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 انتشكش
 

 انشكش األٔل 

 ٔ األخٛش نٕنٙ انُعًت خٛش انشاصلٍٛ إنٗ هللا جم جالنّ

َٔخص بجضٚم انشكش ٔانعشفاٌ األستار انذكتٕس  "بٍ بٕصٚاٌ 

هللا عُا  فجضاِ ساقانً انز٘ تفضم باإلششاف عهٗ ْزا يحًذ"

 كم خٛش فهّ 

 كم انتمذٚش ٔاالحتشاو يُا 

ستمذيّ يٍ يا كًا أشكش شكشا خاصا نهجُت انًُالشت عهٗ  

إنٗ كم األساتزة ، ٔاَتماداث فًٛا ٚخص ْزا انعًم تٕجٛٓاث

 انزٍٚ نى ٚبخهٕا 

ْى أٚضا عهُٛا بًعهٕياتٓى ٔأَاسٔا نُا انسبٛم َحٕ يستمبم 

 صاْش

 ٔ إنٗ كم يٍ ساْى يٍ لشٚب أٔ بعٛذ فٙ اَجاص 

  ْزا انعًم ٔنٕ بكهًت طٛبت

 شكشا  
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 إْذاء
 
 

 

 

 انكهًاث تجف

 ٔتتٕاسٖ خهف ستاس انفضائم ٔانحٛاء فٛعجض انهساٌ عٍ َطمـٓــا  

ٔتفٛض يشاعش االَتًاء ٔانعشفاٌ، ٔيا كاٌ عساِ ٕٚفٙ حك 

 انٕانذٍٚ

 انعهى ٔاالستماءإنٗ يُابش  إنٗ انزٍٚ دفعاَٙ 

ّ٘ انكشًٍٚٛ "  "ٔانذ

إنٗ أخٕا٘ ٔأختٙ  ٔإنٗ صٔجتٙ انًصٌٕ، إنٗ ابُٙ يفذ٘  

 ٔابُتٙ عٕاطف يحًذ

 إنٗ يٍ َساْى لهًٙ ٔنٍ ُٚساْى لهبٙ إنٛٓى جًٛعا 

 أْذ٘ عصاسة جٓذ٘

http://www.ingdz.com/links/?http://img143.imageshack.us/i/fwasel69.gif/
http://www.ingdz.com/links/?http://img143.imageshack.us/i/fwasel69.gif/
http://www.ingdz.com/links/?http://img143.imageshack.us/i/fwasel69.gif/
http://www.ingdz.com/links/?http://img143.imageshack.us/i/fwasel69.gif/


 

 
 

 
 

 زُ  ال دذ



   خؼة البدث
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 خؼة البدث

 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات

: هما ج الحيبؤ باملبيعات  الضصل لاٌو

: ماَية الحيبؤ إلاكحصادي  املبدث لاٌو

(I) مٟهوم التن ا 

(II) ؤه ُ  التن ا 

(III) ألاق٩ا٫ ألاؾاؾُ  ل تن ا 

(IV)  ألابٗاص الؼمنُ  ل تن ا 

(V) متُ  ات التن ا 

(VI) مغاخل ٖ  ُ  التن ا 

(VII) مٗو٢ات  ُ ٤ُ  ٣نُ  التن ا 

 (: ماَية الحيبؤ باملبيعات6املبدث )

(I)  مٟهوم التن ا باإلا ُٗات 

(II) ؤبٗاص ٖ  ُ  التن ا باإلا ُٗات 

(III) مجاالت التن ا باإلا ُٗات 

(IV) ن ا باإلا ُٗاتمنهجُ  الت 

(V) مٗاًحر ازتُاع ؤؾ وب التن ا باإلا ُٗات 

(VI) الٗوامل اإلااجغ  في ص٢  التن ا باإلا ُٗات 

(VII) نٗوب  التن ا باإلا ُٗات 

 (: ػزق وأضاليب الحيبؤ باملبيعات3املبدث )

(I) ) ُالُغ١ ال٨ُُٟ  )الٛحر نٓام 

I-1  ُ الُغ١ الخ٨ ) 

I-2َغ١ التناْغ ) 

I-3 َغ١ الاؾت٣هاء  بدوث الؿو١ ) 

I-4) التن ا التد ُلي ل   ُٗات 
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I-5 الُغ١ الازت اٍع ) 

I-6 ؤزغى  ُ  ( َغ١ نٖو

(II) ) ُالن اطر ال٨ ُ  )نٓام 

II-1 ًالُغ١ الا٢تهاص ) 

II-2  ُالن اطر الؿ ب ) 

II-3 ُالن اطر الٛحر ؾ ب ) 

 (: امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات6الضصل )

 باملبيعات(: ملاربة كياضية للحيبؤ 0املبدث )

(I) ن اطر الا٢تهاص ال٣ُا    التد ُلي 

II-1 ُن اطر الؿالؾل الؼمن ) 

II-2 ن اطر اإلاتوؾُات  اإلاتدغ٦ ) 

II-3   ن اطر الت ُحز ألا ) 

II-4ن وطر الا جاه الٗام ) 

II-5ن وطر بو٦ـ زُن٨ُجز ) 

(II)  ن اطر الا٢تهاص ال٣ُا    الؿا٦ 

II-1ُِن وطر الاندضاع الخُي البؿ ) 

II-2 الاندضاع الخُي اإلاتٗضص( ن وطر 

II-3ُِن وطر الاندضاع الٛحر زُي البؿ ) 

II-4ن وطر الاندضاع الٛحر زُي اإلاتٗضص ) 

 (: ملاربة رياطية للحيبؤ باملبيعات6املبدث )

(I)  ُٖماهُ  الك ٩ات الٗهبُ  الانُنا 

(II)  ُؤنوإ الك ٩ات الٗهب 

(III)  ُم٩ونات الك ٩ات الٗهب 

(IV) ص ا٫ التُٟٗل 

(V) ج ُ٘  بٖضاص ال ُانات  

(VI) الك ٨  الٗهبُ  الانُناُٖ   التن ا 
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(VII)   ُم حزات  خض ص  ٣نُ  الك ٨  الٗهب 

 (: املضاطلة بين الىما ج اللياضية والزياطية للحيبؤ باملبيعات3املبدث )

(I)  خو٫ مٗنٍو  مٗالم الن وطر  ؤلاخهاثُ الازت اعات 

I-1 ٤ُ  ( الازت اعات الاخهاثُ   زوص  التٞو

I-2الن وطر  ازت اع الٟغيُات ( اإلاٗاًن  الاخهاثُ  إلاٗالم 

(II)  ٣ا ل تن اات  اإلاٗاًحر اإلاست ٟ  ل  ٟاي   بح  الن وطزح  ٞ 

I-1 الازت اعات الاخهاثُ  للخ٨م ٖلى الن وطر في التن ا ) 

II-2"  اإلاٟاي   بح  الن وطزح  ٖلى ؤؾاؽ ٢اٖض )Theil" 

II-3  ٣ا الزت اعات ص٢  الن اطر التن ٍا  ( اإلاٟاي   بح  الن وطزح  ٞ 

 "-SONELGAZ–ملؤضطة  ELFالىهزباء  (: دراضة خالة "الحيبؤ بمبيعات3الضصل )

 (: الحعزيف باملؤضطة كيد الدراضة 0املبدث )

(Iنُ  اإلااؾؿ    ُوع  كإ ن   الٛاػ ل ٨هغباء الَو

I ) سُ  إلاد    ُوعها اإلااؾؿ  نكإ  ٖ   اٍع

II )مهامها ل  اؾؿ  اإلاؿحر  الهُئات  

(IIIنُ  )اإلااؾؿ ؾون ٛاػ  في التنُٓم   الٛاػ( ل ٨هغباء الَو

(VIاث٠  ؾون ٛاػ ْ 

 (: الحيبؤ باملبيعات باضحعماٌ ػزق كياضية ورياطية 6املبدث )

(I)  ٤التن ا باإلا ُٗات  "Box Jenkins" منهجُ  ٞ 

 ين حى (: املضاطلة بين الىم3املبدث )

(I)   ٤ ٢اٖض  « Theil »اإلاٟاي   بح  الن وصزح  ٞ 

(II) ٣ا  الزت اعات ص٢  الن اطر التن ٍا  اإلاٟاي   بح  الن وطزح  ٞ 

 



 

 
 

 
 الجضا ٫  ٞهغؽ
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ٌ ال فهزص  جداو
 

 

 41 اإلاٗت ض  الازت اعات (: ؤهم1-1الجض ٫ ع٢م )

 V 77( : ال٣ُم الخغز  لتوػَ٘ 1-2الجض ٫ )

 100 (: نٕو الن وطر   ٗا لضال  الاع  اٍ الظاتي2-2الجض ٫ ع٢م )

 170 الاندضاع ن وطر إلاٗامالت الٟغصً  (: الازت اعات3-2زض ٫ ع٢م )

 171 (t)(: ٢واٖض ال٣غاع الزت اع اإلاٗنوٍ  باؾتسضام 4-2زض ٫ ع٢م )

 174 البؿُِ لالندضاع الت اً   د ُل زض ٫ (: 5-2الجض ٫ ع٢م )

٣ا البؿُِ الاندضاع لن وطر اإلاتن إ بها ل ٣ُ   التن ا مجا٫: (6-2)زض ٫ ع٢م  ٞ 

 الُ ُعي ل توػَ٘
178 

بها  الؼمنُ  الؿ ؿ   لن وطر اإلاتن إ ل ٣ُ   التن ا : مجا٫(7-2)الجض ٫ ع٢م 

٣ا  الُ ُعي ل توػَ٘ ٞ 
180 

 ELC 205(: اإلا ُٗات الكهٍغ  ل ٨هغباء ل٣ُإ الٗاثالت 1-3الجض ٫ ع٢م )

 ELC 208(: ن وطر الاندضاع لالندغاٝ اإلاُٗاعي ل ؿ ؿ   2-3الجض ٫ )

 Fisher" 209(: ازت اع ال٨ك٠ ٖ  اإلاوؾ ُ  لة"3-3الجض ٫ )

 K.W" 209(: ازت اع ال٨ك٠ ٖ  اإلاوؾ ُ  لةة"4-3الجض ٫ )

 210 اإلاوؾ ُ  لؿ ؿ   اإلا ُٗات(: اإلاٗامالت 5-3الجض ٫ )

 211 (1الن وطر ) ADF(: ازت اع6-3الجض ٫ )

 212 (2الن وطر ) ADF(: ازت اع7-3الجض ٫ )

 213 (3الن وطر ) ADF(: ازت اع8-3الجض ٫ )

 213 (ELCSA)ل ؿ ؿ    ADF(: نتاثج ازت اع 9-3الجض ٫ )

 215 (1ل ن وطر ) PP(: ازت اع10-3الجض ٫ )

 216 (2ل ن وطر )PP(: ازت اع11-3الجض ٫ )
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 217 (3ل ن وطر )PP(: ازت اع12-3الجض ٫ )

 218 (ELCSA)ل ؿ ؿ    PP(: نتاثج ازت اع 13-3الجض ٫ )

 219 (1الن وطر ) KPSS(: ازت اع14-3الجض ٫ )

 220 (2الن وطر ) KPSS(: ازت اع15-3الجض ٫ )

 KPSS 221(: نتاثج ازت اع 16-3الجض ٫ )

٣  اإلاغبٗات الهٛغى 17-3الجض ٫ )  222 (:  ٣ضًغ صال  الا جاه الٗام بٍُغ

 223 (17-3(: الجض ٫ )1ازت اع الن وطر )

 224 ( 18-3(: الجض ٫ )2ازت اع الن وطر )

 225 (19-3(: الجض ٫ )3ازت اع الن وطر )

 225 بالنؿ   ل ؿ ؿ   اإلاٗضل  ADF:نتاثج ازت اع ( 20-3) الجض ٫ 

 226 (21-3الجض ٫ ) (:1ازت اع الن وطر )

 227 (22-3(: الجض ٫ )2ازت اع الن وطر )

 228 ( 23-3(: الجض ٫ )3ازت اع الن وطر )

 228 بالنؿ   ل ؿ ؿ   ال واقي PPنتاثج ازت اع (:24-3الجض ٫ )

 229 ( 25-3(: الجض ٫ )1ازت اع الن وطر )

 230 (26-3(: الجض ٫ )2ازت اع الن وطر )

 230 بالنؿ   لؿ ؿ   ال واقي KPSSنتاثج ازت اع (: 27-3الجض ٫ )

 231 ازت اع الظا٦غ  الٍُو  : (28-3) ع٢مالجض ٫ 

 ARMA (2,1) 232:  ٣ضًغ الن وطر (29-3) ع٢مالجض ٫ 
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 ARMA (2,0) 232:  ٣ضًغ الن وطر (30-3) الجض ٫ ع٢م

 ARMA (1,0) 233:  ٣ضًغ الن وطر (31-3) الجض ٫ ع٢م

 ARMA (1,1) 233:  ٣ضًغ الن وطر (32-3) الجض ٫ ع٢م

 ARMA (0,1) 234:  ٣ضًغ الن وطر (33-3) الجض ٫ ع٢م

 235 ( : اإلاٟاي   بح  الن اطر اإلا٣ترخ 34-3الجض ٫ ع٢م )

 ARMA (1,0) 235:  ٣ضًغ الن وطر (35-3) الجض ٫ ع٢م

 239 )ٖضم ج ات الت اً ( ARCHازت اع(:36-3الجض ٫ ع٢م )

 240 2016لت٣ضًغ إلا ُٗات ا( : 37-3الجض ٫ ع٢م )

 ELC 243  ُٗات ال٨هغباء(: ن اطر الك ٨  الٗهبُ  بالنؿ   إلا38-3الجض ٫ ع٢م )

إلا ُٗات  2016  لؿن  ألا لى قهغؤ10ةل ا نتاثج التن  (:39-3الجض ٫ ع٢م )

 ELCال٨هغباء
245 

 246 زض ٫ م٣اعن  نتاثج التن ا باإلا ُٗات ( :40-3)الجض ٫ ع٢م 

 



 

 
 

 

 

 

ألاق٩ا٫ ٞهغؽ
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IX 

 

 لاغياٌ فهزص
 

 

 03 (: ألاق٩ا٫ ألاؾاؾُ  ل تن ا1-1الك٩ل )

 22 ٖال٢  ؤؾالُب التن ا بالت٩ ٟ   الض٢ (: 2-1الك٩ل )

٣  عزا٫ ال 3ُ٘-1الك٩ل ) ٤ ٍَغ  32 (: زُوات التن ا ٞ 

 34 (: ٖ  ُ  التن ا لئلَاعات ؤ  اإلاضًٍغ 4-1الك٩ل )

 37 (: ؾ م اخت ا٫ الكغاء5-1الك٩ل )

 62 (: منهجُ  مبؿُ  الزت اعات الجظع الوخض ي 1-2الك٩ل ع٢م )

 AR 97الاع  اٍ الظاتي  الجؼجي لة (: صال 2-2الك٩ل ع٢م )

 MA 99(:صال  الاع  اٍ الظاتي  الجؼجي لة3-2الك٩ل ع٢م )

 الٗهةةةةةةةةةبُ   الكةةةةةةةةة ٨  الُ ُُٗةةةةةةةةة  الٗهةةةةةةةةةبُ  الكةةةةةةةةة ٨  بةةةةةةةةةح  (:م٣اعنةةةةةةةةة 4-2الكةةةةةةةةة٩ل )

 الانُناُٖ 
123 

اض   ن وطر(: 5-2الك٩ل )  130 لخ ُ ٖهبُ  ٍع

 133 التنكُِ ص ا٫ ؤقهغ (:ًوضر6-2الك٩ل )

 141 (: صال  التنكُِ ال وزِؿت٨ُُ 7-2ع٢م )الك٩ل 

 Sigmoid 142( صال  8-2الك٩ل )

 143 جناجي ال٣ُ ُ  Sigmoid( صال 9-2الك٩ل )

ب (: زواعػمُ 10-2الك٩ل ع٢م )  148 ال٨ٗس   الانتكاع ق ٨   ضٍع

ٌ من٣ُ (: 11-2الك٩ل ع٢م )  153 الخغز  Zل٣ُم   ال٣ و٫  الٞغ

ٌ من٣ُ (: 12-2الك٩ل ع٢م )  154 الخغز  tل٣ُم   ال٣ و٫  الٞغ

ٌ ٞغيُ  الٗضم 13-2الك٩ل ) ٣ا إلخهاثُ   H0(: ٢ و٫ ؤ  ٞع  ٞZ. 162 

ٌ ٞغيُ  الٗضم 14-2الك٩ل ع٢م ) ٣ا إلخهاثُ   H0(: ٢ و٫ ؤ  ٞع  ٞt 166 

 181  ̂ لةة  التن ا إلاجا٫ الضنُا  ال٣ُ   : ال٣ُ  الٗٓمى(15-2)الك٩ل ع٢م 

 201 ؾون ٛاػ إلاج ٘ التنُٓم  اله٩ُل (:1-3)ع٢م ق٩ل

 ELF 206(: اإلاندنى ال ُاني لتُوع م ُٗات ال٨هغباء "2-3الك٩ل )



   فهزص لاغياٌ

X 

 

 Jarque Berra" 207(: ازت اع  "3-3الك٩ل )

 210 (: اإلاندنى ال ُاني ل ؿ ؿ   الخالُ  م  اإلاوؾ ُ 4-3الك٩ل )

 222 (: اإلاندنى ال ُاني لؿ ؿ   ال واقي5-3الك٩ل ع٢م )

 231 بُا  الاع  اٍ الظاتي البؿُِ  الجؼجي لؿ ؿ   ال واقي(: 6-3الك٩ل ع٢م )

 236 اإلاندنى ال ُاني إلاغخ   الت٣ضًغ(:7-3الك٩ل ع٢م )

 237 بُا  الاع  اٍ الظاتي البؿُِ  الجؼجي ل  واقي(:8-3الك٩ل ع٢م )

 238 (: مندنى التوػَ٘ الُ ُعي ل  واقي9-3الك٩ل ع٢م )

 238 اإلاضعر الت٨غاعي لؿ ؿ   ال واقي(:10-3)الك٩ل ع٢م 

ب   الازت اع النا ج  مة٘ ال ُانةات11- 3الك٩ل ع٢م )  (:  خُل بُاني ل ُانات التضٍع

 ELCإلا ُٗات ال٨هغباءالٟٗ ُ  
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 ملدمة عامة: 

 اغيالية البدث: 

ُةغ مؿت٣غ       في ْل ٖهغ اإلاٗ وم  اإلاتجضص  الظي ًٟغى بِئ  متجضص  ٚ 

٘ ل٩ي  ً   اإلااؾؿات اإلاوا٦   م٘ ال ٣اء   وزب ألاصاء الٟٗا٫ اإلاؿت غ  الؿَغ

مدُُها اإلاًُغب  اله وص في الؿاخ   ال٣ضع  ٖلى التإ٢ م  التٗاٌل م٘ 

ٗال   وزب ٖ يها اًًا مج ٖو  م  التر ِ ات   للخهو٫ ٖلى نتاثج ص٣ُ٢  ٞ 

ٗال   ٣وم ٖلى اإلاٗ وم  اإلاتجضص  باإلياٞ   ُ  ٢ٍو  ٞ  ٦ةنكاء بصاع   ٢اٖض  مٗٞغ

غ١ تؿُحرها بةصمار َغ١ ٦ ُ  ٖ   ُ   اٖت اص  الى اٖاص  النٓغ في اؾالُب َ 

ايُ   ٢ُاؾُ  بُٛ  بز غاء ؤبداث  صعاؾات ٖ  ُ  ص٣ُ٢  مناؾ    ٣نُات ٍع

لُ ُٗ  ال ِئ  الت   نكِ ٞيها م٘ الاؾتجاب  لتُ ٗات الؼبو   عيا اإلاؿته ٪ 

 ٧ونه اؾاؽ  وازض  اؾتضام  اإلااؾؿ .

ب  ب٣اء ؤي ماؾؿ  مغهو  ب٨ٟاء  اصاء مست ٠ بصاعاتها ب ا في طل٪ ألاصاء     

ُٟ  اصاع  اإلا ُٗات الت   ٟغى   ُٗ اث٠ ؤلاصاٍع  لها ٞتدضًض الجُض لْو   ب٣ُ  الْو

حجم اإلا ُٗات اإلاؿت٣  ُ  الظي ٌٗتبر ؤبغػ ؤنكُتها  ً ُه  دضًض حجم ؤلانتار الظي ً ُه 

 دضًض حجم الت وٍ  باإلاواص الت  تؿتسضم في ؤلانتار  ٦ظا ما ًدتازه م  ًض ٖام   

ت ٘ ه ٠ ؤزغى ٍ  ا٢   مهاٍع  ض٣ٞات  ه الٗ  ُ  م ظا ٧ ه  دضًض ما  دتازه هظَ 

اإلا ُٗات نكاٍ ؤؾا    في م٣ضم  مست ٠ ألانكُ  ب اصا  التن ان٣ضً  ٖ  ُه ٞا  

اث٠ ألازغى.  ألازغى ٞالتن ا الجُض ًنجغ ٖنه الت٣ضًغ الجُض ألنكُ   متُ  ات الْو

 تو٠٢ ٞٗالُ   نجاح اي اؾترا ُجُ  ٖلى ٖض  ٖوامل اه ها صخ  ال٣غاعات    

ٖ  ُ  ا ساص   متابٗ  اإلاكغ ٖات الت   تً نها اً  نجض ا م  اٖضاصها   ٣ٍو ها   نُٟض 

باٖت اعه عئٍ  مؿت٣  ُ  إلاا تؿتنض  بنؿ   ٦ حر  ٖلى مسغزات نٓام التن ا  ال٣غاع  

ُٟ  في  ُٟي  هضا ما ؾت٩و  ٖ ُه الٓواهغ  اإلاتٛحرات في اإلاؿت٣ ل  اهم ْ  الهغم الْو

م٣ضم  ٧ل ما ًجب ا   ٣وم به اصاع  "ًت خل التن ا في  :" م  زال٫ ٖ اع هFAYOLا٦ضه "

 اإلااؾؿ  ".  
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م م  ٧ل هظه اإلاُُٗات، ٞال  ؼا٫ مٗٓم الكغ٧ات الجؼاثٍغ  تٗت ض ٖلى  بالٚغ

التن ا باإلا ُٗات ،   ٖ  ُ زل ؤنكُتها ؤلاصاٍع  ٖلى ٚغاع  ألاؾالُب اإلابؿُ   الت٣ ُضً  في

تها بإه ُ  اؾتسضام َغ١ ال٣ُاؽ ا م مٗٞغ  ؤلا٢نإ ؤلاخهاثُ . ل٨ ُ    ؾاثل طل٪ ٚع

 هظا ما ؤصى بنا بلى َغح ؤلاق٩الُ  التالُ : 

  الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات وهيف ًمىً املضاطلة  فيما ثىمً الؼزق

ملبيعات الىهزباء املىخضع الحىرز لػزهة  الهحلاء لاوطببينها 

"SONELGAZ" ؟ 

 هظه ؤلاق٩الُ   ٣وصنا بلى َغح التؿائالت التالُ : 

 ؟ ماهي مست ٠ َغ١  اؾالُ ه اإلا ُٗاتبلتن ا ما مٟهوم ا 

   ُايُ   ال٣ُاؾ  ؟٠ُ٦ ً ٨   ُ ٤ُ الاؾالُب الٍغ

 ٣  الانؿب ل تن ا ب  ُٗات ال٨هغباء  لكغ٦  اإلانسٌٟ التوجغ  ما هي الٍُغ

 ؟ؾون ٛاػ

 

 فزطيات البدث: 

 ختى نت ٨  م  ؤلازاب  ٖلى هظه التؿائالت  يٗنا الٟغيُات التالُ :

 ايُ   ال٣ُاؾُ  ب ُلاؾألا ٗتبر ت  في ٖ  ُ  التن ا باإلا ُٗات. ص٢  ألا٦ثر الٍغ

 منهجُ  بو٦ـ زُن٨نـ هي ألانؿب ل تن ا ب  ُٗات ال٨هغباء لؿون ٛاػ. 

  ٣  الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ  هي ألا٦خةغ ص٢  ل تن ا ب  ُٗات ال٨هغباء ٍَغ

 .لؿون ٛاػ

 

 ف البدثاَدأ: 

 زال٫ هظا اإلاويٕو بلى: نهضٝ م                    

  ب٣اء  موا٦   اإلااؾؿ  ل  تٛحرات ببغاػ ؤه ُ  التن ا باإلا ُٗات إلاا لها م  ٞاثض  في

 .ال ُئُ  

 ايُ   ال٣ُاؾُ  ل تن ا باإلا ُٗات   بُا  ٦ُُٟ   ُ ٤ُ اهم الُغ١ الٍغ
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    اإلاؿت٣  ُ  لكغ٦  " ال٨هغباء  ُٗات بناء ن وطر ل تن ا بانت٣اءSONELGAZ " 

 

  ىطى املدوافع اخحيار: 

 بناء ٖلى ٖض  ؤؾ اب منها:  ازتُاعههظا اإلاويٕو  م 

  ُ  ٗتنا ال غ مٗٞغ ايُ   ال٣ُاؾُ  ؾالُبألا في مجا٫   الٗ  ُ   ن ُ    ٍُو  الٍغ

  تن ا ل

   ب  ال دذ ٖ  الن وطر ألا٦ثر ص٢   مالث لكغ٦   ال٨هغباء  ُٗات ل تن ا ب  جٍغ

"SONELGAZ " 

  الُغ١ الٗ  ُ م  زال٫  ُ ٤ُ اإلا ُٗات ب دؿِـ اإلاؿحًر  بإه ُ  التن ا 

ايُ   ال٣ُاؾُ   .الٍغ

 

 الدراضات الطابلة: 

ات طالضعاؾات الؿاب٣   الٗضًض م ه الضعاؾ  م  منُ ٤ ظبنِت هل٣ض           

ُض  باإلاويٕو م  بُنها  اله    :الَو

  ؼ  خاػم ػ٧ي اإلاٗنون  "اؾتسضام الك ٩ات صعاؾ  باؾل ًونـ الخُاٍ ٖ 

الٗهبُ  الانُناُٖ  في الت٨ه  بالؿ ؿ   الؼمنُ  الؾتهال٥ الُا٢  ال٨هغباثُ  

(" هضٞت الضعاؾ  الى م٣اعن  الُغ١ الت٣ ُضً  "منهجُ  2005في مضًن  اإلاونل )

Box-Jenkins ؾ وب الك ٩ات ؤُ  م٘ " اإلاؿتسضم  في الت٨ه  بالؿالؾل الؼمن

بالؿ ؿ   الؼمنُ   ٦ثر ٦ٟاء  في الت٨ه ؾ وب ألاالًجاص ألا  الانُناُٚ  الٗهبُ 

 الؾتهال٥ الُا٢  ال٨هغباثُ  في مضًن  اإلاونل.

 ون ت الضعاؾ  الى  ٟو١ الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ  ٖلى الُغ١ الت٣ ُضً  

الاخهاثُ  اإلاؿتسضم  لخؿاب ات ٢ُم ا٢ل ل  ٗاًحر ط  م الخهو٫ ٖلى نتاثج 

 نت الضعاؾ  بازغاء صعاؾات باؾتسضام ق ٩ات ٖهبُ  ؤالتن ا ٦ ا  إزُ

مخل ق ٨  اإلاضع٥ ا  الك ٨  الض عٍ   ازغى ٚحر  ق ٨  الانتكاع ال٨ٗس   للخُا

  م٣اعن  النتاثج.
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  صعاؾ  ق  ُه مؿ م  ؾٗض ٖ ُض ز ُ و اخ ض ؾٗض ٞايل بٗنوا  "اؾتسضام

لتن ا ب٨ ُات الُا٢  ال٨هغباثُ  اإلاؿته ٨  في مداٞٓ   اؾِ في ا ARIMAر طن ا

(2012.) 

ه الضعاؾ  التُغ١ إلاويٕو التن ا  باؾتهال٥ مداٞٓ   اؾِ ل  ض  ظ م في ه

سضام  د ُل الؿ ؿ   الؼمنُ  ل ٨ ُات اإلاؿته ٨  في ل٪ باؾتط   2012-2014

الخهو٫ ٖ يها  هي بُانات خ٣ُ٣ُ  جم  2009-2005اإلاداٞٓ  ل ٟتر  اإلاغزُٗ  

ثغ  ال٨هغباء مداٞٓ   اؾِ  بٗض ازغاء التد ُل الاخهاجي  م التن ا م  صا

بال٨ ُات الاػم   ٖ  ا ا  النتاثج الت   م التونل اليها  ض٫ ٖلى ج ات الاؾتهال٥ 

٣ا ل  ُانات الت   م  د ُ ها  اإلاكاع اليها  ل ُا٢  ال٨هغباثُ  ل  داٞٓ  ٩٦ل ٞ 

 اٖاله.

 ر طٞل  دت ٖنوا  "اؾتسضام ن و صعاؾ  امل ٚلي ٚاBox Jenkins arima  في

 (.2013التن ا بانتار الُا٢  ال٨هغباثُ  )

في التن ا بانتار الُا٢    Box Jenkins ً نت الضعاؾ  ٢غاء  في الن اصر 

ت اص ٖلى منهجُ    رطن و  في بناء  Box Jenkinsال٨هغباثُ  إلاضًن  بٛضاص   م الٖا

ر ل تن ا بال٣ُم اإلاؿت٣  ُ  النتار طزتُاع اًٞل ن و ل ؿ ؿ   الؼمنُ   م  جم ا

الُا٢  ال٨هغباثُ  ٦ ا  م ازغاء  ُ ٤ُ ٖ لي ٖلى ؾ ؿ   ػمنُ  لؿت ؾنوات 

 م  النتاثج ٧ا   Statgraphicsقهغا( باؾتسضام الاخهاجي  69 ً نت )

 Arima(1.0.1)ر طبن و   ٣اعنمر ل تن ا طاًٞل ن و   Arima(1.0.2)ر طالت و 

 صاء َغ١ التن ا.ؤخؿب م٣اًِـ  Arima (1.0.0)ر ط ن و 

  صعاؾ  مد ض خ ِب الكاع ٍ .صٖاء ٖ ض ال٨غي  دت ٖنوا  "التن ا باؾتهال٥

الُا٢  ال٨هغباثُ  في مداٞٓ  ال٣اصؾُ  باؾتسضام ن اصر الؿالؾل الؼمنُ  

 (.2014 ن اصر الك ٩ات الٗهبُ  )

لُا٢  ال٨هغباثُ  في ر  ن ئ  باؾتهال٥ اطه الضعاؾ  الى بناء ن و ظٞت هظه

في  Box-Jenkinsر ط( باؾتسضام ن و 2012-2005مداًٞ  ال٣اصؾُ  ل ٟتر  )

ر الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ   ٢ض اْهغت النتاثج طالؿالؾل الؼمنُ   ن و 

ر الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ  م  زال٫  ُ ٤ُ بٌٗ مٗاًحر ط ٟو١ ن و 

 .  إالخُ
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  ٖنوا  "اؾتسضام الك ٨  الٗه ونُ  ل تن ا صعاؾ  اإلاهنضؽ بضٌ٘ ػعٍٟ   دت

 "ب ٣ضاع الُ ب ٖلى الُا٢  ال٨هغباثُ 

٣  متُوع  ل تن ا ب ٣ضاع الُ ب ٖلى الُا٢  ظٝ هظه ا ال دذ الى انكاء ٍَغ

ل٪ باؾتسضام طال٨هغباثُ  في اإلاداٞٓات ا  في ٚحرها م  اإلانكات  الاما٦    

(  ٢ض اؾتسضمت في BNN)ات الانتكاع ال٨ٗس   للخُا طالك ٨  الٗه ونُ  

  اؾتهال٥ الُا٢  ال٨هغباثُ  لكغ٦  ال٨هغباء في  زضم  مغا٢ال دذ مُُٗات 

ضاء مض   ب الك ٨  الٗه ونُ  . 36مداًٞ  الؿٍو ا م  ازل  ضٍع  اؾ ٖو

ؾاٖ   24ًٓهغ ال دذ بك٩ل منٓوع ٦ُُٟ  تُٛحر مندنى اؾتهال٥ الُا٢  زال٫ 

غى ال   .  اإلاؿاثُ  الُومُ ع  ظ في ٞتر  تؿٗ  اقهغ  ٣ٍغ ا ٖ 

بها بواؾُ  البرنامج اإلا ن   إاْهغت نتاثج ال دذ  م  زال٫ م٣اعن  ال٣ُم اإلاتن 

ي ظ  اإلاتنبئ الٗه وني الإٖلى الك ٨  الٗه ونُ   ال٣ُم الخ٣ُ٣ُ  لالؾتهال٥ ب

 ا ال دذ ٌُٗي ص٢  ٦ حر   ٧اُٞ  ل تُ ٣ُات الٗ  ُ .ظانش ئ في ه

 

 مىهجية البدث: 

ر بح  اإلانهج الونٟي التد ُلي في الٟهل ؼ ٢ نا باإلاال دذ   هظالهُاٚ                

ؤلص ات اإلاؿتسضم  ٞه  ل بالنؿ   ؤما خالذال ألا ٫، الخاني ،  اإلانهج التُ ٣ُي في الٟهل

 "STATISTICA.8" بغنامج   "EVIEWS.08"بغنامج 

غ لضًنا  ل ونو٫ ألهضاٝ ال دذ، ٢ؿ نا ال دذ بلى  ت اص ٖلى ما  ٞو  ث ٞهو٫. ال ج بااٖل

م اخذ  التج، خُذ م  زالله  ُغ٢نا بلى ن اطر التن ال زههناه الٟهل ألا ٫  

 هظا إلبغاػ  ماهُ  التن ا الا٢تهاصي بهٟ  ٖام في  بالنؿ   ل   دذ الا ٫  مت خ  

مٟهوم  اه ُ   مست ٠ الاق٩ا٫ الاؾاؾُ  التن ا اما في اإلا دذ الخاني  ُغ٢نا الى ماهُ  

٦غ طالتن ا باإلا ُٗات م  زال٫ مٟهوم  ابٗاص  مست ٠ مجاالت التن ا باإلا ُٗات م٘ 

منهجُ   مٗاًحر ازتُاع الن وطر الانؿب ل تن ا   بالنؿ   ل   دذ الخالذ زاء إلبغاػ 

ايُ  ،  في الٟهل الخاني ٢ نا  م  ٦ُُٟ   ٦ ُ مست ٠ ن اطر التن ا  ب ٣اعب  ٍع

 ٢ُاؾُ  ل تن ا باإلا ُٗات م  زال٫ اإلا دذ الا ٫  الخاني اما اإلا دذ الخالذ زاء لتبُا  

 .  مست ٠ الاص ات ل  ٟاي   بح  الن اطر بٛغى ازتُاع الانؿب ل  اؾؿ  
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"، ٦SONELGAZ  " اإلاٗنو  بضعاؾ  خال  قغ  الخالذ  زت نا هظا اإلاؿا١ بٟهل

خُذ ٢ نا بتٍٗغ٠ الكغ٦   ببغاػ مست ٠ هُا٧ ها  نكاَاتها في اإلا دذ ألا ٫،  في 

إلا ُٗات اإلاؿت٣  ُ  با   ُ ٣ُُ  خُذ خا لنا م  زاللها التن ا اإلا دذ الخاني ٢ نا بضعاؾ

ا بتُ ٤ُ ن وطزح  الا ٫ ظ ه  طل٪ ل  ضى ال٣هحر م  ال٨هغباء منسٌٟ التوجغ  ل كغ٦ 

 « EVIEWS.08 » باؾتسضام بغنامج  "  BOX JENKINS   "ٌؿتنض ٖلى منهج٢ُُا    

٣  الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ    الخاني اض   ًت خل في ٍَغ باؾتسضام  « ANN »ٍع

ا بالنؿ   ل ن وطزح  اإلاتونل بليه اتجم ٢ نا ب ٣اعن  التن ا  « STATISTICA 8 »بغنامج 

 ال٣ُم الخ٣ُ٣ُ  اإلاد٣٣  إلا ُٗات الٟتر .  2016الخان  باألقهغ الٗكغالا اثل لؿن  

 م  زال٫ هظه اإلا٣اعن  خا لنا ببغاػ مضى ؤه ُ  اؾتٗ ا٫ الُغ١  ألاؾالُب ال٨ ُ  

 .٦ ا ا٢ترخنا الانؿب ل  اؾؿ  ل  ٙو صعز  م  الض٢  في التن ا 

 

 



 

 

 

 الٟهل ألا ٫ 
 
 

  ن اطر التن ا باإلا ُٗات

 
 

 االلتصاد٘ ياْٛت انتُبؤ األٔل:  ًبحثان 

 ياْٛت انتُبؤ بانًبٛعاثانثاَٙ:  ًبحثان 

 طشق ٔأسانٛب انتُبؤ بانًبٛعاثانثانث:  ًبحثان 
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: هما ج الحيبؤ باملبيعات  الضصل لاٌو

 :ملدمة

مويٕو التن ا في اإلاُضا  الا٢تهاصي ٢ؿُا  اٞغا مة  الضعاؾة   الاهت ةام نٓةغا  ظاز       

  اإلااؾؿةةةةةةةةات صاع ا لهةةةةةةةةٗوب  اظات  ٦ةةةةةةةةظا الٗهةةةةةةةةغ بالةةةةةةةةظلت٣ٗةةةةةةةةض الخُةةةةةةةةا  الا٢تهةةةةةةةةاصً  فةةةةةةةةي هةةةةةةةة

ةةةةةةةا بطةةةةةةةخامالا٢تهةةةةةةةاصً  الطةةةةةةةخ   اص  تكةةةةةةة٨ُ  حجةةةةةةةم   ٖ الهةةةةةةةا  ا٢تهةةةةةةةاصًا بتنةةةةةةةٕو  ٦بةةةةةةةر اٍع

    منتجاتهةةا الخضًخةة  خُةةذ ا  فةةي ا٢تهةةاص الؿةةو١ ال ًةةتم الانتةةار الا مةة  ازةةل    ُةة  الُ ةةب

بةةةرع م٩انةةة  ا ا الخابةةةت الا٢تهةةةاصي ال٨لةةةي ً ٣ةةةم صةةةخُدا ٖلةةةى مؿةةةتوى اإلااؾؿةةة ظهةةة لتن ةةةا ٍ 

 .باإلا ُٗات في الؿُا١ الٗام ل تن ا 

ُٟي  هةؤ التن ا باإلا ُٗات ٌٗتبر        ُٟ  فةي الهةغم الةْو ٦ةضه "ٞةاًو٫"  فةي ٢ولةه ؤا مةا ظهم ْ 

تي التن ةةا باإلا ُٗةةات فةةي م٣ضمةة  ٧ةةل مةةا ًجةةب ا   ٣ةةوم بةةه اصاع  اإلااؾؿةة  " ل٨ةة  البةةض إ"ا  ًةة

 نةةةات اإلاايةةةُ   الخبةةةر  اإلاايةةةُ  بكةةة٩لاع٢ةةةام ال ُا د ُةةةل ٌؿةةةتنض الةةةى   التن ةةةا ؤمةةة  التا٦ُةةةض 

  ؤٖ ةةةةةةا٫ الةةةةةةغزم بالُٛةةةةةةب ؤل مةةةةةة  نةةةةةةه لةةةةةةِـ ٖ ةةةةةةال ٖكةةةةةةواثُا ا  ٖ ةةةةةةٞا اظص٢ُةةةةةة٤   اضةةةةةةر  لهةةةةةة

النتةةةةةاثج  ًًةةةةةا اإلاُاب٣ةةةةة  بةةةةةح ؤٌٗنةةةةة   ال ًٟتةةةةةرى ابةةةةةل ال ٣التس ُنةةةةةات الٛحةةةةةر  ا٢ُٗةةةةة   ل٨ةةةةة  باإلا

ا الٟهةةةةل ظا مةةةةا خا لنةةةا ابةةةغاػه مةةةة  زةةةال٫ هةةةظخةةةةضاث الٟٗ ُةةة   هةةة الاخةةةضاث اإلاتو٢ٗةةة  مةةة٘ ألا 

 :بالتُغ١ ل   اخذ التالُ 

 ( 1اإلا دذ): ن ا الا٢تهاصيماهُ  الت 

 ( 2اإلا دذ): ماهُ  التن ا باإلا ُٗات 

 ( 3اإلا دذ): َغ١  اؾالُب التن ا باإلا ُٗات 
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: ماَية الحيبؤ   الاكحصادياملبدث لاٌو

(I) :مضهىم الحيبؤ 

ٌٗةةةةةٝغ التن ةةةةةا: ٖلةةةةةى ؤنةةةةةه "التسُةةةةةُِ   يةةةةة٘ الاٞترايةةةةةات خةةةةةو٫ ؤخةةةةةضاث اإلاؿةةةةةت٣ ل 

مست ٟةةةة   بالتةةةةالي ٞهةةةةو الٗ  ُةةةة  التةةةة  ٌٗت ةةةةض غات ػمنُةةةة  ةغ ٞتةةةةةباؾةةةةتسضام  ٣نُةةةةات زانةةةة  ٖ ةةةة

غ الاٞترايات خو٫ ؤ يإ اإلاؿت٣ ل"  .(1)ٖ ُه اإلاضًغ   ؤ  متسظ  ال٣غاعات في  ٍُو

ت ةاع ٧ةل الٗوامةل التةة   بطا ٞهةو ٌكة ل  ٣ةضًغ نكةاٍ فةي اإلاؿةت٣ ل مة٘ ألازةظ بٗةح  الٖا

  اجغ ٖلى طل٪ النكاٍ.

(II) :أَمية الحيبؤ 

 ت حةةةةةةةةز بالضًنام٨ُُةةةةةةةة  هةةةةةةةةظا مةةةةةةةةا ٌؿةةةةةةةةتوزب  تٗةةةةةةةةِل اإلااؾؿةةةةةةةة  الا٢تهةةةةةةةةاصً  فةةةةةةةةي بِئةةةةةةةة 

اؾةةةتٗ ا٫ الت٣نُةةةات ال٨ ُةةة  فةةةي ا سةةةاط ٢غاعاتهةةةا  مةةة  هنةةةا  بةةةرػ ؤه ُةةة   ص ع التن ةةةا  اإلات خ ةةة  

 :(2)في

 ًً    بلى خض ٦ حر ال٨ٟاء   الٟاٖ ُ  ل  اؾؿ  في اإلاغ ن  م٘ ال ِئ  الخاعزُ  . -

 مٗٞغ  اختُازات اإلااؾؿ  في اإلاضى ال٣هحر  اإلاتوؾِ. -

 ي الخض م  اإلاساَغ الت  ٢ض  وازه اإلااؾؿ .تؿاهم ف -

 تُٗي نوع  ل  اؾؿ  ٖ   وزهها اإلاؿت٣ لي. -

 تؿاهم ب٣ضع ٦ حر في ا ساط ال٣غاعات   غ٢ب آجاعها مؿت٣ ال. -

 

(III) لاغياٌ لاضاضية للحيبؤ: 

ن٣وم بةالتن ا بةالٓغ ٝ الا٢تهةاصً ، بالؿةو١  اإلا ُٗةات،  هنةا٥ ٖةامال  ؤؾاؾةُا  

ةاجغ هةظا  الٗةامال  ل٩ل مة  هةظه ال٣ُاٖةات،   ه ةا بم٩انُة  النكةاٍ  اخت ةا٫ النكةاٍ، ٍ 

 في مؿتوى الؿو١  مؿتوى اإلا ُٗات ٦ ا ًتطر م  الك٩ل آلاتي.

 

                                                           
 .177، م: 1997"، صاع ػهغا ، هظزية اللزارات إلاداريةناصع  ؤًوب، " -1
٤، الضاع الجامُٗ  الجضًض  ل نكغ الاؾ٨نضٍع ، ٖ ض الؿالم ؤبو ٢د٠،  -2  143، م: 2003ؤؾاؾُات التؿٍو
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III-0:الحيبؤ الاكحصادي ) 

بؿةةبب التةةإجحر اإلاتزاًةةض الا٢تهةةاص ال٣ةةومي  الا٢تهةةاص الٗةةالم ، تٗتبةةر الكةةغ٧ات التن ةةا 

ل تن ا باإلا ُٗات، ٍ  ٨  ؤ  تُٗي الؿُاؾ  بالٓغ ٝ الا٢تهاصً   التجاٍع  زُو  هام  

اإلاالُةةةةةةة   الن٣ضًةةةةةةة  فةةةةةةةي الةةةةةةة الص، بنٟةةةةةةةا١ اإلاؿةةةةةةةته ٪، ؤؾةةةةةةةٗاع ألاؾةةةةةةةهم فةةةةةةةي ال وعنةةةةةةة ، اإلااقةةةةةةةغات 

 ل ض عات التجاٍع .

٦ ا ؤ  هنا٥ ماقغات تؿةتُٟض منهةا الكةغ٧ات مخةل: ا جةاه ؤعبةاح الكةغ٦ ، مٗةض٫ ، 

نإزةةةةةظ م٣ةةةةةا٫ قةةةةةغ٦   نةةةةةتج بَةةةةةاعات  ال ُالةةةةة ، ألاع٢ةةةةةام ال٣ُاؾةةةةةُ  ألؾةةةةةٗاع الج  ةةةةة   التجؼثةةةةة ،

ةةةةاعات ٌٗت ةةةةض ٖلةةةةى الُ ةةةةب ٖلةةةةى الؿةةةةُاعات  هةةةةظا ٌٗت ةةةةض ٖلةةةةى  الؿةةةةُاعات، ٞالُ ةةةةب ٖلةةةةى ؤلَا

الُ ةةةةةب ٖلةةةةةى الٓةةةةةغ ٝ الا٢تهةةةةةاصً   ل٨ةةةةة  ٖلةةةةةى ال٨ٗةةةةةـ ٌٗت ةةةةةض ؾةةةةةو١ ؤلاخةةةةةال٫ ٖلةةةةةى ٖةةةةةضص 

٤  الت   ٩و  ٢ض  ن ت بلى مغخ   الاؾتهال٥.  الؿُاعات ٖلى الٍُغ

 اضية للحيبؤ(: لاغياٌ لاض0-0الػيل )

 

 

 

 

 

 باخثاملصدر: مً إعداد ال

III-6:الحيبؤ بالطىق ) 

بةالتن ا بُ ةب الؿةو١ ؤ  َ ةب  - هي بهضص  ٣ُُم الٟغم اإلاتاخة  - ٣وم اإلااؾؿ  

ًةتم قةغائه بواؾةُ  الهةناٖ ، َ  ةب الؿةو١ مة  ؾة ٗ  مُٗنة  هةو الدجةم ؤلاز ةالي الةظي 

ةةة  مةةة  اإلاؿةةةته ٨ح ، فةةةي منةةةا٤َ زٛغاُٞةةة  مُٗنةةة   فةةةي  ٢ةةةت مٗةةةح   فةةةي ْةةةغ ٝ بُئُةةة   مج ٖو

٣ي مٗح ،  ل٩ةي نهةل بلةى التن ةا بُ ةب الؿةو١ ٖ ُنةا ؤ  ن٣ةوم  مُٗن   في ْل بغنامج تؿٍو

 باآلتي:

 التنبؤ ابملبيعات

 التنبؤ الاقتصادي

 التنبؤ ابلسوق
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ن٣ةةةةوم بتدضًةةةةض بم٩انُةةةة  الؿةةةةو١ ؤ  ؤٖلةةةةى مؿةةةةتوى م ٨ةةةة  ل ُ ةةةةب فةةةةي ْةةةةغ ٝ مُٗنةةةة   -

اص  الُ ب.بدُذ ؤ  ال٣ُام  ٣ُ  بياُٞ  ؾ٩ُو  ؤجغه بؿُِ ٍػ  بإي زهوص تؿٍو

التن ةةةةا  هةةةةو اإلاؿةةةةتوى التو٢ةةةة٘ لُ ةةةةب الهةةةةناٖ   الةةةةظي ً ٨ةةةة  الونةةةةو٫ بلُةةةةه بجهةةةةوص  -

٣ُ  مُٗن .  تؿٍو

III-3:الحيبؤ باملبيعات ) 

التن ةةةا باإلا ُٗةةةات هةةةو نهةةةِب اإلانكةةةإ  مةةة  الؿةةةو١ ال٩ ُةةة  ل هةةةناٖ ،  هةةةو ٖةةةاص  صالةةة  

ةةة  مةةة  اإلاتٛحةةةرات اإلا انُةةةات    ست ةةة٠ مةةة  منكةةةإ  ألزةةةغى، ؤمةةةا بم٩دةةةضص   اإلاةةةاجغ   التةةةإلاج ٖو

اإلا ُٗةات ٞهةة  النؿةة   اإلادت  ة  مةة  الؿةةو١ اإلادت  ة  التةة  تؿةةتُُ٘ اإلانكةإ  ؤ   هةةل بليهةةا، 

ةةةةاص  مةةةةا  ٣ةةةةوم اإلانكةةةةإ  بةةةةالتن ا باإلا ُٗةةةةات فةةةةي يةةةةوء صعاؾةةةة  الٗوامةةةةل  اإلاةةةةاجغات الضاز ُةةةة    ٖ

٣ا لُغ١ شخهُ  ٖ   ُ  مدضص .   الخاعزُ  ٞ 

(IV) :لابعاد الشمىية للحيبؤ 

ٖام  ٌكاع بلى ؤنوإ التن ا م  خُذ الٟتر  الؼمنُ  الت  تُٛيها الت٣ضًغات 

، Vsnier  Bourbonnaisاإلاؿت٣  ُ  ل ٓواهغ اإلاضع ؾ ، بط هنا٥ بٌٗ م  ال اخخح   منهم 

"٣ًّؿ و  ألاٞا١ الؼمن  بلى جالث ؤبٗاص: اإلاضى ال٣هحر، اإلاضى اإلاتوؾِ  اإلاضى 

 .(1)الُوٍل"

 Makridakis  Wright Wheelفي صعاؾتنا هظه ندا ٫ بصعار بٗض آزغ  هظا خؿب 

اإلات خل في اإلاضى ال٣هحر زضا ؤ  الٟوعي، الظي  ٩و  ُٞه التن اات لٟتر  قهغ ؤ  ؤ٢ل. 

