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 احملاضرة األوىل: مدخل اىل مراقبة التسيري
I-   :التطور التارخيي ملراقة التسيري 

 مَر هذا التطور أبربعة مراحل ميكن ابرازها يف النقاط التالية:      
كان االهتمام   P.Jouault  وM. foil  وحسب   1945اىل غاية سنة    1910ومتتد من سنة  املرحلة األوىل:   ▪

 يف هذه الفرتة منصبا على ترشيد العمليات االنتاجية القاعدية؛
الثانية: ▪ سنة    املرحلة  من  سنة    1945متتد  غاية  األمثلية    1968اىل  عن  البحث  على  فيها  االهتمام  ارتكز 

 واملؤشرات املالية؛
الثالثة: ▪ سنة    املرحلة  من  غاية    1968متتد  ومت   1980اىل  التسيري  ملراقبة  العام  املفهوم  تبلور  الفرتة  هذه  يف 

 االهتمام ابألبعاد املتعددة هبا؛
الرابعة:  ▪ من    املرحلة  التسيري    1980سنة  تبدأ  ملراقبة  االسرتاتيجية  واألولوايت  االسرتاتيجي  البعد  على  وتركز 

 ابإلضافة اىل مفهوم االستثناء.
 ومت ابتكار وتطوير أدوات وتقنيات تساعد على الرقابة يف كل مرحلة من هذه املراحل.  

II-  مرقبة التسيري: املفهوم واألهداف 
( واليت ال يستلطفها contrôle de gestionرتمجة احلرفية للكلمة الفرنسية )كلمة مراقبة التسيري هي الإن        

والتدقيق يف مدى احرتام املعايري ، العقوبة ( ومثل هذا املعىن يثري التخوف  الفرنسيون أنفسهم إذ تعين )التحقيق 
 لدى األشخاص ويبعدها كليا عن هدفها واجتاهها الصحيح.

الرقابة اإلدارية أو احملاسبة اإلدارية واليت ترمجت بدورها من الكلمة        أما يف املشرق العريب فيطلق عليها اسم 
الشمالية(   أمريكا  من  حتديدا  )أكثر  يف   management controlاإلجنليزية  والتحكم  )القيادة  تعين  واليت 

التسيري هو الشخص الذي حيسن الش ( واملتحكم يف  والبيع بذكاء ومثل هذا املعىن التسيري  التصنيع بفعالية  راء، 
سيزيل اخلوف ويشعر األشخاص ابألمان وجيعلهم يتخذون أفضل القرارات لبلوغ ذلك وبتايل سيتجاوزون قاعدة  

 وخلية مراقبة التسيري.
II.1-  التسيري مراقبة  مفهوم  مفهوم  ارتبط  وتطور:  املؤسسة  مبفهوم  ظهوره  منذ  التسيري  واختلف مع   مراقبة  ه، 

إذا أردان تعريف مراقبة التسيري جند أنفسنا أمام خري من فرتة إىل أخرى ومن شخص إىل آخر.  ألمنظور ومنطق هذا ا
الذي يكتنف اللفظ إذ يتكون من عبارتني رقابة وتسيري وكاهلما له   عدد كبري من التعاريف املختلفة، بسبب الغموض

 إىل ظهور مفاهيم متباينة وحىت متباعدة مما تسبب يف صعوبة حصر مفهومه. حمتوى متنوع واجلمع بينهما قد يؤدي 
ا التعريف  اخرتان  التسيري  ملراقبة  أعطيت  اليت  التعاريف  اومن بني  والزاوية  يتناسب  والذي  التسيري ألملوايل  مراقبة   " وىل: 

 . حتقيق أهداف املنظمة" نشطة اليت تساهم يفاألفيذ عبارة عن عملية موجهة لتحفيز املسؤولني وحثهم على تن
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التعريف ابستعمال جمموعة من  ونضيف هلذ  ل موارد املنظمة بفعالية وكفاءة  الساليب اليت تضمن استغألدوات وااألا 
 اتمة. 

 :التالية من التعريف ميكن استنتاج خصائص مراقبة التسيري
 ال؛ ملية وليست عمال انفراداي منعز تعترب ع -
 ؛ ى تنفيذ املهامشخاص علاألوحتفيز تعمل على حث  -
 ؛ العملية وهي حتقيق أهداف املنظمةتبني الغاية من  -
 ؛دوات والتقنيات لتنفيذ العمليةاألشخاص تستعني مبجموعة من األضافة إىل إلاب -
 ؛ ل موارد املؤسسةالضمان الكفاءة والفعالية يف استغ -

 إذن مراقبة التسيري:
 ؛قسام مثرية اخلوفلألقسام وال مكتب تدقيق وال هيئة بديلة ألاليست هيئة ملراقبة وتفتيش  -
 ، للمعلومات وللقيادة: ستشارةالللكنها قسم مساعد  -

 ؛ ساليبأليضمن ترابط ا ▪
 ؛الالزمواملقررين الدعم التقين  ألقساملجيلب  ▪
 ؛ مصداقية ومكيفة جلميع املستوايت يطور معلومة بسيطة ذات ▪
 ؛التصحيحية اإلجراءاتاملنشودة ووضع  األهدافيف تسيريهم وبلوغ  األمثليةعلى حتقيق  األقساميساعد  ▪
 يساعد على اختاذ القرار.  ▪

II.2 :أهداف مراقبة التسيري 
 اليت تسعى مراقبة التسيري إىل حتقيقها:  األهدافمن بني       

 ؛ومراقبة التسيري العملي  سرتاتيجياالالتوفيق والربط بني مراقبة التسيري  -1
 ؛األداءقياس  ألنظمةالسلبية  اآلاثرالقضاء على  -2
 .الالحقالتقييم  ألنظمةالسلبية  اآلاثرالقضاء على   -3
 .األهدافضمان تقارب  -4
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.III  :عملية مراقبة التسيري 
 مراقبة التسيري من أربعة مراحل رئيسية يبينها الشكل املوايل:تتكون عملية       

 مراحل عملية مراقبة التسيري (: 01)شكل رقم  
 
 
I 

 
 

II 

 

III 

 

VI 

 

املرحلة األوىل من عملية مراقبة التسيري واليت (  املوازنة  )  والتسيري التقديرييشكل حتديد األهداف، التخطيط  
واخلارجية  الداخلية  املعلومات  وحتليل  على تشخيص  املرحلة بشكل كبري  هذه  وتعتمد  التخطيط،  إطار  تدخل ضمن 

القرارات   ساملة  لضمان  واملصداقية  الدقة  من  درجة كبرية  على  تكون  أن  جيب  واليت  هذه للمؤسسة،  يف  ستتخذ  اليت 
 املرحلة.

مث تليها مرحلة التنفيذ حيث تتخذ املعلومات الواردة ابملوازانت كدليل للعمل وكجهاز لإلنذار يف حالة االحنراف عن 
 املسار احملدد فيها. ويف مرحلة املتابعة اليت هي جزء من مرحلة التنفيذ تسجيل النتائج احملققة بشكل مفصل ودقيق. 

 

من التنفيذ تبدأ مرحلة التحليل اليت تعترب عنصر أساسي للتعلم واإلثراء، ومصدر لألعمال التصحيحية اليت  وبعد االنتهاء
تتعلق   قليلة  استثنائية  القادمة. ويف حاالت  الدورة  اليت ستستخدم يف  والوسائل  ستنجز  اليت  تتعلق ابألعمال  ما  عادة 

 ابألهداف نفسها. 
.IV  :حىت يتمكن مراقب التسيري من لعب دوره يف    أدوات ووسائل تكوين نظام املعلومات لعملية مراقبة التسيري

عند  رأينا  وكما  مصداقية.  وذا  مناسب  معلومات  بنظام  مدعما  يكون  أن  جيب  ينبغي،  املؤسسة كما  أهداف  حتقيق 
هي اليت   واألدواتهدف املؤسسة وهذه التقنيات  تعريف مراقبة التسيري فإهنا تستعمل جمموعة تقنيات وأدوات لتحقيق  

 حتديد اهلدف

 خطيطتال

 العمالء

 التنفيذ

 متابعة التحقيقات

 حتليل النتائج

 اإلجراءات التصحيحية
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  اإلحصائيات اليت يستعني هبا مراقب التسيري يف عمله احملاسبة، النسب،    األدواتتتوىل تكوين نظام املعلومات. من بني  
 واملوازانت. 

