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  موازنة مقبوضات المبيعات .1
 

تتمثل موازنة المبيعات في تقييم المبيعات المستقبلية بالكميات والمبالغ وتعتبر هذه الموازنة هي     

  .محور التسيير الموازناتي

  :مراحل هي 3إن التسيير الموازناتي للمبيعات يتضمن 

التنبؤ بالمبيعات وتكون عادة عن طريق االستعانة بأدوات إحصائية وبالنظر إلى واقع  :ى المرحلة األول

  .المؤسسة و إكراهات هذا الواقع 

إعداد موازنة المبيعات وموازنة تكاليف التوزيع بناء على األهداف المسطرة والوسائل  :المرحلة الثانية

  .المتوفرة وبناء على التقسيم المقرر

  .مراقبة المبيعات المحققة انطالقا من  تحليل  الفروقات بين االنجازات والتوقعات: لثةالمرحلة الثا

تسيير واقتصاد  على المرحلة األولى والمرحلة / وسنقتصر في دراستنا حسب منهاج السنة الثالثة ثانوي 

  .الثانية حيث نتطرق إلى إعداد موازنة مقبوضات المبيعات فقط 

 توقعات المبيعات .1.1

 المبدأ  . أ

  :من أجل تقدير مبيعاتها تستعمل المؤسسة معلومات مختلفة 

  .مثل أنواع المنتجات، أنواع الزبائن : وصفية  -

  .مثل الكميات المباعة، رقم األعمال : كمية  - 

  .مثل اإلحصائيات، معلومات المحاسبة العامة، معلومات محاسبة التسيير: داخلية -   

  .وق، أحوال السوق حول المنافسة، تقسيم الس: خارجية -

  .معلومات عن الماضي -

  .معلومات عن الحاضر  -

إن استغالل المعلومات الكمية الداخلية أو الخارجية تستدعي استعمال أدوات إحصائية مثل طريقة المربعات 

  .الدنيا وغيرها من طرق التنبؤ التي تعتمد على التعديل الخطي التجاهات الماضي 

 عتمد على التعديل لالتجاهات التاريخيةالطرق اإلحصائية التي ت  . ب

  تحليل االتجاه العام. 1.ب

  .من أجل تحديد االتجاه العام ) سلسلة زمنية( ويتمثل في تحليل تطور المبيعات بداللة الزمن 

االتجاه العام يتم التعبير عنه بمعادلة  لالتجاه العام باستخدام عدة طرق األكثر استعماال واألكثر دقة هي 

  .المربعات الدنيا التي تم التطرق إليها في مادة الرياضيات ، وفيما يلي  نقدم ملخصا  لهذه الطريقة طريقة 

 : االتجاه

  .االتجاه الخطي حيث تزداد المبيعات بمبالغ متساوية تقريبا خالل كل فترة 
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  :التمثيل البياني لتطور المبيعات

  
 

  

  
  

  

   التعديل باستعمال طريقة المربعات الدنيا 

 معادلة الخط المستقيم 

Y= a X+b 
  .  aهو )  الميل( حيث المعامل الموجه 

 :صيغة التعديل الخطي  

' '( )( )
' 2( )

X i X Y i Ya
X i X

− −∑=
−∑

 

  و

' 'b = Y - a . X  
المعادلة التي يتم الحصول عليها تستخدم للتنبؤ بالمبيعات للدورات المستقبلية شرط على إتباع   

  .االتجاه العام الخطي

  (variations saisonnières)معالجة التغيرات الموسمية. 2.ب

) قوي أو ضعيف( نشاط غير عادي ...) شهور، ثالثيات ،( تتميز التغيرات الموسمية بدورات   

  .والذي يتكرر في نفس التاريخ، التنبؤات يجب أن تأخذ بعين االعتبار هذه التقلبات

  :ـ المتوسطات المتحركة الموجهة 

تقلص الزوايا الحادة فتجعلها ( متوسطات المتحركة بمسح أثر التغيرات الموسمية بحيث تصقل     تسمح ال 

  . سلسلة المبيعات التي تم االنطالق منها لتحديد خط االتجاه العام) ملساء تقترب من الخط المستقيم

كة باستعمال المربعات التعديل الخطي يكون انطالقا من النتائج المحصل عليها بطريقة المتوسطات  المتحر

  حساب المتوسطات المتحركة يعتمد . الدنيا

  

                                               
 
 
 
 

 :خط االتجاه العام
Y :  المبيعات  
  X :  الزمن     

X 

Y 
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على مبدأ تعويض عدة معطيات متتالية لمجموعة ما بالمتوسط لعدد من الدورات التي تمثل عموما سنة  

بحيث يتم إسقاط ) دورات بالنسبة للمعطيات الخاصة بالثالثي 4دورة بالنسبة للمعطيات الشهرية، و 12(

  .مرحلة من مراحل الحسابدورة في كل 

  :إن المتوسطات المتحركة الموجهة تقابل وسط الدورة المعنية، إذا رمزنا بالرموز التالية لـ 

  m   : المتوسطات المتحركة  Y: المبيعات

   MMC : المتوسطات المتحركة الموجهة   P: عدد الدورات 

  الجدول التالي يبين لنا كيفية الحساب 

  المعطيات

  )تالمبيعا( 

  عدد الدورات

  خالل السنة
  الصيغ المستعملة

 P=4  m1=(y1+y2+y3+y4)/P  ثالثي
                               MMC1=(m1+m2)/2 

m2=(y2+y3+y4+y5)/4 
 MMC2=(m2+m3)/2 
m3=(y3+y4+y5+y6)/4 

 الخ..  

 P=12  m1=(y1+y2+.....+y12)/12  شهري
    MMC1=(m1+m2)/2 

m2=(y2+y3+......+y12)/12 
MMC2=(m2+m3)/2 

m3=(y3+y4+.....+y12)/12 

  الخ....... 
  
