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 السابعالفصل   

 ة الرئيسية(لموازناتخطيط االرباح )اعداد 

 مقدمة

وتستخدم الموازنات لتحقيق  ،مستقبل معبراً عنها بوحدات كميةتعرف الموازنة بأنها خطة تفصيلية لإلعداد لل  

وضع االهداف واعداد الموازنات الالزمة لتحقيق تلك  التخطيطغرضين هما التخطيط والرقابة، ويتضمن 

متابعة االداء وجمع المالحظات لضمان تنفيذ الخطة على النحو الصحيح او  الرقابةهداف، بينما تتضمن اال

 تعديلها وفقا لتغير الظروف.

 مزايا وضع الموازنة:

 :منها ما يليالموازنة  استخداممن الشركات العديد من المزايا  حققت

 يات االدارية في الشركة.تعمل الموازنات على توصيل خطط االدارة الي جميع المستو -1

 .وتحديد ما يمكن تحقيقه في المدى القصير وفي المدى الطويل ،المديرين على التخطيط للمستقبل تجبر -2

 على نحو أكثر فعالية. بما يحقق استخدام تلك الموارد تعتبر وسيلة لتخصيص الموارد بين اقسام الشركة، -3

 لها.تجنبها او إيجاد الحلول المناسبة  العمل علىو المحتملة قبل حدوثها معرفة المشاكلتساعد على  -4

 .أهداف الشركة يحقق بما على تنسيق جهود وأهداف المديرين في كافة المستويات اإلدارية تعمل -5

 .وتقييم األداء لقياسكمؤشر نموذجي  االهداف واالغراض التي يمكن استخدامها الموازنة تحدد -6

 الرئيسية:إعداد الموازنة 

هي خطة تغطي كافة العمليات التشغيلية التي تقوم بها الشركة خالل فترة زمنية معينة  الرئيسيةالموازنة     

من مجموعة من  الرئيسيةعادة سنة، ويتم تقسيمها إلى فترات ربع سنوية أو شهرية، وتتكون الموازنة 

 : وهيالمترابطة الموازنات الفرعية 

 .موازنة المبيعات -1

 .موازنة اإلنتاج -2

 ليف اإلنتاج وتتكون من: موازنة تكا -3

 .موازنة المواد المباشرة  -أ

 .المباشرة العمالةموازنة  -ب

 .المباشرة غير االضافية موازنة التكاليف الصناعية -ج

 .موازنة تكلفة البضاعة المباعة -4

 .البيعية واإلدارية المصروفاتموازنة  -5

 المخططة(. والمقدرة ا قائمة الدخل علىفقط  سنركزموازنة القوائم المالية ) -6

 الموازنة النقدية -7

 النحو التالي: علىوسوف نعرض لكيفية اعداد كل موازنة من هذه الموازنات الفرعية وذلك 

 موازنة المبيعات: -1

وتعتبير  ،والقيميةبيالحجم هي خطة تفصييلية توضيح المبيعيات المتوقعية خيالل السينة القادمية معبيراً عنهيا    

  الن جميع الموازنات األخرى تعتمد عليها. عداد الموازناتموازنة المبيعات هي نقطة البداية إل

ييتم تقيدير المبيعيات بعيد دراسية السيوي وتحلييل العدييد مين العواميل مثيل مسيتوى مبيعيات  وبصفة عامية    

، سياسات اإلعالن، نتيائج دراسيات السنوات السابقة، الظروف االقتصادية السائدة، تقدير الطلب على المنتج

 ................. الخالسوي.أبحاث 
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 مثال: 

 ان ومين المتوقيع موزعة على فترات ربع سينوية،العام القادم وحدة  100000لبيع حدى الشركات ا تخطط

وحييدة،  40000الثاليي  الربييع وحييدة، و 30000الثيياني الربييع وحييدة، و 10000تبلييم مبيعييات الربييع األول 

 لاير للوحدة.  20ع وحدة، ويبلم سعر البيع المتوق 20000الرابع الربع و

 .السنة ة عنجمالياالو ةربع سنويال: إعداد موازنة المبيعات المطلوب

 اإلجابة

 موازنة المبيعات:

  السنةاجمالي  الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

      حجم المبيعات     

      سعر البيع (×)

      قيمة المبيعات    
 

 :النقدية جدول المتحصالت

يوضح المتحصيالت مين عادة يتم اعداد جدول المتحصالت النقدية، وهو جدول بعد اعداد موازنة المبيعات    

كاني  المبيعيات نقديية  وإذا شيركة،ألي  النقديية متحصيالتللتعتبر المصدر الرئيسيي  المبيعات ألن المبيعات

كان  المبيعات آجلة يتم تحويلها الي متحصالت باستخدام  إذاتعتبر متحصالت للفترة التي تم فيها البيع، بينما 

( وذلييك عيين  ريييق اعييداد جييدول يسييمي جييدول نينلشييركة )سياسيية التحصيييل ميين المييديالسياسيية االئتمانييية ل

 ويتضح ذلك من المثال التالي: ند اعداد الموازنة النقدية(والذي يستخدم الحقا ع) النقدية المتحصالت

 مثال:

% فيي 70ة، ويتم تحصيل المبيعات على النحو التيالي: نفس المثال السابق بفرض ان كل مبيعات الشركة آجل 

في   الحسيباب  الم ديي  )المي ديد  رصيد   ، علميا بيان% في الربع التالي30الربع سنة الذي تتم فيه المبيعات، 

 .لاير 90000 اد  السي  ا

  يهبد  العبم.ف   م ديد رصد  ال وتحديد النقدية، متحصالت: اعداد جدول البالمطلو 

 االجابة

النقدية المتوقعة جدول المتحصالت  

لسنةاجمالي ا  البيــــــان الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع 

العامة في بداي ينرصيد المدين       

200000مبيعات الربع االول        

600000مبيعات الربع الثاني        

800000مبيعات الربع الثال         

400000مبيعات الربع الرابع        

 اجمالي المتحصالت النقدية     

الجزء غير المحصل من المبيعات حتى نهاية العام =  العامفي نهاية  ينرصيد المدين  

                                      =  

 

 



50 

 

 االنتاج:موازنة  -2

المبيعيات ومخيزون آخير  بمتطلبياتهي تقديرية لعدد الوحدات الواجب إنتاجها خالل فتيرة الموازنية للوفياء   

 وتعد كاآلتي:  طلوب االحتفاظ به،الفترة الم

 

  ظ:ـالح 

 الموازنة كلها بالوحدات -  

 مخزون آخر أي فترة = مخزون أول الفترة التالية.  -  

 

 

 %20اخر المدة في كل ربع سنة  زونمخترغب ان يكون الشركة ادارة نفس المثال السابق بفرض أن مثال: 

وحدة، وأن المبيعات المتوقعة للربع  2000ربع األول لل اول المدةوأن مخزون  ،مبيعات الربع التاليمن 

 وحدة. 15000 تالياألول من العام ال

 نة اإلنتاج الربع سنوية والسنوية.ز: إعداد مواالمطلوب

 اإلجابة

 موازنة اإلنتاج:

 الربع االول السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني األولالربع  البيــــــان

 حجم المبيعات     

 

 )+( مخزون اخر المدة
     

 

       إجمالي االحتياجات     

       المدةمخزون أول )˗(  

       حجم اإلنتاج المطلوب     

 الحــظ: 

 مخزون آخر السنة هو مخزون آخر الربع الرابع فقط. -

 مخزون أول السنة هو مخزون أول الربع األول فقط -

 ثالثة موازنات فرعية هي: علىوتشتمل  :نة تكاليف اإلنتاجمواز -3

 .   موازنة المواد المباشرة - أ

 .        األجور المباشرة العمالة او موازنة - ب

 غير المباشرةاالضافية  الصناعية التكاليف موازنة  -ج

 

 

 

 

 

 