اإلاضى ال٣هحر ًإزظ بٗض ػمن  م  قهغ بلى جالث ؤقهغ، اإلاضى اإلاتوّؾِ ٣ًام ب ٗض ػمن  

ل ًغا٣ٞه ؤٞا١  ٟو١ الؿنتح .مدهوع ما بح  جال   ث ؤقهغ بلى ؾنتنح ، اإلاضى الٍُو

ب   دضًةةةضنا لهةةةظه ألابٗةةةاص الؼمنُةةة  ٌُٗةةةي ل٩ةةةل  اخةةةض مةةةنهم ٢ةةةضع زةةةام مةةة  الةةةؼم ، 

ل٨ةةةةة  ًجةةةةةب بصعا٥ ؤ  هةةةةةظه ألابٗةةةةةاص ٖةةةةةاص  مةةةةةا تؿةةةةةتٗ ل بُةةةةةغ١ مست ٟةةةةة   هةةةةةظا ٖلةةةةةى خؿةةةةةب 

٩ل اإلاُةةةةةةغ ح، اإلااؾؿةةةةةةات ؤ  نةةةةةةٕو ٞةةةةةةٕغ ألٖا ةةةةةةا٫ ؤ  ال٣ُاٖةةةةةةات،  ٦ةةةةةةظل٪ ٖلةةةةةةى ؤؾةةةةةةاؽ اإلاكةةةةةة

  الٓاهغ  اإلاتن إ بها.

                                                           
1- J.C.USENIER et R. BOURBONNAIS, « Pratique de la prévision a court terme », les éditions 

DUNOD, 1982, p :1. 
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ب ٖلى ؤؾاؽ ؾةاٖ  ؤ  الؿةاٖتح  
ّ
ٞ خال بالنؿ   إلاغا٢ب الٗ ل، التن ا الٟوعي ًتر 

ل ًت خل في قهغ ؤ  الكهٍغ  اإلا٣  ح .   اإلا٣  تح ، ؤم اإلاضى الٍُو

مة  زةةال٫ صعاؾةة  ٧ةةل بٗةةض ٖلةةى خةةضى، ندةةا ٫ بْهةةاع مًةة و   م ّحةةزات ٧ةةل الٟتةةرات 

 الؼمنُ  ل تن ا.

(1-IV :الحيبؤ في املدي اللصير حدا 

ب  التن ا في اإلاضى ال٣هحر زضا ًإزظ بٗضا ػمنُا م٣ّضع بكهغ ؤ  ؤ٢ل، خُذ يهتم 

ٖام  بالؿحر الُومي لنكاٍ اإلااؾؿ . اإلاهام الٗ  ُ  الُومُ  تٗ ل ٖلى  دؿح  ألاقُاء 

لى م  زال٫ تُٛحرات بؿُُ  زؼثُ ، ٖوى م  ايُغاب ألاخضاث اإلا٣    ؤ  الٗ ل ٖ

 التُٛحر ال٨لي لؿحر النكاٍ )التٗضًل ٖوى التُٛحر ال٨لي ل نكاٍ(.

ل، ٧و  ؤنه   ؤبؿِ م   ن اات اإلاضى الٍُو
ً
"تٗتبر التن اات ل  ضى ال٣هحر زضا

بها ل  ؿت٣ ل نجض في ألا يإ اإلاضع ؾ  حجم مهم م  اإلاُُٗات  اإلاٗ ومات، 
ّ
ٖنض  غ٢

ألاخضاث اإلادّضص ، م  قإنها  جٗل  ٖ  ُه في التن ا الٟوعي نجض ٖاص  ٖضص ٦ حر م 

 .(1)التن ا اإلاؿت٣ لي ٩ًو  بك٩ل مبّؿِ"

م  م ّحزات ال ٗض الٟوعي هو ٖضص التن اات اإلاجغات زال٫ الؿن . ٞالتن اات مةخال 

ُ   ٩ةةو  مُ وبةة   ةةؼ بكةة٩ل ٖةةام  ٣ ُةةل خةةاالت  52ألاؾةة ٖو ّٟ مةةغ  فةةي الؿةةن   هةةظا الت٨ةةغاع ًد

 ٖضم التإ٦ض.

(2-IV :الحيبؤ في املدي اللصير 

الٟتر  الؼمنُ  اإلاغا٣ٞ  لؤلخضاث الوا٢ٗ  في اإلاضى ال٣هحر تّٗض ؤ٢ل م  ال ٗض 

 اات ٖلى بٗض مدهوع ما بح  قهغ الٟوعي، خُذ في هظا آلاٞا١ الؼمن   ٩و  ٖاص  التن

 جالث ؤقهغ.  

                                                           
1- S. MAKRIDAKIS et S. WHEELWRIGHT, « Choix et valeur des méthode les de prévision », les éditions 

de l’organisation, Paris, 1994, p : 220. 
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تح ، ب  ٖنض بٌٗ الا٢تهاصًح  ٖلى اإلاةضى ال٣هةحر ًتدةّضص بٟتةر  م٣ةّضع  ٖامة  بؿةن

غ " ٖلةةةةى ؤنةةةةةه الٟتةةةةر  اإلاغ  ُةةةةة  زانةةةة  بُ ُٗةةةةة  ةل٨ةةةة  خؿةةةةةب اإلاتنبئةةةةو  باإلاةةةةةضى ال٣هةةةةحر ٌٗت ةةةةة

 .  (1)الٓاهغ  اإلاضع ؾ    خضات ال٣ُاؽ الؼمنُ  اإلاتُ   "

وامل زايٗ  ل تُٛحر بٗض ٞتر    ت٩ّو  الٓاهغ  اإلاتن إ بها م  ٖض  متٛحرات ٖ 

ن  ؤ  م  ٞتر  ألزغى، ًجٗل منها  ُّ اإلادّضص ل  ٗض الؼمن  اإلاغاص التن ا له.  بالتالي ػمنُ  مٗ

الٟتر  الت   إزظها هظه الٗوامل ٢ ل  إٍ  ها ل تُٛحر هي الٟتر  اإلاّٗبر  ل  ٗض الؼمن  

اص  خال  م٘ التإ٦ض.  ال٣هحر. هظا ما ًجٗل ا هاٞها بإ٢ل ص٢  م  ال ٗض الٟوعي م٘ ٍػ

(3-IV :الحيبؤ في املدي املحىّضؽ 

ألاخضاث الخان  باإلاضى اإلاتوّؾِ ٖلى بٗض ػمن  مدهوع ما بح  اع ٩اػ  نّ اات 

 نه٠ الؿن  بلى ؾن  ًاّصي بلى  سهُو اإلاواعص بح  نكاَات اإلااؾؿ .

ٖلى ؤؾاؽ ال ٗض الؼمن  في خاالت ؤ  ؤ يإ اإلاضى اإلاتوّؾِ ًةتم بؾة٣اٍ اإلاؿةتوى 

بلخ صازةل … لت٩ال٠ُالٗام ل نكاٍ الا٢تهاصي  الٗوامل الغثِؿُ  اإلات خ   في اإلا ُٗات، ا

ت ةةاع  بَةةاع اإلااؾؿةة . هةةظا ٌٗنةة  ؤ  ٖنةةض  نّ انةةا فةةي اإلاةةضى اإلاتوؾةةِ، ًجةةب ؤ  نإزةةظ بٗةةح  الٖا

الجانةةةب الةةةض عي ل  ُُٗةةةات،  التٗةةةٝغ ٖلةةةى ن٣ةةةاٍ الان٩ٗةةةاؽ ل ٗوامةةةل  اإلاتٛحةةةرات،  ؤًًةةةا 

سُ .  ٖؼ٫ الا جاهات  الاندغاٞات الت   تً نها اإلاالخٓات التاٍع

غ ٖلةةةةى  نّ ةةةةاات اإلاةةةةضى اإلاتوؾةةةةِ ٧ونةةةةه متوّؾةةةةِ الت٨ةةةةغاع،  ب  الٗامةةةةل اإلاوؾةةةةم  ال 
ّ
ًةةةةاج

 ٨ٖـ ٖامل الاندغاٝ الظي ًدّضص ل٩ل التٛحرات ٖلى اإلاضاع الؿضا    ؤ  الؿنوي.

ؿةةة٘ نُةةةا١ التن ةةةاات ٖلةةةى مؿةةةتوى اإلااؾؿةةة ، 
ّ
 ةةةا ؤنةةة ذ ًت

ّ
 ةةةا ػاص ال ٗةةةض الؼمنةةة  ٧ 

ّ
 ٧

اص  الخاز  ل  ٗ ومات ؤ٦ثر م٣اعن  مة٘ ٖةضم التإ٦ةض و٢ة  بالٗامةل   بالتالي ٍػ  التٛحةرات اإلاٞغ

 اإلاوؾم   الض عي الخام باالندغاٞات.

(4-IV  :الحيبؤ في املدي الؼىيل 

ل زان  لٗ  ُ  التسُُِ م  ؤزل  دضًض بإي  ٌؿتٗ ل التن ا ل  ضى الٍُو

ل ًدّضص ٖلى مضاع  ٣  بم٩انُ   د٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغزو ،  هظا ل٩و  اإلاضى الٍُو ٍَغ

                                                           
1- H. KAUFNAN et J. L.GROBOILLOT, « les technique de la prévision à court terme », les éditions 

Dunod, 1975, p : 12. 
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ل ال يهتم بال باال جاهات الؿنتح  ؤ  ما ٞو١. ٖلى  ٨ٖـ اإلاضى اإلاتوؾِ، اإلاضى الٍُو

اص   ٣   ُّوع اإلاتّٛحرات ؾواء بالٍؼ سُ ،  خؿب ٍَغ اإلا ٨  اؾت٣غائها م  اإلاالخٓات التاٍع

ؤ  الن٣ها  م٘ الؼم   منه ٞة  زؼء م  هظا الا جاه اإلاٛاًغ ًٟغى بؾ٣اٍ الٟتر  ؤً  

 التُٛحر في الٗوامل  اإلاتّٛحرات.٩ًو  هنا٥ ن٣ُ  بق إ مدّضص  م  ؤً  ً ضؤ 

 دضًض التن ا لهظه الن٣ِ، ٌؿ ذ با ساط بٌٗ ؤلازغاءات م  ؤزل  ضنِت مضى 

ل ؤ٦بر ب٨خحر   إجحرها ؤ  ألزل تٗضً ها. ٖلى هظا ألاؾاؽ خاالت ٖضم التإ٦ض في ال ٗض الٍُو

ب٤ متن إ م  اإلاضى ال٣هحر  اإلاتوّؾِ، ٧و  ؤ  اإلاؿت٣ ل ال ٌٗتبر نٟؿه ٦ ا ٧ا  في الؿا

 له.

ب م  ٖض  بٞترايات 
ّ
ل ًتر٦ خؿب بٌٗ الا٢تهاصًو  "التن ا ل  ضى الٍُو

 خاالت ٖضم التإ٦ض  لظل٪: ٖام  هو ٌٗتبر نه  ٣ضًغات  تُ ب مغازٗات ص عٍ . 

ل بال ؤه ُ  هامكُ  باٖت اعه زؼء   ال ٌٗ آلازغ منهم ال ًسًٗو  ل تن ا في اإلاضى الٍُو

 .(1)ن  في ا٢تهاص الؿو١،  التُٛحر اإلاؿت غ لؤل يإ"م  التسُُِ الٛحر الًغ عي زا

ل هو الٟانل الؼمن   ل٨  م  زه  ؤزغى ؤهم م  زهاثو ؤخضاث اإلاضى الٍُو

ل بح  الٟتر  ؤً  ٖ ُنا بٖضاص التن ا  التُٛحر الخ٣ُ٣ي لؤلخضاث اإلاغا٣ٞ  له. هظا  الٍُو

ّهل ٖلى اإلاٗ ومات ٌؿ ذ لنا لتٗضًل التن اات ٧  ا ا٢تربنا م  بٌٗ ألاخضاث  التد

 ؤلاياُٞ  اإلاونول  بالوي٘ اإلاضع ؽ.

ضم الاؾت٣غاع ل ٓغ ٝ  م  زه ، اللجوء ل تن ا هو نتُج  خال  ٖضم التإ٦ض ٖ 

الت   تٗاٌل ٞيها اإلااؾؿ ،  ٦ظا مدا ل   دضًض اإلاؿت٣ ل.  م  زه  ؤزغى ازتالٝ 

بلى  ٣ؿُم هظا التن ا  اإلااؾؿات  نٕو ألٖا اع  الٟترات الؼمنُ  الالػم  النجاػها،  اصي

 بلى ؤعبٗ  ؤنوإ تؿتنض ٖ يها اإلااؾؿ  ٖلى خؿب مضى الت٣ضًغات اإلاؿت٣  ُ  ألنكُتها.

، تهضٝ ُٞه 
ً
هظه الت٣ضًغات اإلاؿت٣  ُ  ً ٨  ؤ   إزظ ق٩ل بٗض ػمن  ٢هحر زضا

اإلااؾؿ  بلى التٗضًل ٖلى خؿب التٛحرات اإلاتن إ لها ٖوى م  التُٛحر ال٨لي،  هظا 

 ٞغ اإلاٗ ومات  ال ُانات الالػم .بؿبب  وا

ؤما ال ٗض ال٣هحر الظي ًتدضص ٞترا ه ٖلى خؿب اإلاويٕو اإلاغاص التن ا به  مضى 

  إجحره بالٗوامل الخاي٘ لها زال٫ ٞتر  الت٣ضًغات.
                                                           

1- D.GREENWALT, « Encyclopédie économie », édition Economica, 1984, p : 758. 
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ال ٗض اإلاتوؾِ ًتدضص ٖلى ؤؾاؽ ال ٗض الؼمن  الظي  إزظه الٓواهغ الٗام  

 حرها باإلاتٛحرات الض عٍ   اإلاوؾ ُ .اإلاتن ا بها لنكاٍ اإلااؾؿ ،  مضى  إج

ةةةةل، ًت ا ةةةة ى مةةةة٘  دضًةةةةض ٞترا ةةةةه مةةةة٘ ٞتةةةةرات  عابةةةة٘ نةةةةٕو ل تن ةةةةا اإلات خةةةةل فةةةةي ال ٗةةةةض الٍُو

التسُةةةةةةُِ، ٧ةةةةةةو  ؤ  التن ةةةةةةا ًغمةةةةةةي بلةةةةةةى ؤلاؾةةةةةة٣اٍ ل ٓةةةةةةواهغ فةةةةةةي اإلاؿةةةةةةت٣ ل ال ُٗةةةةةةض  مدا لةةةةةة  

  دضًض تٛحراتها اإلاؿت٣  ُ  ألزل بٖضاص عؾم ألاهضاٝ الٗام  ل  اؾؿ .

 

 

(V) :محؼلبات الحيبؤ 

   سُةةةةة  اإلاايةةةةةُ  اإلاتٗ ٣ةةةةة  بٗ  ُةةةةة الاهت ةةةةةام  ؤلاإلاةةةةةام ب ست ةةةةة٠ الاةةةةةجالت التاٍع

 التن ا بالُ ب.

  خهةةةةةةةغ الٗوامةةةةةةةل التةةةةةةة   ةةةةةةةإجغ ٖلةةةةةةةى حجةةةةةةةم اإلا ُٗةةةةةةةات فةةةةةةةي الؿةةةةةةةاب٤ مخةةةةةةةل الةةةةةةةةضزل

  الضٖاً   زوص  الؿ ٗ   الؿٗغ.

 .ي٘  هوع ل نكاٍ إلاؿت٣ لي ل   ُٗات  

  تٛظً  ال٨ٗؿُ  في اإلاؿت٣ل. مغازٗ    صخُذ التن اات  الت٣ُُم ل 

  دضًةةض الُ ةةب التةةاب٘  الُ ةةب اإلاؿةةت٣ل، خُةةذ ؤنةةه بطا ٧ةةا  هنةةا٥ َ ةةب ٖلةةى 

ؾ ٗ  مُٗن  مغ  ِ بالُ ب ٖلى ؾ ٗ  ؤزغى ؾم  طل٪ بالُ ةب التةاب٘ أل  

الُ ب ٖ ُه ًتو٠٢ ؤ  ٌٗت ض ٖلى الُ ب ٖلى الؿ ٗ  ألازةغى،  م٣ةا٫ طلة٪ 

 ٖلى الؿُاعات. ؤ  الُ ب ٖلى ال جًز  ًتو٠٢ ٖلى الُ ب

 .الاهت ام  اإلاٗٞغ  ال٩ام   ل ؿ ٘ اإلاناٞؿ   ال ضً    مضى  ُوعها 

  مغاٖةةةا  ص ع خُةةةا  الؿةةة ٗ  ؤجنةةةاء التن ةةةا باإلا ُٗةةةات  فةةةي ؤي مغخ ةةة  مةةة  مغاخةةةل

الةةض ع   ٩ةةو  الؿةة ٗ ، خُةةذ  ٩ةةو  اإلا ُٗةةات فةةي ؤ زهةةا فةةي مغخ ةة  مةة  مغاخةةل 

ل   ُٗةةةات،  فةةةي هةةةةظه  التكةةة ٘، خُةةةذ   تةةةاػ هةةةظه اإلاغخ ةةة  بضعزةةة  ج ةةةات نؿةةةب 

اإلاغخ ةةة  ال بةةةض مةةة  الاؾةةةتٗان  بةةةالخبراء مةةة  ؤزةةةل ز ةةة٤ منةةةاٞ٘ زضًةةةض  ل ؿةةة ٗ  

اص  الُ ب ٖ يها  بال طه ت الؿ ٗ  بلى مغخ   الاندضاع.   لٍؼ

 

(VI) :مزاخل عملية الحيبؤ 
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 اإلاغخ   ألا لى:  دضًض الهضٝ م  التن ا 

 ن ا.اإلاغخ   الخانُ :  ج ُ٘ ال ُانات الالػم  ل ٓاهغ  مدل الت 

 .اإلاغخ   الخالخ :  د ُل ال ُانات  انت٣ائها الؾتٗ الها 

  اإلاغخ   الغابٗ : ازتُاع الن وطر اإلاناؾب م  ؤؾالُب التن ا بالٓاهغ  مدل

 الضعاؾ .

 .اإلاغخ   الخامؿ : ا ساط ال٣غاع اإلاناؾب 

 

 

(VII) :معىكات ثؼبيم ثلىية الحيبؤ 

ةةةة   هةةةةاصٞه ٣ٖ ةةةةات فةةةةي ا سةةةةاط ال٣ةةةةغاعات  -التن ةةةةا-ب   ُ ُةةةة٤ الن ةةةةوطر الٗ مةةةة  ؤلاصاٍع

ُ  ال٣غاع منها  :(1) اجغ في مويٖو

ن٣ةةو اإلاستهةةح  فةةي مجةةاالت الت٣نُةةات ال٨ ُةة  بهةةٟ  ٖامةة   التن ةةا بهةةٟ  زانةة   (0)

 في ؤلاصاع ، ٦ ا نجض ن٣و الخبر   ال٨ٟاء   اإلاهاع  ل  نٟظً   اإلاضًٍغ .

ضم مغ نتها  (6) ضم ص٢تها نتُج  ن٣و اإلاد  ح  اإلاتسههح  ٖ  م٘ ن٣و ال ُانات ٖ 

 ألا يإ الٗام  الت  تِٗكها اإلااؾؿ .

ٖضم  زوص ؤنٓ   زان  باإلاٗ ومات  د ل ٖلى ٖا ٣ها ز ُ٘ ال ُانات  مٗالجتها  (3)

 لتهل بلى مٗ ومات ص٣ُ٢  تؿتٛ ها في  ٢تها.

ُٚاب الت٩امل بح  الجامٗات  مٗاهض ال دذ الٗ م   بصاع  اإلااؾؿات  (4)

 الا٢تهاصً .

  

                                                           
 .99ؤخ ض نوع، مغز٘ ؾ ٤ ط٦غه، م:  -1
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 باملبيعات(: ماَية الحيبؤ 6املبدث )

(I) :مضهىم الحيبؤ باملبيعات 

٠ م  الٗضًض هنا٥  :منها نضعر التٗاٍع

 الظي اإلاؿت٣ ل، في اإلاتو٢ٗ  اإلا ُٗات ٢ُ   ؤ  ٦ ُ   ٣ضًغ هو باإلا ُٗات التن ا  

(1)اإلادت     الازت اُٖ  الا٢تهاصً  ْغ ٝ ْال٫ ًتم في ؤ  ً ٨ 
. 

 طل٪ اإلاؿت٣  ُ ، اإلا ُٗات مؿتوى  لت٣ضًغ مدا ل  هو باإلا ُٗات التن ا  

غ باؾتسضام (2) الخايغ اإلااض   ٖ  اإلاٗ ومات اإلاتٞو
. 

 م  خُذ ال٨ ُ  اإلاؿت٣  ُ  اإلا ُٗات  ٣ضًغ ٌٗن  باإلا ُٗات التن ا 

ت اع بٗح   ال٣ُ  ، ألازظ (3)الٖا
: 

 .اإلادُِ ًٟغيها الت   الهٗوبات التٛحرات -

 .ل  اؾؿ  التجاٍع  الؿُاؾ  ؤهضاٝ -

 ضاص هو باإلا ُٗات التن ا  بٗح  ألازظ م٘ بال٣ُم ؤ  بال٨ ُات إلا ُٗات اإلاؿ ٣ل ؤلٖا

ت اع اإلاُُٗات (4) اإلااؾؿ   وازه الت  ال٣ُوص ل٪  ٦ظ الؿاب٣  الٖا
. 

  و٢٘ ؤ   ٣ضًغ ٖ  ُ  هو باإلا ُٗات ؤنالتن ا نؿتنتج الؿاب٣  التٗاٍع٠ م 

غ اإلاٗ ومات باؾتسضام ال٣ُ  ، ؤ  بال٨ ُات اإلاؿت٣  ُ  اإلا ُٗات  اإلااض   ٖ  اإلاتٞو

ت اع بٗح  ألازظ م٘  الخايغ،  .اإلااؾؿ  في اإلااجغ   الخاعزُ  الضاز ُ  الٗوامل الٖا

(II) :أبعاد عملية الحيبؤ باملبيعات 

 النكاٍ ال٩ ُب التن ا :هي عثِؿُ  ؤبٗاص جالج  بلى باإلا ُٗات التن ا ٖ  ُ   ن٣ؿم

 بذجم اإلا ُٗات التن ا – ال٣ُإ مؿتوى  ٖلى اإلا ُٗات بذجم التن ا – الٗام الا٢تهاصي

 .اإلانكإ  مؿتوى  ٖلى

 

                                                           
 .120م  نالر، ٞنجا ،مد ض ٚانم -1
 م٨ت ةةات :مهةةغبىضــاء"؟"  والبيعيــة عمليــات ثــدًز هيــف-الضعــاٌ املبيعــات مــدًز" الخ ُةةض، ٖ ةةض ؤؾةةٗض َ ٗةةت -2

 .143، م 2000 آزغ  ،  ألاهغام ماؾؿ 
3 - M. Gervais, « Contrôle de gestion (par le système budgétaire)», Paris, 1987, p 38. 
4- Didier Leclére, 1994, p 42. 



:  هما ج الحيبؤ باملبيعات  الضصل لاٌو

11 

 

II-0 )الاكحصادالعام مطحىي  على: 

 اإلاجت ٘ في الا٢تهاصي النكاٍ ٖلى الٗام  اإلااجغات التن ا م  النٕو هظا ًدضص

 الضزل مخل اإلانكإ ،  م ُٗات ل هناٖات ال٩ ُ  اإلا ُٗات  إجحراٖلى ٩٦ل، الت   تر٥

 الٗال٢ات ال٣ومي، الاؾتخ اع ألاؾٗاع، الخ٩ومي، ال ُال ، ؤلانٟا١ ال٣ومي،

دتار .ال٨ؿاص  خاالت الغ ار التجاٍع ،خاالت  الا٢تهاص، بٗ وم زان  صعاً  بلى طال٪ ٍ 

 .الا٢تهاصي ل صخ٠ اإلاؿت غ   ال٣غاءات ال٣ُا   ،  الا٢تهاص

II-6 )اللؼا  مطحىي  على: 

 اٖت اصا ٩٦ل ال٣ُإ اإلا ُٗات به الخام التن ا بةٖضاص اإلانكأت م  الٗضًض  ٣وم

ةةةةة  مةةةةة  ٖلةةةةةى  الخاعزُةةةةة ،  التجةةةةةاع  الاؾةةةةةتهال٥، بخهةةةةةاءات :مخةةةةةل ال٣ومُةةةةة ، ألاع٢ةةةةةام مج ٖو

 باإلنتةةةار، الخانةةة  الت٨نولوزُةةة   ابٗةةة  ًةةةت م ٦ ةةةا. الةةةخ.... الُا٢ةةة  اإلاتاخةةة  اإلادلةةةي،  ؤلانتةةةار

تم  اإلاهةنٗ  منؿوزات  إجحر مخل نناٖتها ٖلى مناٞؿ  ألازغى  الهناٖات بتإجحر التن ا ٍ 

ات م   مةضى الخؿة ا  فةي ًإزةظ التن ا  بالتالي ٞا  .ال٣ُنُ  اإلانؿوزات ٖلى ال تر ٦ ُاٍ 

 الخهةةةو٫  فةةةي اإلا ظ لةةة  نةةةناٖتها  الجهةةةوص ألازةةةغى، الهةةةناٖات مةةة  اإلا ظ لةةة  الجهةةةوص  حجةةةم

 .مناؾ   ؾو٢ُ  خه  ٖلى

II-3 )امليػأ" مطحىي  على: 

 اإلاتٗةضص ،  منا٣َهةا اإلاست ٟ  بإنناٞها اإلانكإ  مؿتوى  ٖلى باإلا ُٗات التن ا ٌٗتبر

ضاص الالػم  ألاموع  م   .٩٦ل اإلانكإ  مؿتوى  ٖلى الت٣ضًٍغ  اإلاحزانُات إٖل

(III) :مجاالت الحيبؤ باملبيعات 

 ست ةةةةةة٠ ن ةةةةةةاطر التن ةةةةةةا باإلا ُٗةةةةةةات بةةةةةةازتالٝ مجاالتهةةةةةةا  ازةةةةةةتالٝ زهةةةةةةاثو  ؤنةةةةةةوإ 

 ؤنةةةةوإ ل   ُٗةةةةات، الؿةةةة ٘ اإلاةةةةغاص التن ةةةةا بالُ ةةةةب ٖ يهةةةةا، ٞةةةةُ ٨  الت ُحةةةةز هنةةةةا ٖةةةةض  مجةةةةاالت 

نةةظ٦غ مةةة  بُنهةةةا الؿةةة ٘ الهةةةناُٖ ، الؿةةة ٘ اإلاؿةةةته ٨  بهةةةٟ  صاث ةةة   مؿةةةت غ ، ؾةةة ٘  اؾةةةٗ  

 الؿةةة ٘ التةةة   تُ ةةةب التن ةةةا فةةةي اإلاةةةضى ال٣هةةةحر 
ً
الاؾةةةتهال٥، ؾةةة ٘ يةةةُٟٗ  الاؾةةةتهال٥،  ؤزحةةةرا

.
ً
 زضا

III-0:الحيبؤ في املجاٌ الصىاعي ) 
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٦ ةةةةا ؤ  تٛحةةةةرات م ُٗةةةةات هةةةةةظه ل تن ةةةةا فةةةةي اإلاجةةةةا٫ الهةةةةنازي زهةةةةاثو زةةةةةض مت حةةةةز ، 

 الؿ ٘ متٗ ٣  بالُ ب النهاجي م٘  إجحر التإزغ النا ج ٖ  مج ٖو  الض عات الهناُٖ .

III-0-0:ماَية الطلع الصىاعية ) 

III-0-0-0:أهىا  الطلع ) 

 ن٣ؿم الؿ ٘ بلى ٢ؿ ح  عثِؿُح : الؿ ٘ الوؾُُ    ٩و  بما ؾ ٘ مؿته ٨  مخةل 

اإلاةةةةةةواص ال٨ُ ُاثُةةةةةة  مةةةةةة  ؤزةةةةةةل مةةةةةةواص الٛؿةةةةةةُل،  بمةةةةةةا ؤزهةةةةةةؼ   الهةةةةةةٟاثذ اإلاٗضنُةةةةةة  ل ؿةةةةةةُاعات،

 .٘ التهةةةةةةةةةنُ٘ مخةةةةةةةةةل اإلانتجةةةةةةةةةات نهةةةةةةةةة٠ اإلاهةةةةةةةةةنٗ  ل وعقةةةةةةةةةات ؤ  آلاالت،  الاؾةةةةةةةةة نت ل  كةةةةةةةةةاَع

ة٘ ٢ةضع  ؤلانتةار ؤ   ةٜ التة   ٞغ ٘  الن٣ل  التَٟغ  التجهحزات مخل آلاالت  اإلاٗضات  ؤزهؼ  الٞغ

 الخضم .

 لةةةةةِـ الخةةةةةوام ٦ ةةةةةا هةةةةةو الخةةةةةا٫ م ت ٩ةةةةةي هةةةةةظه الؿةةةةة ٘ هةةةةةم اإلااؾؿةةةةةات ؤ  ؤلاصاعات 

ل ؿ ٘ الاؾتهال٦ُ .  بالتالي الٗوامل اإلاٟؿغ  ل ُ ب ٖلى هظه الؿ ٘  ست ٠ ٖة  الٗوامةل 

اإلاٟؿةغ  ل ُ ةب ٖلةى الؿةة ٘ الاؾةتهال٦ُ . خُةذ ؤ   ُةوع هةةظه اإلاةواص ًةغ  ِ ب٣ةضع  ؤلانتةةار، 

  بت٨نولوزُتها،  بالُ ب النهاجي ٖلى الؿ ٘ الاؾتهال٦ُ ...بلخ.

III-0-0-6:خصائص الطلع الصىاعية ) 

 :(1) ت حز الؿ ٘ الهناُٖ  ٖ  ٚحرها بٗض  زهاثو نظ٦غ م  بُنها

   ُةةوع الُ ةةب بهةةٟ  ٚحةةر منتٓ ةة   هةةظا عازةة٘ زانةة  بلةةى الهةةٟ  اإلات٣ُٗةة 

 ل٣غاعات الاؾتخ اع.

  نةةٗوب  ازتُةةاع  خةةضات ال٣ُةةاؽ، خُةةذ ؤنةةه ًجةةب ؤ   ٩ةةو   خةةض  ال٣ُةةاؽ

 
ً
ٖلةةةةةةى َةةةةةةو٫ الو٢ةةةةةةت، ختةةةةةةى تؿةةةةةة ذ اإلاستةةةةةةاع  طات زانةةةةةةُ  متجانؿةةةةةة  نؿةةةةةةبُا

َةة  مةة  نةةناص٤ً التٗ ئةة  1باإلا٣اعنةةات الصةةخُد . ٞٗلةةى ؾةةبُل اإلاخةةا٫، ٧ةةا  

َةةةة  1غ ؤه ُةةةة  مةةةة  ةًةةةةاصي زضمةةةة  ؤ٦خةةةة 1972 التٛ ُةةةة٠ ال٨غ ونُةةةة  فةةةةي ؾةةةةن  

ُ . 1960ؾن     هظا عاز٘ لتدؿ  النٖو

    ؾبر آلاعاء في اإلاجا٫ الهنازي م٣ٗض ، م٘ الٗ م ؤ  اإلاهةضع الغثِسة  ُ  ٖ

ل  ُانةةةةةات هةةةةةو ٖ  ُةةةةة  ؾةةةةةبر آلاعاء،  طا٥ عازةةةةة٘ بلةةةةةى ٖةةةةةام ح  ؤؾاؾةةةةةُح   ه ةةةةةا: 
                                                           

1- M.Salomon-G.Nahoo « L'élaboration des prévision de marché -méthodes et pratique de ta 

prévision»Nouveau tirage 1982 Bor DAS Paris, 1977, DUNOD entreprise, p 102-107. 
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نةةةةةةٗوب   دضًةةةةةةض ٖنانةةةةةةغ الُٗنةةةةةة  ؤلاخهةةةةةةاثُ  مةةةةةة  زهةةةةةة ،  مةةةةةة  زهةةةةةة  ؤزةةةةةةغى 

 نٗوب   دضًض ألاؾئ   اإلاُغ خ  ٖلى هظه الُٗن .

   ٟل ت٨نولوزُةةةا ًٟةةةغى ٖلةةةى اإلااؾؿةةة  التإ٦ةةةض  بهةةة ٘  التُةةةوع الؿةةةَغ
ً
 ؤزحةةةرا

ٗالُ  ا  لتن ا.ص٣ُ٢  م  اؾت٣غاع ٞ 

III-0-6:الىمى ج املطحعمل في عملية الحيبؤ بمبيعات َذٍ الطلع ) 

 تةةةةةإجغ م ُٗةةةةةات مخةةةةةل هةةةةةظه الؿةةةةة ٘ بٗةةةةةض  ٖوامةةةةةل،  هةةةةةظا مةةةةةا ًٟةةةةةغى ٖ ُنةةةةةا اؾةةةةةتٗ ا٫ 

ت ةةةةةاع ٖامةةةةةل التةةةةةإزغ لت٩ةةةةو  ؤ٦ثةةةةةر  ا٢ُٗةةةةة  ٦ ةةةةةا ط٦غنةةةةةا  الن ةةةةاطر الؿةةةةة بُ  مةةةةة٘ ألازةةةةةظ بٗةةةةح  الٖا

٩و  الن وطر بهٟ  ٖام  م  الك٩ل ال  ٍ ،
ً
 تالي:ؾاب٣ا

                                          

    غ ٖ  ُ  الن ظز  ب غاخل التالُ :

III-0-6-0:"ثددًد العىامل املضطز ) 

 نجض ٖض  ٖوامل ماجغ   بهٟ  متٟا    في اإلاجا٫ الهنازي، نظ٦غ م  بُنها:

 . ماقغات بنتار ٢ُإ اإلاؿته ٨ح  النهاثُح 

 .ماقغات ألاؾٗاع 

 . مٗضالت الٟاثض 

  صعاؾةةة   ةةةإجحر الٓةةةةغ ٝ ٖلةةةى ؤلانتةةةةار اإلاغ ٣ةةةب، صٞتةةةةر الُ  ةةةات ؤ  مؿةةةةتوى

 اإلاسؼ نات.

 . ؤلاخهاثُات ٖلى مؿتوى الٗ ال 

 . ن  اإلااؾؿ  عجؼ اإلااؾؿات، بٞالؽ  نٗوبات تؿُحر زٍؼ

  ، بُانةةةةةةةةةةةات ال٣ةةةةةةةةةةةغ ى: نؿةةةةةةةةةةة   الٟاثةةةةةةةةةةةض ، بخهةةةةةةةةةةةاثُات الةةةةةةةةةةةضًو  ال٣هةةةةةةةةةةةحر

ٍو   اإلاضى إلاست ٠ ؤَغاٝ ا  لنكاٍ.متوؾُ  َ 

 . بخهاثُات ع٢م ألٖا ا٫ إلاست ٠ ؤق٩ا٫ التجاع 

 .بخهاثُات ال ناء 

 . اإلاسؼ نات ٖنض اإلاوػٖح  اإلاستهح 

III-0-6-6:ثددًد املحغيرات املضطز" الزئيطية ) 
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ت اع ٧ل الٗوامةل اإلاٟؿةغ  إلاتٛحةر مةا فةي ٖ  ُة  الن ظزة  ًجٗةل منهةا  ب  ألازظ بح  الٖا

،  هةةظا مةةا ًٟةةغى ٖ 
ً
ت ةةاع بال ٖ  ُةة  م٣ٗةةض  زةةضا ُنةةا  هةةُٟ  هةةظه الٗوامةةل  ألازةةظ بٗةةح  الٖا

ةةةةةة٤  د ُةةةةةةل الاع  اَةةةةةةات بةةةةةةح  هةةةةةةظه الٗوامةةةةةةل  الٗامةةةةةةل  الٗوامةةةةةةل اإلاٟؿةةةةةةةغ  ألاؾاؾةةةةةةُ  ٖةةةةةة  ٍَغ

 اإلاّٟؿغ، باإلياٞ  بلى  دضًض صعز  التإزحر في الاع  اٍ.

III-0-6-3:ثلدًز معلمات الىمى ج ) 

الؿةةةة ٗ  الهةةةةناُٖ ، ًةةةةتم  ٣ةةةةضًغ بٗةةةةض  دضًةةةةض اإلاتٛحةةةةرات اإلاٟؿةةةةغ  الغثِؿةةةةُ  إلا ُٗةةةةات 

٣ةة  اإلاغبٗةةات الهةةٛغى،  مةة  ةمٗ  ةة  ٧ةةل متُٛةة غ مٟؿةةغ التةة   غبُةةه باإلا ُٗةةات باؾةةتٗ ا٫ ٍَغ

الةةظي ً ةةح  ب  ٧انةةت اإلاٗ  ةةات  Studentجةةم ن٣ةةوم بازت ةةاع زةةوص  الن ةةوطر باؾةةتٗ ا٫ ازت ةةاع 

ةةةةا ٖةةةة  الهةةةةٟغ.  فةةةةي خالةةةة  ال٨ٗةةةةـ ًةةةةتم خةةةةظٝ اإلاتٛحةةةةر الةةةةظي  ٩ةةةةو    اإلا٣ةةةةضع   ست ةةةة٠ زوهٍغ

٣ضع الن وطر م  زضًض  ه٨ظا.  مٗ  ته مؿاٍ   ل هٟغ ٍ 

III-6:"الحيبؤ في كؼا  الطلع املطتهلىة بصضة رابحة ومطحمز ) 

بٗةضما  ُغ٢نةا بلةى الؿة ٘ الهةناُٖ   التة  تهةم زانة  اإلااؾؿةات، ؾةٝو ننت٣ةل بلةةى 

صعاؾةةةة  الؿةةةة ٘ اإلاؿةةةةته ٨  بهةةةةٟ  مؿةةةةت غ   التةةةةة   سةةةةو اإلاؿةةةةته ٪ النهةةةةاجي )الٗةةةةاثالت( ٖلةةةةةى 

 بُل اإلاخا٫: اإلاناػ٫، ؤزهؼ  التجهحز، الؿُاعات... بلخ.ؾ

III-6-0: خصائص اللؼا ) 

 ًت حز ٢ُإ الؿ ٘ اإلاؿته ٨  بهٟ  جابت   مؿت غ  بٗض  زهاثو نظ٦غ م  بُنها.

III-6-0-0:املبيعات ثىىن للعائالت ) 

ٖلةةةةةى ٨ٖةةةةةـ اإلاجةةةةةا٫ الهةةةةةنازي، ًوزةةةةةض صعزةةةةة  ٖالُةةةةة  مةةةةة  الج ةةةةةوص فةةةةةي م ُٗةةةةةات هةةةةةظا 

. بدُةةةةةذ ال تكةةةةة ل خالةةةةة  20%دُةةةةةذ ال نجةةةةةض تٛحةةةةةرات ٦ حةةةةةر  فةةةةةي اإلا ُٗةةةةةات  تجةةةةةا ػ ال٣ُةةةةةإ. ب

وزض  نٕو هام في ٖ  ُ  الكغاء ٖنض الٗاثالت،  هظا ما هو ٚاثةب فةي اإلاُةضا   متجانؿ ، ٍ 

 الهنازي ؤً  نجض جالج  ؤ  ؤعبٗ  مكتًر  ٣ًضمو  َ  ُاتهم.

III-6-0-6 ج:( الطلع  ات الاضتهالن الثابد ثبا  في ضىق مشدو 

ٖنةةةضما ًةةةتم اؾةةةتسغار منةةةتج زضًةةةض فةةةي الؿةةةو١، ٖلةةةى ؾةةةبُل اإلاخةةةا٫ الهةةةا ٠ الن٣ةةةا٫، 

٘ التةةةةة   واٞةةةةة٤ اػصًةةةةةاص نؿةةةةة     ٩ةةةةةو  اإلا ُٗةةةةةات فةةةةةي بضاًةةةةة  ألامةةةةةغ يةةةةةُٟٗ . جةةةةةم تكةةةةةهض ن ةةةةةو ؾةةةةةَغ

نةةةةضما  هةةةة ذ هةةةةظه النؿةةةة   مغ ٟٗةةةة  )ةالتجهُةةةة ٖلةةةةى ؾةةةةبُل  30%بلةةةةى  20%ؼ ٖنةةةةض الٗةةةةاثالت. ٖ 
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ت نةةةةةةةةى  غ اإلانةةةةةةةةتج، بدُةةةةةةةةذ ًت٣ةةةةةةةةاصم اإلانةةةةةةةةتج ألا لةةةةةةةةي ٍ  اإلاخةةةةةةةةا٫( ًنةةةةةةةةتج َ ةةةةةةةةب ٖلةةةةةةةةى  جضًةةةةةةةةض   ُةةةةةةةةٍو

 اإلاؿته ٩و  ؤ  ٌؿت ض٫ ب نتج زضًض  هظا ما ٌؿمى بالؿو١ اإلاؼص ر.

III-6-0-3:للمؤضطات إمياهيات الحغيير والحزهة في الطىق ) 

ت ةةةاع ؾُاؾةةة  التؿةةةو٤ٍ. بد ُةةةذ  وزةةةض بٗةةةٌ فةةةي هةةةظا ال٣ُةةةإ ًجةةةب ألازةةةظ بٗةةةح  الٖا

ت ةةاع بةةنٟـ ألاه ُةة  التةة  ٌُٗيهةةا لهةةا اإلاتنبئةةو ، مةة   اإلاةةاجغات التةة  ال ً ٨ةة  ؤزةةظها بٗةةح  الٖا

 بح  هظه اإلااجغات ما ًلي: 

  ةةةإجحر ألاؾةةةٗاع اإلاغ ٟٗةةة  ل٣نةةةوات التوػَةةة٘ التةةة  ً ٨ةةة  ؤ   ةةةاصي بلةةةى اع ٟةةةإ ؤؾةةةٗاع 

 ال ُ٘ في مغخ   الت٣ضًم.

  الوؾةةةةةاثِ الةةةةةخالث الغثِؿةةةةةُ : الجغاثةةةةةةض،  ةةةةةإجحر الاؾةةةةةتخ اع ؤلاقةةةةةهاعي، ٖلةةةةةى ألا٢ةةةةةل

 اإلاظًإ  الت ٟاػ.

  ؾةهل التلخةُو 
ً
 ةإجحر الجهةوص التيةجُُٗ ، خُةذ ؤ  هةظا اإلا٩ةو  ال ٩ًةو  صاث ةا

ةض   )٢ؿةُ ات، بٍغ
ً
في ؾ ؿ   ػمنُ   اخض ، ألنها تك ل ٖض  َغ١ مست ٟ  زةضا

 بل٨تر ني، مؿاب٣ات؟،...(.

 لؿةةةةةةةة ٘ طات الاؾةةةةةةةةتهال٥ ٧ةةةةةةةةل اإلاتٛحةةةةةةةةرات الضاز ُةةةةةةةة  ل  اؾؿةةةةةةةة   ةةةةةةةةاجغ فةةةةةةةةي بٗةةةةةةةةٌ ا

الخابةةةةةت، ؾةةةةةٝو نةةةةةضعؽ  ةةةةةإجحرهم فةةةةةي الن٣ُةةةةة  الالخ٣ةةةةة  اإلاتٗ ٣ةةةةة  بالؿةةةةة ٘  اؾةةةةةٗ  

 الاؾتهال٥ ؤً  ًٓهغ  إجحرهم بهٟ   اؾٗ .

III-6-6:مىهجية الحيبؤ ) 

 ٖبر مغخ تح :
ً
   غ ٖ  ُ  التن ا بالُ ب ٖلى الؿُاعات مخال

III-6-6-0:إعداد همى ج ثيبئي في املدي املحىضؽ ) 

هةةةةةظا الن ةةةةةوطر اع ٟةةةةةإ نؿةةةةة   التجهحةةةةةز )التجهحةةةةةز باإلادغ٧ةةةةةات فةةةةةي خالةةةةة  الُ ةةةةةب ٍ  خةةةةةل 

غافي.  الخةةةةام بالؿةةةةُاعات( الةةةةظي ٌؿةةةة ذ باؾةةةةتنتار   ةةةة٪ النؿةةةة   ب ؿةةةةاٖض  التن ةةةةا الةةةةضً ٚو

 مةةةة  زهةةةة  ؤزةةةةغى، ب  اع ٟةةةةإ نؿةةةة   الُٗةةةةل هةةةةي صاز ةةةة  فةةةةي صعاؾةةةة  تٛحةةةةر مةةةةض  خُةةةةا  اإلانةةةةتج. 

 وؾِ ألازل. بواؾُ  هظا  اإلا٩ونا  نتونل بلى التن ا مت

III-6-6-6:خطاب املضعٌى الزحعي ) 
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ٌؿتٗ ل هظا ؤلازغاء م  ؤزل نٕؼ الاندغاٞات بح  الُ ب اإلاالخٔ  الُ ب ال٩ةام  

ؿةةةة ذ هةةةةظا الاندةةةةغاٝ بت٩ةةةةوٍ  الن ةةةةوطر اإلاٟؿةةةةغ الةةةةظي  )اإلادؿةةةةوب باؾةةةةتٗ ا٫ الن ةةةةوطر(. َ 

 ًضمج اإلاتٛحرات الا٢تهاصً .

