
  :بيان الدخل المتوقع إلعدادتعليمات 

للمساعدة  هامة إدارةتخطيط وأداة  تبرز قيمة بيان الدخل المتوقع (بيان األرباح والخسائر المتوقع) في أنه أداة

نظرة عامة عن  صاحب العمل أو المدير من أن يكون لديه تمكن فهيعلى مراقبة عمليات تشغيل المشروع. 

 الشهرية للمبيعات شهريا ولمدة سنة، اعتمادا على توقعات معقولة للمستويات تحقيقهحجم الدخل المتوقع 

  .والتكاليف والمصروفات

تمكننا من  نعتبرها أهداف محددة أنفي بيان الدخل المتوقع، يمكننا  وإدخالهاوبعد االنتهاء من التوقعات الشهرية 

تسجيلها للمقارنة  الفعلية كل شهر، يجب أن يتمالتشغيل  الرقابة على تشغيل المشروع. بعد معرفة نتائج

 .الفعلياكتمال بيان الدخل يكون لدينا الدخل المتوقع والدخل  بالتوقعات الشهرية. ومع

لتصحيح  المدير مقارنة األرقام الفعلية بالتوقعات الشهرية واتخاذ الخطوات الالزمة أوالعمل  وهنا يمكن لصاحب

  مشاكل أي

  اعةالنسبة المئوية للصن

 تعتبر نسب قياسية بالنسبة التي اإليرادات أوالمبيعات ي إجمالفي عمود النسبة المئوية للصناعة، أدخل نسب 

الصناعة من خالل المعادلة  أوالنسب المئوية للنشاط  تقوم به. يمكن الحصول على الذيالنشاط  أوللصناعة 

  :التالية

  المصروفات أوبنود التكاليف x 100% / صافى المبيعات إجمالي 

مكاتب  أووالتجارة،  هذه النسب يمكن محاولة الحصول عليها من مصادر متعددة مثل جمعيات الصناعة

الصناعة مؤشرا  هذا النشاط. تعتبر بيانات فيبسؤال بعض العاملين  أو األعمالجمعيات رجال  أوالمحاسبة 

وضعتها لمشروعك. قارن  التيمع التكاليف والمصروفات المتوقعة  المقارنة فيهاما يمكن االعتماد عليها 

  .السنوية المئوية عمود النسبة في األرقامالنسبة المئوية للصناعة مع  في عمود األرقام

 اإليراداتصافى المبيعات ( إجمالي( 

 الذيالسعر  مستوىعند  تتوقع بيعها بالفعل كل شهر التيعدد الوحدات أو الخدمات  يإجمال واقعيحدد بشكل 

تستخدمها  التيالسياسة  مراجعة فياستخدامها  تبيع به. استخدم هذه الخطوة لوضع توقعات يمكن أنتتوقع 

  .لتسعير منتجاتك

  يمكن توقعها؟ التي التخفيضات أوالعائدات  هيما 

  بمشروعك ال يتعلق إيراد أياستبعد. 



 تكلفة المبيعات 

بند  به حتى لو كان تقوم الذيتكاليف ترتبت على النشاط  يأحساب تكلفة مبيعاتك، يجب أال تتجاهل  عند

صافى  يإجمال استخدمتها وذلك لتحديد التي التكلفة قليل جدا. احسب تكلفة مبيعات كل المنتجات والخدمات

جميع المصروفات  سابتتجاهل حساب تكليف النقل. كذلك، يجب ح المخزون، ال إدراجالمبيعات. وعند 

  المباشرة المترتبة على العمالة

 الربح إجمالي  

   .صافى المبيعات إجماليتكلفة المبيعات من  إجماليالربح نقوم بطرح  إجماليلحساب 

  إجماليهامش الربح 

حساب هامش  . يمكناإليرادات أوالمبيعات  إجماليالربح كنسبة من  إجماليالربح هو عبارة عن  إجماليهامش 

  )صافى المبيعات إجمالي/  جماليالربح اإل( :من خالل المعادلة التالية جماليالربح اإل

 ) يمكن التحكم فيها) التي أوالنفقات المتغيرة 

  ياإلضافوبدل الوقت  األساسيالرواتب وتشمل الراتب 

  المرضية  واألجازات األجرمدفوعة  أجازاتمرتبطة بالموظفين وتشمل  أخرىنفقات

  والتأمينات االجتماعية صحيوالتأمين 

  تحتاج  التيوالخدمات الخاصة  الخدمات الخارجية وتشمل تكاليف التعاقدات من الباطن

 واحدةولو لمرة  إليها

  المشتراة الستخدامها في المشروع األخرىالخدمات والبنود  ومستلزمات وتشمل أدوات 

  ذلك المصروفات الدورية  يفالدورية بما  واإلصالحاتالصيانة  و صيانة وتشمل إصالح

 الرئيسية مثل الدهانات

   مختلف فئ اإلعالنويشمل هذا البند حجم المبيعات المستهدفة ومصروفات  اإلعالن 

 اإلعالنيةالوسائل 

 الشخصية من اجل العمل ويشمل  االنتقاالت والمواصالت وتشمل تكلفة استخدام السيارات

 ذلك رسوم انتظار السيارة والوقود وغيرها

  االستشارات القانونية والمحاسبية وتشمل تكلفة الحصول على خدمات مهنية خارجية  

 مصروفات ثابتة 

 العمل فقط فيالوحدات المستخدمة  إيجارويشمل  اإليجار  



  عبارة عن استهالك األصول الرأسمالية وهو اإلهالك  

  والغاز والتدفئة وغيرها المنافع العامة مثل الماء والكهرباء 

   مين ويشمل التأمين ضد الحريق أو السرقةالتأ 

  أومصروفات نتجت عن الحصول على تراخيص  أيالتراخيص والتصاريح وتشمل 

 تعويضات العاملين أيضاالتجديد ويشمل ذلك  رسوم

  فوائد القروض مستحقة الدفع تسديد أقساط القروض وتشمل 

   مصروفات صغيرة جدا وتكون  يصعب تصنيفها التيمصروفات نثرية وهى المصروفات

 .يوجد لها حساب مستقل ال

  الخسارة قبل الضرائب أوصافى الربح 

  الربح إجماليالمصروفات من  إجمالينحصل عليه من خالل طرح 

 الضرائب 

  ضرائب وأيوجدت وضرائب دخل  أنتشمل ضرائب على المخزون والمبيعات، وضرائب عقارية 

  مترتبة على مزاولة النشاط أخرىورسوم 

  الخسارة بعد الضرائب أوصافى الربح 

  الخسارة قبل الضرائب أونحصل عليه من خالل طرح الضرائب من صافى الربح 

 يالسنو اإلجمالي 

  المبيعات والتكاليف والمصروفات الشهرية بالنسبة لكل بند من بنود األرقامعليك القيام بجمع جميع 

  على حدة عليك القيام بوضع النتيجة فى عمود بيان الدخل المتوقع وبعد جمع كل بند فيالموضحة 

  يالسنو اإلجمالي

 النسبة المئوية السنوية 



 إجمالي / x 100% يالسنواإلجمالي ( :يتم الحصول على النسبة المئوية السنوية من خالل المعادلة التالية

  )صافى المبيعات

 .األولالعامود  فيالمئوية للصناعة  حصلت عليه مع النسبة الذيثم قارن الرقم 

 اضغط هنا لتحميل نموذج لبيان الدخل المتوقع.

 