  المعامالت الموسمية.3.ب

  .المعامالت الموسمية تسمح بقياس مدى اتساع ودورية أو إيقاع التغيرات الموسمية  

إن طريقة حساب المعامالت الموسمية األكثر انتشارا هي طريقة النسبة إلى االتجاهات العامة، نميز 

  :حساب المعامالت الموسمية مرحلتين ل

  حساب النسبة بين القيم االتجاهية بالنسبة لكل مشاهدة:  المرحلة األولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قيمة كل متغير مشاهد
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  قيمة المقابلة المعدلة بطريقة المربعات الدنياال
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  )شهور، ثالثي( تحديد المعامل الموسمي لكل دورة : المرحلة الثانية

 
  .متوسط االتجاهات بالنسبة إلى نفس الدورات على مدى عدة سنوات 

تعمل من أجل تبيين موسمية التنبؤات، ومن أجل ذلك يكفي التطبيق على التنبؤات إن المعامالت الموسمية تس

  .المعدلة المعامالت الموسمية المقابلة

  التنبؤ بالمبيعات: تمرين تطبيقي . جـ

التنبؤ برقم األعمال للثالثيات األربعة القادمة ومن أجل ذلك قدم لك  Aيريد مدير التسويق بالمؤسسة 

   :سنوات الماضية  3خالل   P الخاصة بتطور المبيعات الثالثية للمنتج  المعطيات التالية

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  تالثالثيا

  رقم األعمال

 ×104  
213  237  276  275  234  265 316 311  256  294  357 351  

  

  

  :العمل المطلوب 

المراحل الخاصة  احسب تقديرات المبيعات للثالثيات األربعة القادمة وذلك بإتباع مختلف  

 .بتقديرات المبيعات

  :الحل 

  :المتوسطات المتحركة الموجهة  

 MMC         تالثالثيا

1  -  
2  -  
3  252.87  
4  259  
5  267.5  
6  277  
7  284.25  
8  290.62  
9  299.37  

10  309.50  
11  -  
12  -  

  

  .ن حسابها  لنقص المعطيات ال تقابلها  قيم ألنّه ال يمك  12،  11،   2،  1 تنالحظ أن الثالثيا
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للحصول على القيم المعدلة والموجهة نتبع الخطوات التي رأيناها في السابق، مثال للحصول على   

  :القيمة المعدلة والموجهة للثالثي الثالث نقوم بما يلي 

  :  1المتوسط المتحرك غير الموجه رقم 

 )213+237+276+275 ( ÷4      =250.25  

  : 2غير الموجه رقم المتوسط المتحرك 

)237+276+275  +234 ( ÷4      =255.5  
Moyenne Mobile Centrée (MMC) 

=( 250.25+255.5)/2=252.87  

  . ونقوم بنفس الشيء بالنسبة لباقي الثالثيات

إيجاد معادلة خط االتجاه العام باستعمال  طريقة المربعات الصغرى  انطالقا من القيم المعدلة و  

  :الموجهة

(x‐x’)(Y‐Y’)  (X‐X’)(X‐X’)  Y‐Y’  X‐X’  Y  X 

               1 

               2 

‐885.045  12.25  252.87  ‐3.5  252.87  3 

‐647.5  6.25  259.00  ‐2.5  259  4 

‐401.25  2.25  267.50  ‐1.5  267.5 5 

‐138.5  0.25  277.00  ‐0.5  277  6 

142.125  0.25  284.25  0.5  284.25  7 

435.93  2.25  290.62  1.5  290.62  8 

748.425  6.25  299.37  2.5  299.37  9 

1083.25  12.25  309.50  3.5  309.5  10 

               11 

               12 

337.44  42        2240.11  78 

           
280.014

'Y = 6.5
'X =  

   a=  8.034          
  
b= 280.014-(8.034×6.5) = 227.79 

Y = 8,034X+227,79 
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 حساب  نسب  القيم التاريخية إلى القيم االتجاهية •

  القيم المعدلة/ القيم التاريخية  )المعدلة(القيم االتجاهية  الثالثيات
1  235.82  0.903  
2  243.86  0.972  
3  251.89  1.096  
4  259.93  1.058  
5  267.96  0.873  
6  275.99  0.960  
7  284.03  1.113  
8  292.06  1.065  
9  300.1  0.853  

10  308.13  0.954  
11  316.16  1.129  
12  324.20  1.083  

بالقيم المقابلة    xيتم الحصول على القيم  االتجاهية المعدلة  بتطبيق معادلة االتجاه العام وذلك بتعويض 

  .للثالثيات 

 :نحدد المعامالت الموسمية للثالثيات  

الثالثي األول للسنوات 

  الثالث
)0.903+0.873+0.853/(3  0.876  

الثالثي الثاني للسنوات 

  الثالث
)0.972+0.960+0.954/(3  0.962  

الثالثي الثالث للسنوات 

  الثالث
)1.096+1.113+1.129/(3  1.113  

الثالثي الرابع للسنوات 

  الثالث
 )1.058+1.065+1.083/(3  1.069  

 
 التوقعات للثالثيات األربعة  للسنة القادمة 

 
التوقعات  بإلغاء أثر  التغيرات   القيم االتجاهية  ثياتالثال

  الموسمية
13  332.23  291.03  
14  340.27  327.34  
15  348.30  387.66  
16  356.33  380.92  
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بالقيم المقابلة للثالثيات وهي على التوالي    xلحساب القيم االتجاهية نطبق معادلة االتجاه العام مع تعويض

  .صل القيم االتجاهية الظاهرة في الجدولوبذلك نح.13،14،15،16

إللغاء أثر التغيرات الموسمية  نقوم  بإيجاد حصل ضرب القيمة االتجاهية في المعامل الموسمي المقابل لها، 

  .وهكذا بالنسبة لباقي التوقعات  291.03=0.876× 332.23:   نحسبه كما يلي  13مثال بالنسبة للثالثي 
  اتإعداد موازنة المبيع. 2.1

إعداد موازنة المبيعات تسمح لمختلف المسؤولين في  وظيفة التسويق بتحويل األهداف المحددة قصيرة 

، كما تسمح بتحديد الوسائل الواجب تحفيزها )كمية، سعر البيع(األجل إلى أهداف رقمية للمبيعات 

  :وتخصيصها لتنفيذ الموازنة وتشمل موازنة المبيعات

  .ف الواجب الوصول إليها، أو تجاوزها األهدا: موازنة المبيعات -

  . التي يجب عدم تجاوزها مبدئيا) المصادر(استهالك الموارد: موازنة أعباء التوزيع -    

تعتبر موازنة المبيعات أساس الموازنات األخرى كما ذكرنا سابقا، فهي أساسية  إلعداد باقي الموازنات، 

  . بلية للمؤسسةوتكون في نفس الوقت األساس للمقبوضات المستق

ومن أجل السماح باستغالل جيد ومراقبة فعالة لتقديرات المبيعات بالكميات والقيم، فإنّه يتم توزيع موازنة 

  :المبيعات في المؤسسة وفقا لعدة معايير 
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ديمها للقيادة العامة من إن الموازنات المختلفة يتم تجميعها بعد ذلك في موازنة شاملة للمبيعات التي يتم تق

