّٕٙا ٠غّٝ أؽشاف ٠غرخذَ فٟ اذخار االظشاءاخ اٌرصؽ١ؽ١ح 

 .ٚذم١١ُ أداء اٌّذساء ٚذؽذ٠ذ اٌؽٛافض ٚاٌّىافآخ 
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 ساتؼا : اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍّٛاصٔاخ 

 ٖ٠رٛلف ذؽذ٠ذ اٌفرشج اٌض١ِٕح اٌرٟ ذغط١ٙا اٌّٛاصٔح ػٍٝ اٌغشض اٌّطٍٛب ذؽم١مٗ ِٓ ٘ز

 .اٌّٛاصٔح 

 ٌرغطٟ عٕح ٚاؼذج ٠ٚرُ ذمغ١ّٙا اٌٝ فرشاخ ستغ ع٠ٕٛح أٚ اٌّٛاصٔاخ اٌرشغ١ٍ١ح ٠رُ اػذاد

شٙش٠ح ٠ٚغاػذ رٌه ػٍٝ اورشاف أٞ أؽشافاخ ػٓ اٌّخطػ فٟ اٌّٛاصٔح ٚاذخار االظشاءاخ 

اٌرصؽ١ؽ١ح فٟ اٌٛلد إٌّاعة ٚذؼذ٠ً اٌخطػ ٌّا ذثمٝ ِٓ اٌغٕح تذال ِٓ االٔرظاس ؼرٝ 

 .ٔٙا٠ح اٌغٕح 

 اٌرٟ ذٙرُ تاٌمشاساخ العرصّاس٠ح غ٠ٍٛح األظً ٚذغطٟ فرشج اٌّٛاصٔح اٌشأعّا١ٌح ٠رُ اػذاد

ذض٠ذ ػٓ عٕح ٚلذ ذصً اٌٝ شالز عٕٛاخ أٚ خّظ أٚ ػشش عٕٛاخ أٚ أوصش ؼغة اٌمشاس 

 .االعرصّاسٞ اٌّمرشغ 
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 خاِغا : غشق اػذاد اٌّٛاصٔاخ 

 موازنة مفروضة  موازنة بالمشاركة

فً وضع التقدٌرات  عندما ٌشترك كل مدٌر مسإول

الخاصة بقسمه أو ادارته ثم ترفع هذه التقدٌرات 

لالدارة العلٌا حٌث ٌتم فحصها واعادة النظر فً 

 التقدٌرات الغٌر متوافقة مع بعضها البعض ثم ٌتم 

 اعتماد الموازنة بعد الفحص من قبل االدارة العلٌا  

تعطً تقدٌرات أدق ألن الشخص الذي : مزاٌاها 

.وضعها أكثر علم بقسمه   
تسمح بكثٌر من الفائض : عٌوبها   

 عندما تنفرد االدارة العلٌا بوضع واعداد

 الموازنة ثم فرضها على المستوٌات األقل

عدم تقٌد العاملٌن بها ألنها : عٌوبها من 
 تكون من المستوٌات العلٌا للدنٌا 
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 اٌّٛاصٔاخ اٌرشغ١ٍ١ح 
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ٟٚ٘ خطح ذمَٛ االداسج تٛظؼٙا ٌرخط١ػ ٚسلاتح أػّاٌٙا اٌرشغ١ٍ١ح خالي فرشج ص١ِٕح ِؼ١ٕح ػادج عٕح، 

:ٚذرىْٛ ِٓ ِعّٛػح ِٓ اٌّٛاصٔاخ اٌفشػ١ح ٟ٘   

 ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ 1.

 (اٌّشرش٠اخ فٟ إٌّشآخ اٌرعاس٠ح ) ِٛاصٔح االٔراض 2.

 ِٛاصٔح ذىا١ٌف االٔراض 3.

 ِٛاصٔح اٌّٛاد اٌّثاششج 

ِٛاصٔح األظٛس اٌّثاششج 

 ِٛاصٔح اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح اٌغ١ش ِثاششج 

 .ِٛاصٔح ذىا١ٌف اٌّث١ؼاخ . 4

 ِٛاصٔح اٌّصشٚفاخ اإلداس٠ح ٚاٌرغ٠ٛم١ح . 5

 لائّح اٌذخً اٌرمذ٠ش٠ح . 6

 اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح . 7



 أٚال : ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ
 (  SALES BUDGET  ) 
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 ذمذ٠ش ٌؽعُ ٚل١ّح اٌّث١ؼاخ خالي اٌغٕح اٌمادِح ، ٠ٚرُ ذمذ٠ش٘ا تٕاءا ػٍٝ خثشج سظاي اٌث١غ ٟ٘

 .ِغ االخز فٟ االػرثاس أٞ ذغ١شاخ ِٛع١ّح أٚ الرصاد٠ح 

 ٌِٝٛاصٔح اٌّث١ؼاخ ٟ٘ ٔمطح اٌثذا٠ح الػذاد اٌّٛاصٔاخ اٌرشغ١ٍ١ح ٚتاٌراٌٟ أٞ خطؤ عٛف ٠ئدٞ ا

 .فشً ِششٚع اٌّٛاصٔح وىً ٌزٌه ٠عة اٌؽزس ٚاٌذلح ػٕذ اٌرٕثئ تاٌّث١ؼاخ 

 ًػادج ٠صاؼة ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ ظذٚي اٌّرؽصالخ إٌمذ٠ح ارا واْ اٌث١غ تاألظ. 