ا ٠ الن٣ةةةةةا٫، ٞهةةةةةو ٦ةةةةةظل٪ ً ةةةةةغ ٖبةةةةةر نٟةةةةةـ الشةةةةة  ء بالنؿةةةةة   ل تن ةةةةةا بالُ ةةةةةب ٖلةةةةةى الهةةةةة

( ألنةةه Holtمةةغخ تح   ه ةةا التن ةةا بالؿةةو١ ؤ؟ًةة  تؿةةتٗ ل ن ةةاطر الؿ ؿةة   الؼمنُةة  )ن ةةوطر 

ًةةةتم  ن٣ُةةة  الؿ ؿةةة   مةةة  التٛحةةةرات اإلاوؾةةة ُ   ؤلاب٣ةةةاء ٣ٞةةةِ ٖلةةةى الا جةةةاه الٗةةةام.  اإلاغخ ةةة  

الخانُةةةةةة  هةةةةةةي التن ةةةةةةا بدهةةةةةةو الؿةةةةةةو١ مؿةةةةةةتٗ  ح  الن ةةةةةةاطر الؿةةةةةة بُ   طلةةةةةة٪ لتإجغهةةةةةةا بٗةةةةةةض  

ٖوامةةةةل مخةةةةل خهةةةة  الؿةةةةو١ ل كةةةةهغ، اإلاتٛحةةةةر التيةةةةجُعي  نؿةةةة   التُُٛةةةة ،  بٗةةةةض طلةةةة٪ ًةةةةتم 

 هةةةةظا مةةةةا يه نةةةةا مةةةة  زةةةةال٫ اإلا٩اإلاةةةة  بةةةةح   SIMاإلاكةةةةتًر  ل ُا٢ةةةةات التن ةةةةا بٗةةةةضص اإلاكةةةةتر٦ح  ؤ  

 اإلاغخ تح  الؿاب٣تح .

III-3:الحيبؤ بمبيعات الطلع املطتهلىة بصضة واضعة ) 

ل٣ةةض  ُةةوعت منةةظ ٖةةض  ؾةةنوات مةةا ٌؿةةمى بجةةغص ألاؾةةٗاع ب٨تابةة  ُٖنُةة  ال٨تر نُةة  فةةي 

  (EAN13)غ  ألٖا ةةض   التوػَٗةات ال٨ حةةر ،  ل٨ةة  فةةي مؿةةاخات زانةة .  اإلاغ  ُةة  بتُةةوع قةةٟ

 ل   ُٗةةات.  هةةظا مةةا  تُ  ةةه ٖ  ُةة  
ً
٘  الةةض٤ُ٢ زةةضا ةةالم آلةةي الؿةةَغ التة  تؿةة ذ بةةالتسٍؼ  ؤلٖا

زةةةةةةغص الؿةةةةةة ٘ اإلاؿةةةةةةته ٨  بهةةةةةةٟ   اؾةةةةةةٗ   طلةةةةةة٪ لًةةةةةة٤ُ الو٢ةةةةةةت اإلاسهةةةةةةو لٗ  ُةةةةةة   سةةةةةةٍؼ  

 اإلاٗ ومات.

III-3-0:خصائص الطلع املطتهلىة بصضة واضعة ) 

ؾتهال٥ الواؾ٘ ٚحر منتٓ  ،  ؤ  لغص ٞٗةل م  اإلاٗغ ٝ ؤ  م ُٗات الؿ ٘ طات الا 

ٗ  ٖلى اإلا ُٗات.  اإلاؿته ٨ح   إجحر ًن٨ٗـ بهٟ  ؾَغ

 م  الواضر ٦ةظل٪ ؤ  ؤي انتةار ا٢تهةاصي ًجةب ؤ  ًد٣ة٤ خؿةب البرنةامج اإلاتن ةإ 

بةةةةةةه، مةةةةةة٘ ص٢ةةةةةة    ٣ةةةةةةضم ٧ةةةةةةاُٞح . هةةةةةةظا ص ع مسؼ نةةةةةةات اإلانتجةةةةةةات نهةةةةةة٠ اإلاهةةةةةةنٗ  مةةةةةة  ؤزةةةةةةل 

غاع ؤلانتار،  ل٨   زوص اإلاسؼ نةات ٣ًابةل  خبُةت اإلان٣ةو٫ الؿ اح باإلاغ ن  الًغ ٍع  الؾت 

  هظا ما ًضٞٗنا بلى  سًُٟها بلى ؤصنم خض م ٨ .
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هنةةةةةا  ٓهةةةةةغ ؤه ُةةةةة  التن ةةةةةا باإلا ُٗةةةةةات،  ؤ  ؤي اع ٟةةةةةإ ل ض٢ةةةةة  فةةةةةي هةةةةةظا اإلاجةةةةةا٫ تؿةةةةة ذ 

 .(1)بتدؿح  قغ ٍ الٗ ل في اإلااؾؿ  ؤلانتازُ 

ةةة   مةةة٘ الٗ ةةةم ٦ةةةظل٪ ؤ  الاؾةةةتهال٥ الواؾةةة٘ هةةةو اإلاجةةةا٫ الغثِسةةة   الةةةظي ًُ ةةة٤ فةةةي نٍٓغ

ةة  خهةة  ؾةةو٢ه  الخٟةةاّ ٖ يهةةا.  ؾةةاثل  ٤.  هةةضٝ عثةةِـ ؤلانتةةار هةةو مٗٞغ   ُ ُةة٤ التؿةةٍو

لةةى  اإلاالخٓةة  ٧الُٗنةة   صعاؾةة  الؿةةو١ مه ةة  مةة  ؤزةةل الٟهةةم الجُةةض إلاةةا ًجةةغي فةةي الؿةةو١ ٖ 

 مؿتوى اإلاؿته ٨ح .

III-3-6:الىمى ج املطحعمل في عملية الحيبؤ بمبيعات َذٍ الطلع ) 

ن حةةةز بةةةح  ٖةةةض  ن ةةةاطر ل تن ةةةا ب  ُٗةةةات الؿةةة ٘  اؾةةةٗ  الاؾةةةتهال٥ نةةةظ٦غ مةةة  بُنهةةةا مةةةا 

 : (2)ًلي

III-3-6-0 همى ج )Gompertz: 

          

 خُذ ؤ :

                      

اع ُم النِ حري ل   ُٗات في الؼم         t: ال ٚو

a,b,r.هي مٗ  ات الن وطر : 

 مالخٓ  الخهاثو التالُ :ٍ  ٨  

 .    بطا ٧انت      ٞة      بطا ٧انت  -

اع ُم النِ حري(. e)      ٞة      بطا ٧انت  -  هي ؤؾاؽ ال ٚو

٩ةةةو  اإلاندنةةةةى مةةةة  الكةةة٩ل   ٍS جةةةم ًت اَةةةةإ بٗةةةةض  ٗ ، ب ٗنةةةةى ؤنةةةةه ًتهةةةاٖض بهةةةةٟ  ؾةةةةَغ

 ن٣ُ  الانُٗاٝ.

                                                           
1- P. Lambert « Etude de la prévision des ventes pour articles de grandes consommation » Revue de 

statistique appliquée, tome 6, n°4 (1958) p 59. 
2- Régis Bourbonnais et Jean-Claude Usunier (<Prévision des ventes —Théorie et pratique- »op-cit, p 

155-156. 
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يةةُٟٗ  ٧  ةةةا  نةةل اإلاندنةةى بلةةى صعزةةة   r  خةةل ؾةةٖغ  الؿةةةُا١، ٧  ةةا ٧انةةت  rاإلاٗ  ةة  

ُٟةةةة  لٗت ةةةة  ؤلاقةةةة إ )النؿةةةة  (.  ؤزُةةةة aؤلاقةةةة إ بؿةةةةٖغ  ؤ٦بةةةةر. اإلاٗ  ةةةة    اإلاٗ  ةةةة  ةهةةةةي تٍٗغ
ً
 bغا

 مغ  ُ  بن٣ُ  ألانل.

ةةةةتم الونةةةةو٫ بليهةةةةا ٖنةةةةضما   خةةةةل  مةةةة٘ الٗ ةةةةم ؤ  ن٣ُةةةة  الانُٗةةةةاٝ ل  ندنةةةةى جابتةةةة ، ٍ 

 م  ٖت   ؤلاق إ. 36.8%اإلا ُٗات اإلاج ٗ  

III-3-6-6:الىمى ج اللىحيطتي ) 

  نُاٚته هي ٧التالي:

    
    

     
 

 ٖت   ؤلاق إ.    م٘: 

a   r  مٗ  تا الن وطر بدُذ         . 

  الخهاثو هي ٧التالي:

 .    ٞة    بطا ٧انت  -

 .      ٞة      بطا ٧انت  -

هةةةةةل بليهةةةةةا اإلاندنةةةةةى ٖنةةةةةضما تٗةةةةةاص٫ اإلا ُٗةةةةةات  ن٣ُةةةةة  الانُٗةةةةةاٝ هنةةةةةا ٦ةةةةةظل٪ جابتةةةةة ، ٍ 

 .   م  ٖت   ؤلاق إ  50%اإلاج ٗ  

٦ ةةةا نجةةةض ٖةةةض  ن ةةةاطر ؤزةةةغى تؿةةةتٗ ل ل تن ةةةا ب  ُٗةةةات الؿةةة ٘ الواؾةةةٗ  الاؾةةةتهال٥ 

٣ي )اإلانةةةتج، ألاؾةةةٗاع، التوػَةةة٘  الا هةةةا٫ ٧اإلقةةةه ج التؿةةةٍو ،  التةةة   ةةةضمج ٖنانةةةغ اإلاةةةٍؼ
ً
اع مةةةخال

  التيجُ٘(  م  بح  هظه الن اطر ما ًلي: 

 . ٟٗ ألاؾٗاع اإلاغ  ٟ  التن ا ب ؿاٖض  الن وطر الظي ًضمج تٍٗغ

 .ُ٘الن وطر الظي ًضمج اإلاوؾ ُ   التيج 

  الن ةةوطر الةةظي ٌؿةة ذ بةةالتن ا ب  ُٗةةات اإلانتجةةات طات اليجةةؼ ال٨ حةةر فةةي

غ ٟةةةةةةةة٘ اإلا ُٗةةةةةةةةات  التةةةةةةةة  لهةةةةةةةةا الخهةةةةةةةةاثو التالُةةةةةةةة : ألا٢ضمُةةةةةةةة ، الت٨ةةةةةةةةغاع اإلا

ل تجضًةض، انسٟةةاى ألاؾةةٗاع.  الن ةةوطر اإلاؿةةتٗ ل هنةةا فةةي ٖ  ُةة  التن ةةا 

 .(Holt-Winters)هو ن وطر



:  هما ج الحيبؤ باملبيعات  الضصل لاٌو

19 

 

بااليةةةةةةاٞ  بلةةةةةةى ٧ةةةةةةل هةةةةةةظه ألانةةةةةةوإ م٨ةةةةةة  الؿةةةةةة ٘ نجةةةةةةض ؤنةةةةةةوإ ؤزةةةةةةغى  ت حةةةةةةز بالخانةةةةةةُ  

 (Tour Eiffel)الخضمُةةة ، نإزةةةظ ٖلةةةى ؾةةةبُل اإلاخةةةا٫ ٖةةةضص الؿةةةُاح اإلاتواٞةةةض   ٖلةةةى بةةةغر بًٟةةةل 

ؤ  ن ةةةةةاطر الت  ةةةةةِـ  Box-Jenkins نؿةةةةةتٗ ل هنةةةةةا ٖ  ُةةةةة  التن ةةةةةا ن ةةةةةاطر الؿالؾةةةةةل الؼمنُةةةةة  )

ت ةاع الٗوامةل اإلاٟؿةغ  الخاعزُة   باإلياٞ ألا   (  بلى الن اطر الؿ بُ  الت   إزظ بٗةح  الٖا

 
ً
 زةضا

ً
٧الٗامل اإلاناخي، ؤًام الُٗل بلى ٚحر طل٪. م٘ الٗ م ؤ  مضى التن ا هنةا ٩ًةو  ٢هةحرا

 ؤؾ وزي(. )ًومي ؤ  

 

 

 

(IV) :مىهجية الحيبؤ باملبيعات 

(1)التالُ  اإلاغاخل خو٫  ٖ وما   دوع  ت اإلا ُٗات  ٣ضًغ نُاٚ 
: 

IV-0 )العام املديؽ دراضة: 

 أل  اإلا ُٗات، ُٞه  توازض الظي الا٢تهاصي بلٛاءاإلادُِ ؤ   جاهل الهٗب م 

 :ٖلى ًاجغ اإلادُِ هظا

  ًُتنا٢و(.  اإلانكأت ألاٞغاص صزل  ألاػمات الغ٧وص ٞترات الكغاء )في بم٩ان 

   مه ُ   ؤزغى  ،-ال٣غ ى تؿهُل ل كغاء ميجٗ  ٞترات ) وزض الكغاء في الٚغ 

 (-٦ثر ال ُال - ل كغاء

 :ٖلى ٚال ا نُ ٘ إلانكإ  يها  نك٠ُ الظي ال  ض بويُٗ  التن ا ؤزل  م 

   نُ  اإلاداؾ ة  )فةي الَو  الا٢تهةاصً  اإلاحزانُة  تؿةمى اإلاداؾة   هةظه ٞغنؿةا الت٣ضًٍغ

نُ (.  الَو

 نُةةةةةةةة   مٗاهةةةةةةةةض منكةةةةةةةةأت منُةةةةةةةةٝغ اإلانجةةةةةةةةؼ  اإلاغخ ُةةةةةةةة  الضعاؾةةةةةةةةات  هةةةةةةةةظه مستهةةةةةةةة ، َ 

ةةةةةةةةةة٤ ٖةةةةةةةةةة  الؿةةةةةةةةةةن ، فةةةةةةةةةةي الضعاؾةةةةةةةةةةا تجغى مغاتٗةةةةةةةةةةض   اإلانكةةةةةةةةةةإ ، مؿةةةةةةةةةةا لي ألعاء ؾةةةةةةةةةةبر ٍَغ

                                                           

1- M. Gervais, Opcit, p :38. 
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 الكةةةةةغاء، فةةةةةي )الٚغ ةةةةة  اإلاه ةةةةة  الا٢تهةةةةةاصً  بٗةةةةةٌ الٗوامةةةةةل لتُةةةةةوع  ًندةةةةةو  اإلاؿةةةةةته ٪

 .اإلاسؼ  ،الخ(مؿتوى  ألاؾٗاع، مؿتوى  الُالبُات، مؿتوى 

 التجةةةاع   الهةةةناٖ ، التسُةةةُِ، الةةةوػاعات ) ػاع  َةةةٝغ مةةة  تٗةةةض ص٢ةةة  ؤ٦ثةةةر صعاؾةةةات

 .الا٢تهاصً  الضعاؾات في مسته  منكإ  ؤ  التجاع  ٚٝغ (،ال نو٥...الخاعزُ 

 ل  ناٞؿ  الٗام  -اإلانار- اإلادُِ ب ٗٞغ  تؿ ذ التد ُالت م  النٕو هظا

 .التجاٍع 

IV-6)امليػأ" أضىاق مطحىي  ثلدًز: 

ؿةةةةتٗ ل إلانكةةةإ ، ٞيهةةةةا تٗ ةةةةل التةةة  ل ٣ُةةةةإ النكةةةةاٍ ب ؿةةةتوى  التو٢ةةةة٘ ٌٗنةةة   لةةةةظل٪ َ 

 الضعاؾةةةةات   لت٣ةةةةضًغات مٗةةةةا  ٣ةةةةاع   ٖ يهةةةةا اإلادهةةةةل  النتةةةةاثج ل تن ةةةةا ؤ   ٣نُةةةةات ٖض ؤؾةةةةالُب

مهةةاصع  مةة  ٖ يهةةا اإلاتدهةةل اإلاُُٗةةات  ٦ةةظل٪ زاعزُةة   مٗاهةةض منكةةأت َةةٝغ مةة  اإلانجةةؼ 

 اإلاٗ ومةةةات ٧انةةةت اإلاناٞؿةةة (  بطا خةةةو٫  اإلاستهةةةح ،مٗ ومات اإلاستهةةة ،ؤعاء )الجغاثةةةض ؤزةةةغى 

٣ةة  فةي الت٨ٟحةةر ًجةب مُٗنةة  مُةةاصً  فةي ملخةةّو تٛحةر الخاعزُة   ٓهةةغ  التةةإ٢ م ؤزةةل مة  ٍَغ

 .الجضًض الوي٘ م٘

IV-3 )خطباملىحىج املبيعات ثلدًز: 

 التن ةةا، ؤؾةةالُب ؤخةةض  باؾةةتسضام صاث ةةا Prévision – Zéro):نةةٟغ -)التن ةةا خؿةةاب

 بخهةةاثُات لةةضًنا اإلانتةةور خُةةذ خؿةةب  جةةاعي  مدةةُِ ٖلةةى الخهةةو٫  ًجةةب اإلاغخ ةة ٞيهةةظه 

سُةة   ٦خحةر  )م ُٗةات   ٖامة   مُاب٣ةة  فةي ٨ً ة  الخُةةغ ،  ل٨ة L’historique des ventes ) اٍع

 ًجٗةةةةل الةةةةظي باإلانكةةةةإ   الخةةةةام الٗةةةةام اإلادةةةةُِ ٖةةةة  ال دةةةةذ البةةةةض لهةةةةظااإلااضةةةة   ل  ؿةةةةت٣ ل 

 : هظا ًتُ ب ٖ  اإلااض  ، مست ٠ اإلاؿت٣ ل

اص  ل   ُٗات الٗام الا جاه ٖلى  إجحر لها الت  الٗوامل ي ِ -  .الن٣ها  ؤ  بالٍؼ

 .الٗام باال جاه الٗوامل هظه  غبِ الت  الٗال٢ات نٕو  ويُذ -

 .اإلاؿت٣ ل في الٗوامل هظه  إزظها الت  بال٣ُ   ؤلاخاَ  -

ما نؿ ُه  ؤ  ل  دُِ الت٣ضًٍغ  التٛحرات م  مصدر ا جاه ٖلى ه٨ظا  ندهل

 .نٟغ(-)التن ا

IV-4 )امليػأ" بأَداف صضز( – )الحيبؤ ملارهة: 
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 ؤهةضاٝ بلةى نةٟغ– التن ةا ٖة  النةا ج النكةاٍ مؿةتوى   غز ة  فةي  ت خةل اإلاغخ ة  هةظه

)خهةةةةةةو ؾو٢ُ ،حج الٟواثضاإلاده ٗ يها،الخ(،خؿةةةةةةاباالندغاٞا  ٩ هضٞٗ تدضا،ٞةطا٧انت 

 .الاندغاٞا ٨ حر البضمنةزغاءتٗضًالت

IV-5 )الاهدزافات لحلليل الحصحيدات أو الحعدًالت: 

 نؿةةةةبُا،خُذ مدةةةةض ص  اإلانكةةةةإ  فةةةةي ؤلاعاصًةةةة  اإلاواػن ،الٗ  ُةةةة  بٖةةةةضاص ٖ ُ ةةةة  بَةةةةاع فةةةةي

ةل اإلاسُِ في  دضص ؤلاؾترا ُجُ التجاٍع  ةل   هةظا ألازحةر ألازةل، ٍَو ِّ
ّ
 إلاُُٗةات ؤؾاؾةا ًُ خ

 تُٛحةةةةةةر بزةةةةةةغاء ً ٨ةةةةةة  اإلاتٛحةةةةةةرات، هةةةةةةظه فةةةةةةي النٓةةةةةةغ بٖةةةةةةاص   ص    ال٣هةةةةةةحر.  مةةةةةة٘ طلةةةةةة٪، اإلاةةةةةةضى

 بالٗ ةل ٖ يهةا ندهل الت٨ت٨ُُ  التدؿِنات هظه   موزوص، ما هو بتدؿح  ٌؿ ذ  ٨ت٩ُي

 :التالُ  الٗوامل ٖلى

 بٗذ بٖاص  ؤ  صٖم ؤلاقهاع،  الضٖاً  )ٖ  ُات ؤلاقهاع  ٩ال٠ُ  وػَ٘ مؿتوى  -

 .منتور(

 اإلاُ ٣  ال ُ٘ ؤؾٗاع مؿتوى  -

 مهةلخ  ال ُ٘، بٗض ما زضمات ال ُ٘، ٢وى   سو ) ٩ال٠ُ ل توػَ٘ ؤزغى   ٩ال٠ُ -

 باله٩ُ ةةةةةةة  م اقةةةةةةةغ  مغ  ُةةةةةةة  غ ةألازُةةةةةةة هةةةةةةةظه .(...اإلا ُٗةةةةةةةات بصاع  التٗ ُةةةةةةةب  التٛ ُةةةةةةة٠،

 بلةةى الغزةةٕو ص    ٖ يهةةا تٗةةضًالت بزةةغاء الهةةٗب مةة  اإلاٗت ةةض ، لةةظل٪  ؤلاؾةةترا ُجُ 

 الهةةوامل فةةي التُٛحةةر ً ٨ةة  اإلا٣ابةةل، فةةي  ل٨ةة  .ال ُٗةةض اإلاةةضى ٖلةةى اإلاتسةةظ  ال٣ةةغاعات

ذ ؤ  )تكُٛل  .(....ال اجٗح  ٖ والت في مٗض٫ اإلا خ ح ،تٗضًالت بٌٗ تؿٍغ

نض  :ةب ؤلاخاَ  البض التُٛحرات هظه م  الانتهاء ٖ 

 التنُٟظ  ٢ت. 

 مؿ ٣ا اإلادضص  الٗ  ُات ٖلى التإجحر. 

 هظه مغازٗ  ًجب ألاهضاٝ بلى الونو٫  م    ٨ننا ال التٗضًالت هظه ٧انت بطا

 – التن ا بلى ؤصى الظي الت٨ٟحر ؤ  الهُاٚ  في النٓغ بٖاص  ٌؿتوزب  هظا ما ألازحر 

 .صخته نٟغ، مض

IV-6 )مىاسهةاملبيعات ثلييم: 
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 ال٨ ُات  دضًض ؤزل م  نٟغ– التن ا ٖلى تٗضًالت بزغاء في  ت خل اإلاغخ   هظه

 في اإلاتو٢ٗ  ال٨ ُات يغب ؤي اإلا ُٗات  خ ح  ًتُ ب مواػن  ٖلى الخهو٫  .اإلاتو٢ٗ 

 ألازظ م٘ التُوع، مٗامل بلُه ًًاٝ بُ٘، ؾٗغ ؤزغ هو اإلاؿتٗ ل الؿٗغٚال ا  الؿٗغ،

ت اع بٗح   .الؿٗغ في اإلانكإ   عٚ ات الؿو١، مٗض٫ التطخم،قغ ٍ الٖا

(V) :معاًير اخحيار أضلىب الحيبؤ باملبيعات 

بر التن ةةةةةا يةةةةةغ ع  خت ُةةةةة  ل٩ةةةةةل ماؾؿةةةةة  لالؾةةةةةتٗضاص اإلاؿةةةةة ٤ إلاوازهةةةةة  ألاخةةةةةضاث ةٌٗتةةةةة

ةةةةةغ١ التن ةةةةةا ؤنةةةةة دت ألاه ُةةةةة   ٨ ةةةةة  فةةةةةي  اإلاؿةةةةةت٣  ُ ،  مةةةةة٘ التٗةةةةةضص  التزاًةةةةةض فةةةةةي ؤؾةةةةةالُب َ 

 د٣ُةة٤ اإلا اصلةة  ؤ  اإلاواث ةة  بةةح  ؤؾةة وب التن ةةا اإلاٗت ةةض ٖ ُةةه  الخالةة  التةة  ؾةةٝو ٌؿةةتسضم 

  هلر  ال  ً   ٖ يها بكة٩ل ٧امةل  متناؾة٤ فةي ٧ةل ٞيها هظا ألاؾ وب، أل  َغ١ التن ا ال 

الخاالت،  الازتُاع الخاَئ لؤلؾ وب ًنجم ٖنه ٖوا٢ب، ٞٗنضما  ٩ةو  اإلا ُٗةات )النتةاثج( 

اإلادهةةةل ٖ يهةةةا ؤ٦بةةةر مةةة  اإلا ُٗةةةات اإلاد٣٣ةةة  ٞٗةةةال، ًةةةاصي طلةةة٪ بلةةةى  ج ُةةةض م ةةةالٜ ضةةةخ   فةةةي 

ا فةةةةي خالةةةة  ٧ةةةةو  النتةةةةاثج قةةةة٩ل مسةةةةؼ   ؾةةةة عي ٢ابةةةةل ل ت ةةةة٠  اع ٟةةةةإ  ٩ةةةةال٠ُ التسةةةةٍؼ ، ؤمةةةة

، ًةةةاصي بلةةةى ْهةةةوع ٞجةةةو   يةةةِٛ فةةةي ٖ  ُةةة  
ً
 ؤلانتةةةاراإلادهةةةل ٖ يهةةةا ؤ٢ةةةل مةةة  اإلا ُٗةةةات ٞٗةةةال

 ختى لو٢ت بيافي لتُُٛ  الُ  ات اإلاترا٦  .

ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الٗوامةةةةةةةةل  اإلاٗةةةةةةةةاًحر الزتُةةةةةةةةاع ؤؾةةةةةةةة وب التن ةةةةةةةةا   لةةةةةةةةظل٪  زةةةةةةةةب اٖت ةةةةةةةةاص مج ٖو

 اإلاناؾب:

 :الدكة والحيلضة 

نةض الخةضًذ ٖ يه ةا  ُةغح بر الت٩ ٟ   الض٢  م  ةتٗت بح  مج ةٕو ألاؾةالُب اإلاه ة  ٖ 

 مج ٖو  م  ألاؾئ  :

 ما هي مج ٕو ألاموا٫ الًغ ٍع  ل ٣ُام بٗ  ُ  التن ا؟. -

 ما هي الٗغا٢ُل الت   اصي بلى زُإ التن ا )انٗضام الض٢ (؟. -

 ما هي النتاثج الاًجابُ  ٖنض الض٢  في التن ا؟. -

ت ةةةةةةةاص ٖلةةةةةةةى ؤؾةةةةةةةالُب خضًخةةةةةةة ،  ب  الخهةةةةةةةو٫ ٖلةةةةةةةى  ن ةةةةةةةاات ص٣ُ٢ةةةةةةة  ًتُ ةةةةةةةب منةةةةةةةا الٖا

متُةةةوع   م٣ٗةةةةض ، ألنهةةةا لوخةةةةضها مةةة   ًةةةة   طلةةة٪، ل٨ةةةة  ٧  ةةةا ػاصت صعزةةةة  ص٢ةةة  ألاؾةةةة وب 

اع ٟٗةةةةت مٗهةةةةا الت٩ ٟةةةة ، ؤي هنةةةةا٥ ٖال٢ةةةة  َغصًةةةة  بةةةةح  الض٢ةةةة ، ؤؾةةةة وب اإلاٗت ةةةةض  الت٩ ٟةةةة ، 

  الك٩ل التالي ؾُوضر ؤ٦ثر:
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 (: عالكة أضاليب الحيبؤ بالحيلضة والدكة6-0الػيل )

 

 (066املصدر: مً إعداد الؼالب اعحمادا على: مدخل إلى إدار" املبيعات )ص: 

ةةاص  نكةةاٍ التن ةةا  ةةؼصاص الت٩ ٟةة  مةة  زهةة  ) ٩ ٟةة   ُ ُةة٤  ًوضةةر الكةة٩ل )ؤ( ؤنةةه بٍؼ

ةةةةاعات  اإلاتسههةةةةح (،  انسٟةةةةاى  ٩ةةةةال٠ُ ٖةةةةضم  ألاؾةةةة وب اإلاتُةةةةوع ا  ٩ ٟةةةة  اؾةةةةتسضام ؤلَا

ألامخةةةةةةل مةةةةةة  التن ةةةةةةا ٩ًةةةةةةو  ٖنةةةةةةض تؿةةةةةةا ي الض٢ةةةةةة  )زُةةةةةةإ التن ةةةةةةا( مةةةةةة  زهةةةةةة  ؤزةةةةةةغى  اإلاؿةةةةةةتوى 

ح  م  الت٩ ٟ .  النٖو

 )الا٢تهةةةةةةةاص 
ً
ؤمةةةةةةةا فةةةةةةةي الكةةةةةةة٩ل )ب( ًوضةةةةةةةر ؤنةةةةةةةه ٧  ةةةةةةةا ٧انةةةةةةةت ألاؾةةةةةةةالُب ؤ٦ثةةةةةةةر ت٣ُٗةةةةةةةضا

ال٣ُا ةة  ...بلخ(  ةةؼصاص  ٩ ٟةة  التن ةةا  فةةي اإلا٣ابةةل  ةةنسٌٟ  ٩ ٟةة  التكةةُٛل النةةازم ٖةة  ٖةةضم 

 .(1)الض٢ 

 هنا٥ ٖوامل ؤزغى  ت خل في:

غ اإلاُُٗةات ال - سُةة  الالػمةة  ل تن ةا  الو٢ةةت الاػم لج ة٘   د ُ هةةا،  مةةضى مةضى  ةةٞو تاٍع

غ ألازهؼ  الالػم   اإلاؿتسضمح .   ٞو

 ٖضص الٟترات اإلاتنبئ بها. -

البؿةةةةةةةاَ   الؿةةةةةةةهول :  ن٣هةةةةةةةض بةةةةةةةه ٢ةةةةةةةضع  اإلا٣ةةةةةةةغعٍ  ٖلةةةةةةةى اؾةةةةةةةتٗ ا٫   ُ ُةةةةةةة٤ هةةةةةةةظه  -

ألاؾةةةالُب ٖلةةةى اإلاُةةةةضا  ٍ  ٨ةةة  ؤ  نوازةةةةه مكةةة٩ تح  ٣ٞةةةض  ٩ةةةةو  ألاؾةةةالُب مٟهومةةةة  

ل٣ةةةةةةةضع  اإلاٗةةةةةةض لؤلؾةةةةةةة وب ل٨ةةةةةةة  ٚحةةةةةةر مالث ةةةةةةة  ل  ؿةةةةةةتُٟض ؤ  إلاةةةةةةةضًغ الٗ  ُةةةةةةةات  مالث ةةةةةة  

                                                           
 .162، م 2007، ، ألاعص : صاع اإلانهار ، 1نجم، ٖ وص نجم، مضزل بلى بصاع  الٗ  ُات، ٍ -1
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ةةةةةغ ٝ  التنُٟظًةةةةة ،  ٢ةةةةةض ٩ًةةةةةو  ألاؾةةةةة وب مٟهةةةةةوم  بؿةةةةةُِ  لةةةةةِـ مالثةةةةةم لخازةةةةةات ْ 

 .(1) ُ ٣ُه

َ ُٗةةةة  اإلاتٛحةةةةر: بطا ٧ةةةةا  الهةةةةضٝ هةةةةو التن ةةةةا باإلا ُٗةةةةات إلانةةةةتج ؤ  زضمةةةة  مُٗنةةةة  ٞةنةةةةه  -

ت اص  ٨ٟي الٖا سُ  ٖنه ٍ  غ بُانات  اٍع ٖلى ؤؾ وب الؿالؾل الؼمنُ  في ًتُ ب  ٞو

، فةةةةةةةةي خةةةةةةةةح  بطا ٧ةةةةةةةةا  التن ةةةةةةةةا بةةةةةةةةالتُوعات نالتن ةةةةةةةةا ٖلةةةةةةةةى الندةةةةةةةةو الةةةةةةةةظي ؾةةةةةةةةنبُ
ً
ه الخ٣ةةةةةةةةا

سُةةةةةة  بةةةةةةل لت٣ةةةةةةضًغات  الت٨نولوزُةةةةةة  فةةةةةةي مجةةةةةةا٫ مٗةةةةةةح  ٞهنةةةةةةا ال ًدتةةةةةةار بلةةةةةةى بُانةةةةةةات  اٍع

٣  صلٟي  ٖلى ٍَغ
ً
 .(2)الخبراء، ٖ  ُه نٗت ض مخال

 

(VI) :العىامل املؤرز" في دكة الحيبؤ باملبيعات 

 ؤي ؤ  طال٪ اإلا ُٗات ٖ  ص٤ُ٢  ن ا بلى  هل أل  اإلانكأت ٧ل في اإلا ُٗات بصاع  تؿعى

 اإلا ُٗات بصاع  ٖلى لِـ   اإلانكإ ، في ألازغى  النكاَات ٧ل ٖلى  إجحر له اإلا ُٗات زُإ في

غ ال لهظا نجضها ٣ِٞ؛ حر ال٨ ُ  ألاؾالُب ٧ل اؾتسضام في زهضا  ٞو ٠  ال٨ ُ ، ٚ     ْو

 .الهضٝ هظا  د٤ُ٣ ٖلى ٢اصع  الت   جٗ ها  اإلااهالت الخبرات ٧ل

 التن ا في ال٨ حر  ألازُاء ؤ  باإلا ُٗات التن ا  نا لت الت  الضعاؾات  تكحر

اص  ؤ الن٣ها  ؾواء باإلا ُٗات  الا٢تهاصً  ألايغاع م  ال٨خحر اإلانكإ  ٩ً ٠ بالٍؼ

 . اإلاٗنٍو 

 ؤ٦بر اإلاتو٢ٗ  اإلا ُٗات  ٩و   ٖنضما  دهل الت   ألايغاع النتاثج  لخُو ٍ  ٨ 

(3)ًلي ُٞ ا اإلاد٣٣  اإلا ُٗات م 
: 

 .الؿ عي اإلاسؼ   في م الٜ  ج ُض -

 . الت٣اصم ل ت ٠ الؿ عي اإلاسؼ   تٗغى اخت ا٫  ؼاًض -

 .اإلاسؼ   ٖلى ٦تإمح  اإلاضٖٞو  اإلا الٜ اع ٟإ -

 .اإلاُ وب م  ؤ٦ثر التسههات مست ٠ في مواعص تكُٛل -

 .التسٍؼ   ٩ال٠ُ اع ٟإ -

                                                           
 .183اإلاغز٘ نٟؿه، م  -1
، خ٣ةةةةو١ الُ ةةةة٘ لةةةةضى اإلاالةةةة٠، 4ٍ الؿةةةةُض، مهةةةةُٟم ؤخ ةةةةض، بصاع  ؤلانتةةةةار  الٗ  ُةةةةات فةةةةي الهةةةةناٖ   الخةةةةضمات، -2

 .184، م1999
 .156َ ٗت ؤؾٗض ٖ ض الخ ُض، مغز٘ ؾ ٤ ط٦غه، م:  -3
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 :ٞه  اإلاد٣٣  م  ؤ٢ل ل   ُٗات اإلاتو٢ٗ  خال الت٣ضًغات في  دهل الت  النتاثج ؤما

ةةةةةة   ألا ؾةةةةةةاٍ ألاؾةةةةةةوا١ فةةةةةةي اإلانكةةةةةةإ  ؾةةةةةة ٗ  ٣ٞةةةةةةضا  -  لٗةةةةةةضم نتُجةةةةةة  مؿةةةةةةت٣ ال التجاٍع

 بعياءالٗ الء  اإلاؿته ٨ح 

 .اإلا ُٗات م  اإلاتو٢ٗ  ألاعباح ٖلى الخهو٫  ٞغم ٣ٞضا  -

 قغاء بلى الٗ الء خاز     ُ  في ٚ تها بؿبر الخاالت بٌٗ في اإلانكإ   ًُغ -

 صٞ٘  بالتالي بياُٞ  ؤ ٢تا الٗ ا٫  تكُٛل مغ ٟٗ ، بإؾٗاع  ال ًاج٘ اإلاواص

 . ٩ ٟ  ػاثض – ؤزوعبياُٞ 

اص   دضث -  .ألانكُ  ز ُ٘ في بعبا٧ا الُ ب في الخ٣ُ٣  الٍؼ

اص  تؿبب - حر في ؤلاؾغإ بلى الُ ب في الٍؼ  ٖضم ًاصي ٢ض م ا ل ٗ الء ال ًاٖ   ٞو

حرها ٖلى ٢ضع  اإلانكإ  ُ   ٞو  بلى ال ُٗض اإلاضى في ًاطي الظي ألامغ اإلاُ وب ، بالنٖو

 .الٗ الء زؿاع 

ح  اإلانكإ  تؿو٢ها الت  الؿ ٘ ٖلى بالُ ب التن ا ًتإجغ  زاعزُ  الٗوامل، م  بنٖو

  صاز ُ .

VI-0 )الخارحية العىامل: 

 ل  نكإ   لِـ اإلانكإ  ؾ ٘ ٖلى الُ ب في  اجغ الت  الٗوامل ز ُ٘  تك ل

(1)ما ًلي منها  نظ٦غ ٖ يها، ؾُُغ 
: 

 الكغاثُ ، ال٣و  الٟغص، صزل ال٣ومي، الضزل مؿتوى  مخل الا٢تهاصً  الٗوامل 

 ًسو ُٞ ا الض ل  زُِ الا٢تهاصً ، ال٣ُاٖات في الاؾتخ اع   وػَٗاتها حجم

 الض ل   زُِ اإلاناٞؿ ، ألاؾٗاع،  ٣  ات  التهضًغ، الًغاثب، الاؾتحراص

 بضٖم  تٗ ٤ الت  بغامجها   الخُا  الا٢تهاصً  في التضزل بسهوم  ا جاهاتها

 الاؾتسضام مؿتوى   ٦ظل٪ .ال٣ُإ التٗا ني   اإلاست ِ  ال٣ُإ الخام ال٣ُإ

حر  .ُٞه  الغاٚ ح  الٗ ل ٖلى ل ٣اصٍع  الٗ ل ٞغم   ٞو

                                                           

1- M. Gervais, Opcit, p : 56. 
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 غاُٞ  الٗوامل  الؿ٩ا ، في الن و  نؿب الؿ٩ا  ؤجغ بضعاؾ  تهتم الت    الضً ٚو

 ٖلى الٗوامل هظه ٧ل  إجحر صعز    الجنـ، الؿ٩ا  زٛغاُٞا،  خؿب   وػَ٘

 .في اإلاؿت٣ ل الؿ ٘ ٖلى الُ ب

 الخ…  الضًان  لت٣الُض   الٗاصات تك ل   الازت اُٖ  الٗوامل. 

 ٖال٢  لها الت  الٗوامل ز ُ٘  تً      الت٣نُ ، الٗ  ُ    الخ٣اُٞ  الٗوامل 

  دضًض في هظا ٌؿاٖض خُذ اإلاجت ٘، في الؿاثض  الت٣ن  الخ٣افي  الٗ م  باإلاؿتوى 

 ُ  .اإلاجت ٘ م  ؤٞغاص اإلاُ وب  الؿ ٘ نٖو

 الت  التًاَعـ،   باإلانار ٖال٢  لها الت  الٗوامل ز ُ٘ تك ل   الُ ُُٗ  الٗوامل  

 م  اإلاُ وب  الؿ ٘ نٕو اإلانار ًدضص خُذ الؿ ٘، ٖلى الُ ب في لها  إجحر ٩ًو  

٤ ً ٨  ٞال .الُ ب ٞيها ًؼصاص الت  ألا ٢ات الُ ب    م٣ضاع ألاٞغاص  م٨ُٟات تؿٍو

 .اإلاضٞئات ٖلى الُ ب ٨ًثر ؤً  ؤ ع با ق ا٫ مخل ص ٫  ال اعص  اإلانا٤َ في الهواء

VI-6 )الداخلية العىامل: 

 اإلاتاخ   البكٍغ  اإلااصً  باإلم٩انُات  تٗ ٤ الت  الٗوامل ز ُ٘  تك ل

غح الخاعزُ  الٗوامل موازه  في ٢ضعتها في  دضًض  اجغ ل  نكإ ، الت   اإلاُ وب  الؿ ٘ َ 

(1)هي الٗوامل  هظه ألاٞغاص، م 
: 

 ل  نكإ  اإلاالُ  ؤلام٩انُات 

  التجاٍع   ٦ٟاء  ال٣وى   ٦ٟاء  ٖام ، بهٟ  اإلانكإ  ًنٟي الٗامل ٦ٟاء 

 .الؿو١   بدوث اإلا ُٗات   سُُِ التن ا باإلا ُٗات؛  تولى ألازهؼ الت 

  غ ؤ  زضًض  ؾ ٗ  َغح ٖلى اإلانكإ  ٢ضع  موازه  بهضٝ الخالُ  الؿ ٘  ٍُو

 .اإلاناٞؿ 

 اإلاوػٖح  ل و٦الء   ندها الت  باألعباح اإلاتٗ ٣  اإلانكإ  ؾُاؾات . 

 ال  التؿٗحر، ؾُاؾات  .اإلانكإ  في  ؤلٖا

  اإلاؿته ٨ح  بلى ال ًاج٘  ونُل في اإلانكإ  ٖ يها تٗت ض الت  التوػَ٘  مناٞظ َغ١ 

 .اإلاؿت٣ ل  في  الٗ الء خالُا

 ٤  ٩ال٠ُ  .التؿٍو

 

                                                           
1- M. Gervais, Opcit ,p : 58. 
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(VII) :صعىبة الحيبؤ باملبيعات 

م م  قُٕو بٌٗ ألاؾالُب ال٨ ُ ، ٦ ا ؾجرى،  الت    ض  ؾه     ةاصي  ٖلى الٚغ

ةةةةةةه بلةةةةةةى ؤ   بلةةةةةةى ؤع٢ةةةةةةام مدةةةةةةضص  ؾةةةةةةٝو نُ ةةةةةة٤ ٖ يهةةةةةةا اإلا ُٗةةةةةةات اإلاتو٢ٗةةةةةة ، بال ؤنةةةةةةه ًجةةةةةةب التنٍو

 بةةةالٜ مدا لةةة  الونةةةو٫ 
ً
بلةةةى ع٢ةةةم متو٢ةةة٘ ل   ُٗةةةات ٣ًتةةةرب مةةة  ع٢ةةةم الُ ةةةب الٟٗلةةةي ٌٗةةةض ؤمةةةغا

غز٘ طل٪ بلى ٖض  ٖوامل هام  م  بُنها:  الهٗوب  ٍ 

 التن ةةةةاات لٟتةةةةرات ػمنُةةةة  مت٣اعبةةةة  ٩ًةةةةو  ؤؾةةةةهل مةةةة  التن ةةةةا لٟتةةةةرات عىصــــز الىكــــد :

ػمنُ  مت اٖض 
(1). 

 زت ةةةةةةةةةةازي، :  هةةةةةةةةةةي صعزةةةةةةةةةة  الاؾةةةةةةةةةةت٣غاع فةةةةةةةةةةي النٓةةةةةةةةةةام الؿُا ةةةةةةةةةة  ،  الا درحــــــــــة الاضــــــــــحلزار

 الا٢تهةةةاصي. خُةةةذ ؤنةةةه فةةةي ٦خحةةةر مةةة  ألاخُةةةا  ٩ًةةةو  إلاٗٓةةةم هةةةظه الٗوامةةةل ؤجةةةغ ٖلةةةى 

 مةةةا  ست ةةة٠ الةةةنٓم مةةة  خُةةةذ ال٣ةةةضع  ٖلةةةى  و٢ةةة٘ 
ً
ال ةةةا الُ ةةةب ٖلةةةى ؾةةة ٗ  مُٗنةةة ، ٚ 

٣هض بالتٛحر هنةا طلة٪ الجةؼء الاخت ةالي الةظي ًهةٗب  و٢ٗةه،  خض ث التٛحر ٞيها. ٍ 

لى طل٪ ٞة  ا لتن ا فةي اإلاجت ٗةات اإلاؿةت٣غ  ٩ًةو  ؤؾةهل ؤ  ٖلى ألا٢ل ٚحر ما٦ض. ٖ 

 ٣ًةةةوم بتهةةةضًغ ؾةةة ٗ  
ً
منةةةه فةةةي اإلاجت ٗةةةات ٢ ُ ةةة  الاؾةةةت٣غاع. ٞةةةةطا ٧ةةةا  اإلاكةةةغ ٕ مةةةخال

مُٗنةة  بلةةى من٣ُةة  مُٗنةة  مةة  الٗةةالم،    خةةل بالنؿةة   لةةه ؾةةو١ عثِسةة  ، ُٞجةةب ؤ  

 
ً
  ج٣ُةةةا

ً
ًازةةةظ فةةةي الخؿةةة ا  اخت ةةةاالت التٛحر.ٞ  ُٗةةةات ألاؾةةةلخ  مةةةخال  ةةةغ  ِ اع  اَةةةا

بةةةةةةالتٛحرات فةةةةةةي الةةةةةةنٓم الؿُاؾةةةةةةُ . ٦ ةةةةةةا  ةةةةةةغ  ِ م ُٗةةةةةةات الُٗةةةةةةوع  ؤص ات التج ُةةةةةةل 

ات الضزل.  بالن ِ الازت ازي  مؿتٍو

 ة  الٗوامةل التة  ًٟتةرى ؤنهةا  ةاجغ ٖلةى ع٢ةم الُ ةب ٖلةى درحة الحعليد :  هي مج ٖو

ؾ ٗ  مُٗن . ٞةطا ٧ا  الُ ب ٖلى ؾ ٗ  مُٗن  مغ  ِ ٣ِٞ ب ؿتوٍات ألاؾةٗاع. 