  .أجل الموافقة عليها

  كيفية إعداد موازنة مقبوضات المبيعات.  ب

  : تشير هذه الموازنة إلى مبلغ المقبوضات المقدرة خالل كل شهر من الدورة المعنية، إذن يجب 

بإتباع  وذلك. التقديري بعد الرسم على القيمة المضافة لكل شهر) مبلغ المبيعات(معرفة رقم األعمال 

ويكون شكل . الخطوات التي رأيناها بالنسبة للتنبؤ بالمبيعات مع األخذ بعين االعتبار المقبوضات لكل شهر

  :موازنة مقبوضات المبيعات كما يلي

 توزيع   موازنة   المبيعات

حسب 
كل 

مسؤول 
حسب  توزيع

حسب  الدورة
القطاعات 
 الجغرافية

حسب 
المنتجات أو 

عائالت 
 المنتجات

حسب قنوات 
 التوزيع

حسب 
 الزبائن

موازنة 
لكل 

 مسؤول

الموازنة 
السنوية 
  :تقسم إلى
  ـ ثالثيات

 هورـ ش 

حسب 
تنظيم  
 العاملين

في 
 المبيعات

حسب 
المعايير 
 المعتمدة

تجار الجملة ، 
تجار التفصيل، 
 البيع المباشر

  خواص
  مؤسسات
  إدارات
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مبيعات خارج   األشهر

  الرسم

TVA  المبيعات  
TTC 

رصيد   المقبوضات الشهرية

  الزبائن
1  2  3  4  5  6    

  جانفي

......  

......  

......  

......  

  جوان

                    

∑           
 

  مالحظة

  :إذا كانت لدينا المبيعات بعد الرسم يمكن إلغاء العمود األول والثاني ليصبح شكل الموازنة كما يلي  

   المبيعات   األشهر
TTC 

  رصيد الزبائن  المقبوضات الشهرية
1  2  3  4  5  6    

  جانفي

......  

......  

......  

......  

  جوان

                

∑         
  تمرين تطبيقي. جـ

  .   Nمن سنة قدمت لك المعلومات التالية عن مبيعاتها المتوقعة خالل الثالثي األول Kمؤسسة 

  . HT  :  (256103( رقم األعمال للثالثي خارج الرسم  -

  % .17الرسم على القيمة المضافة  -

والباقي خـالل  ) جانفي(في الشهر األول  300000يدفعون   450000رصيد الزبائن في بداية الثالثي   -

  ) .فيفري(الشهر الثاني 

  ) .رقم األعمال المتوقع لكل شهر ثابت( رقم األعمال للثالثي يوزع على األشهر بالتساوي  -
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 العمل المطلوب

مع العلم أن الزبائن يسددون ما .  Kإعداد موازنة مقبوضات المبيعات للثالثي األول لمؤسسة   

  : كما يلي عليهم 

  .نقدا %  50 - 

  .خالل شهر والباقي خالل شهرين %  30 - 

  :الحل 

  .تكون كما يلي   Nموازنة  مقبوضات المبيعات للثالثي األول سنة 

رصيد 

31/03 
 مارس.م   فيفري. م

مقبوضات 

 جانفي
المبيعات  

TTC 
 ق م/الرسم

المبيعات 

 خارج الرسم

شهر 

 المبيعات

      150000  300000            1/1رصيد 

   200000  300000  500000  1000000  145299  854701   جانفي

200000  300000  500000     1000000  145299  854701   فيفري

500000  500000        1000000  145299  854701   مارس

700000  1000000  950000  800000  3000000  435897  2564103   المجموع

  :مالحظات على الحل 

يتم إضافته إلى مقبوضات   150000وفي فيفري  300000جب التسديد في جانفي رصيد الزبائن وا  

  .الثالثي 

  . 854701=  3÷ )2564103:(رقم األعمال خارج الرسم للشهر  

   TTC = (854701  ×1.17 =1000000(رقم األعمال متضمن الرسم    

:   خ التسديد كما يلي مع مالحظة أنّه ينقسم حسب تاري 700000بلغ  31/03رصيد الزبائن بتاريخ  

  .تسدد خالل أفريل  300000+  200000

  .تسدد خالل ماي               200000                            

  

  

  موازنة مدفوعات المشتريات .2

  

  المبدأ. 1.2

موازنة المشتريات هي التقييم الكمي والمالي لبرنامج تموين المؤسسـة الـذي يتعلـق بـدوره       

  :ويتم إعداد هذه الموازنة على عدة مراحل يمكن إيجازها فيما يلي. توقعةبالمبيعات الم

 :مرحلة إعداد الموازنات الجزئية وهي أربعة 

    Commandesموازنة الطلبيات             ـ            
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   Livraisonsموازنة التسليمات              -        

 Consommations   موازنة االستهالكات     -        

  Stocks   موازنة المخزونات                  -        

  .وهي غير مقررة في المنهاج ) تكلفة الوحدة المعيارية التقديرية× الكمية ( ويتم تقديمها بالكميات والمبالغ 

 . مرحلة إعداد موازنة مدفوعات المشتريات   

  كيفية إعداد موازنة مدفوعات المشتريات. 2.2

لموازنة مبلغ المدفوعات أو المبالغ التي تصرف خالل الدورة وتأخذ بعين االعتبـار  تبين هذه ا  

فاألمر يتعلق بتوزيع المبلغ متضمن الرسم للمشتريات الخاصة بكل . آجال التسديد المتفق عليها مع المردين

  .شهر بناء على تاريخ استحقاق كل مبلغ

  : وشكل موازنة المدفوعات هو كما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المشتريات  شهراأل
TTC 

  المدفوعات الشهرية
رصيد 
  الموردين

1  2  3  4  5  6    
  جانفي
......  
......  
......  
......  
  جوان

                

∑ 
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ويالحظ أن المبالغ التي تحتويها موازنة مدفوعات المشتريات الخاصة بالدورة تكون متضمنة الرسم علـى  

  : ق م خارج الجدول فيصبح شكل الموازنة عندها كما يلي / القيمة المضافة، ويمكن حساب      الرسم 

  
  

  تمرين تطبيقي. 3.2

  Nياة الجميلة المعلومات التالية عن مشترياتها المتوقعة للثالثي األول من سنة قدمت مؤسسة الح  

:  

  مارس  فيفري  جانفي
400000  900000  1200000  

  .كل المبالغ في الجدول خارج الرسم  -

  %.17الرسم على القيمة المضافة    -

يوما من  60بعد % 60الشهر ، يوما من نهاية  30بعد % 40: الموردون تسدد مبالغهم الشهرية كما يلي  -

  .نهاية الشهر 

في نهاية شهر جانفي والباقي في نهاية % 40يسدد   960000رصيد الموردين في بداية جانفي كان  -

  .فيفري

  :العمل المطلوب 

  . Nإعداد موازنة مدفوعات المشتريات للثالثي األول من سنة 

  

  األشهر

مشتريات 

  خارج الرسم

TVA  المشتريات  
TTC 

رصيد   المدفوعات الشهرية

  الموردين

1  2  3  4  5  6    

  جانفي

......  