 أٚال : ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ 
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ششوح اٌضاًِ ٌصٕاػح األشاز ذٕرط ٚذث١غ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌىشاعٟ ِٛدسْ ٚوالع١ه ٚاؼر١اظاخ وً : ِصاي 

 :ِّٕٙا ِٓ اٌّٛاد اٌخاَ ٚاٌؼّاٌح ٟ٘ 

 

 

 

 

 

لاير  اِا عؼش ت١غ  60 اٌّٛدسْوشعٟ خالي اٌغٕح ٚعؼش ت١غ اٌىشعٟ  32000ذخطػ اٌششوح  ت١غ 

 :لاير ، ٠ٚرٛلغ أْ ذىْٛ و١ّح اٌّث١ؼاخ اٌشتغ ع٠ٕٛح واٌراٌٟ  90اٌىشعٟ اٌىالع١ه 

 

 

 

 

 :اٌّطٍٛب 

 اػذاد ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ ؟  

 الكرسً   احتٌاجات الوحدة سعر

مودرن                 كالسٌك                  

 قدم 10 قدم / لاير  1.6 زان خشب

 قدم  12  قدم /لاير  2 خشب بلوط

 ساعة  3 ساعة  2 ساعة/ لاير 6 عمل مباشر

 الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثانً الربع األول    

 4000 5000 6000 2000 المودرنالكرسً 

 7000 1000 2000 5000 الكرسً الكالسٌك



 ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ

 السنة الربع الرابع  الربع الثالث الربع الثانً الربع األول كرسً مودرن

 حجم المبٌعات

× 

 المبٌع سعر

 قٌمة المبٌعات
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× 

 وشعٟ والع١ه

 حجم المبٌعات

× 

 سعر المبٌع

 قٌمة المبٌعات

 حجم مبٌعات الشركة∑

 قٌمة مبٌعات الشركة∑

× 



 شا١ٔا : ِٛاصٔح االٔراض – اٌّشرش٠اخ فٟ إٌّشآخ اٌرعاس٠ح 
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  PRODUCTION BUDGET  ):)ِٛاصٔح االٔراض 

 :  ٟ٘ ذمذ٠ش ٌؼذد اٌٛؼذاخ اٌٛاظة أراظٙا خالي اٌؼاَ اٌمادَ ٌٍٛفاء تاؼر١اظاخ اٌّث١ؼاخ ٚذؼذ واٌراٌٟ 

 **ؼعُ اٌّث١ؼاخ                   

 **ِخضْٚ اخش اٌّذج      )+(    

 **     ِخضْٚ أٚي اٌّذج (  -)   

 **ؼعُ االٔراض                     

 اٌّؼادٌح وٍٙا تاٌٛؼذاخ 

 ِخضْٚ أٚي اٌفرشج اٌرا١ٌح ٌٙا = ِخضْٚ آخش أٞ فرشج 

 ػادج ٠صاؼثٙا ظذٚي اٌّذفٛػاخ ٌٍّشرش٠اخ 

  



 شا١ٔا : ِٛاصٔح االٔراض – اٌّشرش٠اخ فٟ إٌّشآخ اٌرعاس٠ح 
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ٚفما ٌث١أاخ اٌّصاي اٌغاتك ارا ػٍّرٟ أْ ع١اعح اٌششوح ٟ٘ االؼرفاظ تّخضْٚ فٟ ٔٙا٠ح اٌشتغ : ِصاي 

 ِٓ اٌّث١ؼاخ اٌّرٛلؼح ٌٍشتغ عٕح اٌراٌٟ ٌٗ % 25عٕح ٠ؼادي 

 1200ٚ  اٌّٛدسْٚؼذج  ِٓ اٌىشعٟ  800ٚأْ ِخضْٚ االٔراض اٌراَ فٟ تذا٠ح اٌشتغ األٚي ٠ثٍغ 

 ٚؼذج ِٓ اٌىشعٟ اٌىالع١ه 

ٚؼذج  2000ٚأْ اٌّث١ؼاخ اٌّرٛلؼح ٌٍشتغ االٚي ِٓ اٌؼاَ اٌمادَ اٌزٞ ٠ٍٟ ػاَ اػذاد اٌّٛاصٔح ٠ثٍغ 

 ٚؼذج ِٓ اٌىشعٟ اٌىالع١ه 5000ٚ  اٌّٛدسِْٓ اٌىشعٟ 

 اػذاد اٌّٛاصٔح اٌشتغ ع٠ٕٛح ٚاٌغ٠ٕٛح ٌالٔراض : اٌّطٍٛب   

 
 مودرن كرسً موازنة اإلنتاج 

 حجم المبٌعات

اخر  مخزون+

 المدة

مخزون اول  -

 المدة

 االنتاج حجم



وشعٟ والع١ه: ِٛاصٔح اإلٔراض   

 السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانً الربع االول

 حجم المبٌعات 

 مخزون اخر المدة+

 مخزون اول المدة-

 حجم االنتاج
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 شا١ٔا : ِٛاصٔح االٔراض – اٌّشرش٠اخ فٟ إٌّشآخ اٌرعاس٠ح 
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  PURCHASES  BUDGET  ):)ِٛاصٔح اٌّشرش٠اخ 

