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L اساسات

گاهی یک رشکت بخاطر کمبود پول نقد و ناتوانی در برآوردن تعهدات خود ناکام می شود. یکی از راه های جلوگیری از این مشکل، پالن گذاری و نظارت از رفت 

و آمد پول در رشکت  میباشد. این پالن گذاری و نظارت را بودجه سازی می گویند. بودجه بهرتین تخمینی است از آنچه در رشکت شام اتفاق افتاده  و معموالً در 

فارمت مشابه صورت حساب های مالی ارایه می گردد. اگر تجارت شام را به شکل یک سفر تصور کنیم، بودجه، نقشه  مفصل مسیر چند کیلومرتی است که شام 

برای رسیدن به مقصد انتخاب منوده اید. بودجه رشح آنچه در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد می باشد، اما در این رشح بجای حروف از اعداد استفاده می شود.

ارزش واقعی بودجه، ایجاد پروسه و ابزار برای شام )مالک( میباشد. بودجه شام را قادر می سازد تا درمورد آنچه سال بعد برای تجارت شام اتفاق خواهد افتاد، 

به صورت ساختارمند فکر منوده  و اهداف مشخصی را تعیین کنید که با استفاده از آن شام و تیم تان عملکرد خود را سنجش کرده بتوانید. مزیت  دیگر بودجه 

این است که شام را کمک می کند تا از فهمیدن مقدار پول الزم برای چیزهای مورد نیاز یا مهم برای تجارت تان، اطمینان حاصل کنید. پیروی از بودجه به 

شام کمک می کند تا قرضه  خود را پرداخت کرده و از مقروض شدن نجات یابید.

بودجه  شام نه تنها شام را در شناسایی مسیر حرکت رشکت تان بلکه در شناسایی موانع بالقوه و یافنت منابع الزم برای موفقیت تان نیز کمک خواهد کرد.

از آنجا که در عرصه  تجارت دیدگاه های مختلف وجود دارد، هر بودجه با بودجه  دیگر کم و بیش تفاوت خواهد داشت. در هر بودجه باید نکات ذیل 

شامل باشد:

تخمین وبرآورد ماهوار مفاد  و رضر.. 1

تخمین ماهوار پول نقد موجود )به شمول خریدهای کالنی چون تجهیزات، موجودی و غیره(.. 2

تعیین شده ی . 3 اهداف  به  برای دستیابی  احتاملی  نیازهای  از  تیم تان همه  و  تا شام  بودجه مدنظر گرفته اید-  رشح واضح و خالصه  فرضیاتی که شام در 

بودجه آگاه باشید.

راه آسان مقایسه  بودجه   تان با صورت حساب های مالی. معموالً با تبدیل بودجه به کتگورهای محاسباتی مشابهی که در صورت حساب های مالی استفاده . 4

شده است.

بودجه الزم نیست که حتام کامل باشد، بلکه بر ساخنت ابزاری مترکز منایید که شام را در دستیابی به اهداف تجاری تان کمک مناید.

K بیشرت بدانیم

تشبثات موفق برای آینده پالن گذاری می کنند و بودجه محور اصلی پالن گذاری را تشکیل می دهد. لذا شام باید وقت و انرژی کافی در این پروسه رصف کنید 

تا بیشرتین شانس موفقیت را داشته باشید.

اگر پروسه بودجه سازی را خودتان تکمیل کنید، بهره ی بیشرت خواهید برد. برای ساخنت بودجه رشکت خود به محاسبان و حسابداران اتکا نکنید. شام نسبت 

به هرکس دیگر کاروبار تجاری خود را بهرت می شناسید. اگرچه ممکن است با اصطالحات حسابداری و اعداد زیاد آشنا نباشید. به خود زحمت داده بودجه ای 

بسازید که به تدریج و با گذشت زمان اصالح شود و شام را در رشد تجارت تان کمک مناید.

بودجه یک ابزار است  و به مرور  زمان باید اصالح و انکشاف یابد. هیچ روشی بنام » یگانه روش درست« برای ساخنت بودجه وجود ندارد، و کافی است از روشی 

استفاده کنید کنید که برای شام و تجارت تان بیشرتین موثریت را داشته باشد.

چگونه بودجه را استفاده کنم؟

از سال تقویمی )از ماه  باید بودجه  خود را تهیه منوده  و وقت کافی برای تهیه  آن اختصاص دهید. بیشرت مردم  گام 1: تصمیم بگیرید که هرساله چه وقت 

جنوری تا دسامرب یا از حمل تا حوت( برای ساخنت بودجه استفاده می کنند. اگر کار شام فصلی باشد، می توانید  آغاز و ختم بودجه تان را طوری برنامه ریزی 

کنید که با ماهیت کار شام مطابقت داشته باشد. بودجه خود را طوری برنامه ریزی کنید که حداقل یک ماه قبل از رشوع دوره ی بودجه سازی تکمیل شود، تا 

بتوانید آن را به تیم خود اطالع داده و در گزارش بگنجانید.



   بودجه سازی   |   5

گام 2: جهت معلومات بیشرت راجع به روش های کار تان، از کارکرد تجارت تان در گذشته استفاده منایید. با توجه به نوع تجارت شام، می توانید چند سوال 

کلیدی را از خود بپرسید: معموالً بدست آوردن مشرتی تازه چقدر وقت می گیرد؟ تولید محصوالت شام چقدر وقت رضورت دارد؟ مشرتیان در چقدر وقت به 

شام پول می پردازند؟

گام 3: اگر قبالً بودجه نساخته اید، فارمت منونه ای را با توجه به نیازهای رشکت خود در هر دوره ی مالی تهیه کنید. در ابتدا بودجه را ساده و مخترص بسازید 

زیرا بعداً هر وقت رضورت شد شام می توانید جزئیات بیشرت در آن درج کنید. توضیحات زیاد و پر از جزئیات، شام را از درک چیزهایی که واقعاً در رشکت شام 

اتفاق می افتد باز می دارد . اگر از قبل فارمت منونه داشته باشید، مشخص سازید که چه چیزها در دوره ی گذشته موثر بوده و کدام تغییرات را می توانید در 

از آن بودجه  با استفاده  ابزار )Toolks( ویبسایت دستیار وجود دارد که شام می توانید  مرحله بعدی اضافه منایید. منونه های متعدد بودجه سازی در بخش 

مورد نظر خود را تهیه کنید.

گام 4: هدف فروشات خود را برای پایان دوره ی بودجه سازی آینده مشخص کنید. به این سوال مراجعه کنید که: چگونه فروشات خود را پیش بینی کنم؟

گام 5: مصارفی را که برای دستیابی به سطح فروشات متوقعه نیاز دارید با پرسیدن این سوال پالن گذاری کنید: برای رسیدن به هدف فروشات خود به چه 

چیزی نیاز خواهم داشت؟ دستیابی به هدف چقدر وقت را در بر خواهد گرفت؟ بطور مثال، تا زمانی که محصول را به مشرتی نهایی می رسانید، چقدر مرصف 

صورت میگیرد. این مرصف شامل کرایه  دکان، مصارف اعالنات، معاشات و امثال آن می شود.

گام 6: کاری کنید که پالن )بودجه( شام در پیرشفت به سوی هدف نهایی رشکت تان، یعنی کسب منفعت  و جریان نقد، شام را یاری رساند. آیا شام در حال 

بدست آوردن منفعت هستید یا با گذشت سال پول کمرتی هزینه خواهید کرد؟ اگر جواب منفی است، باید بودجه خود را بازبینی کنید تا دیده شود که راهی 

برای کاهش مصارف هست یا خیر. آیا در جریان سال پول نقد کافی برای ادامه ی کار دارید، یا باید از منبع بیرونی برای رشکت خود پول بدست آورید؟ به یاد 

داشته باشید که جریان نقد مثل نفع/ فایده خالص  نیست. رشکتی که درحالت نفع دهی  است، ممکن  است گاهی با کمبود پول نقد مواجه شود. بودجه به 

شام کمک می کند تا مصارفی که باعث کاهش نفع/ فایده خالص رشکت شام می گردد را شناسایی منایید. بودجه همچنان به شام کمک می کند تا پیش بینی 

کنید که رشکت شام چه وقت پول نقد بدست خواهد آورد و چه زمان پول نقد را مرصف خواهد کرد.

گام 7: عملکرد ماهوار رشکت خود را با آنچه در بودجه پیش بینی شده است، مقایسه کنید تا مشخص شود که در مسیر درست قرار دارید یا خیر و بخش هایی 

از کارتان را که نیاز به توجه دارند شناسایی منایید. شام می توانید بودجه خود را برای دوره ی باقی مانده تنظیم و تعدیل کنید.

در هر دوره  بودجوی، این گام ها را تکرار کنید و معلوماتی را که در جریان بودجه سازی بصورت فرضی در نظر می گیرید با معلوماتی که واقعاً در تشبث شام اتفاق 

می افتد باهم مقایسه منوده و ارزیابی کنید. با تعدیل و اصالح تدریجی، بودجه شام با گذشت زمان انکشاف خواهد یافت و برای موفقیت رشکت شام مفیدتر و 

ارزشمندتر خواهد شد. پروسه ی بودجه سازی در واقع بهرتین تخمین های ممکن شام از مقدار پولی است که به رشکت می آید و از آن خارج می شود. اگر آنچه 

را فرض کرده اید با آنچه واقعاً اتفاق می افتد، باهم مطابقت نداشت، دلرسد نشوید. دلیل این عدم مطابقت را شناسایی منوده و بودجه  خود را اصالح کنید.

C تعریف اصطالحات این بخش

حسابداران- کسانی که مسئول ثبت و پیگیری فعالیت های روزمره  مالی می باشند.

بودجه- تخمین درامد و مصارف برای یک دوره ی مالی معین میباشد.

جریان نقدینگی- کل مبلغ پولی که به رشکت آمده  و از آن خارج می شود.

قرضه- پولی که یک شخص یا یک رشکت از افراد یا نهادهای مالی   قرض می گیرند. معموالً به شکل قرضه ی بانکی گرفته می شود.

مصارف- پولی که از رشکت برای بدست آوردن  اجناس  یا خدمات پرداخته می شود.

هزینه های ثابت- مرصفی که با وجود تغییر در تعداد فروش محصوالت بازهم ثابت می ماند.
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نفع/ فایده خالص - مقدار پولی که بعد ازکرس مصارف از عواید باقی می ماند )درآمد(.

هزینه های غیر ثابت- پولی که برای تهیه و فروش محصوالت مرصف می شود و متناسب با فروش هر محصول افزایش یا کاهش می یابد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه بودجه بسازم؟ 10. بودجه سازی	 

اگر بیش از بودجه مرصف کنم یا بودجه ام اشتباه باشد، چه کار کنم؟ 10. بودجه سازی	 

اگر بودجه ام نشان دهد که نفع نخواهم کرد، چه کنم؟ 10. بودجه سازی	 

آیا بودجه  را باید خودم بسازم؟ 10. بودجه سازی 	 

بودجه ام را به چه کسی نشان دهم و چرا؟ 10. بودجه سازی	 

صورت حساب جریان نقدینگی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

چک لیست پروسه  بودجه سازی

ورکشیت بودجه  جریان نقدی

ورق ضمیمه برای  پیش بینی عواید
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.2
بودجه  من چه تفاوتی با 

صورت حساب های مالی دارد؟
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L اساسات

بودجه  شام به آینده نگاه داشته و آنچه را در آینده اتفاق خواهد افتاد تخمین و برآورد می کند. صورت حساب های مالی آنچه را در گذشته اتفاق افتاده است 

رشح می دهند. بودجه اهداف شام را تعیین می کند و صورت حساب های مالی پیرشفت شام به سمت آن اهداف را سنجش میکند. بطور مثال، وقتی یک کلپ 

باولینک در کابل به نام »مهاجامن )sTrikers(«،پالن می کند که سال آینده منایندگی اش را در مزار رشیف افتتاح کند، برای این کار بودجه می سازد و پول 

مصارف آن را تخصیص می دهد. وقتی منایندگی سال آینده ایجاد شد، پولی که برای خرید و دیگر مصارف هزینه شده، و پولی که از این منایندگی ی جدید 

عاید گردیده در پایان سال در صورت حساب های مالی اسرتایکرز انعکاس می یابند.

سه نوع صورت حساب های مالی مهم وجود دارند که باید هر ماه به آن ها مراجعه منایید: صورت حساب عاید )که به صورت حساب نفع و رضر نیز مشهور است( که 

خالصه  جریان عاید و مرصف پول رشکت شام را نشان می دهد. بیالنس شیت/ورقه بیالنس  آنچه را رشکت شام دارد و آنچه از دیگران مدیون است صورت حساب 

جریان نقدی  که نشان می دهد چه مقدار پول به رشکت شام وارد و چه مقدار از آن خارج شده است.  صورت حساب های دیگری نیز هستند که با رشد رشکت تان 

ممکن از آن ها استفاده کنید. اما این صورت حساب ها، پرکاربردترین اسنادی است که از آن استفاده می شود.

اگرچه الزم نیست بودجه و صورت حساب ها فارمت مشابه داشته باشند، ولی مهم است که بتوانید آن ها را به آسانی باهم مقایسه کنید تا عملکرد خود را سنجیده 

و اقدامات مناسب را در پیش گیرید. درک شام از فارمت بودجه و صورت حساب های مالی  با گذشت زمان بهرت خواهد شد. الزم نیست که این اسناد بدون 

با رشد رشکت، شام متوجه خواهید شد که داشنت جزئیات بیشرت در  ارتباط به رشکت، معلومات مفید به شام بدهند.  باید در  عیب باشد، ولی هردوی آن ها 

بودجه و صورت حساب های مالی به شام در درک اتفاقات جاری در رشکت و اتخاذ تصامیم درست کمک خواهد کرد. به طور مثال، الهه رشکت البسه می سازد 

و مترکز بیشرت کارش بر لباس های هندی است، اما با رشد کاروبارش اقالم تازه ی دیگری را نیز به فروشات خود می افزاید. از جمله پرده های عمودی و افقی، 

صنایع دستی و غیره. بودجه  قبلی او بسیار ساده بود و شامل انواع لباس زنانه مثل دامن، پیراهن، لباس و کرتی بود. با رشد تجارت اش فارمت بودجه  او نیز 

تغییر می کند چون کتگوری های بیشرت مصارف و عواید در بودجه باید مدنظر گرفته شود. بودجه تازه ی الهه شامل انواع مختلف پرده، لوازم خانه، و چندین قلم 

محصوالت صنایع دستی می باشد.

بودجه  اصلی الهه )به افغانی(

جوزا ثورحملعواید

15،00020،00020،000دامن

25،00035،00035،000لباس

10،00010،00015،000پیراهن

18،00018،00020،000کرتی

68،00093،00090،000کل عواید

   مصارف کاالهای فروخته شده

7،50010،00010،000دامن

12،50017،50017،500لباس

5،0005،0007،500پیراهن

9،0009،00010،000کرتی

مجموع مصارف کاالهای 

فروخته شده

34،00041،50045،000
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بودجه  پیرشفته ی الهه:

سنبلهاسدرسطانعواید

15،00020،00020،000 دامن

25،00035،00035،000لباس

10،00010،00015،000پیراهن

18،00018،00020،000کرتی

البسه 68،00093،00090،000مجموع 

20،00020،00030،000پرده  عمودی

20،00020،00030،000پرده  افقی

12،00014،00015،000رسمیزی

5،0007،0007،000دستامل های زینتی

57،00061،00082،000مجموع الزم خانه

5،0005،0005،000بازیچه های چوبی

8،0008،0008،000کاسه های حکاکی شده

زینتی 8،00010،00012،000بشقاب های 

21،00023،00025،000مجموع صنایع دستی

146،000177،000197،000کل عواید

   مصارف محصوالت فروخته شده

7،50010،00010،000دامن

12،50017،50017،500لباس

5،0005،0007،500پیراهن

9،0009،00010،000کرتی

البسه 34،00041،50045،000مجموع 

    

10،00010،00015،000پرده ی عمودی

12،00012،00018،000پرده ی افقی

6،0007،0007،500رسمیزی

2،5003،5003،500دستامل های زینتی

32،50044،000 30،500مجموع لوازم خانه

2،5002،5002،500بازیچه های چوبی

6،0006،0006،000کاسه های حکاکی شده

زینتی 4،0005،0006،000بشقاب های 

12،50013،50014،500مجموع صنایع دستی

کل مصارف محصوالت فروخته 

شده

77،00087،500103،500
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K بیشرت بدانیم

پیشربدن یک تجارت ایجاب می کند که شام در تعیین اهداف و سنجش پیرشفت خود -تهیه  محصول، فروش، تولید و انتقال آن ها یا مدیریت امور مالی- توانایی 

داشته باشید. بودجه و صورت حساب های مالی شام ابزار بسیار مفید می باشند و لذا باید بطور منظم به آن ها مراجعه منایید.

تجارت تان  عملکرد  و  برآورد ظرفیت  در  مالی شام  و صورت حساب های  بودجه  از  نیز  دیگران  دارد،  مالک رشکت  بعنوان  برای شام  ابزار  این  که  ارزشی  از  غیر 

استفاده می کنند.

تقاضا 	  را  مالی  مدت  طوالنی  پیش بینی های  و  بودجه  کار  رشوع  در  همیشه  تقریباً  کند،  گذاری  رسمایه  شام  رشکت  در  بخواهد  که  رسمایه گذاری  هر 

می کند. قرضه دهندگان و رسمایه گذاران، از بودجه  شام برای درک پالن های مشخص شام برای رشکت و اینکه این پالن ها چگونه ارزش تجارت شام و 

رسمایه گذاری آنان را افزایش خواهد داد، استفاده می کنند.

صورت حساب های مالی را ادارات مالیاتی برای حصول اطمینان از صحت گزارشدهی کارکرد رشکت شام استفاده می کنند و نیز رسمایه گذاران بیرونی برای 	 

آنکه بدانند آیا شام بخاطر رشد تجارت خود تصامیم درست می گیرید یا خیر، از این صورت حساب ها استفاده می منایند. بطور مثال، ریاست مالیه دهندگان 

متوسط در وزارت مالیه گزارش مالی تشبثات متوسط را ارزیابی می کنند تا بدانند که رشکت ها عواید و مصارف واقعی خود را گزارش داده اند یاخیر.

وقتی عملکرد شام با بودجه مطابقت نداشته باشد، می گوییم شام  تفاوت بودجوی دارید. تفاوت بودجه بیانگر عدم دستیابی به اهداف بودجوی است. تفاوت 

می تواند مثبت یا منفی باشد ولی در هردو حالت شام از این تفاوت ها معلومات مهم درمورد کاروبار خود بدست می آورید.

تفاوت منفی بودجه ممکن است به یکی از اشکال ذیل باشد:

در دوره  معین به مقداری که انتظار داشتید  فروش نکرده اید )از نظر تعداد فروشات یا از نظر مقدار پول بدست آمده(.	 

مصارف معین کاروبارتان بیش از مقدار پیش بینی بوده است.	 

مثالً الهه نتوانسته است به مقداری که فکر می کرد پرده بفروشد. او انتظار داشت که در یک سال به تعداد 250 ست پرده بفروشد، اما به دالیل مختلف، از 

جمله ورود رقیب تازه در بازار، او تنها 170 ست فروخته است. او درعین حال، تفاوت منفی بودجوی داشت چون مصارف تولید هر ست  پرده به دلیل باالرفنت 

قیمت مواد خام وارداتی از پاکستان 12% افزایش یافته است.

تفاوت مثبت بودجه می تواند ناشی از موارد ذیل باشد:

فروش بیش از انتظار در یک دوره  معین )از نظر تعداد فروشات یا از نظر مقدار پول بدست آمده(.	 

مرصف کمرت از مقدار پیش بینی شده در بخش معین کار.	 

مثالً الهه تصمیم می گیرد با استفاده از ساعات کار کارمندان اش در داخل رشکت پرده تولید کرده و از مواد خام محلی استفاده کرده تا از بابت واردات مواد، 

محصوالت گمرکی نپردازد.

