
:مثال
بلغتانالمتوقعومنسنوية،ربعفتراتعلىموزعةالقادمالعاموحدة100000لبيعالشركاتاحدىتخطط
الرابعوالربعوحدة،40000الثالثوالربعوحدة،30000الثانيوالربعوحدة،10000األولالربعمبيعات

.للوحدةلاير20المتوقعالبيعسعرويبلغوحدة،20000
.السنةعنواالجماليةسنويةالربعالمبيعاتموازنةإعداد:المطلوب

:موازنة المبيعات

اجمالي السنة الربع الرابع الربع الثالث يالربع الثان الولالربع البيان

حجم المبيعات
سعر البيع( ×)

قيمة المبيعات

10000300004000020000100000

2000000

2020202020

200000600000800000400000



:  لى النحو التالينفس المثال السابق بفرض ان كل مبيعات الشركة آجلة، ويتم تحصيل المبيعات ع
رصيد المدينينفي الربع التالي، علما بان% 30في الربع سنة الذي تتم فيه المبيعات، % 70

.لاير90000في بداية السنة ( الحسابات المدينة)
.  رصيد المدينين في نهاية العاماعداد جدول المتحصالت النقدية، وتحديد: المطلوب



جدول المتحصالت النقدية المتوقعة
:الحل

اجمالي السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيــــــان

رصيد المدينين في بداية

العام

مبيعات الربع االول 

2000000

مبيعات الربع الثاني 

600000

مبيعات الربع الثالث 

800000

مبيعات الربع الرابع 

400000

اجمالي المتحصالت 

النقدية

90000

140000=70%60000=30%

90000

200000

420000=70%180000=30%600000

560000=70%240000=30%800000

280000=70%280000

2300004800007400005200001970000



الجزء غير المحصل من المبيعات حتى نهاية العام= رصيد المدينين في نهاية العام 
الرابعالربعمبيعاتمن30%=
لاير%120000 = 30× 400000= 



:مثال

بع نفس المثال السابق بفرض أن ادارة الشركة ترغب ان يكون مخزون اخر المدة في كل ر 
وحدة، وأن 2000من مبيعات الربع التالي، وأن مخزون اول المدة للربع األول % 20سنة 

.وحدة15000المبيعات المتوقعة للربع األول من العام التالي 
.إعداد موازنة اإلنتاج الربع سنوية والسنوية: المطلوب



اإلجابة
:موازنة اإلنتاج

الربع األول السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

حجم المبيعات

مخزون )+( 

اخر المدة

إجمالي 

االحتياجات

مخزون (  ˗)

أول المدة

حجم اإلنتاج 

المطلوب

1000030000400002000010000015000

20%

6000

20%

8000

20%

4000

20%

30003000

16000380004400023000103000

(2000)(6000)(8000)(4000)(2000)

14000320003600019000101000



:مثال
كيلو جرام من المواد الخام، 15نفس المثال السابق بفرض أن الوحدة من المنتج التام تحتاج إلى 

لاير، وترغب ادارة الشركة في االحتفاظ بمخزون من المواد 0.2ويبلغ سعر شراء الكيلو جرام الواحد 
، من احتياجات اإلنتاج من المواد في الربع سنة التالي له% 10الخام في نهاية كل الربع سنة يساوي 

كيلو، وأن حجم 21000( بداية الربع األول)وأن مخزون المواد الخام المتاح في بداية سنة الموازنة 
.وحدة منتج15000اإلنتاج المتوقع للربع األول من العام التالي 

.  الربع سنوية والسنوية( المشتريات من المواد الخام)إعداد موازنة المواد المباشرة : المطلوب

لاير للوحدة3= لاير للكيلو 0.2× كيلو جرام 15= متوسط تكلفة الوحدة من المواد المباشرة 



الربع األول السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

حجم االنتاج
احتياجات الوحدة( ×)

احتياجات اإلنتاج

مخزون آخر )+( 
الفترة 

إجمالي االحتياجات 
من المواد

مخزون أول (   ˗)
الفترة

حجم المشتريات من 
المواد 

سعر الشراء( ×)

من تكلفة المشتريات
55800303300المواد

1400032000360001900010100015000

151515151515

210000

10%

480000

10%

540000

10%

285000

10%

1515000225000

4800054000285002250022500

2580005340005685003075001537500

(21000)(48000)5400028500(21000)

2370004860005145002790001516500

0.20.20.20.20.2

4740097200102900



:مثال

في الربع % 50نفس المثال السابق بفرض ان كل مشتريات الشركة آجلة، وسياسة الشركة هي سداد 
25800رصيد الدائنين في بداية السنة في الربع التالي، علما بان% 50سنة الذي يتم فيه الشراء، 

