
 
 

 عالء ریاض 1

  داءاالتقدیریة و تقییم الموازنات ال
  

  :الموازنات التخطیطیة : أوال 
  :مقدمة  - ١

 والموازنة ٠تعتبر الموازنات التخطیطیة أداه ھامة لمساعدة اإلدارة فى أداء وظائفھا من تخطیط و تنسیق و رقابة بفاعلیة 
 وتغطى فترة زمنیة – وفى الغالب فى صورة مالیة – التخطیطیة یمكن تعریفھا بأنھا خطة مستقبلیة معبرا عنھا فى صورة كمیة

 ویطلق على الموازنة التخطیطیة للمشروع خطة الربح حیث انھ تمثل خطة مستقبلیة لتحقیق ھدف – فى الغالب سنة مالیة –معینة 
خدم فیھا الموازنات  ولذلك یعاب على إصطالح الموازنات التخطیطیة أنة یبرز جانب واحد من الجوانب التى تستالربح للمشروع 

  :  ومن اإلصطالحات المستخدمة أیضا –ویھمل الجوانب األخرى 
  ٠ الموازنات اإلداریة                  
  أى تتضمن مجموعة مترابطة من الموازنات تمثل حیث تشمل الموازنة جمیع أوجة نشاط المنشأة :الموازنات الشاملة  - ٢
   منھا أحد جوانب الموازنة وعلى ذلك تتضمن الموازنة التخطیطیة الشاملة مجموعة الموازنات                                    كل  

       :                                      التالیة 
یتم تحدید كمیة اإلنتاج التقدیرى على أساس كمیة المبیعات التقدیریة وعلى ( موازنة المبیعات التقدیریة  .١

 وتمثل المبیعات حجر الزاویة فى ٠بالنسبة للمخزون السلعى من المنتجات التامة أساس سیاسة اإلدارة 
 ٠ ) إعداد الموازنات التخطیطیة

یقوم المدیرون المسئولون عن اإلنتاج فى المشروع بتحدید كمیات اإلنتاج الالزمة  (موازنة اإلنتاج التقدیري  .٢
ة اإلدارة بالنسبة للمخزون السلعى ولذلك فإن المشكلة للوفاء بإحتیاجات المبیعات مع األخذ فى اإلعتبار سیاس

االدارة فى إعداد خطة اإلنتاج ھى تحقیق التوازن بین المبیعات المستھدفة و المخزون الرئیسیة التى تواجھ 
 ٠) المرغوب اإلحتفاظ بة و الطاقة اإلنتاجیة 

  ٠) ة فى اإلنتاج أى تخطیط و رقابة المواد الخام المستخدم( موازنة المواد المباشرة  .٣
 :وتوضح موازنة مشتریات المواد المباشرة ما یلي ( موازنة مشتریات المواد المباشرة  .٤

  ٠كمیة المشتریات الالزمة من كل مادة من المواد المباشرة  - 
 ٠توقیت الشراء أو التوزیع الزمنى للمشتریات  - 
 ٠تكلفة المشتریات  - 

 العمل المباشر الالزم أيات االنتاج من العمل المباشر تتضمن تقدیرات احتیاج( موازنة العمل المباشر  - ٥
 بعض المشروعات العمل في الموازنة ھذهالوحدات المطلوبة وفقا لموازنة اإلنتاج وقد تتضمن إلنتاج 

 تتضمن إن من األفضل إعداد موازنة مستقلة للعمل المباشر على أنةالمباشر و العمل غیر المباشر إال 
 ٠ناعیة غیر المباشرة العمل غیر المباشر موازنة المصروفات الص

 عبارة عن تلك التكالیف الصناعیة التى ال ھي) (غیر المباشرة ( موازنة المصروفات الصناعیة اإلضافیة  - ٦
یمكن تخصیصھا بصورة مباشرة ألحد المنتجات التى ینتجھا المشروع وتشمل التكالیف الصناعیة غیر 

 مثل القوى المحركة و األخرى غیر المباشرة و التكالیف الصناعیة جوراألالمباشرة المواد غیر المباشرة و 
 ٠) الخ ٠٠٠٠ و االھالكات اآلالتعلى  و التامین المیاهالصیانة و اإلنارة و 

 عبارة عن كافة المصروفات المتعلقة ببیع و توزیع و تسلیم ھي( موازنة مصروفات البیع و التوزیع  - ٧
 رجال البیع و اإلعالن انتقالرجال البیع و عموالت المبیعات و مصروفات  مثل مرتبات ٠المنتجات للعمالء 

 )  معدات التسویق استھالكو إیجارات معارض البیع و مصروفات نقل المبیعات و مواد التعبئة و التغلیف و 
 عبارة عن كافة المصروفات األخرى بخالف المصروفات ھي( موازنة المصروفات اإلداریة و العمومیة  - ٨

 المصروفات ألغراض اإلشراف على أو خدمة الوظائف ھذه یتم إنفاق فأنة وعموما ٠ناعیة و البیعیة الص
 ھذهونظرا الن جزءا كبیرا من  ٠أكثر منھا ألغراض أداء إحدى ھذه الوظائف الرئیسیة للمشروع 

بة وال شك أن  السائد ھو أنھا ال تخضع للرقااالنطباعالمصروفات تعتبر مصروفات ثابتة فإن الفكرة أو 
 لذلك یجب تحدید عناصر اإلداریةمعظم المصروفات اإلداریة تتأثر بصورة جوھریة بالسیاسات و القرارات 

المصروفات اإلداریة وربط كل عنصر مباشرة بشخص معین و یكون ھذا الشخص مسئوال عن تخطیط و 
 ٠) رقابة ھذا العنصر 

 أصول إلىتى تستطیع أن تحافظ على مركزھا فى السوق تحتاج المنشأة ح( موازنة اإلضافات الرأسمالیة  - ٩
 إلىرأسمالیة إلنتاج منتجاتھا على نفس الدرجة إن لم یكن أفضل من المنافسین ولذلك فإن المنشأة تحتاج 

 – التغیر فى حجم اإلنتاج –تقادم اآلالت و المعدات ( آالت و معدات أو إضافات رأسمالیة وذلك یرجع إلى 
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 التوسع –ظروف العمل و معنویات العاملین   – متطورة منتجاتت و المعدات الحالیة إلنتاج عدم كفایة اآلال
 ٠) تعطل اآلالت و المعدات أو دمارھا نتیجة لعوامل خارجیة 

و ) المقبوضات النقدیة ( تشمل الموازنة النقدیة تقدیرات للتدفقات النقدیة الداخلة ( الموازنة النقدیة  - ١٠
   وبمقارنة المقبوضات النقدیة ٠خالل فترة الموازنة ) المدفوعات النقدیة ( خارجة التدفقات النقدیة ال