تفاوت بودجوی باید درصورت امکان به شکل هر واحد، دالر/افغانی و فیصدی گزارش داده شود. این کار به شام اجازه می دهد تا مواردی که نیاز به توجه بیشرت 

دارد را شناسایی منایید. پیش از آنکه به تفاوت 200 افغانی بپردازید؛ اول تفاوت 200،000 افغانی را پیگیری کنید. فقط دانسنت این که در کجا خطا کرده اید 

کافی نیست. باید از تفاوت ها برای شناسایی مسایل بزرگرت استفاده منایید، تا اول به آن مسایل رسیدگی شود. باید بدانید در کاروبارتان چه چیزی موثر و چه 

چیز غیرموثر است تا برای پیرشفت از آنها استفاده کنید.

یکی از آسان ترین راه های یافنت این مسایل این است که از خود بپرسید چرا تفاوت ایجاد شده است. به این بسنده نکنید که رصفاً بگویید »ما به هدف خود 

نرسیدیم« یا »باید تالش بیشرت به خرج دهیم«. به زنجیره ی اتفاقات واقعی که منجر به تغییر شده است بپردازید تا دریابید که کجا فرضیات و پیش بینی های 

شام با واقعیت مطابقت نداشته باشد. در قضیه ی الهه، او فرض کرده بود که که مصارف مواد خام ثابت خواهد ماند. اما وقتی به اعداد نگاه کرد، متوجه تفاوت 

منفی شد که بخشی از آن به دلیل افزایش 12% مصارف مواد خام پاکستانی بود. به این دلیل، هنگام پالن گذاری بودجه  سال بعد، او منابع دیگر مواد خام را 

جستجو خواهد کرد تا از افزایش مصارف احتاملی در آینده جلوگیری مناید.
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چگونه تفاوت های بودجوی را شناسایی کنیم؟

گام 1: بودجه  خود را با جزئیات کافی تهیه کنید تا با استفاده از آن بتوانید فرضیات خود را ردیابی منایید. مقدار پول و تعداد فروشات و هزینه های غیرثابت 

را در آن شامل سازید. هزینه های غیرثابت از قبیل مواد خام استفاده شده در تولید، معاشات و غیره با تغییر مقدار تولید و خدمات فروخته شده، تغییر می کند 

آینده  برای  هزینه ها  نوع  این  پیش بینی  و  ثابت خواهند می ماند  فروشات  مقدار  تغییر  باوجود  غیره  و  ماشین آالت  کرایه،  ثبات همچون  هزینه های  که  درحالی 

آسان تر می باشد.

گام 2: بخش های مختلف بودجه را در سیستم گزارش د هی مالی مدغم کنید تا تحلیل تفاوت بودجوی آسان تر و منظم تر شود. این کار اجازه می دهد تا از یک 

سو دیگران را مطلع سازید و از سوی دیگر از وضعیت مالی خود تصویر دقیق تر بدست آورید.

گام 3: در رشوع هر ماه 2 تا 4 ساعت وقت برای بازنگری عملکرد ماه قبل خود در برابر بودجه اختصاص دهید. هرچه زودتر متوجه نقاط ضعف شوید به هامن 

اندازه زودتر کمبودها رفع خواهند شد.

گام 4: تفاوت های بودجوی شناسایی شده را با توجه به تفاوت  مقدار اصلی از مقدار پیش بینی شده و همچنان از نظر پولی رتبه بندی کنید.

گام 5: برای هر تفاوت )با رشوع از بزرگرتین( بپرسید »چه اتفاق افتاده؟« و »چرا؟«. فرض بودجوی مشخصی که قبالً درنظر گرفته شده بود را مشخص کنید و 

بعد توضیح دهید که در عمل چه تفاوتی در اجرای پالن صورت گرفته است. جواب های خود را ثبت کنید و اقدامی را شناسایی کنید که در ماه بعد برای بهبود 

آن بخش مشخص می توانید روی دست گیرید.

گام 6: این کار را برای هر تفاوت بودجوی قابل توجه تکرار کنید.

گام 7: به یاد داشته باشید که هدف از این مترین، یادگیری این نکته است که نباید از هر تفاوت منفی دلرسد شوید، بلکه در عوض باید برای بهبود کارها اقدام 

کنید. اگر در این جریان احساس بدی به شام دست داد، کار را توقف داده بار دیگر در وقت مناسب آن را ادامه دهید. بودجه سازی یک علم ثابت و بی نقص 

نیست و راه درست تنها و واحد برای این کار وجود ندارد. کلید اصلی تهیه  بودجه  خوب تهیه  معلوماتی است که برای تجارت شام مفید باشد.

یاری  و در شناسایی خالها در اهداف کلی سازمانی  تاکید داشته  بودجوی  در جریان سال  تفاوت  بر اهمیت  نام پیش بینی متداوم که  به  روشی وجود دارد  

می رساند. بطور مثال، اگر مدیران رشکت کوکاکوال متوجه شوند که فروشات شان در ماه جنوری 20% بیشرت از مقدار پیش بینی شده افزایش یافته است، تکنیک 

پیش بینی متداوم آنان را تشویق می کند تا فروشات ساالنه ی شان نیز 20% بیشرت از مقدار پیش بینی شده افزایش یابد و برای سال های بعد نیز این تغییر ادامه 

یابد.

C تعریف اصطالحات این بخش

بیالنس شیت/ورقه بیالنس- سند مالی که نشان می دهد در زمان معین مالی چه مقدار دارایی، بدهی و رسمایه در رشکت تان موجود است. 

صورت حساب جریان نقدی- سند مالی که جریان ورود و خروج پول را به رشکت شام نشان می دهد.

صورت حساب های مالی- ریکاردهای رسمی فعالیت های مالی یک تشبث شامل بیالنس شیت، صورت حساب مفاد و رضر و صورت حساب جریان نقدینگی 

را در بر میگیرد. 

هزینه های ثابت- مرصفی که با تغییر تعداد فروش محصوالت ثابت می ماند.

صورت حساب مفاد و رضر - سند مالی که تفاوت عواید )درامد( ومصارف را نشان می دهد.

هزینه های غیر ثابت- پولی که برای تهیه و فروش محصوالت مرصف می شود و متناسب با فروش هر محصول افزایش یا کاهش می یابد.
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تفاوت بودجوی- تفاوت بین ارقام  پیش بینی شده و ارقام واقعی در یک سال مالی را تفاوت بودجوی گویند.

B :برای معلومات بیشرت راجع به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

صورت حساب های مالی چیست و چرا به آن ها نیاز دارم؟ 12. مدیریت مالی	 

صورت حساب عاید )صورت حساب های نفع و رضر( چیست و چگونه از آن ها استفاده کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چرا به بیالنس شیت رضورت دارم و چگونه آن را بسازم؟ 12. مدیریت مالی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه  مرور ماهوار بودجه
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.3
چگونه بودجه بسازم؟
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L اساسات

نیازهای رشکت شام  با  که  باید طوری طراحی شود  بودجه  استفاده کنید.  کاروبار خود  آینده  فکر کردن درمورد  برای  آن  از  ابزاری است که می توانید  بودجه 

مطابقت داشته  و ابزاری باشد که واقعاً از آن استفاده بتوانید. یک بودجه  عملیاتی ترکیبی است از مصارفی که شام از آن آگاهی دارید،مصارف متوقعه  آینده، 

و عوایدی که حصول آن را در مدت زمان تعیین شده در بودجه که معموالً یک سال است انتظار دارید.

بودجه  شام باید مفصل باشد چون برای درک منابع مورد نیاز و فهم دالیل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده به آن تفصیالت نیاز خواهید داشت. هرچه را در 

بودجه درج می کنید، حتامً باید از چگونگی استفاده  آن مطمنئ باشید و بدانید چرا هریکی از آن معلومات برای شام مهم است.

K بیشرت بدانیم

درمورد  اگر  لذا  دارند،  مترکز  عمل  بر  متشبثان  بیشرت  کنید.  تقسیم  مشخص  فعالیت های  و  بخش ها  به  می توانید  را  خود  عملیاتی  بودجه   متشکله   عنارص 

فعالیت هایی فکر کنید که فعالً و در وقت ایجاد بودجه در جریان است، کارتان آسان تر می شود. سوال های ذیل را از خود بپرسید. این سوال ها در تشخیص 

محل مرصف پول و اثرات آن بر تعیین ساختار بودجه به شام کمک می کند.

هزینه هایی که مشرتیان آینده را جلب منوده و آنان را از محصوالت ما آگاه می سازند، کدام ها اند؟

این هزینه ها، مصارف بازاریابی و فعالیت هایی است که شام برای جلب مشرتی انجام می دهید. بطور مثال: بروشور تهیه کنید، منونه های رایگان محصول را 

به مشرتیان عرضه کنید، یا اعالنات انرتنیتی نرش کنید. مهم است که بدانید کدام فعالیت ها را انجام خواهید داد تا بودجه برای آن ها تخصیص دهید و تحلیل 

کنید که کدام یکی از آن فعالیت ها موثرتر خواهد بود.

هزینه ی متقاعد کردن مشرتیان بالقوه برای آن که به مشرتیان واقعی تبدیل شوند، چقدر است؟

زمانی که مشرتیان بالقوه به دکان شام می آیند یا به رشکت شام متاس می گیرند، برای آنکه او را تشویق به خرید محصول کنید بعضی هزینه های فروشات الزم 

خواهد شد. این هزینه ها ممکن است مصارف اداری، مصارف فروشات چون معاش فروشندگان و امثالهم باشد. بطور مثال، رشکت مخابراتی روشن پروژه ای زیر 

نام پاگذاشنت به رسک )FooT on sTreeT( دارد که محصالن را تشویق می کند در پوهنتون ها سیم کارت بفروشند. محصالن از فروش هر سیم کارت کمیشن 

می گیرند، و روشن تعداد مشرتکین خود را از این طریق افزایش می دهد. کمیشن فروشات در جمع هزینه های فروشات حساب می گردد.

هزینه های تولید و انتقال محصول، ارایه خدمات، پرداخت پول تهیه کنندگان و معاش کارمندان چه مقدار خواهد بود؟

این هزینه های تولید شامل مصارف مرتبط به تولید یا ایجاد محصوالت یا خدمات همچون مواد خام، کار، تجهیزات تولیدی و مخارج کلی می گردد.

پرداخت مربوط به تعهدات قراردادی خود را چگونه تنظیم خواهید کرد؟

هزینه های عمومی و اداری به عملیات روزمره تشبث شام ارتباط می گیرد. این مصارف به عملیات رشکت شام ارتباط دارد نه به مصارف مستقیم تولید محصول 

یا خدمات تان. این هزینه ها کرایه تعمیر، فیس مشاور، بیمه، تجهیزات، عضویت ها و مصارف آب و برق را نیز دربر می گیرد.

چگونه محصوالت و خدمات جدید را شناسایی و ایجاد خواهید کرد؟

هزینه های انکشاف تولید شامل مصارف مرتبط به کل پروسه  تحقیق، دیزاین، ایجاد، بازاریابی و فروش محصوالت جدید می باشد.

وقتی هزینه های تخمینی این فعالیت ها را مشخص کردید، باید بودجه  خود را به شکلی ترتیب منایید که برای تان قابل مفهوم داشته باشد.  با رشایط حسابداری 

نیز مطابقت داشته باشد تا مقایسه عملکرد تان )صورت حساب های مالی(  با اهداف تعیین شده )بودجه( به آسانی صورت گیرد.

هر کتگوری فعالیت ها به نحوی با یک کتگوری حسابداری ارتباط دارد.

جلب مشرتیان بالقوه= هزینه های بازاریابی. 1

تبدیل مشرتیان بالقوه به مشرتیان واقعی= هزینه های فروشات. 2

تولید و تحویل دهی محصوالت یا خدمات، پرداخت پول تهیه کنندگان و کارمندان= هزینه های تولید )هزینه های غیرثابت(. 3
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مدیریت تجارت، تعهدات قراردادی، جمع آوری پول ها از مشرتیان= هزینه های عمومی و مدیریتی. 4

تشخیص و ایجاد محصوالت/خدمات جدید= هزینه های انکشاف محصول. 5

ترتیب بودجه عملیاتی

گام 1: فعالیت هایی را که باید در هریک از 5 بخش کلیدی تشبث خود انجام دهید لیست منایید. ابزار بودجه  عملیاتی، شام را در تهیه  بودجه  عملیاتی تان 

کمک خواهد کرد.

گام 2: بطور تخمینی بگویید که چه مقدار وقت و پول برای هر فعالیت نیاز خواهید داشت و نیز نتایج احتاملی آن را ذکر کنید )چه تعداد مشرتیان بالقوه، 

مشرتیان واقعی، محصوالت و غیره(. بطور مثال، فهیمه و شوهرش دکان فروش مواد تعمیراتی دارد. آنان می دانند که در جریان زمستان فروشات کمرت می شود 

)اثرات تغییر فصل( و به گدامی برای ذخیره  کاالهایی که در جریان سه فصل اول سال فروخته نشده است، رضورت دارند. آنان برنامه  فروشات خود را نیز مطابق 

نیازهای فصل تنظیم می کنند تا گدام را به قیمت کمرت کرایه کنند یا محصوالت ذخیره را در زمستان با تخفیف و به قیمت پایین تر به فروش برسانند. هریک از 

این دو گزینه اگر انتخاب شود، هزینه های الزم در بودجه  عملیاتی از قبل درنظر گرفته می شود.

گام 3: فعالیت های بودجوی خود را به مفاهیم و اصطالحات حسابداری تبدیل کنید تا از مطابقت داشنت آن با صورت حساب های مالی تان اطمینان حاصل 

کنید. شام می توانید از حسابدار یا محاسب خود در جزئیات کار و تهیه  گزارش کمک بگیرید.

گام 4: فارمتی برای بودجه  خود درنظر بگیرید، و فروشات و مصارف پیش بینی شده را در آن درج کنید. تعیین یک بخش جداگانه برای هر بخش کار )بازاریابی، 

فروشات، تولید، مصارف عمومی و اداری، انکشاف محصول( کار ثبت داده ها و گزارشدهی را سهل تر می کند.

گام 5: وقتی داده ها و معلومات درج شدند، به نتایج مفاد و رضر در بودجه  خود نگاهی بیاندازید. از خود بپرسید که آیا این پالن شام را در رسیدن به اهداف 

کمک خواهد کرد یا خیر. چه زمان منفعت کسب خواهید کرد؟ همچنان، ببینید که پالن تا چه حد واقع بینانه است و چقدر مطمنئ هستید که به اهداف تعیین 

شده دست خواهید یافت.

گام 6:  روی بودجه  خود را درصورت نیاز دوباره کار کنید و این کار را تا زمانی تکرار کنید که مطمنئ شوید به معقول ترین و مناسب تری پالن برای تجارت خود 

در آن دوره  بودجوی دست یافته اید. پروسه  بودجه سازی به شام کمک می کند که درمورد کار خود فکر کنید تا قبل از تصمیم گیری درمورد نسخه نهایی بودجه، 

نسخه های مختلف بودجه را بررسی  و روی آن کار منایید.

شام بعنوان مالک رشکت مسئولیت دارید برای موفقیت خود پالن گذاری کنید و زمانی که کارها مطابق پالن پیش منی رود، دست به اقدام بزنید. برای خود 

بودجه ای بسازید که شام را در درک و تحلیل کارتان کمک کند تا تصامیم تان را بر بنیاد داده ها و معلومات اتخاذ کنید نه بر اساس حدس و گامن.  در ضمن، 

مسئولیت را به محاسب واگذار نکنید.

اینجا مثالی از بودجه را به شام نشان می دهیم. در بخش ابزار این رهنمود، منونه ای حاوی مراحل تهیه  بودجه  عملیاتی موجود است.

مارچفربوریجنوریعواید

7،5657،8158،065محصوالت )میوه و سبزیجات(

7،6507،6507،650خشک بار )حبوبات و غله(

19،25019،25019،250گوشت/ لبنیات

    درصورت نیاز ردیف های بیشرت بیافزایید

34،45634،71534،965مجموع عواید

هزینه ی محصوالت فروخته شده/ هزینه ی فروشات

1،8451،9081،970محصوالت )میوه و سبزیجات(

1،9131،9131،913خشک بار )حبوبات و غله(

6،0006،0006،000گوشت/ لبنیات

   درصورت نیاز ردیف های بیشرت بیافزایید
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مجموع هزینه ی محصوالت فروخته شده/ هزینه ی 

فروشات

9،7589،8209،883

هزینه های فروشات و بازاریابی

 10،000 منایشگاه های تجارتی/ کنفرانس ها

1،2501،2501،250بازارهای داخلی/ منایشگاه ها

2،0002،0002،000اعالنات رادیویی

4،1674،1674،165فروشنده ها

7،41717،4177،417مجموع مصارف فروشات و بازاریابی

هزینه های اداری

3،0003،0003،000کرایه دکان و گدام

1،5001،5001،500آب و برق

   بیمه

3،7501،2501،250حسابداری/ مصارف حقوقی

کارمندان دکان )یک نفر حسابدار + یک نفر مدیر 

موجودی(

7،5007،5007،500

5،000  فیس ها/ جوازها/ مالیات

15،75013،25018،250مجموع هزینه های اداری

-1،540.32.228.33584.17مفاد/رضر خالص

C تعریف اصطالحات این بخش

مصارف- پولی که از رشکت برای بدست آورن  اجناس  یا خدمات پرداخته می شود.

مفاد خالص - مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید، برای شام باقی می ماند.

فروشندگان- افراد یا تیم ای که محصوالت و خدمات رشکت را در اختیار مستهلک نهایی قرار میدهد. 

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بودجه چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی	 

برای بودجه ام از کدام فارمت استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

بودجه را برای چه مدت بسازم؟ 10. بودجه سازی  	 

آیا بودجه  را باید خودم بسازم؟ 10. بودجه سازی 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

چک لیست پروسه  بودجه سازی

ورق ضمیمه  بودجه  جریان نقدینگی

ورق ضمیمه  بودجه  عملیاتی 
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.4

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار 

پول نیاز خواهم داشت و چگونه مطمنئ 

شوم که مصارفم را تامین کرده میتوانم؟ 
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L اساسات

بودجه  عملیاتی شام برای درک وضعیت عملیاتی رشکت تان خیلی مفید است اما یک کمبود جدی كه بر آن موجود است و آن عبارت از اين است كه: در بودجه 

فرض بر این است که پول فروش هر محصول یا خدمات فوراً پرداخته می شود. از آنجایی که در جهان واقعی کمرت چنین اتفاق می افتد، شام غیر از نفع خالص  

باید پول نقد را نیز پیش بینی کنید. در بعضی موارد، یک رشکت به دلیل کمبود پول نقد و عدم توانایی در برآوردن تعهدات اش شکست می خورد. یکی از راه های 

کلیدی برای جلوگیری از این اتفاق، برنامه ریزی و نظارت از جریان مورد انتظار ورود و خروج پول از رشکت می باشد.

اما  باشید(،  یا رستورانت داشته  اگر دکان پرچون فروشی  بگیرید )بطور مثال،  نقد  از فروش  پول  از مشرتیان خود فوراً پس  تان شام ممکن است  در تجارت 

برخی عرضه کنندگان ممکن است از شام بخواهند که در هنگامی که سفارش می دهید پول بپردازید  ویا به تدریج و به صورت اقساط قیمت جنسی را که از 

آنها خریده اید، پرداخت کنید.

تعیین بودجه  نقدی برای سال آینده مفید است زیرا به شام کمک می کند تا برای بیالنس نقدی هر ماه خود هدف مشخص تعیین کنید. پالن گذاری با هدف 

ماهوار کمک می کند تا هر مشکل را زودتر تشخیص دهید. چون اطالع یافنت از کمبود پول نقد به زودترین وقت ممکن، بسیار مهم است.

تنها تنظیم و اداره منودن فروشات و مصارف کافی نیست. شام باید پول نقد خود را نیز مدیریت کنید. بخصوص اگر رشکت تان کوچک و در حال رشد باشد. 