ارا وأد اٌششوح ذعاس٠ح فأٙا ذؼذ ِٛاصٔح ِشرش٠اخ اٌثعاػح تذال ِٓ ِٛاصٔح االٔراض ٟٚ٘ ذظٙش 

ِمذاس اٌّشرش٠اخ ِٓ اٌّٛسد٠ٓ خالي اٌفرشج ، ؼ١س ذؤخز ِٛاصٔح ِشرش٠اخ اٌثعاػح ٔفظ شىً 

 :  ِٛاصٔح االٔراض ف١ّا ػذا أٔٙا ذث١ٓ اٌى١ّاخ اٌٛاظة ششاإ٘ا تذال ِٓ اٌى١ّاخ اٌٛاظة أراظٙا 

 **ؼعُ اٌّث١ؼاخ                                           

 **ِخضْٚ اخش اٌّذج                              )+(    

 **                             ِخضْٚ أٚي اٌّذج (  -)   

 **ؼعُ اٌٛؼذاخ اٌّطٍٛب ششاإ٘ا                    

  



 شاٌصا: ِٛاصٔح ذىا١ٌف االٔراض
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  ( DIRECT MATERIAL BUDGET )ِٛاصٔح اٌّٛاد اٌّثاششج . أ

 ٟٚ٘ ذٛظػ اٌى١ّاخ اٌرٟ ٠عة ششائٙا ِٓ اٌّٛاد اٌخاَ ٌٍٛفاء تاؼر١اظاخ االٔراض ٚذىٍفرٙا ٚذؼذ   

 :واالذٟ    

 **ؼعُ االٔراض                                        

      x  اؼر١اظاخ اٌٛؼذج ِٓ اٌّٛاد           * 

 **اؼر١اظاخ االٔراض                                 

 **ِخضْٚ اخش اٌّذج ِٓ اٌّٛاد            +    

 )**(              ِخضْٚ اٚي اٌّذج ِٓ اٌّٛاد  -   

 **ؼعُ اٌّشرش٠اخ ِٓ اٌّٛاد                      

X        عؼش اٌششاء ٌٍٛؼذج                    *   

 **ذىٍفح اٌّشرش٠اخ ِٓ اٌّٛاد                    

 

 (اٌذائ١ٕٓ ) ػادج ٠صاؼة ِٛاصٔح اٌّٛاد اٌّثاششج ظذٚي اٌّذفٛػاخ إٌمذ٠ح 



 شاٌصا: ِٛاصٔح ذىا١ٌف االٔراض
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 ٔفظ اٌّصاي اٌغاتك : ِصاي 

لذَ ِٚٓ خشة اٌثٍٛغ  10500ارا ػٍّرٟ أْ اٌّخضْٚ ِٓ خشة اٌضاْ فٟ تذا٠ح اٌشتغ األٚي 

لذَ  ، ٚلذ ظشخ ع١اعح اٌششوح ػٍٝ االؼرفاظ تّخضْٚ اٌّٛاد اٌخاَ فٟ اٌشتغ عٕح  24600

ِٓ اؼر١اظاخ االٔراض فٟ اٌشتغ عٕح اٌزٞ ١ٍ٠ٗ ٠ٚثٍغ اٌّخضْٚ اٌّرٛلغ ِٓ % 50اٌّؼ١ٓ ٠ؼادي 

 لذَ ِٓ خشة اٌثٍٛغ  25800لذَ ِٓ خشة اٌضاْ ٚ  13500اٌّٛاد اخش اٌشتغ اٌشاتغ 

 :  اٌّطٍٛب 

 اػذاد ِٛاصٔح اٌّشرش٠اخ ِٓ اٌّٛاد اٌخاَ اٌشتغ ع٠ٕٛح ٚاٌغ٠ٕٛح 1.



ِٛاصٔح اٌّٛاد اٌّثاششج وشعٟ ِٛدسْ 

(اٌخشة اٌضاْ)  

 حجم اإلنتاج

× 

 احتٌاجات الوحدة

 احتٌاجات اإلنتاج=

 مخزون اخر المدة+

 مخزون اول المدة-

 من المواد حجم المشترٌات=

 سعر شراء القدم ×

 المشترٌات من المواد .ت=
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× 



 ِٛاصٔح اٌّٛاد اٌّثاششج 

وشعٟ والع١ه ( خشة اٌثٍٛغ)  

 السنة الرابع الثالث الثانً الربع االول

 حجم االنتاج

× 

 احتٌاجات الوحدة

اإلنتاج احتٌاجات=  

 مخزون اخر المدة+

 مخزون اول المدة-

 كمٌة المشترٌات من المواد=

 سعر شراء القدم×

 ت المشترٌات من المواد=

ت المشترٌات∑    

19 

× 



 شاٌصا: ِٛاصٔح ذىا١ٌف االٔراض
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  ( DIRECT  LABOR BUDGET )ِٛاصٔح األظٛساٌّثاششج . ب