 النقدي یمكن لإلدارة العمل على مواجھة العجز وبالتالي ٠ النقدي النقدیة تحدید الفائض أو العجز تالمدفوعاو 
 االستثمار أوجھ في نقديال الفائض استثماركذلك یمكن ، بتدبیر األموال الالزمة من مصادر التمویل مختلفة 

   ٠) تكلفة فرصة مضاعھ على المشروع استثمار بدون النقديالمختلفة حیث یترتب على بقاء الفائض 
یتطلب إعداد قائمة الدخل التقدیریة إعداد قائمة التكالیف التقدیریة و التى توضح ( الدخل التقدیریة قائمة   - ١١

ورة تفصیلیة موزعة على فترات الموازنة كما یمكن إعدادھا  ویمكن إعداد قائمة الدخل بص٠تكلفة المبیعات 
لكل منتج على حدة ولكل منطقة من مناطق التوزیع ویتطلب ذلك توزیع مصروفات البیع و التوزیع و 

 ٠) المصروفات اإلداریة على المنتجات وعلى مناطق التوزیع 
 یمكن إعداد قائمة المركز ٠ أول الفترة ليالمابناءا على قائمة المركز (  التقدیري المالي قائمة المركز  - ١٢

 أصول ثابتة –أصول متداولة (  التقدیري للمنشأة فى نھایة كل فترة من فترات الموازنة وتتكون من المالي
 ٠) أصحاب المشروع  حقوق – قروض طویلة األجل –خصوم متداولة 

  
  

  تشملوبصورة محددة فإن الموازنات التخطیطیة:  
i. ٠لعامة و الخاصة للمشروع تحدید األھداف ا 
ii.  ٠) بصورة عامة  ( األجلخطة طویلة 
iii.  أقسام (  حسب مراكز المسئولیة المختلفة – تفصیلیة  بصورة–خطة قصیرة األجل

 ٠)  الخ ٠٠٠٠ منتجات – مصانع –إدارات 
iv.  ٠ الدوریة بصورة تفصیلیة حسب مراكز المسئولیة األداءنظام لتقاریر   

 أسلوب اعتبارھا ال یمكن فأنة، ت التخطیطیة ترتبط بالمحاسبة كما ترتبط بالوظائف األخرى بالمشروع وعلى الرغم من أن الموازنا
 والبد من التأكید على أن أسلوب الموازنات التخطیطیة لیس أسلوبا مستقال یعمل ٠ إداريبل على األصح أنھا نظام ،  بحت محاسبي

 بصورة متكاملة مثل التنبؤ اإلداریة العدید من األسالیب استخداماألسلوب بصورة مستقلة عن العملیة اإلداریة بل یتضمن ھذا 
، الموازنات المرنة ، تحلیل العالقة بین التكلفة و الحجم و الربح ، تحلیل التدفقات النقدیة ، الموازنات الرأسمالیة ، بالمبیعات 

اإلدارة ، الرقابة على المخزون ، تخطیط و رقابة اإلنتاج  ، التخطیط األستراتیجى، التكالیف المعیاریة ، دراسات الوقت و الحركة 
  ٠الرقابة على التكلفة ، تخطیط القوى البشریة ، باألھداف 

  :اإلدارةالموازنات التخطیطیة ووظائف  - ٣
 ٠عالقة الموازنة التخطیطیة بوظیفة التخطیط  )١
 ٠عالقة الموازنة التخطیطیة بوظیفة الرقابة  )٢
 ٠ بوظیفة التنسیق عالقة الموازنة التخطیطیة )٣
  :ھيتشمل دراسة الموازنات التخطیطیة ثالثة جوانب  - ٤

  ٠ أو المیكانیكیة اإلجرائیةالناحیة 
  ٠ لترشید القرارات المتعلقة بالموازنات التخطیطیة استخدامھاأسالیب التخطیط و الرقابة و التى یمكن 
 طیة مثل المبادئ و الشروط األساسیة الالزمة لنجاح نظام الموازنات التخطی: 

 ٠ لنظام الموازنات التخطیطیة تأییدھاثقة اإلدارة و   - أ
 ٠ للمشروع التنظیميالتكیف مع البناء و الھیكل   -  ب
 ٠محاسبة المسئولیات   -  ت
 ٠ باألھداف اإلدارة  -  ث
 ٠نظام جید للتوصیل   -  ج
 ٠واقعیة التقدیرات   -  ح
مرتبطة بنظام  و تقاریر األداء و األنشطة األخرى ال،التخطیط محدد لعملیات زمنيوجود برنامج   -  خ

 ٠الموازنات التخطیطیة 
 ٠مرونة التطبیق   -  د
 ٠ بالفرد و الجماعة االعتراف  -  ذ
 ٠المتابعة   - ر
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  :  إعداد الموازنات في النفسيأثر العامل  - ٥
   كافة المستویات اشتراك إن فكرة ٠ المستویات اإلداریة المختلفة فى التخطیط و إعداد الموازنات التخطیطیة اشتراك أي       

ولكن ھناك بعض القیود ،  بھا الشركات ذات اإلدارة الناجحة اعترفت سلوكیة نواحيتتضمن فى إعداد الموازنات التخطیطیة اإلداریة 
الضروریة حیث یجب األ یتم قبول األھداف و الخطط و التقدیرات المقترحة من المستویات اإلداریة األدنى بدون أجراء تحلیل دقیق و 

نظرھم  األعلى مع السماح للمرءوسین بإبداء وجھات اإلداري للمستوى النھائيویكون القرار  ، علىاأل ألدارىتقییم من المستوى 
 المستویات اإلداریة فى إعداد الموازنات یؤدى إلى اشتراك وھناك أراء ترى أن ٠ تعدیالت یتم إدخالھا على الخطط المقترحة أيفى 

  ٠تقدیرات من السھل تحقیقھا 
  : المستویات اإلداریة المختلفة فى إعداد الخطط كما یلى اشتراكسات على أھمیة  وقد أكدت إحدى الدرا

 یؤدى إلى مزید فأنةو لذلك ، و الحافز یعتبر موجھا للعمل ،  إلى زیادة الحافز االلتزامویؤدى  ، االلتزامیؤدى االشتراك إلى مزید من 
  ٠الصعب الجاد و زیادة اإلنتاجیة یؤدى إلى نجاح المشروع و إزدھارة من العمل الجاد من المدیرین و زیادة فى إنتاجیتھم و العمل 

  ):واقعیة التقدیرات  ( – التنبؤ –عملیة التقدیر  - ٦
ولذلك یجب أن تبتعد اإلدارة عن التحفظ الشدید أو التفاؤل المفرط عند وضع التقدیرات ، یجب أن تبنى الموازنة على تقدیرات واقعیة 

