
  

  

  

  

  

  العمومیة الخدماتتقدیر مبیعات من أجل المعدلة بالمؤشرات الموسمیة  المتوسطات المتحركة: 10الدراسیة  الحالة
               

 حیث. Aالمنتج اإلسمنتي  بإنتاج وبیع، SCMIلصناعة اإلسمنت الوطنیة  العمومیةالتابعة للمؤسسة  ،"الشلف"الوحدة الصناعیة  تقوم       

  :لسنوات األربع الماضیة عن النتائج المبوبة في الجدول التاليعبر ا  Aالفصلیة لھذا المنتجاإلداري للمبیعات  أسفر التحلیل

  السنوات                  
  الفصول

  )ن(  )1ن ــ (  )2ن ــ (  )3ن ــ (

  660  556  532  524  1الفصل 
  482  426  418  378  2الفصل 
  434  394  378  354  3الفصل 
  724  716  692  636  4الفصل 

  .وحدة) 1000(حجم المبیعات الفصلیة                                                                                                              

         
الفترة  خالل[ ،460+ س  9= ع : ممثلة في المعادلة التالیة، Aلمنتج ل" الشلف"الوحدة اإلنتاجیة  إذا كانت مركبة االتجاه العام لمبیعات         
  .])ن(/31/12: إلى غایة )3ن ـ (/ 01/ 01 :الزمنیة

  : لعملیات التنبؤ ئیةتقنیات اإلحصاالباستخدام  :المطلوب
   :، وذلك من خاللمع األخذ بعین االعتبار المركبة الموسمیة) 1+ ن(قم بتقدیر المبیعات للسنة  ــ1
   ؛المتوسطات المتحركة المركزیة ألربع فصول حساب .أ

 .المؤشرات الفصلیة والمعامالت الفصلیة حساب .ب
  .وكذلك المتوسطات المتحركة المركزیة ،مثل بیانیا المعلومات المجدولة  ــ2

  

  لخدمات العمومیةامبیعات طریقة تقدیم موازنات : 20الدراسیة  الحالة
  

بإعداد توقعات لمبیعاتھا حسب الفصول األربعة، حیث كانت  ،"البلیدة: "ـب ،للصناعات الخشبیة واألثاث المكتبي لقد قامت المؤسسة الوطنیة        
تم توضیح تقسیم ھذه علیھ و .الحدید، الخشب والزجاج: ، والمتمثلة في كل منالداخلة في تصنیعھا السلع المباعة مقسمة على أساس المادة الرئیسیة

  :الجدول أدناه فيللمبیعات التوقعات 
  

  الفصول                  
  السلعة

  4الفصل   3الفصل   2الفصل   1الفصل 

  % 50  % 25  % 30  % 20  )س(الحدید 
  % 30  % 50  % 30  % 30  )ع(الخشب 
  % 20  % 25  % 40  % 50  )ص(الزجاج 

  140000  160000  120000  100000  المجموع

        
السلع ھذه المؤسسة الوطنیة من مبیعات  تستقطبالتي كانت ) المناطق التجاریة(الجھات النسبیة المتعلقة بلبیانات توضیح ل یليفیما و        

  :السالفة الذكر الثالث )المنتجات(
  

  السلعة                    
  الجھة

  )ص(الزجاج   )ع(الخشب   )س(الحدید 

  % 50  % 40  % 50  وھران
  % 50  % 60  % 50  سكیكدة

  

   :المطلوب

  .)المنتجات الثالث( ، السلع)المناطق التجاریة( ، الجھات)الفصول( الفترات: إعداد موازنة المبیعات حسبــ 1
  .إعداد موازنة المبیعات ضمن وثیقة واحدةــ  2
  
  

                                                                                                                               

  جامعة المسیلة       
  التجاریة وعلوم التسییرالعلوم كلیة العلوم االقتصادیة و        

                              ي تسییر عموم: التخصص                                                                                         علوم التسییر :قسمال       
   مرواني رابح: األستاذ                                                                                       الثالثةسنة ال :المستوى       

  العمومي مراقبة التسییر: المقیاس
  

 مؤسسات االستغالل العموميمبیعات  تسییر میزانیة :)3(السلسلة 