ٖ ل ٖال٢  زُُ  بؿةُُ  ٌؿةهل مٗهةا  و٢ة٘ مؿةتوى الُ ةب ٖنةض ٧ا  م  الؿهل 

ات مست ٟةةة  مةةة  ألاؾةةةٗاع. ؤمةةةا فةةةي الخُةةةا  الٗ  ُةةة ، ٞةةةة    ةةة٪ الٗال٢ةةة  ٢ةةةض ال  مؿةةةتٍو

 ٩ةو  زُُة . ٦ةظل٪ مة  اإلاا٦ةض ؤ  الُ ةب ٖلةى ؾة ٗ  مُٗنة  ًتو٢ة٠ ٖلةى ؤ٦ثةر مة  

ات ألاؾةةٗاع مخةةل مؿةةتوى الجةةوص ،  الخ ةةالت ؤلا  ٖالنُةة ، ٖامةةل باإليةةاٞ  بلةةى مؿةةتٍو

 . (2) التٛ ٠ُ  التٗ ئ ،  مناٞظ التوػَ٘ الت  لها ٖال٢   ج٣ُ  بغ٢م الُ ب

                                                           
 .200ٖلي هاصي زبًر ، بصاع  اإلا ُٗات، صاع الخ٣اٞ  ل نكغ  التوػَ٘،  ٖ ا ، ألاعص ، م  -1
ُةةة٤ ماضةةة  ،  -2 ، م 1999 سُةةةُِ  مغا٢ ةةة  الانتةةةار، مةةةضزل ا سةةةاط ال٣ةةةغاعات، اإلا٨تةةةب الٗغبةةةي الخةةةضًذ، مد ةةةض  ٞو

08. 
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 مةةة  هنةةةا ًتطةةةر ؤ  ٖ  ُةةة  التن ةةةا باإلا ُٗةةةات  نةةةٗوبتها  تو٢ةةة٠ ٖلةةةى الٓةةةغ ٝ التةةة  

 
ً
 تم ٞيها ٖ  ُ  التن ا  الت  ًد٨ ها ٖنهغ الو٢ت، صعز  الاؾت٣غاع  صعز  الت٣ُٗض.  نٓغا

، ُٞجةب ألنه م  اإلاتو٢٘ ؤ   تٛح
ً
، ٞت٩ةو  ٖ  ُة  التن ةا نةٗ   زةضا

ً
ر ٧ل هظه الٗنانغ مٗا

ؤ  ننٓغ بلى ؤؾالُب التن ا في َاع الٟغيُات الت  بنِت ٖ يها م  خُةذ الٓةغ ٝ اإلادُُة  

بالتن ا.  بظل٪ ؾٝو نتُةغ١ بلةى مست ة٠ ؤؾةالُب ؤ  ن ةاطر التن ةا  ل٨ة  بهةٟ  مستهةغ  

  ظز  ق ٩ات ؤلامضاص.لالنت٣ا٫ بلى الجؼء ألاهم م  بدخنا هظا  هو ن
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 (: ػزق وأضاليب الحيبؤ باملبيعات3املبدث )

(I) :)الؼزق الىيضية )الغير هظامية 

ُ  البؿةةةُُ  التةةة   دتةةةار بلةةةى مهةةةاعات  ةةة  مةةة  الُةةةغ١ اإلاويةةةٖو هةةةي ٖ ةةةاع  ٖةةة  مج ٖو

 زبةةةرات ٖالُةةة   غ ٨ةةةؼ بالضعزةةة  ألا لةةةى ٖلةةةى الخةةةضؽ  التس ةةةح ،  مةةة  اإلاٗتةةةاص اٖت ةةةاص اإلاكةةةإ  

٣  في التن ا،   ًم الُغ١ التالُ :ٖلى ؤ٦ثر م    ٍَغ

I-0 :الؼزق الحىمية ) 

ؾة ُت بهةظا الاؾةةم ألنهةا تٗت ةض ٖلةةى ؤخ٩ةام  آعاء الخبةراء، عزةةا٫ ال ُة٘،  اإلاؿةةته ٨ح  

   ضؤ بأعاء ٞغصً  جةم ًةتم ز ٗهةا  مغازٗتهةا مة  َةٝغ الهُئةات الٗ ُةا، ل ٟهةل فةي نتاثجهةا 

 النهاثُ    تً   الُغ١ التالُ : 

I-0-0(1)زيلة دلضي( ػ: 

٣ةةةةة  صلٟةةةةةي مةةةةة  ؤهةةةةةم َةةةةةغ١ التن ةةةةةا ال٨ُُٟةةةةة  اإلاٗت ةةةةةض  مةةةةة  َةةةةةٝغ الكةةةةةغ٧ات  تٗتبةةةةةر ٍَغ

. ُ٨  ال٨برى زان  الُابانُ   ألامٍغ

٨ُةةةةة  عانةةةةةض  ٣ةةةةة  فةةةةةي نهاًةةةةة  الخ ؿةةةةةُنُات مةةةةة  ٢ ةةةةةل اإلااؾؿةةةةة  ألامٍغ َةةةةةوعت هةةةةةظه الٍُغ

(Rand)  م  َٝغ ؤ لة٠ ه  ةغ، خُةذ اؾةتسضمت أل ٫ مةغ  ل تن ةاات الت٨نولوزُة  ل  ةضى

ال ُٗةةةض  لةةةم ًتو٢ةةة٠ ٖلةةةى هةةةظا بةةةل تٗةةةضت لتكةةة ل التن ةةةا باإلا ُٗةةةات  الٗوامةةةل اإلاةةةاجغ  ُٞةةةه، 

 التُوعات الا٢تهاصً   الازت اُٖ  ...بلخ. 

ةةةةة  مةةةةة  آعاء  ٣ةةةةة  بلةةةةةى الخهةةةةةو٫ ٖلةةةةةى بز ةةةةةإ ؤ  ا ٟةةةةةا١ بةةةةةح  مج ٖو تهةةةةةضٝ هةةةةةظه الٍُغ

راء ن٣ُةةة  مُٗنةةة ،   ٣ ةةةُو ٖةةةضم ال٣ُةةةح  اٖت ةةةاصا ٖلةةةى م ةةةضؤ التٛظًةةة  ال٨ٗؿةةةُ     ةةةغ الخبةةة

٣  صلٟي بخالث مغاخل ٦ ا ًلي:  ٍَغ

مةةة  ؤزةةةل الونةةةو٫ بلةةةى نتةةةاثج ٖالُةةة  ًجةةةب ؤ   هةةةاٙ بقةةة٩الُ  : (2)صـــيااة املػـــيلة -0

 اإلاويٕو اإلاغاص صعاؾته بك٩ل زُض لظل٪ ًجب:

                                                           
، اعبةةض: ٖةةةالم  1؛ نٗةةةُم نهةةحر، ألاؾةةالُب ال٨ ُةة   بدةةةوث الٗ  ُةةات فةةي ؤلاصاع ، 165ٍنجةةم، اإلاغزةة٘ الؿةةاب٤، م  -1

 .215، م 2004ال٨تب الخضًذ، 

- Anne gratacap; Piere médan,Management de la production : Concepts, méthode, cas, 2émédition 

(paris:Dunod, 2005), p.102. J-lendrevie; J-lévy; D-lindon, Mercator, 8ém édition, (Paris:Dunod, 2006), 

p.213. 
2- Ibid, p 215. 
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o  ،
ً
لهظا م  الًةغ عي التدضًةض  جنِب الخبراء الت٨ٟحر في موايُ٘ ٖام  زضا

 الجُض  الض٤ُ٢ ل  وايُ٘  لؤلؾئ  .

o  . ٣  بؿُُ   مستهغ  ؤ   دغع ألاؾئ   بٍُغ

o   ؤ   ٩ةةةةو  هةةةةظه ألاؾةةةةئ   منٟهةةةة   ٖةةةة  بًٗةةةةها الةةةة ٌٗ لتجنِةةةةب  ةةةةإجحر بزابةةةة

 الؿاا٫ اإلاوالي.

٣ةةة  هنةةا٥ جةةةالث ؤنةةوإ مةةة  اإلاكةةاع٦ح : متسةةةظ   :(1)لاعظــاء املػـــارهين -6 فةةي هةةظه الٍُغ

 ال٣غاع، ؤٞغاص اإلاكوع ، الخبراء.

o :ة  مة  ؤلاٞةغاص  محخذو اللزار  ت٩و  مج ٖو  متسظي ال٣ةغاعات مة  مج ٖو

الةةةةةظً  ؾةةةةة٣ُومو  بةةةةةالتن ا الخ٣ُ٣ةةةةةي  النهةةةةةاجي ؤي ًتولةةةةةو  ا سةةةةةاط ٢ةةةةةغاع التن ةةةةةا 

ةةةةةة  م٣ٗولةةةةةة  ًجةةةةةةب ؤ  ًتةةةةةةرا ح ٖةةةةةة  10بلةةةةةةى  5ضصها مةةةةةة   لتهةةةةةة ذ هةةةةةةظه اإلاج ٖو

 ؤٞغاص.

o :"ةة  مةة  ألاٞةةغاص تؿةةاٖض متسةةظي ال٣ةةغاع فةةي  دًةةحر  أفــزاد املػــىر هةةم مج ٖو

الاؾةةةةةتبُانات،  وػَٗهةةةةةا ٖلةةةةةى الخبةةةةةراء، ز ةةةةة٘ النتةةةةةاثج جةةةةةم  لخُهةةةةةها   ٣ةةةةةضً ها 

 إلاتسظي ال٣غاع ٦ ا ؤنها مؿا ل  ٖلى ز ُ٘ الواز ات ال٨تابُ .

o :ا  اإلا٣ضمةة  لهةةم مةة  َةةٝغ هةةم ألاٞةةغاص الةةظً  ًجُ ةةو  ٖلةةى الاؾةةتبُ الخبــراء

غ ٞيهم مج ٖو  م  الخهاثو:  متسظي ال٣غاع  تٞو

  ًت حةةةةةةز   بالخ٨ ةةةةةة  ال٣ُ ةةةةةة   اإلاُ وبةةةةةة  ًةةةةةةتم ازتُةةةةةةاعهم ٖلةةةةةةى ؤؾةةةةةةةاؽ

، ؤمةا الخبةر  ٞتدةضص ٖلةى ؤؾةاؽ  اإلاٗٞغ  الت  ً  ٩ونها خو٫ اإلاويةٕو

 قغ ٍ  لِـ ٖلى ؤؾاؽ اؾم اليخو ؤ  مغ٦ؼه.

  اص  ما ًتر  ز حر. 20-5ا ح بح  ًًٟل ٖضصهم ؤ  ٩ًو  ٦ حر ٖ 

  ال ٩ًةةو  للخبةةراء َةةٝغ فةةي ا سةةاط ال٣ةةغاع، ٞةةاإلاُ وب مةةنهم هةةو بزةةابتهم

 ٞه  تٗتبر مضزالت ٢ُ   إلاتسظي ال٣غاع.

  ةةة  ٧ةةةل ز حةةةةر مجهولةةة  بالنؿةةة   للخبةةةةراء اإلاكةةةاع٦ح ، أل  ازتُةةةةاعهم هٍو

ًةتم بؿةةٖغ   امةة ،  مة  َةةٝغ منةةا٤َ زٛغاُٞة  مست ٟةة ، لتٟةةاصي فةةي 

  ٣ضًم آلاعاء.

                                                           
م، مجُةةةةض النجةةةةاع نةةةة اح،  بصاع  ؤلانتةةةةار  الٗ  ُةةةةات، ٍ -1 ؛ 90، م 2006ثةةةةل، ، ألاعص ، صاع  ا2مدؿةةةة  ٖ ةةةةض ال٨ةةةةٍغ

Lendrevie et al, 2006, p.214 
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٣ة  الٗكةغات مة  اإلاغاخةل، ًةتم ٞيهةا اؾةتجواب  الدراضة:ثىضيذ  -3  تً   هةظه الٍُغ

الخبةةةةةراء بكةةةةة٩ل انٟهةةةةةالي لتٟةةةةةاصي آلاجةةةةةاع الؿةةةةة  ُ  ل ٗ ةةةةةل الج ةةةةةازي  الخهةةةةةو٫ ٖلةةةةةى 

،في باصت ألامغ ًُ ب م  الخبراء بُٖاء عؤيهةم خةو٫ ؾةاا٫ ٣ًةضم (1)مُُٗات متدحز 

ةةةةةة٤  هةةةةةةن٠ُ زةةةةةةام،  مةةةةةة  زةةةةةة ال٫ هةةةةةةظه آلاعاء لهةةةةةةم،   ٩ةةةةةةو  ؤلازابةةةةةة  ٖ ُةةةةةةه مغ  ةةةةةة  ٞ 

 .(2)الت هُضً  ٣ًوم متسظ  ال٣غاع بتدًحر اؾتبُا  صلٟي

ُ ةب مة  هةاالء بُٖةاء بزةةابتهم املزخلـة لاولـى:  ًغؾةل اإلاؿةتجوبو  اؾةتبُا  صلٟةي ألا ٫ ٍ 

فةةةةي ٖ ةةةةاعات مستهةةةةغ ، مةةةة٘  يةةةة٘ فةةةةي بٗةةةةٌ ألاخُةةةةا   ػ  ؤ  ٖالمةةةة  ؤمةةةةام ٧ةةةةل ٖ ةةةةاع   وضةةةةر 

زابات اإلا٣ضم  ٖلى  ع٢ة  ؾةواء ٖاصًة  ؤ  بل٨تر نُة . ،  مغاٖا  ؤ   ٩و  ؤلا (3)ؤه ُ  ؤلازاب 

لخةو مةضلولها فةي  ًج ٘ اإلانؿ٣و  الاؾتبُانات،  د ل ؤلازابات  الٟغ ى اإلاٗت ةض ٖ يهةا ٍ 

غ.  زضا ٫ بخهاثُ  في ق٩ل  ٣ٍغ

ةةةةغ اإلانجةةةةؼ لالَةةةةإل ٖلةةةةى نتةةةةاثج الاؾةةةةتبُا  ألا ٫، : (4)املزخلــــة الثاهيــــة ً ٗةةةةذ ل٩ةةةةل ز حةةةةر الت٣ٍغ

ُ ةةةةب مةةةةنهم مغازٗةةةة  آعائهةةةةم  ن٣ةةةةاٍ الازةةةةتالٝ،  ةةةةإل ٖلةةةةى آعاء الخبةةةةراء آلازةةةةٍغ  ٍ  ٦ةةةةظل٪ ؤلَا

ؤٖلةةةةةةى ؤ  ؤ٢ةةةةةل مةةةةةة  آعاء آلازةةةةةٍغ  ًُ ةةةةةةب مةةةةة  الخ حةةةةةةر  25%ٞةةةةةةطا ٧ةةةةةةا  الازةةةةةتالٝ ٦ حةةةةةةر ٍ  خةةةةةل 

 ها.مغازٗ  بزابته  الٟغيُ  الت  اٖت ض ٖ ي

ةةةةةةغ باؾةةةةةةتبُا  صلٟةةةةةةي جةةةةةةاني بدُةةةةةةذ ٩ًةةةةةةو  مدةةةةةةغع بنةةةةةةاءا ؤ  ب ؿةةةةةةاٖض   ةةةةةة٤ هةةةةةةظا الت٣ٍغ ًٞغ

اإلاٗ ومةةةةات اإلاتدهةةةةةل ٖ يهةةةةةا مةةةةة  نتةةةةةاثج الاؾةةةةتبُا  ألا ٫  نٟةةةةةـ الشةةةةة  ء ًُ ةةةةةب مةةةةة  الخبةةةةةراء 

ةةةةغات لةةةةظل٪،  تٗةةةةاص  ج ةةةة٘   ٨ةةةةغع نٟةةةةـ الخُةةةةوات؛  ٨ةةةةغع الخُةةةةوات  بُٖةةةةاء بزةةةةابتهم  التبًر

ؤ٦ثةةر، لُدهةةل ٖلةةى ا ٟةةا١ ؤ   ٣ةةاعب بةةح  آعاء ؤ   4الؿةةاب٣  ٖلةةى ٖةةض  زةةوالت ٢ةةض  هةةل بلةةى 

٣ةةةة  ُٖةةةةوب  ٗالُةةةة  نتاثجهةةةةا بال ؤ  لهةةةةظه الٍُغ ٣ةةةة  ٞ  م مةةةة  نجاٖةةةة  هةةةةظه الٍُغ الخبةةةةراء. بةةةةالٚغ

  م حزات  ت خل ُٞ ا ًلي: 

                                                           
1- Larry ritsman; lee krugeurki; Jin mitchelle; christophe tournley, Management des opérations: 

principes et applications (Paris: presse Pearson éducation,2004), p.320. 
2- C-rene, dominique, l'économie appliquée en gestion:théorie exercices et cas (Québec:presse 

del'université Laval, 1982), p121. 
 .201الؿُض، مغز٘ ؾاب٤، م  -3
. 78،  م 2000ؾةةةونُا مد ةةةض ال ٨ةةةغي، بصاع  ؤلانتةةةار  الٗ  ُةةةات: مةةةضزل الةةةنٓم، ؤلاؾةةة٨نضٍع ، الةةةضاع الجامُٗةةة ،  -4

lendrvie et al,2006,p.214. 
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 (1)مميزاتها: 

٣ةةةةة  بتن ةةةةةاات ٍَو ةةةةة  اإلاةةةةةضى إلا ُٗةةةةةات اإلانتجةةةةةات اإلاوزةةةةةوص   بنجةةةةةاػ  - تؿةةةةة ذ هةةةةةظه الٍُغ

 ٖغ ى إلانتجات زضًض .

 ل تن اات الت٨نولوزُ .تؿتسضم  -

ً ٨ةةةةة  التونةةةةةل لتن ةةةةةاات  ٟةةةةةو١ ص٢تهةةةةةا  ن ةةةةةاات الُةةةةةغ١ ألازةةةةةغى  هةةةةةظا بطا مةةةةةا ازتبةةةةةر  -

٤ بٗناً  ٦ حر .  ؤًٖاء الٍٟغ

 :عيىبها 

 .(2) تجاهل آعاء اإلاؿته ٨ح  الظً  ًتم التٗامل مٗهم -

الت٩ ٟةة  الٗالُةة  فةةي نةةُاٚ  الاؾةةتبُانات، صعاؾةةاتها، انتٓةةاع ؤلازابةة  ٖ يهةةا  الانت٣ةةا٫  -

 م  ز ؿ  بلى ؤزغى.

ؾةةةنوات م ةةةةا ًجٗةةةةل التن ةةةاات النا جةةةة  ٖضً ةةةة   5َةةةو٫ ٖ  ُةةةة  التن ةةةةا ٢ةةةض   تةةةةض بلةةةةى  -

 . (3)الجض ى بؿبب التٛحرات الت٨نولوزُ 

I-0-6(4)( رحاٌ البيع: 

 مه ةةةةةا ل  ٗ ومةةةةةات ل ٣ُةةةةةام 
ً
ٌٗتبةةةةةر عزةةةةةا٫ ال ُةةةةة٘ )الخةةةةةضمات(  ؾةةةةةُاء التوػَةةةةة٘ مهةةةةةضعا

تهم الجُةةض  بٓةةغ ٝ بٗ  ُةة  التن ةةا بد٨ةةم ا هةةالهم اإلا اقةةغ   الوجُةة٤ بةةالٗ الء  ٦ةةظل٪ مٗةةٞغ

 اإلان٣ُ .

٣ةة  ٣ًةةوم ٧ةةل عزةةل بُةة٘ ؤ   ؾةةُِ  وػَةة٘ بةٖةةضاص  و٢ٗةةات ل٨ ُةة   ب وزةةب هةةظه الٍُغ

الؿةةةة ٘ )الخةةةةضمات( اإلاُ وبةةةة  فةةةةي اإلان٣ُةةةة  الجٛغاُٞةةةة  التةةةة  ًنكةةةةِ ٞيهةةةةا، زةةةةال٫ ٞتةةةةر  ػمنُةةةة  

ت اإلان٣ُةةة  لترؾةةةل مُٗنةة   بٗةةةض طلةة٪  ج ةةة٘ هةةظه التو٢ٗةةةات   غازةة٘ مةةة  َةةٝغ مةةةضًغ م ُٗةةا

ٗةض بلةةى مةضًغ م ُٗةةات اإلاغ٦ةؼ الغثِسةة   ل  اؾؿة  لتوخةض ٖلةةى الهةُٗض اإلادلةةي جةم ٖلةةى  ُٞ ةا ب

ن .  الهُٗض الَو

 

                                                           
1- Ritsman, Op.cit,.p.320; J-stevenson, Bendetti, Op.cit,.p.68. 

٤: اإلانهجُ   التُ ٤ُ، اإلانهوع ، اإلا٨ت   الٗهٍغ ،  -2  . 96، م 2006عمًا  مد ض ٖ ض الؿالم، بدوث التؿٍو
م، مجُض النجاع ن اح،  بصاع  ؤلانتار  الٗ  ُات، مغز٘ ؾاب٤،  -3  .90، م 2006مدؿ  ٖ ض ال٨ٍغ
 .J-stevenson, Bendetti, Op.cit., p.68؛ 88اإلاغز٘ نٟؿه، م  -4
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 (: خؼىات الحيبؤ وفم ػزيلة رحاٌ البيع3-0الػيل )

 

املصدر: مً إعداد الؼالب اعحمادا على: البىزي ضىهيا مدمد  إدار" إلاهحاج 

 .79  ص: 6111إلاضىىدرية  الدار الجامعية  والعمليات: مدخل الىظم  

ًوضةةةر الكةةةة٩ل ؤنةةةةه ل ونةةةو٫ بلةةةةى  ن ةةةةاات نهاثُةةة  ًتر٦ةةةةؼ ٖلةةةةى  ن ةةةاات عزةةةةا٫ اإلا ُٗةةةةات 

ُوب  ت خل ُٞ ا ًلي:  ٣  م حزات ٖ   )منض بي اإلا ُٗات(.    ٪ هظه الٍُغ

 (1)مميزاتها: 

 ل  نتجةات ص٢  التن اات الت  ٣ًةضمها عزةا٫ ال ُة٘ باٖت ةاعهم ألاشةخام ؤ٦ثةر  -
ً
بصعا٧ةا

  الخضمات الت  ًدتازها الٗ الء في اإلاؿت٣ ل  بال٨ ُ  الالػم .

ب  انتكاع عزا٫ ال ُ٘ في مست ة٠ اإلانةا٤َ الجٛغاُٞة  ٌؿةهل ٖ  ُة  تؿةُحر اإلاسةاػ ،  -

 ٖ  ُ  التوػَ٘،  دضًض الاختُازات عزا٫ ال ُ٘.

 بضعاًةةة  ٧اُٞةةة  ٖةةة  ٖ الثةةةه  ٩ةةةو   ٣ -
ً
ضًغا ةةةه ؤخؿةةة  بطا ٧ةةةا  عزةةةا٫ ال ُةةة٘ ًت تةةة٘ ٞٗةةةال

 م  الُغ١ الخضًخ ..

                                                           
1- Ritsman, Op.cit., p.318; Lendrevie et al, 2006, Op.cit., p.229. 
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٣  في التن اات ٍَو    ٢هحر  اإلاضى. -  تؿتسضم هظه الٍُغ

 (1)عيىبها: 

ٖةةةةةةضم ال٣ةةةةةةضع  الضاث ةةةةةة  لغزةةةةةةا٫ ال ُةةةةةة٘ ٖلةةةةةةى الت ُحةةةةةةز ؤ  ا٦تكةةةةةةاٝ الٟةةةةةةغ١ بةةةةةةح  ٚع ةةةةةةات  -

ا ه( الٟٗ ُ   (Liste de vœux)الٗ ُل   .(Achat incontournable) خازا ه )مكتًر

جُض  إلم٩انُات اإلان٣ُ   بِئتها ٢ض ًةاصي بلةى  دضًةض  ٣ةضًغات ب  انٗضام اإلاٗٞغ  ال -

 ٚحر ص٣ُ٢ .

ةةةةة ، زٗةةةةةل مةةةةة  عزةةةةةا٫ ال ُةةةةة٘  - عبةةةةةِ اإلااؾؿةةةةةات حجةةةةةم اإلا ُٗةةةةةات اإلاد٣ةةةةة٤ بدةةةةةواٞؼ مٍٛغ

 ٣ًضمو   و٢ٗات منسًٟ  ل ونو٫ بليها بؿهول    دهُل هظه الخواٞؼ.

ُ  فةةةةةةةةةي ال٣ةةةةةةةةُم اإلاتن ةةةةةةةةةإ بهةةةةةةةةةا بؿةةةةةةةةبب ازةةةةةةةةةتالٝ شخهةةةةةةةةُات عزةةةةةةةةةا٫ ال ُةةةةةةةةة٘ - ، الالمويةةةةةةةةٖو

ٞاإلاتٟاث ُ ُةةل بلةةى  و٢ٗةةات ٖالُةة   اإلاتكةةاثم ً ُةةل بلةةى  و٢ٗةةات منسًٟةة  ألنهةةم ؤ٦ثةةر 

 بالنجاخات الت  ٢ض  دضث.
ً
  إجحرا

هةةةا  -  ةةةإجغ عزةةةا٫ ال ُةةة٘ فةةةي  ٣ةةةضًغهم ل   ُٗةةةات بدةةةاالت الةةةغ ار  ال٨ؿةةةاص التةةة  ٢ةةةض ٌٗٞغ

 الؿو١.

ت ةاصهم ٣ٞةِ ٖلةى الخةض - هم اٖل ؽ ٢ض  نٗضم الض٢  فةي الت٣ةضًغات اإلا٣ضمة  مة  َةٞغ

 اليخص    التس ح .

ضاص  ن اات ٍَو   ألازل. - ٣  ٚحر مالث   إٖل  هظه الٍُغ

I-0-3ً(2)( آراء إلاػارات أو املدًزي: 

ةةةةةةاص   ُةةةةةة ، ٖ  ةةةةةة٤ ًًةةةةةةم مةةةةةةضًغي ؤلاصاعات الٟٖغ ٣ةةةةةة  فةةةةةةي تكةةةةةة٨ُل ٍٞغ  ت خةةةةةةل هةةةةةةظه الٍُغ

٤، ؤلانتةةةةار، اإلاالُةةةة ، اإلاؿةةةةتسضمح ... بلةةةةخ، بهةةةةضٝ انجةةةةاػ التن ةةةةاات  ًت خ ةةةةو  فةةةةي مةةةةضًغ التؿةةةةٍو

 زال٫ ٞتر  الخُ .

 ، ةة   الخبةةر  التةة  ً  ٨هةةا ٖةة  اإلاويةةٕو ٣ًةةوم ٧ةةل ًٖةةو بت٣ةةضًم  ن اا ةةه فةةي ْةةل اإلاٗٞغ

ُةةةةةة٤ بُنهةةةةةةا ل ونةةةةةةو٫ بلةةةةةةى  ن ةةةةةةا نهةةةةةةاجي مؿةةةةةةتسضمح  فةةةةةةي طلةةةةةة٪ بٗةةةةةةٌ  بٗةةةةةضها ًةةةةةةتم ز ٗهةةةةةةا التٞو

                                                           
، ٖ ةةا : صاع  اثةةل ل نكةةغ، 4مد ةةض ٖ ُةةضات، هةةاني الًةة وع، قةة٤ُٟ خةةضاص، بصاع  اإلا ُٗةةات  ال ُةة٘ اليخصةة  ، ٍ  -1

 Lendrevie et al, 2006, OP.cit., p.229، 197، م 2005
ةةةات،  -2 ةةةض الصةةةخ ، صعاؾةةةات زةةةض ى اإلاكةةةغ ٖات، ؤلاؾةةة٨نضٍع ، صًةةةوا  اإلاُ ٖو ؛ ُٖٟةةة٠ 118، م 2005مد ةةةض ٍٞغ

-J؛ 34، م 1990، ٖ ةةةةةةا ، صاع ال٨ٟةةةةةةغ، 1قةةةةةةٍغ٠ ٖ ةةةةةةض  ، ُُٖةةةةةة  مد ةةةةةةض ُُٖةةةةةة ، بصاع  الٗ  ُةةةةةةات ؤلانتازُةةةةةة ، ٍ

stevenson, Bendetti, Op.cit., p.67. 
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ألاؾةةةةةةالُب ؤلاخهةةةةةةاثُ  مخةةةةةةل اإلاتوؾةةةةةةُات، جةةةةةةم ًغؾةةةةةةل بلةةةةةةى اإلاةةةةةةضًغ الٗةةةةةةام ل ٟهةةةةةةل النهةةةةةةاجي فةةةةةةي 

  ض ٖ يها.التن اات الت  ؾُٗت

 (: عملية الحيبؤ لإلػارات أو املدًزي4ً-0الػيل )

 

 على: البىزي  مزحع ضابم  ص 
ً
 .77املصدر: مً إعداد الؼالب  اعحمادا

 :مميزاتها 

ًاء. - غ اإلاهاع ، الخبر    سهو ألٖا ٣  بتٞو   ت حز هظه الٍُغ

 :عيىبها 

ًةةاء ٖلةةى  - ةة٤ ًةةاصي بلةةى زُةةغ ؾةةُاص  عؤي ؤخةةض ألٖا آلازةةٍغ ، م ةةا الٗ ةةل فةةي قةة٩ل ٍٞغ

 ًاصي بلى  ن اات متدحز .

 في خال   ٢ٕو ألازُاء ال ً ٨   دضًض اإلاؿا ٫ ٖ يها. -

I-0-4(1)( ػزيلة الطيىاريىَات: 

ٟهةةةةا ٖلةةةةى ؤنهةةةةا  نةةةة٠ ٦تةةةةابي لؤلخةةةةضاث  ألا يةةةةإ اإلاتو٢ٗةةةة  فةةةةي اإلاؿةةةةت٣ ل  ًُ ٨ةةةة  تٍٗغ

 إلاةةةا ؾةةةُدضث فةةةي 
ً
اإلاؿةةةت٣ ل، مخةةةل اٖت ةةةاصا ٖلةةةى زبةةةرات الكةةةةغ٦   الٟغيةةةُات ألا٦ثةةةر  غزُدةةةا

ةة٪؛  ٦ةةظل٪ ً ٨ةة  ؤ  ن٣ةةو٫ هةةي  نةة٠ ؤ  ؾةةغص  الن ةةوطر اإلا٣ٗةةض الةةظي ؤٖض ةةه زجةةرا٫ بل٨تًر

تو٢ةةة٘ خةةةض فها فةةةي اإلاؿةةةت٣ ل   نةةة٠ ال٣ةةةوى اإلااصًةةة  
ُ
ات اإلا ةةة  مةةة  ألاخةةةضاث  التهةةةٞغ مج ٖو

٣ةة  ل تن ةةةاات  هةةا بنةةاءا ٖلةةةى  غ ِةةب من٣ُةةي لتؿ ؿةةةل ألاخةةضاث،  تؿةةتسضم هةةةظه الٍُغ لو٢ٖو

ٍو   ألا   زل.منتوؾُ  َ 

                                                           
 .166نجم، اإلاغز٘ الؿاب٤، م  1
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I-0-5(1)( لجىة الخبراء: 

ةةةة  مةةةة  الخبةةةةراء ط ي زبةةةةر   زةةةةضاع   ٣ةةةة  ٖلةةةةى  لخةةةةُو آعاء مج ٖو تٗت ةةةةض هةةةةظه الٍُغ

 خو٫ مويٕو التن ا ؤ  مويٕو م اجل له اؾتٗان  بالُغ١ ؤلاخهاثُ .

ز حةةر مةة  ؤٞةةغاص الكةةغ٦  ؤ  زاعزهةةا  فةةي الٛالةةب ٩ًةةو  مةة   10-7ًتةةرا ح ٖةةضصهم بةةح  

مست ٟةةةة ، ٣ٞةةةةض ٩ًةةةةو  الخ حةةةةر: مهنةةةةضؽ ص٩ًةةةةوع، مةةةةوػٕ، زاعزهةةةةا ط ي مهةةةةاعات   سههةةةةات 

 لٟةغصي اإلاٗغفي،بمابك٪ عنُضه خؿب عؤًه ٣ًضم مؿا ٫ ؤ  بًُاع في اإلااؾؿ ؛ ٧ل  اخض

٤ ق٩ل في بليهم التدضث ؤ   .مُضا  في مٗغ ٝ لخاالت م اج    ٩و  ؤعائهم  ؤخُانا ٍٞغ

 ٣  هظه ٖلى ٌٗت ضتها: مميزا  :(2)نهاأل الٍُغ

o آلاعاء ٖلى الخهو٫  في بالؿٖغ   ت حز. 

o ةةةةةةل التن ةةةةةةا فةةةةةةي تؿةةةةةةتٗ ل ٣ةةةةةة  ألازةةةةةةل؛  هةةةةةةي ٍَو  باإلانتجةةةةةةات ل تن ةةةةةةا زُةةةةةةض  ٍَغ

 .لجضًض ا

  (3)بهاعيى: 

o ٣  هظه ٖلى ٌٗاب   ٩الُٟها. اع ٟإ الٍُغ

I-0-6:الُحىم الشخص ي ) 

  ٞيهةةةةةةةا التن ةةةةةةا ًةةةةةةتم
ً
٣ةةةةةةا ت ةةةةةةاع بٗةةةةةةةح  ألازةةةةةةظ ص    اليخصةةةةةة   للخةةةةةةةضؽ ٞ   اإلاناٞؿةةةةةةةح  الٖا

ج خو٫  الٗ الء ٞٗل الغص ص نكاَات،   ٘ م  به  ما٣ًومو   ٣ي اإلاٍؼ  .(4)التؿٍو

 

                                                           
 :اٖت ضناٖلى -1

 89 .مدؿنالنجاع،اإلاغزٗالؿاب٤،م -

 35 .ٖ ض ،ُُٖ ،اإلاغزٗالؿاب٤،م -

- Sylvie martin; Jean-pierre védrine, Marketing:les concepts-clés, 4émtirage (paris:les édition 

- d'organisation, 1998), p.36. 

- Lendrevie et al, 2006, Op.cit., p.213. 

- - Martin, védrine, Op.cit., p.36. 
ُة٤،  مٗةال، عاثة٠ نةايي -2 ٌ  ٞو ؛ 14 ،( 2005   اثةل، صاع :ألاعص  )الُ ٗ الخانُة  ،ثدليلـي مـدخل :الخطـىيم أصـى

Martin, Védrine, Op.cit., p36 
 89 .الؿاب٤،م اإلاغز٘ النجاع، مدؿ  -3
٤ُ، اإلاغز٘ -4  148 .الؿاب٤، م مٗال  ٞو
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I-6ػزق الحىاظز ): 

I-6-0 )(1)باللزيىة إلاضلاغ ػزيلة: 

٣ةا اإلاؿةت٣  ُ  باإلا ُٗةات التن ةا ًةتم ٣ة ، لهةظه ٞ   زةال٫ مة  مةا زضمة  ؤ  إلانةتج الٍُغ

  خُا ةه ص ع  مة  مست ٟة  مغاخةل زةال٫، لةه به منةتج )زضمة ( مكةا م ُٗات بُانات
ً
 خالة  مةخال

 .الٛوم بضالت م ُٗات زال٫ م  الٛوم نٓغات ب  ُٗات التن ا ًتم اإلاوؾ ُ  اإلانتجات

٣ة  هةظه ٖلةى ٌٗت ةض ؤ  ًُ ٨ة   اتهةا ن ا  نتةاثج ؤ  بال الجضًةض  اإلانتجةات خالة  فةي الٍُغ

 .زًضا ٢ٍغ   اإلانتجات ٧انت  لو ختى ص٣ُ٢  ٚحر

I-6-6 )(2)الحىاظز ػزيلة: 

ة٤ هةظه ٖلةى ٗت ةضٌُ   بُانةات ٖ يهةا ن  ة٪ ال التة  الٓةواهغ بتُةوع  التن ةا ٖنةض الٍُغ

 ؤ  آزةغ ؾةو١  فةي ؤ  الؿةو١  فةي م اجةل منةتج ٩ًةو   ٣ٞةض م اج ة  منتجةات ؤ  ْةواهغ ٖلى اٖت اصا

 .آزغ م٩ا  في

 لةنٟـ اإلادت ةل اإلاؿةاع باؾةتسضام متٛحةر ب ؿةاع التن ةانهةا ؤ ٖلةى تٗةٝغ ؤ  ٍ  ٨ة 

ةةض مةةخال به ،خةةاالت متكةةا فةةي اإلاتٛحةةرات ةةاعات  ٨ةةغاع ب ٗةةض٫ التن ةةا نٍغ ألا عبُةة   لةةضًؼني الٍؼ

(Eurodisney)  اٖت اصا ٖلى(Disney) . ُ٨  الُابانُ   ألامٍغ

I-3 ) الطىق  بدىذ و الاضحلصاء ػزق: 

I-3-0 )(3)الػزاء هىاًا ثدليل: 

٣  هظه  غ ٨ؼ  ٖلةى التٗةٝغ زةال٫ مة  ل  كتًر  اإلاؿت٣ لي بالؿ و٥ التن ا ٖلى الٍُغ

 لتهةٝغ الخةالي اإلادةضص باٖت اعهةا ل  كةتًر  الؿة و٦ُ  النُة  ٖلةى التٗةٝغ ؤ  قةغائهم نواًةا

                                                           
 ؛ . 288 .م الجضًةض، الجامُٗة  الةضاع:، ؤلاؾة٨نضٍع لاعمـاٌ مجـاٌ فـي الىمـي الحدليـل مغ ة  ، مد ةض نبُةل - 1

 288 .م الؿاب٤، اإلاغز٘ .مغ   ؛ ؛ . 202 .م الؿاب٤، اإلاغز٘ مهُٟم،
ت،اإلاغز٘ -ل تسُُِ الٗغبي اإلاٗهض - 2  ,Denis lindon, le marketing, 3ém édition, (Paris, dunod .الؿاب٤ ال٩ٍو

2000), p 67 
 :ٖلى اٖت ضنا - 3

 ٖ ةا ،صاع)ألا لةى الُ ٗة  ،املػـزوعات وثليـيم الاكحصـادًة الجـدوي  دراضـةالهةحرفي، الٟتةاح ٖ ةض مد ةض -

 108 .،م( 2002 ال٨ٟغ،

 236 .،م( 2006 ل نكغ،  اثل صاع:ألاعص )الخالخ  ،الُ ٗ ثدليلي منهجي مدخل:الطىق   بدىذمٗال نايي -

  300 .م الؿاب٤، اإلاغز٘ ؤمح ، -
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ةتم منتٓةغ ؾة و٧ي  الاؾةتجواب بمةا الاؾةتجواب زةال٫ مة  النواًةا الةض٤ُ٢ لهةظه التدضًةض ٍ 

 ؾة م قة٩ل فةي ؤلازابة   دةضص اإلاُةغ ح،   التؿةائ٫  ٖلةى ؤلازابة  زةال٫ ؤ مة  ل ٗ ةالء اإلا اقةغ

ُ  خؿب  .(1)الؿ ٗ  نٖو

 الكةغاء اخت ةا٫ ؾ م ق٩ل في ؤلازاب   ٩و   الخال  هظه في: (2)املعمز" الطلع l’échelle 

de probabilité d’achat  :التالي 

 (: ضلم اخحماٌ الػزاء5-0الػيل )

 

 kotler,Op.Cit, p.165املصدر: 

 ن٣اٍ: 5 ًًم الظي "ليىزت"ؾ م  ٌؿتٗ ل الخال  هظه في :الاضتهالهية الطلع 

o  ه ؤني ُمتإ٦ض  .ؾإقتًر

o  ه اإلادت ل م  .اقتًر

o ه هل متإ٦ض  لؿت  .ال ؤم اقتًر

o  ه ال ؤ  اإلادت ل م  .ؤقتًر

o  ه ل  ؤني متإ٦ض  .اقتًر

 م٣ ول  الكغاء نُ   ٩و    50% م  ؤ٦ثر الكغاء مٗض٫ ٧ا   بطا

 التجهحةز ٦ؿة ٘ الهةناُٖ ، ل ؿة ٘ الكةغاء نواًةا اؾت٣هةاء ب  :(3)الصـىاعية الطـلع 

دهل الخ، ..ألا لُ   اإلاواص  الن٣ابات قغ٧اء  باألزو  الكغ٧ات اإلانٓ ات م  ٖ يها ًُ

 .اإلاهنُ 

 :ٌكتٍر ٞٗال  نتاثج ٖلى  للخهو٫ 

                                                           
1 - Kotler Dubois, Marketing management, 10e edition (Paris: Publie Union, 2000), p.165. 

 240 .الؿاب٤، م مٗال، اإلاغز٘ - 2
 Dubois, Op.cit, p.p165-1 108 .م الؿاب٤، اإلاغز٘ الهحرفي، - 3
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 .اإلاكتًر  ٖضص مدض صً  -

 .منها بالٗاثض م٣اعن  الاؾت٣هاء  ٩ ٟ  انسٟاى -

 :مميزاتها 

o زُُهةم ٖلةى  التٗةٝغ اإلاةغ ٣ ح  باإلاؿةته ٨ح  اإلا اقةغ  الاخت٩ةا٥ الا هةا٫ 

 .اإلاؿت٣  ُ 

o  مؿةتسضمي ٖنةض مة  الوا٢ة٘، مة  ٢ٍغ ة    م اقةغ   ٣ةضًغات ٖلةى الخهةو٫ 

 .مؿته ٨ح  ؤ  نناُٖح  ؾواء مكتًر   الخضمات الؿ ٘

م ٣ة ، لهةظه الواؾة٘ الاؾةتٗ ا٫ مة  بةالٚغ ٣ة  باٖت اعهةا الٍُغ  موازهة  ألا٦ثةر الٍُغ

 :في ُٖوب  ت خل لضيها ؤ  بال ل ٗ الء

 . س ُنات مجغص نهاأل اإلاكتًر  لنواًا الض٤ُ٢ التدضًض نٗوب  -

 .اإلاؿت٣  ُ  الكغاء ٢غاعات في ًاجغ اإلادُِ لٓغ ٝ اإلاؿت غ التٛحر -

 .(1) ال ُانات اإلاٗ ومات ز ٘  ٩ ٟ  اع ٟإ -

I-3-6 )املطتهلىين(: الطىق )اضحلصاء بدىذ 

 اإلانةتج ٣ًةةضمها التةة  الٟواثةض بتدضًةض تؿةة ذ نٓامُةة  م٣اعبة  الؿةةو١  بدةةوث تٗتبةر

 ؤلاصاع   ؾةاثل بخةضى تٗتبةر ٦ ةا ،(2)اؾةتبُا  بواؾةُ  الؿةو١  ٖة  ٞغيةُات  ازت اع ل ؼبو ،

غ ل  ؿةته ٨ح  اإلاؿةت٣  ُ  الخُةِ ٖة  مٗ ومةات اؾت٣هةاء فةي ٖ يهةا اإلاٗت ةض  مٗ ومةات   ةٞو

(3)اإلانتجات لته ُم مه  
. 

 : ًجب الؿو١  صعاؾ  تؿُحر ؤزل م 

 الةضزل، اإلاِٗشة  ، اإلانهة ( مؿةتوى  )اإلاجت ة٘ ٖة  اإلاٗ ومةات لج ة٘ اؾةتبُا   هة ُم 

 الٗ غ.

 غ ض، بالها ٠،) الاؾتبُا  ب وزبها ؾُضاع الت  ال٨ُُٟ   ٣ٍغ  اليخهُ . باإلا٣اب   بالبًر

 ٩و  اإلاجت ٘  ٖ  م خ   ُٖن  ازتُاع  ٖكواجي. بك٩ل الازتُاع ٍ 

 ٣  اإلاٗ ومات  د ُل  ؤلاخهاثُ . بالُغ١   الاؾتٗان  زُض  اإلاج ٗ  بٍُغ

                                                           
 108 .نٟؿه، م الهحرفي، اإلاغز٘ - 1

2 - Ritsman, Op.cit., p319. 
 89 .م النجاع، مدؿ ، - 3
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م ٣ة  هةظه ؤ  بةالٚغ -اإلاهةضع مة   م اقةغ  مه ة  مٗ ومةات  ج ُة٘ مة    ٨ة  الٍُغ

 : هي ٖواث٤ هنا٥ انه بال -اإلاؿته ٪

  ٧اطبة  بزابةات ٌُٗةي مة  الخاَئة ،ٞهنا٥ ؤلازابةات مة  ٦ حةر ٖةضص ٖلةى الخهةو٫ 

 .اإلاؿتجوب لحرض  

 ض ٍَغ٤ ٖ  ٖ يها اإلاتدهل ؤلازابات ي٠ٗ (1)ٞدوالي البًر
ةض ؤلازابةات م   %30   بالبًر

 .زاَئ 

 ٕالٗ  ُ   ٩ ٟ  اع ٟا. 

  د ُ ها ؤلازابات ٖلى  الخهو٫  الاؾتبُا ، بصاع  بح  الو٢ت َو٫  . 

  ر،حال٣هة اإلاةضى فةي الض٢ة  ٖالُة  التن ةاات  ٩ةو   الةؼم ؛ ٖبةر  ست ة٠ التن ةا ص٢ة  ب 

ل اإلاضى ٖلى اإلاتوؾِ  ص    اإلاتوؾِ، اإلاضى نؿبُا ٞيها  موجو١  (2)الٍُو
. 