.لاير
. هاية العامفي ن( الحسابات الدائنة)رصيد الدائنين اعداد جدول المدفوعات النقدية، وتحديد: المطلوب



االجابة
:جدول المدفوعات النقدية

اجمالي السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

رصيد الدائنين في

بداية العام

مشتريات الربع االول 

47400

مشتريات الربع الثاني 

97200

مشتريات الربع الثالث 

102900

مشتريات الربع الرابع 

55800

اإلجمالي

2580028500

23700= 50%23700= 50%47400

48600= 50%48600= 50%97200

51450= 50%51450102900

27900= 50%27900

495007230010005079350301200



الجزء غير المسدد من المشتريات حتى نهاية العام = رصيد الدائنين في نهاية العام 
من مشتريات الربع الرابع % =50

لاير%27900 = 50× 558000= 



ساعة عمل مباشر، 0.4نفس المثال السابق بفرض أن وحدة المنتج تحتاج في المتوسط إلى 
.لاير15ويبلغ معدل أجر الساعة 

.  إعداد موازنة العمل المباشر الربع سنوية والسنوية: المطلوب

: مثال

السنةاجمالي الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

حجم اإلنتاج

ساعات (  ×)

العمل للوحدة

ساعات العمل 

ةالمباشر المطلوب

معدل اجر ( ×)

الساعة

تكلفة العمل 

المباشر

14000320003600019000101000

0.40.40.40.40.4

56001280014400760040400

1515151515

84000192000216000114000606000

.لاير للوحدة6= لاير للساعة 15× ساعة 0.4= متوسط تكلفة وحدة المنتج من األجور المباشرة 



:مثال
لاير لكل ساعة عمل مباشر، 4نفس المثال السابق بفرض أن معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة يبلغ 

لاير لكل ربع سنة، ويعد االستهالك هو العنصر غير 60600واجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة تبلغ 
.  لاير لكل ربع سنة15000النقدي الوحيد في التكاليف الصناعية غير المباشرة والذي يبلغ 

ليف الصناعية إعداد موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة الربع سنوية والسنوية، وتحديد معدل تحميل التكا: المطلوب
. غير المباشر الكلي للشركة



اإلجابة
:موازنة التكاليف الصناعية غير المباشر

السنةاجمالي الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

ساعات العمل المباشر 
المطلوبة 

غير . ص. معدل ت( ×)
المباشرة المتغيرة

ةغير مباشرة متغير . ص. ت
غير مباشرة . ص. ت)+( 
ثابتة

غير مباشرة. ص. إجمالي ت
االستهالك( -)

اعية المدفوعات للتكاليف الصن
غير المباشرة

56001280014400760040400

44444

22400512005760030400161600

60600606006060060600242400

8300011180011820091000404000

1500015000150001500060000

680009680010320076000344000



إجمالي ت. ص. غير مباشرة =المعدل الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة -
اجمالي ساعات العمل المباشر المطلوبة 

 

لاير للساعة10= لاير404000=
ساعة40400

: مالحظة
لاير للوحدة4= لاير للساعة 10× ساعة 0.4= غير المباشرة . ص. متوسط تكلفة وحدة المنتج من ت



.نفس المثال السابق بفرض أن المطلوب تحديد تكلفة البضاعة المباعة: مثال

:تحديد متوسط تكلفة الوحدة-أ

لاير للوحدة3=لاير للكيلو0.2× كيلو 15=من المواد المباشرة
لاير للوحدة6=لاير للساعة15× ساعة 0.4=من العمالة المباشرة

لاير للوحدة4=لاير للساعة10× ساعة 0.4=غير المباشرة. ص. من ت
لاير13متوسط تكلفة الوحدة

متوسط تكلفة الوحدة× حجم المبيعات السنوية = تكلفة البضاعة المباعة -ب
لاير1300000= 13× وحدة 100000= 



لاير لكل وحدة مباعة، 1.8نفس المثال السابق بفرض ان مصروفات البيع والمصروفات االدارية المتغيرة 
:وتتمثل مصروفات البيع والمصروفات االدارية الثابتة لكل ربع سنة في االتي

لاير ضرائب 4000لاير التامين، 10000لاير وراتب المديرين التنفيذيين، 55000لاير االعالنات، 20000
ات البيع لاير االستهالك، ويعد االستهالك هو العنصر غير النقدي الوحيد في مصروف10000الملكية، 

.  والمصروفات االدارية
.إعداد موازنة مصروفات البيع والمصروفات االدارية الربع سنوية والسنوية: المطلوب



:موازنة المصروفات البيعية واإلدارية
اجمالي السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