، اإلنفاق اإلستثمارى ، التكالیف ، اإلنتاج ،  اإلدارة عند وضع التقدیرات الخاصة بالمبیعات تعطیھ الذيص  أو الحراالھتمامأن مدى 
 زمني ببعد – وترتبط التقدیرات حتى تصبح واقعیة ٠الخ تحدد إلى درجة كبیرة مدى نجاح الموازنات التخطیطیة ٠٠ النقديالتدفق 

  و البیئة الداخلیة و الخارجیة المتوقعة الزمني وفى ظل البعد ٠قع أن تسود خالل الفترة معین و بالبیئة الداخلیة و الخارجیة المتو
األھداف المرتفعة التى ال یمكن أن ٠ یمكن تحقیقھا بافتراض مستوى عال من الكفاءة األھداف إنفإن التقدیرات الواقعیة تعنى 

 نوع من الحوافز أياألھداف المنخفضة التى یسھل تحقیقھا ال توفر كذلك ، تحقیقھا عملیا ال تشجع على بذل مجھود كبیر لتحقیقھا 
 تحقیقھ ولذلك فأن األھداف یجب أن تمثل ما یمكن ٠لتفوق و نجاح المدیرین و الوحدات التنفیذیة المختلفة و المشروع ككل 

مختلفة سیكون أداء كْف فى ضوء الظروف و أن أداء األفراد و المجموعات ال،  أن العملیات المختلفة سیتم إدارتھا بكفاءة بافتراض
  ٠المتوقع أن تسود خالل فترة التخطیط 

  :المسئولیاتمحاسبة  - ٧
 الوحدات ھذهیتم تجزئة المشروع إلى وحدات تنظیمیة فرعیة لكل منھا مدیر مسئول لھ سلطات و مسئولیات محددة و یطلق على 

  :التالیةت و الخصائص  و یتمیز مركز المسئولیة بالسما،المسئولیة مراكز لتنظمیھ
  ٠) المدخالت ( یستخدم مركز المسئولیة مجموعة من الموارد 
  وقد ٠وقد تتمثل المخرجات فى سلع أو خدمات ، یتم من خالل عمل المركز تحویل ھذه المدخالت إلى مخرجات 

عمالء خارج یتم تحویل ھذه السلع و الخدمات إلى مراكز مسئولیة أخرى داخل المشروع أو قد یتم بیعھا لل
ومحاسبة المسئولیات تقوم بتوفیر المعلومات المحاسبیة عن مدخالت ومخرجات مراكز المسئولیة ٠المشروع 

 والسمة األساسیة لمحاسبة المسئولیة أنھا تركز على ٠سواء كانت معلومات تاریخیة أو معلومات عن المستقبل 
محاسبة التكالیف التى تركز أساسا على السلع التى  السمة تمیز محاسبة المسئولیة عن وھذهمراكز المسئولیة 

 ومحاسبة المسئولیة تركز أساسا على ھدف الرقابة على ٠ینتجھا المشروع ولیس على مراكز المسئولیة 
 للمعلومات التاریخیة عن مدخالت و مخرجات بتوفیرهإن نظام محاسبة المسئولیات ٠اإلیرادات و التكالیف 

المعلومات التى تتعلق بالمستقبل عن المدخالت و المخرجات المخططة لمراكز مراكز المسئولیة و كذلك 
المسئولیة یؤدى بال شك إلى فاعلیة نظام الموازنات التخطیطیة و إلى تحقیق ھذا النظام لوظائفھ كأداة ھامة 

 ٠للتخطیط و الرقابة 
  
  

   :باستخدام اإلحصائيالتحلیل 
 ٠اإلتجاة العام  .١
 ٠التغیرات الموسمیة  .٢
 ٠)العرضیة ( الفجائیة التغیرات  .٣
 ٠التغیرات الدوریة  .٤
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                                    TREND :اإلتجاة العام : أوال 
 أنة إتجاة السلسلة الزمنیة أي        اإلتجاة العام لسلسلة زمنیة یعنى التحرك المنتظم لمشاھدات السلسلة عبر فترة طویلة من الزمن 

 للسلسلة الزمنیة للظاھرة التى ندرسھا ومع ذلك التاریخي ھناك ذبذبات فى المنحنى إن أحیان كثیرة نجد ففي ٠ویل فى المدى الط
 أن اإلتجاة العام أيفإننا نالحظ وجود إتجاة عام للظاھرة سواء نحو الزیادة أو نحو النقصان أو نحو الزیادة ثم النقصان أو العكس 

 یقال بأن فأنة قیم ظاھرة ما إلى التزاید فترة بعد أخرى اتجھت خالل فترة طویلة من الزمن وإذا االنكماشیعكس النمو المتصل أو 
   یقال أن اإلتجاة العام للسلسة الزمنیة سالب فأنة التناقص فترة بعد أخرى إلى عام موجب و إذا اتجھت قیم الظاھرة اتجاهالظاھرة لھا 

 أمثلة لسالسل زمنیة ذات إتجاة ھي السنوي الصناعيقیمة الناتج ، د السیاح السنویة أعدا، أعداد الموالید السنویة بمصر : مثال 
عدد المنازل )  نحو النقصان اتجاه( و من أمثلة السالسل الزمنیة التى لھا اتجاة عام سالب ) إتجاة عام نحو الزیادة ( عام موجب 

معدالت ،  ) الريولیس باستخدام ماكینات  ( بالسواقيوى المساحات الزراعیة التى تر،  بالكھرباء بریف مصر ةالمضاءغیر 
 العام لبیانات السلسلة االتجاه استخدام مدة زمنیة طویلة لنتمكن من تمثیل ینبغي فأنة وبصفة عامة ٠الوفیات السنویة بمصر 
  ٠الزمنیة تمثیال صحیحا 

  إلیجاد معادالت استخداما أكثر الطرق ھي الصغرى تعتبر طریقة المربعات:  الخطى االنحدار باستخدامتقدیر اإلتجاة العام 
 ھي المتغیر التابع و تكون الفترات الزمنیة ھياإلتجاة العام للسالسل الزمنیة للظواھر المختلفة و تعتبر قیم الظاھرة 

،                                                                    )  ر ص، س ر (  أزواج المشاھدات ھيالمتغیر المستقل و تكون البیانات المتاحة التى تعبر عنھا السلسلة الزمنیة 
س ر ترمز للزمن المناظر للفترة ، ن حیث ص ر ترمز لقیمة الظاھرة فى الفترة الزمنیة رقم ر  ، ٠٠٠٠ ، ٢ ، ١= ر 

  ٠الزمنیة رقم ر و یمكن استخدام نموذج كثیرة الحدود 
  

              : طرق تقدیر اإلتجاة العام 
   :یليلدراسة اإلتجاة العام فى السالسل الزمنیة من بینھا ما ھناك عدة طرق                        

