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  الموازنات التقدیریة

الموازنة وذلك بناء  ھي خّطة تفصیلیة توضح التقدیر الكمي والنقدي للمبیعات المتوقعة في فترة :الموازنة التقدیریة للمبیعات -1
اإلنتاج والمواد والمشتریات واألجور  ھي أساس إعداد موازنة على النتائج التي تتحصل علیھا عملیات التنبؤ بالمبیعات

  .والمصروفات الصناعیة ومصروفات البیع والتوزیع

 :مراحل إعداد الموازنة التقدیریة للمبیعات

  :یھا من خاللویتم ذلك من خالل دراسة العوامل التي تؤثر عل: تحدید كمیة المبیعات. أ 

سیاسة تسعیر ،والترویج للمبیعاتسیاسة اإلعالن ، مدى الجودة في اإلنتاج، الطاقة اإلنتاجیة( وتتمثل في :العوامل الداخلیة -
 ).المنتجات

ي، النمو الدیمغراف، المنافسة، التغیر في األذواق، تشجیع بعض المنتجات من طرف الدولة(وتتمثل في : العوامل الخارجیة -
 .التقلبات الموسمیة والدوریة

 تحدید أسعار البیع .ب -
 وضع الموازنة التقدیریة للمبیعات. ج -

 :طرق التنبؤ بالمبیعات

في المؤسسة ) إدارة التسویق(االعتماد على آراء رجال البیع، والتقنیین والمسیرین والمسؤولین  بھا ویقصد :الطرق الكیفیة-  ) أ
 .للوصول إلى مؤشر لقیاس ذلك االتجاه مستقبال خالل فترة الموازنة التقدیریة

 ،معامل االرتباط، طریقة السالسل الزمنیة -: الّطرق اإلحصائیة  ) ب
تستخدم في التنبؤ بالمبیعات لتقلیل أثر التغیرات العشوائیة غیر منتظمة في بیانات السلسلة : المتوسطات المتحركةطرق   ) ت

  الزمنیة،
لعملیات لتخطیط ال بهدف  إلنتاج بصفة أساسیة بالمبیعات المتنبأ بها،ل الموازنة التقدیریةتتحدد  :الموازنة التقدیریة لالنتاج -2

تقوم المؤسسة باإلنتاج على . بینها بشكل یضمن تدفق اإلنتاج، بمعدل یتفق مع معدل طلبات العمالء للمنتجاإلنتاجیة، والتنسیق 
تتحدد الكمیة الواجب  )یستوجب تخزین كمیات معتبرة و بصفة دائمة من المنتجات (المستمرأو عن طریق اإلنتاج  الطلبیاتأساس 

  :إنتاجها خالل فترة الموازنة كما یلي

المخزون من المنتجات الموجود في  –المخزون الواجب االحتفاظ به في نهایة فترة الموازنة + المبیعات المقدرة = الواجب إنتاجها الكمیة 
.أول فترة الموازنة  

ة - واد األولی ة للم ة التقدیری جـل مـن أ. إعـداد تقـدیرات للمـواد الالزمـة بالكمیـة والقیمـة لتنفیـذ برنـامج اإلنتـاجمنهـا  الهـدف: الموازن
تخطیط احتیاجـات اإلنتـاج مـن المـواد األولیـة یجـب دراسـة الموازنـة بـین كمیـة المـواد الالزمـة لإلنتـاج ومسـتوى المخـزون مـن هـذه 

  المواد والكمیة الواجب االحتفاظ بها في نهایة الفترة وتحدید حجم المشتریات
تهدف هذه موازنة إلى تحدید الوقت الالزم لتنفیذ برنامج اإلنتاج و مقارنته مع الوقت  :  الموازنة التقدیریة للعمل المباشرة -

  .المتاح وكذا تقدیر تكلفة األجور المباشرة ، أما العمل غیر المباشر فیضم إلى موازنة األعباء غیر المباشرة

و غیرهـا مـن العناصـر  المـواد األولیـةخطة تسمح بالحصول على كافة احتیاجاتها مـن وضع  هاالهدف من :للتموینالموازنة التقدیریة  -3
بأقــل األســعار و فــي الوقــت المناســب أي بعــد التأكــد مــن أن هنــاك مخزونــا كــاف لــدى المؤسســة یفــي باحتیاجاتهــا إلــى حــین وصــول الكمیــات 