   احملاسبـة: 1-
احملاسبة نظام تنظيم وتسجيل كل املعلومات املتعلقة ابملؤسسة، وتعترب أداة أساسية للممارسة احلسنة للتسيري ومراقبة      

إىل احلصول على معلومات ذات فائدة كبرية    اآليل   اإلعالم التسيري. كما أدى استعمال احملاسبة احلديثة بفضل وسائل  
 .اإلبداع، الرحبية أو اإلنتاجيةاليت تبحث عن  نشطةاألللمسؤولني خاصة يف جمال اختبار فعالية 

التسيري      ما يسهل عليه إجياد احللول املناسبة ملشاكل  التسيري بكل  هتدف احملاسبة إىل جتهيز املسري وخاصة مراقب 
 بسرعة وفعالية. 

واليت تسمى ابحمل      العامة  احملاسبة  التسيري  ملراقب  وأمهها  احملاسبات  العديد من  التكاليف  يوجد  وحماسبة  املالية  اسبة 
 واليت تسمى مبحاسبة التسيري. 

 :اإلحصائيات 2-
فكرة واضحة عن املؤسسة كما تساعد يف عملية التنبؤ وذلك بفضل الرسومات البيانية    ألخذ   األداةتستعمل هذه       

 املرقمة والطرق املختلفة للتنبؤ. السالسل، 
 النسب: 3-

متعددة من التسيري وهي عبارة عن عالقة وقياس   جماالتتستعمل النسب بكثرة يف جمال التحليل املايل وكذلك يف       
 تسمح هذه النسب بـ: ،فرتة زمنية معينة خاللبني مقدارين يعرفان عن تطورمها 

 ؛ من عدمهما   العقالنيةاحلكم على وجود  -
ال  ومثيالهتا إجراء مقارنة بني املؤسسة   - العديد من أنواع  العاملي. هناك  نسب  يف القطاع سواء على املستوى الوطين أو 

 هبا أمهها:  االستعانةميكن ملراقب التسيري 
 ؛نسب اهليكل ▪
 ؛نسب الدوران ▪
 . نسب املردودية ▪

 املوازانت: 4-
املوازنة عبارة عن تقديرات متسلسلة ومنظمة يف برامج وخمططات شهرية أو سنوية وهي ترمجة للسياسات اليت  

 .األهدافجيب اتباعها لبلوغ 
 املسؤولني على املعطيات التالية:املوازنة يعتمد مراقب التسيري وخمتلف  وإلعداد

، األداتنياحملاسبة خاصة حماسبة التكاليف اليت متثل اجلزء واجلناح املقابل للموازنة، إذ توجد عالقة وثيقة بني هاتني    -
التكاليف مع نظام املوازانت ألنهما   مبدأ املصداقية يف املراقبة جيب أن تتطابق عمارة وأتسيس نظام حماسبة  ولضمان 

 ؛على أساس مراكز املسؤوليةالقائم يعكسان وبدقة التقسيم التقليدي 
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 ؛صائيات وخاصة يف جمال التنبؤإلحا -
 صنيفها وفقا ملعايري حمددة منها: وتعد على مستوى املؤسسة العديد من املوازانت مت جتميعها وت

وتسمى مبوازانت   ▪ تتعلق ابحلجم  واليت  القصري  للمدى  التشغيلية)  االستغاللموازانت  املبيعات،   (أو  موازنة  وتضم 
 ؛ ن واملصاريف اخلاصة هبدف الوظائف، التموياإلنتاج

حيث ال ميكن حتضريها بشكل مفصل كما هو احلال ابلنسبة للنوع   ابالستثماراتموازانت للمدى الطويل وتتعلق   ▪
 . األول

تع  وإلعداد حبيث  للمسؤولية  ومراكز  وظائف  إىل  املؤسسة  تقسيم  يتم  املوازانت  هذه  موازنة  خمتلف  مركز  لكل  د 
 ليتها املسؤول املباشر عن القسم. خاصة به، يتحمل مسؤو 

التغريات اهلامة اليت مست حميط املؤسسات أدت إىل عدم    إالَ  الواردة يف املوازانت حسب مراكز    مالءمة أن  القرارات 
مع الظروف قراراهتا    تتالءم املوازانت حبيث    إلعداد، مما أدى إىل البحث عن كيفية أخرى  احلاالتاملسؤولية للعديد من  

أساس   على  املوازنة  إىل  والتفكري  البحث  وتوصلت جهود  طريقة    1ABB  األنشطةاجلديدة  من  استنباطها  مت  واليت 
 .ABCاألنشطة التكلفة على أساس 

والرقابة بفعالية وتقييم األداء ابستخدام املعلومات املالية تتميز هذه املوازنة عن املوازنة   التقليدية بقدرهتا على التخطيط 
   وغري املالية حول األنشطة.

...) جتعل مراقب التسيري يفضلها عن  اإلحصائياتإن ما توفره املوازنة من معلومات وما تستعمله من أدوات (احملاسبة،  
ومن جهة اثنية تساعده أكثر على إعداد جدول القيادة بدقة وتقدمي تقاريره حول    هنا شاملة من جهةأل، (األدواتابقي 

  نشاط املؤسسة بكل وضوح ومصداقية. 
 احملاضرة الثانية: مدخل لنظام املوازانت التقديرية 

 نشأة وتطور املوازانت التقديرية:1.
: الذي قام إبعداد  المإىل عصر سيدان يوسف عليه الس  األوىلإذ تعود بدايتها    األدواتتعد املوازنة من أقدم  

، مث حدد حجم  (اعتمادا على رؤاي امللك حسب ما أخربان به القرآن الكرمي)موازنة للقمح املتوقع إنتاجه يف ذلك العصر 
 واالستهالك  لإلنتاجسنة سبع سنوات    51بناءا على ذلك، وكانت فرتة هذه املوازنة طويلة نسبيا    واالستهالك  اإلنفاق

 فقط وعام للرخاء. لالستهالكوسبع سنوات 
أول    De Gazeuxوتعين حافظة، ويعترب    Bougetteيعود أصل كلمة موازنة إىل الكلمة الفرنسية  

على أهنا جداول ااحلتياجات من املوارد مع حتديد توقيت هذه  ، ووصفها  9121من استعمل لفظ موازنة تقديرية سنة  
هذا    9192.ااحلتياجات. أما استعمال املوازانت التقديرية كأداة للرقابة فيعترب حديث العهد نسبيا، إذ يعود إىل سنة  

الذي    األمر،  9121تمام ابملوازانت التقديرية على إثر ظاهرة التضخم اليت مشلت معظم دول العامل سنة  الهولقد زاد ا
 مببدأ التخطيط .  األخذأكد ضرورة 

 
1 ABB: Activity Based  Budgeting. 
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املتحدة، حيث أعدت   الوالايتيف    األعمال  إلدارة وتطورت هذه احلركة تدرجييا إىل أن أصبحت الطابع املميز        
 اإلشراف، بعد أن اتضح هلا أنه من املستحيل  9133جويلية    31أول موازنة هلا عن السنة املنتهية يف    األخريةهذه  

 لظروف احلالية.على مالية الدولة دون التخطيط للمستقبل على ضوء ا
 مث انتشر تطبيق هذا النظام يف أورواب إثر احلرب العاملية الثانية، وطبق يف فرنسا يف اخلمسينات. 