 

I-4:الحيبؤ الحدليلي للمبيعات ) 

I-4-0 )الطىق: أو ثلطيمات )ثجشءات( العمالء حمع ػزيم عً باملبيعات الحيبؤ 

٣ة  بلةى نلجةإ مُٗةا ، ػمنُة  ٞتةر  زةال٫ مةا منةتج إلا ُٗةات الٗةام ل ت٣ُةُم  ؤ   ٣ؿةُم ٍَغ

  ٣ُةُم بهةضُٝٞةه،  محةز  ؤ  منٟٗة  مة  انُال٢ةا ) ٣ؿةُ ات( ؤزةؼاء بلةى اإلانةتج هةظا ؾةو١   جؼثة 

 نهةل الجؼثُة  الت٣ُُ ات  بج ٘ ألازغ، الجؼء ٖلى منٗؼل   بهوع  خضه ٖلى زؼء ٧ل َا٢ 

 تؿةتٗض ال٨تر نُة  مدغ٧ةات قةغ٦   نةتج بةاإلانتج، مةخال التن ةا   ل ؿةو١  الكةامل الت٣ُةُم بلةى

  ٣ُةُم ؤزةل مة  نؿةب ،  مغ ٟة٘  ج نةه الطةجُج ٢ ُةل بإنةه ًتهة٠ زضًةض ن ةوطر إلنةضاع

 فةي تُُٛتهةا تؿةتُُ٘ التة  الؿةو٢ُ  خهةتها بت٣ةضًغ ٢امةت الن ةوطر لهةظا الاز الُة  م ُٗاتهةا

ت اص (ال٨هغباثُ  الخال٢  آالت الخالزات،) مخل اإلاكتًر  الاخت الُح   ٣ؿُ ات مست ٠  بااٖل

 الطجُج. ٢   اإلانتج لهظا اإلا حز  الخانُ  ٖلى

I-4-6 )الزوضية" " الدمى " أو الحىاسلية الؼزيلةpoupées russes:" 

٣ة  هةظه ٣ة  تٗ ةل الٍُغ  مة  ) ناػلُةا( الجةؼء بلةى ال٩ةل مة  الت٣ُةُم ًةتم ٨ٖؿةُ ، بٍُغ

 اإلاؿةتيج   الهُان  في ماؾؿ   تسهو :مخا٫ الخان ، اإلانتجات ٚاً  بلى الٗام  الؿو١ 

                                                           
1 - Ritsman, Op.cit., p319. 
2 - Ritsman, Op.cit., p.319. 
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ض إلاضزنات الؿُاعات   مة  ؤلا٢ ُ ُة ، اإلاةض  ؤخةض فةي ٞتدهةا اإلاؼم٘ اإلاغا٦ؼ ؤخض ٢ضع   ٣ُُم  ٍغ

 ًلي: ُٞ ا   ت خل الت٣ُُ ات م  مج ٖو  ا  ٗت طل٪ ؤزل

 اإلانكئات. بح  مٗغ ٞ  من٣ُ  في الؿُاعات خٓحر  ؤه ُ  مضى -

 .الؿُاع  ب ضزنات ًتٗ ٤ ُٖب ؤ  خاصث لها ٣ً٘ الت  ل ؿُاعات الؿنوٍ  النؿ   -

ُاب نؿ   -  الؿُاعات. مضزنات  هِب الت  ألٖا

  زةوص الخؿة ا  فةي باألزةظ الجضًةض اإلاغ٦ةؼ ًد٣٣هةا ؤ  اإلا ٨ة  مة  التة  الهةُان  نؿة   -

 .مناٞؿح 

I-4-3 )املخطلطلة: املعامالت ػزيلة 

٣ة  هةظه تٗتبةر  ؤ  اإلاوزةوص  اإلانتجةات ب  ُٗةات ل تن ةا التد ُ ُة  الُةغ١  بخةضى الٍُغ

ُةذ ًةتم ٢ ةل، مة  اإلاٗغ ٞة   coefficientsاإلاتتالُة   اإلاصةدخ  اإلاٗةامالت مة  ؾ ؿة    ُ ُة٤ خ

correcteurs successifs اإلاتن ةإ الخاعزُة  ألاخةضاث لة ٌٗ اإلانتٓةغ  اإلاغ ٣ ة  ؤ  لآلجةاع اإلاواٞة٤ 

 .بها

I-5 الؼزق الاخحبارية )les méthodes expérimentales: 

I-5-0 خحبارات:( الا 

٣ي اإلاُةضا  فةي الؿو١  بازت اع ٣ًهض  ٖلةى (زضمة ) اإلانةتج مة  ُٖنة  ٖةغى  هةو التؿةٍو

ج  دةت مدةضصً  ؤ  ٖ ةالء مدةضص  ُٖنة  ٣ي مةٍؼ  ازةل مة  مدةضص  ٞتةر  زةال٫ مٗةح  تؿةٍو

ج اخض خو٫  ٞٗ هم عص ص مٗٞغ  ٣ي، متٛحرات اإلاٍؼ  نواًةا الظهنُ ، ٞٗ هم عص ص  ٦ظل٪ التؿٍو

  بنةاءا ٞٗالُة ، ألا٦ثةر التوػَة٘  دضًةض ٢نةوات  ٦ةظل٪ الكةغاء  بٖةاص  الكغاء  مٗض٫ الكغاء،

 .التن ا بٗ  ُ  ن٣وم ٖ يها اإلاتدهل اإلاٗ ومات هظه ٖلى

٣  هظه ٖلى ٌٗت ض  :خال  في الٍُغ

 .زضًض   وػَ٘ ٢نا  ؤ  زضًض ؾوقي ٢ُإ الجضًض ، اإلانتجات -

 ٖةضم ٢ةضعتهم ؤ  ل  ؿةته ٨ح  الكةغاثُ  اإلاسُُةات فةي اندغاٞةات هنةا٥  ٩ةو   ٖنةضما -

 .قغائهم نواًا  نُٟظ ٖلى

 الخبراء َٝغ م  ص٣ُ٢  ٚحر  ٣ضًغات  ٣ضًم ٖنض -

 .الضعاؾ  لٗح  الخاَئ التدضًض خال  في زاَئ  مٗ ومات ٖلى ال دذ ًدهل ٢ض -

٤ في اإلاؿتٗ    الازت اعات  ؤهم  :في  ت خل التؿٍو
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 املعحمد" الاخحبارات (: أَم0-0الجدٌو ركم )

 املىطى  جعيين 

 .زضًض منتج ٨ٞغ  خو٫  الؼباث  ٞٗل عص ٢ُاؽ اإلاٟاهُم ازت اع

 الةةظً   بةةاألزو الجضًةةض بةةاإلانتج ًتٗ ةة٤ ُٞ ةةا الؼبةةاث  ٞٗةةل عص ٢ُةةاؽ اإلانتج ازت اع

 .ٞٗال اؾتٗ  ه

 لهم؟ ٌٗن  ماطا .الٗالم  اؾم خو٫  مج ٖو  ؤ  شخو ٢ُاؽ الاؾم ازت اع

 ز اله اؾتٗ اله، ؾهول  الجضًض، التٛ ٠ُ خو٫  الؼباث  ٞٗل عص ٢ُاؽ التٛ ٠ُ ازت اع

 اإلانتج ؾٗغ خو٫  الؼباث  ٞٗل عص ٢ُاؽ ألاؾٗاع ازت اع

ال  ازت اع  .مٗغ ى بقهاعي  بٖال  خو٫  الٗام  ٞٗل عص ٢ُاؽ ؤلٖا

 .lendrevie et al,Op.cit., p242 :على اعحمادا الؼالب إعداد:املصدر

I-6:ػزق هىعية أخزي ) 

I-6-0 ) (1)الحاريخية الؼزق: 

٣ة  هةظه   الخايةغ ل  اضة   امتةضاص هةو باإلاؿةت٣ ل التن ةا ؤ  اٞتةراى ٖلةى  ٣ةوم الٍُغ

 ٦ ا  اإلاؿت٣ ل الخايغ في مؿت غ  نٟؿها اإلااض   في اإلا ُٗات ٖلى الت  ؤجغت الٓغ ٝ ؤ  ؤي

 اإلااض  ". ؤع٢ام بضعاؾ  بال باإلاؿت٣ ل التن ا ً ٨  ال" ":بحر٥ ؤصمونض" ؤلاصاعي  الخ حر ٣ًو٫ 

تم ٣ بهظه  الٗ ل ٍ   ًلي: ٦ ا الٍُغ

م ُٗات الؿن  الخالُ 

م ُٗات الؿن  اإلاايُ 
 (2) م ُٗات الؿن  ال٣اصم  

لةى  الؿةن  فةي اإلاد٣٣ة  ل   ُٗةات زؼاُٞة  نؿة   بيةاٞ  ٣ًترخةو   آزةٍغ  ٨ٖةـ ٖ 

اص اإلاؿت٣  ُ   ل تٛحرات اإلا٣اب   اإلاايُ   .10% 5%    ٩و   ٖ 
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 :مميزاتها 

  ٣ةة  هةةظه  ُٟةض ؤ  ً ٨ة   طلة٪ اإلاوؾة ُ  الؿةة ٘ ب  ُٗةةات التن ةا فةي الٍُغ

 ؾةنوات ز ؿة  ؤ  جةالث زةال٫ قةهغ الؿة ٗ  ل٩ةل م ُٗةات متوؾةِ بدؿةاب

 .اإلائوٍ  النؿ   منها ٌؿتسغر جم ألازحر 

 :عيىبها 

 اإلا ُٗةةات ٖلةةى  ةةاجغ ٢ةةض التةة  التٛحةةرات ص٣ُ٢ةة  ألنهةةا ته ةةل  ن ةةاات  ٣ةةضم ال 

 .التُوع الت٨نولويي مخل مؿت٣ ال

 ؾن ( م  ألازل)ؤ٢ل ٢هحر  التن اات في ٖ يها ٌٗت ض ال. 

I-6-6 ) الىىعية: الحدص ػزق 

٣  هظه  غ ٨ؼ  نةٗ   مٗ ومةات مة٘ التٗامةل فةي ال٣ٗ ُة   ٢ضع ةه الٟةغص مهةاع  ٖلةى الٍُغ

ة٤ ٖة  مكة٨الت خةل ؤ  زضًةض  ؤ٩ٞةاع ٖلةى ٖنةض ال دةذ تؿةتٗ ل الت٣ةضًغ؛  ٞهةو٫  ٍَغ

ُه Brainstorming sessionsالاؾتدخاث   الن٣ض. م  ؤخغاع ألاٞغاص ٞ 

I-6-3 )"املىحج: خيا" دور 

 مغخ ةة  بلةةى باإليةةاٞ  مغاخةةل 4  ًةةم خُةةا  ص ع  ل  نةةتج ؤ  ٖ ُةةه اإلاتٗةةاٝع مةة 

 باإلا ُٗةات بةالتن ا اإلااؾؿة   ٣ةومبهةا  الخانة  اإلا ُٗةات حجةم لةضيها مغخ ة   ٧ةل التسُةُِ

 ؾةنوٍ  بزةغاءات بلةى  دتةار  الن ةو الت٣ةضًم الخُةا ؛ ٞ غخ تة  ص ع  فةي مو٢ٗهةا ؤؾةاؽ ٖلةى

ة  بزةغاءات الةى  دتةار الاندضاع   النطج مغخ ت  في اإلانتجات بِن ا ألازل ٍَو    ٢هةحر   ن ٍا

ت ةاص ألازةل  الجُةض  دضًةض ٖلةى ٌؿةاٖض التن ةا فةي اإلانةتج بليهةا  نةل التة  اإلاغخ ة  ٖلةى  بااٖل

 . اإلااؾؿ  إلؾترا ُجُ 

I-6-4 )العىامل:  خصز ػزيلة 

٣  هظه تؿتنض  بلى   هن٠ به؛ اإلاتن إ اإلاتٛحر في  اجغ الت  الٗوامل ٧ل خهغ بلى الٍُغ

تح  لةى .ؤلاًجابُة   الٗوامةل الؿة  ُ  الٗوامةل مج ةٖو  النهةاجي ألاجةغ نؿةتنتج ألاؾةاؽ هةظا ٖ 

تح  الجةةوص ، الؿةةٗغ،  :الٗوامةةلهةةظه  بةةح  اإلا٣ ةةل،  مةة  ل ٗةةام اإلا ُٗةةات ع٢ةةم ٖلةةى ل  ج ةةٖو
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م الةخ.....الؿ٨  ٣ة  هةظه ؤ  بةالٚغ  نهةاؤ بال التن ةا فةي اإلاةاجغ  الٗوامةل ٧ةل خهةغ ٖلةى  ٣ةوم الٍُغ

 .(1)ٞيها ًوج٤  ال ص٣ُ٢  ٚحر

(II) :)الىما ج الىمية )هظامية 

II-0الؼزق الاكحصادًة ): 

تح ، بلةى  هةنبٟاا ی ٨ة  النٓامبة  ألاؾةالبب بلةى اإلا دةذ ھةظا فةي  ُغ٢نةا  ألا لةى مج ةٖو

 الخانبة    التجغبة ، ؤ  الاؾةتن اٍ َغیة٤ ٖة  التن ةا ٖلةى تٗت ةض ھةي   اؾةت٣ الب  َ بٗة  طات

تح  ھةا ح  زانةب بلةى .اإلاؿةت٣ ل لت٣ةضیغ الؿةاب٣  اإلاُٗبةات فةي   دةذ  َةغ١  یوزةض اإلاج ةٖو

 :مناا نظ٦غ   بالُ ب التن ا ٖ  ب  ٖلى تؿاٖضنا ألاؾالبب لاظه م٨    ؤزغى 

II-0-0 )الاضحھالن: معدٌ ػزیلة 

ٗةض٫ خؿةاب یةتم الُغی٣ة  ھةظه خؿةب  اإلااؾؿة ، ؤ  الٗاث ة  ؤ  ل ٟةغص الاؾةتاال٥ م

   ٧األجةاث، ألاؾةغ   ُ  اةا التة  اإلانتجةات مخةل اإلاجت ة٘ مة  قةغید  ٧ةل لُ ةب   ٗةا  ی٩ةو  

 یلي: ٦ ا الٟٗلي الُ ب ؤ  الاؾتاال٥ مٗض٫  یدؿب  .اإلاٗ غ  الؿ ٘

 فةي اإلاجت ة٘ لالؾةتاال٥ ٖةضص÷ مايةب   ٞتةر  فةي لؤلٞةغاص الٟٗلي الاؾتاال٥ = الاؾتاال٥ مٗض٫

 .الٟتر  نٟـ

   الت٣ةضیغ، ٖ  بة  فةي الؿةنوی  الؼیةاص  مٗامةل الخؿة ا  فةي الُغی٣ة  ھةظه  إزةظ ٦ ةا

 اإلاوالي: اإلاخا٫ نإزظ ألامغ یؿتوضر ختى

نؿة    م بةو   55 ٖةضصھم ٧ةا    اللخةم مة  َة  610×  6مةا  ب ةض ؾة٩ا  اؾةتا ٪ بطا :مخةا٫

 زال٫ ؾن  مُٗن .  

 الؿن ؟ لاظه الٟغصي الاؾتاال٥ مٗض٫ ؤخؿب

ٗةض٫ ٧ةا  بطا  الٟةغصي الاؾةتاال٥ متوؾةِ  ؼایةض بةاٞتراى3% ھةو ل ؿة٩ا  الؿةنوی  الؼیةاص  م

 .ؾنویا 5%  ھو

 اإلاوالب ؟ ل ٟتر  الٟغصي الاؾتاال٥ مٗض٫ اخؿب

                                                           
ةةةؼ، ٖ ةةةض مد ةةةض ؾةةة حر - 1  ،وإحـــزاءات أضـــظ:املػـــزوعات وثليـــيم الاكحصـــادًة الجـــدوي  دراضـــةالٍٗؼ

 76 .، م1990 ؤلاقٗإ، :ؤلاؾ٨نضٍع 



:  هما ج الحيبؤ باملبيعات  الضصل لاٌو

45 

 

 مؿا یا بلى ی٩و   اإلاوالب  ل ٟتر  الٟغصي الاؾتاال٥ مٗض٫ :٧اآلتي ی٩و   الُ ب بذجم ٞالتن ا

 .اإلاوالب  ل ٟتر   ٣ضیغھم  م الت  ألاٞغاص ٖضص ٖلى اإلا٣ضع الاؾتاال٥ نؿ  

 ؤ َة   510×  63=   %105×  610× 6=   اإلا٣  ة  الٟتةر  فةي الاؾةتاال٥ حجةم بدؿةاب ن ةضؤ

 َ   510×  63=   610× 6ا  0003×  610× 6 التالب  الُغی٣  اؾتٗ ا٫

ٗةض٫ ؤي  ٖةضص ندؿةب جةم اإلا٣  ة . الٟتةر  فةي الاؾةتاال٥ حجةم = اإلااضة   الاؾةتاال٥ + الؼیةاص  م

 ا  0003×  610× 55ؤ   نؿة    410×  5665=   %103×  610× 55اإلا٣  ة   الٟتةر  فةي الؿة٩ا 

55 ×610   =56650000   

ٗةض٫ ؤي  ی ٨ة  .اإلا٣  ة  الٟتةر  فةي الؿة٩ا  ٖةضص = الؿةاب٣  الٟتةر  فةي الؿة٩ا  ٖةضص + الؼیةاص  م

 الاؾةتاال٥ حجةم ؤؾةاؽ ٖلةى ؾاب٣ا، عؤیناه الظي بال٣انو   الٟغصي الاؾتاال٥ مٗض٫ خؿاب

ضص  اإلاوالب  الٟتر  في الؿ٩ا  ٖ 

 00111=   410× 5665/  510× 63الٟغصي=   الاؾتاال٥ مٗض٫

 ألازةغى  الٗوامةل ج ةات ألازحر ، ھظه ؤھم م    الٗبوب م   س و ال الُغی٣  ھظه ؤ  بال

 ماقةغا یٗتبةر بدبةذ الةضزل ٦ توؾةِ ألاؾغ  ؤ  ل ٟغص ؾواء الاؾتاال٥ مٗض٫ ٖلى  اجغ الت 

 ٦ؿة و٥ اإلادبُة  اإلاةاجغات   اإلانتةور ؾةٗغ ؤ  متٗةضص ، إلانتجات الاؾتاال٥ إلاؿتویات عثیؿبا

 اإلادبُة  ل  تٛحةرات مٗ ٣ة  صعاؾة  مة  البةض الٗبةوب ھةظه خةض  مة  ل ت٣ ةبو   النةاؽ،

 . الخالب  اإلاايب 

II-0-6 )الضىیة: املعامالت ػزیلة 

   زبةرا ام يةوء فةي اإلاٗامةل ھةظا یدةضص    الةظی  الٟنبةح  بلةى "ٞنبة " ٧  ة  تٗةوص

 طلة٪    ؾةبِ منتةور ٖبةر بالُ ةب نتن ةإ الُغی٣ة  ھةظه باؾةتسضام اإلات ة٘، ؤلانتةايي  ألاؾة وب

 مضینة  إلنكةاء مةخال .الوؾةِ اإلانتةور ھةظا مة  الناةاجي اإلانتةور مة   خةض  ٧ةل مٗامةل بدؿةاب

 يةغب ؤؾةاؽ ٖلةىه خؿةاب یةتم   بؾة نت َة  ٦ةظا بلةى یدتةار  خةض  ٦ةظا مة   ت٩ةو   ؾة٨نب 

 تُٗةي ختةى   .الوؾةبِ اإلانتةور مة   خةض  ٧ةل خازة  مٗامةل فةي الناةاجي النةا ج  خةضات ٖةضص

 م : البض ؾ ب   نتاثج الُغی٣  ھظه

 .النااجي اإلانتور م  اإلا٣ضع ؤلانتار حجم ٖ  ببانات  واٞغ -
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ت ةةاع بٗةةح  ؤزةةظ -   ٩ةةالب٠ تٛحةةر بؿةةبب الاؾةةتسضام مٗامةةل تٛحةةر بم٩انبةة  مةةضى الٖا

 .اإلاؿت ؼمات

 .الجوص  مؿتوى  ؤ  ؤلانتار َغی٣  تٛحر -

 .الوؾبِ اإلانتور اؾتاال٥ ؤ  اؾتسضام مٗامل  ٣ بو ؤ  ػیاص  ٖلى تٗ ل الٗوامل ھظه ٧ل

II-0-3 )الطعزیة: املزوهة ػزیلة 

 ؾة ٗ  مة  اإلاُ وبة  ال٨ بة  فةي النؿةب  التٛحةر " ل ُ ةب الؿةٗغی  اإلاغ نة  مٗامةل ی٣ةیـ

 "الؿ ٗ  ؾٗغ في مٗبن  نؿ   ٖلى اإلاتر ب الؼم ،  خض  في ما،
(1) 

 ال٨ بة  اؾةتجاب  صعزة   ٣ةیـ الؿةٗغی  الُ ةب مغ نة  ؤ  التٗغیة٠ ھةظا مة  اإلا٣هةوص

 ؤھ بة  اإلاغ نة  مٗامةل لتٛحةرات الا٢تهةاصیو    یُٗةي ؾةٗغھا، فةي ل تٛحةر الؿة ٗ  مة  اإلاُ وبة 

  خاالت: ز ـ ی حز   نٓغیا   ٦ حر 

 ؤي ل هةٟغ مؿةا یا ی٩ةو   اإلاغ نة  مٗامةل الخالة  ھةظه فةي اإلاغ نة ، ٖةضیم الُ ةب خالة  -

 .الؿٗغ في یدضث الظي ل تٛحر یؿتجبب ال الُ ب

 تٛحةر بلةى یةاصي الؿةٗغ فةي َٟبة٠ تٛحةر ؤي ؤ  یٗنة   ھةظا اإلاغ ن ، نااجي ال الُ ب خال  -

 .اإلاُ وب  ال٨ ب  في زضا ٦ حر

  ھةظا صةخبذ لواخةض مؿةا یا اإلاغ نة  مٗامةل ی٩ةو   بدبةذ اإلاغ نة ، مت٩ةاف  الُ ةب خالة  -

 .الؿٗغ في التٛحر نؿ   بلى مؿا یا ی٩و   اإلاُ وب  ال٨ ب  في التٛحر نؿ   ؤ  ٖلى یض٫

 صةخبذ،  اخةض مة  ؤ٦بر الؿٗغی  اإلاغ ن  مٗامل ٢ب    ٩و   بدبذ اإلاغ ، الُ ب خال  -

 .الؿٗغ في بالتٛحر باإلا٣اعن  ٦ حرا تٛحرا  تٛحر اإلاُ وب  ال٨ ب  بدبذ

بدبةةذ  الواخةةض مةة  ؤ٢ةل الؿةٗغی  اإلاغ نةة  مٗامةةل ی٩ةو   اإلاةغ ، الٛحةةر الُ ةةب خالة  -

 .الؿٗغ في الؼیاص  م  ؤؾٕغ بو حر  الُ ب ٞباا ینسٌٟ

تةه ٞ  جةغص الؿةٗغی  الُ ب إلاغ ن  ٦ حر  ؤھ ب  یُٗي ال اج٘  ی٩ةو   ألازحةر ، لاةظه مٗٞغ

 م  ل ض  .اإلا بٗات ٢ب   في ػیاص   د٣ب٤   الخ  ،  صخبذ في اإلاالثم ال٣غاع ا ساط باؾتُاٖته

 فةي بال الٓةاھغ  ھةظه مة  یؿةتٟبض    ال بدبةذ اإلاكةتری ، اإلانتجةح  بلةى الهةضص ھةظا فةي ؤلاقةاع 
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ة٘ ؤخةضھم ٢بةام ٖنةض ؤنةه طلة٪ .مٗبنة  خض ص  آلازةغی ، اإلانتجةح  بلةى یتجةه اإلاؿةتا ٪ ؤج انةه بٞغ

 .ؤج انه زٌٟ بلى بالنتبج  یًُغه الظي ألامغ م بٗا ه، ٢ب   زٌٟ في یؿبب م ا

 ٞٗ بة  اؾةتٟاص  تؿةتٟبض ٞةناةا الؿةٗغی  ل ؿباؾةات اإلا اعؾة  الاخت٩اعی  الكغ٧ات ؤما

ة  مة   ؤج اناةا  دضیةض تؿةتُب٘ ألازحةر ، ھةظه يةوء فةي ؤناةا طلة٪ .الؿةٗغی  الُ ةب مغ نة  مٗٞغ

 ب٨بٟبة  الُغی٣ة  ھةظه بلةى  ُغ٢نةا ل٣ةض .ؤعباخاةا تٗٓةبم زاللاةا مة   ًة   التة  بالهةوع 

 بُغی٣ة  بالُ ةب التن ةا ٦بٟبة  ھةي اإلاُ ةوب اإلا دةذ ھةظا فةي ل٨ة  الخةاني اإلا دةذ فةي مٟهة  

اةا ٦ ةا ٞاإلاغ نة  .الؿةٗغی  اإلاغ ن   ل تٛحةر الُ ةب اؾةتجاب  صعزة " ؤناةا ٖلةى"ٖلةي ٦ؿةاب .ص ٖٞغ

 التالي؛ بال٣انو   ٖناا یٗبر عیايبا . (1)الؿٗغ" في الخانل النؿب 

التٛحر النؿب  في حجم الُ ب

التٛحر النؿب  في الؿٗغ
  اإلاغ ن  الؿٍٗغ  

 

 مٗةح ، منتةور ٖلةى الُ ةب مؿةتویات بةح  الٗال٢ة  یٗةغى آلاتةي الجةض ٫  لةضینا لةب٨  :مخةا٫

 له. اإلاوا٣ٞ   ألاؾٗاع

 الؼلب الطعز

2,5 3000 

20 3500 

15 4000 

ٟةٌ بطا  اإلانتةور ٖلةى اإلاتو٢ة٘ الُ ةب حجةم ھةو مةا ن٣ضیة ،  خةض  12 بلةى الؿةٗغ انس

 نت ة٘ اإلاخةا٫ ھةظا  لخةل .ن٣ضیة   خةض  15   20 بةح  ی٣ة٘ الةظي اإلاغ نة  مٗامةةل باؾةتسضام

 :التالب  الخُوات

 ألازحری . الُ  ح  بح  الؿٗغی  اإلاغ ن  مٗامل ندؿب -1

                                                           
 71 م ؾاب٤، مغز٘ ٖلي، ٦ؿاب - 1
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النسٟةاى  ؾةتاصي الؿةٗغ فةي 1%ػیةاص   ؤ  یٗبةر ٞاةظا 0.75 تؿةا ي  الؿةٗغی  ٞاإلاغ نة 

  اخض صخبذ م  ؤٞل الُ ب ؤ  ب ا   ألازغى، الٗوامل ج ات باٞتراى 0,75%بنؿ    الُ ب

ة  مة  نةت ٨  ختةى اإلاُ ٣ة  بال٣ب   الُ ب ؾٗغ مغ ن  ؤزظنا .مغ   ٚحر َ ب ٖ  ٞبٗبر  مٗٞغ

  ةإجحرا الُ ةب ٖلةى الؿةٗغ  ةإجحر بلةى  غزة٘ الؿةال   ؤلاقةاع    ل ؿةٗغ، ال٨ بة  اؾةتجاب  صعزة 

 .٨ٖؿبا

نؿةتٗ ل  صاث ةا الؿةاب٣  اإلاغ نة  باؾةتسضام اإلانتةور ٖلةى اإلاتو٢٘ الُ ب حجم خؿاب  -2

 الؿٗغی . اإلاغ ن  ٢انو  

 

 خض جةه یتٗةظع ؤمةغ ھةظا   الؿةٗغی  اإلاغ نة  مٗامةل ج ةات  ٟتةرى ؤناةا الُغی٣ة  یٗبةب ما

  زةوص خالة  فةي الُغی٣ة  ھةظه تؿةتسضم ال ٦ ةا اإلاتٗةضص ، ال بئبة  ل  تٛحةرات عازة٘  ھةظا ٖ  بةا

 .التن ا موي٘ ی٩و   الظي ل  نتور اخت٩اع ق ه ؤ  اخت٩اع

II-6 :الىما ج الطببية ) 

 ؾ و٥  ٟؿغ الت  التٟؿحری  اإلاتٛحرات ز ب٘ بكإ  نغید  ٢اٖض  ٖلى یٗت ض

  ضزل الت  اإلاتٛحرات ز ب٘ بتدضیض  ٣وم الت  الا٢تهاصی  النٓغی  ٖلى  اؾتناصا الٓاھغ ،

 .ل ت٣ضیغ ٢ابل عیاض   ن وطر ق٩ل ٖلى الٓاھغ   ٟؿحر في
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 R، بةضزو٫   ة٪ ألاؾةغ  C  مٗبنة ؾة ٗ  مة  ألاؾةغ اؾةتاال٥  ٟؿةحر طلة٪ ٖلةى مخةا٫

 ٣ةضیغ  جةم  C= a + bR + cP الن ةوطر نةبٛ  یةتم الُ ةب لنٓغیة   اؾةتناصا P ؾةٗغ الؿة ٗ  

غ  ؤلاخهةاثب  الوؾةةاثل باؾةةتسضام a,b,cمٗ  ةات الن ةةوطر   اإلاغبٗةةات  َغی٣ة  )مخةةا٫ اإلاتةةٞو

 الهٛغى(.

غ التة  ٧ بة  ن ةاطر تؿةتسضم الؿة بب  ن ةاطر ؤ  ٦ ةا  مؿةتوى  ٖلةى ببانةات ٞباةا  تةٞو

 الن ةةاطر ؤھةم مةة    مدةةضص ، ٞباةةا ال بانةةات  ٩ةةو   زؼثبةة  ن ةةاطر ؤ  الا٢تهةاص ال٣ةةومي،

 الؿ بب .

II-6-0 )اللیاس ي: الاكحصاد هما ج 

 النٓغیة  بلةى اؾةتناصا اإلاتٛحةرات بةح  الٗال٢ة   ٟؿةحر   ٢بةاؽ فةي الن ةاطر ھةظه تٗت ةض

 الن اطر ھظه  ُ ٤   التاب٘، اإلاتٛحر ؾ و٥  ٟؿحر في  ضزل الت  اإلاتٛحرات بكإ  الا٢تهاصی 

غ ، التاعیسبة  ال بانةات  ٩ةو   إلاةا   ةاب٘ متٛحةر بةح  ٖال٢ة   زةوص یت ةح   د ب اةا زةال٫  مة  متةٞو

ةة  فةةي  اإلات خ ةة  اإلاؿةةت٣   اإلاتٛحةةرات مةة   ؤ٦ثةةر  اخةةض  .التاعیسبةة  اإلاكةةاھضات مةة  مج ٖو

 ؤ٦ثر یوزض ٞانه اإلاتٗضص، لالندضاع بالنؿ     مؿت٣ل، متٛحر هٞب یوزض البؿبِ، ٞاالندضاع

ةضص  بالةضزل بالؿةٗغ، یةغ  ِ الجةوي  الن٣ةل زةضمات ٖلةى الُ ةب ٞ ةخال مؿت٣ل متٛحر م   ٖ 

 الخُةوات نت ة٘ ؤ  الن ةاطر ھةظه  تُ ةب   ؤزةغى  ٖوامةل   ألازةغى، الن٣ةل  مناٞؿ  الؿ٩ا ،

 التالب :

 .عیاض   الن وطر نباٚ  -

 .الن وطر ب تٛحرات الخان  ال بانات ز ٘ -

 .الن وطر  ٣ضیغ -

 .الن وطر ازت اع -

 .التن ا في الن وطر اؾتسضام -

 یتُ ةب مةا ھةظا   الٗال٢ة  ھةظه ٢ةو  صعزة   دضیةض ندةا ٫  لالندةضاع، قةغخنا بٗةض

ةه ، الاع  ةاٍ بإؾة وب یةضزى ؤزةغ ؤؾة وب اؾةتسضام بإنةه  " ُٖبة  ال٣ةاصع ٖ ةض الةض٦توع  ٞبٗٞغ

ة  فةي   ؤزغ، متٛحر في بالتٛحر ما، متٛحر في التٛحر ا٢ترا  لضعز  م٣باؽ  اإلاتٛحةرات مة  مج ٖو

 ؾةال ا ؤ  موزب الاع  اٍ ی٩و     متٛحری ، بح  الخُب  الٗال٢  ٢و  صعز  یضعؽ ؤي "ألازغى 

 .منٗضما ؤ 
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 ؤ   ألابنةاء آلابةاء ؤَةوا٫ بةح  ٧الٗال٢ة  الُغصیة  الٗال٢ة  ٖلةى یةض٫ اإلاوزةب الاع  ةاٍ

 ٧االع  اٍ ٨ٖؿب  ٖال٢   زوص خال  في الؿالب  الاع  اٍ الضزل،   الاؾتاال٥ بح  الاع  اٍ

ٗةب   التٗ ةبم بةح   ؾة ٗ  خالة  فةي الؿةٗغ   اإلاُ وبة  ال٨ بة  بةح  الاع  ةاٍ ؤ  الٟحزیولةويي الت

تنةا ؤ  مٗنةاه اإلانٗةضم الاع  ةاٍ ؤما .ٖاصی   ٖلةى تؿةاٖض ال اإلاتٛحةرات اخةض فةي التٛحةر با جةاه مٗٞغ

 .َوله   الٟغص صزل بح  مخاله الٗال٢    ألازغ، اإلاتٛحر ٢ب   في التٛحر با جاه التن ا

ةا ، الاع  ةاٍ بة  اإلاتٛحةرات بةح  الاع  ةاٍ نٖو  ال٣اب ة  ٚحةر اإلاتٛحةرات   خةل التة  النٖو

 مة  النةٕو ھةظا ٞب٣ةاؽ ....التٗ ةبم مؿةتوى    ٧الةظ ١، الونةٟب  اإلاتٛحةرات ؤي ال٨مة  ل ٣بةاؽ

 مٗامل   التوا٤ٞ مٗامل   الا٢ترا ، مٗامل في  ت خل زان  ب ٗامالت الا٢تهاصی  الٓواھغ

 ی٣ةیـ الةظي البؿةبِ الخُةي الاع  ةاٍ مٗامةل ٞةبسو الخةاني النةٕو ؤمةا الغ بة ، الاع  ةاٍ

 .٢باؾاا ی ٨  الت  ال٨ ب  اإلاتٛحرات

ت ةاع فةي ألازةظ مة  البةض ؤٖةاله زةاء مةا يةوء ٖلةى  التن ةاات، بٖةضاص فةي الض٢ة  صعزة  الٖا

 ؤ  ی ٨ة  الةظي (ؤ٦ثةر ؤ )اإلاتٛحةر  دضیةض ٦ةظا    صةخبذ ٞٗةا٫  سُةبِ بٖضاص بلى نتونل ختى

ةضص نةٕو  دضیةض   اإلاكةغ ٕ، اإلانتجةات ٖلةى بالُ ةب ؾة بب  ٖال٢ة  ط  ؤنة  یٟترى  اإلاتٛحةرات ٖ 

 .زبر   تُ ب الت    اھت ام مدل ؾت٩و   الت 

II-6-6 )املخزحات: و املدخالت هما ج 

 الٗ  بة  زةال٫ الا٢تهةاصی  ال٣ُاٖةات مست ة٠ بةح  الت اصلبة  الٗال٢ة   هةویغ یةتم

  ويةبذ زةال٫ مة  ؾةن (، مٗبنة  )مةخال ػمنب  ٞتر  في  مسغزات مضزالت زضا ٫  في ؤلانتازب 

 ٦ ةةا .ألازةغى  ال٣ُاٖةةات ل٩ةةل ؤلانتةار مؿةةت ؼمات مةة  بختبازتةه مةة  ٢ُةةإ ٧ةل مةضزالت

 ھةظا ٞاٖ بة    تُ ةب  التن ةا، التسُةبِ، ٖ  بة  فةي  اإلاسغزةات اإلاةضزالت ن ةاطر تؿةتسضم

 ٧ل  ابئاا الت  التن اات  ٣اع   لظا اإلاناؾ   التن ا َغ١  م  َغی٣  م  ؤ٦ثر اؾتسضام ألازحر

 ب توؾةةِ ٞبإزةةظ  ٣اعبةةت  بطا ٖ باةةا ٞبٗت ةةض متُاب٣ةة  زةةاءت ٞةةةطا الُةةغ١، ھةةظه مةة 

 َةغ١  باؾةتسضام  طلة٪ اإلاؿةتسضم  الُغی٣ة  فةي النٓةغ یٗةض الازةتالٝ خالة  فةي   الت٣ةضیغات،

 .ٞاٖ ب  ؤ٦ثر ؤزغى   ن ا
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II-6-3 )الخؼیة: والبرمجة لامثلیة هما ج 

 اإلاةواعص اؾةتسضام بُغی٣ة   اةتم   ألامخ بة ، ن ةاطر ؤھةم مة  الخُبة  البرمجة  تٗتبةر

(1)الاةضٝ صالة   هةٛحر ؤ  تٗٓةبم زةال٫ مة  ؤ٦ثةر ؤ  متٛحةری  بةح  الٗال٢ة   نة٠ اإلاتاخة  فةي
 ، 

 ٢ب ة  ا٦بر)انةٛغ( ید٣ة٤ بكة٩ل مؿةتویا اا  دضیةض یةتم ھب٩ بة  متٛحةرات ٖلةى  دتةوي   التة 

 .الاضٝ لضال 

II-6-4 )خؼیة: اير دیىامىیة هما ج 

 ٞاةي الخُبة ، الٛحةر الن ةاطر مة  زضیةض  ؤنةوإ ٖلةى ألازحةر  الؿةنوات فةي التر٦حةز  ةم

 الت٣ بضیة  الن ةاطر  ٣ةضع ال التة  الؼمنبة  الؿالؾةل مة  ٦ حةر ٖةضص ؾة و٥  ونةب٠ ٖلةى ٢ةاصع 

 . ونبٟاا ٖلى

 ألازةغى، الن ةاطر مة  ٖةضص   ال٩اعجة    الٟوضة ى ن ةاطر نجةض الن ةاطر ھةظه بةح  مة 

 الا٢تهةاص فةي  ُ ب٣اةا    الٟحزیةاء، الغیايةبات مة  زةظ عھا  ال٩اعجة  الٟوضة ى نٓغیة  تؿةت ض

   خب اةا ی ٨ة  ال التة  م٣ٗةض  ػمنبة  مؿةاعات ھةي الٟوضة ى نٓغیة  بؾةاامات ؤھةم مة  .٢ بةل

  .الن ظز  َا٢  یٟو١  الظي   الٗكواجي الؿ و٥ بلى بياٞ  مبؿُ ، بن اطر صینام٨ب 

 مناا؛ ؤزغى  زُب  ٚحر ن اطر  وزض ال٩اعج ،   الٟوض ى ن اطر زانب بلى

  ن اطرsetar طاتي  اندضاع نبٛ  في ی خل بدبذAR    خؿب نٓامح  بح  یتدو٫ 

 .ال دذ مويٕو ٢ب   اإلاتٛحر

  ن اطرstar  تك ه ن اطرsetar الضال   إزظ الت  التدغی٪ نبٛ  ماٖضا 

 ال وزیؿتب٨ب .

 

II-3:الىما ج الغير ضببية ) 

 لاةا  اعیسبة  ببانةات ٖلةى الن ةاطر م  النٕو ھظا یٗت ض النٓامب ، ألاؾالبب م  نٕو ھي

حر ی٩و   بدبذ بالؼم ، ٖال٢   ؤیةام ؤ  ؾةاٖات ٖضص  ٩و   ٢ض منتٓم بك٩ل ال بانات ھظه  ٞو

 یٗتبةر .الؼمنبة  الؿالؾةل ٖ باةا یُ ة٤ مؿ ؿةل بكة٩ل مغ  ة  ؾةنوات ؤ  ؤقةاغ ؤ  ؤؾةابب٘ ؤ 

 ؤخةضاث ٖلةى بنةاءا اإلاؿةت٣ ل خةو٫  الاؾةتضال٫ ؤؾةالبب ؤھةم مة  الؼمنبة  الؿالؾةل  د بةل

                                                           
مظ٦غ ةه  فةي ٖ ةغ، ٖةا ٤ بة  ل ُالةب التُ ب٣بة  الضعاؾة  انٓةغ الُغی٣ة  ھةظه اؾةتٗ ا٫ خةو٫  اإلاٗ ومةات مة  ل  ؼیةض - 1

ٗالب  باإلا بٗات "التن ا  ،    ؿا .2008-2007  الجامٗب  الؿن  ب  ٣ضم، ص.ؤ بقغاٝ  دت "ؤلامضاص ق ٩ات ٞ 
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 مخةل الا٢تهةاصی  اإلااقةغات ٖلةى تٗبةر التة  الؼمنبة  الؿالؾةل مخةا٫ طلة٪  الخايةغ، اإلااضة  

 .ال ُال    ال٣ومي الضزل

لكةغ٦   الؿةنوی  م بٗةات فةي  ت خةل  جاعیة  مجةاالت في الؼمنب  الؿالؾل تؿتسضم ٦ ا

 فةي الؿة٩ا  حجةم   مٗبنة ، من٣ُة  فةي ألامُةاع ٦ بة  ٣٦بةاؽ ؤزةغى  مجةاالت زانةب بلةى مةخال،

حرھا مٗبن ، ص ل     .الٓواھغ م  ٚ 

 ل  بانةات صالة  ھةو اإلاؿةت٣ ل ؤ  ھةو   ؤؾا ة   اٞتةراى ٖلى الن اطر باظه التن ا یٗت ض

 ببانةات مة   ٣ةضیغھا ی ٨ة  الؼمنبة  ال بانةات لؿالؾةل اإلاؿةت٣  ب  ال٣ةبم ؤ  ب ٗنةى   اإلاايةب ،

 ن ةاطر الا جةاه ؤھ اةا ألاؾاؾةب  الُغ١  م  مج ٖو  الن اطر ھظه  تً     مايب ، ؾاب٣ 

 .ألا    الت ابض ن اطر   الؼمنب ، الؿالؾل  ٨ٟب٪ ن اطر   الٗام،
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 :خاثمة

  التن ةةا باإلا ُٗةةات هةةو  دضًةةض اإلاؿةةاع الٟٗةةوي ل   ُٗةةات اإلاؿةةت٣ لي ؤنةةغى م ةةا ؾةة ٤ 

ةةة٠ بٗةةةض  ا  ةةةالتةةة  مةةة  زالله   ال٣ةةةغاع  ط ا سةةةا لةةة٪ ٦ ةةةضزالت فةةةي ٖ  ُةةة  التسُةةةُِطالتةةة   ْو

 تم ٖ  ُة   صةخُذ الاندغاٞةات   بةرػ اه ُة  التن ةا فةي ٧ونةه ًًة    الةى خةض ٦ حةر ال٨ٟةاء  

ؿةاهم ب٣ةضع ٦ حةر فةي ا سةاص ال٣ةغاعات  الٟٗالُ  ل  اؾؿة  فةي اإلاغ نة  مة٘ ال ِئة  ا لخاعزُة  َ 

  غ٢ةةب اجاعهةةا مؿةةت٣ ال مةة٘  اُٖةةاء نةةوع  ل  اؾؿةة  ٖةة   وزههةةا اإلاؿةةت٣ لي مةة٘ الخةةض مةة  

 اإلاساَغ الت  ٢ض  وازه اإلااؾؿ  

ًتو٢ةةةة٠ الجانةةةةب الٗ لةةةةي ل تن ةةةةا باإلا ُٗةةةةات ٖلةةةةى ازتُةةةةاع الن ةةةةوصر اإلاناؾةةةةب مةةةة  بةةةةح  

ن ةةاصر ٦ُُٟةة   ٦ ُةة  خُةةذ نجةةض مةة  بةةح  ال٨ُُٟةة  مست ةة٠ ن ةةاصر التن ةةا التةة   ن٣ؿةةم بةةح  

ةةغ١ التنةةاْغ  الاؾ ُةة  ؤزةةغى  نجةةض ؤَةةغ١ خ٨ ُةة  َ  ةةة  مةة٘ َةةغ١ نٖو ًًةةةا ت٣هةةاء  الازت اٍع

مةةةةة  بةةةةةح  الُةةةةةغ١ ال٨ ُةةةةة  الُةةةةةغ١ الا٢تهةةةةةاصً   الؿةةةةة بُ   الٛحةةةةةر ؾةةةةة بُ   الزتُةةةةةاع الن ةةةةةوصر 

ضى الؼمن   مضى ٗ  نكاٍ اإلااؾؿ   اإلاُ اٖا  ٖض  مٗاًحر م  بُنها َنؿب البض م  مغ ألا

ةة٤ط ةةواٞغ ال ُانةةات الاػمةة   بٗةةض  مغاخةةل مدةةضص  مةة٘  لةة٪ البةةض مةة  ا  ةةإ منهجُةة  مد٨ ةة  ٞ 

ت اع ألا   مست ٠ الٗوامل اإلااجغ  في ص٢  التن ا. زض بٗح  الٖا

 



 

 
 

 

 

 الٟهل الخاني
 
 

ايُ   ال٣ُاؾُ   اإلا٣اعب  الٍغ

 ل تن ا باإلا ُٗات 
 

 

 يماسبت لٛاسٛت نهتُبؤ بانًبٛعاثاألٔل:  ًبحثان 

 انثاَٙ: يماسبت سٚاضٛت نهتُبؤ بانًبٛعاث ًبحثان 

 انًفاضثثثثهت بثثثثٍٛ انًُثثثثار  انمٛاسثثثثٛت نثثثثثانثا ًبحثثثثثان :

 ٔانشٚاضٛت نهتُبؤ بانًبٛعاث
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 (: امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات6الضصل )

 :ملدمة

مةةةةةةةة  الناخُةةةةةةةة  الٗ  ُةةةةةةةة   الٗ  ُةةةةةةةة  ًتةةةةةةةةاح الصاع  اإلا ُٗةةةةةةةةات الٗضًةةةةةةةةض مةةةةةةةة  الُةةةةةةةةغ١                

هةةةةي  ال٨ ُةةة الُةةةةغ١ ج تةةةت ا  ؤ   مٗٓةةةم الضعاؾةةةةاتؤالا ال٨ُُٟةةة   ال٨ ُةةةة  ل تن ةةةا باإلا ُٗةةةةات 

ايةةةةةةةُ  َةةةةةةةغ١     ٦ثةةةةةةةر ص٢ةةةةةةة  ٧ونهةةةةةةةا  تٗت ةةةةةةةض ٖلةةةةةةةى مُُٗةةةةةةةات ع٢ ُةةةةةةة  بدخةةةةةةةألا ا٢نةةةةةةةإ  ص اتؤ   ٍع

ُةذ  اخهاثُ  ر طان ةهةا بُن نجةض  مة  تُٗي نتاثج  ا٢ُٗ  بُٗض  ٖ  الخضؽ   التس ةح  خ

ايةةُ  ٧ةةل منهةةا طن ةةاال٣ُاؾةةُ      مةةا زةة  ٖالُةة  مةة  الض٢ةة  فةةي ٢ُةةإع ص ٞٗالُتهةةا    ج تةةتؤر الٍغ

ر ً ٨ةة  ا  تُٗةةي نتةةاثج ع٢ ُةة  ٢ٍغ ةة  الةةى الوا٢ةة٘ الٗ مةة  ط٦لةةى الن ةةاخُةةذ ا  ماؾؿةة  مةةا  

لةةةى قةةة٩ا٫ اإلاُةةةغ ح ٦ُةةة٠ ً ٨ةةة  ازتُةةةاع الن ةةةوصر ألا   ؤلا ؤالا  ؾةةةاؽ ؤي ؤًٞةةةل مةةة  بُنهةةةا ٖ 

 ص٢  بالنؿ   ل ٓاهغ  اإلاضع ؾ  ٦ثر نؿب  ألانت٣اء ألااإلاٟاي   إل  ٗاًحر م ما هي 

 :١ ل   اخذ التالُ  في الٟهل الخاني  نتُغ ؤل٪ اع اًنا الى ط لتبُا          

 

 ( 1اإلا دذ): .م٣اعب  ٢ُاؾُ  ل تن ا باإلا ُٗات 

 

 ( 2اإلا دذ): .ايُ  ل تن ا باإلا ُٗات  م٣اعب  ٍع

 

 ( 3اإلا دذ): .ايُ  ل تن ا باإلا ُٗات  اإلاٟاي   بح  الن اصر ال٣ُاؾُ   الٍغ
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 (: ملاربة كياضية للحيبؤ باملبيعات0املبدث )

(I) اللياس ي الحدليلي: هما ج الاكحصاد 

I-0:هما ج الطالضل الشمىية ) 

غ خالة  فةي نؿةتٗ  اا التة  التن ةا ن ةاطر مست ة٠ بلةى نتُةغ١  ؾةٝو اإلا دةذ ھةظا فةي   ةٞو

 متٗا٢ ة ، ػمنبة  ٞتةرات ٖبةر ا٢تهةاصي متٛحةر  ُةوع  ٖة  ٖ ةاع  ألازحةر  ٞاةظه ػمنبة ، ؾ ؿة  

 ز بة٘ ن ةو لتةإجحر النااثبة  اإلادهة   الخالة  ھةظه فةي ی خةل   مؿةت٣ل متٛحةر الؼم  یٗتبر بدبذ

 .التاب٘ اإلاتٛحر في التإجحر طات الٗوامل

   الؼمنبة ، الؿالؾةل  د بةل مة  انُال٢ةا اإلاؿةت٣ ل  دضیةض فةي الن ةاطر ھةظه تؿةتٗ ل

 لاولةت آلاؾةب   الت ابةضات اإلاتدغ٦ة ، اإلاتوؾةُات ھةي ب٨ثةر  تؿةتٗ ل التة  الن ةاطر بةح  مة 

 .٦بجز زح  بو٦ـ َغی٣    الٗام،  الا جاه  ینثر،

I-0-0 )الشمىیة: الطلطلة كىاهين و أھداف و مىىهات 

ة  "ؤناةا ٖلةى الؼمنبة  الؿ ؿة   تٗةٝغ  مغ  ة  مٗةح  بخهةاجي إلااقةغ ال٣ةبم مة  مج ٖو

 م خ ة  ػمنبة ، ؾ ؿة   مة  زةؼء   خةل بالُ ةب الخانة  ال بانةات   ػمنة ، تؿ ؿةل خؿةب

(1)ؾن  ؤ  قاغ ؤ  ببوم  اعیسبا
". 