اػرّادا ػٍٝ ِٛاصٔح االٔراض ٠رُ اػذاد ِٛاصٔح االظٛس اٌّثاششج ٟٚ٘ ذٛظػ ػذد عاػاخ اٌؼًّ   

 :اٌرٟ ٠ؽراظٙا االٔراض ٚذىٍفرٙا ٚذؼذ واالذٟ 

 **ؼعُ االٔراض                                        

      x     صِٓ أراض اٌٛؼذج                     * 

 **اؼر١اظاخ االٔراض                                 

X        ِؼذي أظش اٌغاػح                      *   

 **ذىٍفح اٌؼًّ اٌّثاشش                             

 



 شاٌصا: ِٛاصٔح ذىا١ٌف االٔراض
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 ِٛاصٔح اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح غ١ش اٌّثاششج . ض

( MANUFACTURING OVERHEAD BUDGET )  

ٟٚ٘ ذمذ٠ش ٌٍرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح غ١ش اٌّثاششج تاعرخذاَ ِؼادٌح اٌّٛاصٔح اٌّشٔح ٚاٌرٟ ذظٙش    

 :  واالذٟ 

     

 

          

 اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح اٌغ١ش ِثاششج = ص 

 اظّاٌٟ اٌرىا١ٌف اٌّرغ١شج = ب ط 

 (اٌرىٍفح اٌّرغ١شج ٌٍٛؼذج أٚ ٌٍغاػح ) اٌّؼذي اٌّرغ١ش = ب 

 ِغرٜٛ إٌشاغ ٠ٚماط ػادج تغاػاخ اٌؼًّ اٌّثاشش = ط 

 ذىا١ٌف صٕاػ١ح غ١ش ِثاششج شاترح = أ 

أ+ ب س = ص   



 شاٌصا: ِٛاصٔح ذىا١ٌف االٔراض
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 ٔفظ اٌّصاي اٌغاتك : ِصاي 

ارا ػٍّرٟ أْ ششوح اٌضاًِ ذغرخذَ عاػح اٌؼًّ اٌّثاششج وٛؼذج ل١اط ٌٕشاغٙا ٚاْ ِؼذي 

 :اٌرىا١ٌف اٌّرغ١شج ٌغاػح اٌؼًّ اٌّثاشش واْ واٌراٌٟ 

 عاػح ػًّ ِثاشش/ لاير  1عاػح ػًّ ِثاشش  ، أظٛس غ١ش ِثاششج / لاير  0.5ِٛاد غ١ش ِثاششج 

 عاػح ػًّ ِثاشش / لاير  1.1عاػح ػًّ ِثاشش ، ِّٙاخ ِرٕٛػح / لاير  2ِضا٠ا ػ١ٕ١ح 

 عاػح ػًّ ِثاشش / لاير  0.4ص١أح 

 :ٚوأد اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح اٌصاترح ٌٍشتغ وّا ٠ٍٟ 

 لاير   7912لاير ، اال٠عاس  9000، اٌص١أح  24000،االعرٙالن  18000االششاف  

 :اٌّطٍٛب 

 اػذاد ِٛاصٔح اٌؼًّ اٌّثاشش اٌشتغ ع٠ٕٛح ٚاٌغ٠ٕٛح 1.

 اػذاد ِٛاصٔح اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح اٌغ١ش ِثاششج 2.



 السنة الرابع الثالث الثانً االول كرسً مودرن

 حجم اإلنتاج

 زمن انتاج الوحدة×

 (ساعات)احتٌاجات اإلنتاج 

 أجر الساعة  معدل× 

 ت العمل المباشر
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 موازنة األجور المباشرة

 السنة الرابع الثلث الثانً االول كرسً كالسٌك

 حجم اإلنتاج

 زمن انتاج الوحدة×

 (ساعات)احتٌاجات اإلنتاج 

 معدل أجر الساعة× 

 ت العمل المباشر

 ساعات العمل المباشر∑ 

 المباشر ت العمل∑ 
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 موازنة ت ص غٌر مباشر 
 السنة الرابع الثالث الثانً األول  شركة الزامل 

 (ب س ) ت غ 

 مواد غٌر مباشرة

 أجور غٌر مباشرة

 مزاٌا

 مهمات متنوعة

 صٌانة

 ت غ∑ 

 (أ)ت ث ∑ 

 االشراف

 االستهالك

 الصٌانة

 االٌجار

 ت ث∑ 

 ت ص غٌر مباشر ∑



 ساتؼا: ِٛاصٔح ذىا١ٌف اإلٔراض اٌّثاع 
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٠رُ اػذاد ِٛاصٔح ذىا١ٌف اإلٔراض اٌّثاع فٟ ظٛء اٌث١أاخ اٌّراؼح تّٛاصٔح و١ّح اإلٔراض ، •