 مفهوم املوازنة التقديرية وخصائصها:  2.
، وتعترب  مستقبالوجه نشاط املؤسسة املرغوب تنفيذها  ألة أبهنا تعبري رقمي خلطة شاملة  التقديريتعرف املوازنة  

هذه اخلطة مبثابة املسار الذي جيب على اجلميع املسامهة يف وضعه واحرتامه لبلوغ اهلدف املنشود، كما أهنا تعترب نظاما  
 .داءاأل، املراقبة وتقييم تالقراراللمعلومات يساعد على اختاذ 

 إىل التعريف السابق ميكن حصر خصائص املوازنة التقديرية يف النقاط التالية: ابالستناد      
 ؛ أو كميات (مبالغ مالية)تكون يف شكل قيم  األخريةيتم التعبري عن املوازنة أبرقام هذه  -
 ؛ وهنا تضم مجيع أوجه نشاط املؤسسةتتميز املوازنة التقديرية ابلشمولية لك -
 ؛ تتعلق بفرتة زمنية مستقبلية -
يف    االجتاهاتعلى دراسة  يعتمد على معطيات إحصائية للفرتات املاضية وكذلك    األخري تقوم على مبدأ التقدير هذا    -

 ؛املستقبل
التقديرية وحىت يس  اإلدارية مسامهة كل املستوايت    - اعد ذلك يف حتقيق أهداف يف إعدادها ابعتبارها املنفذ للموازنة 

 ؛املوازنة
 ؛ يذالذي جيب على اجلميع احرتامه عند التنف( الدليل)مبثابة املسار  -
 ؛نظاما للمعلومات -
 ؛ القرارات ذاالختا وسيلة  -
 األداء؛داة فعالة للرقابة وتقييم أ -
" تطبيق نظام املوازانت التقديرية يتطلب تنظيم إداري   ألن وكل فرد ودوره يف تنفيذ اخلطة  حتديد مسؤولية كل قسم    -

ما ميكننا من حتديد املسؤولية  رابط املوازانت بتلك املراكز، وهذا  تكون فيه مراكز املسؤولية واضحة حىت نتمكن من 
 . "األداءوتقييم 

 والعوامل املتحكمة يف إعدادها  ةأنواع املوازانت التقديري .3
يوجد عدة أنواع من املوازانت، ونظرا لكثرهتا وصعوبة التحكم يف تسيريها مت جتميعها   أنواع املوازانت التقديرية: -1.1

 يف جمموعات وفقا ملعايري حمددة، نذكر منها: 
التقديرية وفقا هلذا املعيار إىل موازانت طويلة    معيار الفرتة الزمنية: ❖  األجلوأخرى قصرية    األجلتنقسم املوازانت 

 واثلثة مستمرة.
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اليت ترغب املؤسسة حتقيقها يف املدى الطويل، ويعد هذا النوع  األعمال: تتمثل يف جمموعة األجلاملوازانت طويلة  -1
الدقيقة، وهدفها توضيح    الوهي    (سنوات  91إىل    1من  )   املوازانت لفرتة بعيدة املدى  من التفاصيل   االجتاهتتضمن 

 ؛ جديدة أو احلصول على أصول جديدة العام للمؤسسة يف املستقبل من حيث التوسع وطرح منتجات
(  أقل من سنة)اليت ترغب املؤسسة تنفيذها يف املدى القصري    األعمال: تتمثل يف جمموعة  األجلاملوازانت قصرية    -2

 ؛بينهما  األهداف، هلذا جيب أن ال يكون هناك تعارض يف األجل من املوازانت طويلة   وهي جزء
ن فرتة معقولة من  : تعد مثل هذه املوازانت يف حالة عدم إمكانية إعداد تقديرات سليمة عاملوازانت املستمرة  -3

وتعد كما  املوازنالزمن  من  انتهى  الذي  الشهر  ابستبعاد  وتعدل  سنوية  نصف  أو  سنوية  ربع  موازنة  حتضري  يتم  ة يلي: 
 واضافة شهر آخر مقابل له يف الفرتة املستقبلية، وبذلك حنصل على موازنة مستمرة مدهتا اثلثة أو ستة أشهر. 

 اليت تغطيها املوازنة التقديرية:  األعمالمعيار طبيعة  ❖
 ازانت تشغيلية وأخرى رأمسالية.وفقا هلذا املعيار تنقسم املوازانت التقديرية إىل مو       

التشغيلية  -1 مبوازانت  املوازانت  وتسمى كذلك  نشاط    ألهنا   االستغالل:  للمؤسسة كالشراء،   االستغاللتغطي 
 ؛إخل… ، البيع،اإلنتاج

 للمؤسسة. االستثماريةألنها تتعلق بتخطيط العمليات  االستثماروتدعى كذلك مبوازنة  املوازانت الرأمسالية: -2
 . ر إىل موازانت عينية وأخرى نقديةتنقسم املوازانت وفقا هلذا املعيا  املستعملة:معيار وحدة القياس  ❖
النوع من املوازانت يف   ( كالوزن، الوقت، الوحدات..): يعرب عنها بوحدات مادية  املوازانت العينية    -1 ويكثر هذا 

 ؛ الصناعية املؤسسات
نقدية، يستعمل هذا النوع من املوازانت لغرض تقييم املوازانت العينية : يتم التعبري عنها بوحدات املوازانت النقدية  -2

 .النهائية األعمالومن جهة اثنية لغرض اجلمع بني خمتلف املوازانت يف  من جهة، 
 وفقا هلذا املعيار تنقسم املوازانت إىل موازانت اثبتة وأخرى مرنة.  معيار الثبات واملرونة: ❖
 والنشاط. األسعار: تعد على أساس اثبت من املوازانت الثابتة -1
اليت   األخطارومستوايت خمتلفة من النشاط لتفادي  األسعار: تعد على أساس جمموعة متعددة من املوازانت املرنة -2

 عدم اليقني.  تنجم عن
 قد أتخذ املؤسسة أبكثر من معيار واحد عند إعدادها للموازانت التقديرية. 

إن التعرف على العوامل املتحكمة يف إعداد املوازنة التقديرية    إعداد املوازانت التقديرية:العوامل املتحكمة يف    -2.1
العوامل من مؤسسة إىل أخرى ويف نفس املؤسسة من فرتة    اإلجراءاتيعترب من أهم   .  ألخرىلتنفيذها، وختتلف هذه 

 ، رأس املال العامل.اإلنتاجاملتاحة، مستلزمات  اإلنتاجيةتتمثل هذه العوامل خاصة يف: حجم املبيعات، الطاقة 
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املمكن    اإلنتاجللمؤسسة تفوق كمية    اإلنتاجيةمتحكما إذا كانت الطاقة    عامال: تصبح املبيعات  حجم املبيعات    -1
كمية املمكن بيعها، واليت جيب بدورها أن تكون أقل من الطاقة يعين وضع برانمج إنتاجي يعادل حجم ال  بيعها، وهذا

 ؛املتاحة اإلنتاجية
 اإلنتاجيةاملتاحة العامل املتحكم يف حال كوهنا أقل من الطاقة    اإلنتاجية: تصبح الطاقة  املتاحة  اإلنتاجيةالطاقة    -2

 ؛تسويقها  املمكن
، اللوازم األوليةتوفري جمموعة من املستلزمات كاليد العاملة، املادة    اإلنتاج: يتطلب تنفيذ برانمج  اإلنتاجمستلزمات    -3

، ففي األسبابلسبب من  األوليةوقد يصعب على املؤسسة إجياد اليد العاملة ذات مهارة عالية أو توفري املادة  املختلفة،
 ؛ العامل املتحكم اإلنتاجستلزمات هذه احلالة تصبح م

تصاحبها زايدة يف رأس  اإلنتاج: يصبح رأس املال العامل املتحكم إذا كانت أي زايدة يف حجم رأس املال العامل  -4
 ، وتعجز املؤسسة على توفريه مما يعرقل تنفيذ الربانمج. اإلنتاجستثماره يف مستلزمات الالعامل  املال
اثنوية، وعلى        وأخرى  رئيسية  عوامل  إىل  أمهيتها  برتتيبها حسب  املؤسسة  تقوم  املؤثرة،  العوامل  خمتلف  بعد حتديد 

 . األهدافالبحث عن كيفية التقليل منها حىت ال تكون عائقا أمام تنفيذ الربامج وحتقيق  اإلدارة
 (: الرتابط الوظيفي لنظام املوازانت 02)شكل رقم                             

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 ارتباط قوي  

 ارتباط أقل قوة                    
 Source: M. Gervais, contrôle de gestion par le système budgétaire, Vuibert, 1987, P.35. 