......  

......  

......  

  جوان

                    

∑                      
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  :الحل 

دورات 

 أخرى

 مقبوضات
TTC  TVA  HTالمبيعات  شهرال  

 مارس  فيفري  جانفي

    576000 384000       1/1رصيد  

  280800 187200   468000  68000  400000   جانفي

631800  421200     1053000 153000 900000   فيفري

1404000        1404000 204000 1200000   مارس

2035800  702000 763200 384000 2925000 425000 2500000   المجموع
  

  

  

  

  

 نة الرسم على القيمة المضافةمواز.3
  

  

  المبدأ.1.3
باحترام القواعد   )TVA à décaisser(يجب حساب الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفـع   

. الضريبية في مجال القابلية لالسترجاع واالستحقاق لهذه  الرسوم على القيمة المضافة من قبل المؤسسـة 

  :للقواعد التالية  ويخضع حساب الرسم على القيمة المضافة

بالنسبة للسلع " الفارق بشهر " تسديد الرسم على القيمة المضافة لمصلحة الضرائب يخضـع لمبـدأ      

يجب أن يطرح    Nوالخدمات، فالرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع على السلع والخدمات للشهر

 . N+1المحصل للشهر ) TVA(من الرسم على القيمة المضافة 

يجب أن يطرح من   Nالقابل لالسترجاع على االستثمارات للشهر) TVA(الرسم على القيمة المضافة  

 .  Nالرسم على القيمة المضافة المحصل على االستثمارات  للشهر ذاته أي للشهر 

  :كما يلي   N+1وهكذا يمكن حساب الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع للشهر 

الرسم علـى القيمـة المضـافة المحصـل علـى        = N+1ضافة واجب الدفع للشهر الرسم على القيمة الم

 - N+1الرسم على القيمة المضافة المحصل على السلع والخدمات للشـهر  +   N+1االستثمارات للشهر 

الرسم على القيمة المضـافة   -N+1الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع على االستثمارات للشهر

  .Nت للشهر سترجاع على السلع والخدماالقابل لال
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  مالحظات

  :  1مالحظة 

 20يجب أن يسدد لمحصل مصلحة الضرائب قبـل    N+1الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع للشهر 

، مثال الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع لشهر أفريل يجـب أن   +N 2من الشهر الموالي أي الشهر 

  :التالي  ما يوضحه الشكل ماي وهذا 20يدفع قبل 
  
  

  
 
  
 
 
 
 
 

  :  2مالحظة

إذا كان الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع أكبر من الرسم علـى القيمـة المضـافة    

المحصل، يصبح الفرق لصالح المؤسسة ويحول للشهر الموالي ويعتبر رسم على القيمة المضـافة منقـول   

  . Précomptesلصالح المؤسسة 
  

  يفية إعداد موازنة الرسم على القيمة المضافةك. 2.3
من الضروري حساب الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفع أو الرسم على القيمة المضافة المنقول 

  :للمؤسسة لكل شهر قبل إعداد الموازنة التي يكون شكلها كما يلي 
 

  الرصيد  جوان  ماي   أفريل  مارس  فيفري  جانفي   البيان

  قيمة المضافة المحصلالرسم على ال

الرسم على القيمة المضافة القابل 

  : لالسترجاع على 

  ـ  االستثمارات  

  ـ السلع والخدمات   

الرسم على القيمة المضافة المنقول 

  لصالح المؤسسة 

              

الرسم على ق  م  واجب الدفع أو 

الرسم على ق م المنقول لصالح 

  المؤسسة للشهر الموالي

       

         داتالتسدي

يدفع لمصلحة 

الضرائب قبل  

من الشهر  20
N+2 

 
 

الرسم على القيمة 

المضافة المحصل للشهر 
N+1 

الرسم على القيمة المضافة 

 N شهرالقابل لالسترجاع لل

الرسم على القيمة المضافة 

 N+1واجب الدفع للشهر 
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  تمرين تطبيقي. 3.3
  . N/1/1قدمت لك مؤسسة األمل المعلومات التالية بتاريخ 

، أما الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع 340000الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع  -

  .420000فكان   N-1لشهر ديسمبر 

 : موازنة المبيعات  -

  مارس  فيفري  جانفي  الشهور

  HT 5000000  5500000  5250000األعمال  رقم

  : موازنة الخدمات  -

  مارس  فيفري  جانفي
1640000  1639500  1870000  

  :موازنة المشتريات -

  مارس  فيفري  جانفي
1600000  1600000  1600000  

  العمل المطلوب

بة الرسم على القيمة مع العلم أن نس Nإعداد موازنة الرسم على القيمة المضافة للثالثي األول من السنة  

  %.17المضافة 

  :الحل

  ) :المحصل( الرسم على القيمة المضافة على المبيعات  

  مارس  فيفري  جانفي
850000  935000  892500  

 
  الرسم على القيمة المضافة على المشتريات والخدمات  

  مارس  فيفري  جانفي  

  المشتريات

  الخدمات

272000  

278800  

272000  

278715  

272000  

317900  

∑  550800  550715  589900  
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  :وتكون الموازنة كما يلي 
  

  العناصر
  رصيد
-Nديسمبر 
1 

الرصيد   الثالثي األول
الدورة (

  مارس  فيفري  جانفي  )القادمة

    892500 935000 850000   قم المحصل/ر
ق م القابل لالسترجاع على /ر

  السلع والخدمات
420000  550800  550715  589900  589900  

سم على القيمة المضافة الر
  واجب الدفع

340000  430000  384200  341718    

  341785  384200 430000 340000   التسديدات
  : الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع يحسب دائما بأخذ بعين االعتبار مبدأ الفارق الشهري :  1مالحظة 

لى القيمة المضافة القابل لالسترجاع لشهر الرسم ع  -   n+1الرسم على القيمة المضافة المحصل لشهر  

n  .  