ة٤ ؤزةظت ػمنب  مكاھضات مج ٖو  ھي الؼمنب  الؿ ؿ    ٧ال بانةات َ بعةي  غ یةب ٞ 

وبة ، ٦ بةات خبةذ مة  الجةو، بدالة  الٗال٢ة  طات ُةاع، الَغ   ؤھةم الخةغاع ،  صعزةات  ألام

غ  ؤلاخهةاثب  ال بانةات باؾةتٗ ا٫ اإلاؿةت٣ ل ٖة  التن ةا الؼمنبة  الؿ ؿة   اؾةتٗ االت  اإلاتةٞو

 الؿةحر خغ٦ة  اػصخةام مخةل ال بانةات، فةي  ت٨ةغع  التة  الةض عات ا٦تكةاٝ زانةب بلةى اإلااضة  ، ٖة 

 .ؾاٖات ز ـ ٧ل

 ٞتةر    ٣اب اةا الؿ ؿة   ب ؿةتوى  الؼمنبة  الؿ ؿة   فةي ل  اقةغ ٖضصیة  ٢ب ة  ٧ل  ضزى

 ب ض ؾ٩ا  ٖضص في یت خل ؤ الھ ا ػمنب ، لؿ ؿ   مؿتویح  م  مت٩ونا زض ٫  لضینا مخال ػمنب 

 .ؤلاخهةاثب  ال بانةات یسةو ٞب ةا ؤمةا .مٗبنة  ػمنبة  ٞتةر  زةال٫ اإلاوالبةض ٖةضص جانباةا   مٗةح ،

 ٢ؿ ح : بلى  ٣ؿب ا ا ٞب ٨ 

 .مٗبن  لخٓ  في الٓاھغ  مؿتوى    خل لخٓب  ببانات -

                                                           
1 - Christian Marmuse, les aides a la décision, 2edition, éditions fernan 1983, p143. 
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 ؤ  ؾةن  ؾةواء مٗبنة  ػمنبة  ٞتر  زال٫ لٓاھغ  مجامب٘ ٖ  ٖ اع  ھي   مجالب  ببانات -

 ....ؤؾ ٕو

 ؤناةا الؼمنبة  الؿ ؿة   مؿةتویات مة  التإ٦ةض مة  بةض ال صةخبذ، التن ةا ی٩ةو   ختةى  

 :بیناا ٞب ا ل  ٣اعن  ٢اب  

  اإلا٣اعنة   ٩ةو   ختةى متؿةا ی  ػمنبة  ٞتةرات الؼمنبة  الؿ ؿة   مؿةتویات  سةو ؤ 

 .م ٨ن 

  ؤ   الیة  ؤ  ب٢ ب ةا ٧ةا  ؾةواء مٗح ، ب ٩ا  زان  الؿ ؿ   مؿتویات ز ب٘  ٩و   ؤ 

 .ماؾؿ 

  ٖة  التٗ حةر.موخةض  الؼمنبة  الؿ ؿة   مؿةتویات لج بة٘ ال٣بةاؽ  خةض   ٩ةو   ؤ 

 اع ٟةإ ؤجةغ  سٟةي الجاعیة  ألاؾةٗاع أل  الخابتة ، باألؾةٗاع الؼمنبة  الؿ ؿة   مؿةتویات

  .مويٖو  ٚحر اإلا٣اعن   جٗل   ألاؾٗاع

  موخض  الؼمنب  الؿ ؿ   مؿتویات ز ب٘ ٢باؽ َغی٣   ٩و   ؤ. 

I-0-0-0 )الشمىیة: الطلطلة مىىهات 

  اإلاؿةت٣ ل، اإلااضة  ، فةي الؼمنبة  الؿ ؿة   ؾة و٥  دضیةض فةي  ٟبةض اإلا٩ونة  الٗنانةغ

 التالب : الٗنانغ بلى   ن٣ؿم

I-0-0-0-0 )الاثجاھیة  الحغيرات(T)  : 

 ال لٓةاھغ  التضعیجبة  التٛحةرات ٖة  تٗبةر   الؼمنبة  الؿ ؿة   خغ٦ة  فةي ؤؾاؾةب  ھةي

  ٢تةا ٞتؿةتٛغ١  الُوی ة ، الٟتةرات فةي زةضا  اضةخ   ٩ةو   ؤناةا بال ال٣هةحر  الٟتةرات فةي  الخةٔ

 یؼیةض ھةظا یومنةا فةي الؿة٨غ اؾةتاال٥ مةخال الاؾةت غاع،   الضی ومة  نةٟ  ی٨ؿة اا م ةا َةویال

 ٖةضص  ػیةاص  اإلاةاص ، لاةظه الٗةالم  ؤلانتةار لؼیةاص  عازة٘  ھةظا اإلااضة  ، بةال٣غ   باإلا٣اعنة  ٦خحةرا

 .مٗیكتام مؿتوى    دؿ  الؿ٩ا ،

 الٗةام ٞاال جةاه ؾةالب، ؤ  موزةب ب بةل ی٩ةو   اإلاكةاھض  ل ٓةاھغ  اإلاتةضعر ٞةالتُوع 

 مةضاع ٖلةىه بُ بٗتة یتزایةض (موزةب ا جةاه ؤي)  هةاٖضیا ی٩ةو   الُویةل اإلاةضى فةي ل ٓةاھغ 

 .طل٪ ٚحر بلى ....ال٨اغباء  اؾتاال٥ النامب ، الض ٫  م  ٦خحر في الؿ٩ا  ٦ٗضص الؼم ،
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 الؿة ٘ ٧ا٢تنةاء الةؼم  مةضاع ٖلةى  تنةا٢و التة  الٓةواھغ یسةو الؿةالب الا جةاه ؤمةا

 اإلا ونة ، ٚحةر ٧الت ٟؼیونةات بضی ة ، ؤزةغى  ؾة ٘ ازتةرإ   التجضیةض بًٟةل الان٣ةغاى فةي آلازةظ 

مد اةا  خ ةت  التة  ال٨ حةر  اإلاةض  فةي الخبةو٫  مخةل ل ٓةاھغ  التةضعیيي الازتٟةاء بلةى باإليةاٞ 

 .الن٣ل ٧وؾب   الؿباعات

  ٢تةا اؾةتٛغ٢ت    ضعیجبة  بهةٟ    ةت التٛحةرات ھةظه ؤ  ألامخ ة  ھةظه مة   یتطةر

 فةي الٗةام صعاؾةته لال جةاه ٖنةض ؤلاخهةاجي ما ة   تسلةى ھنةا  مة  ٢ةغ ، بلةى مةخال یهل ٢ض َویال

 ٦ةظا  الٗاصیة  الٓةغ ٝ فةي الٓةاھغ  ؾةحر  نة٠ مة    ٨نة  ٢اٖةض ، بلةى الونةو٫  مدا لتةه

 .ؤؾ اباا إلاٗٞغ    ابضا الاندغاٞات م٣ضاع ٢باؽ

I-0-0-0-6 )الضصلیة  املىضمیة الحغيرات(S:) 

 فةةي بانتٓةةام  دةةضث تٛحةةرات  ھةةي ال٣هةةحر، اإلاةةضى فةةي اإلاضع ؾةة  الٓةةاھغ  تٛحةةر   ةةح 

 فةي اللخةوم اؾةتاال٥ ْةاھغ  الخٓنةا ٞ ةو  ،(1)اإلاواؾةم ؤ  ٧الٟهةو٫  متٗا٢ ة  ػمنبة   خةضات

 ٖلةى الُ ةب یسةو ٞب ةا ؤمةا .ؾةن  ٧ةل مة  ألايةىى ٖبةض زةال٫ ٦خحةرا  ةؼصاص نجةضھا الجؼاثةغ

 التبریةض ألزاةؼ  اإلا٨خة٠ لالؾةتٗ ا٫ طلة٪   الهةب٠، ٞهةل ٖ بةه فةي الُ ةب ٞحةزصاص ال٨اغبةاء

 ٚةاػات ٖلةى ل ُ ةب بنؿة   ال٨ٗةـ یدةضث بین ةا .ال ةاعص  الٟهةو٫  فةي ٖ بةه الُ ةب ٞبةن٣و

 فةةي الٗ بةةا ٧الاًةةاب ال ةةاعص  اإلانةةا٤َ   الٟهةو٫  فةةي بدةةض  ٖ باةا الُ ةةب ٞحةةزصاص التضٞئة 

 .الخاع  الٟهو٫   ین٣و في الجؼاثغ،

I-0-0-0-3 )الدوریة  الحغيرات(T): 

 ٢ةض ؾةٗات   بةإَوا٫ ل٨ناةا   الؼمنبة  الؿالؾةل فةي ل  بانةات التٛحةر ص ع  ؤ  ٞتةر   ٣یـ

 الةض ع  مغاخةل مة٘ مغاخ اةا  تناؾةب بدبةذ الا٢تهةاصي النكةاٍ ؤجةغ   ةح    مست ٟة ،  ٩ةو  

 .ال٨ؿاص جم ٞالغ٧وص الغ ار بلى الانتٗاف ٞ   الا٢تهاصی ،

                                                           
 "التسُةبِ مظ٦غ ةه فةي مد ةض م٨بةضف الُالةب :التُ ب٣بتةح  الضعاؾةتح  انٓةغ اإلاوؾة ب  اإلاغ٦ ة  ٖلةى ل ٨كة٠ - 1

 ؾةاھض  الُالةب .   ؿةا  2005-2004الجامٗبة    الؿةن   "الغیايةب  البرمجة  ؤلاز البة  باؾةتسضام ل ُا٢ة  ؤلاز ةالي

-2005الجامٗبة   الؿةن  "ل تن ةا نٓةام  ية٘ مة٘ الهةنازي فةي اإلابةضا  التن ةا ن ةاطر   َةغ١  "مظ٦غ ةه فةي ال٣ةاصع ٖ ةض

    ؿا . ب  ٣ضم، ص.ؤ بقغاٝ ،  دت2006
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 بكة٩ل  تٗا٢ةب منتٓ ة ،  جٗ اةا زاعزبة  ٖوامةل الؼمنبة  الؿ ؿة   ٖلةى  ةاجغ ٦ ةا

 مة  ٞترات الغؤؾ الب  بالض ٫   دل مخال  ٣غی ا، ؾنوات ٖكغ  ٧ل مٗبن  ٞترات زال٫ منتٓم

 . ال٨ؿاص الغزاء

I-0-0-0-4 )الضجائیة  أو العارطة الحغيرات(R): 

 ٖةاص  تٗةؼي    الةظ٦غ، الؿةالٟ  اإلاغ٦ ةات فةي  ةضزل لةم التة  الٗوامةل مة    ٣ةم ما  ه٠

 ٖةاص  ٖ باةا یُ ة٤   منتٓ ة  ٚحةر ٖوامل ٖ  ٞتنتج . ٟؿحرھا ی ٨  ال الت  ألازُاء بٌٗ بلى

 ةاجغ  التة  الٟبًةانات ؤ  ٧ةالخغ ب الُاعثة  الُ بٗبة  الٗوامةل مةخال اإلاهةاصٞ ، ٖوامةل اؾةم

 .ؤلانتار ٖلى

I-0-0-6 )الشمىیة: الطالضل ثدلیل أھداف 

 الت٣  ةات  ٣ بةل مة٘ مةا، لٓةاھغ  ؤلاخهةاجي الوية٘ بتدضیةض تؿة ذ الؼمنبة  الؿالؾةل

وب الٛحر ننا ما  ھظا ٞباا اإلاٚغ
ّ
 .الا٢تهاصي التد بل م  ی ٨

I-0-0-6-0 )الحىكعات: إعداد 

ة  ھةو ماؾؿة  ؤ  بنتةايي ٞةٕغ ؤي مؿةحري  ٖلةى اإلاُغ خة  اإلاكةا٧ل ؤ٦ثةر  ٢ةت،  مٗٞغ

ةضاص اإلاؿةتٗ    اإلا٣ةاییـ بةح  م    ؤلانتايي، الٟٕغ  نكبِ  ٦بٟب  الا جةاه  ھةو الت٣ةضیغات إٖل

 .الضعاؾ  ٖ باا یتم الت  الٟتر  خؿب ی٩و   ھظا   ل ن و، الؿنوي  اإلاٗض٫ ؤ  الٗام

 ٖلةى   تةض ٞتةر  زةال٫ الٗةام الا جةاه اؾةتٗ ا٫ ب   ألازةل متوؾةُ  ل ٟتةر  الت٣ةضیغ (1

 یُٗي: مخال ؾنوات ز ـ

 زةال٫ الؿةاب٣  الةو حر  نٟةـ ٖلةى الن ةو اؾةت غ بطا اإلاُ وبة  الُا٢ةات ٖة  ٨ٞةغ  -

 .اإلاُٛا  الٟتر 

 الٗةةام الا جةةاه  ٣ةةضیغات زةةال٫ مةة  طلةة٪   الن ةةو ببُةةاء ؤ  بؾةغإ ٖة  ٨ٞةغ  -

ٞةة  الضعاؾة . مدةل ل ؿنوات ٗةض٫ ٖ  بةه   اإلااضة   فةي الانسٟايةات ؤ  الؼیةاصات م

ة  مةا ھةظا   الٓةغ ٝ، خؿةب  صةخبدات یؿةتضزي مغزٗةا یكة٩ل
ّ
 ؤزةظ مة  ی ٨

 .ؾ ب   ٢غاعات

ٗةض٫ ؾةن ، 20 بلةى 15 مة    تةض الُوی ة ، ل ٟتةر  الت٣ةضیغ (2  فةي اإلااضة   اإلاالخةٔ الن ةو ٞ 

 ؤنٓ   ؤزغى  تؿتٗ ل ھظا ٖلى   ؾغی٘، الت٣ن  الت٣ضم ی٩و   ٖنضما ؤ٦ثر مبرعا ی٩و  

 .ؤلانتايي الٟٕغ مؿتوى  ٖلى ٖ باا ندهل الت  النتاثج  صخبذ ؤزل م  ل ت٣ضیغ
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I-0-0-6-6)  ما: ملػزو  إلاخصائي الىطع ثددید 

 طلة٪   ٦ غزة٘، اٖت ةاعه ی ٨ة  صعاؾةتاا اإلاةغاص الٓةاھغ  لن ةو ؤلاخهةاجي الوية٘  دضیةض

 الواخةةض بًةغباا اإلاوؾة ب  التٛحةرات   الٗةام، الا جةاه خؿةاب بٗةض بخهةاجي ن ةوطر ببنةاء

 .الٗكواثب    الض عی ، الت٣  ات بھ ا٫ م٘ باألزغ،

 ٞةطا إلاكغ ٖه، الٗالي التهٝغ م٣اعن  اإلاكغ ٕ إلاؿحري  یتبذ ؤلاخهاجي الن وطر ٞاظا

 ؤ  ص عیة  ْةغ ٝ ٖة  نا جة  الؼیةاص  ھةظه ٞتٗتبةر الن ةوطر، مة  ؤ٦بةر اإلا بٗةات حجةم ؤ    ةح 

ب )ٖكواثب (  .ْٞغ

I-0-0-6-3)  املزاكبة: مػاول خل 

 ٞ  بٗةات اإلاوؾة ب ، الت٣  ات ٢باؽ ھو الؼمنب  الؿالؾل لتد بل اإلاا   النتاثج م 

ٗةٌ فةي  ؼایةض تٗةٝغ مةخال مٗبنة  ؾة ٗ   ھةظه ٞ ة  ؤزةغى، ٞهةو٫  فةي   ةاَا   الٟهةو٫  ب

 مة٘ یتواٞة٤ الةظي بالكة٩ل الٟهةو٫  ٧ةل بةح  ال٣اصمة  الؿةن  م بٗةات  ةوػٕ ؤ  یجةب اإلاالخٓة 

 .الت٣  ات اإلاوؾ ب 

  ٩ةو   مةخال لتنٟبةظه، مسُةِ بٖةضاص ھةو   ؤال الاةضٝ  دضیةض فةي یت خةل اإلاغا٢ ة  ٞنٓةام

غ  ٦ بةات بوزةوص تؿة ذ ؤلانتةار ٢ةغاعات    ؤلانتةار  ٩ةالب٠  سٟةبٌ مة٘ ٞهةو٫  ٧ةل فةي متةٞو

 .ی ٨  ما ؤصنم بلى التسؼی 

I-0-0-6-4 )فیھا املزاىب اير الحللبات مً ثللیل: 

 ھظه َ بٗ    حجم ٢باؽ ؤم٨  ٞةطا اإلاوؾ ب ، بالت٣  ات یتإجغ الا٢تهاصي النكاٍ

ٞهة ت  بطا نجاخةا الُغی٣ة  ھةظه  دٓةم   صةخبذ، بكة٩ل اإلاكة٩   ؤ  الٓةاھغ  ٞت٣ةضع ألازحةر 

  .الض عی  اإلاغ٦   ٖ    الٗام، الا جاه ٖ  اإلاوؾ ب  اإلاغ٦  

وبة  الٛحةر الت٣  ةات مة  ی٣ ةل الخالة  ھةظه فةي الؼمنبة  الؿالؾةل  د بةل  ٞباةا، اإلاٚغ

   ٖامة ، بهةٟ  الا٢تهةاصي ل نكةاٍ ؤلاخهةاجي الوية٘  د بةل فةي الا٢تهةاصیو    یؿةاٖض

 النكةةاٍ  نٓةةبم بٛبةة  بالتةةضزل الٗامةة  الؿةة ُات  ةةت ٨  ختةةى الخُحةةر  النتةةاثج  جنةةب

 .الا٢تهاصي
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I-0-0-6-5 )الاكحصادي: الحدلیل 

  الؼمنب  الؿالؾل  د بل ب 
ّ
ة  مة  ؤلاخهةاثبح  الا٢تهةاصیو   ی ٨  الن ةو خغ٦ة  مٗٞغ

مست ة٠  ال ةاخخو   ا٦تكة٠  ٢ةض  نتجاةا، التة   ال٣ةوى  الةض عات، بضعاؾة   طلة٪ ل ٓةاھغ ،

 ٖنةه  نةتج الةظي التؿ ؿةل  ويةبذ ٢هةض َوی ة  ؤ  متوؾةُ  ؤ  ٢هةحر  ٧انةت ؾةواء الةض عات

 .الض عات ھظه

I-0-0-3 )الشمىیة: الطالضل ثدلیل كىاهين 

 للخغ٦ة  الغثیؿةب  م٩ونا اةا ٞهةل ھةو الؼمنبة  الؿالؾةل التد بةل مة  الاةضٝ ب 

ب  التٛحرات  برػ ختى الا٢تهاصی   م  ٧ل یؿتسضم ٦ ا الخام،  إجحرھا ٢باؽ ی ٨    النٖو

 ٖنانةغ بةح  الخ٣ب٣بة  ل ٗال٢ة  زبةض ٦ت٣غیةب الًةغب خانل ن وطر   الج ٘ خانل ن وطر

 .ال بانات  ٓاغھا الت  الؿ ؿ    م٩ونات

I-0-0-3-0 )الجمعي الخػيل: 

٧ةل  ز ة٘ ٖة   نةتج اإلاضع ؾة  الٓةاھغ  ؤ  الا٢تهةاصی  الخغ٦ة  ؤ  اإلاٟاةوم ھةظا خؿةب

(1)التالب  باإلاٗاصل  ٖناا  یٗبر اإلاغ٦ ات،
: 

Y= T + S + C + R 

:Y  الا٢تهةاصی  الخغ٦ة  ٖلةى تٗبةر التة  الخةام ؤلاخهةاثب  )اإلاُٗبةات اإلاضع ؾة  الٓةاھغ  ٢ب ة 

 الوا٢ٗب (.

T :  الٗام الا جاه مغ٦   ٢ب. 

C :  ب ( )ؤ  الض عی  اإلاغ٦   ٢ب  الٓٞغ

R :  الٗكواثب . اإلاغ٦   ٢ب 

S :  اإلاوؾ ب  اإلاغ٦   ٢ب. 

 مئوی . ٦نؿب   لیـ ٖضصی  ب٣ب   الؼمنب  الؿ ؿ   ٖ  التٗ حر یتم  

I-0-0-3-6 )الظزبي: الخػيل 

 الؼمنبة ، الؿالؾةل  د بةل فةي قةاج٘  ٣ بةضي ن ةوطر الًةغبي التكة٩ل ن ةوطر یٗتبةر

٦ ةا  الؿةاب٣ ، ألاعبٗة  الٗنانةغ يةغب خانةل ھةي ل ؿ ؿ   ألان ب  ال٣ب   ؤ  یٟترى بدبذ

                                                           
ات صیوا  الونٟي، ؤلاخهاء بغ ؽ، ال ٦غیؿتبا  لو٧ایو ، زا٥ .ص - 1  .2 م ، 1988 الجؼاثغ الجامٗب  اإلاُ ٖو
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 الٗغيةب  اإلاوؾة ب ،     الض عیة ، اإلاغ٦ ةات زةضاء ٖة   نةتج Yةلة الخ٣ب٣بة  ال٣ةوى  ؤ  نٗتبةر

٣ا ل  ٗاصل  ألاعبٗ  الؿ ؿ   ٖنانغ   Yبح   الٗال٢    تدضص )الٟجاثب (،  :(1)التالب  ٞ 

Y = T x S x C x R 

اإلا٩ونةات  مة  م٩ونة  ٧ل ٖؼ٫  ؤ  الٓاھغ  م٩ونات مٗٞغ  ھو التد بل ھظا م  اإلا٣هوص

ة  خةضى ٖلةى  الٗاعية   الض عیة ،  اإلاوؾة ب ، الا جاھبة ،  الٓةاھغ  ٖلةى  إجحرھةا مةضى إلاٗٞغ

ٖنةةه ب٣ب ةة   یٗبةر الٗةةام الا جةةاه بةإ  التإ٦ةةض یجةةب اإلاٗاصلة  الؾةةتسضام   .الضعاؾةة  موية٘

 .مئوی  ٦نؿ   ٖناا یٗبر ألازغى  الٗنانغ بین ا ٖضصی ،

اع بم بةصزا٫ الج ٘ خال  بلى الًغبي التك٩ل اؾت ضا٫ ی ٨  ٦ ا  :(2)ال ٚو

LogY = LogT + LogC + LogS + LogR 

  اخةض  ٧ةل  جغبة  مة  ل ةض اإلاضع ؾ ، الٓاھغ  ٖلى ؤًٞل نتاثج الُغی٣  تُٗي ختى  

غ  اإلاُٗبات ٖلى  اإلاست ُ . الُغی٣  اؾتٗ ا٫ نؿتُب٘ ٦ ا ، اإلاتٞو

I-0-0-3-3 )املخحلؽ: الخػيل 

  ٨تةب   الؼمنبة  الؿ ؿة   نٟةـ فةي  زضاثبة   ج بٗبة ، ٖال٢ة  اإلاسةت ِ التكة٩ل خالة  فةي نجةض

  Y = T + C + S x R :٧األتي

 الونةٟب ، الناخبة  مة  مٟبةض یٗتبةر ألاؾاؾةب  مغ٦ ا اةا بلةى الؼمنبة  الؿ ؿة   ٞتد بةل

 ی ٨ةة  ؤ لةي بت٣غیةةب ی ةةضنا هؤنةة ٦ ةةا مؿةةت٣  ، اإلاغ٦ ةات ھةةظه  ٩ةةو   ؤ  بكةةٍغ  التد ب بة 

 ٖغضة   تٛحةر ؤي خةض ث أل   ا٢عةي ٚحةر ی٩ةو   ٢ةض الاٞتةراى ھةظا ل٨ة  .التن ةا فةي اؾةتسضامه

 .الؼمنب  الؿ ؿ   مغ٦ ات ٖلى یاجغ الُ بٗب  ٧ال٩واعث

I-0-0-4:ثدليل الطالضل الشمىية ) 

ب  ٖ  ُةةةةةة  التد ُةةةةةةةل فةةةةةةةي ن ةةةةةةاطر الؿالؾةةةةةةةل الؼمنُةةةةةةة  تهةةةةةةتم باؾةةةةةةةتسالم الخهةةةةةةةاثو 

غاى الن ظز ،  م  ؤه ها:   الجوهٍغ  ل ؿ ؿ   الؼمنُ  بُٛ  الاؾتٟاص  منها أٚل

 

                                                           
 .279 م ؾاب٤، مغز٘ بغ ؽ، ال ٦غیؿتبا  لو٧ایو ، زا٥ .ص - 1

2 - D. J. védrine, E. bringuier, A. Brisard; Techniques quantitatives de gestion ; ed Vuibert gestion 1985 

Paris ; P19.  
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I-0-0-4-0 الطياق العزض ي )(Stochastic Process)  : 

ً خةةل الةةؼم . هةةو  T، خُةةذ         الؿةةُا١ الٗغضةة    الةةظي نغمةةؼ لةةه بةةالغمؼ  

ٖ ةةةاع  ٖةةة  ٖاث ةةة  مةةة  اإلاتٛحةةةرات الٗكةةةواثُ  مغ  ةةة  ٖبةةةر الةةةؼم .  لتدضًةةةض التوػَةةة٘ الاخت ةةةالي 

ةةةةةةةةةةةةةة   وػَةةةةةةةةةةةةةة٘ الاخت ةةةةةةةةةةةةةةا٫ ل٩ةةةةةةةةةةةةةةل الٗةةةةةةةةةةةةةةاثالت الجؼثُةةةةةةةةةةةةةة  اإلانتهُةةةةةةةةةةةةةة   لهةةةةةةةةةةةةةةظا الؿةةةةةةةةةةةةةةُا١، ًجةةةةةةةةةةةةةةب مٗٞغ

               . 

٨تةةةب ٖلةةةى الكةةة٩ل          بطا ٧ةةةا   . ؤمةةةا بطا X(t)ٞةةةة  الن ةةةوطر مؿةةةت غ، ٍ 

  
ً
٨تةةةب ٖلةةةى               ٧ةةةا  الةةةؼم  من٣ُٗةةةا ٞن٣ةةةو٫ ٖةةة  الن ةةةوطر ؤنةةةه منٟهةةةل، ٍ 

(Xt)الك٩ل 
(1). 

I-0-0-4-2 الصدمات العػىائية )(White Noise)  : 

 :(2)هي ن وطر مؿت٣غ خُذ   الهضمات الٗكواثُ  

{

                               

    
     

 

                 

 

 

I-0-0-4-3 دالة الارثباغ الذاجي )(ACF)
(3): 

تهتم هةظه الضالة  بضعاؾة  الٗال٢ة  بةح  الؿ ؿة   طاتهةا، ؤي ال٨كة٠ ٖة  الاع  اَةات 

، Kػمنُةةة  م٣ةةةضاعها ؾ ؿةةة   مؿةةةت٣غ  ٖنةةةض ٞجةةةو      الضاز ُةةة  ل ؿ ؿةةة   الؼمنُةةة . لةةةت٨  

 :(4)بالٗال٢ نٗٝغ صال  الاع  اٍ الظاتي 

     
            

√     √       

                          

                                                           
1- M. David, J-C Michoud, La prévision : approche empirique d’une méthode statistique ; Ed Masson, 

Paris France, 1989, p : 33. 
2- Michel Tennhaus, Méthodes statistique en gestion en gestion, Dunod, Paris, France, 1996, p 286. 

3 - ACF  :هي ازتهاع لةAuto Correlation Function. 
4 - J.C.Usunier, Pratique de prévision à court terme: Conception de système de prévision, Éd 

Dunod, Paris,France, 1982, p : 45. 
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 صال  الاع  اٍ الظاتي؛:   خل p(k)خُذ:  

 .          : ً خل الت اً  اإلاكتر٥ بح  اإلاتٛحًر               

ؿمى اإلاندنى ال ُاني لضال  الاع  اٍ الظاتي بة  َCorrelogram. 

ةةةةةة  ال٣ةةةةةةُم الخ٣ُ٣ُةةةةةة  إلاٗةةةةةةامالت الاع  ةةةةةةةاٍ   مةةةةةة  الناخُةةةةةة  الٗ  ُةةةةةة ، ال نؿةةةةةةتُُ٘ مٗٞغ

الةةةةظاتي ل  جت ةةةة٘،  بالتةةةةالي ن٣ةةةةوم بت٣ةةةةضًغها بواؾةةةةُ  صالةةةة  الاع  ةةةةاٍ الةةةةظاتي ل ُٗنةةةة ، خُةةةةذ 

 :(1)ما ًلي k ت خل صال  الاع  اٍ الظاتي ٖنض الٟجو  

 

 ̂     
∑      ̅        ̅  

     

∑      ̅   
   

               

 

     ٍ  ٨  خؿاب الهُٛ  م  بُانات ُٖن  ٖلى الندو التالي: 
    

    
 

𝛾خُذ: 
̂
   

∑     ̅        ̅ 

   
 

 : 𝛾
̂
    

∑     ̅  

 
 

T حجم الُٗن : 

ن٣و٫ بط  ٖ  ؾ ؿ   ؤنها مؿةت٣غ  بطا ٧ةا  مٗامةل الاع  ةاٍ الةظاتي ٌؿةا ي الهةٟغ 

ةةةةةةب منةةةةةةه ألي ٞجةةةةةةو  ؤ٦بةةةةةةر مةةةةةة  الهةةةةةةٟغ، ؤي ؤنةةةةةةه فةةةةةةي هةةةةةةظه الخالةةةةةة  ًجةةةةةةب ؤ   ةةةةةةنسٌٟ  ؤ  ٢ٍغ

، ؤمةةةةةةا بطا ٧انةةةةةةت الؿ ؿةةةةةة   ٚحةةةةةةر مؿةةةةةةت٣غ ، ٞةةةةةةة  Kالاع  اَةةةةةةات الظا ُةةةةةة  بؿةةةةةةٖغ  ٧  ةةةةةةا اع ٟةةةةةة٘ 

٣هةةةةا، لهةةةةضٝ الخهةةةةو٫ ٖلةةةةى ؾ ؿةةةة   مدولةةةة   مؿةةةةت٣غ ،  الخُةةةةو  ال٣اصمةةةة  هةةةةي مدا لةةةة   ٍٟغ

                 ٦إنةةةةه ؾ ؿةةةة   مٟغ٢ةةةة ، ٩ًةةةةو  لةةةةضًنا:      باؾةةةةتٗ ا٫ 

        

بٗةةةةةةةض اؾةةةةةةةتٗ ا٫ الٟغ ٢ةةةةةةةات ل ؿ ؿةةةةةةة  ، ً ٨ةةةةةةة  النٓةةةةةةةغ بلةةةةةةةى ٧ةةةةةةةل مةةةةةةة  الغؾةةةةةةةم ال ُةةةةةةةاني 

ل ؿ ؿةةةةة   اإلاٟغ٢ةةةةة   صالةةةةة  الاع  ةةةةةاٍ الةةةةةظاتي، لهةةةةةضٝ التإ٦ةةةةةض مةةةةة  ٖةةةةةضم  زةةةةةوص مكةةةةة٩ل ٖةةةةةضم 

                                                           
 .203ص. قُخي مد ض، مغز٘ ؾاب٤، م  -1
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ٚحةةةةةةةةةةةةر مؿةةةةةةةةةةةةت٣غ  نوانةةةةةةةةةةةةل خؿةةةةةةةةةةةةاب الٟغ ٢ةةةةةةةةةةةةات ٖلةةةةةةةةةةةةى الكةةةةةةةةةةةة٩ل:   الاؾةةةةةةةةةةةةت٣غاع. بطا ب٣ُةةةةةةةةةةةةت  

                     

مغ   اخض  ٖلةى  d Differentiation coefficientالٟغ ٢ات   منه ً ٨  ؤ  نُ ٤ ٖامل

                      :  الؿ ؿ   اإلاكت٣ 

 بط  ًتم ازت اع الٟغيِتح : 

          

          

فةةةةي خالةةةة  مةةةةا بطا ٧انةةةةت بُانةةةةات الؿ ؿةةةة   مؿةةةةت٣غ  ٞةةةةة  مٗةةةةامالت الاع  ةةةةاٍ ٚال ةةةةا مةةةةا 

   اًنةةةه  ٩ً0ةةةو  لهةةةا  وػَةةة٘ َ ُعةةةي متوؾةةةُه الخؿةةةابي 
 

 
.  مةةة  جةةةم ٞةةةة  خةةةض ص ٞتةةةر  الخ٣ةةة  

ةةة   √     لُٗنةةة  ٦ حةةةر  الدجةةةم هةةةي  5%ٖنةةةض مؿةةةتوى مٗنٍو
 

 بالتةةةالي بطا ٧ةةةا  ٣ًةةة٘  ⁄ 

ٌ ٞغيُ  ال ٩و  زاعر هظه الخض ص ٞةننا نٞغ ا ٖ  الهٟغ.     ٗضم ٍ   مست ٟا زوهٍغ

ةةةةةة  نؿةةةةةةتسضم  ةةةةةة  مٗةةةةةةامالت الاع  ةةةةةةاٍ الةةةةةةظاتي ٦ ج ٖو  إلزةةةةةةغاء ازت ةةةةةةاع مكةةةةةةتر٥ إلاٗنٍو

 :𝛼 نؿ   مٗنوٍ   kبضعز  خٍغ     الت   توػٕ  وػَ٘  Box-Pierceاخهاثُ  

   ∑  ̂    

 

   

 

   بطا ٧ةةةا    
ٌ ٞغيةةةةُ  الٗةةةضم ال٣اث ةةةة  بةةةإ  ٧ةةةةل مٗةةةامالت الاع  ةةةةاٍ       نةةةٞغ

 هظا ٌٗن  ؤ  الؿ ؿ   ٚحر مؿت٣غ .الظاتي مؿاٍ   ل هٟغ   

   بطا ٧ةةا    
ٌ الٟغيةةُ  ال ضً ةة   ن٣ ةةل ٞغيةةُ  الٗةةضم  هةةظا ٌٗنةة        نةةٞغ

 ؤ  الؿ ؿ   مؿت٣غ .

I-0-0-4-4 دالة الارثباغ الذاجي الجشئية )(PACF)
(1)  : 

  ٨ةة  مةةة  خؿةةةاب مٗةةامالت الاع  ةةةاٍ الةةةظاتي الجؼثُةة  بةةةح  اإلاكةةةاهضات هةةظه الخالةةة  

 فةةةةي ٞتةةةةرات مست ٟةةةة ، ٦ ةةةةا تؿةةةة ذ ٖلةةةةى الخهةةةةوم بتكةةةة٨ُل ن ةةةةاطر الاندةةةةضاع الةةةةظاتي،  هةةةةي 

ايُا ٦ ا ًلي  : (1)تٗٝغ ٍع

                                                           
1- PACF  :هي ازتهاع لةPartial Auto Correlation Function 
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        ̂         ̂    

√      ̂  √        ̂    

 

 .ٖلى التر ِب          ً خال  اندضاع ٧ل م      ̂    ̂ خُذ:  

ؿمى   Partial Correlogram.الت خُل ال ُاني لضال  الاع  اٍ الظاتي الجؼجي بة َ 

I-0-0-4-5 دراضة الاضحلزارية )(Stationarity) : 

ن٣و٫ ٖلى ؾ ؿ   ػمنُة  مةا مؿةت٣غ ، بطا ٧انةت  و٢ٗهةا،   اًنهةا،    اًناتهةا اإلاكةتر٦  

 :(2)ؤي ٖبر الؼم 

               ظبظبت خو٫ متوؾِ خؿابي جابت ٖبر الؼم :  -1

 ج ات الت اً  ٖبر الؼم :  -2

         [        ]
             [            ]

  𝛾       

 ٖلةةةةةةى الٟجةةةةةةو   -3
ً
ؤ  ٩ًةةةةةةو  الت ةةةةةةاً  اإلاكةةةةةةتر٥ بةةةةةةح  ؤي ٢ُ تةةةةةةح  لةةةةةةنٟـ اإلاتٛحةةةةةةر مٗت ةةةةةةضا

الٟٗ ُةةةةةة  ل ةةةةةةؼم  الةةةةةةظي ًدؿةةةةةةب ٖنةةةةةةض  الؼمنُةةةةةة  بةةةةةةح  ال٣ُ تةةةةةةح ،  لةةةةةةِـ ٖلةةةةةةى ال٣ُ ةةةةةة 

 التٛاًغ، ؤي ٖلى الٟغ١ بح  ٞتر ح  ػمنِتح .

              [              ]                  
 𝛾    

 ٍ  ٨  الاؾتٗان  بازت اعات الجظع الوخض ي لضعاؾ  اؾت٣غاٍع  الؿ ؿ   الؼمنُ : 

I-0-0-4-5-0 ) أَم اخحبارات الجذر الىخدويUnit Root tests  : 

٣ةةةةةةةة  اإلاناؾةةةةةةةة   لجٗةةةةةةةةل  ب  ازت ةةةةةةةةاعات الجةةةةةةةةظع الوخةةةةةةةةض ي تؿةةةةةةةةاٖض ٖلةةةةةةةةى  دضًةةةةةةةةض الٍُغ

ح  مةةةةة   ةةةة٤ بةةةةح  نةةةةٖو الؿ ؿةةةة   مؿةةةةت٣غ ،  مةةةة  ؤزةةةةل ٞهةةةةم هةةةةظه الازت ةةةةاعات ال بةةةةض مةةةة  التٍٟغ

 : (3)الن اطر ُٚةغ اإلاؿت٣غ 

                                                                                                                                                                                
1- J.C.Usunier, Op-cit, p : 45. 
2- Damodar N. Gujarati ,Econométrie, Traduit par Bernier Bernard, Edition de Boeck, Belgique, 2004, 

pp:788-789. 
 .206ص. قُخي مد ض، مغز٘ ؾاب٤، م  -3
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  الىمــــــى جTrend Stationary هةةةةةةظه الن ةةةةةةاطر ٚحةةةةةةر مؿةةةةةةت٣غ ،   بةةةةةةرػ ٖةةةةةةضم :

           ،   إزةةةةةةةةةةةةظ الكةةةةةةةةةةةة٩ل deterministicاؾةةةةةةةةةةةةت٣غاٍع   دضًضًةةةةةةةةةةةة  

تكةةةوَل   صالةةة  ٦خحةةةر خةةةض ص ل ةةةؼم  )زُُةةة  ؤ  ٚحةةةر زُُةةة (،        خُةةةذ 

.  ؤ٦ثةةةةر هةةةةظه الن ةةةةاطر انتكةةةةاعا ًإزةةةةظ قةةةة٩ل ٦خحةةةةر الخةةةةض ص مةةةة  الضعزةةةة  ؤبةةةةٌُ

٨تةةةةةب مةةةةةة  الكةةةةة٩ل ألا لةةةةةى،  الن ةةةةةوطر ٚحةةةةةةر هةةةةةةظا .              ٍ 

مةةةةةةةةةغ  ِ بةةةةةةةةةالؼم ، ل٨ننةةةةةةةةةا نجٗ ةةةةةةةةةه مؿةةةةةةةةةت٣غا       مؿةةةةةةةةةت٣غ، أل  متوؾةةةةةةةةةُه 

ةةةةغح اإلا٣ةةةةضاع   ̂   ̂ بت٣ةةةةضًغ اإلاٗةةةةالم  ٣ةةةة  اإلاغبٗةةةةات الهةةةةٛغى الٗاصًةةةة ، َ  بٍُغ

 .  ̂   ̂    ، ؤي:   م     ̂   ̂ 

  الىمـــى جDifferency Stationzry:  هةةةظه الن ةةةاطر ؤًًةةةا ٚحةةةر مؿةةةت٣غ    بةةةرػ

          ،   إزةظ الكةة٩ل Stochasticٖكةةواثُ   ٖةضم اؾةت٣غاٍع 

،          الٟغ ٢ةةات ؤي:   ٍ  ٨ننةةا زٗ هةةا مؿةةت٣غ  باؾةةتٗ ا٫   

ؿةةتٗ ل الٟغ ٢ةةات d:  جابةةت خ٣ُ٣ةةي،    خُةةذ: 
ُ
ال ةةا ت : صعزةة  الٟغ ٢ةةات. ٚ 

،   ٨تةةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةة  الكةةةةةةةةةةةةةةة٩ل: d=1مةةةةةةةةةةةةةةة  الضعزةةةةةةةةةةةةةةة  ألا لةةةةةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةةةظه الن ةةةةةةةةةةةةةةةاطر 

        . 

I-0-0-4-5-0-0فىلز  -( اخحبار دًييDickey-Fuller (DF) test: 

ٖلةةةى ال دةةةذ فةةةي الاؾةةةت٣غاٍع  ؤ   (Dickey-Fuller, 1979)ٞةةةوالع  -تٗ ةةل ازت ةةةاعات ص٩ًةةةي

ٖةةةةضمها لؿ ؿةةةة   ػمنُةةةة  مةةةةا،  طلةةةة٪ بتدضًةةةةض مغ٦ ةةةة  الا جةةةةاه الٗةةةةام، ؾةةةةواء ٧انةةةةت  دضًضًةةةة  

(deterministic)   ُؤ  ٖكةةةةةةةةةةواث(Stochastic)
جالجةةةةةةةةةة   Dickey  Fuller ل٣ةةةةةةةةةةض ا٢تةةةةةةةةةةرح ٧ةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةة   .(1)

 :(2)ن اطر  ت خل في

                 

                   

                      

                                                           
1- Régis Bourbonnais, Econométrie (Manuel et exercices corrigés), 7e édition, Duond, Paris, France, 

2009, p : 233. 
ص. ٖ ض ال٣اصع مد ض ٖ ض ال٣اصع ُُٖ ، الخضًذ في الا٢تهاص الؿُا    بح  النٍٓغ   التُ ٤ُ، الضاع الجامُٗ ،  -2

 . 2005ؤلاؾ٨نضٍع ، مهغ، 
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 : (1) بطا  يٗنا   ه ذ

                                   ن وطر الاندضاع الظاتي

                              م٘  زوص جابت ن وطر الاندضاع الظاتي

               ن ةةةةةةةةةةةةةوطر الاندةةةةةةةةةةةةةضاع الةةةةةةةةةةةةةظاتي مةةةةةةةةةةةةة٘  زةةةةةةةةةةةةةوص الا جةةةةةةةةةةةةةاه الٗةةةةةةةةةةةةةام 

        

،      هةةةو نٟؿةةةه ازت ةةةاع الٟغيةةةُ         خُةةةذ ؤ  ازت ةةةاع الٟغيةةةُ   

،  بصزا٫ خض لال جةاه الٗةام ًت خةل (2)في الهُٛ   cم٘ مغاٖا  ؤنه  م بصزا٫ الخض الخابت 

 .(3)في الهُٛ   tفي الؼم  

  في ٧ل نُٛ  م  الهُٜ الخالث  ٩و  الٟغيُات م  الك٩ل: 

               

               

ٞةة                   بطا  د٣٣ةت الٟغيةُ    - فةي ؤخةض الن ةاطر الخالجة  

 الؿ ؿ   ٚحر مؿت٣غ . 

ةةةةةةا  b،  ٧انةةةةةةت         (، بطا ٢  نةةةةةةا الٟغيةةةةةُ  ال ضً ةةةةةة   3فةةةةةي الن ةةةةةةوطر ) - مٗنٍو

٣ةة  الاندةةضاع  TSمةة  النةةٕو مست ةة٠ ٖةة  الهةةٟغ، ٞةةة  الن ةةوطر  غزةة٘ مؿةةت٣غا بٍُغ  ٍ

.
ً
 ٦ ا بِناها ؾاب٣ا

تُاصً  م  ٚحر اإلا ٨   ُ ٣ُها   خؿب الٟغيُ    - ، ٞة  ال٣واٖض ؤلاخهاثُ  الٖا

 م  ؤزل الازت اع.

ةةةوالع بلةةةى صعاؾةةة  التوػَةةة٘ الت٣ةةةاعبي ل  ٣ةةةضع  ،  طلةةة٪ ب ؿةةةاٖض  ̂ لةةةظل٪ ٖ ةةةض ص٩ًةةةي ٞ 

٧ةةةاعلو، خُةةةذ زةةةض لوا ال٣ةةةُم الخغزةةة  مةةة  ؤزةةةل ُٖنةةةا طات ؤَةةةوا٫ مست ٟةةة ، -مدا٧ةةةا  مةةةونت 

 هظه الجضا ٫ ق يه  بجضا ٫ ؾتُوصنت.

                                                           
1- David A. Dickey. and Wayne A. Fuller, Distribution of the estimators for Autoregressive Time 

Series With a unit Root, Journal of the American Statistical Association, Vol 74, N 366, United states, 

1979, p:427. 
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ٞةةة  الهةةُٛ  اإلاالث ةة      فةي خالةة   زةةوص مكةة٩   الاع  ةةاٍ الةظاتي بالخةةض الٗكةةواجي 

، Augmented Dickey-Fuller test (ADF)ؾةتسضام هةةي ازت ةةاع  ص٩ًةةي ٞةةوالع اإلاُةةوع لال 

 .DFخُذ ؤنه ًد ل نٟـ زهاثو ازت اع 

| |    غ ٨ةةةةةةةؼ ٖلةةةةةةةى الٟغيةةةةةةةُ   ADFتا  ازت ةةةةةةاعا لةةةةةةةى الت٣ةةةةةةةضًغ بواؾةةةةةةةُ      ٖ ،

 اإلاغبٗات الهٛغى: 

          ∑         

 

   

                                       

          ∑         

 

   

                                  

          ∑         

 

   

                           

ؿتسضم الٟغ ٢ات طات الٟجو  الؼمنُ              ، خُذ         َ 

ةةةةتم بصعار ٖةةةةضص مةةةة  الٟغ ٢ةةةةات طات الٟجةةةةو                 ،      ،... بلةةةةخ. ٍ 

خؿب مُٗةاع  p،  نؿتُُ٘ ؤ  ندضص ال٣ُ   (1)   الاع  اٍ الظاتيالؼمنُ  ختى  ستٟي مك٩

Akaike  ؤ  مُٗاعSchwarz. 

ُ ا ًلي نوع  مبؿُ  إلانهجُ  ازت اعات الجظع الوخض ي لةض٩ًي  ٞوالع: -ٞ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .658ص. ٖ ض ال٣اصع مد ض ٖ ض ال٣اصع ُُٖ ، مغز٘ ؾاب٤، م  -1
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 (: مىهجية مبطؼة الخحبارات الجذر الىخدوي 0-6الػيل ركم )

 
Source : Régis Bourbonnais, Op-cit, p : 236. 

I-0-0-4-5-0-6 اخحبار فيليبظ و بيرون )Phillips and Perron test (1988) : 
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، خُةةذ ٌٗةةض DFٖلةةى نٟةةـ التوػَٗةةات اإلادةةض ص  الزت ةةاع  Philips and Perronض ٌٗت ةة

إزةةظ ازت ةةاعا ٚحةةر مٗ مةة   ي لؤلزُةةاءٍ  ت ةةاع الت ةةاً  الكةةَغ جةةغى هةةظا الازت ةةاع (1)بٗةةح  الٖا  ٍ .

 في ؤعب٘ مغاخل: 

OLS ٣ضًغ بواؾُ   -1
، مة٘ خؿةاب Dickey-Fullerالن اطر الخالج  ال٣اٖضً  الزت اع  (2)

 ؤلاخهاثُات اإلاغا٣ٞ .

  ̂  ٣ضًغ الت اً  ٢هحر اإلاضى: -2
 

 
∑   ̂

  
   خل ال واقي.  ̂ خُذ  ،    

   ٣ةةةضًغ اإلاٗامةةةل اإلاصةةةدر  -3
ةةةل اإلاةةةضى،  اإلاؿةةةتسغر مةةة  زةةةةال٫   ى الت ةةةاً  ٍَو ؿةةةما

ُ
، اإلا

 الت اًنات اإلاكتر٦  ل واقي الن اطر الؿاب٣ ، خُذ: 

  
  

 

 
∑ ̂ 

   ∑(  
 

   
)
 

 
∑  ̂ 

 

     

 

   

 ̂   

 

   

 

، Newey-West Iمةة  ؤزةةل  ٣ةةضًغ هةةظا الت ةةاً  ًجةةب مةة  الًةةغ عي بًجةةاص ٖةةضص الت ةةاَاات 

)   ى الندو التالي: ، ٖلTاإلا٣ضع بضالل  ٖضص اإلاكاهضات ال٩ ُ  
 

   
)
   

 

̂  خؿةةةةةةةةةةاب بخهةةةةةةةةةةاثُ  ُٞ ُةةةةةةةةةةبـ  بحةةةةةةةةةةر  :  -4
  √  

     

 ̂ ̂

 
       ̂ ̂

√ 
مةةةةةةةةةة٘     

  
 ̂ 

  
ٖنةةةةةةةةةةضما  ٩ةةةةةةةةةةو    (asymptotic)–فةةةةةةةةةةي خالةةةةةةةةةة  الت٣اعبُةةةةةةةةةة   -1،  الةةةةةةةةةةظي ٌؿةةةةةةةةةةا ي  

كةةةا ابًُةةةةا. هةةةظه الاخهةةةةاثُ   ٣ةةةاع  مةةةة٘ ال٣ُ ةةة  الخغزةةةة  لجةةةض ٫ مةةةةا٥ ٦ُنةةةةو   تكَو

Mackinnon. 