چون برای رشد تجارت قبل از آنکه فروشات تان افزایش یابد، نیازمند رسمایه گذاری بیشرت پول نقد روی موارد  مانند مواد خام، تجهیزات، معاشات، بازاریابی و 

غیره  نیز می باشید. برخی متشبثین این اشتباه را مرتکب می شوند که در چند ماه اول پول نقد خود را مرصف می کنند و بعد در مدت باقی مانده سال برای 

پرداخت مصارف دچار مشکل می شوند. اشتباه معمول دیگر این است که وقت پول نقد زیاد دارید مرصف بیشرت میکنید. باید به آینده نگاه کنید و برای ماه های 

پیش رو نیز برنامه ریزی منایید. حتی اگر فعالً پول نقد زیاد بدست آورده باشید. بطور مثال، ناهید و پدرش در چوکات یک تجارت خانوادگی قالین بافته و بعد آن 

را می  فروشند. در اوایل امسال، از بریتانیا فرمایش 15 تخته انواع مختلف قالین دریافت کردند که باید در سه ماه آماده و در یک منایشگاه در لندن به منایش 

گذاشته می شدند. آنان خوشحال بودند و قالین ها را به موقع ارسال کردند. بعد از گرفنت پول، پدرش می خواست آن را برای تزئینات فروشگاه اصلی شان در 

کابل مرصف کند. ناهید اما قبول نکرد. او می دانست که فروش قالین وقت می گیرد. او به پدراش توضیح داد که برای 6 تا 9 ماه آینده، باید آمادگی داشته 

باشند و بتوانند پول بافندگان و دیزایرنان را به موقع بپردازند. شاید در اواخر سال فروشات زیاد نداشته باشند.

K بیشرت بدانیم

یکی از دالیل اصلی بودجه سازی درک نیازهای آینده است. بدون پول نقد کافی، رشکت شام با مشکل مواجه خواهد شد. تهیه  بودجه  نقد به شام کمک خواهد 

کرد تا عملکرد خود را سنجیده و درک کنید  که آیا به رصف وقت و انرژی بیشرت در بخش مشخص کاروبار خود نیاز دارید یا خیر. اگر شام از انوایس مشرتیان 

خود پول بدست نیاورید، منی توانید مصارف خود را بپردازید. بودجه  جریان نقدی کمک می کند اثرات تغییر در جمع آوری پول را بدانید، و متوجه شوید که آیا 

فرصت دارید مشرتی مشخص را یک هفته ی دیگر نیز وقت بدهید تا پول شام را بپردازد يا خري؟. اگر به مثال ناهید برگردیم، او باید پول نقد کافی داشته باشد 

تا به قالین بافان و تهیه کنندگان مواد خام پول بدهد و روابط تجاری خوب با آنان داشته باشد.

با محاسبه  بیالنس نهایی که انتظار دارید و مقایسه  آن با آنچه فعالً در بانک دارید، بودجه  جریان نقدی به شام راه رسیع و آسان تشخیص فاصله  تان از پالن 

ماهوار را میرس می کند.

ترتیب بودجه  پول نقد

بودجه  نقدی عبارت از برآورد جریان ورود و خروج پول نقد از رشکت می باشد. این بودجه با عملکرد واقعی شام مقایسه خواهد شد. لذا بهرت است برای هردو 

سند از فارمت مشابه استفاده کنید. ابزار بودجه  جریان نقدیل، شام را در ساخنت بودجه  پول نقد کمک خواهد کرد.

گام 1: بیالنس رشوع پول نقد خود را درج کنید- چه مقدار پول در آغاز دوره  پیش روی بودجه در بانک خواهید داشت؟ بیالنس رشوع هر ماه بعدی معادل 

بیالنس ختم ماه قبلی میباشد.
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گام 2: پول نقدی را که از عملیات ها/ فعالیت های تان بدست می آورید یا استفاده می کنید، مشخص سازید.

 یک خط برای مفاد خالص خود از بودجه  عملیاتی ماه قبل درنظر بگیرید. ممکن است این رقم مثبت یا منفی باشد.	. 

 تاثیرات رسمایه  در گردش خود )رسمایه ای که برای کارهای روزمره استفاده می شود( را بر پول نقد با فهرست کردن نکات ذیل بطور جداگانه، محاسبه ب. 

کنید:

مجموع مبالغ طلب هاي )حسابات دریافتی( این ماه را  كه باالی مشرتيان دارید لیست کنید. پولی را که از این بابت بدست می آید به رقم مثبت نشان 	 

دهید. شام هرگز منی توانید بیشرت از مجموع مبلغی که از دیگران طلب كار هستید را بدست آورید، لذا این خط بودجه نباید هرگز بزرگرت از کل حسابات 

دریافتي شود.

مجموع مبلغ )حسابات پرداختنی( این ماه را كه به دیگران مدیون هستید لیست کنید. پول نقدی را که از این بابت خارج می شود به رقم منفی نشان 	 

دهید. نباید هرگز بیش از مقداری که به دیگران مدیون هستید بپردازید، لذا این خط بودجه نباید از کل حسابات پرداختنی بيشرت شود.

مبلغ پول نقدی را که انتظار دارید از فروش محصوالت موجودتان بدست مي آورید، لیست کنید. این پول باید به رقم مثبت نشان داده شود.	 

به رقم 	  بابت خارج می شود  این  از  یا سایر اقالم موجودی مرصف کنید، لیست منایید. پول نقدی را که  مبلغی را که می خواهید برای مواد خام اضافی 

منفی نشان دهید. بطور مثال، اگر شام در این ماه مقدار زیاد مواد خام را به ارزش 200،000 افغانی خریداری می کنید، این 200،000 افغانی را به 

رقم منفی در خط »اقالم موجودی« نشان دهید.

بعد از آنکه متام این بخش های رسمایه  در گردش را درج کردید، یک خط جمع کل را برای سنجش تآثريات آنان بر بیالنس نقدینه  خود بیافزایید و متام 	 

ارقام منفی و مثبت را باهم جمع کنید.

گام 3: پول نقدی را که دریافت می کنید یا از رسمایه گذاری های تان مرصف می منایید، مشخص سازید.

 مبلغی را که انتظار دارید برای خرید تجهیزات، وسایط یا تعمیر جدید رسمایه گذاری کنید، لیست منایید. این رقم منفی خواهد بود. سپرده ها و تأدیاتی 	. 

را که قبل از تحویل گرفنت این تجهیزات باید انجام دهید نیز درج کنید. بطور مثال ناهید رسمایه گذاری برای خرید چوکات های تازه  قالین بافی که برای 

تولید بیشرت قالین الزم هست، را در این حساب باید در نظر بگیرد.

 مبلغی را که انتظار دارید از فروش تجهیزات فعلی که دیگر به آن نیاز ندارید و یا از رسمایه گذاری های دیگر بدست خواهد آورد، لیست کنید. فیس ها، ب. 

کمیشن ها، یا پالن تأدیات، مقدار پول دریافتنی شام را کاهش می دهد. این ارقام مثبت می باشند.

 برای سنجش اثرات رسمایه گذاری ها بر بیالنس نقدینگی   تان متام ارقام مثبت و منفی این کتگوری را باهم جمع کنید.ج. 

گام 4: هرگونه پول نقد مرتبط به متویل رشکت خود را شناسایی کنید.

و پالن 	.  رقم مثبت درج منایید. فیس ها، کمیشن ها  به  بعنوان قرضه دریافت خواهید کرد،  را که  نقدی  پول  برای رشکت خواهید گرفت؟   آیا کدام قرضه 

تأدیات باعث کاهش مبلغ دریافتنی شام خواهد شد.

 آیا کدام  قرضه  پرداختنی خواهید داشت؟ اگر شام قرضه ای برای پرداخت دارید، تأدیات آن قرضه را به رقم منفی درج کنید. تنها اصل قرضه را اینجا ب. 

بنویسید چون سودش در صورت حساب مفاد و رضر انعکاس داده خواهد شد.

 آیا خودتان پول تازه وارد رشکت خواهید کرد یا از رسمایه گذاران دیگر خواهید خواست که پول به رشکت بپردازند؟ مبالغی را که هر رسمایه گذار به رشکت ج. 

خواهد پرداخت به رقم مثبت درج کنید. هرگونه فیس )قانونی و غیره( که باعث کاهش مبلغ نقد دریافتی می گردد را نیز شامل کنید.

 آیا برای خود یا رسمایه گذاران دیگر بخاطر بازپرداخت رسمایه یا سود سهام، پولی توزیع خواهید کرد؟ مبلغی را که برای هر رسمایه گذار توزیع می کنید یا د. 

می پردازید به رقم منفی درج کنید. تعقیب این ارقام به ترتیب رسمایه گذار مهم است. زیرا ممکن است برای امور مالیاتی آن ها را گزارش دهید.

 برای سنجش اثرات مبالغ متویلی بر بیالنس نقدینگی  خود متام ارقام مثبت و منفی این کتگوری را باهم جمع کنید.ه. 

گام 5: بیالنس نهایی خود را از جمع کردن ارقام ذیل محاسبه کنید:

 بیالنس پول نقد اولیه	. 

 بیالنس نقد حاصل از عملیات هاب. 

 بیالنس نقد رسمایه گذاری هاج. 

 بیالنس نقد وجوه متویلید. 
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گام 6: بیالنس های نقد ماهوار خود را مرور کنید. چه زمان بیالنس های نقد شام در جریان سال به کوچکرتین حد خواهد رسید؟ قبل از آنکه نفع/ فایده خالص 

بدست آورید و جریان نقدی مثبت داشته باشید چه مقدار پول نقد اضافی باید به رشکت خود وارد کنید؟

گام 7: اگر مطابق بودجه بیالنس نقدی شام مثبت نباشد، به منابع رسمایوی که بتوانید از آن ها پول مورد نیاز خود را بگیرید، فکر کنید. یکی از راه های بسیار 

رسیع بدست آوردن جریان نقدی مثبت کاهش مصارف است. مصارف خود را بررسی کنید و ببینید که آیا راهی برای حل مساله نقدینگی بدون رسمایه گذاری 

بیشرت، وجود دارد یا خیر. راه دیگر این است که از مشرتی خود بخواهید بطور پیشکی پول بپردازند یا طلب های   تان را زودتر جمع کنید.

گام 8: اگر به این نتیجه برسید که به پول بیشرت نیاز دارید، منابع متویل دیگر را جستجوی و پی گیری کنید. از جمله قرضه ها، رسمایه گذاران، کمک های بالعوض و غیره.

ابزار می توانید  از آن  با استفاده  از جریانی نقدی است که  ابزار ویبسایت دستیار پیدا کنید. جدول ذیل مثالی  ابزار بودجه جریان نقد را می توانید در بخش 

جریان نقد را تهیه کنید.

جونمیاپریلمارچفربوریجنوری 

     بیالنس نقد اولیه

 100,000 

        

 94,824

        

 79,711

        

 69,936

        

 65,371

        

 60,850

             نفع/رضر خالص عملیات

)7,626(

          

)14,938(

             

)9,751(

             

)4,541(

             

)4,499(

          

)14,441(

تغییرات در رسمایه ی درگردش

                افزایش طلب های  مشرتی )خروج نقد(

)250(

                

)500(

                

)600(

                

)700(

                

)800(

                

)900(

                   کاهش طلب های  مشرتی )ورود نقد(

 200

                   

 250

                   

 500

                   

 600

                   

 700

                   

 800

افزایش قرض شام از فروشنده )افزایش 

نقد(

               

 7,500

               

 7,575

               

 7,651

               

 7,727

               

 7,805

               

 7,883

کاهش قرض شام از فروشنده )خروج 

نقد(

             

)5,000(

             

)7,500(

             

)7,575(

             

)7,651(

             

)7,727(

             

)7,805(

                      افزایش موجودی )خروج نقد(

   -

     

                      کاهش موجودی )ورود نقد(

   -

     

               مجموع تغییرات در رسمایه ی در گردش

 2,450

                

)175(

                   

)24(

                   

)23(

                   

)23(

                   

)22(

             کل جریان نقد از عملیات

)5,176(

          

)15,113(

             

)9,775(

             

)4,564(

             

)4,522(

          

)14,463(

جریان نقد از رسمایه گذاری

                      خریدهای رسمایوی )خروج نقد(

   -

                      

   -

                      

   -

                      

   -

                      

   -

          

)10,000(

               تجهیزات یخجالی برای گدام

)10,000(

      طبق نیاز اقالم بیشرت را درج کنید

                      -                         -                         -                         -                         -                         -   فروشات رسمایوی )ورود نقد(

      طبق نیاز اقالم بیشرت را درج کنید

      طبق نیاز اقالم بیشرت را درج کنید
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                                -                         -                         -                         -                         -   کل جریان نقد حاصل از رسمایه

)10,000(

جریان نقد از متویل

      قرضه های وارده )ورود نقد(

      بازپرداخت قرضه ها )خروج نقد(

سهمداران  سهام  وارده   رسمایه گذاری 

)ورود نقد(

      

C تعریف اصطالحات این بخش

توزیع - پولی که به مالکین بعنوان بازپرداخت پول رسمایه گذاری شده در رشکت یا سود سهام پرداخته می شود.

انوایس- لیست اشیا و خدمات ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت شود.

نفع/ فایده خالص - مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید برای شام باقی می ماند.

B :برای معلومات بیشرت راجع به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه تخمین بزنم که فروشات ساالنه ام چقدر خواهد شد؟ 10. بودجه سازی 	 

چگونه مصارف آینده ام را تخمین کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

صورت حساب جریان نقدینگی چیست؟ 12. مدیریت مالی 	 

نفع/ فایده خالص  چیست و چگونه آنرا  تعیین کنم؟ 12. مدیریت مالی 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه  پیش بینی هزینه ها

ورق ضمیمه  پیش بینی عواید
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.5
برای بودجه ام از کدام 

فارمت استفاده کنم؟
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L اساسات

با توجه به نیازهای رشکت خود تهیه می کنید. اگر شام در صنعتی فعالیت نکنید که قواعد بسیار پیچیده داشته  بهرتین فارمت بودجه آن است که خودتان 

باشد، یا در جستجوی رسمایه گذاری نهادی قابل توجه نباشید، در آنصورت الزم نیست بودجه  شام تابع قواعد و مقررات مشخص باشد. برخی روش های معیاری 

تا مطمنئ شوید که متام عنارص و اجزای الزم را در بودجه حساب کرده اید. بطور مثال، فریده و  باید در بودجه مدنظر گرفته شوند  پسندیده وجود دارند که 

فارمت  اما  است  مشابه  دو  این  کار  ماهیت  است.  ای  زنجیره  دواخانه  مالک چند  یاسمین  دارد.  کلینیک  و  است  داکرت  فریده  متشبث می باشند.  دو  یاسمین 

بودجه هرکدام خیلی متفاوت خواهد بود. کار فریده بر تعداد مریضانی که به کلینیک مراجعه می کنند متمرکز است و خدمات طبی در کلینیک بعنوان عاید 

ثبت میگردد. کرایه  تعمیر و معاش داکرتان هزینه های عمده است. در بودجه یاسمین، مقدار دوای فروخته شده در هر دواخانه عاید و مرصف تهیه ی دواها 

هزینه حساب می شود.

نکات ذیل را هنگام دیزاین فارمت بودجه  خود درنظر بگیرید:

بدانید که بودجه  شام تا چه حد به جزئیات نیاز دارد تا از عملکرد رشکت تان بهرت نظارت گردد. تشبثات نوکار جزئیات کمرت در اختیار دارند. شام باید 	 

بودجه ای بسازید که کمک کند مصارف خود را به دقت بررسی کنید. 

به آنچه سال گذشته موثر واقع شده بود و آنچه باید تغییر یابد، فکر کنید. اول فعالیت هایی را شناسایی کنید که می خواهید نسبت به سال قبل متفاوت 	 

انجام دهید و درصورت نیاز آن ها را به بودجه  خود عالوه کنید.

فارمتی نیاز دارید که درصورت نیاز با اعضای خانواده، تیم یا رسمایه گذاران رشیک سازید تا آنان از عملکرد قابل انتظار رشکت شام در سال آینده آگاهی 	 

حاصل کنند.

اگر در محاسبه  بودجه  سال قبل متوجه  خطای عمده شده اید، حتامً در بودجه  فعلی خود آن را اصالح کنید.	 

عملکرد واقعی خود را از لحاظ وصول پول در رشکت و همچنان خروج آن از رشکت مرور کنید. عملکرد واقعی خود در این زمینه را با آنچه برای هر ماه 	 

بودجه سازی شده بود، مقایسه منایید. درصورت نیاز برای آنکه بودجه  تان با ارقام و اعداد واقعی مطابقت پیدا کند، می توانید فارمت بودجه  سال بعد را 

تغییر دهید. الزم است که از اتفاقات جاری در رشکت خود آگاه باشید تا تخمین های دقیق تر انجام دهید.

K بیشرت بدانیم

پیگیری عملکرد رشکت تان و اطمینان از این که بتوانید به آسانی بودجه را با مصارف واقعی مقایسه کنید، دلیل عمده  ترتیب بودجه است. بخاطر ایجاد یک 

پروسه برای ترتیب و بازنگری بودجه  تان، نکات آتی باید مدنظر گرفته شود. این نکات به شام کمک می کند که در سال اول فارمت بودجه خود را ترتیب کنید. 

وقتی رشکت شام رشد کرد، می توانید بخش های تازه در آن بیافزایید، بخش هایی را حذف یا اصالح کنید. هر بخش را هرساله مرور و بازنگری کنید تا مطمنئ 

شوید که بودجه  شام همچنان ابزاری برای کمک به درک و پالن گذاری کار تجاری تان باقی خواهد ماند.

بودجه تان را با صورت حساب های مالی هامهنگ کنید تا قابل مقایسه باشند. هنگام مقایسه  بودجه در برابر مصارف و عواید واقعی، جزئیات کافی 

ارایه کنید تا مواردی را که نیازمند تغییر و اصالح است شناسایی منایید. شام می توانید بودجه خود را روی ورق، در صفحات مایکروسافت اکسل و 

یا در یک سیستم حسابداری آنالین تهیه کنید. مزیت ها و کمبودهای هریکی از این روش ها قرار ذیل است:

ورق: ساخنت بودجه روی ورق بسیار آسان است ولی حفاظت و رشیک کردن آن خیلی سخت است. ورق کار سنجش عملکرد در مقابل بودجه را  زمانگیر 	 

ساخته  و به همین دلیل احتامل دارد اصالً دست به ارزیابی عملکرد خویش در مقابل بودجه نزنید.

استفاده از اکسيل : بسیار انعطاف پذیر بوده و اجازه می دهد بطور دقیق تصمیم بگیرید که کدام کتگوری ها را در بودجه شامل کنید و تنظیامت را نیز 	 

مطابق میل خود انجام دهید. اگر در استفاده از اکسل تجربه نداشته باشید، کار با آن چالش زا خواهد بود. وقتی خودتان در اکسل  بودجه می سازید 

احتامل خطا در محاسبات نیز وجود دارد.

سیستم حسابداری آنالین: متام سیستم های آنالین این سهولت را ندارد و اگر داشته باشد، برای تهیه  فارمت بودجه و محاسبه مفید می باشند. عيب این 	 

سیستم عدم انعطاف پذیری در تنظیامت آن است و بیشرت سیستم های حسابداری برای تعیین بودجه از ساختار کودینگ حساب های شام استفاده می کنند. 

یعنی شام باید تخمین ها و آزمایش فعالیت های خود را در خارج از بودجه  »رسمی« انجام دهید. این امر احتامل استفاده شام از این سیستم را کاهش می 

دهد.
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هنگام تنظیم ساختار بودجه روی ورق یا  اکسل نکات ذیل را مدنظر بگیرید:

فرضیات خود را از ارقام واقعی جدا کنید. خانه هاي اکسيل را با استفاده از رنگ کودگذاری کنید یا داده های فرضی را نشانی کنید. می توانید حدس ها 	 

و فرضیات خود را در صفحه  جداگانه جا دهید.

در اکسيل، برای جلوگیری از اشتباه، فرمول ها را کاپی پیست کنید و هربار آن ها را دوباره تایب نکنید.	 

متپليت )TemplaTe( یا ساختار منونه ای به شام کمک می کند تا ارقام و اعداد را باهم ارتباط دهید. بطور مثال، می توانید فروشات خود را بر اساس هر 	 

مشرتی یا هر واحد فروخته شده محاسبه کنید، مفاد ناخالص خود را بعنوان فیصدی فروشات و سایر مصارف را بعنوان فیصدی فروشات محاسبه منایید.