 اٌّٛاد اٌّثاششج ، األظٛس اٌّثاششج ، اٌرىا١ٌف اإلظاف١ح اٌصٕاػ١ح 

 :٠ٚرُ اػذاد٘ا وّا ٠ٍٟ •

 **ذىٍفح ِخضْٚ اإلٔراض أٚي اٌفرشج                          

 **اظّاٌٟ ذىا١ٌف اإلٔراض خالي اٌفرشج                +    

 **ذىٍفح اإلٔراض اٌّراغ ٌٍث١غ خالي اٌفرشج            =    

 **ذىٍفح ِخضْٚ اإلٔراض آخش اٌفرشج                 _     

     **ذىٍفح اإلٔراض اٌّثاع                             =          



 ساتؼا: لائّح ذىا١ٌف اإلٔراض اٌّثاع 
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 ٔفظ اٌّصاي اٌغاتك : ِصاي  

ِٚٓ  42 اٌّٛدسْارا ػٍّرٟ اْ ذىٍفح اٌٛؼذج ِٓ ِخضْٚ اإلٔراض اٌراَ أٚي اٌفرشج ِٓ اٌىشعٟ 

   65اٌىشعٟ اٌىالع١ه 

 اػذاد لائّح ذىا١ٌف اإلٔراض اٌّثاع ؟ : اٌّطٍٛب 
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 اإلجمالً كرسً كالسٌك كرسً مودرن  قائمة ت اإلنتاج المباع

 تام اول المدة مخزون انتاج

 ت الوحدة × 

 ت مخزون انتاج تام اول المدة=

 خالل فترة الموازنة  كمٌة اإلنتاج

 الوحدة ت× 

 ت اإلنتاج خالل الفترة  =

 اإلنتاج المتاح للبٌع  ت

 المدة مخزون اإلنتاج التام اخر -

 ت الوحدة× 

 مخزون انتاج تام اخر المدة. ت

 ت اإلنتاج التام المباع



 خاِغا: ِٛاصٔح اٌّصاس٠ف اٌث١ؼ١ح ٚاالداس٠ح 
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  SELLING EXPENSES BUDGETِٛاصٔح اٌّصشٚفاخ اٌث١ؼ١ح 

 ٠رُ اػذاد ِٛاصٔح ذىا١ٌف ٔشاغ اٌث١غ ٚاٌرٛص٠غ تٕاءا ػٍٝ ِٛاصٔح اٌّث١ؼاخ •

تؼط اٌرىا١ٌف اٌرغ٠ٛم١ح ذرغ١ش ترغ١ش ؼعُ إٌشاغ ِصً ػّٛالخ اٌث١غ ٚإٌمً ٚتؼعٙا شاتد •

 ِصً ِشذثاخ اداسج اٌرغ٠ٛك

 :٠ٚرُ اػذاد٘ا وّا ٠ٍٟ •

 **ػذد ٚؼذاخ اٌّث١ؼاخ اٌرمذ٠ش٠ح                          

    X ِؼذي اٌّصاس٠ف اٌث١ؼ١ح اٌّرغ١شج ٌٍٛؼذج      ** 

 **اظّاٌٟ اٌرىا١ٌف اٌث١ؼ١ح اٌّرغ١شج                        

 **       اٌرىا١ٌف اٌث١ؼ١ح اٌصاترح                     +      

 اظّاٌٟ اٌرىا١ٌف اٌث١ؼ١ح       

     



 خاِغا: ِٛاصٔح اٌّصاس٠ف اٌث١ؼ١ح ٚاالداس٠ح 
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 :ٔفظ اٌّصاي اٌغاتك : ِصاي     

وشعٟ والع١ه  ، ٚسٚاذة ِذساء / لاير  5وشعٟ ِٛدسْ،  / لاير  3ارا وأد ػٌّٛح اٌث١غ 
 لاير  18500لاير شٙش٠ا ، ِٚصاس٠ف االػالْ اٌشتغ ع٠ٕٛح  5000اٌرغ٠ٛك 

 اػذاد ِٛاصٔح اٌّصشٚفاخ اٌث١ؼ١ح اٌشتغ ع٠ٕٛح ٚاٌغ٠ٕٛح ؟: اٌّطٍٛب    

     
 موازنة المصروفات التسوٌقٌة

 السنة الرابع  الثالث الثانً الربع االول ت غ

 حجم المبٌعات كرسً مودرن

 عمولة البٌع×

 المودرنت التسوٌقٌة للكرسً 

 حجم مبٌعات كالسٌك +

 البٌع عمولة× 

ت التسوٌقٌة كرسً ∑ 

 كالسٌك

 ت غ∑ 
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 السنة الرابع الثالث الثانً االول

 رواتب مدراء التسوٌق

 مصارٌف اإلعالن

 ت ث∑ 

 ت التسوٌقٌة∑ 

ت ث التسوٌقٌة+   



 خاِغا: ِٛاصٔح اٌّصاس٠ف اٌث١ؼ١ح ٚاالداس٠ح 
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  ADMINISTRATIVE EXPENSES BUDGETِٛاصٔح اٌّصشٚفاخ االداس٠ح 

ذشًّ ٘زٖ اٌّٛاصٔح وافح اٌّصاس٠ف اٌّرٛلؼح ٌفرشج اٌّٛاصٔح فٟ ِخرٍف ٔٛاؼٟ ٚأشطح اٌششوح •
 .تخالف االٔراض ٚاٌث١غ 