 

 مخطط طويل األجل

 موازنة االستثمارات

 موازنة التموينات

 موازنة اإلنتاج

 موازنة المبيعات

موازنة 

 األعباء العامة

 الوثائق التقديرية الشاملة

 جدول النتائج التقديري

 التقديريجدول التمويل  الميزانية التقديرية

 موازنة النقديات

 الميزانية األخيرة
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 ثة: املوازنة التقديرية للمبيعاتاحملاضرة الثال                                
تعترب املوازنة التقديرية للمبيعات حجر الزاوية لنظام املوازانت والقاعدة اليت تبين عليها ابقي املوازانت، كما أهنا تعد       

 عليه يف متويل خطط املؤسسة.  االعتمادالذي ميكن  األساسياملصدر الرئيسي للمقبوضات النقدية واملورد 
حجما  )  بتحديد حجم النشاط التجاري املتوقع، عن طريق حتديد أهداف البيعتسمح املوازنة التقديرية للمبيعات       

 سواء ابلنسبة للمنتجات أو املناطق. (أو أسعار
هذه       وتنقسم  للمبيعات،  التقديرية  املوازنة  إعداد  مهمة  التسيري  مراقب  مبساعدة  املبيعات  إدارة  إىل    األخريةتتوىل 

 قديرية للمبيعات، واملوازنة التقديرية ملصاريف البيع والتوزيع.موازنتني أساسيتني مها: املوازنة الت
 للمبيعات يف مرحلتني:يتم إعداد املوازنة التقديرية 

 ؛ مرحلة إعداد برانمج املبيعات -
 تقييم ومراجعة برانمج املبيعات. مرحلة -
 إعداد برانمج املبيعات:  -الأو 

 املبيعات بوحدات مادية وذلك: ( كمية) يقصد بربانمج املبيعات تقدير حجم
 ؛ئن، الفرتات، املنتجات، واملناطقحسب احتياجات الزاب -
 ؛(، ترقية املبيعاتاإلشهارطرح منتجات جديدة، )من السياسة التجارية للمؤسسة انطالقا  -
 ؛ (أو دراسة السوق )  بعد دراسة الواثئق -
 املناسبة للتنبؤ. اإلحصائيةبعد توفري الوسائل  -

يعترب التنبؤ أول خطوة يف إعداد برانمج املبيعات، ولقد أثبتت التجارب أن جناح املوازانت التقديرية يتوقف إىل حد       
 كبري على مدى الدقة يف التنبؤ ابملبيعات. 

، أما يف الوقت والسواق  اإلنتاجكان التنبؤ يف املاضي جمرد ختمني بقيمة الطلب املتوقع على السلع بسبب حمدودية      
العلمي الذي مس خمتلف جوانب احلياة   أكثر تعقيدا    واألنشطة  األساليبأصبحت    االقتصاديةاحلايل ونتيجة للتطور 

الذي أدى   األمرلدى املستهلك،    قبوالئلة ومبوصفات أكثر  وتطورا، مما مسح إبنتاج سلع وخدمات جديدة بكميات ها 
 . املنافسة واستوجب ختطيط املبيعاتإىل زايدة 

قبل التطرق إىل مفهوم التنبؤ ابملبيعات جيدر بنا أوال التعرف على مفهوم التنبؤ الذي يعين  مفهوم التنبؤ ابملبيعات: -1
 ي وكذا دراسة اجتاهات املستقبل. دراسة إحصائية للماض  خاللتوقع أحداث املستقبل من 

يبقى احتمايل إذ حيتوي على جزء هام من    األخرياملستخدمة يف عملية التنبؤ دقيقة، فإن هذا    األساليبمهما كانت   
 عدم اليقني، وهذا يستدعي إعداد موازنة مرنة ميكن تغريها كلما دعت احلاجة لذلك.
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تقدير   أبنه  فيعرف  ابملبيعات  التنبؤ  أما  ابلتنبؤ  يتعلق  فيما  وتقدر    األصنافهذا  ترغب  اليت  املختلفة  والكميات 
  من السنوات.عدد معني خاللاملؤسسة على إاتحتها للبيع 

كما يعرف التنبؤ ابملبيعات أبنه حتديد حجم املبيعات املتوقعة واليت ميكن حتقيقها من منتج معني يف ضوء خطة  
 ة معينة. تسويقي

تتأثر مبيعات املؤسسة ابلعديد من العوامل واملتغريات اليت قد ختضع    العوامل املؤثرة يف عملية التنبؤ ابملبيعات:  -2
 عن نطاق قدرهتا على التحكم فيها. لسيطرهتا وتنتج عن سياستها واجتاهاهتا، أو اليت خترج 
 وامل خارجية وأخرى داخلية. تنقسم العوامل املؤثرة يف عملية التنبؤ ابملبيعات إىل ع

اخلارجية • سوق :  العوامل  على  تؤثر  واليت  عليها  السيطرة  املؤسسة  على  يصعب  اليت  العوامل  تلك  يف  تتمثل 
العوامل اليت ليس   ،االستهالك نتيجة لتأثري سياسي أو اجتماعي أو حضاري أو اقتصادي أو منو سكاين، مبعىن 

 للمؤسسة القدرة على السيطرة أو التحكم أو التأثري عليها وتتمثل يف:
، املنافسة القائمة بني املنتجات املماثلة  االستثمارات: كمستوى الدخل، القدرة الشرائية، حجم  االقتصاديةالعوامل    -

، التقلبات املومسية والدورية للمبيعات، األذواقملنتجات املؤسسة، تشجيع بعض املنتجات من طرف الدولة، التغري يف  
 اخل؛ مستوى العمالة...

ع: كالنمو  االجتماعيةالعوامل    - يؤثر  والذي  اجلغرافية  املناطق  على  املدى الدميغرايف وتوزيعهم  املبيعات يف  لى خطة 
 ؛الطويل

 ؛ ثقايف والعلمي السائد يف اجملتمع: واملتمثلة يف املستوى الالعوامل الثقافية والعلمية -
 ألرضية.والتضاريس ا: واملتمثلة يف املناخ السائد العوامل الطبيعية -
 تتمثل يف الظروف الداخلية للمؤسسة وامكانياهتا ومن بني هذه العوامل نذكر: : العوامل الداخلية •
 1؛.والرتويج للمبيعات اإلعالنسياسة  -
 ؛ اإلنتاجمدى اجلودة يف  -
 2؛اإلنتاجيةالطاقة  -
 ؛ املوارد املالية للمؤسسة -
 . االستثماريةسياسة املؤسسة  -
ابملبيعات:  -3 التنبؤ  نسبة حمددة    أساليب  إضافة  على  قائما  املاضي  ابملبيعات يف  التنبؤ  إىل    (%10حاويل  )كان 

تنشط يف فراغ، بل   الاملؤسسة  ألنعلى هذه الطريقة  االعتمادأنه من اخلطأ يف الوقت احلايل  إالمبيعات السنة املاضية، 

 
 يعترب هذا العامل مهما جدا خاصة يف املراحل األوىل حلياة املنتج وذا أمهية اثنوية يف املرحلة النهائية حلياته. 1
 الطاقة اإلنتاجية املتاحة.تصبح الطاقة اإلنتاجية عامال متحكما إذا كانت املبيعات التقديرية تفوق  2
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االعتبار  األخذجيب   املتوقع    بعني  النمو  السوق  مع ضرو   الالحقة الفرتة    خاللمقدار  دراسة   االقتصادية  واألحوالرة 
 السائدة. 