در اکسل، برای جلوگیری از اشتباه، فرمول ها را کاپی پیست کنید و هربار آن ها را دوباره تایب نکنید.	 

منونه های مختلف بودجه سازی در بخش ابزار ويبسايت دستیار قابل ىسرتس هست. اینجا نیز یک بودجه  عملیاتی به طور منونه موجود می باشد.	 

ورق جداگانه  یک  روی  را  ها  فرضیه  و  برآوردها  هر  کنید،  می  استفاده  ورق  از  اگر  است.  ها  فرضیه  و  برآوردها  تهیه   نیازمند  یا متپلیت  ساخنت ساختار منونه 

بنویسید. اگر از اکسیل استفاده کردید، ورکشیت های مختلفی را که در ذیل رشح داده شده است بسازید. ابزار موجود شام را رهنامیی خواهد کرد.

با درج موارد ذیل، ورکشیت فرضیه و برآوردهای تان را بسازید:	 

o پیش بینی فروشات

o فعالیت کتگوری های 

o )فهرست خریداری های عمده اگر در لیست فعالیت های خود آن را نگنجانیده اید. )تجهیزات جدید، انکشافات مورد نیاز در محل فروشات و غیره

o .می توانید کارمندان فعلی و آینده  خود، معاشات و امتیازات آنان را نیز در برآوردها ىر نظر بگیرید

فایل اکسیل  »نتایج یا بازدهی« را شبيه فارمت صورت حساب های مالی بسازید:	 

o .فروشات ماهوار خود را محاسبه کنید )تعداد فروشات* قیمت فروش(. متام فروشات )عواید( را در ذیل جزئیات فروشات تان جمع کنید

o  )با توجه به بودجه  هر واحد در هر ماه، هزینه های غیرثابت ماهانه را محاسبه کنید. )تعداد فروشات * هزینه ی غیرثابت هر واحد

o  در که  را  جزئیاتی  کنید. هامن  تقسیم  تولید شده  واحدهای  تعداد  بر  را  غیرثابت خود  هزینه های  مجموع  واحد،  هر  غیرثابت  هزینه ی  کردن  پیدا  برای 

پیش بینی فروشات در نظر گرفته اید. )هر محصول بصورت انفرادی یا به ترتیب گروهی از محصوالت( اینجا نیز درج کنید.

o )مفاد ناخالص خود را محاسبه کنید. )فروشات- هزینه های غیرثابت

o  هزینه های ثبات هر ماه )کرایه، آب و برق، معاشات و غیره( را محاسبه کنید. اگر شام تأدیات منظم دیگری دارید، آن ها را نیز با توجه به وقت معین شان

درج کنید.

o )مفاد خالص خود را محاسبه کنید. )نفع ناخالص- هزینه های ثابت

بعد از آنکه داده های الزم برای بودجه را تهیه کردید، باید رشح تجارت و برآوردهای خود را به صورت مکتوب بنویسید تا مطمنئ شوید که آنچه را 

هنگام ایجاد بودجه، در ذهن دارید )انتظار دارید اتفاق بیافتد( می توانید رشح دهید. موارد ذیل را بنویسید:

اهداف تجاری تان )سه ماهه و ساالنه(	 

تخمین های تان درمورد فروشات	 

تخمین های شام درمورد مصارف )مفاد ناخالص(	 

براوردهای شام درمورد هزینه های ثابت	 

زمانی که به نقطه رسبرس یا مفاد می رسید.	 

پیش بینی پول نقد مورد نیاز	 

این  زیرا دران فصل مردم بیشرت عروسی میکند.  آینده تعداد مشرتیان اش بیشرت میشود.  نادیه پیش بینی می کند در فصل های دوم و سوم سال  بطور مثال، 

معلومات باید برای توجیه برآورد افزایش مشرتیان در فصل های دوم و سوم سال، نوشته و حفظ شود.
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تخمین ها و فرضیات نادیه در جدول بودجه اینگونه به نظر خواهد رسید:

فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول برآوردها/ فرضیه ها عایدات

به دلیل فصل 

عروسی، فروشات 

فصل دوم و سوم 

دوبرابر خواهد شد

3,500 5,500 5,500 2,550 اصالح موی

7,000 7,000 3,400 رنگ موی

4,000 4,300 4,300 2,150 آرایشات

10,500 16,800 16,800 8,100 مجموع عایدات

وقتی متپلت یا ساختار منونه خود را ساختید، در حفظ و نگهداری آن توجه الزم منوده و یک کاپی آن را همیشه در دسرتس داشته باشید و از آن استفاده کنید. 

ساخنت مجدد متپلیت کار زیادی می خواهد، لذا تا جای ممکن آن را حفاظت کنید.

نه تنها حفاظت متپلیت شام مهم است، بلکه الزم است هر نسخه  بودجه  خود را بصورت دقیق نشانی و نگهداری کنید. یکی از آسان ترین راه ها برای این کار 

نام گذاری مناسب است. مثالً برای تشخیص هر نسخه ی بودجه، این گونه نام گذاری کنید:  »نسخه  تحت کار بودجه  2017« یا »نسخه ی نهایی بودجه  2017«. 

وقتی بودجه سال خود را ساختید، حفظ و نگهداری متام کاپی های تحت کار، دیگر رضور نیست البته درصورتی که فایل داده ها و فایل براوردها را با خود داشته 

باشید. اگر از فایل های الکرتونیک استفاده می کنید، بهرت است فولدر جداگانه برای هر بودجه  رسمی بسازید تا درصورت نیاز آسانرت به آن ها مراجعه کنید.

در بخش ابزار ویب سایت دستیار، منونه های متعدد بودجه سازی موجود است و شام می توانید از آن ها برای تهیه  بودجه  خود استفاده کنید. در آن ویب سایت 

یک منونه  بودجه نیز گذاشته شده تا مثال واقعی از پروسه  بودجه سازی در اختیار داشته باشید.

C تعریف اصطالحات این بخش

نقطه رسبرس- جایی است که مقدار عواید مساوی با  مقدار هزینه ها بوده  و پس از آن شام مفاد بدست می آورید. 

جریان  حساب  صورت  و  رضر  و  مفاد  صورت حساب  شیت،  بیالنس  شامل  که  را  تشبث  یک  مالی  فعالیت های  رسمی  ریکاردهای  مالی-  های  صورت حساب 

نقدینگی میباشند در بر میگرند. 

هزینه های ثابت- مرصفی که با تغییر تعداد فروش محصوالت ثابت می ماند.

مفاد ناخالص- حاصل تفریق قیمت فروش یک قلم جنس یا خدمات و هزینه ی مربوطه آن.

نفع/ فایده خالص- مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید برای شام باقی می ماند.

هزینه های غیر ثابت- پولی که برای تهیه و فروش محصوالت مرصف می شود و متناسب با فروش هر محصول افزایش یا کاهش می یابد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بودجه چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه بودجه بسازم؟ 10. بودجه سازی	 

بودجه را برای چه مدت بسازم؟ 10. بودجه سازی  	 

آیا بودجه  را باید خودم بسازم؟ 10. بودجه سازی 	 

صورت حساب های مالی چیست و چرا به آن ها نیاز دارم؟ 12. مدیریت مالی	 
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A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه  بودجه  جریان نقدی

ورق ضمیمه  بودجه  عملیاتی
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.6
مقدار فروشات ساالنه 
ام را چگونه برآورد کنم؟
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تشبثات فعال نیازمند عواید است، لذا تخمین یا پیش بینی مقدار فروشات در سال آینده عنرص مهمی در بودجه شامست.

اما تعیین اهداف فروشات بدون اطالعات الزم که به احتامل زیاد غیر قابل دسرتس است، به کار شام کمک نخواهد کرد.  با استفاده از آن منی توانید بفهمید 

که چه چیزی موثر است و چه چیزی موثر نخواهد بود. غیر از تقاضای پول از دوستان و اعضای خانواده، احتامل دارد با قرضه دهندگان و سایر رسمایه گذاران 

نیز صحبت کنید. اینان ممکن است از شام خواهان اسناد قناعت بخش درمورد اهداف تان شوند. برای دستیابی به اهداف فروشات، باید اهداف خود را تعیین 

کنید. اما درعین حال مطمنئ شوید که پالن تان واقع بینانه و قابل دستیابی است.

برای آنکه فروشات خود را دقیق پیش بینی کنید، باید درمورد مشرتیان کنونی خود نیز تا جای ممکن معلومات حاصل کنید. این کار از طریق مرور تعداد خرید 

هر مشرتی، نوع محصولی که هرمشرتی می خرد و این که هر چند وقت یکبار خرید می کند، امکان پذیر می باشد. بطور مثال، نجیبه و برادرش در یک محله ی 

آنان را  الگوهای خرید  مسکونی دکان خوراکه فروشی دارند و وقتی فروشات سال بعد را تخمین می زنند، اوسط تعداد مشرتیان فعلی خود را برای هر روز و 

تخمین می کنند. از جمله این که کدام اقالم بیشرتین فروش را داشته است. آنان 35 مشرتی دارند و پرفروش ترین اقالم شان بوره، روغن، شیرینی و شیر است. 

آنان این معلومات را در پیش بینی فروشات سال آینده ی خود استفاده می کنند. برآوردها و فرضیات خود را در پیش بینی های آینده استفاده کنید و ببینید که 

آیا تخمین های شام معقول است یا خیر.  کدام فروشات تان بهرت یا پایین تر از انتظار شامست.

پیش بینی فروشات آینده شامل سه مرحله ذیل خواهد شد:

اهداف فروشات ماهوار را برای مشخص کردن فروشات پیش بینی شده ساالنه، تعیین کنید.. 1

بررسی کنید که مقدار فروشات ساالنه ی شام با اهداف تعیین شده ی تان مطابقت داشته باشد.. 2

با بررسی و سنجش سناریوهای مختلف مشخص سازید که آیا آن اهداف ماهوار را برآورده میتوانید  یا خیر. این گونه، معقول بودن تخمین خود را بیازمایید.. 3

K بیشرت بدانیم

اهداف ماهوار خود را به این دلیل در اول تعیین می کنید تا دقیق فکر کنید که هر ماه برای دستیابی به آن اهداف چه کاری را انجام دهید تا معلوم گردد 

که پالن تان معقول است یا خیر. انتظار دوچند کردن فروشات یک ماه در ماه بعد غیر واقع بینانه است و لذا بررسی رشد فروشات در هر ماه کمک می کند تا 

برآوردهای شام معقول تر باشد.

هنگامی که اهداف فروشات ماهوار خود را تعیین می کنید، باید بتوانید فرضیات خود را به آسانی تغییر دهید. آسان ترین راه انجام این کار تشخیص بخش هایی 

از فروشات شامست که باید پیگیری کنید.  بودجه فروشات خود را مطابق آن عیار سازید. هدف از داشنت بودجه این است که اهداف را تعیین و عملکرد خود 

را سنجش بتوانید.

با تحلیل داده های مشرتیان موجود مواردی از فروشات را پی گیری کنید که برای رشکت شام بیشرت از همه مناسب به نظر می رسند. باید بدانید که مشرتیان تان 

چه وقت خرید می کنند، چه چیزی می خرند، و )بطور اوسط( چه مقدار از شام می خرند. محاسبه  تعداد مشرتیان، اوسط پرداخت ماهوار یا ساالنه  هر مشرتی، 

و تعداد خرید ماهوار، سه ماهه یا ساالنه توسط هامن مشرتی اولین گام های مهم ایجاد بودجه  فروشات می باشد.

استفاده از آنچه قبالً می دانید شام را در تعیین اهداف معقول و سنجش آسان رشد کاروبارتان با گذشت زمان، کمک می کند. بطور مثال اگر شام دکان پرچون 

فروشی دارید و اوسط فروشات فی مشرتی تان 2،500 افغانی است و مشرتیان بطور معمول ماه یکبار خرید می کنند، باید این را نیز بدانید که یک مشرتی 

هرچند وقت یکبار خرید می کند تا ببینید که آیا ممکن است تعداد خریدهای مشرتیان خود را افزایش دهید یا خیر. اگر شام محصوالت فیزیکی می فروشید، 

می توانید تعداد هر واحد از هر نوع محصولی که می فروشید، قیمت فروشات و تعداد خریدهای مشرتی را پی گیری کنید. بودجه  فروشات خود را تعیین کنید 

تا بتوانید با استفاده از موارد نشانی شده در فروشات، براورد کرده بتوانید.

وقتی چارچوب بودجه  خود را مشخص کردید، داده های فروشات هرماه را درج کنید و به مجموع ارقام ساالنه  خود نگاه کنید. این کار کمک خواهد کرد تا درمورد 

حدود معقولیت بودجه  خود درکی داشته و مطمئین شوید که آیا  در  توانایی خود در رسیدن به اهداف تعیین شده مطمنئ هستید یا خیر.
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بعد از تایید معقول بودن پیش بینی های فروشات، اطمینان حاصل کنید که متام آن محصوالت و خدمات را تهیه می توانید. درمورد پروسه ی فروشات، تولید و 

تحویل دهی خود فکر کنید تا مطمنئ شوید فروشات خود را مطابق پالن به پیش خواهید برد. تصور کنید که تعداد مشرتیان شام دو چند شود، آیا می توانید 

مثل امروز به آنان محصوالت مورد نیازشان را فراهم سازید؟ آیا به فروشندگان، خزانه داران و فروشگاه بزرگرت نیاز نخواهید داشت؟ آیا در آن صورت می توانید مواد 

خام کافی بدست آورید و محصوالت با کیفیت تر تولید کنید تا به تقاضا رسیدگی کرده بتوانید؟  آیا به مشرتیان خود مثل امروز و به همین قیمت محصوالت و 

خدمات عرضه خواهید کرد؟ مهم است که درمورد پروسه  بودجه سازی فروشات فکر کنید، چون اگر چیزی را به مشرتی رسانده نتوانید، فروش آن نفعی نخواهد 

داشت. نجیبه و برادرش از نیازهای رسمایوی خود برای افزایش فروشات به خوبی آگاه می باشند. آنان فصل گذشته در نزدیکی های قبل از عید با کمبود مواد 

مواجه شدند. ولی اکنون از آن اتفاق درس گرفته اند و بودجه  خود را مطابق نیاز تنظیم می کنند.

C تعریف اصطالحات این بخش 

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت یا خدمات، عاید رشکت می شود.

B :برای معلومات بیشرت راجع به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

عاید چیست و چگونه عاید خود را بشناسم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه مصارف آینده ام را تخمین کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

اگر بیش از بودجه مرصف کنم یا بودجه ام اشتباه باشد، چه کار کنم؟ 10. بودجه سازی	 

قرضه ها )حساب تأدیات( و طلبات باالی مشرتیان )حساب دریافتی( را چگونه در بودجه ام درج کنم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه اسرتاتیژی فروشات بسازم؟ 7. فروشات و خدمات مشرتیان  	 

چگونه فروشات خویش را تعقیب کنم و از تعقیب فروشات چه خواهم آموخت؟ 7. فروشات و خدمات مشرتیان  	 

A مواد بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه  پیش بینی عواید  
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چگونه مصارف آینده ام 
را تخمین/ برآورد کنم؟ 
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هدف هر تشبث بدست آوردن پول کافی و مفاد است. زمانی مفاد می کنید که ورود پول به رشکت شام بزرگرت از پولی باشد که رشکت تان مرصف می کند. برای 

آینده مفاد خواهید کرد یا خیر، باید تخمین بزنید )پیش بینی کنید( که اداره  رشکت چقدر مرصف خواهد داشت و چگونه فروشات خود را  آیا در  آنکه بدانید 

رشد خواهید داد. فهمیدن مصارف اداره  رشکت کمک می کند تا از افزایش احتاملی مصارف در یک مرحله  کار، آگاه شوید. بطور مثال، گرداندن چرخ تجارت 

در مناطق روستایی چون ولسوالی های قندهار، هلمند یا بدخشان هزینه ی بیشرت خواهد داشت. زیرا زیرساخت های مناسبی چون برق، رسک و آب در آنجا 

موجود نیست. اگر رشکتی پالن داشته باشد که کار خود را به این مناطق گرسش دهد، هزینه های اضافی ناشی از کار در محیط فاقد زیرساخت های مناسب 

را باید در نظر بگیرد.

برخی هزینه ها ظاهراً تا حدودی به هامن سطح قبلی باقی می مانند ولی متام چیزها از افزایش قیمت عمومی موسوم به انفالسیون یا تورم متاثر می شوند. نظر 

به وضعیت اقتصادی منطقه  تان، ممکن است شاهد تورم شدید )افزایش رسیع قیمت ها( باشید، و افزایش رسیع قیمت ها چیزی است انتقال مستقیم آن به 

مشرتیان سخت می باشد.

برای آنکه هزینه های آینده  رشکت خود را به خوبی برآورد کنید، باید هزینه های گذشته و حال خود را دانسته و از آنها درس بگیرید. هزینه های غیرثابت )مثل 

مواد خام به کار رفته در تولید، معاشات و غیره( با توجه به تعداد محصوالت و خدماتی که می فروشید تغییر می کند. درحالی که هزینه های ثابت )مثل کرایه، 

آینده آسان تر است. یک جنبه ی مهم تخمین هزینه های  برای  این هزینه ها  باقی می مانند. پیش بینی  ثابت  تغییر مقدار فروشات  ماشین آالت و غیره( علیرغم 

آینده تحلیل قیمت های بازار فعلی و گذشته است تا الگوهای هزینه  اقالم مختلف را دریابید. برخی هزینه ها از قبیل مزد کار ممکن است افزایش یابد ولی سایر 

هزینه ها مثل تکنالوجی با گذشت زمان ممکن است کاهش یابد.

K بیشرت بدانیم

برآورد هزینه های آینده برای فهمیدن این که در جریان سال چقدر فروش داشته باشید تا مفاد کنید،، مهم است. دانسنت این که کجا و چگونه پول خود را 

مرصف کنید، برای تشخیص و براورد هزینه های آینده کمک می کند. دو نوع هزینه وجود دارد: هزینه ی ثابت و هزینه ی غیرثابت.

هزینه های غیرثابت بطور مستقیم با تعداد محصوالت و خدمات که می فروشید، ارتباط دارد. اگر شام 100 محصول را در یک هفته بفروشید، هزینه آن نسبت 

به هزینه فروش 50 محصول، بیشرت خواهد بود. هزینه های غیرثابت، مواد خام، هزینه های حمل و نقل )برای رساندن مواد خام به محل تولید(، و کار )اگر 

کارگران شام در مقابل هر واحد تولید پول می گیرند( را  شامل می شود. جهت حصول اطمینان از هزینه های آینده، می توانید به مصارف گذشته  خود نگاه کنید 

و اگر پالن دارید که به مقدار گذشته محصوالت بفروشید، می توانید از داده های گذشته استفاده کنید. تورم )افزایش عمومی قیمت ها( را حتامً در نظر گیرید 

و هزینه های بازار مواد خام محصوالت نهایی نیز ممکن است در آینده افزایش یابد و بر هزینه های شام تاثیر بگذارد. تحقیق کنید که در گذشته هزینه ها با چه 

رسعت افزایش یافته تا افزایش احتاملی هزینه های آینده را براورد کرده بتوانید.

معاشات  و  مالیات  بیمه،  برق،  و  آب  مصارف  کرایه،  از  عبارتند  ثابت  هزینه های  مثال های  می ماند.  ثابت  شام  فروشات  تعداد  به  توجه  بدون  ثابت  هزینه های 

کارمندان. اگر در ماه 100 محصول بفروشید یا 50 محصول، این هزینه ها تغییر نخواهد کرد. بهرتین راه تخمین این هزینه ها نگاه به مصارف گذشته  شام است 

که معموالً در نتیجه  تورم بسیار اندک تغییر می کند. این هزینه های آینده را می توانید با مذاکره بررس هزینه ها با تهیه کنندگان یا یافنت راه هایی برای کاهش 

مصارف، کاهش دهید.