ِؼظُ ٘زٖ اٌّصاس٠ف ذىْٛ شاترح اِا تالٟ اٌّصاس٠ف االداس٠ح اٌّرغ١شج فٟٙ ػادج تغ١طح •
 .ٚا١ّ٘رٙا إٌغث١ح ل١ٍٍح تؽ١س ٠ّىٓ اػرثاس٘ا شاترح 

ذرىْٛ ٘زٖ اٌّٛاصٔح ِٓ ِٛاصٔاخ صغ١شج ٠ؼذ٘ا االفشاد اٌز٠ٓ ذمغ ػ١ٍُٙ ِغئ١ٌٚح سلاتح ٚذؽىُ •
 اٌّصشٚفاخ االداس٠ح 

 

 ٔفظ اٌّصاي اٌغاتك : ِصاي      

 :  ف١ّا ٠ٍٟ اٌث١أاخ اٌشتغ ع٠ٕٛح ٌششوح اٌضاًِ     

 6000، االعرٙالن 2250، ِصاس٠ف ِرٕٛػح ٔصش٠ح  43750ِشذثاخ اٌّذساء     

   3000اٌرؤ١ِٓ  ١ِ4000اٖ ٚوٙشتاء 

 اػذاد ِٛاصٔح اٌّصشٚفاخ االداس٠ح اٌشتغ ع٠ٕٛح ٚاٌغ٠ٕٛح ؟: اٌّطٍٛب 

 

 

 

      



 اٌّٛاصٔح االداس٠ح

 السنة الرابع الثالث الثانً االول

 مرتبات اإلدارة 

 مصارٌف متنوعة نثرٌة

 االستهالك

 وكهرباء مٌاه

 التؤمٌن

 المصروفات اإلدارٌة∑

 االستهالك-

المصروفات اإلدارٌة 

 النقدٌة
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 عادعا : لائّح اٌذخً اٌرمذ٠ش٠ح ٚلائّح اٌّشوض اٌّاٌٟ اٌرمذ٠ش٠ح 
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 BUDGETED INCOME STATEMENTقائمة الدخل التقدٌرٌة  

باالنتهاء من اعداد الموازنات السابقة ٌمكن اعداد قائمة دخل تقدٌرٌة  والتً تبٌن صافً 

الدخل المتوقع الناتج عن النشاط الرئٌسً والعادي والذي ٌعكس كفاءة ذلك النشاط  األمر 

الذي ٌسمح بإعادة النظر فً كل أو بعض الموازنات الفرعٌة السابقة وتعدٌلها بالشكل الذي 

 ٌحقق صافً الربح المستهدف 

 

 ٚفما ٌث١أاخ اٌّٛاصٔاخ اٌغاتمح اٌّطٍٛب اػذاد لائّح اٌذخً اٌرمذ٠ش٠ح: ِصاي 

 

 

     

 المبٌعات  قائمة الدخل

ت المبٌعات -   

 اجمالً الربح 

مصارٌف ادارٌه  -   

 مصارٌف تسوٌقٌة

 صافً الربح



 عادعا : لائّح اٌذخً اٌرمذ٠ش٠ح ٚلائّح اٌّشوض اٌّاٌٟ اٌرمذ٠ش٠ح 
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  BUDGETED FINANCIAL STATEMENTقائمة المركز المالً التقدٌرٌة 
ٌبدأ اعداد قائمة المركز المالً التقدٌرٌة من قائمة المركز المالً للعام 

 السابق ثم ٌتم تعدٌلها ببٌانات الموازنات األخرى 



CASH BUDGET  عاتؼا : اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح 
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ٟ٘ خطح ذٛظػ اٌّشوض إٌمذٞ ٌٍششوح فٟ ٌؽظح ص١ِٕح ِؼ١ٕح ٌّؼشفح ِاارا واْ ٕ٘ان فائط 

 :٠ٕثغٟ اعرصّاسٖ فٟ أٚساق ِا١ٌح أٚ ػعض ٠ٕثغٟ ذ٠ٍّٛٗ تمشض لص١ش االظً ٠ٚرُ اػذاد٘ا واٌراٌٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚارا واْ عاٌة فٙزا ٠ؼٕٟ  فائطارا واْ سص١ذ إٌمذ٠ح اخش اٌفرشج ِٛظة فٙزا ٠ؼٕٟ ٚظٛد  •

 ػعض ٚظٛد 

 ٚذرّصً اٌّشىٍح فٟ و١ف١ح ذؽذ٠ذ اٌّرؽصالخ ٚاٌّذفٛػاخ ٚ٘زا ِاع١رُ ششؼٗ االْ •

 

 

 

 

(2)شهر (1) شهر   

أول الفترة  رصٌد النقدٌة ** **  

 + المتحصالت ** **

 النقدٌة المتاحة  ** **

 - المدفوعات )**( )**(

 رصٌد النقدٌة اخر الفترة  ** **



 عاتؼا : اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح  

 :  ٠ّىٓ ذمغ١ُ ِرؽصالخ اٞ ششوح اٌٝ : اٌّرؽصالخ ( 1   
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 متحصالت من المبٌعات