        ×× حجم المبيعات المتوقع      

 ×× طلوبالفترة المآخر  )+( مخزون

 ×× إجمالي االحتياجات       

 )××( مخزون أول الفترة )˗ (

 ××× حجم اإلنتاج المطلوب     
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 :موازنة المواد المباشرة - أ

اد الخييام الالزميية للوفيياء باحتياجييات كمييية وتكلفيية المشييتريات ميين المييو موازنيية المييواد المباشييرة توضييح

 مخزون المواد الخام وتعد كاآلتي: من توفير كميات كافيةواإلنتاج، 

 ×× حجم اإلنتاج المطلوب       

 ×× الخام من المواد المنتج وحدةاحتياجات   )×(

 ×× الخام احتياجات اإلنتاج من المواد      

 ×× الخام ادمن المو مطلوبآخر الفترة ال )+( مخزون

 ××× الخام إجمالي االحتياجات من المواد     

 )××( الخام مخزون أول الفترة من المواد )˗(

 ×× الخام حجم المشتريات من المواد    

 ×× الوحدة من المواد الخام سعر شراء )×(  

 ×× الخام تكلفة المشتريات من المواد       

  مثال:

كيليو جيرام مين الميواد الخيام، ويبليم  15إليى  تحتياج أن الوحدة من المنيتج التيامنفس المثال السابق بفرض    

بمخزون من الميواد الخيام فيي االحتفاظ  في الشركة وترغب ادارةلاير،  0.2سعر شراء الكيلو جرام الواحد 

زون % من احتياجات اإلنتاج مين الميواد فيي الربيع سينة التيالي ليه، وأن مخي10 ساويالربع سنة ي كل نهاية

كيليو، وأن حجيم اإلنتياج المتوقيع  21000المواد الخيام المتياف فيي بدايية سينة الموازنية )بدايية الربيع األول( 

 وحدة منتج. 15000 التاليللربع األول من العام 

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

 اإلجابة
 :المباشرة دالموا موازنة

 الربع االول السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

 حجم اإلنتاج       

 احتياجات الوحدة)×( 
     

 

 احتياجات اإلنتاج     

 

  مخزون آخر الفترة)+( 

     

 

 إجمالي االحتياجات من المواد  

 مخزون أول الفترة)˗(   
     

 

حجييم المشييتريات ميين المييواد          

 سعر الشراء)×( 
     

 

       تكلفة المشتريات من المواد     

 

 

 لاير للوحدة 3لاير للكيلو =  0.2× كيلو جرام  15= المباشرة متوسط تكلفة الوحدة من المواد 
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 :ي الحظ

  .مخزون آخر السنة هو مخزون آخر الربع الرابع -

 .مخزون أول السنة هو مخزون أول الربع األول -

 :دفوعات النقديةجدول الم

عادة يتم اعداد جيدول الميدفوعات النقديية، وهيو جيدول يوضيح  مشتريات المواد المباشرةبعد اعداد موازنة   

لمدفوعات للمشتريات من المواد ألن المشتريات من الميواد تعتبير المصيدر الرئيسيي لميدفوعات أي شيركة، ا

آجلية ييتم  شيترياتكاني  الم إذا، بينميا شيراءللفترة التي تم فيهيا ال دفوعاتنقدية تعتبر م مشترياتكان  الوإذا 

ذلك عن  ريق اعداد جدول يسمي جدول و السداد للموردين)الدائنين(باستخدام سياسة  دفوعاتتحويلها الي م

 ويتضح ذلك من المثال التالي: والذي يستخدم الحقا عند اعداد الموازنة النقدية()دفوعات الم

 مثال:

% فيي الربيع سينة 50ة، وسياسية الشيركة هيي سيداد الشيركة آجلي مشترياتنفس المثال السابق بفرض ان كل  

 .لاير 25800ف  ا اد  السي   ال ائيد رصد   علما بان % في الربع التالي،50الذي يتم فيه الشراء، 

  يهبد  العبم.ف    ائيد  )الحسباب  ال ائي  رصد  ال وتحديد النقدية، دفوعات: اعداد جدول المبالمطلو 