I-0-0-4-5-0-3 اخحبار )KPSSKPSS test (1992)
(3)  : 

ةةةغانج، الزت ةةةاع ٞغيةةةُ   Kwiatkowskiا٢تةةةرح   آزةةةغ   اؾةةةتسضام ازت ةةةاع مًةةةا٠ٖ اٚل

٩و  ازت اع   :  (4)ٖلى اإلاغاخل التالُ  KPSSالٗضم الت   ٣غع الاؾت٣غاٍع  ل ؿ ؿ  . ٍ 

 (، ندؿب اإلاج ٕو الجؼجي ل  واقي: 3( ؤ  )2ٞ ٗض  ٣ضًغ الن اطر ) -1

  
  ∑ ̂ 

 

   

 

                                                           
1  - Éric DOR, Économétrie, Pearson Education, Paris, France, 2004, p : 166. 

2- OLS :هي ازتهاع لةOrdinary Least Squares . ً٣  اإلاغبٗات الهٛغى الٗاص   تٗن  ٍَغ
3- KPSS :هي ازتهاع لةKwiatkowski, Phillips, Schmidt.andShin. 

4- Régis Bourbonnais, Idem, p p : 235-236. 
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  ن٣ضع الت اً  الُوٍل ألازل  -2
٣  ازت اع ٞ ُبـ  بحر  .    بنٟـ ٍَغ

 ازت اع م  الٗال٢ :  KPSSندؿب بخهاثُ  

   
 

  
 

∑   
  

   

  
 

   ٞغيُ  الٗضم )ٞغيُ  الاؾت٣غاع(: بطا ٧انت ؤلاخهاثُ  اإلادؿةوب ٌ ؤ٦بةر  LMنٞغ

 ,Kwiatkonwskiمةةةة  ال٣ُ ةةةة  الخغزةةةة  اإلاؿةةةةتسغز  مةةةة  الجةةةةض ٫ اإلاٗةةةةةض مةةةة  َةةةةٝغ 

Phillips, Schmidt, Shin (1992). 

   ُن٣ ل بٟغيُ  الاؾت٣غاع: بطا ٧انت ؤلاخهاثLM . ؤنٛغ م  ال٣ُ   الخغز 

I-0-0-4-6 اخحبارات الحىسيع الؼبيعي )Normality tests: 

مةة  بةةح  زهةةاثو الؿ ؿةة   الؼمنُةة  اإلاؿةةت٣غ  هةةو ازت ةةاع التوػَةة٘ الُ ُعةةي. هنةةا٥ 

ازت ةةةةةاعات ٦خحةةةةةر    ٨ننةةةةةا مةةةةة  صعاؾةةةةة  التوػَةةةةة٘ الاخت ةةةةةالي ألي ؾ ؿةةةةة   ػمنُةةةةة ، مةةةةة  ؤقةةةةةهغها 

 .Skewness التناْغ  Kurtoisis،  الظي ٌٗت ض ٖلى مٗاملي التٟ ُذ Jarque   Beraازت اع 

 م  الك٩ل:  Ytل ؿ ؿ    kعز  بطا ٧ا  الٗؼم اإلا غ٦ؼ م  الض

   
 

 
∑     ̅  
 

   

 

 ٨ًتب ٖلى الك٩ل:  skewnessٞة  مٗامل 

 

 ٞهو:  Kurtosisؤما مٗامل ،

 

ةةةةضص  mخُةةةةذ اإلاتوؾةةةةِ الخؿةةةةابي ل ؿ ؿةةةة   الؼمنُةةةة  اإلاؿةةةةت٣غ . بطا ٧ةةةةا  التوػَةةةة٘ َ ُُٗةةةةا ٖ 

  
ً
 ، ٞة :    اإلاكاهضات ٦ حرا
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      (  √
 

 
) 

        (  √
  

 
) 

  ،  ٞةةةةةطا ٧انةةةةت   
    ت ةةةة٘  وػَةةةة٘  S ت ٗةةةةا  التوػَةةةة٘ الُ ُعةةةةي، ٞةةةةة  ال٣ُ ةةةة       

 خُذ:  2بضعزات خٍغ  

   
 

 
   

 

  
          

     

     ًتم بط  ازت اع الٟغيُ  التالُ :
   

        

      بطا ٧انةةةةةةةةت 
ٌ ٞغيةةةةةةةةُ  التوػَةةةةةةةة٘ الُ ُعةةةةةةةةي ل ؿ ؿةةةةةةةة   بنؿةةةةةةةة        ٞةننةةةةةةةةا نةةةةةةةةٞغ

 .αمٗنوٍ  

I-0-0-4-7 )الحيبؤ بئضحخدام الطالضل  ات الذاهز" الؼىيلة : (Processus à 

mémoire Langue:) 

ب  ن اطر التن ا الت  تٗت ض ٖلى الؿالؾل الؼمنُ  طات الظا٦غ  الٍُو   تٗبر ٖ  

( إلاتٛحر الٓاهغ   l’effet d’un chocالهضمات )  ٪ الن اطر الت  ٩ًو  ٞيها ؤجغ 

ؤلا٢تهاصً  صاثم   ًٓهغ ؤجغه في اإلاؿت٣ ل ٖنض ٖ  ُ  التن ا، لظل٪ ٞةنه ًجب ن ضزتها 

ت اع ٖنض ٖ  ُ  التن ا بالٓواهغ ؤلا٢تهاصً ،  ؤ ٫ م  الخٔ ْاهغ    ؤزظها بٗح  ؤلٖا

ُاني   هظا في ؤٖ اله  Hurst(1951)الظا٦غ  الٍُو   ل ؿالؾل الؼمنُ  هو ال اخذ البًر

، لتؿتسضم هظه ألابداث   ُوع بٗض طل٪ في اإلاُضا   L’Hydrologieفي مُضا  الغي 

ؤلا٢تهاصي بٗضما   ح  ؤ  ال٨خحرم  الؿالؾل الؼمنُ  ل ًواهغ ؤلا٢تهاصً  لها طا٦غ  

 Granger1لة  ARFIMAٍَو   ٍ  ٨  ن ظزتها بةؾتسضام ن اصر الظا٦غ  الٍُو   ٦ن اطر 

et joyeux(1980)  ؤًًا Hosking(1981)  لُتم ُٞ ا بٗض صعاؾ  ن اطرARFIMA  في

                                                           
 2003حائز على جائزة نوبل يف اإلقتصاد سنة  1
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-Ray(1993)   Porterم  َٝغ ال اخخح   SARFIMAخال  اإلاوؾ ُ  بةؾتسضام ن اطر 

Hudak(1990)   ُلت تض ألابداث بلى ن ضز    اً  الخُإ الٗكواجي ل ؿالؾل الؼمن ،

 Baillie(1996)   Ding et Granger (1996)طات الظا٦غ  الٍُو   م  َٝغ ال اخخح  

 . Baillie , Bollerslev et Mikkelsen(1996) لة  FIGARCH م  ؤهم   ٪ ن اطر 

 ٣وم ٨ٞغ  هظه الن اصر ٖلى ؤ  الهضمات ؤلا٢تهاصً  ً ٣م : ARFIMAهمــى ج  -0

٤ ؤجغ   إجحرها صاثم ٖبر الؿ ؿ   الؼمنُ  لٟتر  ٍَو   ٍ  ٨  ؤ  ًدضث طل٪ ٖ  ٍَغ

نتج ٖ  طل٪ ؤجغ صاثم ٌؿت غ  إجحره إلاض   الض عات ؤلا٢تهاصً  ، ألاػمات ؤلا٢تهاصً  ..ٍ 

اجغ ٖلى الؿ و٥ ؤلاخهاجي ل ؿ ؿ   الؼمنُ    هظا م  زال٫ مٗامل  ػمنُ  ٍَو   ٍ 

 ؤلاع  اٍ الظاتي الظي ً ٣م في  نا٢و مؿت غ  ل٨  ب ِء قضًض   لٟتر  ٍَو  .

ايُا م  زال٫ الٗال٢ات  : AARFIMالػيل الزياض ي لىما ج  -6 ٍ  ٨  قغح طل٪ ٍع

ايُ  آلا ُ :  الٍغ

ايُا( Processus) ً ٨  تٍٗغ٠ ؤي ؾ ؿ   ٦ ا Woldخ٣ُ٣ُ  بةؾتسضام ٖال٢ tyٍع

 ًلي:







0j

jtjty  

 خُذ :

1o   Rj .   t ( هي ٖ اع  ٖ  ؾ ؿ   بيُغاب ؤبٌُ   مؿت٣غprocessus de 

bruit blanc )),0(. 2

ajt BB      ٩و  الؿ ؿ  t    مؿت٣غ   طات طا٦غ  ٍَو

(mémoire Longue:  بطا ٧ا ) 

 


0

2

j

j



 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات  الضصل الثاوي:

73 

 

بإنها ؾ ؿ    ty م  هظا اإلانُ ٤ ً ٨  تٍٗغ٠ ؤي ؾ ؿ   مؿت٣غ   مت٩ام   

),,( qdpARFIMA:٧ل ؾ ؿ    ٨تب م  الك٩ل ، 

tt

d LyLL  )()1)((  

 خُذ :

q

q

P

p

LL

LLL









...1)(

....1)(

1

1 

d ( اع  ٖ  ٖضص خ٣ُ٣ي ٖ :Rd.) 

)(L  )(L هي ٖ اع  ٖ  ٦خحرات خض ص بالنؿ   إلاٗامل التإزغ:B ؿ   لةنبال)( pAR  

)(qMA .ٖلى التر ِب 

dL)1( (  ٌؿمى ب ٗامل التإزغ ل ٟغ ١ ال٨ؿٍغ :opérateur de différences 

fractionnaire  ُاي ٤ الهُٛ  الٍغ ٤ النكغ اإلادض ص لخناجي الخضً  ٞ  ( ٍ  ٨  نكغه ٞ 

 آلا ُ :

j

j

d

j

d LCL )()1(
0

 




 

)1.(..........
1

...
!

)1)...(1(
...

2

)1(
1

0

2











 










jk

j

j

j

k

dk
L

L
j

djdd
L

dd
dL



 

 خُذ :

)().1(

)!(

dj

dj
j




  1,0....,خُذj    ( اع  ٖ  صال  زاما ٖLa fonction de 

gamma: ُم  الضعز  الخان ) 

ايُ  آلا ُ  : h)(: تٗٝغ صال  زاما  مالخظة  بالهُٛ  الٍغ
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ؾنضعؽ الؿ ؿ   م  النٕو  ARFIMA م  ؤزل مٗٞغ  زهاثو الؿ ؿ   

)0,,0.( dARFIMA    الت  تؿمى ؤًًا بالؿ ؿ )(dFI   في هظه الخال  ً ٨  الت ُحز بح 

 الخاالت آلا ُ  :

مؿت٣غ    د ل نُٛ  ن اطر  dFI)(ٞة  الؿ ؿ    0dبطا ٧ا   -

 اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦  ختى الضعز  ماالنهاً  م  الك٩ل:
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 د ل نُٛ  ن اصر ؤلاندضاع الظاتي  dFI)(ٞة  الؿ ؿ    2/1dبطا ٧ا   -

 ختى الضعز  ماالنهاً  م  الك٩ل :
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  تنا٢و 

 هظا ٌٗبر ٖ  ؾ و٥ الؿ ؿ   طات الظا٦غ  ARMAب ِء قضًض  بؿٖغ  ؤ٢ل م  ن اطر 

..0الٍُو    هظا ٣ِٞ في الخال  الت  ٩ًو  ٞيها  
2

1
,

2

1









 detd  في هظا الهضص ً حز 

  الج  خاالت  بكإ  هظه الؿالؾل: Hoskins(1981)ال اخذ 

بطا ٧ا   -
2

1
0  d(   ٞة  الؿ ؿProcessus ))(dFI اع  ٖ  ؾ ؿ   طات هي ٖ

 طا٦غ  ٍَو  .
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ؤي ؤ   processus anti-persistantتؿمى بة  dFI)(ٞة  الؿ ؿ    0dبطا ٧ا   -

مٗامالت ؤلاع  اٍ الظاتي  تجه بلى الهٟغ  ل٨  لِـ بؿبب الظا٦غ  الٍُو   )ؤجغ 

 ا م  الهٟغ. الهضمات(  بن ا بؿبب  نا٢و الت٨غاعات  ب٢ترابه

02/1بطا ٧ا   -  d    ٞة  الؿ ؿ)(dFI    لِؿت ؾ ؿ   طات طا٦غ  ٍَو

 .ARMA ل٨  في نٟـ الو٢ت ال تؿ ٪ ؾ و٥ ن اطر 

 2/1dمؿت٣غ  في ٧ل الخاالت بطا ٧ا   ARFIMA: مه ا ٨ً  ٞة  الؿ ؿ    مالخظة

هنةةا٥ ٖةةض  بزت ةةاعات ( : Tests de mémoire longueإخحبــارات الــذاهز" الؼىيلــة )-4

بخهةاثُ  ً ٨ة  مة  زاللهةا ال٨كة٠ ُٞ ةةا بطا ٧انةت الؿ ؿة   الؼمنُة  ؾ ؿة   طات طا٦ةةغ  

وزض الٗضًض مة  ألابدةاث فةي هةظا اإلاجةا٫  ل٨ة  مة  ؤه هةا  ؤ٦ثرهةا بؾةتٗ اال  ٍَو   ؤم ال ٍ 

،  ؤًًةةةةا ما٢ضمةةةةه ال اخةةةةذ  R/Sبةؾةةةةتسضام  د ُةةةةل  Hurst .H.E(1951)ه ال اخةةةةذ ما٢ضمةةةة

Andrews-Lo(1991)   ُباؾتسضام بخهاثLo. 

٢ةةةةةةةةةةةةضمت هةةةةةةةةةةةةظه :  R/Sالىػــــــــــــف عــــــــــــً الــــــــــــذاهز" الؼىيلــــــــــــة بئضــــــــــــحخدام ثدليــــــــــــل  4-0    

٣ةةةةةةةةةةةةةة أل ٫ مةةةةةةةةةةةةةةغ  مةةةةةةةةةةةةةة  َةةةةةةةةةةةةةةٝغ ال اخةةةةةةةةةةةةةةذ.  هةةةةةةةةةةةةةةظا فةةةةةةةةةةةةةةي مُةةةةةةةةةةةةةةضا  الةةةةةةةةةةةةةةغي  E.H(1951)Hurstالٍُغ

(L’hydrologie هةةةةظا مةةةة  ؤزةةةةل صعاؾةةةة  خغ٦ةةةة  التةةةةض٣ٞات مةةةة  اإلاُةةةةاه ألخةةةةض الؿةةةةض ص زةةةةال٫  )

الةةةؼم  ،  بٗةةةض طلةةة٪ ب٢تبؿةةةت ؤٖ الةةةه مةةة  َةةةٝغ الا٢تهةةةاصًح  لتؿةةةتٗ ل فةةةي مجةةةا٫  د ُةةةل 

 : ٦1 ا ًلي nQؤ   R/Sالؿالؾل الؼمنُ   تٗٝغ ؤلاخهاثُ  
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 خُذ :

k   ٖضص اإلاجامُ٘ الجؼثُ  بح  اإلاٟغصات الؿ ؿ :ty  متوؾُها الخؿابي ty 

                                                           
1
 Hurst H.,”Long term storage capacity of reservoirs”,Transaction of the American Society of civil 

engineers”,Vol 116,1951. 
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ايُا بإ  ٢ُ   ؤلاخهاء   nnٍ  ٨  ؤلاج ات ٍع SR صاث ا موز   ٦ ا جم البرها  بإ   /

nnؤلاخهاء   SR بها بالٗال٢  آلا ُ   :  /  ً ٨   ٣ٍغ

)1...(........../ H

nnn nQSR  

10 هو مدهوع بح   Hurstٖ اع  ٖ   ابذ ٌؿمى ب ٗامل  Hخُذ    H   ٨  ٍ

 ( ٦ ا ًلي:1خؿابه  بنُال٢ا م  الٗال٢  )

n

Q
H n

.log

.log
 

م   دضًض الٗال٢   Mandelbort et van Ness(1968)لُخم ُٞ ا بٗض م  َٝغ ال اخخح  

 dؤي اإلاٗامل  ARFIMA  مٗامل الضعز  الت٩امل ال٨ؿغي لن اطر   Hurstبح  مٗامل 

 ٦ ا ًلي:

)2(..........
2

1
 Hd 

 d (paramètre(  ً ٨   دضًض ٢ُ   مٗ    الت٩امل ال٨ؿغي 2 م  زال٫ الٗال٢  )

d’intégration fractionnaire.  مٗٞغ  ُٞ ا بطا ٧انت الؿ ؿ   طات طا٦غ  ٍَو  ) 

ل٣ةةةةةةةةةةةةةةةض ؤجبةةةةةةةةةةةةةةةةذ :  Loالىػـــــــــــــــف عـــــــــــــــً الـــــــــــــــذاهز" الؼىيلـــــــــــــــة بئضـــــــــــــــحخدام إخصـــــــــــــــائية  4-2

ُٗي نتاثج مً     R/Sبإ   د ُل  Andrews-Lo(1991)ال اخذ ً ٨  ؤ  ٩ًو  متدحزا َ 

خةةو٫  زةةوص طا٦ةةغ  ٍَو ةة   هةةظا فةةي الخالةة  التةة  ٩ًةةو  هنةةا٥ بع  ةةاٍ طاتةةي فةةي اإلاةةضى ال٣هةةحر 

 Andrews Lo(1991)بالنؿةةةةب ل ؿ ؿةةةةة   الؼمنُةةةةة  ٢ُةةةةةض الضعاؾةةةة  ،لةةةةةظل٪ ب٢تةةةةةرح ال اخةةةةةذ 

٤ الٗال٢  آلا ُ  R/Sبخهاثُ  ؤزغى لة  ٟها ٞ   :1مصدخ  ٍ  ٨  تٍٗغ

2/1

1 11

2

1 1
11

))(()(
2

)(
1

)(min)(max
~
































 

 

 





 


n

j

n

ji

njinj

q

j

nj

k

j

k

j

nj
nk

nj
nk

n

yyyyq
n

yy
n

yyyy

Q



 

                                                           
1Lo A W.,”Long term memory instockmarket prices” ,Econometrica,Vol59 ,p1291-1313,1991 
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nQب  ؤلاخهاثُ  
ت اع الت اًنات ل٣ُم  nQ ست ٠ ٖ  ؤلاخهاثُ   ~ ألنها ال  إزض بٗح  ؤلٖا

 les autocovariancesاإلاٟغصات ٣ِٞ  بن ا  إزظ ؤًًا الت اًنات اإلاكتر٦  اإلاغجخ  )

pondéreés ٦ضال   ابٗ  إلاٗامل التإزغ )q خُذ ب٢ترح ال اخذ ،Andrews Lo(1991) 

 :qال٣اٖض  آلا ُ  إلزتُاع اإلاٗامل 
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 خُذ :

p̂  1(ؤي  1:هو ٖ اع  ٖ  اإلاٗ    اإلا٣ضع  لن وطر ؤلاندضاع الظاتي م  الضعز(AR . 

٤ الٗال٢  آلا ُ  :calVلُتم ُٞ ا بٗض  دضًض ٢ُ   ؤلاخهاء    الخؿابُ  ٞ 

n

Q
V n

cal

~

 

خُذ ٦خاٞ  بخت الةه  V ت ٘  وػَ٘ مٗح  ٌؿمى بتوػَ٘  calVخُذ ب طر ؤ  ؤلاخهاء  

  ٨تب م  الك٩ل :







1

).(222 2

).41(21)(
k

vk

V evkvF 

 ( ًوضر ال٣ُم الخغز  ألا٦ثر بؾتسضاما 3-1 الجض ٫ )

 V( : الليم الحزحة لحىسيع 0-6الجدٌو )

0.995 0.975 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.543 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.025 0.005 )( vVp  

20.98 1.862 1.747 1.62 1.473 1.374 1.249  1.223 1.157 1.09 1.018 0.927 0.861 0.809 0.721 v 

 Lo A W.,”Long term memory in stock market prices” ,Econometrica,Vol59اإلاهضع:

,1991 

2/
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( خُذ ؤ بذ  R/Sبنٟـ الٗال٢  الؿاب٣  ) د ُل  Hلُتم ُٞ ا بٗض خؿاب ؤلاخهاء  

 ماًلي: Lo(1991)ال اخذ 

 
 









5.0;0......0

1;5.0......~1

Hpour

Hpour
Q

n
V n 

 ٖ  ُه ٞ   ؤزل بزت اع  زوص طا٦غ  ٍَو   ٞةنه ًجب بزت اع الٟغيِتح  آلا ِتح :

0H  5.0: ًوزض طا٦غ  ٢هحر  في الؿ ؿ   الؼمنُ   هظا ٌٗن  ؤH  تم ٢ ولها  ٍ

% ، بطا ٧انت 5ٖنض مؿتوى مٗنٍو   862.1;809.0v. 

1H  ُالٟغيُ  الٗضم ٌ  .0H: ًوزض طا٦غ  ٍَو   في الؿ ؿ   الؼمنُ  بطا  م ٞع

: هنا٥ الٗضًض م  الُغ١ اإلا٣ترخ  م  َٝغ ال اخخح  م  ARFIMAثلدًز هما ج - 5

 ، خُذ ٢ؿ ت هظه الُغ١ بلى ٢ؿ ح   هي : ARFIMAؤزل  ٣ضًغ ن اطر 

 (  َغ١ طات اإلاغخةة تحles méthodes en deux étapes.) 

 (  َغ١ ؤلام٨ةةا  ألا٦برmaximum vraisemblance.) 

 

٣  ألا٦ثر بؾتسضاما في  ٣ضًغ مٗ  ات ن اطر  ٣   ARFIMAب  الٍُغ ، هي ٍَغ

( خُذ ًتم في اإلاغخ   ألا لى  ٣ضًغ GPH،) Geweke et porter-Hudak(1983)اإلاغخ تح  لة 

٣  اإلاغبٗات الهٛغى  هظا بٗض ٦تاب   dمٗامل الت٩امل ال٨ؿغي  بةؾتسضام ٍَغ

ايُ  ل ُانها الض عي )بضال ARFIMAالن وطر  ( périodogrammeل  الهُٛ  الٍغ

( ، لُتم في اإلاغخ   الخانُ   ٣ضًغ la trégonometrieبةؾتسضام الٗال٢ات اإلات خُ  )

٦ ا في منهجُ   ARMA(p,q)مٗ  ات مغ٦ ات الظا٦غ  ال٣هحر  ؤي مٗ  ات الن وطر 

 بو٦ـ زان٨ُنـ.

غ هةةظه الن ةةاطر خُةةذ ًةةتم بزتُةةاع ٦ ةةا ًوزةةض َةةغ١ ؤزةةغى زُةةض   ؤ٦ثةةر ت٣ُٗةةضا لت٣ةةضً

-Brokwellاإلاٗ  ات الت   ٣وم بتُٗٓم صال  ؤلام٩ا  ألا٦بر  م  بح  هاالء ال ةاخخح  نةظ٦غ 

Davis(1987)  ،Sowell(1992)  ،Chung(1996)  . 
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في التن ا  ARFIMAً ٨  بؾتسضام ن وطر :  ARFIMAالحيبؤ باضحخدام همى ج  -6

بالٓواهغ ؤلا٢تهاصً   الت  ًت ح  ؤنها طات طا٦غ  ٍَو   خُذ ً ٨  بؾتسضام الهُٛ  

ايُ  في التن ا:  الٍغ

 :1آلاتي ARFIMA(p,d,q)ل٨ُ  لضًنا ن وطر  -
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  باؾتسضام النكغ اإلادض ص   وػَ٘ جناجي الخضً  نجض الٗال٢  آلا ُ  :
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1
Jin Xiu, Yao Jin « Empirical study of ARFIMA model based on fractional differencing » ,journal of 

PHYSICA A , 377 p 138-154 ,(2007) 
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ات الٓةةاهغ  ؤلا٢تهةةاصً  خُةةذ  إزةةظ 6 مةة  زةةال٫ الٗال٢ةة  ) ( ً ٨ةة  التن ةةا ب ؿةةتٍو

ةل بلةى زانةب التٛحةرات  هظه التن اات ؤجغ الهضمات ؤلا٢تهاصً  الت  ٩ًو  ؤجغها صاثةم ٍو  َ

 .الٗكواثُ   التٛحرات اإلاوؾ ُ   التٛحرات الا جاهُ  

بُنةةةت ؤبدةةةاث خضًخةةة  ؤنةةةه فةةةي ٦خحةةةر مةةة  الٓةةةواهغ ؤلا٢تهةةةاصً  ًت ةةة٘ :  FIGARCHهمـــــى ج  -7

  ةةةاً  ألازُةةةاء طا٦ةةةغ  ٍَو ةةة  ألامةةةغ الةةةظي ٢ةةةض ًدةةةضث مةةةا ٌؿةةةمى بٗةةةضم   ةةةاث الت ةةةاً  اإلا٣ةةةّضع 

(Volatilité هةظا مةةا ٢ةض ًةةاجغ ٖلةى مجةةاالت التن ةا ل٣ةةُم الٓةاهغ  ؤلا٢تهةةاصً  ألامةغ الةةظي  ، )

ؤصى بال ةةةاخخح  فةةةي مجةةةا٫ ال٣ُةةةاؽ ؤلا٢تهةةةاصي ال دةةةذ ٖةةة  َةةةغ١ بخهةةةاثُ   ٣ةةةوم بن ضزةةة  

 وزةةةت هةةةظه ألابدةةةاث  1996الت ةةةاً  فةةةي الخالةةة  التةةة  ًت ةةةح  ؤنةةةه ط  طا٦ةةةغ  ٍَو ةةة   فةةةي ؾةةةن  

 الةظي ٌٗتبةر  Baile, Bollerslev, Mikkelsen(1996) اإلا٣ترح م  َةٝغ  FIGARCHبن وطر 

٦ؿةغي  dفي الخال  الت  ٩ًو  ٞيهةا مٗامةل الت٩امةل  ٦GARCH  IGARCHتٗ ُم لن اطر  

اض   لن اطر   ٧اآلتي:  FIGARCH الك٩ل الٍغ
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غ ال٨خحر م  الُغ١ ؤلاخهاثُ  لت٣ضًغ مٗالم ن وطر  ٧ ها  FIGARCHل٣ض  م  ٍُو

٣  ؤلام٩ا  ألا٦بر . ٖ  ُه ٞةنه ً ٨  التن ا بالت اً  ل٣ُم الٓاهغ   تٗت ض ٖلى ٍَغ

 باؾتسضام الٗال٢  آلا ُ : hؤلا٢تهاصً  زال٫ ألا٤ٞ 

  )2..........(.)(1)1).(( 0
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 مجاالت التن ااتبؾتسظام هظه التن اات م  ؤزل  ٣ضًغ خُذ ً ٨  



 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات  الضصل الثاوي:

81 

 

I-0-0-4-8 ): همـــــــــى جARCH :  ب  ٞغيةةةةةةةةةُ    ةةةةةةةةةات الت ةةةةةةةةةاً  للخُةةةةةةةةةإ الٗكةةةةةةةةةواجي فةةةةةةةةةي ن ةةةةةةةةةاطر

ARIMA   ُالتٗتبر  ا٢ُٗ  في بٌٗ الخاالت  هةظا ما٢ةض ًةاجغ زانة  ٖلةى ؤلازت ةاع ؤلاخهةاث

م  زه  مجاالت الخ٣  التن ٍا  اإلا٣ةضع  مة  زهة  ؤزةغى ، ARIMAل ٣و  التن اٍ  ل ن وطر 

 ٣ةةةوم بن ضزةةة    ةةةاً   ARCHبةةةة٢تراح ن ةةةاطر  R.Engle (1982)هةةةظا مةةةا بؾةةةتضزى ال اخةةةذ 

ةةةةةةةة  ٍ  ٨ةةةةةةةة  ٦تابةةةةةةةة  الهةةةةةةةةُاٚ  الٗامةةةةةةةة   ألازُةةةةةةةةاء الٗكةةةةةةةةواثُ    دؿةةةةةةةةح  ٞتةةةةةةةةرات الخ٣ةةةةةةةة  التن ٍا

)(ل ن وطر pARCH٦ ا ًلي: 
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 في   Bollerslevم  َٝغ ال اخذ  1988ب٢ترح هظا الن وصر ؾن  : GARCHهمى ج  .1

هظه الن وطر ٩ًو    اً  الخُإ الٗكواجي ؾ ؿ    ابٗ  لؿ ؿ   الخُإ الٗكواجي 

زُو  ػمنُ    ٩و  الهُاٚ   jزُو  ػمنُ   ل ت اً  نٟؿه مازغ بة  iمازغ بة 

),(الٗام  لن وطر  qpGARCH :٧اآلتي 
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البض م  بزغاء بزت اع  ARCH: ٢ ل  ٣ضًغ ن وصر  للطالضل الشمىية ARCHإخحبار  .2

ل تإ٦ض ؤ ال م  ؤ    اً  ال واقي ٚحر  ابذ ٖبر الؼم   م  بح  هظه ؤلازت اعات نجض 

٤ بزت اع الٟغيِتح  آلا ِتح : ARCHبزت اع    الظي ًتم ٖ  ٍَغ

0....: 21  poH  

ا ٖ  الهٟغ  1H: ال  ست ٠ ٧ ها زوهٍغ

ٞهظا ٌٗن  بإ    اً  الخُإ  ابذ ٖبر الؼم   ال٨ٗـ في 0Hٟٞي خال  ٢ و٫ الٟغيُ  

 1Hخال  ٢ و٫ الٟغيُ  

٤ خؿاب ؤلاخهاء   تم طل٪ ٖ  ٍَغ  ٍcalLM :٦ ا ًلي 

2RnLM cal  

 خُذ :
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n.ٖضص اإلاكاهضات: 

2R      :مٗامل التدضًض ل ن وصر آلاتي :
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t بواقي الن وطر :ARIMA 

)(ؤي  p ت ٘  وػَ٘ ٧اي  غبُ٘ بضعزات خٍغ   calLMب  ؤلاخهاء   p  لضا ًتم  دضًض

   ُ٢tabLM : الجض لُ  ٞةطا ٧ا 

 caltab LMLM    ُ0ٞهظا ٌٗن  ٢ و٫ الٟغيُ  الٗضمH ؤي ؤ    اً  ألازُاء  ابذ

 ٖبر الؼم   ال٨ٗـ بطا خهل طل٪.

بنُال٢ا م  مُٗاع  ARCHل ن وطر  بالنؿ   p: ًتم  دضًض مٗامل التإزغ  مالخظة

AKAIKE   3خُذ ؤ  الضعزp  تٗتبر ٦ضعز  ٢هوى  بطا خضث طل٪ ًتم ؤلانت٣ا٫ بلى

 GARCHن وطر 

٣   ألا٦ثر بؾتٗ اال م  ؤزل  ٣ضًغ : GARCHو ARCHثلدًز الىمادج  .3 ب  الٍُغ

٣  ؤلام٩ا  ألا٦بر خُذ ًتم بزتُاع  ARCH   GARCHمٗ  ات الن اطر  هي ٍَغ

),(اإلاٗ  ات  ji  .الت   ٣وم بتًُٗم صال  مُٗن  تؿمى بضال  ؤلام٩ا  ألا٦بر 
 

I-6 واملحدزهة:( هما ج املحىضؼات 

ل تن ةا  ؤلاخهاثُ  اإلا٣اعب  في اإلاؿتسضم  ألاؾالُب بح   اإلاتدغ٦ م تٗضاإلاتوؾُات

 اإلاتدغ٦  اإلاتوؾُات التٍٗغ٠ زال٫ م  ألاؾ وب بهظا غةؤلاخاَ ؤ٦خ باإلا ُٗات،  ؾندا ٫ 

ايةةةةُ  الهةةةةُٛ  اإلاتدغ٦ةةةة ، اإلاتوؾةةةةُات اؾةةةةتسضامات  نكةةةةإتها،  اإلاتدغ٦ةةةةة  ل  توؾةةةةُات الٍغ

 .اإلاتدغ٦  اإلاتوؾُات ؤنوإ  ؤزحرا خؿابها  ٦ُُٟ 

I-6-0 )ووػأتها: املحدزهة املحىضؼات جعزيف 

 النكةةةإ ، ال٣ضً ةةة  الؼمنُةةة   د ُةةةل الؿالؾةةةل َةةةغ١  هةةةي بخةةةضى اإلاتدغ٦ةةة  اإلاتوؾةةةُات

اجيمل  ٧ا  ٖا 1884ٖام  ٟٞي  اإلاتوؾُات هو ؤ ٫ م  اؾتسضم Poynting حزي  الانج الٟحًز

ٖةةةام  فةةةي ؤمةةةا  .مُٗنةةة  ؿةةة   لؿ اإلاوؾةةة ُ  ؤ  الٟجاثُةةة التٛحةةةرات  ببٗةةةاص مةةة  ؤزةةةل اإلاتدغ٦ةةة 
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( ٌؿةةة ذ 15متوؾةةةِ خؿةةةابي )متنةةةاْغ بغ  ةةة   Spencerم ٣ٞةةةض ٢ةةةضم الٗةةةالم ؤلانج حةةةزي 1904

م ؤنةةةةةة ذ ؤ٦بةةةةةةر 1914بالخٟةةةةةةاّ ٖلةةةةةةى ٦خحةةةةةةر خةةةةةةض ص مةةةةةة  الضعزةةةةةة  الخالخةةةةةة .  ابتةةةةةةضاءا مةةةةةة  ٖةةةةةةام 

 Studentاإلاٗةةةةغ ٝ باؾةةةةم  William Sealy Gossetشخهةةةةُات ٖ   ةةةةاء ؤلاخهةةةةاء ؤلانج حةةةةزي 

ُاني  ايُات البًر الم الٍغ  ٖPearson (1)يهت و  بهظا النٕو م  ألاؾالُب. 

ٌٗةةٝغ اإلاتوؾةةِ اإلاتدةةغ٥ بإنةةه ٖ ةةاع  ٖةة  "الوؾةةِ الخؿةةابي لٗةةضص مةة  اإلاكةةاهضات 

 ما ٩ًو  هظا الُو٫ جالج  ؤ  ؤعبٗ 
ً
 .(2)اإلاتٗا٢   في الؿ ؿ   بُو٫ مٗح "، ٚال ا

غ  فةةةةةي الؿالؾةةةةةل تكةةةةحر ٧  ةةةةة  متدةةةةةغ٥ بلةةةةى ؤ نةةةةةه ٧  ةةةةةا ٧انةةةةت اإلاكةةةةةاهض  الجضًةةةةةض  متةةةةٞو

دؿةةةةةةب متوؾةةةةةِ زضًةةةةةض  نتُجةةةةةة  لةةةةةظل٪ ٞةةةةةةة   الؼمنُةةةةة ، تؿةةةةةت ض٫ ٖةةةةةة  اإلاكةةةةةاهض  ألا٢ةةةةةضم ٍ 

غت مكاهض  زضًض   .(3)اإلاتوؾِ ؾِتٛحر ؤ  ًتدغ٥ ٧  ا  ٞو

MA(K)ًغمةةةةةةةةةةؼ ل  توؾةةةةةةةةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةةةةةةةةة  
()   ةةةةةةةةةةة  ؤ MM(K)بال ٛةةةةةةةةةةة  ؤلانج حًز

()   بال ٛةةةةةةةةةةة

 الٟغنؿُ .

ح   جةةةةةةةةةضع ؤلا  غ قةةةةةةةةةَغ قةةةةةةةةةاع  بلةةةةةةةةةى ؤ  اإلاتوؾةةةةةةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةةةةةةة  تؿةةةةةةةةةتسضم فةةةةةةةةةي ْةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةٞو

 :(4)ؤؾاؾُح 

 الاؾت٣غاع النؿب  ل ٓاهغ  ٢ُض الضعاؾ  )اإلا ُٗات( بهٟ  صاث  . -1

اتؿةةةةةةةةام ال ُانةةةةةةةةات بالتظبةةةةةةةةظب )ؤي بُانةةةةةةةةات موؾةةةةةةةة ُ  ؤ  ٞهةةةةةةةة ُ ( طلةةةةةةةة٪ ؤ  هةةةةةةةةظه  -2

٣  تؿ ذ بت هُض الؿ ؿ     س ُهها م  التظبظبات.  الٍُغ

I-6-6 )اضحخدامات املحىضؼات املحدزهة: 

 تؿتسضم اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦  بإؾ وبح  مست ٟح  ه ا: التن ا  الت هُض.

هنةةةةةا تٗةةةةةٝغ اإلاتوؾةةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةةة  بإنهةةةةةا  املحىضـــــؼات املحدزهـــــة هأضـــــلىب للحيبـــــؤ: -0

مكةةةةاهض  ؤزحةةةةر  متاخةةةة   ٢Kاٖةةةةض  ؤؾاؾةةةةُ  ل تن ةةةةا تٗت ةةةةض ٖلةةةةى اؾةةةةتسضام متوؾةةةةِ 

                                                           
1- Agnès Lagnous, OP-CIT, p22. 

غب،مغزٗؿاب٤،م . -2  .23ناهض ؾُٗضخؿُجٖز
ةةةةةةت َ ٗةةةةةةت اإلادةةةةةةال ي،  -3 ُةةةةةة٤ ال  ٣ةةةةةةاني  مٞغ ن ،  ومةةةةةةاؽ  لُةةةةةةامؼ،  غز ةةةةةة : مد ةةةةةةض  ٞو صُٞةةةةةةض ؤنضعؾةةةةةةو ، صًةةةةةةنـ ؾةةةةةةٍو

ش ل نكغ، اإلا  ٨  الٗغبُ  الؿٗوصً ، ألاؾالُب   .222، م 2006ال٨ ُ  في ؤلاصاع ، صاع اإلاٍغ
- Moving Avirages 
- Moyenne mobile. 

 2008 ألاعص ،  التوػَ٘، ل نكغ نٟاء صاع   الٗ  ُات ؤلانتار بصاع  ٞازوعي، ٣ٌٗوب هاًل خ وص، ٧اْم زًحر -4

 .79م ،
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  خةةةةل َةةةةو٫  K)خُةةةةذ  K ُ  متدةةةةغ٥ مةةةة  الضعزةةةة  ل تن ةةةةا اإلا٣ ةةةةل،  نُ ةةةة٤ ٖ ُةةةةه تؿةةةة

 .(1)اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥(

: تؿةةةتسضم اإلاتوؾةةةُات اإلاتدغ٦ةةة  فةةةي هةةةظه املحىضـــؼات املحدزهـــة هىضـــيلة للحمهيـــد -6

الخالةةة  ٧وؾةةةُ   لت هُةةةض زةةةِ الا جةةةاه الٗةةةام ل ؿالؾةةةل الؼمنُةةة  مةةة  زةةةال٫  س ةةةُو 

 التةة  تٗةةاني  الؿ ؿةة   الؼمنُةة  مةة  الت٣  ةةات )التظبةةظبات( الكةةضًض  ال٣هةةحر  ألامةةض

 منها الؿ ؿ   الؼمنُ  ،  هنا ًن غي التإ٦ُض ٖلى ؤنه:

  ٖنةةضما ٩ًةةو  َةةو٫ اإلاتوؾةةِ اإلاتدةةغ٥(K) ِٖةةضصا ٞغصًةةا ٞةةة  اإلاتوؾةة

 اإلاتدغ٥ النا ج ٌؿمى باإلاتوؾِ اإلاتدغ٥ اإلات غ٦ؼ ؤ  اإلاغ٦ؼي.

    ٧  ةةةةا ٧ةةةةا  َةةةةو٫ اإلاتوؾةةةةِ اإلاتدةةةةغ٥ ٦ حةةةةر، ٧  ةةةةا ؤنةةةة دت الؿ ؿةةةة

اص  ٣ٞضا  بٌٗ ٢ُم الؼمنُ  ؤ٦ثر نٗوم ،  ل٨   ؾُاصي طل٪ بلى ٍػ

 .(2)الؿ ؿ   الؼمنُ 

I-6-3الصيغة الزياطية للمحىضؼات املحدزهة وهبيلية خطابها ): 

٣ةةةةة  اإلاتوؾةةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةةة  ٖلةةةةةى خؿةةةةةاب اإلاتوؾةةةةةِ الخؿةةةةةابي لٗةةةةةضص مةةةةة   تٗت ةةةةةض ٍَغ

ًةةه ب كةةاهض  زضًةةض  مٗغ ٞةة    فةةي ٧ةةل مةةغ   تٍٗو
ً
الٟتةةرات مةة٘ خةةظٝ اإلاكةةاهض  ألا٦ثةةر ٢ةةضما

ةة  ٢ةةُم الٟتةةر   n+1ظا ألزةةل التن ةةا فةةي الٟتةةر   هةة بطا التن ةةا بذجةةم اإلا ُٗةةات ٩ًةةو   nمةة٘ مٗٞغ

ؾةةةةت٩و  مؿةةةةاٍ   إلاتوؾةةةةِ  n+1ٞتةةةةر   هةةةةظا بتُ ُةةةة٤ الٟغيةةةةُ  ال٣اث ةةةة  بةةةةإ  م ُٗةةةةات الٟتةةةةر  

nمج ٕو اإلا ُٗات اإلاايُ  في الٟتر  
(3). 

هةةةةو َةةةةةو٫ اإلاتوؾةةةةِ اإلاتدةةةةةغ٥، ٞةنةةةةه ًةةةةتم خؿةةةةةاب اإلاتوؾةةةةِ بالٗال٢ةةةةة   Kباٖت ةةةةاع ؤ  

 التالُ :

      
         

 
 

                                                           
1 - Lotfi Bouzaiane, Rim Mouelhi, Méthode de prévision, cours de master 2, université virtuelle de 

Tunis, Tunis, 2008, p6. 
 .339،م 2007 ألاعص ،  اثل، صاع ثؼبيلي  إخصاء َٗ  ، ًاؾح  خؿ  النُٗم ، الٗا٫ ٖ ض مد ض -2

3- François Blondel, Gestion de la production (Comprendre les logiques de gestion industrielle 

pour agir), 4eme édition, Dunod, France, 2005, p105. 
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      :   (1)ٍ  ٨  ٦تابتها ٦ ا ًلي
∑     

 
    

 
 

 خُذ: 

MA(k).ُِهو ٌٗبر ٖ  اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥ البؿ  : 

K.َو٫ ٞتر  اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥ : 

Yt+j خؿاب اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥.: ٢ُم الؿ ؿ   الؼمنُ  الضاز   في 

Yt.مغ٦ؼ اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥ : 

M ٖةةضص ال٣ةةُم التةة   لةةي مغ٦ةةؼ اإلاتوؾةةِ اإلاتدةةغ٥  تؿةةا ي بلةةى ٖةةضص ال٣ةةُم التةة  تؿةة ٤ مغ٦ةةؼ :

 اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥.

I-6-4أهىا  املحىضؼات املحدزهة ): 

 ؾن٣وم هنا بةْهاع ؤهم ؤنوإ اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦ :

هةةةةةةظا النةةةةةةٕو مةةةةةة  اإلاتوؾةةةةةةُات ٖةةةةةة  ؤبؿةةةةةةِ  : ٌٗبةةةةةةر املحىضــــــؼات املحدزهــــــة البطــــــيؼة -

ايةةةةُا بالهةةةةُٛ  الٗامةةةة  الؿةةةةالٟ  الةةةةظ٦غ، بال ؤنةةةةه  تةةةةرزم ٍع اإلاتوؾةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةة ، ٍ 

 :(2)ًازظ ٖ يها آلاتي

 .ِ٣  في خال  الؿ ؿ   الؼمنُ  اإلاؿت٣غ  ٣ٞ  تؿتسضم هظه الٍُغ

 . ُ ٣  طا   دضًض َو٫ اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥ ًتم بٍُغ

   لج ُةةةةة٘ اإلاكةةةةةاهضات ؤي ؤنهةةةةةا ال بُٖةةةةاء ٧ةةةةةل اإلاكةةةةةاهضات نٟةةةةةـ الةةةةةوػ

 ةةةتالثم مةةةة٘ اإلاؿةةةةتجضات الخضًخةةة  فةةةةي تٛحةةةةر اإلا ُٗةةةات مةةةة٘ مةةةةغ ع اإلاةةةةؼم . 

٣  اإلاوالُ .   هظا ما ؤصى بلى اللجوء بلى الٍُغ

٣ة  الؿةاب٣  نجةض ؤ  اإلاتوؾةُات املحىضؼات املحدزهة املزجحة - : ٖلى ٨ٖةـ الٍُغ

  ال٣ُ ة  ألازةغى، اإلاتدغ٦  اإلاغجخ  تُٗةي ل٩ةل ٢ُ ة  مة  ال ُانةات  ػ  ًست ة٠ ٖة

٣ةة  ؤ  اإلااضةة   ال ُٗةةض، لهةةظا ٞهةة   ٣ةةوم ٖلةةى ؤؾةةاؽ خؿةةاب  خُةةذ تٗتبةةر هةةظه الٍُغ

                                                           
 2004  اإلاُاب٘،اإلا  ٨ الٗغبُ الؿةةةٗوصً ، الٗ مةةة  ؤلاصاعي،النكةةةغ التن ةةةا ألاخ ضالٗ ُةةةض،م اصت ٖ ةةةضالغخ   . -1

 156،م
 55 ؾاب٤،م مغز٘ ٦غ ف، الضً  نالح -2
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مةة  ال ُانةةات ألا٦ثةةر خضاجةة  ل تن ةةا ؤي بُٖةةاء ألا ػا  ألا٦بةةر بلةةةى  kمتوؾةةِ مةةغجر لةةة 

 اإلاكاهضات ألا٦ثر خضاج   الوػ  ًن٣و ب٣ضم ال ُانات.

هةا  ٌؿةا ي الواخةض، طلة٪ ؤ   دضًةض ٢ُ ة  الكٍغ الوخُض فةي ازتُةاع ألا ػا  هةو ؤ  مج ٖو

 ٣ ايُ  لها هي ٦ ا ًلي:(1)الوػ   غجر بلى مؿتسضم هظه الٍُغ  . الهُٛ  الٍغ

     ∑   

 

    

     

  خُذ: 
   

 
 

K.خل َو٫ اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥   : 

٣ةة  هةةو ٖةةضم  زةةوص ٢اٖةةض  ٖامةة  الزتُةةاع ألا ػا   الٟتةةرات )َةةو٫   مةةا ًازةةظ ٖلةةى هةةظه الٍُغ

 اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥(، ٦ ا ؤنها  ٟت٣ض ٞٗالُتها في خال  الؿ ؿ   الؼمنُ  الٛحر مؿت٣غ .