يعين أن   اليف اختاذ العديد من القرارات، جيب اختيار أفضل الطرق للتنبؤ وهذا  فعاالومبا أن التنبؤ ابملبيعات يلعب دورا 
 احة، تكلفة التنبؤ وسرعة التنبؤ.هناك طريقة وحيدة مثلى للتنبؤ. بل يتوقف ذلك على البياانت املت 

 وأخرى كمية. (النوعية) ملبيعات إىل نوعني: أساليب كيفيةأساليب التنبؤ اب تنقسم
أراء الغري حول مستوى املبيعات املستقبلية, ويوجد    استطالعيف    األخريةتتمثل هذه    أساليب التنبؤ الكيفية:    -1.3

 أربعة طرق كيفية مستعملة يف تقدير حجم املبيعات وهي:
تقوم هذه الطريقة على أساس دراسة هذه املؤشرات وحتليلها وتبيان أثرها    العامة:  االقتصاديةدراسة املؤشرات   ❖

 .  واملدى البعيد على مبيعات املؤسسة يف املدى القصري
والبياانت اليت تنشرها اهليأة املكلفة ابلتخطيط، كما أن اخلطة العامة للدولة تفيد يف    اإلحصائياتيعتمد الدارس على  

للدولة، ومعرفة هذه املؤشرات يساعد على معرفة مدى أتثر املبيعات   واالدخار  واالستهالك  االستثمارتوضيح سياسة  
 هبا.

امل حول  دقيقة  معلومات  الطريقة  هذه  أن   االقتصاديةؤشرات  توفر  غري  املبيعات،  حجم  على  أتثريها  ودرجة  العامة 
 مرتفعة.  تكاليفها 
البيع  استطالع ❖ ممثلي  منتجات    :أراء  فيها  تباع  اليت  املناطق  خمتلف  يف  املنتجات  تصريف  البيع  ممثل  يتوىل 

حلقة البيع  رجال  ويعترب  أقرب    املؤسسة  أهنم  واملؤسسة، كما  املستهلك  بني  إىل   اخلالايالوصل  املؤسسة  يف 
 واحتكاكا هبم.  اتصاالاملستهلكني وأكثرهم 

 ات يف هذه الطريقة على مراحل هي: وتتم عملية التنبؤ ابملبيع
الفرتة املقبلة، وذلك لكل منتج ويف ضوء مبيعاته السابقة وعلى    خالليقوم كل ممثل بتقدير املبيعات املتوقع تصريفها    -

 ؛ابلسوق والزابئن واتصاالهتمأساس ظروف املنافسة والسوق. ويتوقف هذا على درجة خربة رجال البيع 
 بتجميع هذه التقديرات الفردية  األخريتقدم هذه التقديرات إىل املدير اجلهوي الواقع يف منطقتهم حيث يقوم هذا    -

لرجال البيع و يدرسها ويقيمها استناد إىل املبيعات الفعلية للسنوات املاضية، وقد يرى املدير حبكم خربته واملامه ببعض 
يعقد اجتماعا   اإلعدادالتغريات والعوامل اليت قد يغفل عنها رجال البيع إجراء بعض التغريات، وعمال مببدأ دميقراطية  

 ؛لتقديرات بعد املناقشة وطبقا هلا وتعدل ا، التعديالتمع رجال البيع ويقرتح 
يقوم كل مدير جهوي إبرسال هذه التقديرات إىل املدير املركزي يف املؤسسة والذي يقيمها بدوره وفقا    االتفاقبعد    -

إجراء    ألهداف الضرورة  اقتضت  واذا  املاضية،  السنوات  منطقة يف  لكل  الفعلية  املبيعات   تعديالت املؤسسة ويف ضوء 
ال  معهم لكي    التعديالتك التقديرات فإن املدير املركزي يقوم ابستدعاء املدراء اجلهويني بكل املناطق لبحث  على تل
 معىن هلا وحىت حيرصوا على حتقيق التقديرات. الأبن مشاركتهم كانت  هؤالءيشعر 
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غري   األحيانون يف بعض  تتميز هذه الطريقة بسرعة احلصول على املعلومات وبتكاليف أقل، غري أن التقديرات قد تك
دقيقة وحسب امليول الشخصية ملمثلي البيع، خاصة إذا انعدمت املزااي والدوافع القوية اليت حتفزهم على إعداد تقديرات  

 دقيقة. 
  اإلدارة آراء وتقديرات جمموعة من اخلرباء ورجال    استطالعتقوم هذه الطريقة على أساس    :أراء اخلرباء  استطالع ❖

يقوم كل املؤسسة، حيث  ابحملادثة    يف  إما  ذلك  بعد  ويتم  ابملبيعات.  ابلتنبؤ  ومسؤوليته  منهم حبكم خربته  واحد 
اجلماعية وهي تلك املناقشة اليت جتمع جمموعة من املختصني، هدفها التوصل إىل تقدير مجاعي للمبيعات والذي  

احلص ليتم  الفردية  التقديرات  تفاعل كل  نتيجة  عليه  اخلاص بصفة   لمختصنيول  تقديره  أن يضع كل خمتص  أو 
 .األرجحفردية، مث جتمع هذه التقديرات وعلى ضوئها ميكن اعتماد التقدير 

،  ابآلخر كل على حده دون علم أحدهم    األجانبكما ميكن اقرتاح موضوع التقدير على جمموعة من اخلرباء         
وتسمى بطريقة دالفي. وتتمثل يف إرسال استقصاءات إىل جمموعة من      بينهم  اليكون هناك أتثري عليهم و ال  حىت  

 لتقدير الذي اتفق عليه معظمهم. ستقصاءات، مث خيتار االعلى هذه ا ابإلجابةاخلرباء، فيقوم كل خبري 
اخلرباء           بتربير  الطريقة  هذه  و  إلجاابهتمتتميز  البيع،  ممثلي  من  املعطيات  مع  التعامل  أكثر صراحة يف  وكوهنم   ،

اخلرباء   اختيار  لعدم  نظرا  التقديرات  دقة  عدم  إمكانية  عليها  يف   األكثريعاب  الثقل  نفس  هلم  اخلرباء  فكل  كفاءة، 
العامة من القيم احملددة    االجتاهاتالتقديرات النهائية سواء كانت جيدة أو عكس ذلك، كما أن اخلرباء يوفرون أكثر  

 واملوزعة.
للمنتجات    : االختبارية  األسواقطريقة   ❖ ابلنسبة  أكثر  الطريقة  هذه  ومن    (األسواق)تستعمل    خالل اجلديدة، 

من   يتم مجعها  اليت  يتنبأ   االختبارية  األسواقاملعلومات  أن  للمسؤول  ميكن  املنتجات،  هلذه  التجرييب  البيع  أو 
 ابملبيعات املستقبلية.

الكيفية بصفة عامة أهنا مبنية على احلدس والتخمني، مما قد جيعل    األساليبونستطيع القول أن ما يؤخذ على    
والرايضية   اإلحصائيةالعلمية    األساليبالتوقعات مرتبطة بدرجة التفاؤل أو التشاؤم للمقدر. كما أهنا تفتقر إىل  

 الكمية. األساليبيف عملية التقدير ونتيجة لذلك جاءت 
بصفة عامة يف التنبؤ ابملستقبل على البياانت واملعلومات التارخيية    األخريةتعتمد هذه    أساليب التنبؤ الكمية:  -3.2

يف جمال التنبؤ وهي تنقسم    استعماال  األساليبمن أكثر    اإلحصائيةاليت على أساسها تبين التقديرات. وتعترب النماذج  
  ابالستكمال لة متديدها يف املستقبل  والتطورات وحماو   االجتاهاتالزمنية واليت تبني    السالسلإىل نوعني، طرق تركز على  

(Extrapolation)  قيمتها عن  تبحث  املبيعات كما  مستوى  تفسر  اليت  املتغريات  عن  تبحث  املستقبل وطرق  يف 
 Les modèles explicatifs .)السببية ( حندارية وتسمى ابلطرق املفسرة االابستعمال النماذج 