 االجابة

دفوعات النقدية:جدول الم  

السنةاجمالي   البيــــــان الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع 

العامفي بداية  دائنينرصيد ال       

47400الربع االول  مشتريات       

97200الربع الثاني  مشتريات       

102900الربع الثال   مشتريات       

55800الربع الرابع  مشتريات       

النقدية دفوعاتاجمالي الم       

حتى نهاية العام  من المشتريات المسدد الجزء غير=  العامفي نهاية  الدائنينرصيد   
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 :المباشرة العمالةموازنة  -ب

 كالتالي: وتكلفتها  المطلوبة لإلنتاجاألجور المباشرة ساعات العمل  او العمالة توضح موازنة     

 ×× حجم اإلنتاج        

      ××      ساعات العمل المباشرة للوحدة )×(

 ×× باشرة المطلوبةساعات العمل الم     

 ×× معدل أجر الساعة  )×(

 ×× تكلفة العمل المباشراجمالي      

عمل مباشير، ويبليم  ساعة 0.4المنتج تحتاج في المتوسط إلى  وحدةنفس المثال السابق بفرض أن  :مثال

 .لاير 15معدل أجر الساعة 

 موازنة العمل المباشر الربع سنوية والسنوية.  إعداد المطلوب:

 إلجابةا

 المباشر: الةموازنة العم

 السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

 حجم اإلنتاج  

 ساعات العمل للوحدة  )×(
     

 ساعات العمل المباشر المطلوبة 

 معدل اجر الساعة)×( 
     

      العمل المباشرتكلفة    

 : ي الحــظ

 .لاير للوحدة    لاير للساعة =     × ساعة     متوسط تكلفة وحدة المنتج من األجور المباشرة = 
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 :غير المباشرة االضافية التكاليف الصناعية موازنة -ج

عناصر متغيرة  علىوتنطوي هذه التكاليف  الصناعية غير المباشرة الالزمة لإلنتاج، هي تقدير للتكاليف 

 .وعناصر ثابتة

لاير  4 يبليمالتكياليف الصيناعية غيير المباشيرة المتغييرة  تحميل معدل نفس المثال السابق بفرض أنمثال: 

 لكيل ربيعلاير  60600م تبليالصيناعية غيير المباشيرة الثابتية  واجميالي التكياليف، لكل ساعة عملل مباشلر

فيي التكياليف الصيناعية غيير المباشيرة واليذي يبليم  ، ويعد االستهالك هو العنصر غيير النقيدي الوحييدسنة

   لاير لكل ربع سنة. 15000

تحمييل  وتحدييد معيدل ،: إعداد موازنة التكاليف الصيناعية غيير المباشيرة الربيع سينوية والسينويةالمطلوب

  للشركة. يلمباشر الكلالتكاليف الصناعية غير ا

 اإلجابة

 موازنة التكاليف الصناعية غير المباشر:  -

 السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

  ةالمطلوب المباشرساعات العمل 

      ةالمتغير ت. ص. غير المباشرة معدل )×(

 ر مباشرة متغيرةغي .ص ت. 

 . ص. غير مباشرة ثابتةت )+(
     

      إجمالي ت. ص. غير مباشرة  

      ( االستهالك-)
      المدفوعات للتكاليف الصناعية غير المباشرة

 المعدل الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة = -
 إجمالي ت. ص. غير مباشرة

 
 ةالمباشر المطلوبساعات العمل اجمالي 

 = 
 

 لاير للساعة         = 
 

  الحظ:

 لاير للوحدة     لاير للساعة =       ×ساعة       =ت. ص. غير المباشرة متوسط تكلفة وحدة المنتج من 

 :المباعة موازنة تكلفة البضاعة -4

 :كاالتيعلى خطوتين ويتم إعدادها  المباعة لتكلفة البضاعةتقدير هي      

 .وفقا لطريقة التكلفة الكلية الوحدة تكلفة تحديد متوسط -أ

  متوسط تكلفة الوحدة×  السنوية تكلفة البضاعة المباعة = حجم المبيعات -ب

 .المباعةتكلفة البضاعة  تحديدنفس المثال السابق بفرض أن المطلوب مثال: 