: وقد تكون المبٌعات    
:متحصالت أخرى   

أي متحصالت أخرى بخالف  

:المبٌعات مثل   

 اٌرادات أوراق مالٌة •

 ثمن بٌع أصول ثابتة •

:مبٌعات نقدٌة  الخ .................. •  

تعتبر متحصالت  

لشهر البٌع والمشاكل 

 فٌها  

 : المبٌعات االجلة  

ٌتم تحوٌلها الى متصالت بمعرفة  

سٌاسة التحصٌل من المدٌنٌن 

 واعداد جدول المتحصالت 



 عاتؼا : اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح  

ِٓ اٌّث١ؼاخ ٔمذا فٟ شٙش % 40ذمعٟ اٌغ١اعح االئرّا١ٔح الؼذٜ اٌششواخ ترؽص١ً ( : 1)ِصاي 

٠رٛلغ  1435فٟ اٌشٙش اٌراٌٟ ػٍّا تؤْ اٌّث١ؼاخ خالي اٌصالز شٙٛس األٌٚٝ ِٓ ػاَ % 60اٌث١غ ٚ 

 :أْ ذىْٛ 

 

 

 :اٌّطٍٛب  

ذؽذ٠ذ اٌّرؽصالخ خالي شٙشٞ صفش ٚست١غ أٚي ػٍّا تؤٔٗ ِٓ اٌّرٛلغ أْ ٠رُ ذؽص١ً 1.

 5000لاير ٚفٟ شٙش ست١غ األٚي تّثٍغ  10.000ا٠شاداخ أٚساق ِا١ٌح فٟ شٙش صفش تّثٍغ 

 .لاير 

 .ذؽذ٠ذ سص١ذ اٌّذ١ٕ٠ٓ فٟ ٔٙا٠ح شٙش ست١غ االٚي 2.
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 محرم  صفر ربٌع االول 

100.000 50.000 200.000 
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 ربٌع االول صفر محرم   جدول المتحصالت

 مبٌعات محرم

 مبٌعات صفر 

 األول مبٌعات ربٌع

 المتحصالت عن المبٌعات

 متحصالت أخرى+ 

 المتحصالت∑ 



 عاتؼا : اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح  

 :  ٠ّىٓ ذمغ١ُ ِذفٛػاخ اٞ ششوح اٌٝ : اٌّذفٛػاخ ( 2   
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 مدفوعات لمشترٌات المواد

: وقد تكون المشترٌات    

:متحصالت أخرى   

أي مدفوعات أخرى بخالف  

:المشترٌات مثل   

 سداد االٌجار•

 سداد االجور•

 ثمن شراء اصول ثابتة  •

سداد اي مصروفات بخالف •
 االستهالك 

:مشترٌات نقدٌة   

تعتبر مدفوعات  

لشهر الشراء 

 والمشاكل فٌها  

 : المشترٌات االجلة  

ٌتم تحوٌلها الى مدفوعات بمعرفة  

سٌاسة السداد للدائنٌن واعداد 

 جدول المدفوعات



 عاتؼا : اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح  

ِٓ اٌّشرش٠اخ ٔمذا فٟ % 80تافرشاض أْ ع١اعح اٌششوح ذمعٟ تغذاد ( 1)ٔفظ ِصاي  ( : 2)ِصاي 

فٟ اٌشٙش اٌراٌٟ ، ػٍّا تؤْ اٌّشرش٠اخ اٌّرٛلؼح خالي اٌصالز شٙٛس األٌٚٝ % 20شٙش اٌششاء ٚ 

 :وأد واٌراٌٟ  1435ِٓ ػاَ 

 

 

 

 

 :اٌّطٍٛب  

ذؽذ٠ذ اٌّذفٛػاخ خالي شٙشٞ صفش ٚست١غ أٚي ػٍّا تؤٔٗ ِٓ اٌّرٛلغ عذاد ِصشٚفاخ 1.

 لاير  10,000ٚفٟ شٙش ست١غ االٚي تّثٍغ  30,000ِرٕٛػح فٟ شٙش صفش تّثٍغ 

 .ذؽذ٠ذ سص١ذ اٌذائ١ٕٓ فٟ ٔٙا٠ح شٙش ست١غ االٚي 2.

اػذاد اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح ٌشٙشٞ صفش ٚست١غ االٚي ػٍّا تؤْ سص١ذ إٌمذ٠ح أٚي صفش  3.

 لاير  50,000
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 محرم  صفر ربٌع االول 

150.000 100.000 50.000 
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 ربٌع األول صفر محرم المدفوعات 

 مشترٌات محرم

 مشترٌات صفر

 مشترٌات ربٌع األول

 المدفوعات للمشترٌات ∑

 المدفوعات األخرى+ 

 المدفوعات∑ 
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 ربٌع األول  صفر 

 النقدٌة اول المدة رصٌد

 المتحصالت + 

 المتاحة النقدٌة

 المدفوعات  -

 المدةاخر رصٌد النقدٌة 



 عاتؼا: اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح  
 :ذّش٠ٓ شاًِ ػٍٝ اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح 

 :ذشغة اؼذٜ اٌششواخ فٟ اػذاد اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح ػٓ شٙش سِعاْ ٚف١ّا ٠ٍٟ تؼط اٌث١أاخ ػٓ ٘زٖ اٌششوح 

 لاير  40,000سص١ذ إٌمذ٠ح فٟ أٚي شٙش سِعاْ  1.