الزمنية ❖ السالسل  الزمن.    :طرق   عرب  اقتصادي  متغري  تطور  متثل  إحصائية  عن سلسلة  عبارة  الزمنية  السلسلة 
يف   املبيعات  حجم  على  تطرأ  اليت  التغريات  متابعة  على  وتعتمد  الزمن،  بعامل  املبيعات  تطور    األوقات وتربط 
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  املالحظة فمثل هذه  ،  (املبيعات)بيانية حول الظاهرة    مالحظةمن إجراء    البداملختلفة. وقبل أي معاجلة رايضية  
قد يكون   االجتاهاليت تظهر يف السلسلة. فإن التغري املفاجئ يف    االنكساراتتسمح إبظهار والتساؤل عن بعض  

 :لألسباب التالية
 ؛يؤخذ يف احلسبان عند التنبؤ ال االنكساراتوهذا النوع من ( كالنزعات مثاال)الحقا تتكرر  الاستثنائية و  -
 (؛ كاخنفاض املبيعات يف أوت يستدرك احلقا )اآلخر االجتاهاستثنائية لكنها تعوض يف  -
 اخل(؛ ، التسريح....االستثمارلعدم )تغري مستوى النشاط  -
 ؛ االعتبارسيمتد ويتواصل دون رجعة وهذا جيب أخذه بعني  االخنفاضعدم إمكانية الرجوع إىل الوراء وابلتايل فإن  -

البيانية أبخذ فكرة عن تطور الظاهرة، هذا التطور يكون يف شكل منحين مستمر مير مبجموعة    املالحظة تسمح        
 لعام وهي: ا االجتاهمبعاجلة إحصائية، ويوجد اثلث طرق هلذه املعاجلة هدفها حتديد معادلة  معامالهتا نقاط ميكن حتديد 

 ؛ الرايضي )التسوية(طريقة التعديل -
 .اآلسي )التمهيد(طريقة التمليس  -
 طرق أخرى.  -
، املالحظةالظاهرة    ابختالفالعام    االجتاهختتلف معادلة    :العام   االجتاه طريقة التسوية الرايضية يف حتديد معادلة   •

 متعددة وأغلبها ميكن أن تكون إما خطا مستقيما أو اجتاها أسيا أو قطع مكافئ. أشكاالوميكن أن يتخذ املنحىن 
خطا مستقيما فإن معادلته تكون من الدرجة    املالحظإذا كان املنحىن    :عبارة عن خط مستقيم  املالحظ  االجتاه ▪

   وأتخذ الصيغة التالية: األوىل
  QV = a t + b 

              Qv   
  

 

   

      QV 

 حيث يمثل:  

Qv المبيعات التقديرية : 

T الزمن : 

a الميل : 

b .الحد األدنى للمبيعات : 
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 . bو  aيمكن ايجاد قيم كل من (1) وباستخدام طريقة المربعات الصغرى 

∑ (𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑄𝑣𝑖 − 𝑄𝑣̅̅̅̅ )𝑛
𝑖−1

∑ (𝑡𝑖 − 𝑡̅)𝑛
𝑖−1

 

مبقدار اثبت فإهنا تنمو يف هذا النموذج بنسب  إذا كانت املبيعات يف النموذج السابق تنمو : االجتاه املالحظ أسي ▪
 مئوية متفاوتة. ومنحىن تطور املبيعات يف هذه احلالة أيخذ الشكل املوايل:

  

 Qv 

 

      

              

                                                             t 

 الصيغة التالية: ذه الظاهرة أتخذواملعادلة اليت ترتجم ه
t ba =QV  

 
لتصبح  ةلوغاريتمياىل معادلة املعادلة جيب حتويل املعادلة األسية  جيب حتويل bو aحساب قيم كل من  ولتسهيل

 صيغة التالية:ابل
 

log QV = log(at b) 
 ينتج لنا:  الثاين و من املعادلة على الطرف  وبتطبيق خواص اللوغاريتم

 

)alog(  t +) blog( =)  QVlog(  blog  +  talog  =) Qvlog( 

 log(Qv) = Y ، log( b) = B ، log( a) = A إذا وضعنا:

 وابلصيغة التالية: خطية  معادلة ةاللوغاريتميتصبح املعادلة 
Y = At + B 

 A و Bحساب كل من  ميكن  وبتطبيق طريقة املربعات الصغرى 
دالة القطع املكافئ واليت تعترب   االجتاه املالحظ عبارة عن قطع مكافئ: ▪ القريبة للدوال اخلطية،  من بني الدوال 

 الزمنية. السالسلالعام اخلطي املستعمل يف حتليل  االجتاهامتداد لنموذج 
 إن تطور املبيعات يف هذه احلالة أيخذ الشكل املوايل:

                                               Qv  

 
 بني القيم املالحظة والقيم احملسوبة على املستقيم. املربعات الصغرى يف اجياد أصغر جمموع مربعات االحنرافات تتمثل طريقة  1
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t t      

                                                ليت ترتجم هذه الظاهرة هي من نوعواملعادلة ا

Qv= 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛼2𝑡2 + ⋯ 𝛼𝑛𝑡𝑛   ...(1) 

معادلة   مستقيما،)  العام  االجتاهومهما كانت  مكافئ   خطا  قطع  طريق  (  أسية،  عن  النموذج  من صحة  التأكد  جيب 
 الذي حيسب ابلعالقة التالية: االرتباطمعامل 

R= 
∑(𝑡

𝑖−�̅�)(𝑄𝑣𝑖− 𝑄𝑣 ⃐     )

√(𝑡𝑖−�̅� )
2(𝑄𝑣𝑖− 𝑄𝑣 ⃐    )2

 

 ±1قريبا من االرتباطالنموذج جيدا إذا كان معامل  ويكون  االرتباطمعامل  Rحيث ميثل 
للتنبؤ   واختباره  مصداقيته  ويستعملوتقييم  التباين    اإلحصائية  األدواتذلك    يف    ابملبيعات.  وهي    واالحنرافاملناسبة 
 املعياري. 

 حيسب التباين ابلعالقة التالية:

Var= ∑(𝑄𝑣𝑖− 𝑄𝑣 ⃐    )2

𝑛
 

 = عدد املشاهدات )العينة(؛ n= التباين،  Varحيث ميثل 
 أما االحنراف املعياري فيحسب ابلعالقة التالية:  

θ = √Var = √
∑(𝑄𝑣𝑖− 𝑄𝑣 ⃐    )2

𝑛
 

 هي االحنراف املعياري. θحيث 
 ويكون النموذج جيدا، إذا كان تباين القيم الفعلية للمبيعات يساوي أو يقارب تباين القيم الصحيحة.

الطريقة السابقة )طريقة التسوية الرايضية( وهي  تقوم هذه الطريقة على نفس مبادئ طريقة التمليس اآلسي:  •
االعتماد على معطيات الفرتات املاضية مع اختالف بسيط وهو أهنا تركز أكثر على املاضي  القريب منه على  

 املاضي البعيد.
 التالية:   ةابلعالق( n+1وميكن احلصول على الكمية املتوقع بيعها يف الفرتة )

𝑄𝑣𝑛+1*=  𝑄𝑣𝑛 ∗  +𝑄𝑉𝑛(1−𝛼)  
 

 حيث ميثل:
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- 𝑛+1*  ( الكمية املتوقع بيعها يف الفرتة :n+1 ؛) 
- α  1، 1و  0: معامل التمليس وقيمته حمصورة بني >  α < 0؛ 

 إَن هذه املعادلة تعين أَن كل تنبؤ يكن التحصل عليه انطالقا من التنبؤات والتحقيقات للفرتة املاضية ) السنة املاضية(
  إال العـام،    االجتاهبسهولة احلساابت، كما أنه ال يتطلب كم هائل من املعلومات فـي حتديـد معادلـة    األسلوب يتميز هذا  

والذي يتم بصورة عشوائية، كما أن تقديرات وحتقيقات السنة املاضية ليست    aأن املشكل يتمثل يف حتديد املعامل  
 . األهدافدون املستوى املطلوب لتحقيق دائما معيـار انجحـا يف التقدير، فقد تكون 

يلجأ إىل هذه الطرق يف حالة وجود تغريات مفاجأة يف منحى تطور    العام:   االجتاهطرق أخرى لتحديد معادلة   •
تستعمل   التغريات  منتظمة. وملعاجلة هذه  تتكرر بصفة  وقد  منتظمة  غري  تكون  قد  التغريات  هذه  ومثل  املبيعات، 