 إلجابةا

 تحديد متوسط تكلفة الوحدة: - أ

 = من المواد المباشرة

 = المباشرة العمالةمن 

 = ت. ص. غير المباشرةمن 

  متوسط تكلفة الوحدة

 متوسط تكلفة الوحدة×  السنوية تكلفة البضاعة المباعة = حجم المبيعات - ب
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  :ةاإلداريالبيع والمصروفات  موازنة مصروفات -5

البييع والمصيروفات  مصيروفات وهييغيير الصيناعية  المصروفات األخيرىتوضح هذه الموازنة جميع  

مثيل التكياليف الصيناعية غيير  عناصير متغييرة وعناصير ثابتية عليى المصيروفاتوتنطوي هيذه  ،االدارية

 المباشرة

لاير لكل وحدة  1.8ان مصروفات البيع والمصروفات االدارية المتغيرة نفس المثال السابق بفرض  مثال:

 :االتي مباعة، وتتمثل مصروفات البيع والمصروفات االدارية الثابتة لكل ربع سنة في

لاير  4000التييامين، لاير  10000التنفيييذيين، لاير وراتييب المييديرين  55000االعالنييات، لاير  20000 

ويعيييد االسيييتهالك هيييو العنصييير غيييير النقيييدي الوحييييد فيييي  االسيييتهالك، لاير 10000، الملكيييية ضيييرائب

  مصروفات البيع والمصروفات االدارية.

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

 اإلجابة

 موازنة المصروفات البيعية واإلدارية:

 السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

 حجم المبيعات     
 مصروفات البيع واالدارية المتغيرة للوحدة (×)

10000 

1.8 

30000 

1.8 

40000 

1.8 

20000 

1.8 

100000 

1.8 

 180000 36000 72000 54000 18000 االدارية المتغيرةالمصروفات  مصروفات البيع و

      :دارية الثابتةمصروفات البيع و المصروفات اال)+( 

 80000 20000 20000 20000 20000 االعالنات    

 220000 55000 55000 55000 55000 رواتب المديرين التنفيذين    

 40000 10000 10000 10000 10000 التامين    

 16000 4000 4000 4000 4000 الملكية ضرائب    

 40000 10000 10000 10000 10000 االستهالك    

 576000 135000 171000 153000 117000 جمالي مصروفات البيع والمصروفات االداريةا

 40000 10000 10000 10000 10000 ( االستهالك-)

 536000 125000 161000 143000 107000 المدفوعات لمصرفات البيع و المصروفات االدارية

 : او المقدرة المخططة قائمة الدخل -6

 خالل فترة الموازنة المتوقعة اإليرادات من المبيعات والتكاليفالمخططة )المقدرة(  قائمة الدخل توضح  

 . المتوقع صافي الربح أو الخسارة كما تظهر بافتراض تنفيذ كل األنشطة المخططة في الموازنات السابقة،

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

 ةاإلجاب

 :المخططة عن السنة قائمة الدخل

 قيمة المبيعات      

 تكلفة البضاعة المباعة)˗( 

 هامش الربح االجمالي() الربحمجمل       

  المصروفات االداريةو مصروفات البيع )˗( 

 دخل التشغيلصافي       

 )من الموازنة النقدية( ( مصروفات الفوائد-)

 صافي الدخل     
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 :الموازنة النقدية -7
خيالل الفتيرة التيي تغطيهيا الموازنية، وتسياعد  والميدفوعات النقدييةهي خطة تفصيلية توضح المتحصالت     

كان هنياك عجيز فيي النقديية او فيائ  خيالل فتيرة الموازنية،  إذامعرفة ما  علىالشركة  الموازنة النقدية ادارة

كيان هنياك فيائ  فانيه يسيتخدم  إذاقرض قصير االجل، بينميا  علىهناك عجز يتم تمويله بالحصول  وإذا كان