 ٠طریقة المتوسطات المتحركة  .١
 ٠طریقة تقدیر اإلتجاة العام بطریقة شبة المتوسطات  .٢
 ٠طریقة تقدیر اإلتجاة العام بیانیا من الرسم  .٣
 ٠اإلتجاة العام طریقة المربعات الصغرى لتقدیر  .٤
  :المتحركةالمتوسطات  - ١

 لبیانات سلسلة زمنیة لظاھرة معینة وذلك لوصف السلوك إحصائي        تستخدم طریقة المتوسطات المتحركة عند إجراء تحلیل 
 ٠المستقبل  منصبا على إیجاد معادلة ریاضیة للتنبؤ بقیم السلسلة فى اھتمامناالعام لقیم السلسلة الزمنیة وخاصة إذا لم یكن 

 لقیمة الظاھرة عند تلك الفترة وعدد من قیم الظاھرة السابقة حسابيوالمتوسط المتحرك المناظر لفترة زمنیة معینة یحسب كوسط 
  ٠لتلك الفترة وعدد مماثل من قیم الظاھرة التالیة لنفس الفترة 

فإن المتوسطات ) ص ن ، ٠٠٠ ، ٣ص ، ٢ص ، ١ص ( ھيسنة ومشاھداتھا ) ن ( إذا كان لدینا سلسلة زمنیة لمدة : مثال 
المتحركة لثالث سنوات تحسب بإیجاد المتوسطات المتتابعة لكل ثالث سنوات متتالیة ووضع كل متوسط ناتج أمام السنة الوسطى 

   : كاآلتيالتى یحسب المتوسط المتحرك لھا و تكون المتوسطات المتحركة 
  

  ٣ ) / ٣ص+  ٢ ص +١ص = ( ٢                                  ص
  ٣ ) / ٤ص+  ٣ ص +٢ص = ( ٣                                  ص

  ٠ لمشاھدات نفس السنة و السنة السابقة و السنة الالحقة لھا الحسابي سنة یساوى الوسط أي أن المتوسط المتحرك أمام أي
فس السنة و السنتین  لمشاھدات نالحسابي سنة یكون عبارة عن الوسط أيالمتوسط المتحرك أمام  - 

 و یالحظ أنة عند حساب المتوسطات المتحركة لثالث فترات ٠السابقتین و السنتین الالحقتین لھا 
 و الفترة الزمنیة األخیرة وفى حالة األولى ال یوجد متوسط متحرك أمام الفترة الزمنیة فأنةزمنیة 

كة أمام الفترتین األولى و حساب متوسطات متحركة لخمس فترات زمنیة ال توجد متوسطات متحر
  ٠الثانیة وكذلك بالنسبة للفترتین األخیرتین و ھكذا 

 من الفترات الزمنیة فإن المتوسطات زوجيو إذا كان المطلوب إیجاد متوسطات متحركة لعدد  - 
 كان المطلوب حساب متوسطات متحركة لكل أربع إذاالمتحركة تقع بین الفترات الزمنیة فمثال 

وسطات المتحركة المحسوبة تقع بین السنتین الثانیة و الثالثة بین كل سنتین سنوات فان المت
 وعادة یحسب متوسط ٠ ١- ن ، ٢-متتالیتین ویقع آخر متوسط متحرك منھا بین السنتین أرقام ن

، متحرك لكل متوسطین متحركین متتالیین لتقع المتوسطات المتحركة األخیرة أمام السنوات الثالثة 
 ٠ ٢- رقم ن  ، ٠٠٠، الرابعة 
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 المتوسطات المتحركة ھو التخلص بقدر اإلمكان من الذبذبات غیر استخدام من األساسيوالھدف  - 
من الفترات الزمنیة و الحظنا ) ن( و إذا كان لدینا سلسلة زمنیة لظاھرة ما لمدة ٠المرغوب فیھا 

فمن ) أقل من ن حیث ك ( من الفترات الزمنیة ) ك(أن ھناك ذبذبة تتكرر بنفس األسلوب كل 
من الفترات الزمنیة المتتالیة سوف یتخلص من أثر تلك ) ك( أن حساب متوسط متحرك لكل البدیھي

 للفترة الزمنیة الوسطى لھذا االتجاھیة ذلك المتوسط المتحرك على أنة القیمة اعتبارالذبذبة ویمكن 
 ٠من الفترات الزمنیة ) ك(العدد 

المتحركة سھلة و بسیطة و تساھم فى استبعاد التقلبات وبصفة عامة فإن طریقة المتوسطات  - 
 ٠المنتظمة فى السلسلة الزمنیة 

  :مثال
  ٠ باأللف جنیة ١٩٩٤ وحتى ١٩٨٥فى السنوات من الجدول االتى یبین أرباح إحدى الشركات 

  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٨  ١٩٨٧  ١٩٨٦  ١٩٨٥  السنة
األلف  ربح ب ال

  جنیة
٩٧٠  ١١٤٥  ٩٦٠  ٨٧١  ١١٠٣  ٨١٣  ٨٢٠  ١٠٣١  ٨٤٠  ٧٢٤  

   :والمطلوب
 ٠حساب المتوسطات المتحركة على أساس ثالث سنوات  
 ٠حساب المتوسطات المتحركة على أساس أربع سنوات  

  :الحل
 على العملیات الحسابیة الالزمة إلیجاد المتوسطات المتحركة على أساس ثالث سنوات فیبین العمود التاليیحتوى الجدول   - أ

 األرباح السنویة والعمود الثالث المجامیع المتحركة لكل ثالث سنوات متتالیة ویبین العمود الثانينوات و العمود األول الس
  :الرابع المتوسطات المتحركة لكل ثالث سنوات 

المجامیع المتحركة   الربح باأللف جنیة  السنة
أساس    سنوات٣عل

المتوسط المتحرك لثالث 
  سنوات

٧٢٤  ١٩٨٥      
٨٦٥  ٢٥٩٥  ٨٤٠  ١٩٨٦  
٨٩٧  ٢٦٩١  ١٠٣١  ١٩٨٧  
٨٨٨  ٢٦٦٤  ٨٢٠  ١٩٨٨  
٩١٢  ٢٧٣٦  ٨١٣  ١٩٨٩  
٩٢٩  ٢٧٨٧  ١١٠٣  ١٩٩٠  
٩٧٨  ٢٩٣٤  ٨٧١  ١٩٩١  
٩٩٢  ٢٩٧٦  ٩٦٠  ١٩٩٢  
١٠٢٥  ٣٠٧٥  ١١٤٥  ١٩٩٣  
٩٧٠  ١٩٩٤      

  
  