 عدة طرق وحسب نوع التغري:
املنتظمة: ▪ غري  التغريات  ميكن    حالة  الطرق  من  نوعني  معادلة    االستعانة يوجد  لتحديد  احلالة  هذه  مثل  هبما يف 

 املتحركة وطريقة اجملاميع املتحركة.  األوساطالعام وهي طريقة  االجتاه
o   أوال اليت تشتمل عليها السلسلة. وتتطلب    االنكساراتتساعد هذه الطريقة على إزالة    املتحركة:  األوساط طريقة

 . األرقاموالتقليل من عدد  االنكساراتمعرفة طول السلسلة، مث تعويض قيمة املبيعات مبتوسطات هبدف إزالة 
 سب املتوسطات املتحركة كما يلي:، رابعية ....اخل. حيث حتثالثيةميكن استخراج متوسطات ثنائية، 

 . (ثالثيا الفرتة هنا قد تكون شهرا أو ) / 2مبيعات الفرتة الثانية +األوىلمبيعات الفرتة : املتوسط الثنائي -
 (/3مبيعات الفرتة الثالثة +مبيعات الفرتة الثانية +األوىلمبيعات الفرتة ) :الثالثياملتوسط  - 

العام ابستعمال طريقة املربعات الصغرى. وتستنتج املبيعات    االجتاهتستعمل بياانت املتوسطات يف حتديد معادلة  
 من هذه املعادلة وذلك حسب الرتتيب التايل: انطالقا التقديرية للفرتات املقبلة 

 ؛ مالعا  االجتاهحساب املتوسط املتحرك للفرتة املوالية ابستعمال معادلة  -
 ؛املتوسط املتحرك التقديري خاللن استنتاج تقديرات املبيعات للفرتة املوالية م -
للفرتة  - التقديرية  املبيعات  وهو  واحد  جمهول  ابستثناء  معلومة  متغريات  جمموعة  على  التقديري  املتحرك  املتوسط  حيتوي 

 املوالية والذي يستنتج ابلعالقة التالية:
 .األخرية مبيعات الفرتة - (املتوسط املتحرك التقديري =(x2حالة متوسط ثنائي املبيعات التقديرية 

 لعدة أشهر فقط.   إالأو التمديد هنا غري فعال  واالستكمالإن استعمال هذه الطريقة يف التنبؤ صعب ودقيق، 
o الواردة يف منحىن تطور املبيعات,    االنكساراتللتنبؤ مببيعات الفرتة املقبلة والتخلص من    :طريقة اجملاميع املتحركة

 ميكن أن تستعمل طريقة اجملاميع املتحركة اليت متر بعدة مراحل ميكن تلخيصها فيما يلي:
 حساب اجملاميع املتحركة لكل السلسلة, ابستعمال العالقة التالية: 

 (1)....TM= ∑ 𝑣𝑖−𝑉0+𝑉1 
𝑛
𝑖=1 
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∑ ،  اجملموع املتحرك  :  TM  ميثل  حيث 1
𝑛
𝑖=1  ،مبيعات السنة األوىل𝑉0    ،مبيعات الفرتة األوىل من السنة األوىل

𝑉1 .مبيعات الفرتة األوىل من السنة الثانية 
ه الفوارق: فرضية التفاؤل )أكرب فارق(، فرضية  ذاجياد الفارق بني كل جمموعني متحركني، ويوجد ثالث فرضيات هل  -

 ق(؛ ، فرضية الوسط )متوسط الفوار (أصغر فارقالتشاؤم )
 حساب اجملموع املتحرك املتوقع إبضافة الفرق  )التفاؤل، التشاؤم أو املتوسط( اىل جمموع املتحرك األخري؛  -
 ( حيث: 1استنتاج املبيعات التقديرية من اجملموع املتحرك املتوقع ابستعمال العالقة السابقة ) -

TM اجملموع املتحرك املتوقع؛ : 
∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1  اجملموع املتحرك األخري؛: 

   𝑉0 مبيعات الفرتة األوىل من السنة األخرية؛ : 
    𝑉1 .مبيعات الفرتة األوىل من السنة املوالية : 

∑ −𝑉1=𝑇𝑀ومنه:   𝑉1+𝑉0
𝑛
𝑖=1

 
املومسي ▪ املعامل  املنتظمة ودور  التغريات  منتظمة حالة  انكسارات  على  املبيعات حيتوي  تطور  منحىن  إذا كان   :

التقلبات بعني االعتبار من  فهذا   التغريات مومسية ويعد املعامل املومسي أحسن وسيلة تسمح أبخذ هذه  يعين أن 
 جهة ومن جهة اثنية لتقدير مثل هذا النوع من املبيعات. 

عدة طرق حلساب املعامل املومسي وأكثرها شيوعا، تلك اليت تقوم حبساب كل شهر )أو ثالثي( املعدل  هناك     
  القيم احلقيقية والقيم املعدلة )أو املصححة واليت يتم استخراجها من معادلة االجتاه العام (: املتوسط بني

S= 𝑌𝑡

𝑌�̂�
 

 )املبيعات( احلقيقية؛: القيم 𝑡حيث ميثل 
 𝑦�̂�   : املبيعات( املصححة؛ القيم( 

 مث بتطبيقه على املبيعات املتوقعة للفرتة القادمة. 
بعد االنتهاء من اعداد برانمج املبيعات التقديري إبحدى الطرق السابقة الذكر، أتيت مرحلة التقييم كمرحلة       

 متهيدية إلعداد املوازنة التقديرية للمبيعات. 
 تقييم برانمج املبيعات  -اثنيا

التنبؤ        طريق  عن  وذلك  سابقا  اعداده  مت  الذي  الربانمج  تقييم  جيب  للمبيعات  التقديرية  املوازنة  إلعداد 
 ابألسعار وكذا جدول التخفيضات.

 :  التنبؤ ابألسعار -1
 املنتجات بسعر قاعدي يدعى بسعر البيع املعياري، ميكن احلصول علي هذا األخري من خالل:  جيب تسعري       

 علومات الواردة من األقسام احملاسبية والتجارية؛امل -
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 دراسة أسعار السوق واملنافسني؛  -
 حتليل األسعار عن طريق دراسة مرونة الطلب ابلنسبة لألسعار.  -

التغريات املمكنة يف هذه األسعار مسبقا ابلكميات وابملنتجات وابآلجال كي تتمكن املؤسسة من   جيب حتديد 
 املوازنة التقديرية للمبيعات بشكل صحيح.إعداد 

 : جدول التخفيضات -3
 عند إعداد جدول التخفيضات البد من التمييز بني النوعني التاليني من التخفيضات: 

 : حتسب هذه األخرية عند توقع سعر تنازيل حسب الكميات املطلوبة أو املسلمة؛ التخفيضات الكمية -
الفاتورة  - خارج  السنوي  :  التخفيضات  األعمال  رقم  أساس  على  وحتسب  السنة  هناية  بتخفيضات  تسمى كذلك 

الزابئن  املبيعات حسب  لربانمج  تقسيم  من  به  يتميز  ملا  واستعماال  شيوعا  األكثر  التخفيضات  من  النوع  هذا  ويعترب 
 خاصة املهيمن منهم.

ة جيب أوال التقييم حسب عملة البلد مث وضع  أما إذا كانت املبيعات موجهة للتصدير وليكون التقييم جيدا ابلعمل      
 معدالت التبادل من طرف اإلدارة. 

نقدية         بوحدات  )ابلكميات(  املبيعات  لربانمج  ترمجة  تعد  اليت  للمبيعات  التقديرية  املوازنة  عناصر  تكتمل  وهبذا 
 وعادة ما يعرب عنها برقم األعمال التقديري والذي حيسب ابلعالقة التالية:

 .سعر البيع التقديري ×عمال التقديري = برانمج املبيعات رقم األ
اعدا تسمح  بعد  اليت  الوسائل  مصاريف  حتديد  دور  أييت  والقيمة(  الكميات  انحية  )من  للمبيعات  التقديرية  املوازنة  د 

ملوازنة املبيعات  بتحقيق هذه املوازنة، ونظرا ألمهية هذه املصاريف والرتباطها الوثيق ابملبيعات خصصت هلا موازنة ملحقة
 (1) تسمى ابملوازنة التقديرية ملصاريف البيع والتوزيع.