حجم المبيعات

مصروفات البيع واالدارية ( ×)

المتغيرة للوحدة

مصروفات البيع و المصروفات 

االدارية المتغيرة

مصروفات البيع المصروفات)+( 

:االدارية الثابتة

االعالنات

رواتب المديرين التنفيذين

التامين

ضرائب الملكية

االستهالك

اجمالي مصروفات البيع 

والمصروفات االدارية

االستهالك( -)

المدفوعات لمصرفات البيع و 

المصروفات االدارية

55000550005500055000220000

2000020000200002000080000

18000540007200036000180000

1.81.81.81.81.8

10000300004000020000100000

1000010000100001000040000

400040004000400016000

1000010000100001000040000

117000

10000

153000

10000

107000143000

171000

10000

161000

135000

10000

576000

40000

125000536000



.نفس المثال السابق بفرض أن المطلوب إعداد قائمة الدخل المخططة السنوية:مثال

اإلجابة
:قائمة الدخل المخططة عن السنة

قيمة المبيعات
تكلفة البضاعة المباعة( ˗)

(هامش الربح االجمالي)مجمل الربح 
مصروفات البيع  والمصروفات االدارية ( ˗)

صافي دخل التشغيل
(من الموازنة النقدية)مصروفات الفوائد ( -)

صافي الدخل

2000000

1300000

700000
576000

124000

124000

0



: مثال
:تخطط إحدى الشركات ألعداد الموازنة النقدية للعام القادم وقد توافرت لديك البيانات التالية

.لاير42500رصيد النقدية اول الفترة -1
(: االرقام باللاير)المتحصالت والمدفوعات النقدية لكل ربع سنة كانت كاالتي -2

السنةالربع الرابعالربع الثالثيالربع الثانالربع األولالبيـــــــــــــان
2300004800007400005200001970000المتحصالت من المبيعات

2015003610004190002690001250500المدفوعات للتكاليف الصناعية
107000143000161000125000536000اريةالمدفوعات لمصرفات البيع و االد

لاير في 40000لاير في الربع االول، 50000: لاير خالل العام لشراء معدات130000تخطط الشركة إلنفاق -3
.  لاير في الربع الرابع20000لاير في الربع الثالث، 20000الربع الثاني، 

(.كل ربع سنة)لاير كل ثالث شهور 8000وافق مجلس االدارة على توزيعات نقدية بمبلغ -4

.  لاير على االقل30000ترغب االدارة في توافر رصيد نقدية في نهاية كل ربع سنة -5
في بداية كل ربع سنة ( لاير10000بزيادة )لاير ومضاعفتها 10000ابرمت الشركة عقدًا مع أحد البنوك باالقتراض في حدود -6

.هاية العامشهريًا، وتسدد الشركة القرض والفوائد المتجمعة علي قدر استطاعتها في ن% 1لاير، بمعدل فائدة 250000بحد أقصى 
.اعداد الموازنة النقدية الربع سنوية والسنوية: المطلوب



السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

رصيد النقدية اول الفترة
تالمتحصالت من المبيعا)+( 

(1)النقدية المتاحة 
:المدفوعات( -)

للتكاليف الصناعية
ةلمصرفات البيع و االداري

لشراء معدات
لتوزيعات نقدية

(2)اجمالي المدفوعات 
2-1(العجز)الفائض أو 

:التمويل

--- --- الحصول علي قرض)+( 
--- --- --- سداد قرض( -)
--- --- --- سداد الفوائد( -)

رصيد النقدية اخر الفترة

42500360003400016600042500

2300004800007400005200001970000

2725005160007740006860002012500

2015003610004190002690001250500

107000143000161000125000536000

50000400002000020000130000

800080008000800032000

3665005520006080004220001948500

(94000)(36000)16600026400064000

13000070000

(200000)

200000

(200000)

(21900)

36000340001660004210042100

(21900)



:الربع االول

عجز 
ه رصيد اخر المرغوب في

اجمالي العجز 
لاير 10000نحصل على قرض والبنك يشترط 
لاير130000ومضاعفتها، نحصل على قرض 

عجز 
ه رصيد اخر المرغوب في

اجمالي العجز 
لاير 10000نحصل على قرض والبنك يشترط 
لاير70000ومضاعفتها، نحصل على قرض 

:الثانيالربع

94000

30000

124000

36000

30000

66000

:الربع الثالث
فائض 

الن ال نحتاج الي قرض وال نسدد قرض او فوائد
متجمعةاالتفاق مع البنك نسدد القرض والفوائد ال