  . 430000= 420000 – 850000= لشهر جانفي         

  

  

  . 384200=  550800 – 935000= لشهر فيفري         

  .  341785=  550715 – 892500= لشهر مارس         

   :2مالحظة 

  .التسديدات دائما تكون في الشهر الموالي 

  .القيمة المضافة واجب التسديد لشهر ديسمبر يتم تسديده في شهر جانفي وهكذا مثال الرسم على 

  : 3مالحظة 

  :الرصيد يمثل المبالغ المحولة للدورة الموالية وهي 

الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع لشهر مارس الذي يتم إنقاصه مـن الرسـم علـى القيمـة      -

  .المضافة المحصل لشهر أفريل 

  .سم على القيمة المضافة واجب الدفع الذي يتم تسديده خالل شهر أفريلالر -
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  موازنة الخزينة.4

  

يعتبر تسيير الخزينة عملية ضرورية للمؤسسة التي عليها أن توازن بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات و 

ها قبل الموازنة الشاملة ، وهي ناتجة وتعتبر هذه الموازنة آخر موازنة يتم إعداد. التدفقات النقدية  الخارجة

  .عن الموازنات السابقة 

  المبدأ. 1.4
 12( يتم إعداد موازنة الخزينة انطالقا من تقديرات الخزينة الشهرية لدورة عادة ما تكون مدتها سنة 

  ). شهرا

موازنات  3اد ومن أجل إعداد تقديرات الخزينة، يتم اإلعداد المسبق للموازنات التحضيرية بحيث يتم إعد

  : جزئية هي 

   :موازنة المقبوضات   - 

وتمثل كل المقبوضات من الزبائن ، التنازل عن االستثمارات، القروض ، اإلعانات ، زيـادة رأس المـال   

  .الخ.......

  ) :التسديدات( موازنة المدفوعات  -

وتمثل مختلف التسديدات للموردين ، الحيازة على االستثمارات ، اإلقراض للغير، تسديد القروض وفوائدها  

  .الخ.....

  .التي سبق دراستها في الفقرة السابقة من هذه الوحدة :موازنة الرسم على القيمة المضافة -

   :موازنة الخزينة  -

ت إلعداد الموازنة الملخصة لوضعية الخزينة وهي موازنـة  ينتج عن إعداد الموازنات السابقة توفر البيانا

  .الخزينة
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  :والشكل التالي يلخص مراحل إعداد موازنة الخزينة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موازنة الخزينـة

 موازنة وضعية الخزينة موازنات جزئية

موازنة 
 المقبوضات

ق م/موازنة ر موازنة  

 المدفوعات

المبلغ اإلجمالي لكل ـ 
  المقبوضات الشهرية
  ـ رصيد كل شهر

ـ رصيد كل شهر مع األخذ 
د ألول بعين االعتبار الرصي

  .المدة
المقبوضات الشهرية 

الخاصة بالعمليات 
  : المحققة 

ـ خالل الشهر 
نفسه بالنسبة 
  .للمبيعات نقدا 

ـ خالل األشهر  
الماضية بالنسبة 
للمبيعات على 

 الحساب
ق م ق /ـ تقديرات ر
  لالسترجاع

ق م / ـ تقديرات ر 
  المحصل

ق م واجب  /ـ تقديرات ر
  الدفع

ـ التسديدات

دات الشهرية الخاصة التسدي
  : بالعمليات المحققة 

ـ تسديدات الشهر بالنسبة 
  .للشراء نقدا 

ـ تسديدات الشهور السابقة 
   بالنسبة للشراء على الحساب
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  كيفية إعداد موازنة الخزينة. 2.4
  . ة المدفوعاتيتم إعداد موازنة الرسم على القيمة المضافة  وموازنة المقبوضات وموازن  

  وكل موازنة من هذه الموازنات يتم تقديمها على شكل جدول 

 موازنة الرسم على القيمة المضافةأ ـ 

وسنستعمل البيانات الخاصة بها ضمن . من هذه الوحدة 3وقد سبق لنا التطرق إليها في الفقرة السابقة رقم 

 .موازنة التسديدات

 :ب ـ موازنة المقبوضات 

 :وياتها كما يلي يكون شكله ومحت
     

المدينون في   ...  فيفري  جانفي  العناصر

  نهاية الدورة

  المبيعات المقبوضة

  

  

  تسديدات الزبائن

  حصص رأس المال

  قروض

  

نواتج (مقبوضات أخرى       

  ...) مالية، إعانات
 

    

      مجموع  المقبوضات

  

  

  :جـ ـ موازنة المدفوعات 

  :ت ومحتوياتها كما يلي يكون شكل موازنة المدفوعا

  مصادر المعلومات
  
  

  موازنة المبيعات

معلومات  األشهر 

  السابقة

موازنة تمويل 

  االستثمارات
  

  موازنة االستثمارات 

و موازنة تمويل 

 ثماراتاالست
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  موازنة الخزينة.د

  وهي تجمع المعلومات التي وردت في كل الموازنات السابقة ويكون شكلها كما يلي 

  ...  فيفري  جانفي  العناصر

  ...  ....  ....  مجموع المقبوضات

  (...)  (...)  (...)  مجموع التسديدات 

  ....  ....  ....  التدفقات الشهرية الصافية

  ....  ....  ....  ة في نهاية الشهرالخزين

  
  تمرين تطبيقي. 3.4

من اجل    N+1قدمت لك مؤسسة العالم للصناعات االلكترونية المعلومات التالية المتعلقة بالثالثي األول من سنة 

  .إعداد موازنة الخزينة لهذا الثالثي

                           :                               معلومات عن المقبوضات والتسديدات  
  مارس  فيفري  جانفي  التقديرات

  460000  450000  390000  مبيعات خارج الرسم
  ق م /المشتريات واألعباء الخاضعة للرسم

340000  424000  390000  

  األجور الصافية للدفع
138000  142000  142000  

  األعباء األخرى للدفع
110400  113600  113600  

  والرسم قابل لالسترجاع)  HT(تثمارات الحيازة على االس
  800000    

 % .17الرسم  على القيمة المضافة   

 : طريقة التسديد  

  .يوما في نهاية الشهر 30بعد % 80نقدا فورا، %  20الزبائن يسددون   -

  .يوما 60المشتريات واألعباء الخاضعة للرسم على القيمة المضافة تدفع بعد  -

  

  .من كل شهر 25في  األجور الصافية تسدد -

  .من كل شهر 15األعباء األخرى تسدد في  -

  .من الشهر الموالي  20الرسم على القيمة المضافة يسدد في   -

  .تسديد االستثمار يتم نقدا وفورا  - 

 : N/ 31/12معلومات أخرى من الميزانية بتاريخ   

  مصدر المعلومات
  

  موازنة المقبوضات
  

 موازنة التسديدات
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      500000الخزينة  - 