 احملاضرة الرابعة: املوازنة التقديرية ملصاريف البيع والتوزيع 
يف كافة األعباء اليت تتحملها املؤسسة لتصريف منتجاهتا سواء تعلق األمر بتلك اليت تتمثل مصاريف البيع والتوزيع       
عملية اإلنتاج )كدراسة السوق، سلوك املستهلك( أو اليت تلي عملية اإلنتاج واليت تشمل كل األعباء منذ خروج  تسبق  

 املنتج من الورشات اىل املخازن اىل غاية تسليمه للمستهلك وتتعدى يف بعض املؤسسات اىل ما بعد البيع.
جي الذي مس وسائل وطرق اإلنتاج مما ساهم يف زايدة ازداد االهتمام هبذه املصاريف خاصة بعد التطور التكنولو       

 مصاريف البيع والتوزيع سواء تلك املتعلقة بتصريف املنتجات أو تلك املتعلقة ابألحباث والدراسات التسويقية.
بعض         يف  تفوق  حيث  املؤسسة  تتحملها  اليت  املصاريف  جمموع  من  نسبة كبرية  متثل  املصاريف  هذه  أصبحت 

امل  السياسة  األحيان  على  أثر  من  هلا  ملا  هبا  االهتمام  زايدة  اىل  أدى  وهذا  الصناعية،  يف صاريف  للمؤسسة  التجارية 
 احلصول على أسواق جديدة.

 
 هناك من يسميها بالمصاريف التجارية.  1
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أخذ معايري التغري بعني االعتبار،  إن التنبؤ بتطور نشاط املؤسسة يفرض  عرض لبعض مصاريف البيع والتوزيع:    -1
تصنيف مصاريف البيع والتوزيع اىل ثالثة أنواع أساسية دون امهال مفاهيم األعباء املباشرة وغري املباشرة، وهذا يقودان اىل 

 هي: املتغرية، الثابتة وشبه املتغرية.
املبيعات إذ تتغري  املصاريف املتغرية:   النوع من املصاريف حبجم  النسبة ويف نفس  يرتبط هذا  بتغري هذا األخري بنفس 

مصاريف   الثابت(  اجلزء  منها  )ويستثىن  البيع  عموالت  النقل،  مصاريف  التغليف،  مصاريف  ويشمل:  االجتاه 
 التخزين،...اخل. 

البيع،  الثابتة:    املصاريف املبيعات وتتحملها املؤسسة حىت يف حالة عدم  النوع من املصاريف عالقة حبجم  ليس هلذا 
رتبطة أكثر هبيكل املؤسسة وتقسيمها اىل أعباء مباشرة وأخرى غري مباشرة يسهل عملية التحليل بواسطة اهلامش  فهي م

 على التكاليف املتغرية حسب طريقة التكاليف املتغرية. 
املبيعات ولكن ميكن    - الثابتة املباشرة: ال ترتبط هذه املصاريف حبجم  والتوزيع  البيع  نوع    حتميلها ملنتج أومصاريف 

املتعلقة  واألحباث  الدراسات  مصاريف  املعارض،  مصاريف  املبيعات،  وترقية  اإلعالن  املنتجات، كمصاريف  من  معني 
 ابلسوق، مصاريف طرح منتج جديد. 

من   - أنواع  بعدة  ترتبط  لكنها  املبيعات  حبجم  هذه كذلك  تتعلق  ال  املباشرة:  غري  الثابتة  والتوزيع  البيع  مصاريف 
التجارياملنتجات، كاملصا  لإلدارة  االجتماعية  واألعباء  الرواتب   ( ابملوظفني  املتعلقة  املنتجات  ريف  خمزن  موظفي  ة، 

املنتهية، رواتب ممثلي البيع( كما ميكن اضافة مصاريف النقل هلؤالء املوظفني، املصاريف املتعلقة ابحملالت اليت تشغلها 
االجيار ) كاالمتالك،  املبيعات  لوظيفة  التابعة  أخرى:  األقسام  ومصاريف   ) احلراسة  االضاءة،  التأمينات،  الصيانة،   ،

 كاإلشهار اخلاص ابملؤسسة ) ابسم املؤسسة وليس ابسم منج من منتجاهتا(.
 املصاريف شبه املتغرية: 

يرتبط جزء من هذه املصاريف حبجم املبيعات يف حني يرتبط اجلزء اآلخر هبيكل إدارة املبيعات، كمصاريف اهلاتف        
 املخصص لبيع املنتجات. 

اهلدف من تقدير مصاريف البيع والتوزيع الالزمة لتنفيذ املوازنة التقديرية للمبيعات  تقدير مصاريف البيع والتوزيع:  -2
 قبة هذه املصاريف.هو متابعة ومرا

التعديالت يف   التعديالت الالزمة متاشيا مع  النتائج السابقة مع اجراء  ما يتم تقدير هذه املصاريف على أساس  غالبا 
 حجم املبيعات.

مبا أن هناك عالقة طردية بني حجم املبيعات وهذا النوع من املصاريف فإن تقديرها يتم  تقدير املصاريف املتغرية:   •
ي ال يكون صحيحا يف مجيع األحوال، ففي حالة الكساد معينة عل حجم املبيعات، ااَل أَن هذا الرأبتطبيق نسبة  

ما كان عليه قبل حلول فرتة  املبيعات على  التجارية لتضمن بقاء حجم  مثال حتتاج املؤسسة اىل زايدة مصروفاهتا 
 الكساد.
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مبا أَن  تقدير املصاريف الثابتة • املبيعات فإن تقديرها يتم على  هذه املصاريف ال ترتبط يف  :  املدى القصري حبجم 
 أساس تصحيح مبلغ األعباء احململة سابقا والناتج عن التعديالت املتوقعة وهذا يفرض: 

 دراسة حجم هذه املصاريف يف السنوات السابقة؛ -
 املبيعات املتوقعة؛ حصر أثر كل ارتفاع أو اخنفاض أو اضافة أو حذف لبعض من هذه املصاريف على حجم  -
 البحث عن أفضل توليفة للوصول للهدف التجاري الذي ترغبه املؤسسة؛  -

دائما   ليست  املبيعات  ومستوى  املصاريف  هذه  تربط بني  اليت  العالقة  ألَن  يكون صعبا  ما  غالبا  العمل  هذا  أَن  غري 
منا  املؤسسة  تراه  ما  التقدير يف ضوء  يتم  أن  اثبتة، وهلذا جيب  وال  هذه  مباشرة  تكون  أهدافها، حبيث ال  لتحقيق  سبا 

مبا يؤثر على املركز املايل للمؤسسة وال ضئيلة تؤدي اىل حتقيق اهلدف املنشود، بل جيب أن يكون   املصاريف ضخمة 
 مبلغ هذه املصاريف  كافيا إلجناز الربانمج وميكن ان تتحمله السنة املالية للمؤسسة. 

املتغرية:   • املصاريف شبه  أنَ تقدير  اجلزء  مبا  الفصل بني  اثبتة كليا، جيب  وال  متغرية كليا  ليست  املصاريف  هذه   
 الثابت منها واجلزء املتغري واحلاق كل جزء ابلعناصر املناسبة له وذلك ابستعمال العالقة التالية:

Y= 𝜶𝑸𝒗 + 𝒃 
 : اجلزء الثابت.b: اجلزء املتغري ،       α𝑄𝑣حيث: 

املصارف ابستعمال عدة طرق وأكثرها استعماال طريقة املربعات الصغرى، وتبعا لدرجة الدقة ذه  يتم تقدير مثل ه
 املطلوبة يف التحليل ختتار إدارة املبيعات الطريقة اليت تستعملها يف التقدير .
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