.ترةاخر السنة، ويصبح المبلغ رصيد اخر الف

166000

:الربع الرابع

فائض 
سداد القرض 

130000+70000  =
130000×1%×12

=  شهر
70000×1%×9

= أشهر 
رصيد اخر الفترة 

264000

(200000)

15600

63000(21900) 

42100



: جدول المتحصالت-1
اجمالي سبتمبر اغسطس يوليو البيــــــان

مبيعات مايو430000
مبيعات يونيو540000

مبيعات يوليو600000
مبيعات اغسطس900000
مبيعات سبتمبر500000
ةاجمالي المتحصالت النقدي

43000= 10%43000

378000= 70%54000= 10%

120000= 20%420000= 70%60000= 10%

4320000

600000

180000= 20%630000= 70%810000

100000= 20%100000

54100065400079000019850000

.الجزء غير المحصل حتى نهاية سبتمبر= في نهاية شهر سبتمبر ( المدينين)رصيد الحسابات المدينة -2
% = 10×900000= من مبيعات شهر اغسطس % 10
= % 80×500000= من المبيعات شهر سبتمبر % 80

90000

400000

490000رصيد المدينين

:  231صفحة ( 6-1)تمرين 



السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

رصيد النقدية اول الفترة
المتحصالت)+( 

النقدية المتاحة
:المدفوعات التقدية( -)

أو العجزالفائض

:التمويل

--- --- الحصول علي قرض)+( 
--- --- --- سداد قرض( -)
--- --- --- سداد الفوائد( -)

رصيد النقدية اخر الفترة

5000030000698004980050000

3400006700004100004700001890000

3900007000004798005198001940000

(530000)(450000(430000)(480000)(1890000)

(140000)250000498003980050000

170000

30000

170000

10200

698004980039800

170000

(170000)

(10200)

39800

: 233صفحة ( 6-7)تمرين 



عجز 
ه رصيد اخر المرغوب في

اجمالي العجز 
لاير170000نحصل على قرض بمبلغ 

فائض
القرضسداد

سداد الفائدة
=  ربع سنة2×3%×170000

رصيد اخر الفترة 

فائض 
دنى ال نحتاج الي قرض والفائض يكفي الحد األ

المرغوب

فائض 
دنى ال نحتاج الي قرض والفائض يكفي الحد األ

المرغوب

140000

30000

170000

264000

(170000)

( 10200)

69800

49800
39800



السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

حجم االنتاج
احتياجات الوحدة( ×)

احتياجات اإلنتاج

مخزون آخر )+( 
الفترة 

إجمالي االحتياجات 
من المواد

مخزون أول (   ˗)
الفترة

حجم المشتريات من 
المواد 

سعر الشراء( ×)

من تكلفة المشتريات
المواد

600070008000500026000

33333

18000210002400015000
78000

20%

4200

20%
4800

20%

3000

20%

3700
3700

2220025800270001870081700

(3600)(4200)(4800)(3000)(3600)

1860021600222001570078100

2.52.52.52.52.5

46500540005550039250195250

: 234صفحة ( 6-11)تمرين 



اجمالي السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

رصيد الدائنين في

بداية العام

مشتريات الربع االول 

46500

مشتريات الربع الثاني 

54000

مشتريات الربع الثالث 

55500

مشتريات الربع الرابع 

39250

اإلجمالي

:جدول المدفوعات

1175511755

32550= 70%13950 =30%46500

37800 =70%16200 =30%54000

38850 =70%16650 =30%55500

27475= 70%27475

44325517505505044125195250



السنةاجمالي الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

حجم اإلنتاج

ساعات (  ×)

العمل للوحدة

ساعات العمل 

ةالمباشر المطلوب

معدل اجر ( ×)

الساعة

تكلفة العمل 

المباشر

:موازنة العمالة المباشرة

600070008000500026000

0.5

300035004000250013000

12

36000420004800030000156000

0.5 0.50.50.5

12121212



السنة الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول البيان

9 رصيد النقدية اول الفترة
391 125 المتحصالت من المبيعات)+( 

85 (1)النقدية المتاحة 
:المدفوعات( -)

32 58 40 المخزون مشتريات
180 54 42 مصروفات التشغيل
36 8 8 10 لشراء معدات

2 2 2 2 ارباح اسهم
110 (2)اجمالي المدفوعات 

30 (3) 2-1(العجز)الفائض أو 
:التمويل

--- --- 20 الحصول علي قرض)+( 
(7) --- -- سداد قرض( -)

- (اجمالي التمويل )
رصيد النقدية اخر الفترة

5559

6790100

95130105400

36166

3648

10

8

8810092390

(15)1310

828

(32)

(4)

55566

(7) 820

(25)

(25)

237صفحة 15-6حل تمرين 