   180000الزبائن   - 

  تسدد في جانفي والباقي يسدد   % 40منها  548000الموردون  -

  .في فيفري         

   134000األعباء األخرى للتسديد   -      

   29500الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع  -      

الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات القابل لالسترجاع لشهر   

  . 39000ديسمبر بلغ 

  :   العمل المطلوب   

 إعداد الموازنات الجزئية الضرورية إلعداد موازنة الخزينة  )1

 . N+1إعداد موازنة الخزينة للثالثي األول من السنة   )2

  :الحل

   )على المبالغ الخاضعة % 17تطبيق الرسم على القيمة المضافة ( حسابات مسبقة :  1مر

 المشتريات  المبيعات  الشهر

TTC  TVA  HT  TTC  TVA  HT    

397800  57800  340000  456300  66300  390000   جانفي

496080  72080  424000  526500  76500  450000   فيفري

456300  66300  390000  538200  78200  460000   مارس

             

     

 
 االستثمارات

 TTC الشهر TVA HT

       ....  ....   ....    جانفي

      936000  136000  800000   فيفري

   

 
 
   ....  ....    ....  ارسم  
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  :موازنة المقبوضات ) 2مر 

 مارس  فيفري  جانفي  العناصر

          )من مبلغ المبيعات%20( المبيعات نقدا 

      91260  456300×20% 

   105300     526500×20% 

107640        538200×20% 

      180000   قبض مبلغ الزبائن لشهر ديسمبر

421200  365040     المبيعات الموازناتيةمن % 80( قبض مبلغ الزبائن   

528840  470340  271260   مجموع المقبوضات
 

  :موازنة الرسم على القيمة المضافة. 3مر

 مارس  فيفري  جانفي   العناصر

78200 76500 66300  ق م المحصل/ الرسم 

   136000     االستثمارات/ ق م ق لالسترجاع / الرسم

72080 57800 39000  السلع والخدمات/ ق م ق لالسترجاع / الرسم

6120 ‐117300 27300  ق واجب الدفع/ الرسم 

0  27300 29500  ق م للتسديد/ الرسم 

  :مالحظات على الحل 

  )1مالحظة

  .يؤخذ بعين االعتبار الرسم على القيمة المضافة  على السلع والخدمات المحصل في نفس الشهر 

  ) 2مالحظة 

  .ضافة القابل لالسترجاع على االستثمارات في نفس الشهريؤخذ بعين االعتبار الرسم على القيمة الم

  )3مالحظة 

يؤخذ بعين االعتبار الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع على السلع والخدمات في الشهر الموالي  

. ويهو المبلغ الذي يخص شـهر ديسـمبر   39000ففي شهر جانفي يكون المبلغ المعتبر . أي بفارق شهر

  .نسبة لباقي األشهر وهكذا بال
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  ) 4مالحظة

بالنسبة للتسديد خالل شهر مارس يساوي صفرا أي ال يوجد أي تسديد نظرا لكون الرسـم علـى القيمـة     

   –المضافة الواجب الدفع لشهر فيفري  كان 

  

  .و هو ما يمثل بالنسبة للمؤسسة رسما منقوال لصالحها للشهر المقبل أي لشهر مارس 117300

من الشهر الموالي  للتصريح، وهكذا  20ديد الرسم على القيمة المضافة واجب الدفع يكون في تس) 5مالحظة

  . Nففي شهر جانفي تسدد المؤسسة الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفع لشهر ديسمبر 

  موازنة التسديدات) 4المرحلة 

 مارس  فيفري  جانفي   العناصر

 )الميزانيةمن ( التسديد للموردين 219200 328800 

 التسديد للموردين على المشتريات واألعباء    397800

 األجور  138000 142000 142000

 األعباء األخرى للدفع 134000 110400 113600

 ق م للتسديد/ الرسم  29500 27300 0

 الحيازة على االستثمارات  936000 

 مجموع التسديدات 520700 1544500 653400

  :عداد موازنة الخزينة إ) 5المرحلة 

 مارس  فيفري  جانفي   العناصر

 مجموع المقبوضات 271260 470340 528840

 مجموع التسديدات 520700- 1544500- 653400-

 التدفقات الشهرية الصافية 249440- 1074160- 124560-

 الخزينة في بداية الشهر 500000 250560 823600-

 في نهاية الشهر الخزينة 250560 823600-  948160-

  

الخزينة في نهاية شهر جانفي  تصبح هي الخزينة في بداية شهر فيفري، وهكذا بالنسبة لباقي : مالحظة 

  .األشهر
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  )توازن موازنة الخزينة(ضبط موازنة الخزينة.5

  

  المبدأ . 1.5
  : الوضعية التقديرية للخزينة المستخرجة في نهاية كل شهر في موازنة الخزينة تظهر إما

  .ـ  خزينة موجبة                  فائض في الخزينة              

  .ـ  خزينة سالبة                    عجز في الخزينة               

ويـتم  . توازن الخزينة يتمثل في تغطية العجز وتوظيف المبالغ الفائضة وهما الحالّن المناسبان للمؤسسـة 

  .جدول يسمى مخطط الخزينةتوازن الخزينة عن طريق إعداد 

  

  تسيير العجز في الخزينة. 2.5

من أجل تدارك هذا . إن الرصيد السالب للخزينة أو العجز يظهر الحاجة إلى التمويل في األجل  القصير

                       :العجز يمكن في مرحلة أولى إتباع الخطوات التالية 
  

                                               
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

  :ثم في مرحلة الحقة إذا كانت اإلجراءات السابقة غير كافية يمكن القيام باإلجراءات التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تأخير التسديدات

 تقديم  المقبوضات

  .ـ  زيادة مدة الموردين أي تأخير تاريخ استحقاقهم
 ـ التخفيض من األعباء التقديرية

  . تخفيض مدة الزبائن أي تقديم تاريخ استحقاقهمـ 
يد نقـدا  ـ إجراءات لتشجيع الزبائن على التسـد 

 )التخفيض التجاري والمالي(

 
 
 

البحث عن وسائل 
تمویل قصيرة 

 األجل

. طرق أخرى   

 السحب على المكشوف

)أوراق القبض( خصم األوراق التجاریة   

خصم فواتير الزبائن إذا توفرت  شرآا ت 
(Factoring             خصم الفواتير  (  
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يمها ومقارنتها وهذه الوسائل تؤدي إلى تسديد مصاريف مالية ومصاريف معالجة ودراسة والتي  يجب تقي