لزائيدة عين يمكن اسيتثمار االميوال ا اووفوائدها التي تم الحصول عليها في فترات سابقة  في سداد أي قروض

 الموازنة النقدية على النحو التالي بفرض اعدادها لشهري يناير وفبراير: الحاجة، وتظهر

 فبراير يناير البيــــــــــــــان

 رصيد النقدية اول الفترة    

 )+( المتحصالت

×× 

×× 

×× 

×× 

 ×× ×× النقدية المتاحة    

 )××( )××( المدفوعات)˗( 

 ×× ×× او)العجز( الفائ 

 :التمويل

 )+( الحصول على قرض

 القرض ( دفعات سداد-)

 ( الفائدة-)

 

× 

(×) 

      (×) 

 

× 

(×) 

      (×) 

 ×× ×× رصيد النقدية اخر الفترة

 : من أربع اقسام هيالموازنة النقدية  وتتكون

تكييون المبيعييات  يوضييح التييدفقات النقدييية الداخليية المتوقعيية خييالل فتييرة الموازنيية، التييي قسللا المتحصللالت: -أ

 مصدرها الرئيسي، كما تم تحديدها في جدول المتحصالت من المبيعات.

يوضح المدفوعات النقدية خالل فترة الموازنة، وتتضمن الميدفوعات لمشيتريات الميواد  قسا المدفوعات: -ب

الخام، وللعمالية، وللتكياليف الصيناعية غيير المباشيرة، ولمصيروفات البييع والمصيروفات 

 .لتوزيعات االرباف، باإلضافة الي المدفوعات لشراء معدات، واالدارية

 ويوضح الزيادة او العجز في النقدية. :الفائض او)العجز(قسا  -ج

 خالل الفترة للقروض وفوائدها يوضح تفاصيل القروض ودفعات السداد المتوقعة قسا التمويل: -د

  مثال:

 ام القادم وقد توافرت لديك البيانات التالية:تخطط إحدى الشركات ألعداد الموازنة النقدية للع 

 لاير. 42500 الفترةرصيد النقدية اول  -1

 )االرقام بالريال(:  كان  كاالتي المتحصالت والمدفوعات النقدية لكل ربع سنة -2

 السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيـــــــــــــان

 1970000 520000 740000 480000 230000 المتحصالت من المبيعات

 1250500 269000 419000 361000 201500 المدفوعات للتكاليف الصناعية

 536000 125000 161000 143000 107000 المدفوعات لمصرفات البيع و االدارية

 40000لاير في الربع االول،  50000لاير خالل العام لشراء معدات:  130000 إلنفايتخطط الشركة  -3

 لاير في الربع الرابع.  20000لاير في الربع الثال ،  20000لاير في الربع الثاني، 

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

  لاير على االقل. 30000ربع سنة  رصيد نقدية في نهاية كل ترغب االدارة في توافر -5
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 لاير( 10000)بزيادة  لاير ومضاعفتها 10000في حدود  باالقتراض أحد البنوك عم ابرم  الشركة عقداً  -6

 والفوائد القرض% شهرياً، وتسدد الشركة 1لاير، بمعدل فائدة  250000بحد أقصى  في بداية كل ربع سنة

 في نهاية العام. علي قدر استطاعتها المتجمعة

 .نويةالربع سنوية والساعداد الموازنة النقدية  المطلوب:

 االجابة

 الموازنة النقدية

 السنة الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

      رصيد النقدية اول الفترة    

      المتحصالت من المبيعات)+( 

      (1) النقدية المتاحة

      :( المدفوعات-)

      للتكاليف الصناعية         

      لمصرفات البيع و االدارية         

      لشراء معدات         

      ت نقديةلتوزيعا         

      (2اجمالي المدفوعات )

      2 - 1الفائ  او )العجز( 

      التمويل:

      )+( الحصول علي قرض

      ( سداد قرض-)

      ( سداد الفوائد-)