   :كاآلتيوقد حسبت المجامیع الواردة فى العمود الثالث بالجدول السابق 
 وذلك الثانيثالث ھو عبارة عن حاصل جمع ثالث قیم متتالیة من القیم الواردة فى العمود كل مجموع من مجامیع العمود ال 

ھو حاصل جمع القیم الثالثة األولى  ) ٢٥٩٥(  فمثال المجموع األول بالعمود الثالث ٠  الثانيبدءا بالقیمة األولى بالعمود 
ھو حاصل جمع القیم الثانیة و  ) ٢٦٩١( د الثالث  بالعموالثانيو المجموع  ) ١٠٣١ ، ٨٤٠ ، ٧٢٤ ( الثانيبالعمود 

  ٠وھكذا  ) ٨٢٠ ، ١٠٣١ ، ٨٤٠ ( الثانيالثالثة و الرابعة بالعمود 
 ٠وقد حسبت المتوسطات المتحركة المبینة بالعمود الرابع بالجدول السابق بقسمة كل مجموع بالعمود الثالث على ثالثة  
مبینة بالعمود الرابع بالجدول السابق قد تخلصت تقریبا من الذبذبات الظاھرة ونالحظ ھنا أن قیم المتوسطات المتحركة ال 

الربح (  بنفس الجدول وأن قیم المتوسطات المتحركة أقل تشتتا و أكثر تجانسا من قیم مشاھدات السلسلة الثانيبالعمود 
 :فمثال ) باأللف جنیة 

   أصغر قیمة–أكبر قیمة = المدى لمشاھدات السلسلة  
       =                                        ٤٢١        = ٧٢٤ -   ١١٤٥  

  ١٦٠      = ٨٦٥ – ١٠٢٥= المدى للمتوسطات المتحركة  
 ٠ومما سبق یتضح أن المدى للمتوسطات المتحركة أقل بكثیر من المدى للمشاھدات األصلیة للسلسة الزمنیة  

 :سنواتحساب المتوسطات المتحركة على أساس أربع   -  ب
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 على العملیات الحسابیة الالزمة إلیجاد المتوسطات المتحركة على أساس أربع سنوات فیبین العمود التاليیحتوى الجدول 
 األرباح السنویة والعمود الثالث المجامیع المتحركة لكل أربع سنوات متتالیة وتقع ھذه الثانياألول السنوات و العمود 

رنا وبین العمود الرابع للمجامیع المتحركة لكل مجموعتین متتالیتین من المجامیع المجامیع بین السنوات كما سبق أن ذك
 فمثال القیمة األولى بالعمود الرابع ٠ وتقع ھذه المجامیع المتحركة األخیرة أمام السنوات ٠المتحركة بالعمود الثالث 

وتقع أمام السنة الثالثة سنة  ) ٣٥٠٤ ، ٣٤١٥(  و الثانیة بالعمود الثالث األولى حاصل جمع القیمة ھي) ٦٩١٩(
 ، ٣٥٠٤( حاصل جمع القیمتین الثانیة و الثالثة بالعمود الثالث ھي ) ٧٢٧١( والقیمة الثانیة بالعمود الرابع ، ) ١٩٨٧(

ویبین العمود الخامس المتوسطات المتحركة و التى تم الحصول علیھا بقسمة كل مجموع بالعمود الرابع على ،  ) ٣٧٦٧
 وتسمى ھذه المتوسطات بالمتوسطات ١٩٩٢ وحتى ١٩٨٧وتقع ھذه المتوسطات المتحركة أمام السنوات من ثمانیة 

  ٠المتحركة المركزیة أو الممركزة 
المجامیع المتحركة   الربح  السنة

  ألربع سنوات 
المجامیع المتحركة 

لمجموعتین متحركین 
  بالعمود الثالث 

  المتوسط المتحرك

٧٢٤  ١٩٨٥        
٣٤١٥  ٨٤٠  ١٩٨٦      
٨٦٤.٨٧٥  ٦٩١٩  ٣٥٠٤  ١٠٣١  ١٩٨٧  
٩٠٨.٨٧٥  ٧٢٧١  ٣٧٦٧  ٨٢٠  ١٩٨٨  
٩٢١.٧٥  ٧٣٧٤  ٣٦٠٧  ٨١٣  ١٩٨٩  
٩١٩.٢٥  ٧٣٥٤  ٣٧٤٧  ١١٠٣  ١٩٩٠  
٩٧٨.٢٥  ٧٨٢٦  ٤٠٧٩  ٨٧١  ١٩٩١  
١٠٠٣.١٢٥  ٨٠٢٥  ٣٩٤٦  ٩٦٠  ١٩٩٢  
١١٤٥  ١٩٩٣        
٩٧٠  ١٩٩٤        

 
  :مثال

  ٠ ١٩٩٢/١٩٩٣ وحتى ٨٨/١٩٨٩ئیة بالملیون جنیة فى السنوات من  یبین قیمة المنتجات الصناعیة الغذااألتيالجدول 
  ٩٢/٩٣  ٩١/٩٢  ٩٠/٩١  ٨٩/٩٠   ٨٨/٨٩  السنة

  ١٤٧٢٠  ١٠٥٧٧  ٩٢٨٩  ٧٦٢٨  ٦٥٠٠  القیمة بالملیون جم
  :المطلوب

تجات الصناعیة إیجاد معادلة خط اإلتجاة العام لقیمة المنتجات الصناعیة الغذائیة بالملیون جنیة ومنھا أحسب تقدیرا لقیمة المن
  ٠ ٢٠٠١ / ٢٠٠٠الغذائیة فى عام 

  :الحل
 شكل خط مستقیم لھ للسلسة الزمنیة المعطاة فى ھذا المثال یتضح أن اإلتجاة العام لتلك السلسلة یكون التاریخيبرسم المنحنى 

  )٥=ن( ات فى ھذا المثال  وحیث أن عدد السنو٠ویمكن إیجاد معادلة ذلك الخط المستقیم بإتباع األسلوب المبسط السابق عرضة 
تكزن قیم  ) ٩٠/٩١صفر عند سنة = س :  بجعل الزمن أي ( ٩٠/٩١ھو عدد فردى فإنھ بنقل نقطة األصل إلى السنة الوسطى 

 على الترتیب ویمكن تنظیم العملیات الحسابیة ٢-  ، ١- ھي وعند السنوات السابقة لھا ٢، ١ : ھيالزمن عند السنوات التالیة لھا 
   حیث ص ترمز لقیمة المنتجات الغذائیة بالملیون جنیة التالي كما فى الجدول ٢مجـ س، مجـ س ص ،  لحساب قیم مجـ ص الالزمة