. التكالیففهي تتناول الكمیات و  تموینلل كمیات فقط أما الموازنة التقدیریةتقتصر على ال األولیة التقدیریة للمواد الموازنة :مالحظة( .المشتراة
  .)بالمخزون االحتفاظ وتكلفة الطلبیة إعداد تكلفة االعتبار بعین یؤخذ المثلى التموین تكلفة على للحصولو 
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هي أداة تحلیلیة تساعد في عملیة التخطیط الطویل األجل الخاص باختیار المشاریع االستثماریة و  :رالموازنة التقدیریة لالستثما 4
، و الموازنة االستثماریة مركز المالي للمؤسسة لفترة طویلةلها بحیث أن النفقات المتعلقة بهذه المشاریع تؤثر على ال محددتخصیص رأس مال 

لغ التي یجب استثمارها في شكل أصول ثابتة و كیفیة تخصیص تلك األموال وما هي مصادر تستوجب القیام بعدة عملیات لمعرفة المبا
 :یمكن استخدام بین مجموعتین من المعاییر .التمویل التي یجب اختیارها

 ؛لمتوسطمعدل العائد ا ،تكرار االسترداد ،فترة االسترداد: بعین االعتبار القیمة الحالیة للنقود منھا  تأخذالمعاییر التي ال  -
 .الربحیةمؤشر  ،الداخليمعدل العائد  ،الصافیةالقیمة الحالیة  :ومنھابعین االعتبار القیمة الحالیة للنقود  تأخذالمعاییر التي  -

ھي عبارة عن كشف لحركة األموال في المستقبل و تحدید مستویات العجز و الفائض النقدي ، أي  :للخزینة الموازنة التقدیریة 5
 القیام الخزینة موازنة إعداد یستلزمالتدفقات النقدیة المتوقعة للداخل و الخارج خالل فترة زمنیة محددة و بیان الفائض أو العجز بینھما 

  :التالیة بالخطوات

 للسنة المعتمدة التقدیریة الموازنات مجموع، بوالنقدیات الغیر حسابات أرصدة لمعرفة السابقة السنة میزانیةالمتمثلة ب الالزمة المعلومات تجمیع
  .معینة بمیزانیة ترتبط ال التي االستثنائیة المقبوضات و المدفوعات، المؤسسة تعتمدھا التي التسویة طرق عن معلوماتبال، بالموازنة المعنیة

 الحقا مقارنتھما ثم ومن ةالتقدیری النتائج حسابات وجدول التقدیریة بالمیزانیة المتعلقة التقدیریة الوثائق وضع یمكن الخزینة موازنة إعداد بعد
 .المسجلة االنحرافات ومراقبة الفعلیة بالوثائق

 

  لوحة القیادة

االنحرافــــــات الناتجـــــــــة عن سوء التسییر ،كما تعتبر عرض ألھم المعلومات التي یحتاجھا المسیر، والتي تسمح بإظھار ھي : تعریف

 .أداة تنبؤ تسمح بتقدیر التطورات المتوقعة القتناص الفرص وتخفیض نسبة الخطر

  :خصائص لوحة القیادة

  لكل مسؤول عملي لوحة قیادة خاصة بھ  -

  تسمح بكشف الخلل والتعدیل فیھا لمطابقة احتیاجات المسؤولین -

 بتحدید اإلجراءات التصحیحیة في الوقت المناسب تسمح  -

تخضع عملیة إعداد لوحة القیادة لمنھجیة صارمة وذلك لمدى أھمیة ھذه األداة في مراقبة التسییر فقبل كل  : مراحل إعداد لوحة القیادة

الجدوى المتوخاة من وراء تبني ھذه  شيء یجب التحضیر الجید للمشروع وذلك بدراسة التنظیم الداخلي للمؤسسة وتقییم مدى المنفعة أو
 : األداة ،وفي حال الموافقة على تبني المشروع یشرع في المراحل التالیة

 اختیار المؤشرات المالئمةو - ج       . العناصر األساسیة لتحقیق تحدید  -ب     . تحدید األھداف  -أ

 