  .من أجل اختيار أفضل الحلول واألقل تكلفة

  تسيير الفائض في الخزينة. 2.5
ولهذا يجب دراسة أشكال التوظيف . إذا كان الفائض كبيرا ، فإنّه يعبر عن تسيير سيء  للخزينة  

  . في األجل القصير والتي تكون أكثر مردودية وأقل خطرا

  )Plan de Trésorerie(مخطط الخزينة . 3.5

يقوم مخطط الخزينة باالنطالق من وضعية الخزينة لكل شهر والتي تظهر في موازنة الخزينة،   

  .ثم يضيف لها التعديالت المأخوذ بها إلعادة التوازن للخزينة

إن األرصدة التقديرية الجديدة للخزينة لنهاية كل شهر يجب أن تكون قريبة من الصفر أو موجبة   

  ).كبيرا(  يكون الفائض مبلغا مهما بشكل مقبول أي أن ال

  

  

طة اإلعالم اآللينشأ. 6  
  

  :استعمل المجدول من أجل إعداد موازنة الخزينة التالية معوضا عالمات االستفهام بصيغ المجدول المناسبة 

  

 مارس  فيفري  جانفي   العناصر

900000 800000 600000  مجموع المقبوضات

798000 625000 400000  سديداتمجموع الت

 ؟  ؟  ؟  التدفقات الشهرية الصافية

 ؟  ؟ 396000  الخزينة في بداية الشهر

 ؟  ؟  ؟  الخزينة في نهاية الشهر

 
 

  حلول المقترحة لنشاطات اإلعالم اآلليال
 

  : من أجل استعمال صيغ المجدول إلعداد موازنة الخزينة نتبع الخطوات التالية 

  :ة فتظهر الموازنة في ورقة المجدول كما يلي نقوم بإدخال البيانات في موازنة الخزين
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ثم نقوم بتعويض عالمات االستفهام  بصيغ المجدول المناسبة، حيث يتم اسـتخدام الفـرق بـين مجمـوع     

المقبوضات ومجموع التسديدات  لحساب التدفقات الشهرية الصافية ، أما الخزينة في نهاية الشهر فنستعمل 

خزينة في بداية الشهر فيجب أن تساوي الخزينة في نهاية الشهر السابق  وتظهـر  المجموع التلقائي،  أما ال

  :صيغ الجدول كما يلي 
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  : ويظهر الحل النهائي كما يلي
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  أسئلة التقويم الذاتي.7

  ):1(التمرين

 التوقعات والمعلومات الخاصة بمبيعات المؤسسة التي تعمل بها كانت كما يلي خالل السداسي األول من 

  :  N+1سنة 

في  شهر جانفي والباقي في شهر  200000يسدد   350000كان  N /31/12رصيد الزبائن بتاريخ  -

  .فيفري 

كانت كما يمثلها الجدول التالي علما أن المبالغ خارج   N+1توقعات المبيعات للسداسي األول من السنة   -

  :لرسم ا

  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي 
600000  540000  630000  660000  660000  690000  

  % .17الرسم على القيمة المضافة    -

  :تقوم سياسة المؤسسة على تسديد الزبائن  لفواتيرهم كما يلي   -

  .نقدا %  30            

  .يوما  30خالل % 40            

  . خالل شهرين%  30            

  :العمل المطلوب 

  .N+1يعات للسداسي األول من سنة إعداد موازنة مقبوضات المب   

  ):2(التمرين

كانت    N+1الخاصة بمشتريات المؤسسة التي تعمل بها للسداسي األول من السنة  التوقعات والمعلومات

  :كما يلي

في  شهر جانفي والباقي في      328000يسدد   492000كان  N /31/12رصيد الموردين بتاريخ  -

  .شهر فيفري 

كانت حسب شهر االستالم  كما يمثلها الجدول   N+1يات للسداسي األول من السنة  توقعات المشتر -

  :التالي علما أن المبالغ خارج الرسم 

  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي 
300000  270000  360000  360000  330000  420000  

  % .17الرسم على القيمة المضافة  -

  .ام في نهاية الشهر الموالي لعملية االستالم الموردون يتم تسديد مبالغهم بانتظ - 

  :العمل المطلوب 

  . N+1إعداد موازنة المدفوعات للسداسي األول من السنة 

  ):3(التمرين
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تقوم مؤسسة اإلتقان التجارية بإعداد دوري لموازناتها التقديرية، وقد قدمت لك المعلومات التالية الخاصة  

  . Nبالثالثي األخير من السنة 

  ) :كل المبالغ خارج الرسم( شتريات البضائع والمصاريف الملحقة م -

  180000أكتوبر  

  150000نوفمبر 

  140000ديسمبر  

يوما في  30، ويتم تسديد هذه المشتريات بعد %17تخضع المشتريات للرسم على القيمة المضافة بنسبة 

  .نهاية كل شهر

  الثي األخير من السنة للث) كل المبالغ  خارج الرسم ( مبيعات البضائع  -

N -1  :  

  230000بلغت    N -1أكتوبر  

 220000بلغت     N -1نوفمبر  

 180000بلغت   N-1ديسمبر 

  N-1بالنسبة للثالثي األخير من السنة % 10ينتظر زيادة في المبيعات   Nبالنسبة للثالثي األخير من السنة 

وكقاعدة عامة فإن الزبائن يسددون مـا  % . 17 وهذه المبيعات خاضعة للرسم على القيمة المضافة بنسبة. 

  :عليهم حسب الطريقة التالية 

 .نقدا % 20  

 .يوما في نهاية الشهر  60بعد % 80  

  : عمليات مختلفة -

% . 17والرسم قابل لالسترجاع ، معدل الرسم عرى القيمة المضافة )  HT(  50000شراء عتاد بمبلغ  

  . Nالكامل في شهر أكتوبريتم استالم العتاد وتسديد مبلغه ب

  :أعباء أخرى  -

أعبـاء أخـرى متعلقـة بـاألجور     . للشهر تدفع في نهاية كل شهر 25000أجور العمال الصافية تبلغ     

، مع العلم أنN  من السنة  والتي تظهر في مستخرج ميزان المراجعة الحقا تخص الثالثي الثالث 12000

  .األولى من الثالثي الموالي،يوما  15تسديد هذه األعباء يتم خالل 

  .  Nديسمبر 15على المؤسسة أن تدفع دفعة على الحساب بتاريخ  -

  . 14600على المؤسسة أن تدفع دفعة على الحساب تخص الضرائب على األرباح تبلغ  -



  