      رصيد النقدية اخر الفترة

 :الربع االول

 94000عجز                                 

 30000رصيد اخر المرغوب فيه        

 124000اجمالي العجز                      

لاير  10000لبنك يشتر  نحصل على قرض وا

 لاير 130000ومضاعفتها، نحصل على قرض 

 :الربع الثاني

 36000عجز                                 

 30000رصيد اخر المرغوب فيه        

 66000اجمالي العجز                      

لاير  10000نحصل على قرض والبنك يشتر  

 لاير 70000ومضاعفتها، نحصل على قرض 

 :الربع الثالث

 166000فائ                                  

 ال نحتاج الي قرض وال نسدد قرض او فوائد الن 

 االتفاي مع البنك نسدد القرض والفوائد المتجمعة

 الفترة. اخر السنة، ويصبح المبلم رصيد اخر 

 :الربع الرابع

 264000 فائ                                            

 (200000=      )70000+130000سداد القرض 

 سداد الفائدة:

 15600شهر=  12×1%×130000

                 (  21900)     63000أشهر =  9×1%×70000

 42100رصيد اخر الفترة                               
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 :ي الحظ

 رصيد النقدية اول السنة هو رصيد النقدية اول الربع األول. -

 يد النقدية اخر السنة هو رصيد النقدية اخر الربع الرابع.رص -

 لاير تظهر في قائمة الدخل السابقة. 21900 دمصروفات الفوائ -

 

 

 امثلة متنوعة 
  :231( صفحة 6-1)تمرين 

  :العام نم الشركات عن الربع الثال المبيعات إلحدى  موازنةفيما يلي   

 اجمالي سبتمبر اغسطس يوليو 

 لاير 2000000 لاير 500000 لاير 900000 لاير 600000 )كلها اجل( المبيعات

% فيي 10اليذي يلييه،  الشيهر% فيي 70البييع،  في شهر% من المبيعات 20ومن خبرة المنشأة تتوقع تحصيل  

لة جيدا ويمكين تجاهلهيا. وقيد بليم اجميالي المبيعيات البيع، والديون المعدون المعدومة ضئيالشهر بعد التالي لشهر 

 .لاير 540000لاير، في حين بلم اجمالي المبيعات في شهر يونيو  430000في شهر مايو 

 المطلوب:

 .لكل شهر من أشهر الربع الثال  من العامالمبيعات  النقدية المتوقعة من إعداد جدول المتحصالت -1

  .الحسابات المدينة رصيدمية المخططة في نهاية شهر سبتمبر، فما هو بفرض ان الشركة تعد الميزانية العمو -2

 االجابة

:المتحصالتجدول   1-   

 البيــــــان يوليو اغسطس سبتمبر اجمالي

430000    مبيعات مايو      

540000   يونيومبيعات       

600000    يوليومبيعات       

900000مبيعات اغسطس       

50000    مبيعات سبتمبر      

جمالي المتحصالت النقديةا      

 سبتمبرنهاية  حتىالجزء غير المحصل  = سبتمبرشهر  في نهاية (المدينينالحسابات المدينة ) رصيد -2

 =  شهر اغسطس% من مبيعات 10  

 =  شهر سبتمبر% من المبيعات 80

                                       رصيد المدينين                  لاير 
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  :233( صفحة 6-7)تمرين 

 : اعدت االدارة الملخص التالي للتدفقات النقديةللعام القادم وقد  موازنتهاتخطط إحدى الشركات ألعداد 

 الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيـــــــــــــان

 470000 410000 670000 340000 اجمالي االيرادات النقدية

 480000 430000 450000 530000 مالي المدفوعات النقديةاج

 30000لاير، وتحتاج الشركة الي االحتفاظ بحد ادني  50000ويبلم الرصيد النقدي اول المدة عن العام القادم  

%، كما انها 3لاير في نهاية كل ربع سنة، وقد تقترض الشركة أي مبلم من البنك المحلي بمعدل فائدة ربع سنوي 

تقترض أي مبلم في بداية أي ربع من العام وتقوم بتسديد قروضها او جزء منها في نهاية أي ربع من العام،  قد

  وتكون الفوائد مستحقة في وق  السداد.