  
قیمة المنتجات بالملیون   )س ( الزمن   السنة

  )ص (جنیة 
  ٢س  س ص

٤  ١٣٠٠٠-   ٦٥٠٠  ٢-   ٨٨/٨٩  
١  ٧٦٢٨-   ٧٦٢٨  ١-   ٨٩/٩٠  
  صفر  صفر  ٩٢٨٩  صفر  ٩٠/٩١
١  ١٠٥٧٧  ١٠٥٧٧  ١  ٩١/٩٢  
٤  ٢٩٤٤٠  ١٤٧٢٠  ٢  ٩٢/٩٣  

  ١٠  ١٩٣٨٩  ٤٨٧١٤  صفر  المجموع
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   :یليومن الجدول السابق نالحظ ما 
   عدد فردى أي ٥) = ن ( عدد أزواج القیم 

  ٤٨٧١٤= مجــ ص                  
  ١٩٣٨٩= مجــ س ص             

   ١٠                = ٢مجــ س
  : للمعادالت التالیة نجد أن وبالتعویض بھذه القیم فى الطرف األیسر

  ١٩٣٨٩          مجـ س ص          
  ١٩٣٨.٩٠=   =     = م ^

  ١٠            ٢           مجـ س
  

    ٤٨٧١٤                           مجـ ص                  
  ٩٧٤٢.٨٠    =                    =   = ^ ص = ^  جـ

  ٥  ن                        
 التنبؤ بقیمة المنتجات الصناعیة الغذائیة بالملیون جنیة في استخدامھاكون معادلة خط اإلتجاة العام التى یمكن وت

  ٩٧٤٢.٨٠+  س ١٩٣٨.٩٠= ^ جـ+ س ^م= ^ ص :            ھي
  ٠بالملیون جنیة ^  ووحدات الزمن س بالسنة و قیمة ص٩٠/١٩٩١ سنة ھي نقطة األصل :حیث

 ھي األصل نقطة باعتبار یالحظ بأنة ٢٠٠١ /٢٠٠٠ت الصناعیة الغذائیة المتوقعة فى عام ولحساب قیمة المنتجا
 و بالتعویض عن س بالقیمة فى معادلة ١٠=  س ھي ٢٠٠٠/٢٠٠١ فإن قیمة س المناظرة لسنة ٩٠/٩١سنة 

  :اإلتجاة العام نجد أن 
  تقدیر قیمة المنتجات الغذائیة فى سنة

 =                          ١٩٣٨.٩٠ X ٢٩١٣١.٨٠ = ٩٧٤٢.٨٠ + ١٠  
  :٢مثال 

 یبین قیمة واردات جمھوریة مصر العربیة من السیارات المالكي باأللف جنیة فى السنوات من األتيالجدول 
   : ١٩٩٤ وحتى ١٩٨٩

  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٩  السنة
قیمة الواردات 

  باأللف جنیة
٧٤٦٤٦١  ٥٥٠٤٢٠  ٣٨٨٤١٠  ٣٣٦٢٧٧  ٢٧٢٨٩٤  ١٦٩٩١٧  

  
  :والمطلوب

 باأللف جنیة ومنھا أحسب القیمة المتوقعة لواردات المالكيإیجاد معادلة خط اإلتجاة العام لقیمة واردات السیارات 
  ٠ ١٩٩٦ سنة في المالكيالسیارات 

  :الحــــــل
لسلة یكون على  للسلسلة الزمنیة المعطاة فى ھذا المثال نجد أن اإلتجاة العام لتلك السالتاریخيبرسم المنحنى 

شكل خط مستقیم ویمكن إیجاد معادلة ذلك الخط المستقیم بإتباع األسلوب البسیط السابق عرضة مع مراعاة أن 
 ، ١٩٩٠ ، ١٩٨٩ ومن ثم تكون قیم س المناظرة لألعوام زوجي عدد أي ) ٦= ن ( عدد السنوات فى ھذا المثال 

 على الترتیب ویمكن تنظیم العملیات ٥ ، ٣ ، ١ ، ١- ، ٣- ، ٥- : ھي ١٩٩٤ ، ١٩٩٣ ، ١٩٩٢ ، ١٩٩١
 حیث ص ترمز لقیمة التالي كما فى الجدول ٢مجـ س، مجـ س ص ، مجـ ص : الحسابیة الالزمة لحساب قیم 

  ٠ باأللف جنیة المالكيواردات السیارات 
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قیمة الواردات   س  السنة
  )ص ( باأللف جنیة 

  ٢س  س ص

٢٥  ٨٤٩٥٨٥-   ١٦٩٩١٧  ٥-   ١٩٨٩  
٩  ٨١٨٦٨٢-   ٢٧٢٨٩٤  ٣-   ١٩٩٠  
١  ٣٣٦٢٧٧-   ٣٣٦٢٧٧  ١-   ١٩٩١  
١  ٣٨٨٤١٠  ٣٨٨٤١٠  ١  ١٩٩٢  
٩  ١٦٥١٢٦٠  ٥٥٠٤٢٠  ٣  ١٩٩٣  
٢٥  ٣٧٣٢٣٠٥  ٧٤٦٤٦١  ٥  ١٩٩٤  

  ٧٠  ٣٧٦٧٤٣١  ٢٤٦٤٣٧٩  صفر  المجموع
  

   :یليومن الجدول السابق نالحظ ما 
   زوجي وھو عدد ٦) = ن ( عدد أزواج المشاھدات 
  ٢٤٦٤٣٧٩        = مجـ ص                  

  ٣٧٦٧٤٣١= مجـ س ص                    
  ٧٠                      = ٢مجـ س

  :و بالتعویض بھذه القیم فى الطرف األیسر لمعادالت اإلتجاة العام نجد 
   

  
  ٣٧٦٧٤٣١            مجـ س ص         

   ٥٣٨٢٠.٤٤٣=    =   = ^ م
  ٧٠               ٢             مجـ س

  
  ٢٤٦٤٣٧٩                          مجـ ص             

   ٤١٠٧٢٩.٨٣٣=                        =     = ^ ص= ^ جـ
  ٦                            ن                        

  
  

   :ھي جنیة  باأللفالمالكي التنبؤ بقیم واردات السیارات في استخدامھاوتكون معادلة اإلتجاة العام التى یمكن 
  ^ جـ+ س ^ م= ^ ص

   ٤١٠٧٢٩.٨٣٣+  س ٥٣٨٢٠.٤٤٣        = 
باأللف ^  ووحدات الزمن نصف سنة و قیمة ص١٩٩٢ ،١٩٩١ منتصف المسافة بین ھي نقطة األصل :حیث

  ٠جنیة 
 و بالتعویض عن س فى ٩=  یالحظ أن قیمة س ١٩٩٦ عام في المالكيولحساب تقدیر لقیمة واردات السیارات 