بطور مثال، نوریه رشکت خیاطی دارد و در آن 22 خیاط در هر سه ماه به تعداد 100 عدد گند افغانی تولید می کنند. او برای شش ماه اول سال آینده 20 

درصد افزایش را پیش بینی می کند و باید مصارف خود را نیز مطابق آن تخمین کند. هزینه های ثابت چون کرایه ساختامن و معاش کارمندان تغییر منی کند. 

ولی هزینه های غیرثابت چون تکه و ملحقات الزم برای ساخنت لباس در این دوره افزایش خواهد یافت.

سال آیندهامسالهزینه ی محصوالت )هزینه ی فروشات(

100،000120،000خامک دوزی

100،000120،000کل عاید
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غیرثابت  هزینه های 

20،00024،000تکه

5،0006،000تار

7،5009000ملحقات

32،50039،000کل هزینه ی غیرثابت

ثابت   هزینه های 

30،00030،000کرایه )دکان + گدام(

15،00015،000آب و برق

کارمندان دکان )یک نفر تحویلدار + مدیر 

موجودی(

5،000500

50،00050،000کل هزینه های ثابت

17،50031،000مفاد/رضر خالص

یک کتگوری مهم در براورد هزینه های آینده مقدار مرصف پالنی شام برای جلب و حفظ مشرتی است. این مرصف معموالً از طریق بازاریابی و تبلیغات انجام 

می شود اما شامل هر نوع فعالیت دیگری که برای جلب مشرتی انجام داده می شود نیز می گردد. هزینه های ایجاد روابط و شبکه، فعالیت های انکشاف تجارت، 

و سفر کاری نیز باید مدنظر گرفته شوند. برای تخمین این مصارف، به مصارف گذشته ی خود نگاه کرده و موثریت آن روش ها را ارزیابی کنید. مطابق اهداف 

فروشات شام برای آینده، می توانید آن هزینه ها و سایر تخمین ها را برای مصارف فعالیت های آینده استفاده کنید. برای هر فعالیت، براورد کنید که چه مقدار 

رسمایه گذاری )وقت و پول( نیاز خواهد شد، و آن فعالیت چه نتیجه ای برای شام به بار خواهد آورد )تعداد مشرتی بالقوه و بالفعل، تعداد فروشات و غیره(.

بودجه خود مصارف  در  نیستید، می توانید  تخمین مصارف خود مطمنئ  از  اگر شام  کنید.  آزمایش  را  اطمینان  آنگاه سطح  تخمین کردید،  را  وقتی هر بخش 

احتاملی را نیز بعنوان فیصدی برخی یا کل هزینه های بودجوی مدنظر گیرید. این کار کمک می کند تا بدون پیش بینی مجدد هر خط بودجه ببینید که در 

از آنچه توقع می رود، چه اتفاق خواهد افتاد. اگر در پیش بینی احتامل افزایش یا کاهش قیمت ها مشکل داشته باشید،  صورت افزایش یا کاهش قیمت ها 

سناریوهای بهرتین حالت و بدترین حالت را برای هزینه های خود مدنظر بگیرید.

تخمین هزینه های آینده همیشه آسان نیست و برای این کار باید از تجارت خود آگاه باشید. باید بدانید که چه مقدار پول به رشکت می آید و چه مقدار از آن 

خارج می شود. با مترین و رصف وقت به این پروسه، می توانید هزینه های خود را بهرت بودجه سازی کنید و مقدار مفاد رشکت خود را بهرت درک منایید.

C تعریف اصطالحات این بخش

مصارف- پولی که از رشکت برای بدست آورن  اجناس  یا خدمات پرداخته می شود.

هزینه های ثابت- مرصفی که با تغییر تعداد فروش محصوالت ثابت می ماند.

تورم یا انفالسیون- افزایش عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول.

مفاد خالص- مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید برای شام باقی می ماند.

هزینه های غیر ثابت- پولی که برای تهیه و فروش محصوالت مرصف می شود و متناسب با فروش هر محصول افزایش یا کاهش می یابد.

B :برای معلومات بیشرت راجع به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

تفاوت بین هزینه های عملیاتی و مصارف رسمایوی چیست؟ 12. مدیریت مالی	 
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هزینه های ثابت و غیرثابت چیست؟ 12. مدیریت مالی	 

هزینه ها و مصارف خود را چگونه مدیریت کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه تخمین بزنم که فروشات ساالنه ام چقدر خواهد شد؟ 10. بودجه سازی 	 

اگر بیش از بودجه مرصف کنم یا بودجه ام اشتباه باشد، چه کار کنم؟ 10. بودجه سازی	 

قرضه ها )حساب تأدیات( و طلبات باالی مشرتیان )حساب دریافتی( را چگونه در بودجه ام درج کنم؟ 10. بودجه سازی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه پیش بینی هزینه ها
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.8
خریدهای کالن )مواد خام 

عمده، تجهیزات( را چگونه 
در بودجه ام  نشان دهم؟
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L اساسات
 

خریدهای کالنی چون مواد خام عمده، تجهیزات، وسایط و تعمیرات در بودجه  نقدی شام مدنظر گرفته می شوند. وقتی پول کالنی را در رشکت رسمایه گذاری 

می کنید، زمان بندی خرید می تواند اثر جدی بر مقدار پول نقد شام بگذارد و بر توانایی شام در ادامه  کار و تجارت تان تاثیر می کند.

مدنظر گرفنت خریدهای کالن در بودجه  نقدی مهم است تا تفاوت بین پولی که از دیگران طلبکار هستید )حسابات دریافتنی( و پولی که دیگران باالی شام 

قرض دارند )حسابات پرداختنی( و همچنان تفاوت زمان بندی بین وقتی که بیل های خود را می پردازید و زمانی که مشرتیان به شامل پول می پردازند را دریابید. 

عواملی از این دست ممکن است نقدینگی رشکت را کاهش داده و در نتیجه برای شام پول کافی بخاطر پرداخت بیل ها باقی مناند.

زمان رسرسید  در  که  کنید  اطمینان حاصل  تا  بگیرید  مدنظر  بودجه خود  در  را  پرداخت های قسمی  این  برنامه ریزی می کنید،  را  وقتی خریدهای کالن خود 

تأدیات، پول نقد در اختیار دارید.

K بیشرت بدانیم

بیشرت فروشندگان تجهیزات )یا مقدار زیاد مواد خام و غیره( در وقت سفارش می خواهند که یک مقدار پول به حساب شان بریزید و احتامل دارد پول باقی مانده 

بودجه  را در  تأدیات قسمی  این  برنامه ریزی می کنید،  را  باشد. وقتی خرید خود  از تحویلی طلب کنند- بخصوص زمانی که تجهیزات فرمایشی مطرح  را قبل 

مدنظر بگیرید تا مطمنئ شوید که در وقت نیاز، پول نقد کافی در اختیار دارید.

هنگام پالن گذاری پول نقد، اگر متوجه شدید که پول نقد کافی برای پرداخت های الزم ذخیره ندارید، چند گزینه  ذیل را برای دریافت پول نقد مورد 

نیاز خود مدنظر بگیرید:

یک گزینه مذاکره بررس نوع تهيه پول برای خریدهای کالن بطور مستقیم با فروشنده یا  طرف سوم چون بانک و قرضه دهندگان کوچک است. در هردو 	 

مورد، مهم است که قرضه ای را که برای خریدهای عمده  بدست خواهید آورد در بودجه  نقدی خویش شامل کنید. چون بازپرداخت قرضه، پول نقد زیاد 

نیاز خواهد داشت.

اگر نتوانید یا نخواهید منبع متویل برای خرید خود پیدا کنید، شاید بهرت باشد که بخشی از پول نقد مورد نیاز را قبل از ماه خرید، کنار بگذارید تا مطمنئ 	 

شوید كه مواد یا تجهیزات الزم را تهیه خواهید توانست. این حساب »پس انداز« را در بودجه  جریان نقدی خود بعنوان رسمایه گذاری درج کنید تا قبل از 

صدور سفارش یک خرید کالن بتوانید اهداف ماهانه برای خود تعیین کرده  و عملکرد خود را دربرابر اهداف تعیین شده سنجش کنید.

زمانی که در باره خرید های عمده فکر می کنید، داشنت یک پالن انتقال هر چه رسیع  از تاریخ سفارش به سوی کسب توانایی خرید، الزم و رضوری است و 

این به این معنا است که شام باید در باره مقدار پول نقد مورد نیاز معلومات داشته باشید و برای حصول اطمینان از موجود بودن نقد برای خریداری های عمده 

در هنگام نیاز، نیز باید پالنی داشته باشید.

رسمایه  در گردش اصطالح عامی است که تفاوت بین پولی را که از دیگران طلبکار هستید )حسابات دریافتنی( و پولی که به دیگران مدیون  هستید )حساب 

پرداختنی( و هرگونه تفاوت زمان بندی بین پرداخت بیل ها و زمانی که مشرتیان به شام پول خواهند داد را نشان می دهد. اگر محصوالت را خودتان تولید کنید، 

مقدار موجودی نیز نقش مهمی در رسمایه ی در گردش بازی می کند.

جمع آوری پول از نزد مشرتیان اثر جدی بر خرید شام دارد. لذا مهم است که روشی داشته باشید که بر اساس آن انوایس مشرتیان فوراً پس از خرید به آنان 

داده شود، و به زودترین فرصت پس ار تحویل انوایس از مشرتیان خود پول بگیرید.

داشنت مقدار قابل توجه مواد خام، محصوالت نیمه نهایی و نهایی نیز باعث نیاز جدی به پول نقد می گردند- بخصوص اگر قبالً برای آن ها پول پرداخته باشید، 

تا از بابت آن ها مدیون نباشید. مهم است که ارزش واقعی موجودی خود را بدانید و موجودی خود را به شیوه ای مدیریت کنید که بتوانید موجودی خود را به 

زودترین فرصت ممکن به پول نقد تبدیل کنید. بجای حفظ موجودی برای مدت طوالنی به امید اینکه به قیمت باالتر بفروشید، شاید بهرت باشد آن ها را به قیمت 

پایین تر بفروشید و از مصارف حفظ و ذخیره  آن ها جلوگیری کنید.
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باغداران  از  تازه  میوه ی  زیاد  مقدار  معموالً  آنان  تولید می کنند.  میوه  و جوس  مربا  مزار رشیف  در  میوه ها  پروسس  از طریق  و دو خواهرش  مژگان  مثال  بطور 

خریداری منوده آنرا در تعمیر خود پروسس می کنند. آنان میوه ی تازه را در گدام خود برای مدت طوالنی نگهداری منی کنند تا فاسد نشود، ولی مژگان معموالً 

جوس بسته بندی شده را برای مدت طوالنی در گدام نگه می دارد. سال گذشته، او تحلیل کرد و متوجه شد که مرصف ذخیره  و نگهداری جوس به هزینه های 

هر قلم جنس حدود 9% اضافه می کند. او تصمیم گرفت که جوس را به زودترین وقت ممکن به قیمتی کمی پایین تر بفروشد تا مصارف اضافی گدام را متقبل 

نشود. در عوض او به نگهداری ذخایر مربا برای مدت طوالنی تر مترکز کرد چون خریداران حارض به پرداخت پولی بیشرت برای مربای با کیفیت می باشند.

به هر نوع دارایی که بیش از یک سال دوام یابد رسمایه گذاری گفته می شود. به عنوان مثال تجهیزات تولید نیز می تواند رسمایه به حساب آید. درصورت خرید 

تجهیزات، خروج پول نقد در بودجه)چه در یک قسط یا چندین قسط، حسب توافق شام با فروشندگان تجهیزات( مشاهده خواهد شد.

وقتی خریدهای کالن انجام می دهید، مانند خرید وسایط، تعمیر یا تجهیزات تولیدی، شاید از شام خواسته شود که حتی قبل از تحویل گیری وسایل خریداری 

شده چندین قسط پول بپردازید. لذا الزم است که غیر از مجموع هزینه های خرید خود، تقسیم اوقات پرداخت پول را نیز بدانید و هر پرداخت را در بودجه 

نقدی مربوطه درج کنید تا مطمنئ شوید که در وقت نیاز پول کافی در اختیار خواهید داشت.

وقتی رسمایه گذاری کرده باشید که برای شام پول نقد در پی داشته باشد، از جمله دادن قرضه به شخص دیگر یا فروش تجهیزات موجود، در آنصورت مبالغی 

را که هرماه دریافت خواهید کرد را نیز پیش بینی کنید. بطور مثال، وقتی یک موتر کهنه را می فروشید، آیا پول اش را یکجایی می گیرید یا خریدار پول آن را 

اثرات متفاوت به جا خواهد گذاشت، و لذا در  به تدریج و در چند قسط پرداخت خواهد کرد؟ هریکی از جواب های ممکن این سوال بر وضعیت نقدی شام 

پیش بینی خود تا جای ممکن به این جزئیات توجه کنید.

C تعریف اصطالحات این بخش

انوایس- لیست اشیا و خدماتی ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت شود.

مفاد ناخالص- مبلغی که بعد از کرس مجموع مصارف از کل پول دریافت شده  فروشات بدست می آورید.

فروشندگان- افراد یا تیمي که محصوالت و خدمات رشکت را در اختیار مستهلک نهایی قرار میدهد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

مصارف و هزینه های خود را چگونه مدیریت کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه مرصف پول برای رشکت خود را پالن گذاری کنم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار پول نیاز خواهم داشت و مطمنئ شوم که مصارفم را تامین کرده میتوانم؟ 10. بودجه سازی	 

اگر بیش از بودجه مرصف کنم یا بودجه ام اشتباه باشد، چه کار کنم؟ 10. بودجه سازی	 

قرضه هاي پرداختی )حساب تأدیات( یا طلب هاي ىريافتي )حساب دریافتني از دیگران( را چگونه در بودجه خویش درج کنم؟ 10. بودجه سازی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه بودجه جریان نقدی
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اگر بیش از بودجه مرصف کنم یا 

بودجه ام اشتباه باشد، چه کار کنم؟
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اگر مطابق بودجه  خود مرصف نکنید رشکت تان به شکست مواجه خواهد شد، ولی بهرت است بدانید که چرا بیش تر یا کمرت از مقدار تعیین شده مرصف کرده اید 

و برای جلوگیری از تکرار آن اقدام کنید. گذشته را منی توان تغییر داد ولی از آنچه اتفاق افتاده است می توان درس و برای آینده تصمیم بهرت گرفت.

از عدم رعایت بودجه هراسان نشوید، در عوض بر یافنت دلیل آن مترکز منایید. مطمنئ شوید که متام داده های الزم را برای تحلیل علت و چگونگی تفاوت 

غیرمنتظره در بودجه  خود جمع آوری منایید تا برای اصالح آن پالن گذاری بتوانید. بطور مثال، نادیه 20% افزایش در فروشات گند افغانی در فصل دوم و سوم 

سال پیش بینی کرده بود. در فصل دوم او متوجه شد که افزایش اتفاق نیافتاد و این باعث شد که در کل سال از بودجه خود عقب مباند. او بجای نگرانی، باید 

دریابد چه چیزی تغییر کرده و چرا بودجه  خود را تامین  نتوانسته است. آیا در مد لباس هایی که می سازد مشکل وجود دارد؟  یا انواع تازه ی لباس به بازار آمده  

که او از آن ها مطلع نیست؟ آیا مشکل در بازاریابی وجود دارد؟ یا شاید همکارش پالن را تغییر داده بدون آنکه به او اطالع دهد. او باید دالیل موجود را دریابد 

و بار دیگر بودجه  خود را با دقت بیشرت پالن منوده و این دالیل را مدنظر گیرد.

معموالً سه دلیل در عدم تطبیق بودجه وجود دارد:

توافق کتبی واضح درمورد آنچه قرار بود انجام شود و مقدار هزینه  که هیچ کدام وجود نداشته است.	 

توافق انجام شده عملی نگردیده باشد )بطور مثال، شام انوایس صادر نکرده اید یا مشرتی شام پول انوایس را نپرداخته است(.	 

چیزی خارج از پالن اتفاق افتاده، یا کسی غیر از شام تصمیمی گرفته بدون آنکه اهمیت و نتایج آن تصمیم را بفهمد.	 

وقتی براورد اشتباه خود را دریافتید، یا فهمیدید که مصارف واقعی شام با بودجه چه تفاوت دارد، آن وقت بودجه  خود را مطابق براوردهای دقیق تر اصالح کنید. 

فوراً اقدام کنید و بطور منظم بودجه خود را بازنگری کنید )حداقل ماه یکبار( تا تفاوت ها را پیدا و اصالح کنید. بودجه هرگز کامل و ایده آل نخواهد شد اما 

شام باید بطور دوامدار آن را اصالح کنید و براوردهای خود را دقیق تر سازید.

در قضیه  نادیه، او فروشات خود را برای فصل دوم بررسی کرد و متوجه شد که او برای فروش لباس هایی سبک بهاری برنامه ریزی کرده  ولی امسال زمستان 

خالف معمول رسدتر و طوالنی تربوده است.  بناً مردم لباس بهاری را که او به تعداد زیاد ساخته بود را  منی خریدند. با درک این مساله، نادیه توانست بودجه 

را بقدر کافی  او کمک کرد در فصل سوم فروشات خود  به  تبلیغ کند. اعالنات  را  با معتدل تر شدن هوا لباس های نازک  تا  را تعدیل کند  اعالنات فصل سوم 

افزایش دهد و رضر فصل دوم را جربان کند.

K بیشرت بدانیم
 

نگذارید تفاوت بودجه مزاحم پیرشفت کارتان شود. معلومات مورد نیاز را گرداوری کنید تا بدانید بودجه و هزینه های واقعی شام در کجا تفاوت داشته است. به 

بزرگرتین تفاوت های موجود در هر بخش بودجه خود مترکز منایید. تفاوت جزئی در یک بخش بودجه نسبت به تفاوت کالن تر در بخش دیگر اهمیت کمرت دارد. 

بطور مثال، شاید شام در بخش اعالنات در ماه جاری کمی بیشرت از مقدار مورد انتظار مرصف کرده باشید. ولی درعین حال فکر می کردید که مقدار بیشرت 

خواهید فروخت. نکته ی اصلی که باید توجه کنید این است که چرا به مقداری که انتظار داشتید فروخته نتوانستید. آیا تخمین تان بیشرت یا کمرت از مقداری 

بود که در ماه جاری باید می فروختید؟ آیا اعالنات غیرموثر بود؟ وقتی درمورد تجارت خود اطالع بدست آوردید، هنگام ارزیابی عملکرد، می توانید این ارقام را 

تعدیل کنید تا مطمنئ شوید که توجه و وقت تان به کارهای درست رصف و متمرکز میگردد.

به جزئیات هر بخش توجه کنید تا بدانید چه اتفاق افتاده است و از خود بپرسید »چرا؟« یک مشکل می تواند منابع احتاملی فراوان داشته باشد، و ممکن است 

نتوانید جواب متام سوال ها را پیدا کنید، ولی باید چیزی را که قابل اصالح و بهبود است، پیدا کنید. اگر شام ندانید چه اتفاق افتاده و چرا تفاوت ایجاد شده، 

از کسان دیگری چون محاسب، مشاور یا تاجر دیگر کمک بخواهید.

راه حلی برای مساله ی مورد نظر پیدا کرده و اقدام عملی منایید. وقتی مشکل را دریافتید، براورد خود را تغییر دهید یا اقدام تجربی را که فکر می کنید منجر 

به بهبود خواهد شد، روی دست گیرید. ممکن است این اقدام چیز ساده ای چون افزایش قیمت فروش یا چیز پیچیده ای چون بازنگری پروسه ی تولید باشد. 

هریکی از این اقدامات ممکن است یک مقدار زمان، انرژی و پول نیاز داشته ولی برای تجارت شام نتیجه مثبت داشته باشد.

مشخص سازید که در ماه آینده چه تغییر مثبتی باید وارد شود و آن را ثبت کرده با اعضای تیم خود رشیک سازید. مطمنئ شوید که تعریف شام از تغییر مثبت 
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قابل اندازه گیری باشد )مثل کاهش ضایعات در پروسه  تولید، کاهش مرصف آب و برق یا نرخ باالتر فروشات(.