 .عن العام القادماعداد الموازنة النقدية  المطلوب:

 

 االجابة
 :الموازنة النقدية

 السنة الربع الرابع لثال الربع ا الربع الثاني الربع األول البيــــــان

      رصيد النقدية اول الفترة     

      المتحصالت اجمالي )+( 

      النقدية المتاحة      

      النقدية ( المدفوعات-)

      الفائ  او )العجز(     

      التمويل:

      )+( الحصول علي قرض

      ( سداد قرض-)

      ( سداد الفوائد-)

      رصيد النقدية اخر الفترة

 

 :الربع االول

 140000عجز                                 

 30000رصيد اخر المرغوب فيه        

 000170اجمالي العجز                      

 لاير 170000بمبلم نحصل على قرض 

  

 :الربع الثاني

 264000     فائ                                      

 (170000)                               سداد القرض 

 سداد الفائدة:

 (00021) ربع سنة=        2×3%×000071

 69800رصيد اخر الفترة                               

 :الربع الثالث

 49800فائ                                  

 المرغوب والفائ  يكفي الحد األدنىال نحتاج الي قرض 

 :الربع الرابع

 39800                        فائ                     

 والفائ  يكفي الحد األدنى المرغوبال نحتاج الي قرض 
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  :423( صفحة 6-11)تمرين 

  قادم:للعام ال سنويربع  علي اساساسم اإلنتاج بشركة الواحة التوقع التالي للوحدات المطلوب انتاجها ق أرسل   

 الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول 

 5000 8000 7000 6000 الوحدات المطلوب انتاجها

ويبلم رصيد الحسابات الدائنة اول المدة عن  كيلو، 3600ويبلم مخزون اول المدة من المواد الخام للربع األول 

لاير للكيلو  2.5من المواد الخام التي تبلم تكلفتها كيلو  3وتتطلب كل وحدة  لاير. 11775 الربع األول من العام

 ،التالي للربعاإلنتاج  متطلبات% من 20 ربع سنة كل في نهاية المواد الخامبمخزون من  الشركةوتحتفظ  الواحد،

% من 70وتخطط اإلدارة لدفع  كيلو. 3700ويكون مخزون اخر المدة المطلوب عن الربع الرابع من العام 

ساعة  0.5كما تتطلب كل وحدة  .% في الربع التالي30في ربع العام الذي يتم فيه الشراء و اد الخامالمو مشتريات

 لاير في الساعة. 12عمل مباشر ويتقاضى العمال 

 المطلوب:

 وجدول المدفوعات النقدية المتوقعة لمشتريات المواد للعام القادم.المواد المباشرة موازنة  دإعدا  -1

 مع عدد الساعات المطلوبة لإلنتاج. لتتطابقالعمالة المباشرة بفرض انه يتم تعديل القوي العاملة اعداد موازنة  -2

 المواد المباشرة: موازنة -1

 السنةاجمالي  الربع الرابع الربع الثال  الربع الثاني الربع األول البيــــــان

 حجم اإلنتاج       

 احتياجات الوحدة)×( 
     

 اإلنتاج او متطلبات احتياجات     

 

 )+( مخزون آخر الفترة 

     

 االحتياجات من المواد إجمالي  

 مخزون أول الفترة)˗( 
     

     المطلوبةحجم المشتريات      

 سعر الشراء)×( 
     

      تكلفة المشتريات من المواد     

جدول المدفوعات -  

السنةاجمالي   البيــــــان الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع 

العامفي بداية  دائنينرصيد ال       

46500الربع االول  مشتريات       

54000الربع الثاني  مشتريات       

55500الربع الثال   مشتريات       

39250الربع الرابع  مشتريات       

 اجمالي المدفوعات النقدية     
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المباشرالعمالة موازنة  -  

 

 البيــــــان الربع األول الربع الثاني الربع الثال  الربع الرابع اجمالي السنة

حجم االنتاج               

ساعات الوحدة  (×       ) 

 ساعات العمل المباشرة المطلوبة     

معدل اجر الساعة  (×       ) 

جور المباشرةاال       