   :یليدلة نجد ما المعا
   ١٩٩٦تقدیر قیمة واردات السیارات فى سنة 

 =                                         ٥٣٨٢٠.٤٤٣ X ٤١٠٧٢٩.٨٣٣ + ٩  
  ٠ ألف جنیة ٨٩٥١١٣.٨٢                                        = 
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  :طریقة شبة المتوسطات  - ٢
 للسالسل الزمنیة على تقسیم السالسل الزمنیة إلى قسمین  تقدیر اإلتجاة العامفي  الطریقةھذهتعتمد 

 یقیس الذيمتوسط التغیر ( ثم یحسب متوسط قیمة السلسلة لكل جزء على حدة ، متساویین بقدر اإلمكان 
 للسلسلة و نوصل النقطتین بخط مستقیم یكون البیانيثم نوقع ھاتین النقطتین على رسم الخط ) الظاھرة 

  وبمعرفة ھاتین النقطتین تحسب معادلة الخط المستقیم ھذا ، تجاة العام للسلسلة ھو الخط المقدر لإل
  ٠) ب س + أ = ص ( 
  
  

  :المتوسطاتمالحظات على طریقة شبة 
 سبنفأ  إذا بداثنانالطریقة سریعة فى تقدیر خط اإلتجاة العام ونتائجھا معقولة نوعا ما وال یختلف فیھا 

فردیا و لیس زوجیا فإننا فى العادة نأخذ مجموعتین ات الزمنیة  إذا كان عدد الفتر٠المجموعات 
  ) بین المجموعتین ( متساویتین ونھمل المفردة التى فى الوسط 

  :عیوب طریقة شبة المتوسطات 
 مقیاس یتأثر بالقیم الحسابيوذلك ألن الوسط ( تأثرھا بالقیم الشاذة إن وجدت فى إحدى المجموعتین 

  ٠ الطریقة ھذه القیم الشاذة فى استبعادلذلك یكون من األفضل ) الشاذة و یكون مضلال 
  : طریقة تقدیر اإلتجاة العام بیانیا من الرسم - ٣

 قیاس اإلتجاة العام بطریقة بسیطة وذلك بتمثیل بیانات السلسلة الزمنیة ثم تحدید شكل بواسطتھاویتم 
اإلتجاة العام ) أو منحنى ( ویتم تمھید خط ) س ( بالنسبة للزمن ) ص ( العالقة بین تغیر قیم الظاھرة 

  ٠بحیث یتوسط قیم الظاھرة 
 تعطى صورة عامة عن سلوك الظاھرة باإلضافة إلى أنھا توفر كثیرا من لكي الطرقة عادة ھذهونستخدم 

  ٠ صیغة ریاضیة معینة لتمثیل اإلتجاة العام استخدامالوقت و القیود التى یفرضھا 
  :الطریقةعیوب ھذه 

 التنبؤ ألنھا تعكس عادة التحیز و التحكم الواضح عند تمثیل البیانات و في علیھا االعتماد یجب أنة ال
   ٠تمھید خط اإلتجاة العام 

و أیضا ھذه الطریقة غیر دقیقة فى تقدیر اإلتجاة العام للسلسلة الزمنیة و تعتمد على تقدیر الشخص للخط 
 تقدیر الختالفتخدم لحساب أو تقدیر اإلتجاة العام و ذلك  للسلسلة وقلما تسالبیانيوعلى دقة رسم الخط 

  ٠ یقدره الذي الشخص باختالفاإلتجاة العام 
  :طریقة المربعات الصغرى فى تقدیر معادلة اإلتجاة العام للسالسل الزمنیة  - ٤

حیث  البسیط االنحداركما فى ) س ( على ) ص  ( انحدار نفس فكرة إیجاد خط ھيفكرة ھذه الطریقة     
  :و المتمثلة بمعادلة الخط المستقیم ) س ( على الزمن ) ص (  الظاھرة انحدارأننا ھنا نوجد معادلة 

  ب س+ أ =        ص 
  ٠تعتبر طریقة المربعات الصغرى من أدق طرق قیاس اإلتجاة العام 
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                                                       SEASONAL VARIATION :الموسمیة التغیرات :ثانیا
وھى عبارة عن التغیرات التى یتكرر حدوثھا سنویا بصورة شبة منتظمة فى كل موسم سواء سواء أكان ھذا 

 كسر من كسور السنة مثل تغیرات الطلب على السلع المختلفة أيالموسم یوم أو أسبوع أو شھر أو ربع سنة أو 
المشروبات الغازیة و المراوح وأجھزة التكییف فى فصل داد الطلب على و التى تتكرر موسمیا كل سنة فمثال یز

الصیف ویزداد الطلب على البطاطین و المالبس الصوفیة فى فصل الشتاء و تزداد مبیعات المجوھرات فى 
  ٠ت األسابیع التى تسبق األعیاد و یزداد الطلب على السفر بالطائرات خالل العطالت الصیفیة بالمدارس و الجامعا

 من المفید معرفة التغیرات الموسمیة لھا وقیاسھا إذ أن فأنة االقتصادیةوعند تحلیل السالسل الزمنیة للظواھر 
ذلك یكون ذا أھمیة كبیرة فى التخطیط اإلقتصادى للمدى القصیر فمن المفید مثال معرفة أثر الموسم على سعر 

ذه المعرفة سوف تساعد المؤسسات على وضع الخطط سلعة معینة أو على الكمیة المطلوبة منھا وال شك أن ھ
  ٠ لذلك الالزمة إلنتاج الكمیات المطلوبة وكذلك تحدید المواد الخام و الطاقة األزمةالسلیمة إلعداد العمال 

 فمثال إذا كان الموسم شھرا فإن الموسميومقاییس التغیرات الموسمیة تسمى دلیل التغیرات الموسمیة أو الدلیل 
 عددا منھا عدد لكل شھر وھذا العدد یعبر عن نسبة قیمة الظاھرة فى ذلك الشھر ١٢ یتكون من لموسمياالدلیل 

 یتكون الموسمي إذا كان الموسم ربع سنة فإن الدلیل فأنة لقیم الظاھرة و بطریقة مشابھة الشھري المتوسط إلى
منھا ( عدد ٥٢ یتكون من الموسميالدلیل من أربعة أعداد منھا عدد لكل ربع سنة وإذا كان الموسم أسبوعیا فإن 

  ٠وھكذا ) عدد لكل أسبوع 
  : عند قیاس التغیرات الموسمیة نذكر منھا على سبیل المثال االعتبار یجب أن تؤخذ فى اعتباراتوھناك عدة 

أن ھناك عالقات بین التغیرات المختلفة بالسلسلة الزمنیة وخاصة العالقة بین اإلتجاة العام و  
 العام لألسعار باالتجاه فمثال األسعار الموسمیة لكثیر من المنتجات تتأثر ٠الموسمیة التغیرات 

