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مقیاس تسییر المیزانیة 



.مدخل لنظام الموازنات التقدیریة: المحاضرة األولى

.نشأة وتطور الموازنات التقدیریة-

.مفهوم الموازنة التقدیریة وخصائصها-

.أنواع الموازنات التقدیریة والعوامل المتحكمة فیها-

الموازنة التقدیریة للمبیعات: الثانیةالمحاضرة

.تعریفها- 
.إعداد برنامج المبیعات- 
: طرق للتنبؤ بالمبیعات- 

): الكیفیة(الطرق النوعیة -1

: طریقة دراسة المؤشرات االقتصادیة العامة-أ

: طریقة استطالع آراء ممثلي البیع-ب

: طریقة استطالع آراء الخبراء-ج

: طریقة األسواق االختیاریة-د

).یةالعلم(الطرق الكمیة -2



.تقدیر المبیعات باستعمال السالسل الزمنیة: الثالثةالمحاضرة

التسویة الریاضیة

. المنحنیات الطبیعیة-أ

زالمنحنیات غیر الطبیعیة-ب

.أسلوب التسویة الریاضیةتقدیر المبیعات باستعمال : الرابعةالمحاضرة

المنحنیات الطبیعیةحالة : أوال

ـــارة عـــن خـــط مســـتقیم–1 ـــاقص یكـــون علـــى : االتجـــاه المالحـــظ عب التزایـــد أو التن
.أساس مقادیر ثابتة نسبیا

.مبدأ الطریقة- 
.مثال تطبیقي- 

.أسلوب التسویة الریاضیةتقدیر المبیعات باستعمال : الخامسةالمحاضرة

المنحنیات الطبیعیةحالة 

یشــبه إلــى حــد كبیــر الخــط المســتقیم لكــن التزایــد أو التنــاقص االتجــاه المالحــظ –2
.متفاوت وهو ما یسمى باالتجاه األسي

.مبدأ الطریقة-

.مثال تطبیقي-



یتزایـــد ثـــم یتنـــاقص أو یتنـــاقص ثـــم : خـــط المنحنـــى منحنـــى خـــط المنحنـــى عبـــارة قطـــع مكـــافئ-3
.یتزاید

.أسلوب التسویة الریاضیةت باستعمال تقدیر المبیعا: السادسةالمحاضرة

الطبیعیةغیر المنحنیاتحالة : ثانیا

ال تتكرر بنفس الكیفیة ولنفس الفترة ولعدة سنوات : تغیرات غیر منتظمة--أ

. طریقة األوساط المتحركة -1

مبدأ الطریقة - 
مثال تطبیقي - 

.الریاضیةأسلوب التسویة تقدیر المبیعات باستعمال : عةالسابالمحاضرة

الطبیعیةغیر المنحنیاتحالة 

ال تتكرر بنفس الكیفیة ولنفس الفترة ولعدة سنوات : تغیرات غیر منتظمة-أ

. المتحركة المجامیعطریقة -1

مبدأ الطریقة - 
مثال تطبیقي - 

.تقدیر المبیعات باستعمال أسلوب التسویة الریاضیة: الثامنةالمحاضرة 

النمــــاذج .لكیفیــــة ولــــنفس الفتــــرة ولعــــدة ســــنواتتغیــــرات تتكــــرر بــــنفس ا: منتظمــــةتغیــــرات-ب
) .موسمیة المنتج( طریقة المعامل الموسمي -المستخدمة 

مبدأ الطریقة - 
مثال تطبیقي- 

.طریقة التملیس اآلسي: المحاضرة التاسعة



مبدأ الطریقة - 
مثال تطبیقي-

.لمصاریف البیع والتوزیعالموازنة التقدیریة : المحاضرة التاسعة

.مصاریف البیع والتوزیعلمختلف أنواع عرض- 1
.تقدیر مصاریف البیع والتوزیع- 2

.لإلنتاجالموازنة التقدیریة : المحاضرة التاسعة



سلسلة تمارین مقیاس تسییر المیزانیة 

:التطبیق األول

علـــى زبائنهـــا منوجـــات منزلیـــة بنوعیـــة جدیـــدة، تقتـــرح" الجـــوهرة لألوانـــي""منـــذ ســـنة ومؤسســـة 
تمــت دراســة لألشــهر األحــد عشــر nوفــي شــهر دیســمبر مــن الســنة . وتــدخل الســوق تــدریجیا

وســمحت هــذه الدراســة بمعرفــة مبیعــات المؤسســة مــن هــذه ) مــن جــانفي إلــى نــوفمبر(الســابقة 
:المنتوجات والتي كانت كما یلي
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تمثیل بیانیا تطور لمبیعات وماذا تالحظ؟- 1
.تحدید االتجاه العام باستعمال التسویة الخطیة بطریقة المربعات الصغرى- 2
استعمال النتائج السابقة ي تقدیر مبیعـات األشـهر لثالثـة األولـى مـن السـنة الموالیـة - 3

1+n.
.n+2المدى مثال السنة لما رأیك في استعمال هذه الطریقة للتنبؤ طوی- 4

:التطبیق الثاني

دراســـة . منـــذ ســـنتین ونصـــف منتوجـــا جدیـــدا فـــي ســـوق هـــي فـــي اتســـاع" ســـیم" تبیـــع مؤسســـة 
: إحصائیة لمبیعاتها الثالثیة أعطت النتائج التالیة

السنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولى 

12345678910الثالثیات

100250350900150038006000130002500055000المبیعات

:المطلوب

تمثیل بیانیا تطور المبیعات وماذا تالحظ؟-1



.تمثیل بیانیا تطور المبیعات على محور العینات-2

log y =Ax +Bاالتجاه العام إیجاد معادلة خط-3

y = ax.bاستنتاج معادلة االتجاه من المعادلة السابقة -4

تتوقـــع المؤسســـة توســـعا فـــي الســـوق بـــنفس الـــوتیرة للمتبقـــي مـــن الســـنة الثالثـــة ثـــم اســـتقرار -5
.12و11فماهي تقدیرات الثالثي . نسبي

:التطبیق الثالث

والمتعلقــة " ســیم"لمؤسســة بــالطن إلیــك السلســلة اإلحصــائیة التالیــة والتــي تمثــل المبیعــات الثالثیــة
:بثالث سنوات

:المطلوب

تقدیر المبیعات الثالثیة للسنة الرابعة باستعمال 

.طریقة األوساط المتحركة الثالثیة- 1
)المربعات الصغرىأسلوب الفوارق وأسلوب(طریقة المجامیع المتحركة - 2

123456789101112الثالثیات

253020212730373130403537المبیعات