اگر متوجه شدید که تغییر عمده ای رخ داده )یا در بودجه  اصلی خود چیز مهمی را رعایت نتوانسته اید(، برای مدت باقی مانده  سال )نه تنها برای ماه بعد(  

پیش بینی جدید انجام دهید. مشخص سازید که برای پوشش تفاوت بودجه به پول بیشرت نیاز دارید یا تغییرات دیگری را عملی کنید. نکته ی مهم این است که 

هرچه زودتر مشخص سازید که کجا و چرا تفاوت در بودجه بوجود آمده است و اقدام اصالحی الزم را انجام دهید، بهرت خواهد بود.

C تعریف اصطالحات این بخش

اعالنات- تالش و اطالع رسانی برای متقاعد کردن مخاطبین مورد نظر تا محصول و خدمات شام را خریداری منایند.

انوایس- لیست اشیا و خدماتی ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت شود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

نقطه رسبرس چیست و چرا باید آن را بدانم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار پول نیاز خواهم داشت و مطمنئ شوم که مصارفم را تامین کرده میتوانم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه تخمین بزنم که فروشات ساالنه ام چقدر خواهد شد؟ 10. بودجه سازی 	 

چگونه مصارف آینده ام را تخمین کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

اگر بودجه ام نشان دهد که مفاد نخواهم کرد، چه کنم؟ 10. بودجه سازی	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ورق ضمیمه مرور ماهوار بودجه  
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در بودجه ام پیش بینی کرده  
بودم که عاید خواهم داشت.



   بودجه سازی   |   41

L اساسات

بودجه فقط یک براورد است و مهم چیزی است که شام عمالً انجام می دهید )آنچه در صورت حساب های مالی شام نشان داده شده(. نداشنت پول نقد کافی مشکل 

بزرگی برای رشکت شامست. این مشکل را شناسایی کرده و فوراً اصالح کنید. مشکل نقدینگی در رشکت را نادیده  نگیرید و فکر نکنید که خود بخود حل خواهد شد.

وقتی مسایل مالی ماهوار را بررسی می کنید، به بیالنس نقد خود نیز توجه کنید. حتی اگر به رقم مفاد/رضر پالن شده  خود نزدیک هم باشید، بازهم ارزیابی 

کنید که آیا بیالنس نقدینگی  شام به حد مورد انتظار نزدیک است یا خیر. اگر بیالنس نقدی شام به پالن نزدیک نیست، صورت حساب درامد خود را تحلیل 

کنید تا دریابید تفاوت در کجاست و چرا تفاوت بوجود آمده است. مطمنئ شوید که متام معلومات مورد نیاز را  جمع آوری کنید تا تحلیل کنید که چه چیز و چرا 

باعث تفاوت غیرمنتظره در بودجه  شام شده است تا برای اصالح آن برنامه ریزی کرده بتوانید.

برخی دالیل عام برای کم شدن پول نقد نسبت به آنچه فکر می کردید وجود دارد. فروش کم و مرصف زیاد پول دو عامل عمده اند که باید مدیریت شوند.  یا 

شاید شام قرضه ای را که انتظار داشتید، گرفته نتوانستید و یا به قرضداران پول بیشرت از آنچه فکر می کردید پرداخته اید. شاید مشرتیان شام به موقع پول شام 

را منی پردازند. شاید تجهیزاتی خریده اید که در پالن تان نبوده یا به قیمت باالتر از حد پالن شده آن ها را خریده اید. بطور مثال، وقتی دکان پرچون فروشی 

داشته باشید، شاید به قدری فروخته نتوانید که پول تهیه کننده را بپردازید. یا ممکن است به تهیه کنندگان خود بسیار زود پول بپردازید و از خریداران دیر 

تر پول بدست آورید. . برای آن که مطمنئ شوید پول مورد نیاز را در موقع مناسب در اختیار دارید، تدابیری بسنجید که به تهیه کنندگان دیرتر پول دهید و از 

مشرتیان خود به زودترین فرصت ممکن پول را بدست آورید.

K بیشرت بدانیم

از آنچه براورد کرده بودید  مفاد کمرت تنها چیزی نیست که باعث کاهش پول نقد در حساب بانکی شام می گردد. هروقتی که متوجه شدید که بیالنس نقد 

افتاده و بعداً  اتفاق  تا مشکل خود را شناسایی منایید. دریابید که چرا مشکل  پیدا کنید. معلومات کافی جمع آوری کنید  دلیل آن را فوراً  تفاوت دارد، حتامً 

اقدام مناسب را انجام دهید.

اگر کمرت از مقدار مورد انتظار پول نقد داشته باشید، معموالً یکی از دالیل ذیل در کمبود پول نقش دارد:

به مقدار کافی فروش نداشته  یا در اداره  رشکت خود پول بسیار زیاد مرصف منوده اید.	 

مشرتیان تان پول را به موقع نپرداخته  یا شام به خریداران خود  زودتر پول می پردازید.	 

تجهیزات یا سایر دارایی های دراز مدت را در برنامه نداشته ولی  خریداری منوده اید. یا به قیمت باالتر از حد تعیین شده در بودجه آن ها را خریده اید. یا 	 

تجهیزات و دیگر دارایی های دراز مدت را مطابق پالن نفروخته اید.

قرضه/رسمایه گذاری مورد انتظار خود را بدست نیاورده اید یا تأدیات شام به صاحبان قرض/رسمایه گذاران نسبت به آنچه فکر می کردید تفاوت داشته است.	 

چیزی خالف حالت عادی یا خارج از کنرتل شام اتفاق افتاده است. مثل انفجار در نزدیکی دفرت که باعث تخریب شده، یا مصارفی که شام در بودجه 	 

نگرفته اید. مدنظر 

با آنها متاس بگیرید و تعهدات شان را یادآوری منوده خواستار پرداخت پول شوید. می توانید قراردادهای خود را  اگر در تأدیات مشرتیان خود مشکل دارید، 

تغییر دهید و در آن برای مشرتیان بار اول، رشط پیش پرداخت را مد نظر گیرید. یا تأدیات دوره ای و قسطی در جریان پروژه را بجای پرداخت کامل پس از 

تکمیل کار، در قرارداد بگنجانید.

برای رشایط بهرت با تهیه کنندگان خود مذاکره کنید. در کار با تهیه کنندگان بزرگ راه هایی را درنظر گیرید که برای شام بهرت باشد. مثل تهیه ی بیل ماهوار 

)بجای انوایس انفرادی(، تخفیف در پرداخت زودهنگام یا خرید عمده. بطور مثال، در دکان پرچون فروشی، خوب است که با تهیه کنندگان خود مذاکره کنید 

که در آخر هر ماه پول شان را بپردازید، نه در پایان هر هفته که در افغانستان معمول است.

اگر در رسمایه گذاری های خود مشکل دارید، باید مشکل را با تهیه کنندگان )درصورت خرید تجهیزات( یا خریداران )درصورت فروش تجهیزات( در میان بگذارید. فکر 

نکنید که کارها خودبخود بهرت خواهد شد، بلکه مشکل شناسایی شده را با دیگران در میان بگذارید و برای یافنت راه حل با طرف های ذیدخل مشوره کنید.
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اگر مسایل نقدی شام مربوط به تأمین منبع مالی است، در آنصورت نیز باید فوراً مساله را با دیگران مطرح کنید. اگر قرضه دهنده یا رسمایه گذار پول الزم را 

نپرداخته است، فوراً بصورت کتبی برای شان اطالع دهید. از آنان بطور مودبانه ولی جدی بخواهید که تعهدات خود را عملی کرده  و از آنان بخواهید که بطور 

مشخص بگویند پول را چه وقت تحویل خواهند داد.

به همین منوال، اگر شام نتوانید به کسی که قرضدارش هستید به موقع پول بدهید، به آن شخص یا اداره بطور کتبی اطالع دهید که چرا پول را به موقع داده 

منی توانید. معلوماتی را که درمورد مشکل پیش آمده بدست آورده اید با آنان رشیک سازید تا بدانند که چرا با کمبود پول نقد مواجه شده اید.  برای رفع مشکل چه 

کار خواهید کرد؟ برای آنان پالن برگشت به حالت عادی و پرداخت دین شان را ارایه کنید. به این طریق شام شانس حفظ روابط نیک تان را افزایش خواهید داد.

C تعریف اصطالحات این بخش

دارایی ها- هرچیز با ارزشی که در ملکیت رشکت شام قرار دارد.

جریان  حساب  صورت  و  رضر  و  مفاد  صورت حساب  شیت،  بیالنس  شامل  که  را  تشبث  یک  مالی  فعالیت های  رسمی  ریکاردهای  مالی-  های  صورت حساب 

نقدینگی میباشند را در بر میگرند. 

صورت حساب مفاد و رضر- سند مالی که تفاوت عواید )درامد( ومصارف را نشان می دهد.

انوایس- لیست اشیا و خدماتی ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت شود.

نفع/ فایده خالص - مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید  شام باقی می ماند.

فروشندگان- افراد یا تیم که محصوالت و خدمات رشکت را در اختیار مستهلک نهایی قرار میدهد. 

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

صورت حساب های مالی چیست و چرا به آن ها نیاز دارم؟ 12. مدیریت مالی	 

بودجه من چه تفاوتی با صورت حساب مالی دارد؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار پول نیاز خواهم داشت و مطمنئ شوم که مصارفم را تامین کرده میتوانم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه تخمین بزنم که فروشات ساالنه ام چقدر خواهد شد؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه مصارف آینده ام را تخمین کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

اگر بودجه ام بگوید که به پول نقد نیاز دارم، چه کار کنم؟ 10. بودجه سازی	 
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.11
بودجه را برای چه مدت بسازم؟
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L اساسات

بودجه شام را در رهربی و سنجش تشبث تان کمک می کند. به این دلیل شام در کوتاه مدت به جزئیات بیشرت نیاز دارید ولی با گذشت زمان این نیاز کمرت 

می شود.

چون پروسه  بودجه سازی دارای تفصیل و جزئیات است، ایجاب می کند که درمورد کار خود به شیوه ی متفاوت فکر کنید. لذا ساخنت بودجه سال یکبار مناسب 

و بیشرت از آن موثر نخواهد بود. نورم معمول برای بیشرت انواع گزارش دهی ها مدت یک سال است. لذا توصیه می شود که بودجه  مفصل برای سال آینده  خود 

تهیه کنید.

مهم است که درمورد آینده ی رشکت خود تصویر روشنی به ذهن داشته باشید. بخصوص اگر کارتان فعالً منفعت زا نباشد، یا بخواهید منابع مالی بیشرت بدست 

آورید. قرضه دهندگان و رسمایه گذاران پیش از پرداخت پول می خواهند مطمنئ شوند که شام برای مدت طوالنی تری سنجش وبرنامه ریزی کرده اید. شام نیز 

اگر بخواهید پول خود یا خانواده را رسمایه گذاری کنید، باید این اطمینان را حاصل کنید.

K بیشرت بدانیم

بیشرت تشبثات بودجه  مفصل ماهوار برای سال پیش رو و یک پالن جامع  تر برای 2 تا 4 سال آینده دارند. این دو نوع پالن لزوماً نباید از هم جدا باشند بلکه 

می توان آن ها را در یک پروسه ی واحد یا عین فایل اکسل  یا سند ورقی گنجانید. به فایل اکسیل  خود ستون های تازه بیافزایید تا بتوانید ماه های آینده را به 

آسانی پیش بینی کنید.

آینده به صورت کامل قابل پیش بینی نیست، لذا هرگز جواب صحیح و بی نقص منی توان برای سوال های آینده داد. اما چند مساله بر برنامه ریزی 

آینده  شام تاثیر گذار می باشند:

رشایط الزم گزارشدهی شام چیست؟ آیا مالیات، متدید جواز یا سایر استندردهای تجاری را بطور ساالنه باید گزارش بدهید یا زودتر از آن؟ اگر نیاز است 	 

که در دوره های مشخص )سه ماهه، شش ماهه و غیره( گزارش بدهید پس از گنجانیدن این جزئیات در بودجه تان اطمینان حاصل کنید.

رشکت را تا چه زمان می خواهید در ملکیت خود داشته باشید؟ آیا می خواهید در مدت چند سال آن را به فروش برسانيد، یا برای چند دهه می خواهید 	 

همچنان در ملکیت خود نگه دارید؟ هرچه زودتر بخواهید بفروشید، درمورد ارزش رشکت خود معلومات بیشرت نیاز خواهید داشت. یعنی درمورد وضعیت 

رشکت تان هنگام فروش باید پیش بینی های مفصل داشته باشید.

آیا درنظر دارید که پول بیشرت رصف رشکت خود کنید؟ اگر چنین است، باید بدانید که آن پول را چه زمان دوباره بدست خواهید آورد، لذا در آن صورت 	 

حداقل باید بودجه ای بسازید که به شام اجازه دهد حداقل سه سال آینده را پیش بینی کنید.

برای تهیه  بودجه  طوالنی مدت تر، اول یک بودجه مفصل 12 ماهه بسازید. بعد، برای دوره های آینده ستون های تازه عالوه کنید. سال های بعد را می توانید 

بصورت ماهوار، فصل وار و شش ماهه بسنجید. اگر از برنامه ی اکسل یا نرام افزار مشابه دیگر استفاده می کنید سنجش ماهوار بسیار آسان است، ولی درصورت 

استفاده از ورق، بودجه سازی به صورت فصل وار و شش ماهه بهرت خواهد بود.

بودجه ابزاری برای درک و پالن گذاری تجارت شام نه تنها برای سال آینده بلکه برای مدت طوالنی تر نیز می باشد. هدف، رسیدن به نقطه کامل و بی نقصی 

نیست بلکه نکته اساسی داشنت ابزاری است که معلومات الزم را برای اتخاذ تصامیم درست و مبتنی بر اطالعات مهیا سازد.

C تعریف اصطالحات این بخش

رسمایه گذار- فرد یا رشکتی که به امید منفعت مالی پول خویش را در یک تشبث رسمایه گذاری میکنند. 

نفع/ فایده خالص - مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید  شام باقی می ماند.
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B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بودجه چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه بودجه بسازم؟ 10. بودجه سازی	 

آیا بودجه  را باید خودم بسازم؟ 10. بودجه سازی  	 
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.12
درصورتی که بودجه ام نشان دهد که 

منفعت  نخواهم کرد، چه کار باید بکنم؟
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برای آنکه یک تجارت نوتأسیس به حالت نفع دهی برسد، به زمان نیاز دارد و نفع دهی معموالً فوراً پس از تأسیس اتفاق منی افتد. هدف تجارت و تشبث کسب 

پول است. لذا باید مطمنئ باشید که رشکت شام نسبتاً زود به نفع دهی خواهد رسید. نفع نکردن به این معناست که شام تا زمانی که رشکت تان به نفع دهی 

برسد، باید برای ادامه تجارت تان پول بپردازید. هرقدر این مدت طوالنی تر شود، باید به هامن نسبت پول بیشرت باید مرصف کنید. از ایرنو رسیدن به نفع/ 

فایده خالص اولویت شام است. بودجه  یک سال مالی ممکن است بدون نفع  باشد. اما پالن تجارتی تان که معموالً برای دورده  طوالنی تر تهیه می شود، بصورت 

واضح نشان دهد که رشکت شام در آینده ی قابل پیش بینی به نفع دهی خواهد رسید.

نیاز دارد. اگر بودجه  طوالنی مدت شام نشان دهد که در  تا 24 ماه زمان  رشکت های تازه تأسیس برای رسیدن به حالت نفع دهی معموالً به 18 

این مدت به منفعت زایی نخواهید رسید، در آنصورت باید مودل تجاری خود را بازنگری کنید. اگر بودجه تان نشان دهد که به نافعیت  دست پیدا 

نخواهید کرد، نکات کلیدی ذیل را مدنظر بگیرید:

یا 	  آیا تخمین های شام بسیار محافظه کارانه است  یا خیر.  و تعدیل دارد  به اصالح  نیاز  تا دیده شود که  بازنگری کنید  را  و پیش فرض های خود  براوردها 

بلندپروازانه؟ خیلی 

تهیه  	  مرصف  از  بیشرت  قیمتی  به  را  فروشات  آیا  است؟  کم  خیلی  کارمندان تان  تعداد  آیا  منی کنید.  نفع  بودجوی  سال  این  در  چرا  که  سازید  مشخص 

محصول تان انجام مي دهید؟ آیا بسیار رسیع افراد را استخدام می کنید و هزینه های کارتان بلند است؟ ببینید که آیا تغییر ىاىن اولويت ها كمك خواهى 

كرد تا زودتر به نفع برسید.

اطمینان حاصل کنید که کار مورد نیاز تان را انجام داده می توانید. آیا به اندازه کافی به تجارت تان باور دارید تا وقت، انرژی و پول تان را تا زمانی که 	 

تجارت شام به حالت دهی می رسد رصف کنید.

K بیشرت بدانیم

وقتی متوجه می شوید که رشکت تان نفع نخواهد کرد نگران خواهید شد. بخصوص اگر مدتی از کارتان سپری شده باشد. دلرسد نشوید و برای درک آنچه بودجه 

درمورد تجارت تان به شام می گوید، وقت بگذارید.

خوبی و موثریت بودجه به درستی فرضیات و برآوردهای آن وابسته است. قبل از نتیجه گیری، به فرضیات خود نگاهی بیاندازید و ببینید که چقدر واقع بینانه 

می باشند. یک راه این است که سناریوهای متفاوت محتاطانه کارانه و بلندپروازنه را در بودجه  کنونی خود بررسی کنید. ببینید که هریکی از این سناریوها راهی 

برای نزدیک شدن به حالت منفعت زایی به روی شام می گشاید یا خیر.  حسنا سال گذشته در کار خود پیش بینی کرده بود که به تعداد 250 پایه کمپیوتر 

خواهد فروخت. در اواخر سال او متوجه شد که حتی به هدف متوقعه نزدیک هم نشده است. او فقط 50 پایه فروخته  و تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده 

بود. ایشان مضطرب شده ، اما متوجه شد که انتظارات اش درمورد احتامل فروشات بسیار باال بوده است. سال گذشته او نفعی بدست نیاورد. اما برای سال 

بعد مصارف ثابت خود را به شدت پایین آورد و از طریق تبلیغات و اعالنات بر افزایش فروشات خود مترکز کرد. او فرضیات خود درمورد فروشات و مصارف را 

تعدیل کرد. وی در شش ماه بعد  به نقطه رسبرس رسید و توانست آن قدر کمپیوتر بفروشد که مصارف خود را جربان  کند. بعد از آن تغییرات، ایشان  به حالت 

کسب منفعت رسید.