  3اإلرسال          التسيير المحاسبي و الماليثانوي       تسيير واقتصاد        3

 

  . N   / 30/09ـ مستخرج من ميزان المراجعة بتاريخ 

  دائن  مدين  اسم الحساب

  البنك

  الصندوق

  الزبائن

  وردونم

  ديون األعباء المتعلقة باألجور 

  ق م الواجب الدفع/ الرسم 

246652  
8500  

  
175930  

  

  

  

  

  

  
223440  

  
36000  

4752  
  

  :ـ معلومات إضافية 

  Nيتم تسديد كامل مبلغ في شهر أكتوبر  الموردون  

 .و الباقي خالل شهر نوفمبر Nخالل شهر أكتوبر  20698الزبائن يسددون مبلغ  

علما أن الرسم اق المضافة القابل . N أكتوبر 20لقيمة المضافة واجب الدفع يسدد قبل تاريخ الرسم على ا 

 .N17900لالسترجاع على السلع و الخدمات لشهر سبتمبر 

  :العمل المطلوب

  .4إلى1إكمال الجداول الملحقة من : أوال 

  ؟ تحسين وضعية الخزينةعلق على وضعية الخزينة و ماهي الحلول المقترحة من طرفك من أجل  :ثانيا
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  :الجداول الملحقة

  موازنة الرسم ق م  :1الجدول

  ديسمبر  فمبرنو  أكتوبر  العناصر

  ق م المحصل/ الرسم

  استثمارات/ق م القابل لالسترجاع / الرسم 

  س خ/  لالسترجاعق م القابل / الرسم 

      

        ق م واجب الدفع/ الرسم

        تسديدات الرسم ق م

 
  نة تقديرية للمقبوضات مواز:2الجدول 

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

  أكتوبرTTCمبيعات 

  نوفمبر"    "     "   

  ديسمبر"     "     " 

  %80  نقداً

  نقداً

  

80%  

  نقداً

        )رصيد(زبائن 
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  )التسديدات(موازنة تقديرية للمدفوعات   :3الجدول

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

  TTCمشتريات أكتوبر 

  "نوفمبر   "          "

  الحيازة على العتاد

  األجور 

  األعباء المتعلقة  باألجور

  األرباح/الضرائب /دفعات على الحساب

  )رصيد(موردون 

      

        الرسم ق المضافة للتسديد 

  

  موازنة الخزينة  : 4الجدول

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

  رصيد الخزينة في بداية المدة

  المقبوضات 

  ديدات التس

  ـ

  ـ

( )  

  ـ

  ـ

( )  

  ـ

  ـ

( )  

        الرصيد النهائي للخزينة 
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  أجوبة التقويم الذاتي

  

  :حل التمرين األول

  موازنة مقبوضات المبيعات هي كما يلي

 
  0.17* المبلغ خارج الرسم= الرسم ق م .1.17* المبلغ خارج الرسم : كما يلي TTCتحسب المبالغ 

  :  حل التمرين الثاني

  :موازنة مدفوعات المشتريات

 دورات            TTC TVA
المشتريات 
HT  شهر 

 أخرى  جوان  ماي  أفريل مارس فيفري جانفي   

            164000 328000
رصيد 
 أولي

            351000   351000 51000 300000   جانفي
            315900   315900 45900 270000   فيفري
         421200   421200 61200 360000   مارس
      421200       421200 61200 360000   أفريل
   386100          386100 56100 330000   ماي
491400             491400 71400 420000   جوان
491400  386100  421200  421200 315900 515000 328000 2386800 346800 2040000  وعالمجم  
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  :حل التمرين الثالث

  إعداد الجداول األربعة الممثلة للموازنات ):أوال 

 حساب الرسم على القيمة المضافة خالل الثالثي 

 المبيعات  االستثمار  العناصر  المشتريات

TTC TVA HT TTC TVA HT TTC TVA HT   

58500 8500 50000 269100 39100 230000 210600 30600 180000  أكتوبر

      257400 37400 220000 175500 25500 150000  نوفمبر

      210600 30600 180000 163800 23800 140000  ديسمبر

 موازنة الرسم على القيمة المضافة 

 ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

 ق م المحصل / الرسم  43010 41140 19800

ق م ق لالسترجاع على االستثمارات/ الرسم 8500-    

-25500 -30600 -17900 س والخدمات / ق م ق لالسترجاع / الرسم 

 ق م واجب الدفع/ الرسم  16610 10540 5700-

 ق م / تسديدات الرسم  4752 16610 10540

 
 الموازنة التقديرية للمقبوضات 

 ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

 لشهر أكتوبر TTCالمبيعات  59202   236808

 لشهر نوفمبر TTCمبيعات ال   56628  

 لشهر ديسمبر TTCالمبيعات      43560

 )9/30رصيد ( الزبائن  20698 155232  

 المجموع 79900 211860 280368
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  الموازنة التقديرية للتسديدات 

 ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

   210600  لشهر أكتوبر TTCمشتريات   

175500  نوفمبر لشهر TTCمشتريات    

 الحيازة على العتاد 58500    

 األجور 25000 25000 25000

 أعباء أخرى على األجور 36000    

14600     
دفعات على الحساب على الضرائب على 

 األرباح

    223440  ) رصيد(موردون 

 ق م  للتسديد/الرسم  4752 16610 10540

225640 252210 347692  مجموع التسديدات

 ازنة الخزينةمو  

  : مالحظة 

  255152=8500+246652=  وبر رصيد الخزينة في بداية أكت

(   63892 -=   1738+    52990  - 12640 - :  رصيد الخزينة في نهاية الثالثي يمثل عجزا يبلغ 

  )عجز إجمالي

  ):ثانيا

  .التعليق على وضعية الخزينة وما هي الحلول الممكن اقتراحها لتحسين وضعية الخزينة 

ئن بحيث يدفعون كل ما عليهم خـالل الثالثـي المعنـي ،    الحل المقترح بالدرجة األولى تخفيض مدة الزبا

وبـذلك  تصـبح     825542أما مجموع المدفوعات فيكـون    972880فتصبح بذلك مجموع المقبوضات 

يمكن بواسطته  تغطية العجز و تكلفة تخفيض مـدة الزبـائن مثـل تقـديم      147338الخزينة بفائض يبلغ 

  .تخفيضات مالية للزبائن

  
 
 

 ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  العناصر

-52990 -12640 255152  رصيد الخزينة في بداية الدورة

280368 211860 79900  المقبوضات

-225640 -252210 -347692  )المدفوعات( التسديدات 

1738 -52990 -12640  رصيد الخزينة في نهاية الشهر