 :اٌّث١ؼاخ ٚاٌّشرش٠اخ اٌفؼ١ٍح ػٓ شٙش سظة ٚشؼثاْ تاالظافح اٌٝ اٌّث١ؼاخ اٌّرٛلؼح خالي شٙش سِعاْ 2.

 

 

 

 

 

فٟ اٌشٙش تؼذ اٌراٌٟ % 18فٟ اٌشٙش اٌراٌٟ ، % 30فٟ شٙش اٌث١غ ، % 50اْ ع١اعح ذؽص١ً اٌّث١ؼاخ  3.
 ،ٚاٌثالٟ ٠ؼرثش د٠ْٛ ِؼذِٚح  

 .فٟ اٌشٙش اٌراٌٟ % 70فٟ شٙش اٌششاء ، % 30اْ ع١اعح عذاد اٌّشرش٠اخ 4.

 40,000لاير ذرعّٓ ِصشٚف ا٘الن شٙشٞ  290,000ذثٍغ اٌّصشٚفاخ اٌث١ؼ١ح ٚاالداس٠ح خالًٌ شٙش سِعاْ 5.
 لاير 

 لاير خالي شٙش سِعاْ  35000لاير ٚذٛص٠غ استاغ ٔمذ٠ح تّثٍغ  70,000ِٓ اٌّرٛلغ ششاء اظٙضج ٔمذا تّثٍغ  6.

البنك بالحصول لاير، وهناك اتفاق مع  30000ٌقل عن شهر ال الشركة برصٌد نقدٌة فً نهاٌة كل تحتفظ ٌجب ان 7.
 لاير ومضاعفاتها  10000لتغطٌة احتٌاجات الشركة النقدٌة فً حدود األجل علً قروض قصٌرة 

 اػذاد اٌّٛاصٔح إٌمذ٠ح ٌشٙش سِعاْ ،  ِغ ذٛظ١ػ أٞ لشٚض لذ ذؽراظٙا اٌششوح .  1: اٌّطٍٛب 

 ذؽذ٠ذ سص١ذ اٌّذ١ٕ٠ٓ ٚاٌذائْٕٛ فٟ اخش شٙش سِعاْ . 2               
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 البٌان رجب شعبان رمضان

 المبٌعات النقدٌة  65000 75000 78000

 المبٌعات اآلجلة 400,000 500000 600000

كلها اجلة ..   المشترٌات 200,000 250,000 400,000  



ذمَٛ اؼذٜ اٌششواخ تأراض ٚت١غ ِٕرط ٚؼ١ذ ٌٚمذ ذٛافشخ اٌث١أاخ اٌرا١ٌح  الػذاد اٌّٛاصٔاخ ػٓ ػاَ : ٚاظة 
2017: 

 االؼر١اظاخ ِٓ اٌّٛاد ٚاٌؼّاٌح 

 ٌرش ٌٍٛؼذج  6(     ب)و١ٍٛ ظشاَ ٌٍٛؼذج     ، اٌّادج 5(       أ)اٌّادج :  ِٛاد ِثاششج     

 عاػاخ ٌٍٛؼذج  5:         ػّاٌح صٕاػ١ح ِثاششج     

ٚؼذج ، / لاير  550ٚؼذج تغؼش  ٠1000ثٍغ  2017ٚذرٛلغ اداسج اٌششوح اْ ؼعُ اٌّث١ؼاخ خالي ػاَ 
ٚؼذج ، ِخضْٚ اخش اٌفرشج اٌّغرٙذف ٌٕفظ  100ِٓ اإلٔراض اٌراَ  ٠ٚ2017ثٍغ ِخضْٚ أٚي اٌفرشج ٌؼاَ 

 :ٚؼذج ٚوأد اٌث١أاخ اٌّرٛلؼح ٌٍّٛاد اٌّثاششج اٌّغرخذِح فٟ اإلٔراض ػٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ  200اٌؼاَ 

 

 

 

 

لاير ٠ٚماط ِغرٜٛ إٌشاغ فٟ اٌششوح ػٍٝ أعاط عاػاخ  25وّا ٠ثٍغ ِؼذي اظش عاػح اٌؼًّ اٌّثاشش
 ط 7+  66000= ص: اٌؼًّ اٌّثاشش ٚوأد ِؼادٌح اٌّٛاصٔح اٌّشٔح 

 : 2017اػذاد اٌّٛاصٔاخ اٌرا١ٌح ٌؼاَ : اٌّطٍٛب 

اٌّث١ؼاخ ، اإلٔراض ، اٌّٛاد اٌّثاششج ، األظٛس اٌّثاششج ،اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح اٌغ١ش ِثاششج ٚذؽذ٠ذ ِؼذي 
 اٌرؽ١ًّ اٌىٍٟ ، ِٛاصٔح ذىٍفح اٌثعاػح اٌّثاػح ، ِعًّ اٌشتػ
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 سعر الشراء المتوقع  مخزون اخر الفترة المستهدف  مخزون اول الفترة المتوقع المواد المباشرة 

 كيلو / لاير  30 كجم  1500 كجم  2000 (أ)مادة 

 لتر/  لاير 5 لتر 2000 لتر 1000 (ب)مادة