جدول ذیل بودجه  و فروشات واقعی سال گذشته و امسال حسنا را نشان می دهد:

سال جاری سال گذشته

واقعی بودجه فرضیات واقعی بودجه فرضیات عایدات

162,500 125,000 فروش 250 در 

بودجه

فروش واقعی 

325

25,000 125,000 فروش 250 پایه فروش کامپیوتر 

به مبلغ 500 

افغانی
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162,500 125,000 25,000 125,000 مجموع عایدات

هزینه اجناس 

فروخته شده/ 

هزینه فروش ها

65,000 50,000 50,000 50,000 کمپیوتر ها ) 

قیمت 200 

افغانی(

65,000 50,000 50,000 50,000 مجموع اجناس 

فروخته شده/ 

مصارف فروش 

ها

مصارف فروش 

و بازاریابی

4,000 4,000 500 1,000 ترویج

7,500 7,500 1,000 2,000 اعالنات

11,500 11,500 1,500 3,000 مجموع مصارف 

اعالنات و 

فروشات

مصارف اداری

3,000

1,500

7,500

3,000

1,500

7,500

3,000

1,500

7,500

3,000

1,500

7,500

کرایه )دکان+ 

نگهداری(

تجهیزات

کارمندان دکان

12,000 12,000 12,000 12,000 مجموع مصارف 

اداری

7,400,000 5,150,000 3,850,000 6,000,000 نفع/ زیان خالص

راه هایی را برای تعدیل آنچه قبالً انجام داده اید )یا پالن انجام دادنش را دارید( را بسنجید تا به نتایج بهرت دست یابید. اگر فعالً یافنت مشرتی جدید 6 هفته 

وقت می گیرد، ارزیابی کنید که برای کوتاه کردن این مدت چه کار می توانید انجام دهید. آیا ممکن است که از مشرتیان کنونی خود سفارش بیشرت بگیرید؟ 

اگر قیمت خود را 10% افزایش دهید چه اتفاق خواهد افتاد؟ ممکن است برای بررسی جنبه های متفاوت کارتان به یک مقدار فعالیت و بازنگری نیاز داشته 

باشید. آیا در فروشات بیش از حد محتاط هستید؟ آیا می توانید مقدار بیشرت بفروشید یا قیمت خود را افزایش دهید؟ آیا در بخش مصارف بسیار محافظه کار 

هستید؟ آیا اقالمی که می خرید واقعاً هامن قدر می ارزد یا می توانید برای قیمت بهرت مذاکره کنید؟ آیا افراد را پیش از وقت استخدام می کنید؟ آیا مسئولیت ها 

را به کارمندان تان واگذار منی کنید؟ آیا افرادی را استخدام می کنید که مهارت های مورد نیاز شام را ندارند؟

نکته  کلیدی این است که ببینید چگونه می توانید تعداد افراد کمرت استخدام کنید. مدتی را برای بررسی تغییرات احتاملی در کاروبار خود رصف کنید. وقتی 

مطمنئ شدید که فرضیات و براوردهای تان درست است و برای بهبود پروسه های کاری متام اقدامات الزم را انجام می دهید، در آن صورت باید از خود بپرسید 

که آیا در این مودل تجارت یا رسمایه گذاری هرگز فرصت منفعت زایی است یا خیر؟

مشرتیان باید برای محصول یا خدمات شام بیشرت از آنچه برای تهیه و تحویل دهی آن ها مرصف می کنید، پول بپردازند تا تجارت شام به نفع دست یابد. راهی 
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پیدا کنید که مردم به شام پول بیشرت بپردازند یا هامن محصول و خدمات را به قیمت پایین تر به شام عرضه کنند.

اگر به این نتیجه رسیدید که در مودل تجارت شام فرصت منفعت زایی نیست، بهرت است از رصف وقت، پول و انرژی در آن مودل کار فوراً رصف نظر کنید.

اگر باور داشته باشید که به شیوه ی کنونی به نفع دست خواهید یافت، اما نه در سال پیش رو، در آن صورت باید نسبت به کل رسمایه گذاری )پول و زمان( که 

قادراید در رشکت خود انجام دهید، باید برنامه ی روشن داشته باشید. برای خود اهداف واضح تعیین کنید تا دریابید که به سمت کسب نفع در حرکت بوده و 

اطمینان حاصل کنید که همیشه در مسیر درست حرکت می کنید. بطور مثال، شیرینی فروشی حلیمه در آغاز چند نوع قهوه و کلچه می فروخت. هزینه های 

ثابت کارش باال بود و او متوجه شد که شیرینی فروشی اش تنها با قهوه و کلچه نفع خواهد کرد. لذا چند نوع کیک، چای، خوراکی های آماده و جوس به مینوی 

خود افزود. او بعد از تحقیق به این نتیجه رسید که چند محصول جانبی را بدون افزایش مصارف ثابت خود می تواند به لیست خود بیافزاید. حلیمه باید شیوه ی 

کار خود را تنظیم می کرد تا به نفع دست می یافت. با این کار، هزینه های ثابت او تغییر منی کرد، اما هزینه های غیرثابت کوچک محصوالت تازه باعث افزایش 

فروشات او می شد. در مقایسه با بودجه ای که او برای امسال تهیه کرده بود، شیرینی فروشی او بسیار بیشرت نفع کرد و او ارقام و فرضیات بودجه خود را مطابق 

برنامه ی جدید تعدیل کرد.

C تعریف اصطالحات این بخش

اعالنات- تالش و اطالع رسانی برای متقاعد کردن مخاطبین مورد نظر تا محصول و خدمات شام را خریداری منایند.

نقطه رسبرس- جایی  است که مقدار عواید مساوی با  مقدار هزینه ها بوده  و پس از آن شام مفاد بدست می آورید. 

هزینه های ثابت- مرصفی که با تغییر تعداد فروش محصوالت ثابت می ماند.

نفع/ فایده خالص- مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید  شام باقی می ماند.

تبلیغات- اقدام کوتاه مدتی که برای تغییر عادت خرید مشرتی انجام می گیرد. مانند لیالم و تخفیف.

هزینه های غیر ثابت- پولی که برای تهیه و فروش محصوالت مرصف می شود و متناسب با فروش هر محصول افزایش یا کاهش می یابد.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

مفاد  چیست و چگونه نفع خود را تعیین کنم؟ 12. مدیریت مالی 	 

نقطه رسبرس چیست و چرا باید آن را بدانم؟ 12. مدیریت مالی	 

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار پول نیاز خواهم داشت و مطمنئ شوم که مصارفم را تامین خواهم کرد؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه تخمین بزنم که فروشات ساالنه ام چقدر خواهد شد؟ 10. بودجه سازی 	 

اگر بیش از بودجه مرصف کنم یا بودجه ام اشتباه باشد، چه کار کنم؟ 10. بودجه سازی	 

اگر بودجه ام نشان دهد  که به پول نقد نیاز دارم، چه راهکار را در پیش گیرم؟ 10. بودجه سازی 	 
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اگر بودجه ام نشان دهد  که به پول نقد 
نیاز دارم، چه راهکار را در پیش گیرم؟
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L اساسات

هدف شام بعنوان متشبث، ساخنت کار منفعت  زا است. ولی منفعت کردن به معنی این نیست که شام همیشه پول نقد در بانک خواهید داشت. ممکن است 

نفع کنید اما پول نقد کافی برای پرداخت مصارف خود نداشته باشید. داشنت بودجه عملیاتی و نقدی برای پالن گذاری تجارت بسیار مهم است تا مطمنئ شوید 

که رشکت تان نفع می کند و در عین حال پول نقد کافی نیز در اختیار دارد.

وقتی در آینده کارتان رشد منوده به منفعت می رسد، باید بدانید که آن زمان برای اداره ی رشکت خود به چه مقدار پول نیاز دارید. برای پاسخ دادن 

به این سوال، باید نکات ذیل را بدانید:

بطور دقیق تا زمان رسیدن به نفع به چه مقدار پول نیاز دارید؟	 

آن پول نقد را برای چه مرصف خواهید کرد؟	 

منبع پول نقدی که رشکت شام را تا زمان رسیدن به نفع فعال نگهدارد، کدام اند؟	 

اقدام کنید و موضوع را نادیده  وقتی دانستید که رشکت شام به پول نقد نیاز دارد و مقدار پول نقد مورد نیاز و چگونگی استفاده  آن را مشخص کردید، فوراً 

نگیرید. پالن بسازید و درمورد یافنت منابع متویلی که برای ادامه ی کار رشکت نیاز دارید فعاالنه تالش کنید.

K بیشرت بدانیم

تشخیص نیازتان به پول بیشرت برای پرداخت مصارف گام مناسب است. بعد از آن باید بفهمید که به چه مقدار پول و چه مقدار زمان نیاز خواهید داشت. تا 

جایی ممکن این مسایل را مشخص و واضح سازید. گاهی متشبثان به رسمایه گذاران یا قرضه دهندگان مراجعه می کنند بدون آن که دقیقاً بدانند چه مقدار 

پول و برای چه زمان نیاز خواهند داشت.

فوزیه و شوهرش در قندهار رشکت میوه  خشک دارند. آنان معموالً با کمبود پول مواجه اند و در پرداخت مصارف خود مشکل دارند. یک روز شوهر او پیشنهاد 

کرد که اگر مبلغ 50،000 افغانی برای یک سال قرض بگیرند متام مشکالت مالی شان حل خواهد شد. فوزیه و شوهرش به یک بانک محلی مراجعه کردند. بعد 

از بررسی پیشنهاد و صورت حساب های مالی شان، بانک گفت که مبلغ 25،000 افغانی برای شان قرض خواهد داد. طبق بررسی بانک مبلغ مورد نیاز فوزیه و 

شوهرش 25،000 افغانی بود و قرضه  بیشرت برای شان سودمند نبود. پیشنهاد قرضه دهنده بر چند عامل ذیل استوار بود:

تجارت آنها به اندازه ای پول نیاز داشت که در ماه هایي كه فروش ىر آن پایین است،  بتواند تهیه کنندگان خود را پول کافی بدهند.	 

در مواقع خاصی چون رخصتی عید، تقاضا برای میوه ی خشک بسیار باال میباشد. قرضه دهنده به فوزیه و شوهرش اجازه می داد که فقط زمانی سود 	 

بانکی بدهند که از قرضه استفاده می کنند )بجای آن که کل پول را حتی زمانی که نیاز نداشته باشند در حساب بانکی خود نگه دارند(.

فوزیه و شوهرش مبلغی قرضه ی مورد نیاز خود را بطور کلی تخمین کرده بودند. بانک اما محاسبه کرد که رشکت بیش از 25،000 افغانی برای ادامه ی 	 

کار خود نیاز نداشت. مبلغ 25،000 باقی مانده، اضافی بود و سود بانکی آن مرصف غیررضوری به دوش رشکت می گذاشت.

مهم است که مقدار پول نقد را که در آینده نیاز خواهید داشت، وقت مورد نیاز و مورد استفاده  آن را بطور دقیق برآورد منایید.

اگر یک عضو خانواده از شام پول قرض بخواهد، ولی شام ندانید چه مقدار و چه وقت نیاز دارد و چه وقت آن را بازپرداخت خواهد کرد، ممکن است در دادن 

قرض به او تردید کنید. اما اگر او با پالن واضح نزد شام بیاید و بدانید که مبلغ 5،000 افغانی در ماه جاری و 5،000 افغانی شش ماه بعد رضورت خواهد داشت 

و باز پرداخت پول را سه ماه بعد از آن رشوع خواهد کرد، در آن صورت ممکن است بیشرت اعتامد کنید و بخواهید به او پول قرض دهید.

برای آن که بدانید به چه مقدار پول نیاز دارید، بودجه  نقد خود را بررسی کنید. کمبود متام ماه هایی را که جریان نقد شام منفی است جمع کنید. حاصل 

نیاز نداشته باشید. ببینید که در کدام ماه به بیشرتین پول نیاز خواهید داشت تا  جمع، پول نقد مورد نیاز شام خواهد بود. ممکن است متام آن پول را فوراً 

برای تهیه  آن پول برنامه ریزی کنید.
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دوم، مشخص کنید که آن پول را برای چه و در کجا استفاده خواهید کرد. در ذیل موارد معمول استفاده  پول نقد ارایه می گردد:

رسمایه  در گردش- یعنی شام به پول نقد برای پوشش هزینه های تهیه و نگهداری موجودی یا پرداخت تفاوت بین حسابات دریافتنی و حسابات پرداختنی خود نیاز دارید. 

این نوع نیاز به پول نقد معموالً دوامدار است، و در رشکت هایی که خودشان محصوالت را تولید می کنند یا مقدار موجودی شان بسیار زیاد است، مبلغ بزرگی می تواند باشد.

رسمایه گذاری ثابت- یعنی شام برای خرید تجهیزات یا رسمایه گذاری  های بزرگی چون خرید ماشین آالت به پول نقد نیاز دارید. این نوع نیاز به پول نقد 	 

حساب شده است و باید آن را به آسانی بتوان نشان داد که این رسمایه گذاری در آینده برای رشکت فواید عمده به بار خواهد آورد. بطور مثال، خرید ماشین 

بسته بندی خودکار تنها درصورتی خوب است که محصوالت را رسیع تر، با کمرتین ضایعات و فنی تر از روش های فعلی بسته بندی کند.

جلب مشرتی یا انکشاف محصول- یعنی شام پول نقد را برای بازاریابی یا تبلیغ محصوالت خود یا معرفی محصوالت جدید نیاز دارید. این نوع نیاز به پول 	 

نقد باید در زمان مشخص باشد. برخی نیازهای عادی بازاریابی همیشه قابل پیش بینی است ولی وقتی تعداد مشرتیان شام به حد معین رسید، قیمت 

فروشات تان باید به قدری بلند باشد که هزینه های جاری بازاریابی خود را جربان  کنید.

نیاز نقدی می تواند هشدار باشد، چون نشان می دهد 	  این نوع  بازپرداخت کنید.  را  تا قرضه ی موجود  نیاز دارید  به پول نقد  پرداخت قرضه- یعنی شام 

که شام قادر به براوردن تعهدات خود نیستید. بازهم، اگر تعداد مشرتیان تان به قدر کافی باشد، شام باید بتوانید از منبع عواید تجارت خود قرضه ها را 

بپردازید.

نکته  آخر این که شام می توانید منبع نقدی دیگری را برای پوشش دادن مبلغ که در آینده با کمبود پول نقد مواجه میشوید پیدا کنید. اگر دریافتید که بزرگرتین نیاز 

نقدی شام برای رسمایه ی در گردش است، رشایط تأدیات مشرتیان را تغییر دهید )مثالً از آنان پول پیش پرداخت بخواهید، یا در مقابل پرداخت زودهنگام مشرتیان 

کالن تخفیف بدهید(. این امر ممکن است نیاز نقدی شام را با رسازیر کردن زودتر پول نقد به رشکت رفع کند. می توانید برای رشایط بهرت با تهیه کنندگان خود نیز 

مذاکره کنید )مثالً به شام اجازه دهند دیرتر پرداخت کنید(، یا بجای پرداخت پول نقد با برخی تهیه کنندگان تبادله  جنس به جنس انجام دهید.

اگر دریافتید که بزرگرتین نیاز نقدی شام  رسمایه گذاری ثابت مانند خرید تجهیزات است، از تهیه کننده ی تجهیزات خود بخواهید که جنس را برای شام  قرض 

بدهد. بانک ها و سایر قرضه دهندگان ممکن است به متویل منودن خرید تجهیزات بیشرت عالقه مند باشند. چون در این صورت حق ترصف مال خریداری شده 

را خواهند داشت و درصورتی که پول را بازپرداخت نتوانید، جنس را ترصف خواهند کرد.

اگر دریافتید که بزرگرتین نیاز نقدی شام برای جلب مشرتی یا انکشاف محصول است، بر هزینه های »نرم« چون بازاریابی، فروشات یا انکشاف محصول مترکز کنید. 

موثریت این رسمایه گذاری ها را برای انکشاف کاروبارتان به دقت بسنجید. راه هایی برای کاهش هزینه ها از جمله قرارداد موقت بجای استخدام دایمی کارمندان، 

بسنجید. یافنت منابع متویل برای این هزینه ها می تواند مشکل باشد. چون به آسانی منی توان رابطه ی مستقیم میان این مصارف و نتایج متوقعه را ترسیم کرد.

اگر متوجه شدید که بزرگرتین نیاز نقدی برای بازپرداخت قرضه موجود است، آنگاه ببینید که آیا رشکت شام میتواند از عهده  باز پرداخت قرض دیگر در آینده 

برآید یا خیر. پالن واضحی برای تغییر عملیات های خود بسنجید تا بتوانید برای تأدیه  قرضه  موجود قرضه  جدید بگیرید. از خود بپرسید که چرا فعالً منی توانید 

این قرضه ها را بپردازید. چه چیزی در رشکت شام مانع برآورده شدن  آن تعهدات شده ، و چگونه می توانید برای براوردن تعهدات آتی تغییراتی بوجود آورید؟

راه دیگر رسیدگی به کمبود پول نقد مدیریت بهرت نقدینگی  موجود است. شام می توانید اقدامات ذیل را اتخاذ کنید:

بطور دوامدار مالحظه کنید که فروشات تان در حدی است که مصارف تان را پوشش دهد. پیش از آن که دیر شود، اقدام کنید.	 

مقداری پول را ذخیره نگهدارید و تا زمانی که به هدف معین نرسیده اید )تعداد معین مشرتی، مقدار معین عواید فروشات و غیره( آن را مرصف نکنید.	 

بخشی از رسمایه گذاری اولیه  خود را برای رشایط اضطراری، مثل زمانی که با کمبود پول نقد مواجه می شوید، ذخیره کنید.	 

C تعریف اصطالحات این بخش

حسابات پرداختنی/دیون- پولی که یک رشکت به قرضه دهندگان مدیون است.

حسابات دریافتنی/طلبات- پولی که انتظار دارید از مشرتیان خود دریافت کنید.

جریان نقدینگی- کل مبلغ پولی که به رشکت می آید و از آن خارج می شود.
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قرضه- پولی که یک رشکت یا فرد از یک نهاد مالی یا سایر افراد  قرض می گیرد. معموالً قرضه ای که از بانک گرفته می شود.

نفع/ فایده خالص - مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید  شام باقی می ماند.

عاید- پولی که معموالً از منبع فروش محصوالت یا خدمات عاید رشکت می شود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

رسمایه چیست و چرا به آن رضورت دارم؟ 3. دسرتسی به منابع مالی	 

مفاد  چیست و چگونه مفاد  خود را تعیین کنم؟ 12. مدیریت مالی 	 

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار پول نیاز خواهم داشت و مطمنئ شوم که مصارفم را تامین کرده میتوانم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه تخمین بزنم که فروشات ساالنه ام چقدر خواهد شد؟ 10. بودجه سازی 	 

چرا در بانک پول کافی ندارم؟ در بودجه ام پیش بینی شده بود که عاید خواهم داشت؟ 10. بودجه سازی	 

قرضه ها )حساب تأدیات( یا طلبات باالی مشرتیان )حساب دریافتنی( را چگونه در بودجه درج کنم؟ 10. بودجه سازی	 
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قرضه ها )حساب تأدیات( یا طلبات 
باالی مشرتیان )حساب دریافتنی( 

را چگونه در بودجه درج کنم؟
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L اساسات

بودجه ابزاری است که با استفاده از آن می توانید درمورد آینده  رشکت و کاروبار خود فکر کنید.  بودجه  شام باید طوری طراحی شود که نیازهای رشکت تان را 

برآورده سازد و بتوانید از آن واقعاً استفاده کنید. باید دین های خود را پی گیری کنید و بدانید که چه مقدار پول قرضدار هستید )حسابات پراختنی( و چه مقدار 

از دیگران  )حسابات دریافتنی( طلبکار هستید. دانسنت مبلغ نقدی که از دیگران طلبکار هستید و مبلغی که شام باید به دیگران بپردازید برای آنکه هر ماه 

مقدار کافی پول نقد داشته باشید، مهم است. برای مثال، سحر یک تاجر با تجربه  تجهیزات طبی در افغانستان است. او برای تعداد زیاد توزیع کنندگان و 

کاربران محصوالت طبی، تجهیزات عرضه می کند. او تجهیزاتی را که به هر توزیع کننده می دهد، ثبت کرده  و در مدت سه ماه پول آن را جمع آوری می کند. او 

درعین حال باید پولی را که به تهیه کنندگان تجهیزات چینی و پاکستانی مدیون است نیز درنظر داشته باشد. سحر انوایس تجهیزات را که به هر توزیع کننده 

ارسال می کنند.  برایش  نوشته  انوایس  انجام داده است،  به شکل قرض  برای خریدهایی که سحر  نیز  تهیه کنندگان  ارسال می کند.  برایش  تهیه کرده  داده، 

انوایس فهرست اجناس و خدمات عرضه شده و پولی است که از بابت آن اجناس و خدمات باید پرداخت شود.

انوایس ابزار مهمی برای پیگیری پولی است که دیگران به شام مدیون اند. انوایس برای ثبت معامالت فروش استفاده می شود و بعنوان بیل به خریدار محصول 

فروشندگان  یا  تهیه کنندگان  از  را  انوایس  بپردازند.  را  پول شام  بعداً  توافق می کنند  که  داده می شود  به مشرتیانی  انوایس  ارسال می گردد.  یا خدمات شام 

محصوالت و خدماتی که شام فعالً نیاز دارید و توافق می کنید که پول آن ها را بعداً بپردازید، می توانید دریافت کنید.

مقدار پولی را که هر ماه انتظار دارید دریافت کنید و نیز مقدار پولی را که قرار است در آن ماه بپردازید، براورد کنید و مجموع آن را هر ماه، تازه و بروز کنید. هر 

هفته، باید بدانید که چه مقدار پول باید به دیگران و چه مقدار دیگران به شام بپردازند. در مجموع حساب دریافتنی ها و پرداختنی های تان چقدر است. نظارت 

دقیق از این دو بخش یکی از راه هایی است که شام را کمک می کند از جریان ورود و خروج مقدار کافی پول نقد در رشکت خود مطمنئ باشید.