 یلزم التخلص من اإلتجاة العام عند قیاس فأنةزیادة أو نقصانا وعادة ما تأخذ نفس اإلتجاة ولذلك 
 ٠التغیرات الموسمیة 

 أثر استبعادحتى یمكن  المتوسطات وذلك باستخدام یكون إن ینبغيأن قیاس التغیرات الموسمیة  
 أنة یلزم لقیاس التغیرات الموسمیة وجود أي) الفجائیة أو العرضیة ( التغیرات غیر المنتظمة 

 ٠سلسلة زمنیة لعدة سنوات ولیس لسنة واحدة 
 المناظرة لھا وذلك فى االتجاھیة القیم الفعلیة عن القیم انحرافتقاس التغیرات الموسمیة بإیجاد  

 وتقاس التغیرات الموسمیة ٠ السلسلة الزمنیة ھو نموذج حاصل جمع جموذن أن افتراضحالة 
 افتراض المناظرة لھا وذلك فى حالة االتجاھیةكنسبة مئویة لخارج قسمة القیم الفعلیة على القیم 

 ٠أن نموذج السلسلة الزمنیة ھو نموذج حاصل ضرب 
  :اآلتیةع الخطوات الثالثة ومما سبق عرضة یتضح أنة یمكن قیاس التغیرات الموسمیة بإتبا

 ٠ طریقة المربعات الصغرى أو المتوسطات المتحركة باستخدام لكل موسم االتجاھیةتحسب القیم  .١
 إذا( لكل موسم من القیم الفعلیة المناظرة لھا االتجاھیة العام وذلك بطرح القیم االتجاهیستبعد أثر  .٢

 أو بقسمة القیم الفعلیة لكل موسم )أفترض أن نموذج السلسلة الزمنیة ھو نموذج حاصل جمع 
 أفترض أن نموذج السلسلة الزمنیة ھو نموذج حاصل إذا(  المناظرة لھا االتجاھیةعلى القیم 

 ٠) ضرب 
وذلك لكل موسم على حدة وذلك بقسمة مجموع القیم  ) ٢( تحسب متوسطات القیم الناتجة فى  .٣

خلص من تأثیر التغیرات غیر المنتظمة  التفي یساھمالمبینة لكل موسم على عدد السنوات وھذا 
 ٠ والمتوسطات الناتجة تعبر عن التغیرات الموسمیة ٠أو التقلیل منھا ) العرضیة أو الفجائیة (

 نموذج حاصل ضرب للسلسلة الزمنیة فإن المتوسطات الناتجة تكون عبارة عن نسب مئویة و افتراضوفى حالة 
 إذا كان الموسم شھرا فإن فأنة دلیل التغیرات الموسمیة وبذلك وتسمى% ١٠٠یفترض أن یكون متوسطھا العام 

 لتلك النسب یختلف عن ذلك الفعلي وإذا حدث وكان المجموع ١٢٠٠ أن یكون مساویا ینبغيمجموع تلك النسب 
   :كالتالي المعدل الموسمي تعدیل تلك المتوسطات لنحصل على الدلیل ینبغي فأنة
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  ١٢٠٠ X   متوسط ذلك الشھر                                                  
  =    شھر ألي المعدل الموسميالدلیل 

   للمتوسطات الشھریة الفعلي                                              المجموع 
  
  
  

  :یكونوبالمثل إذا كان الموسم ربع سنة 
  

  ٤٠٠ X   متوسط ذلك الربع سنة                                                      
                                             = ربع سنة ألي المعدل الموسميالدلیل 

   للمتوسطات الربع سنویة الفعلي                                                   المجموع 
  
  

             IRREGULAR OR RANDOM VARIATION ):العرضیة (  التغیرات الفجائیة :ثالثا
 وھى التغیرات الناجمة عن وقوع أحداث غیر متوقعة أو االنتظاموھى تعبر عن التغیرات التى لیس لھا صفة 

  ٠ أو الزالزل أو البراكین أو األوبئة الفیضانات أونادرة أو راجعة إلى الصدفة البحتة مثل الحروب 
 سنوي أو سنوي أو ربع شھري أو أسبوعي أو یومي أساس  سلسلة زمنیة دونت بیاناتھا علىأيوعملیة فحص 

  ٠ حدوث تلك التغیرات انتظامیوضح التغیرات التى تحدث داخل السلسلة الزمنیة فترة بعد أخرى ودرجة 
  
  
  

                                                    CYCLICAI VARIATIONS  :الدوریةالتغیرات  :رابعا
 فمن الواضح أن ھناك القومي االقتصاد یتعرض لھا التي االنكماش تعكس حاالت الكساد و تيال التغیرات ھي

 بطریقة شبة منتظمة حیث تتغیر المشاھدات خالل فترة زمنیة بالزیادة حتى االقتصادیةتغیرات تطرأ على الظواھر 
  ٠) فترات الكساد ( أو تنقص حتى تصل إلى أقل حد ممكن  ) االنكماشفترات ( تصل إلى أقصى حد ممكن 

 ال االنكماش الكساد و حالتي تفصل بین التي الفترة إنو التقلبات الدوریة ال تخضع لنظام ثابت فى تغیرھا بمعنى 
 سنوات مما یؤدى إلى طول الدورة التجاریة وصعوبة التنبؤ بھا ٠٠٠ أو ١٠ أو ٥ أو ٣تتسم بالثبات فقد تكون 

   :ھي تمییز ثالثة أنواع ھامة یةاالقتصادوقد نتج عن دراسة الدورات 
 ٠ سنة ٥٠ حوالي تمتد :المدىدورة طویلة  
 ٠ سنوات ٩ – ٨ مداھا :المدىدورة متوسطة  
 ٠ سنوات ٤ – ٣ مداھا :المدىدورة قصیرة  

 قیم الظاھرة عن مدة طویلة من السنین حتى یتبین أثرھا استخدامومن ثم یتضح أنة لدراسة أثر الدورة یجب 
  ٠واضحا 

  
  :جع البحثمرا

  ١٩٩٢ عام– جامعة القاھرة – اإلقتصادكلیة "  البرامج الجاھزةاستخدام مع التطبیقي و الوصفي اإلحصاء "  محمد نجمدعبدا لحمی ٠د ٠أ  
  ٠ ٢٠٠٣ عـــــام – جامعة حلوان –كلیة تجارة  " التطبیقياإلحصاء   "الھلباوي توفیق عبدا  ٠د ٠أ 
  ٠ ٢٠٠٦ عام – جامعة القاھرة –كلیة تجارة " دراسات في المحاسبة اإلداریة "  الخولى  ھالة عبدا ٠ د،  إبراھیم رسالن حجازي ٠د  


