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 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
 قسم علوم التسيير

 تقديريةالموازنة ال مقياس:                                                                                        تخصص ادارة مالية -   علوم التسييرالثالثة السنة 

 $ -السلسلة األولى- $
  سنوات األخيرة: رقم مبيعات مؤسسة ما خالل السبع س تطورالبيانات التالية تعك  التمرين األول:

 جدالوحدة: مليون .                                                                                            

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

 16550 15500 13200 11000 12000 11500 10000 رقم المبيعات

  المطلوب:

 معامالت معادلة التسوية الخطية. حساب 

  سنوات قادمة3قدر مبيعات المؤسسة ل. 

 :الثانيالتمرين 

 إضافة إلى مصاريف اإلشهار كانت كما يلي: 200N( لسنة (Bمبيعات المنتوج  
 مج 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

 960 60 80 110 100 70 80 60 80 120 90 60 50 م اإلشهار

 1260 80 90 120 110 100 100 90 140 150 110 90 80 المبيعات

 المطلوب: 

 تحديد قوة العالقة بين المبيعات ومصاريف اإلشهار، حدد معادلة االنحدار بينهما. بعد -1

ما هو حجم  ،(5\1)أي: عن آخر مستوى لها بخمس 200N+1يتوقع أن تزيد مصاريف اإلشهار للشهر األول من سنة  -2

 المبيعات المقدرة لهذا الشهر؟

 :الثالثالتمرين  

 سنوات 3اليك المبيعات الفصلية لمؤسسة انتاجية لمدة 
 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل االول 

2016 90 92 70 92 

2017 93 94 72 96 

2018 98 100 75 99 

 المطلوب:
  4احسب المتوسطات المتحركة بطول. 

  المتوسطات المتحركة المركزة )الموزونة(.احسب 

 2019قدر مبيعات المتوقعة للفصل االول لــــ سنة. 

 الرابع:تمرين ال

 يلي: كانت موزعة على الفصول وعلى المناطق كما (Q2)و (Q1)المنتوجين  مبيعات    
 النسب حسب الجهات: النسب حسب الفصول:   

        3ج  2ج  1ج  4ف  3ف  2ف 1ف  

 Q1 10% 20% 20% 50% 30% 30% 40%منتج 

 Q2 15% 15% 30% 40% 25% 50% 25%منتج 

   دج. 300000دج و  120000على التوالي:  (Q2)و (Q1) حيث بلغت مبيعات المنتوجين

 المطلوب : 

 المنتوجات.  ،الجهات ،:الفترات موازنة المبيعات حسب إعداد-1 

  المبيعات ضمن وثيقة واحدة. موازنة إعداد-2 

 يتبع 
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 التمرين الرابع:

 :أدناهفي الجدول  ةموضح  (ع( )س)ين من المنتوجمؤسسات ال إحدى  مبيعات

 الغرب الشرق المنتجات

 %60 %40 (س) 

 %40 %60 (ع)

 120000 100000 المجموع

 

تاوزع بالتسااوي علاى الفصاول األربعاة، بينماا مبيعاات  (س)حسب مصلحة المبيعاات فا ن مبيعاات المنتاوج 

 على التوالي. 4،  4، 1،  1كانت موزعة تناسبيا كاألرقام :  (ع)المنتوج

 المنتوجات. ،الجهات،موازنة المبيعات حسب:الفترات إعداد -1المطلوب :   

 المبيعات ضمن وثيقة واحدة. موازنة إعداد -2                

 

 التمرين الخامس:

 خالل السنة: (Q2)و (Q1)للمنتوجين  واإلنجازاتيمثل التقديرات  أدناهالجدول   

 R:اإلنجازات Pالتقديرات: 

 CP QP PP QR PR 

Q1 200 200 350 300 400 

Q2 400 500 400 600 500 

 :إلىحساب انحراف الهامش الكلي)على التقديرات( ثم جزءه -1المطلوب:    

 انحراف الهوامش الجزئية. -أ                  

 :إلىانحراف الكميات, ثم جزء انحراف الكميات -ب                 

 .اإلجماليةانحراف في الكميات -1ب                    

 .ناتج عن التوزيع المرجح للمبيعاتانحراف -2ب                    

 السادس: التمرين

 كما يلي: Cو  Bو  Aبالمنتجات :الخاصة  واإلنجازاتالتالية والمتعلقة بالتقديرات  البيانات إليك

 Cp Qp Pp Qr Pr 

-A- 10 1000 10 1200 20 

-B- 20 1500 25 1800 25 

-C- 25 2000 20 2500 25 

 : إلىي الهامش على التكاليف التقديرية، ثم جزءه ف حساب االنحراف -/1المطلوب:

  انحراف في الهوامش الجزئية .-أ-1            

 :إلىجزء انحراف الكميات ،الكميات  انحراف في -ب-1            

 . اإلجماليةانحراف في الكميات  -١-ب                             

 ناتج عن التوزيع المرجح للمبيعات.انحراف   -٢-ب                            
 
 
 
 
 
 

 : انتهى 
 