فرضیات  جنوریجنوری 

تغییرات در رسمایه کاری

افزایش در آنچه که مشرتیان به سحر 

مدیون هستند )خروج پول نقد(

فروش 5 تجهیزات به صورت قرض

فروش سه قطعه از تجهیزات در ماه گذشته

خرید هفت قطعه در ماه جاری

خرید سه قطعه در ماه گذشته

25,000

کاهش در آنچه که مشرتیان به سحر مدیون 

هستند )ورود پول نقد(

15,000

افزایش در آنچه که سحر از فروشنده ها 

قرض گرفته است )ورود پول نقد(

52,500

کاهش در آنچه سحر از فروشنده ها قرض 

گرفته است

22,500

20,000مجموع تغییرات در  رسمایه کاری

شام می توانید ورکشیت بودجه  جریان پول نقد در بخش ابزار ویب سایت دستیار را برای پی گیری ورود و خروج پول نقد به رشکت خود استفاده کنید )مثل آنچه 

سحر انجام می داد(. همچنان باید فهرست انوایس هایی را که ارسال و دریافت کرده اید، نگه دارید.

K بیشرت بدانیم

جمع آوری پول از مشرتیان اثر بسیار جدی بر مقدار پول نقد شام دارد. لذا مهم است که روشی برای حصول اطمینان از ارسال فوری انوایس به مشرتیان داشته 

باشید و بتوانید پول انوایس ها را به موقع جمع آوری کنید.

معموالً درمورد مقدار قابل توجه پولی که باالی مشرتیان دارید و نیز پولی که به فروشندگان یا از بابت مصارف خود مدیون هستید، در بودجه توضیحات بیشرت 

درج می شود. باید سیستمی برای تعقیب پول هایی که قرضدار هستید و پول هایی که باالی دیگران قرض دارید، داشته باشید. انوایس را می توان برای ثبت 



56   |   دستیار

معامالت فروش استفاده کرد و به شکل بیل به فروشندگان محصوالت و خدمات ارسال منود. در انوایس تاریخ، نام و آدرس مشرتی و تهیه کننده، رشح اقالم 

خریده شده همراه با قیمت آن ها، و مدت زمان پرداخت آن )معموالً 30 تا 45 روز( درج است. به این طریق شام انوایس هایی را که باید بپردازید و انوایس هایی 

را که به مشرتیان ارسال می کنید تا پول شام را بپردازند، باید ثبت منایید.

مهم است که مجموع هردو حساب پرداختنی و دریافتنی را جدید و بروز نگهدارید. هر هفته شام باید بدانید که چه مقدار پول دریافت و چه مقدار پول دیگر 

پرداخت خواهید کرد، و در مجموع بیالنس حساب پرداختنی و دریافتنی شام چگونه است. با مالحظه  تاریخ رسرسید انوایس ها می توانید تخمین بزنید که هر 

ماه چه مقدار پول احتامالً دریافت و یا پرداخت خواهید کرد. این مبلغ را زیر حسابات دریافتنی و پرداختنی درج کنید.

رسمایه ی در گردش اصطالح کلی است که تفاوت میان حسابات دریافتنی و پرداختنی و همچنان هرگونه تفاوت زمانی میان وقت پرداخت بیل ها و زمان دریافت 

پول از مشرتیان را پوشش می دهد.

کوشش کنید پول نقد کافی برای 2-3 ماه را نزد خود نگهدارید تا بتوانید قرض های خود را بپردازید. یک راه برای کاهش اثراث حسابات دریافتنی که از یک 

ماه به ماه دیگر افزوده  می شود این است که تخمین بزنید فیصدی معین مشرتیان شام هرگز پول را نخواهند پرداخت. با فیصدی تخمینی کالن تر رشوع کنید 

و زمانی که تجربه بدست آوردید، می توانید این مبلغ را در مبالغ آینده پیش بینی کنید.

مثل  را می خرید  آن  باشد که شام  دارایی  این می تواند  و  پنداشته می شود.  از یک سال عمر کند، رسمایه گذاری  بیش  دارید  انتظار  دارایی که شام  هرگونه 

تجهیزات تولیدی، و در بودجه بعنوان خروج پول نقد ثبت می شود. پول نقد، وابسته به توافقی که با فروشنده  تجهیزات دارید، ممکن است یکجایی و در یک 

قسط یا در چندین قسط پرداخت شود.

وقتی یک خرید کالن انجام می دهید، مثل خرید وسایط، تعمیرات یا تجهیزات تولیدی، شاید نیاز باشد که قبل از تحویل گرفنت و استفاده  تجهیزات در چندین 

باید به فروشنده بپردازید در حساب کل  از تکمیل متام قیمت آن تحویل بگیرید، پرداخت های ماهواری را که  قسط پول بپردازید. اگر شام تجهیزات را قبل 

پرداختنی درج منایید. 

اگر رشکت شام به کسی قرض می دهد )به شمول خود شام که مالک رشکت هستید(، باید بازپرداخت آن را بودجه سازی کنید. بازپرداخت مورد انتظار پول 

قرض داده شده رادر حسابات دریافتنی درج منایید.

وقتی از بانک، رسمایه گذار یا قرضه دهنده ی کوچک قرضه می گیرید، هر ماه مبلغ بازپرداخت را در حسابات پرداختنی خود شامل کنید. وقتی مبلغ کالنی را 

به شکل قرضه به دست آوردید، مبلغ اصلی همراه با فیس بانکی آن باید در مدت توافق شده باز پرداخت گردد.

C تعریف اصطالحات این بخش

انوایس- لیست اشیا و خدماتی ارایه شده و مبلغ پولی که باید پرداخت شود.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

رسمایه چیست و چرا به آن رضورت دارم؟ 3. دسرتسی به منابع مالی	 

چرا به بیالنس شیت یا ورقه بیالنس رضورت دارم و چگونه آن را بسازم؟ 3. دسرتسی به منابع مالی	 

چگونه بدانم که در آینده به چه مقدار پول نیاز خواهم داشت و مطمنئ شوم که مصارفم را تامین کرده میتوانم؟ 10. بودجه سازی	 

چگونه مصارف آینده ام را تخمین کنم؟ 10. بودجه سازی 	 
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.15
آیا بودجه  را باید خودم 

تهیه و ترتیب منایم؟
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شام کسی هستید که از رشکت و کار و بار خود بیشرتین آگاهی را داشته  و می توانید دقیق ترین تصامیم را در ارتباط به رشکت خود بگیرید. الم نیست خودتان 

بودجه را بسازید ولی باید مسئولیت پروسه و فرضیات خود را به دوش گیرید.

متشبث موفق بودن به معنای آن است که نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی منایید، تا مجبور نشوید همه  کارها را خودتان انجام دهید. گرفنت کمک در تهیه  

بودجه قابل قبول است مرشوط به اینکه فراموش نکنید که نسبت به واقعی بودن بودجه ای که ساخته اید و توانایی خود در دستیابی به اهداف پیش بینی شده 

باید باور داشته باشید.

بیشرت متشبثان کار ترتیب بودجه را به محاسب، تیم مالی یا حتی عضو خانواده یا دوستی که توانایی کمک در تهیه ی بودجه را داشته باشد، واگذار می منایند 

ولی خودشان از جریان کار در مطابقت با بودجه نظارت می کنند. مسئولیت نهایی همیشه به عهده مالک رشکت است.

K بیشرت بدانیم

مالک رشکت بودن به معنی آن است که باید چیزهای زیادی را بیاموزید. اما الزم نیست در هرچیز متخصص باشید. وقتی بوجه  خود را می سازید، ممکن مواردی 

وجود داشته باشد که شام به کمک نیاز پیدا کنید. لذا از تقاضای مشوره  از افراد متخصص در بخش های معین بودجه هراس نداشته باشید. اما بازهم باید تاکید 

کنیم که مسئولیت پروسه و نتایج بودجه به عهده  شام خواهد بود. لذا منی توانید این مسئولیت را به یک محاسب سپرده و مسئولیت های خود را نادیده گیرید.

گام 1: پروسه ای بسازید که برای شام مناسب باشد و خودتان آن را تطبیق کرده بتوانید. آنقدر روی ساخنت پروسه ی »کامل« مترکز نکنید که بعد از تکمیل آن، 

چیزی ساخته شود که در عمل از آن استفاده منی کنید.. برای پروسه  بودجه  خود نکات ذیل را مدنظر بگیرید:

پروسه باید برای شام واضح  باشد و بتوانید آن را برای کس دیگری که تازه به تیم شام می پیوندد )محاسب، رسمایه گذار، قرضه دهنده یا عضو جدید تیم( 	 

توضیح دهید.

پروسه  بودجه سازی باید شام را کمک کند تا فعالیت ها را با فروشات و مصارف پالن شده ارتباط دهید. تنها جمع کردن مصارف سال گذشته وافزودن 	 

چند درصد بر آن برای پالن سال بعدی، کار مفیدی نیست.

نظر خود را در محدوده  زمانی معین تعقیب کنید. شام تنها به اعداد نیاز ندارید، بلکه به سندی که توضیح دهد چرا اعداد آن گونه هستند، نیز نیاز دارید.	 

درمورد آنچه موثر است و آنچه موثر نیست نتیجه گیری کنید. فرضیات خود درمورد بازدهی مصارف را درج کنید. اگر پالن دارید که بیشرت روی اعالنات 	 

انرتنیتی پول مرصف کنید، انتظار دارید در نتیجه آن اعالنات چه تعداد مشرتی به شام مراجعه کنند؟ اگرچه این مساله شاید بصورت مستقیم به فایل 

اکسل شام مرتبط نباشد، ولی در نوشته  توضیحی خود بصورت واضح ذکرش کنید.

گام 2: مشخص سازید که بودجه خود را در کجا ترتیب و نگهداری می کنید )روی ورق، نرم افزار اکسیل یا در سیستم حسابداری و غیره(. مطمنئ شوید که 

متام داده های مورد نیاز خود را برای مقایسه  بودجه با عملکرد واقعی بدست می آورید.

هنگام ساخنت بودجه ممکن است به کمک محاسب خود یا کدام متخصص دیگر نیاز پیدا کنید. استفاده از مهارت آنان خوب است، اما مسئولیت خود در ارتباط 

به ابزار و پروسه  بودجه سازی را فراموش نکنید.

گام 3: فرضیات شام برای سال آینده را انجام دهید. انتظار منی رود شام همه چیز را بدانید و به تنهایی انجام دهید. اما بعنوان مالک، مسئولیت فعال نگه داشنت 

تجارت خود را به عهده دارید. یعنی باید متام فرضیات بودجه خود را خودتان انجام دهید. حتی اگر در ساخنت فارمت و فرمول کسی با شام کمک کند.

 

یکی از اهداف اصلی پروسه ی بودجه سازی این است که شام درمورد هرانچه برای رشکت شام موثر است و آنچه موثر نیست وقت گذاشته فکر کنید و برای سال 

آینده پالنی بسازید تا برخی کارهای متفاوت را انجام داده و  مطمنئ شوید تشبث تان نفع خواهد کرد. لذا برای درک نیازهای رشکت خود وقت کافی بگذارید، 

و تعهد کنید که بجای رسهم کردن فوری چیزی بنام بودجه، پروسه ی بودجه را به مترین مفید برای خود تبدیل کنید.
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وقتی رشکت رشد منود و مسئولیت ها را به سایر افرادی که در رشکت فعالیت دارند واگذار کردید، آن وقت می توانید برای سال بعدی نظرات آنان را جویا شوید 

و در بودجه مدنظر گیرید. اما در آن حالت نیز شام مسئولیت کامل دارید تا منفعت زایی و نیازهای نقدی رشکت خود را درک و شناسایی کنید.

C تعریف اصطالحات این بخش

اعالنات- تالش و اطالع رسانی برای متقاعد کردن مخاطبین مورد نظر تا محصول و خدمات شام را خریداری منایند.

رسمایه گذار- فرد یا رشکتی که به امید بدست آورد بهره ی مالی،  پول خویش را در یک تثشبث رسمایه گذاری می کنند.

قرصه دهنده- شخص یا سازمانی که مبلغی پول را در برابر فیس در اختیار دیگران قرار می دهد، تا آن برای پیشربد کاروبار شان استفاده کنند.

نفع/ فایده خالص - مبلغی که بعد از کرس هزینه ها از عواید  شام باقی می ماند.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه بودجه بسازم؟ 10. بودجه سازی	 

برای بودجه ام از کدام فارمت استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

بودجه را برای چه مدت بسازم؟ 10. بودجه سازی 	 

بودجه ام را به چه کسی نشان دهم و چرا؟ 10. بودجه سازی	 
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.16
بودجه ام را به چه کسی 

و چرا نشان دهم؟
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بودجه ابزار داخلی رشکت شام بوده و هدف آن کمک به پالن گذاری سال آینده، تعیین اهداف و سنجش پیرشفت کار شام می باشد. بودجه باید به شام ایده  

ی خوبی از موقعیت رشکت تان در سال آینده بدهد. اما چیزی نیست که با گذشت زمان نتوان آن را تغییر داد.

چون بودجه با آینده رسوکار دارد، بر مبنای حدس و تخمین استوار است. بودجه چیزی نیست که از دیگران بخواهید روی آن بعنوان معلومات کامالً دقیق اتکا 

کنند. به همین دلیل، خوب نیست که بودجه خود را با دیگران رشیک سازید. اما چند استثنا وجود دارد:

قرار دهد که 	  اختیارتان  به شکلی در  را  نیاز شام  تا مطمنئ شود که معلومات حسابداری مورد  ببیند  را  بودجه تان  فارمت  باید  یا حسابدار شام  محاسب 

مقایسه  آن دو برای تان آسان گردد.

باشید، 	  را فراموش کرده  اگر چیزی  و  تا درمورد تجارت شام نظر دهند  ببینند  باید  نزدیک شد  نهایی شدن  به  را وقتی  بودجه شام  و مشاورین،  خانواده 

یادآوری کنند.

تیم شام باید بودجه و رشح اهداف آن را مرور کنند. بطور مثال، تیم فروشات شام اهداف فروشات ساالنه و ماهوار و همچنان حداکرث مقدار محصوالت را 	 

که انتظار دارید بفروشند، باید ببینند. اگر آنان امتیاز بازاریابی و سفر خرج داشته باشند، باید از مبالغ آن در بودجه مطلع شوند.

از رشد 	  آنان  آنان در درک وضعیت تجارت شام کمک می کند.  باید به مرجع متويل كننىه مايل نشان داده شود. این کار به  بودجه و پالن تجاری شام 

آینده ی رشکت شام مطمنئ خواهند شد و یا خواهند دانست که چرا رشکت از رشد باز مانده و در حال تنزل است؟  برای برگرداندن رشکت به حالت منفعت 

زایی چه کار باید کرد؟ آنان به شام در ارایه توجیهات الزم برای رسمایه گذاری بیشرت در رشکت کمک خواهند کرد.

اگر شام بودجه خود را با کسی که در رشکت شام سهیم است رشیک می سازید، باید عملکرد واقعی رشکت را نیز با آنان در میان بگذارید. با توجه به نقشی 

که آن شخص در رشکت دارد، می توانید معلومات بودجوی را بیشرت یا کمرت با او رشیک کنید. اما مهم است که نظر و پیشنهاد خوب درمورد عملکرد و اهداف 

رشکت خویش از آنان دریافت کنید.

K بیشرت بدانیم

بودجه را در داخل خانواده و رشکت )با محاسبان، اعضای خانواده، مشاوران یا سایر اعضای تیم( طوری رشیک سازید که محرمیت آن حفظ شود. هرگز متام 

فایل بودجه یا نسخه ی الکرتونیک آن را که هرکس بتواند آنرا اصالح و تعدیل کند  با کسی رشیک نسازید. اگر بخواهید داده های مشخصی را رشیک سازید، 

بهرت است آن ها را در پریزنتیشن های متفاوت خالصه کنید.  سند اصلی را کاپی پست نکنید. اطمینان حاصل کنید که افراد داخلی که بودجه را با آنان رشیک 

می سازید، بدانند که این معلومات باید محرم باقی مانده و رشیک کردن آن به خارج از رشکت ممکن است به فسخ قرارداد استخدام شان منجر گردد.

اگرچه بودجه معموالً برای استفاده ی داخلی است، اما گاهی اتفاق می افتد که شام پیش بینی های خود را به خارج از رشکت رشیک می سازید. در اینکه چه 

وقت، چگونه و با چه کسی این معلومات را رشیک سازید، دقت منایید.

اگر شام بخواهید از منابعی در بیرون از رشکت پول طلب کنید، قرضه دهنده یا همکار تجاری شام خواهان »پیش بینی ها« یا بودجه تان خواهد شد. رسمایه گذاران 

و بانکداران معموالً خیلی به بودجه و پیش بینی های مالی عالقه مند می باشند. آنان می خواهند قبل از تصمیم گیری درمورد دادن قرضه یا رسمایه گذاری بدانند 

که نظر شام درمورد آینده ی رشکت چیست.

وقتی می خواهید بودجه  خود را رشیک سازید، نکات ذیل را در نظر بگیرید:

در رشوع معلومات عمومی تر را به شکل گراف یا چارت رشیک سازید تا با یک نظر به آسانی قابل درک باشد. بطور مثال، ارایه  اهداف فروشات و مفاد 	 

ناخالص به شکل چارت، بجای اعداد، باعث خواهد شد که از دادن معلومات بسیار مشخص جلوگیری شود و درعین حال، موضوع بطور موثرتر ارایه گردد.

با باقی پالن تجارتی و پریزنتیشن که به رسمایه گذاران داده اید، مطابقت داشته باشند. نشان دادن اعداد 	  اطمینان حاصل کنید که اعداد بودجه شام 

متناقض به رسمایه گذاران خوب نیست.

برای 	  شام  درخواست  اعداد  آن  که  می دانید  و  می فهمید  را  اعداد  آن  خودتان  که  شوید  مطمنئ  می کنید،  رشیک  بیرونی  طرف های  با  را  اعداد  وقتی 

رسمایه گذاری را تقویت می کند.



62   |   دستیار

واقع بینانه ترین سناریوی خود را در ارایه  معلومات به رسمایه گذاران استفاده کنید، و درصورت تقاضا، بهرتین و بدترین موارد را بحث کنید. جزئیات درمورد 	 

بهرتین و بدترین سناریوی فرضیات خود ارایه نکنید. چون آن ها بنیادی برای رسمایه گذاری منی باشند.

در کل، بودجه کامل )نسخه اليكرتونييك اكسيل( خود را با هیچ کسی در بیرون رشیک نکنید. به همین دلیل داشنت صفحه  جداگانه  فرضیات )به شکل 	 

اعداد و منت( بسیار مفید متام می شود . اگر شام برای رشیک کردن پیش بینی ها تحت فشار قرار گرفتید، می توانید آن دو سند را رشیک سازید نه کل 

فایل اکسل  را.

C تعریف اصطالحات این بخش

پالن تجارتی- سند مکتوبی که بیانگر پالن های یک رشکت برای رسیدن به اهداف آن میباشد.

رسمایه گذار- فرد یا رشکتی که به امید بدست آورد بهره ی مالی،  پول خویش را در یک تثشب رسمایه گذاری می کنند.

قرصه دهنده- شخص یا سازمانی که مبلغی پول را در برابر فیس در اختیار دیگران قرار می دهد، تا آن برای پیشربد کاروبار شان استفاده کنند.

مفاد ناخالص- حاصل تفریق قیمت فروش یک قلم جنس یا خدمات و هزینه ی آن اقالم و خدمات.

B :برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

برای بودجه ام از کدام فارمت استفاده کنم؟ 10. بودجه سازی 	 

آیا بودجه  را باید خودم بسازم؟ 10. بودجه سازی	 

مربیان، معلامن و مشاوران را چگونه پیدا کنم؟ 1. آغاز تشبث و پالن گذاری	 

انواع رسمایه گذاران کدام اند و چگونه کار می کنند؟ 3. دسرتسی به منابع مالی	 
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