مةةةةةةة  قةةةةةةةغ ٍ اؾةةةةةةةتسضام ؤؾةةةةةةة وب املحىضـــــــؼات املحدزهـــــــة املظـــــــاعضة )املشدوحـــــــة(:  -

اإلاتوؾةةةُات اإلاتدغ٦ةةة  البؿةةةةُُ   اإلاغجخةةة  هةةةةو اؾةةةت٣غاٍع  الؿ ؿةةةة   الؼمنُةةة ، لهةةةةظا 

مؿةةةت٣غ  ؤي الخايةةةٗ  لال جةةةاه، ٞةنةةةه ٞةةةة  اؾةةةتسضامها فةةةي الؿالؾةةةل الؼمنُةةة  الٛحةةةر 

ًاصي بلى   اٖض ٦ حر بح  ال٣ُم الٟٗ ُ   ال٣ُم الت٣ضًٍغ .  منه م  ؤزل  ٟةاصي مةا 

٣ةةةة  اإلاتوؾةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةة  اإلاًةةةةاٖٟ  مةةةة  ؤزةةةةل  ٟةةةةاصي هةةةةظا  ؾةةةة ٤ ط٦ةةةةغه زةةةةاءت ٍَغ

٤ الخُوات التالُ   : (2)الن٣و. ًتم  ُ ٤ُ هظا النٕو م  ألاؾالُب ٞ 

  باؾتسضام ؤؾ وب اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦  البؿُُ  ٦ ا ًلي:  ̂ خؿاب 

 ̂    
               

 
 

  ؤي خؿةةةاب متوؾةةةِ اإلاتوؾةةةِ    ̂ بٖةةةاص  خؿةةةاب اإلاتوؾةةةِ اإلاتدةةةغ٥ فةةةي ال٣ةةةُم ،

ةةةةةةة٤ الهةةةةةةةُٛ    لهةةةةةةةظا الؿةةةةةةةبب ؾةةةةةةة ُت باإلاتوؾةةةةةةةِ اإلاًةةةةةةةا٠ٖ ؤ  اإلاةةةةةةةؼص ر. ًدؿةةةةةةةب ٞ 

 التالُ : 

                                                           
 .226-225م م ،ضابم مزحع آزغ  ، ؤنضعؾٝو صًُٟض -1
 بيــــرب خيــــاٌ مطخػــــضى خالــــة دراضــــة الاضخػــــضائي الخطــــيير فــــي الحلدًزيــــة املىاسهــــات هظــــام  الؿةةةةاًذ، الُُةةةةب -2

 زامٗة  التؿةُحر، ٖ  ةوم الا٢تهاصً  الٗ وم ٧ ُ  اإلانٓ ات، تؿُحر في  )منكوع  ٚحر(  مازؿتحر مظ٦غ  كطىؼيىة 

 .63،64م م ، 2005-2006  ٢ؿنُُن ، منتوعٍب
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 ̂    
 ̂   ̂      ̂     

 
 

   خؿةةةةةةةاب الٟةةةةةةةةغ١ بةةةةةةةح  ال٣ةةةةةةةةُم النا جةةةةةةةة  ٖةةةةةةة  اإلاتوؾةةةةةةةةِ ألا ٫  ال٣ُ ةةةةةةة  النا جةةةةةةةة  ٖةةةةةةةة

  هي  دؿب بالٗال٢  التالُ :atاإلاتوؾِ الخاني  طل٪ للخهو٫ ٖلى ٢ُ   

     ̂     ̂̂    

  ةةةةةةةاص  فةةةةةةةي الا جةةةةةةةاه مةةةةةةة  ٞتةةةةةةةر  بلةةةةةةةى ؤزةةةةةةةغى بٗةةةةةةةضها ًةةةةةةةتم خؿةةةةةةةاب التٛحةةةةةةةر النةةةةةةةا ج ٖةةةةةةة  الٍؼ

 باؾتسضام الهُٛ  التالُ :

   
 

   
( ̂     ̂̂   ) 

   م  ؤزل التن ا في الٟترm : ُنؿتسضم الهُٛ  التال 

             

   خل مضى التن ا. mخُذ 

٣ةة  هةةو خازتهةةا لٗةةضص ٦ حةةر مةة  اإلاكةةاهضات،  ٦ةةظا يةة ِ  ٦ ةةا ؤنةةه مةةا ًالخةةٔ ٖلةةى هةةظه الٍُغ

 َو٫ اإلاتوؾِ اإلاتدغ٥ ًتم بُغ١ طا ُ  م نُ  ٖلى زبر  اليخو   جاعبه الؿاب٣ .

I-3 ):هما ج الحمييز لاس ي 

 خةو٫  ٖكةواثبا مؿةاعا تؿة ٪ التة  الؼمنبة  الؿ ؿة   خالة  فةي الُغی٣ة  ھةظه تؿةتٗ ل

یةتم     ٞهة ب  تٛحةرات ٖلةى ال   ٖةام ا جةاه مغ٦ ة  ٖلةى ال  دتةوي  ال ؤي جابةت،  ؾةِ خؿةابي

(1)التالب  اإلاٗاصل  خؿب الخؿاب
: 

(1-تم  – 1-تا )ٝ 1-تم ت = م 
 

 .م اقغ  الؿاب٣  ل ٟتر  اإلا٣ضع : الُ ب1-تم

 .( باا التن ا اإلاُ وب الٟتر  تؿ ٤ الت  ) م اقغ  الؿاب٣  ل ٟتر  الٟٗلي : الُ ب1-تٝ

 الازةتالٝ( تٗضی ةه )ب٩ةل یةتم مؿة ٣ا اإلادؿةوب اإلاتوؾةِ ع٢ةم ؤ    ةح  ؤٖةاله اإلاٗاصلة 

 ؤ  نٗتبةر ؤننةا التو٢ة٘ ب ٛة  نٗنة    الؿةاب٣ ، الٟتةر  زةال٫ اإلاتو٢ة٘  الُ ةب الُ ةب الٟٗلةي بةح 

 ع٢ةم فةي التٛحةر ھةظا ی٩ةو   ٢ةض .اإلاؿةت٣ ل فةي بال٩امةل یؿةت غ ؤ  نتو٢ة٘   زةوھغي  التٛحةر ھةظا

                                                           
1 - Guy Ansion, les méthodes de prévision en économie, Ed Armand colin,paris 1990, p 153 .  
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 بلةى لنهةل اإلاٗاصلة   بتٗةضیل ن٣ةوم اإلاٗنةى ھةظا لتد٣بة٤   صاث ةا، لةیـ   ٖاعيةا تٛحةرا الُ ةب

 : ھي آلاؾب  ل ُغی٣  الٗام  اإلاٗاصل 

 ̂   𝛼      𝛼  ̂    

 ٦ ا هو موضر في هظه اإلاٗاصل : t+1بلى الٟتر    t ل ٟتر  اإلاؿت٣ لي التن اي  الن وطر ی٨تب

 ̂     𝛼      𝛼  ̂  

 بةالٟتر  التن ةا نؿةتُب٘ منة    اإلاايةب ، اإلاكةاھضات ل٩ةل زُبة  اإلاٗاصلة  ؤ  یت ةح 

جةب      ̂ بةالٟتر  اإلاةغاص التن ةا بهةا      ̂ الٟتةر   بتٛحةر ؤٖةاله، ال٣ةانو   ألا لةى باؾةتٗ ا٫  ٍ

 ا سةاط ل  ؿةحر  یؿة ذ همهةضا٢بت التن ةا لب٣ٟةض ختةى زةضا، ٢هةحر  ألا لةى الٟتةر  ؤ   ٩ةو  

 .الخغی  م  بنٕو ٢غاعا ه

 

I-3-0-6 )الخؼي: الىمى ج أو الثىائي آلاس ي الحمھید همى ج 

 الؿ ؿ   ٧انت بطا تؿتٗ ل ٦ ا ؤ٣ٞي، إلاؿت٣بم مُاب٣  الؿ ؿ    ٩و   ٖنضما یُ ٤

الاندضاعیة   بالُغی٣ة  ٖناةا  یٗبةر الٗكةواثب ، اإلاغ٦ ة  بلةى باإليةاٞ  ٖةام ا جةاه مغ٦ ة   دتةوي 

 :التالب  اإلاٗاصل  خؿب

              

 خُذ:            الٗام الا جاه مغ٦     خل     ی٩و ، التن اي  الن وطر   الٗكواثب 

 

ت ةاع فةي  إزةظ الُغی٣ة  ھةظه ، ٦ ةا ؤنهةا tالٟتةر   مة  بةضءا الؿةاب٣  اإلاؿةتویات ٧ةل الٖا

ھةظا    ألازحةر، الٟٗلةي اإلاؿةتوى  مة  انُال٢ةا اإلاؿةتویات ل٩ةل متناػلة  مست ٟة  ؤ ػانةاتُٗةي 

 .ھنضؾب  إلاتتالب  یسً٘ التنا٢و

I-3-0-3 )ویىتر  لھىلد آلاضیة الحمھیدیة الؼزیلة(Holt-Winters): 

I-3-0-3-0 )ھىلد: ػزیلة 
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 باال جةاه  ألازةغ بالٗكةواثب  زةام ؤخةضھ ا   ابةض جةابت  ٖلةى الُغی٣ة  ھةظه تٗت ةض

   الٗكةواثب ، ل تٛحةرات بالنؿة   ألاھ بة  نٟةـ ؤُٖةم الةظي بةغا    ن ةوطر ٨ٖةـ  ھةي الٗةام،

 :(1)٧األتي ھ ا طل٪   خال  ال تا   اإلاٗاصلتح  الٗام، الا جاه

 

غاى   :  : التالب  اإلاٗضل  الهبٛ  في اإلاٗاصلتح    ٪  ٨تب التن ا، أٚل

 

 αبةصزا٫ جابتح    ٣وم ألناا اإلاؼص ز  آلاؾب  الت ابضی  الُغی٣  م  لبون  ؤ٦ثر الُغی٣  ھظه

 .الزت اعھ ا  اخض، جابت ٖوى   

I-3-0-3-6 )ویىتر: لـ آلاضیة الحمھیدیة الؼزیلة 

 مٗةاصلتح  بلةى باإليةاٞ   ینثر مؿاھ   ت٨ٗـ  ینتر -ھولت بُغی٣  ٦ظل٪ مٗغ ٞ  ھي

 الخالث، اإلاغ٦ ات م٘ یتجا ب الن وطر ٞاظا ھولت،

 

 :(2)الٟه ب  اإلاغ٦   إلصزا٫ خالتح   وزض  

 الج ٘: ٖ  ب  ٖلى ال٣اث   الُغی٣  -1

  
          

       ̃  

 الًغب: ٖ  ب  ٖلى ال٣اث   الُغی٣  -2

                                                           
ات صیوا  اإلاضى، ال٣هحر التن ا  ٣نبات   ن اطر خك ا ، مولوص - 1  75 م ، 1998 الجؼاثغ الجامٗب ، اإلاُ ٖو
 102 م ؤٖاله، اإلاغز٘ خك ا ، مولوص - 2
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  ∑ال ةةةواقي  مغبٗةةةات مج ةةةٕو  هةةةٛحر ؤؾةةةاؽ ٖلةةةى  ،  α  ،βب خؿةةةا  یةةةتم
ؤًةةةة     

 الانُةال١ ن٣ةاٍ مكة٩ل ھةو یةض یا خ اةا ٖنةض الُغی٣ة  ھةظه نةٗوب  مة      ̂       

 : التالب  بالُغ١  خ اا ی ٨  الت 

غ ٖنةض م٣ ولة  الخالة  ھةظه  ٩ةو     ل هةٟغ، مؿةا ی  الابتضاثبة  ال٣ةبم  ية٘  -  ٦ بة   ةٞو

 .اإلاكاھضات م  مٗتبر 

 :التر یب ٖلى الجضاثب    التج بٗب  الخال  في التن ا

  p+1الٟتر   م  الت ابض ٖ  ب    ضؤ بدبذ الابتضاثب ، ال٣بم خؿاب -

 ٩ةو   بالتةالي   اإلاؿةت٣ لي، التن ا في الؾتٗ الاا ألازحر  الٟه ب  باإلااقغات الاختٟاّ -

 مٗاصل : نبٛ 

 

 ھ٨ظا:  ه ذ اإلاٗاصلتح  ٞا  I = 1خال   في  

 

 .Statisticaبغنامج  ٞیؿتٗ ل الخاؾوب اؾتٗ ا٫ َغی٤ ٖ  الخل خال  في ؤما

یٗ ةل  ل٩ونةه ماةم ی٩ةو   الازتبةاع ھةظا   αالخابةت  ٢ب ة  ازتبةاع مة  ل ةض التن ةا بٗ  بة  ل ٣بةام

  د٨ةم αؤ   ٦ ةا ال ٗبض، ؤ  ال٣غیب اإلااض   م٘ یتإ٢ م صعز  زال٫ م  الخايغ في التن ا ٖلى

٢ب ة  اإلاتٛحةر    الؿةاب٣ ، الؿةن  زةال٫ الٟٗلةي الُ ةب لةغ٢م اإلا٣ضع الُ ب ع٢م اؾتجاب  صعز 

α   الواخض    الهٟغ بح  مندهغ   ٩و      . 
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الُ ةب  بةح  الؿةاب٣  الٟتةر  فةي خةضث الةظي الازةتالٝ   امةا نا ةل ؤننا تٗن      ٞةة  -

 الُ ةب بالت ةام ھةو الؿةاب٣  ل ٟتةر  اإلا٣ةضع الُ ةب ؤزةغى  بٗ ةاع   اإلاتو٢ة٘، الٟٗلةي

 .( تٗضیل ص    ھو ٦ ا یؿتسضم ال٣ضیم اإلاتوؾِ ٢ب   الخالب  )ؤي ل ٟتر  اإلاتو٢٘

   الٟٗلةي بةح  الازةتالٝ ب٩ةل تٗضی ة  یةتم ال٣ةضیم التو٢ة٘ الةغ٢م ؤ  یٗنة     ؤمةا  -

 الخالب . ل ٟتر  اإلاتو٢٘ الغ٢م بلى نهل ختى الؿاب٣  اإلاتو٢٘ ل ٟتر 

 ؾةٝو الؿةاب٣ ، الٟتةر  فةي الٟٗلةي الُ ةب ع٢ةم ٞةة  (0,9)ٖالُة     بطا ٧انةت ٢ُ ة   -

 باإلاؿةتویات الاھت ةام ؤي الخالبة  ل ٟتةر  اإلاتو٢ة٘ الُ ةب ع٢ةم ٖلةى ٦ حةر  ةإجحرلةه  ی٩ةو  

 الُ ةةب ع٢ةةم ٞتةةإجحر (0,1)نةةٛحر    ٩ةةو    ال٨ٗؿةةب   الخالةة  فةةي .الٟٗ بةة  الؿةةاب٣ 

 مدةض ص ی٩ةو   ؾةٝو الخالبة  ل ٟتةر  اإلاتو٢ة٘ الُ ةب ٖلى الؿن  الؿاب٣  زال٫ الٟٗلي

   .ألازحةر الٟٗلةي باإلاؿةتوى  الاھت ةام ؤي منسًٟة ، الاؾةتجاب  صعزة   ٩ةو     ل ٛایة 

 الُغی٣ . ھظه ؾ  بات م 

 بةُٖاثةه ٢ةبم   التجغبة  َغیة٤ ٖة  بال بازتبةاعه ی٣ةام التؿةوی  ؤ  الت ابةض مٗامةل   -

 نٗب. ازتباعه یجٗل ما ھظا   باألًٞل، ألازحر في ألازظ

 مة    ل تن ةا، مالث ة  ٚحةر ألازحةر  ھةظه  هة ذ مؿةت٣غ  ٚحةر ػمنبة  ؾ ؿة   خالة  فةي -

  .الخال  ھظه في مناؾ   َغ١  بلى اللجوء ألاًٞل

 الؿ ؿة   ٧انةت التن ةا،بطا بٗ  بة  ٢بامنةةا ٖنةض ال٣ةةبم ٧ةل اؾةةتٗ ا٫ الهةٗب مة  -

 .الؼمنب  َوی  

I-4:همى ج الاثجاٍ العام ) 

ةم  اإلاتوؾةُات باؾةتسضام  دؿةنت ٢ةض التن ةا باةضٝ الؼمنبة  الؿالؾةل مٗالجة  ؤ  ٚع

 ل ٓاھغ  الٗام الا جاه  دضیض ی٣تط   التن ا الُغ١  تٗضص م ضؤ ؤ  بال البؿبُ ، ؤ  اإلاتدغ٦ 

 ؤٚةغاى فةي اؾتسضاما الؼمنب  الؿ ؿ   ٖنانغ ؤ٦ثر م  الٗام الا جاه  یٗتبر التن ا، موي٘

 ٖلى: الُغی٣  ھظه  تو٠٢ ٞاٖ ب    التن ا،

 ببانا اةا، ٖلةى نٗت ةض التة  الؼمنبة  الٟتةر  َالةت ٧  ةا الؼمنبة ، الؿ ؿة   َةو٫  مةضى 

 .التن ا ص٢  ػاصت

 ت ةاص  التة  الؼمنبة  الوخةض  ؤ  الؿةن   بلٛةاء قةاغی ، مة  بةضال ؾةنوی  ببانةات ٖلةى الٖا

 .اإلا بٗات( مخال ) ٖاصی  ٚحر ببانات   خل
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 بتةإجحر  اإلا بٗةات حجةم ؤ  ال٨ بة ، الٗاصیة  ٚحةر الت٣  ةات مة  اإلاايةب  الٟتةر  ز ةو مةضى

ؤ   ل ؿة ٗ ، اؾةتحراص زُةغ ؤ  ٧ةواعث، ؤ  خةغ ب، مخةل مٟازئة  ؤ  ٖاصیة ، ٚحةر ْةغ ٝ

 .بنتازاا مؿت ؼمات اخض

 الخُةِ ٖلةى زوھغیة  تٛحةرات بصزةا٫ ٖةضم یكةتٍر الُغی٣ة  ھةظه اؾةتسضام ٖنةض 

 ؤ  الزةتالٝ یةاصي ؤ  طلة٪ قةإ  ٞ ة  الؿةٗغ، تٛبحةر ؤ  ال٣ةاصم ل ٗةام الٟنة  ٧ةالتُویغ

 .اإلااض   ٖ  زوھغیا اإلاست ٠ اإلاؿت٣ ل بح    ل ت٣ضیغ ٦إؾاؽ اإلااض   بح  انٟها٫

 مضز ح : ٖلى الٗام الا جاه بن اطر التن ا َغی٣  تٗت ض

I-4-0) البیاوي: املدخل 

 ل ُ ةب الؼمنبة  الؿ ؿة   ٢ةبم ی خةل الةظي الٗةام الا جةاه زةِ   ابةض ٨ٞةغ  ٖلةى ی٣ةوم

 الُغی٣  ھظه ٞتت خل ، بالبض الٗام الا جاه ی خل زِ   ابض  ی ٨  الؿاب٣  ل ٟترات الٟٗلي

 ألازحةر ھةظا  یت٩ةو   ببةاني، عؾةم قة٩ل ٖلةى الؿاب٣  ل ؿنوات الٟٗ ب  الُ ب ؤع٢ام  هویغ في

 ب ٣تطة ى .الؿة ٗ  ٖلةى الُ ةب ی خةل ٖ ةوصي مدةوع    الةؼم ،  خةضات ی خةل ؤ٣ٞةي مدةوع  مة 

 الؼمنبة  الٟتةرات زةال٫ الٟٗ بة  الُ ةب ن٣ةاٍ بةح  ی ةغ مؿةت٣ب ا عؾةم یةتم ألاؾة وب ھةظا

 ال٣ةبم لاةظه الٗةام التةإجحر ٖة  مٗبةرا الخةِ ھةظا ی٩ةو   ؤ  ھةو طلة٪  عاء اإلانُ ة٤   الؿةاب٣ ،

 الخالتح : خؿب ھظا   الن٣اٍ انتكاع مضى ال باني الغؾم یٗغى ٦ ا مجت ٗ ،

I-4-0-0 )الطالب: و املىحب الاثجاٍ :لاولى الحالة 

 ؤ  بالؼیةاص  ٖامةا ا جاھةا  إزةظ الٟٗلةي الُ ةب ؤع٢ةام ؤ  تٗنة  الٗةام الا جةاه ْةاھغ 

 ٖ بةه ا جاھةا ٞبُ ة٤ الخانبة  الخالة  فةي ؤمةا موز ةا ا جاھةا ی٩ةو   ألا لةى الخالة   فةي الانسٟةاى،

 ٢ةضعا ام ؤ  الؿة٩ا  ٖةضص فةي الؼیةاص  بلةى یٗةوص ٢ةض مةخال ل   بٗةات الهةاٖض  الا جةاه .ؾةال ا

 .الاابِ لال جاه بالنؿ   ال٨ٗـ   الكغاثب 

I-4-0-6 )الخؼي: الغير الاثجاٍ :الثاهیة الحالة 

 طلة٪ یغزة٘   زُبةا، ا جاھةا  إزةظ ال الٟٗلةي الُ ةب ؤع٢ةام ؤ  تٗنة  الٗةام الا جةاه ْةاھغ 

 التالب ؛ لؤلؾ اب

 الكَغ  زضمات ٖلى الُ ب في یدضث ٦ ا ٖكواثب  تٛحرات. 

 ٦ؿاص ؤ  ٦غ ار الا٢تهاصی  الض ع  بٟٗل تٛحرات. 
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 الٟنض٢بة ،  الخةضمات   الٛاػیة ، اإلابةاه ٖلةى الُ ةب فةي یدةضث ٦ ةا موؾة ب  تٛحةرات

ب ، زضمات   اإلاُاعات،   الُحرا ، قغ٧ات  زضمات  .البریضی    اإلاهٞغ

 ٖلةى  مؿةت٣غ  قة   ؤع٢اماةا  ٩ةو   التة  ٧اإلا بٗةات مٗةح  ال جةاه موضةخ  ٚحةر تٛحةرات

 .الؼمنب  الؿ ؿ   مضى

ة ، ن٣ةاٍ  زةوص خالة  فةي الخُةي الت ابةض  ؤ  موؾةم  َ ةب  زةوص مةضى ؤ  متُٞغ

 مةضى ٖلةى ال٣ةبم فةي الت٣ ةب خةض  لت ُبة٠ اإلاتدغ٦ة  اإلاتوؾةُات َغی٣ة  تؿةتسضم مت٣ ةب،

  ٣ةضیغ فةي الٟٗ بة  ألاع٢ةام مة  بةضال اإلاتدغ٦ة  اإلاتوؾةُات نؿةتسضم ٞانةا الؼمنبة ، الؿ ؿة  

 أل    ابةضا ؤ٦ثةر الخةِ ی٩ةو     ألازحةر  ھةظه ی خةل الةظي ال بةاني بالغؾةم ن٣ةوم جةم الُ ةب،

 . ستٟي الٟجاثب  التٛحرات

ٗةض٫ ؤ  الخةِ مبةل خؿةاب ی ٨ة  الغؾةم بٗةض    الخةِ ٖلةى ن٣ُتةح  ألي التٛحةر م

نةض الةؼم ، فةي التٛحةر ٖلةى الُ ةب ٢ب ة  فةي التٛحةر ؤي اإلا٣ابةل، ٖلةى اإلاجةا ع  ب٣ؿ   اإلاؿت٣بم  ٖ 

 الؼمنبة ، الؿ ؿة   فةي ٖةام ألزةغ التةالي الٗةام فةي التٛحةر مٗض٫ باؾتسضام الُ ب ب٨ ب  التن ا

 .ألازحر  الؿن  الُ ب ع٢م بلى الغؾم م  نؿتسغز  الظي التٛحر مٗض٫ یًاٝ

 ھةو اإلاؿةت٣ ل ا جةاه ؤ   ٟتةرى بدبةذ  ٣غیببة  ؤناةا ال بةاني، اإلاةضزل َغی٣ة  یٗبةب مةا

ا یٗتبر ال ھظا   اإلااض  ، ا جاه نٟـ  ی٩ةو   بالتةالي   ؤزةغى  بلةى ٞتةر  مة  یتٛحةر الُ ب أل  قَغ

   ابةض فةي التهةٝغ بةازتالٝ  ست ة٠ ل٩وناةا ص٢ب٣ة  ٚحةر نتاثجاةا ؤ  ٦ ةا منةتٓم، ٚحةر الُ ةب

بة٤ فةي ل  اخةذ اليخصة   الت٣ةضیغ ٖلةى تٗت ةض ٦ ةا .اإلاؿةت٣غ ال بةاني الخةِ  الا جةاه زةِ  ٞو

ب  لیؿةت   شخهةب  الُغی٣ة   ٩ةو   بالتةالي   ، الٗةام  بلةى باخةذ مة   ست ة٠ بدبةذ مويةٖو

ٗةٌ ٖلةى ی٣تهةغ  ُ ب٣اةا یجٗةل مةا ھةظا   ؤزةغ،   ٣ةضیغات تُٗةي ل٩وناةا التجاعیة  اإلاجةاالت ب

 .مناا الٛغى  اصي  ٣غیبب 

I-4-6 )إلاخصائي: املدخل 

 الض٢ب٣ة  فةي ؤلاخهةاثب  الُةغ١  مة  ھةي   الهةٛغى  اإلاغبٗةات َغی٣ة  ٖلةى اإلاةضزل ھةظا یٗت ةض

قة٩ل  ٧ةا  بطا اإلاؿةت٣بم الخةِ مٗاصلة  ٞباةا تؿةتسضم   اإلاؿةت٣ ل، فةي الُ ةب حجةم  ٣ةضیغ

 خُذ:        التالي:  الندو ٖلى اإلاٗاصل   ٩و     مؿت٣ب ا، الٗام الا جاه زِ

 .٢اصم  ٞتر  ٖ  باا التن ا اإلاُ وب الٓاھغ  ؤ  الُ ب ٢ب   :   خل 

 .الؿنوات ؤ  الٟترات :   خل 
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   الؼم   خضات في التٛحر نتبج  التن ا موي٘ الٓاھغ  تٛحر مٗض٫:  

 .الغؤ    اإلادوع  م٘ الٗام الا جاه زِ  ٣اَ٘   خل:  

ا ألاؾةالبب ؤ٦ثةر الهةٛغى  اإلاغبٗةات ؤؾة وب  زةِ  دضیةض فةي یؿةتٗ ل   ؤص٢اةا   قةبٖو

 الٗ ةةوم   الخبةةوي، ؤلاخهةةاء إلاٗالجةة  عثیسةة   بكةة٩ل ازتبةةاعه یٗت ةةض   الٗةةام، الا جةةاه

 ٞباةا ی٩ةو   التة  الخُبة ، اإلاٗاصلة   زةوص مدا لة  ٖلةى الُغی٣ة  ھةظه  ٣ةوم   .الازت اٖبة 

 ؾةبب یٟؿةغ مةا طلة٪ لٗةل   ی ٨ة  مةا ؤ٢ةل ال٣ةبم ٖ  اإلاٟغص  ال٣بم اندغاٞات مغبٗات مج ٕو

ب٣ةا یُٗةي   ، بؿةبِ خؿةاباا ؤؾة وب   .الهةٛغى  اإلاغبٗةات بُغی٣ة  تؿة بتاا  م٣ٗةوال  ٞو

 التة    م ٨ة ، خةض ا٢ةل بلةى اإلادؿةوب   اإلاكةاھض  ال٣ةبم بةح  الاندغاٞةات مج ةٕو بتهةٛحر

 :لة مؿا ی  زٗ اا   الٗام الا جاه زِ مٗاصل  اؾتنتار في ٚال ا تؿتسضم

 

 التالي: بال٣انو   یُٗم ٞاإلابل

 

ٗةٌ الهةٛغى  اإلاغبٗةات َغی٣ة   ُ بة٤ یتُ ةب  ؤ  ی ٨ة  ال الوا٢ة٘ ٟٞةي الاختباَةات، ب

  فةي الا جةاه، نٟةـ فةي ٧ اةا ال٣ةوى  ٞباةا ٧انةت ػمنبة  ٞتةر  ؤزةل مة  بال الُغی٣ة  ھةظه تؿةتٗ ل

 یجةب ناػلة ، ٢ةوى  ی٣ابةل آزةغ زةؼء   نةاٖض  ٢ةوى  ی٣ابةل اإلاُٗبةات مة  زةؼء  زةوص خالة 

ب٤  مة  لاةظا   اإلاُٗبةات، ھةظه ٖلةى نةاػ٫  ألازغ   ناٖض ؤخضھ ا ألازل َویلي مؿت٣ب ح   ٞو

   اإلاتدغ٦ة ، ألا ؾةاٍ َغی٣ة  مة٘ الهةٛغى  اإلاغبٗةات َغی٣ة  ز ة٘ مٟبةضا ی٩ةو   ؤ  اإلا ٨ة 

 ٖنةض الا جةاه تٛحةرات ٖلةى  ةض٫   ألازةل الُویةل الا جةاه ٖة  مؿة ٣  ٨ٞةغ  ألازحةر  ھةظه تُٗةي

 اإلادؿةوب  اإلاتدغ٦ة  ٖلةى ألا ؾةاٍ الهةٛغى  اإلاغبٗةات َغی٣ة  الخالة  ھةظه فةي  نُ ة٤  زوصھا،

 ھظه ٢وى   تد ل لم خبذ اإلاندنى ٧ل ؤزؼاء ٖلى   الخام اإلاُٗبات ٖلى لیـ   مؿ ٤ بك٩ل

 .ان٩ٗاؽ ؤي اإلاتدغ٦  ألا ؾاٍ

I-4-3 )ٌالعام: الاثجاٍ ثدلیل في املطحعملة الدوا 
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 عیايةب ، مكة٩    ٩ةو   ؤ  ٢ ةل ا٢تهةاصی  مكة٩   ھةي الٗةام الا جةاه  دضیةض مكة٩  

   ؤلاخهاجي(،  ال باني اإلاضزل في له  ُغ٢نا الظي ) الخُي الا جاه ھي نهاصٞاا الت   ألانوإ

 .Sخٝغ  ق٩ل ٖلى الا جاه   آلا   ، الا جاه

I-4-3-0) آلاس ي: الىمى ج 

 الا جاه  ٣ضیغ في الاؾتسضام قاجٗ  تٗتبر الت  آؾب ، صال  نوع  الٗام الا جاه یتسظ

 یإزةظ   ھنضؾةب ، ب توالبة  ی٩ةو   الضالة  ھةظه ب وزةب الن ةو   الؼمنبة ، ل ؿالؾةل الٗةام

        ؤ              التالي:  الك٩ل : ال٣انو  

ٗةضr٫  الخابةت ی خةل خبةذ  دؿةب    ؤ ة    ةاب٘ ھةي الٗال٢ة  ھةظه   الؿةنوی ، الؼیةاص  م

غیت ات:  بواؾُ                       ال ٚو

ةةاعیتم   الةةؼم  بةةح  زُبةة  ٖال٢ةة  ٖةة  تٗبةةر اإلاتٛحةةر   ُةةوع    ةةح  ؤناةةا ٦ ةةا  y  لٚو

 مة  ٖةضص خهةب     خةل التة  الؿ٩اني الن و   حر  مخل جابت، ب ٗض٫ الؼم  زال٫ الا٢تهاصي

 ھةظه ؤ  ب ةا   الةخ،...الازت اٖبة  الت٣البةض   الخ٣ةافي، اإلاؿةتوى    اإلاٗیكة ، ٦ ؿةتوى  اإلاةاجغات

 ا جاھةا ب   ٣غی ةا، جابتة  ٢ب ة  یتسةظ الن و ٞ ٗامل ٢هحر  ػمنب  ٞتر  زال٫  تٛحر ال اإلااجغات

ةاعیتم  نهة٠ ببةاني عؾةم ٖلةى بويةوح بْاةاعه ی ٨ة  ٦اةظا  ندهةل الةظي اإلاندنةى ی٩ةو     لٚو

 .مؿت٣بم ٖ  ٖ اع  ٖ ب 

I-4-3-6 )اللىحطتي: الىمى ج 

 هةي قةاجٗ   Sخةٝغ  قة٩ل ٖلةى الٗةام الا جةاه  د بةل فةي ٦ حةر  ؤھ بة  لاةا الضالة  ھةظه

 ٢ةض   الخبة ، ال٩اثنةات مة  الٗضیةض ن ةو ب وز اةا ی٣ةاؽ بط ال بولوزبةا ٖ ةم فةي الاؾةتسضام

 الؿةة ٘ بٗةةٌ  ُةةوع  ٢بةةاؽ فةةي اؾةةتسضاماا خةةا لوا   الضالةة  ھةةظه الا٢تهةةاصیو   ا٢تةةبـ

یتو٢ة٠  التة  الا٢تهةاصی  الٓةواھغ  ٟؿةحر فةي الضالة  ھةظه تؿةتٗ ل ٦ ةا .بةالؼم  الهةناٖب 

 باا   ٨تب الت  الهبٜ بح   م  مٗبن ، ػمنب  ٞتر  بٗض ن وھا

   
 

       
 

   زُبة ، ٚحةر الضالة  ھةظه  تٗتبةر ؤلاقة إ، مؿةتوى    خةل   جوابةت،   a ،b ،c خبةذ

ُةي، الكة٩ل بلةى ل تدویةل ٚحةر ٢اب ة  ، Sخةٝغ  یإزةظ ٞكة٩ اا الخ  اإلاندنبةات تؿة ذ   م ُةٍو

ٗةٌ ن ةو بت خبةل النةٕو ھةظا مة   ؾةغیٗا ال ضایة  فةي الاػصھةاع ی٩ةو   خبةذ الهةناٖ ، ٞةغ ٕ ب
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 ْاةوع    ألاؾةوا١ تكة ٘ بؿةبب الاػصھةاع یت اَةإ جةم الت غ٦ةؼ، مؼایةا   الٗ ةل ٣ٖ نة  نتبجة 

 .مناٞؿ  زضیض  منتجات

ٗةٌ  ُةوع  ل٣بةاؽ الةض ٫، مة  ٦خحةر فةي الضالة  ھةظه اؾةتٗ  ت ٦ ةا  ٣٦بةاؽ اإلاتٛحةرات ب

(1)اإلاٗانةغ ، ؤلاؾةالمب  الةض ٫  فةي الاؾةتاال٥ مؿةتویات
 خالة  تٗةیل ٧انةت ال  ةضا  ھةظه ٧ةو    

نةض جغ ا اةا، مناةا ؾة  ت اؾةتٗ اع  زٗ ةت مالبة  ب ةواعص ألازحةر  ھةظه ٖ باةا ٖةاصت  دغعھةا ٖ 

 .الخ بج ص ٫  مخل الضال  م  النٕو لاظا یسً٘ اؾتاال٦ا ا م 

 

 

I-4-3-3) امليافئ اللؼع دالة: 

 باٖت اعھةا اإلا٩ةاف  ال٣ُة٘ صالة  الٗةام، الا جةاه  د بةل فةي تؿةتٗ ل التة  الةض ا٫ بةح  مة 

نباٚ     .ٖ باا التٛحرات بٌٗ بةصزا٫ الخُب  ل ض ا٫ ٢غی    ٩و    ل٨ناا زُب ، ٚحر صال 

 ٧التالي: ی٩و   الضال 

 

 اؾةت ضا٫ ی ٨ة  خبةذ الهةٛغى، اإلاغبٗةات بُغی٣ة  ی٩ةو   الضالة  ھةظه جوابةت  ٣ةضیغ

 زُب : اإلاٗاصل   ه ذ   zبة ٢x   t2ب   بة 

 

I-5 حيىىينز:( همى ج بىهظ 

ب  التن ا باؾتٗ ا٫ الؿالؾل الؼمنُ  ًتُ ب ن ظزتها، لهظا الٛةغى ا٢تةرح بةو٦ـ  

ةةةةةة  مةةةةةة  الن ةةةةةةاطر الٗكةةةةةةواثُ  اإلاؿةةةةةةت٣غ  تؿةةةةةةمى بن ةةةةةةاطر الاندةةةةةةضاع الةةةةةةظاتي ة زن٨ُةةةةةة جز مج ٖو

Autorehressive   اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦ Moving Average (MA)  ؤما الن ةاطر اإلاست ُة  ٞهة ،

ح  اإلاةةةةةةةظ٧و  عٍ   التةةةةةة  تؿةةةةةةةمى بن ةةةةةةاطر الاندةةةةةةضاع الةةةةةةةظاتي  اإلاتوؾةةةةةةِ اإلاتدةةةةةةةغ٥ تكةةةةةة ل النةةةةةةٖو

Moving Average models  Autoregressive(ARMA). 

I-5-0 هما ج الاهددار الذاجي )Autoregressive Models (AR): 

                                                           
 .1989 1 م الٗؼیؼ، ٖ ض اإلا ٪ زامٗ  ؤلاؾالمي، الا٢تهاص مج   متولي، مد ض مستاع - 1
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ًٟؿةةةةةغ هةةةةةةظا النةةةةةٕو مةةةةةة  الن ةةةةةاطر اإلاتٛحةةةةةةر التةةةةةاب٘ اإلا خةةةةةةل ل ٓةةةةةاهغ اإلاضع ؾةةةةةة  بواؾةةةةةةُ   

كاع بلُه بالغمؼ ة مايُه ٣ِٞ،  الظي ً خل ؾ و٦ه ٨تب ٦ ا ًلي:AR(p)في اإلااض  ، َ   ٍ ، 

 
 .٢tُ   اإلاتٛحر في الٟتر  الخالُ   Ytخُذ: 

ε  ُخض الخُإ الٗكواجي في الٟتر  الخال:t 

Yt-1, Yt-2,….. Yt-p ٢ُ   اإلاتٛحر في الٟترات الؿاب٣ : 

 : جابت   

P.خل صعز  الن وطر   : 

 ٦ ا ًلي:  ٦L ا ً ٨  ٦تاب  هظا الن وطر بٗض بصزا٫ مٗامل التإزحر 

 

 خُذ: 

 م  زهاثو هظا الن وطر:

- AR(p) )صاث ا ٢ابل لالن٩ٗاؽ )٢ابل ل ٣ ب 

هو ؤ   ٩و  ال٣ُم اإلاُ ٣  للجظ ع الخان   AR(p)الكٍغ الًغ عي الؾت٣غاع  -

 ؤ٦بر م  الواخض الصخُذ. Ø (L)بة

 .h >pابتضاء م   AR(p)لة r(h)تي الجؼثُ   نٗضم صال  الاع  اٍ الظا -

 ٦ ا ًلي:  AR  ٩و  صال  الاع  اٍ الظاتي  صال  الاع  اٍ الجؼجي لٗ  ُ  

 

 AR(: دالة الارثباغ الذاجي والجشئي لـ6-6الػيل ركم )
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 املصدر: املعهد العزبي للحخؼيؽ  مزحع ضابم

 

  نسٌٟ ٧ل ما ػاصت ٞتر  الابُاء. PACF  ACF بهٟ  ٖام  ٞة  ٧ل م  

 

 

I-5-6 هما ج املحىضؼات املحدزهة )Moving Average Models (MA): 

، فةةةةةي ؾةةةةةحر ع  اإلاتوؾةةةةةِ اإلاتدةةةةةغ٥ مةةةةة  Yt ٩ةةةةةو  ٧ةةةةةل مالخٓةةةةة  مةةةةة  الؿ ؿةةةةة   الؼمنُةةةةة  

ةةةةةةةغ  بواؾةةةةةةةُ  متوؾةةةةةةةِ مةةةةةةةغّجر لؤلزُةةةةةةةاء الٗكةةةةةةةواثُ  التةةةةةةة  نغمةةةةةةةؼ لهةةةةةةةا    الضعزةةةةةةة   ُمٟؿا

 :(1)ٖلى الك٩ل،  ن٨تب مٗاصلتها MA(q)بة

 

 خُذ ؤ : 

 : هي مٗالم الن وطر الت  ً ٨  ؤ   ٩و  موز   ؤ  ؾال  .              

 الٟتةةةةرات  t: متوؾةةةةُات متدغ٦ةةةة  ل٣ةةةةُم الخةةةةض الٗكةةةةواجي فةةةةي الٟتةةةةر                

 الؿاب٣ .

q.خل صعز  الن وطر   : 

 ٦ ا ًلي:  ٦L ا ً ٨  ٦تاب  هظا الن وطر بٗض بصزا٫ مٗامل التإزحر 

                                                           
، صاع  م٨ت ةةةة  الخامةةةةض ل نكةةةةغ  التوػَةةةة٘، 1قةةةةُخي مد ةةةةض، َةةةةغ١ الا٢تهةةةةاص الؿُا ةةةة   )مدايةةةةغات   ُ ٣ُةةةةات(، ٍ -1

 .226، م  2012ٖ ا ، ألاعص ، 
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 خُذ:

  م  زهاثو هظا الن وطر:

 MA(q) .صاث ا مؿت٣غ 

 ب  الكةةةةةٍغ الًةةةةةغ عي لالن٩ٗةةةةةاؽ فةةةةةي ن ةةةةةوطرMA(q)  هةةةةةو ؤ   ٩ةةةةةو  ال٣ةةةةةُم اإلاُ ٣ةةةةة ،

 ؤ٦بر م  الواخض الصخُذ. Θ(L)للجظ ع الخان  بة

  نٗضم صال  الاع  اٍ الظاتي p(h)  ل ن وطرMA(q)   ابتضاء مh>q. 

ه إلاةةا  qلهةةا  p(k)  ٩ةةو  صالةة  الاع  ةةاٍ الةةظا ب  . ٢k>qُ ةة  مست ٟةة  ٖةة  الهةةٟغ،  تؿةةاٍ 

 MA الكةةةةة٩ل التةةةةةالي ًوضةةةةةر قةةةةة٩ل صالةةةةة  الاع  ةةةةةاٍ الةةةةةظاتي  صالةةةةة  الاع  ةةةةةاٍ الةةةةةظاتي الجؼجةةةةةي لةةةةةة

 ٧التالي:

 

 MAي لـ(:دالة الارثباغ الذاجي والجشئ3-6الػيل ركم )

 
 املعهد العزبي للحخؼيؽ  مزحع ضابماملصدر: 

I-5-3 الىما ج املخحلؼة )ARMA(p.q)
 :Mixed modelsاملطحلز  (1)

                                                           
1- ARMA(p,q) هي ازتهاع لة Auto Regressive Moving Average of order p and q 
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ٖلةةةةةةى ال٣ؿةةةةةةم الاندةةةةةةضاعي طي  ARMAتكةةةةةة ل هةةةةةةظه الن ةةةةةةاطر ٦ ةةةةةةا ًٓهةةةةةةغ فةةةةةةي ال٨تابةةةةةة  

 : (1)، ٦ ا ًٓهغ في ال٨تاب  التالُ q ٢ؿم اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦  ط  الضعز   pالضعز  

 
 نجض:  Θ(L),Ø(L) بةصزا٫ مٗامل التإزحر 

  م  زهاثو هظا الن وطر:

   ٩ًوARMA(p,q)   بطا ٧ا 
ً
. AR(p)مؿت٣غا

ً
 مؿت٣غا

   ٩ًوARMA(p,q)   ٢ابال لالن٩ٗاؽ بطا ٧اAR(p) .٢ابال لالن٩ٗاؽ 

٣ا إلاندنى صال  الاع  اٍ    الجض ٫ التالي ؾٝو ًوضر َ ُٗ  الن وطر ٞ 

 

 

 

 

 هى  الىمى ج ثبعا لدالة الارثباغ الذاجي(: 6-6الجدٌو ركم )

 
 املصدر: املعهد العزبي للحخؼيؽ  مزحع ضابم

I-5-4 هما ج )ARMA(p,q)  "اير املطحلزARIMA(p,d,q) models
(2): 

                                                           
1- SPYROS Makridakis & MICHÉLE Hibon, ARMA Models and the Box-Jenkins Methodology, 

Journal ofForecasting, Vol 16, John Wiley & Sons, France, 1997, p: 147. 
2- ARIMA(p,d,q) هي اخحصار لـ Auto Regressive Integrated Moving Average of order p and d and q. 
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ٌؿةةةةةةمى هةةةةةةظا النةةةةةةٕو مةةةةةة  الن ةةةةةةاطر بالن ةةةةةةاطر اإلاتجانؿةةةةةة  ٚحةةةةةةر اإلاؿةةةةةةت٣غ  ؤ  اإلاست ُةةةةةة  

٣  الٟغ ٢ات م   d)خُذ  dم  الضعز   (Integrated)اإلاغ٦    ً خل ٖضص مغات  ُ ٤ُ ٍَغ

غمةةةةةةةةؼ بليهةةةةةةةةةا  الضعزةةةةةةةة  ألا لةةةةةةةةى ٖلةةةةةةةةى الؿ ؿةةةةةةةة   الؼمنُةةةةةةةة  للخهةةةةةةةةةو٫ ٖلةةةةةةةةى ؤزةةةةةةةةغى مؿةةةةةةةةت٣غ (، ٍ 

فةةةةةةي ؤ  الؿ ؿةةةةةة   الؼمنُةةةةةة  اإلاضع ؾةةةةةة  ٚحةةةةةةر  ARMA(p,q)،  هةةةةةةي  ست ةةةةةة٠ ٖةةةةةة  ARIMA(p,d,q)بةةةةةةة

٣ةةةةةةة  مناؾةةةةةةة   إلاهةةةةةةةضع ٖةةةةةةةضم  مؿةةةةةةةت٣غ ،  إلػالةةةةةةة  ٖةةةةةةةضم الاؾةةةةةةةت٣غاع هةةةةةةةظا ًجةةةةةةةب اؾةةةةةةةتٗ ا٫ ٍَغ

٣  الٟغ ٢ات م  الضعز  ألا لى بطا ٧ةا  مهةضع ٖةضم الاؾةت٣غاع هةو الا  ؾت٣غاع، ٞنُ ٤ ٍَغ

           ،  ن٨تب: d=1الا جاه الٗام، ٩ُٞو  

، ؤما بطا ٧ا  ٚحر ARIMA(p,l,q)النا ج  مؿت٣غ ، ٩ًو  الن وطر هو  wt بطا ٧انت 

٣  نٟؿها ل  غ  الخانُ :  ٨تب الن وطر          هظا ٞنُ ٤ الٍُغ  ٍ ، 

ARIMA(p,2,q). 

I-5-6 الىما ج املىضمية املخحلؼة )SARIMA(p,d,q)
(1) : 

ؼ الؿالؾل الؼمنُ  في الوا٢٘ بوزوص اإلاغ٦   اإلاوؾة ُ ، الشة  ء الةظي ًةاصي بلةى ة ت ُ

ةةة٘ ن ةةةوطر ٌؿةةةمى p  qاع ٟةةةإ ٧ةةةل مةةة   ،  بالتةةةالي  هةةةٗب ٖ  ُةةة   ٣ةةةضًغها،  ألزةةةل طلةةة٪ ُ يِّ

ايةةُا ٦ ةةا SARIMA(p,d,q)بةةالن وطر اإلاسةةت ِ طي اإلاغ٦ ةة  اإلاوؾةة ُ   . ٍ  ٨ةة  التٗ حةةر ٖنةةه ٍع

 : (2)ًلي

 

 خُذ:

  ً خةةةةةةةةةةل 
             Dالٟغ ٢ةةةةةةةةةةات اإلاوؾةةةةةةةةةة ُ  مةةةةةةةةةة  الضعزةةةةةةةةةة             

 .Ytال ظا  ٌؿتسضما  لتد٤ُ٣ اؾت٣غاٍع   dالٟغ ٢ات اإلاتتالُ  م  الضعز  

 

(II) :ًهما ج الاكحصاد اللياس ي الطاه 

                                                           
1- SARIMA(p,d,q)  هي اخحصار لـSeasonal Auto Regressive Integrated Moving Average of order p and d 

and q. 
 .236قُخي مد ض، مغز٘ ؾاب٤، م  -2
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II-0:همى ج الاهددار الخؼي البطيؽ ) 

 ألنةةةه ًوضةةةر 
ً
بهةةةٟ  ٖامةةة  ٌٗةةةض ؤؾةةة وب الاندةةةضاع الخُةةةي ألاؾةةة وب ألا٦ثةةةر اؾةةةتسضاما

الٗال٢ةةةة  بةةةةح  اإلاتٛحةةةةةرات اإلاٟؿةةةةغ   الٓةةةةاهغ  اإلاضع ؾةةةةة . ؤمةةةةا الاندةةةةضاع الخُةةةةةي البؿةةةةُِ ٞهةةةةةو 

وبةة  مة  زةةال٫ التٗةٝغ ٖلةى ٢ةةُم اإلاتٛحةر اإلاةةاجغ  ٌؿة ذ ل  اؾؿة  بةةالتن ا ب٣ةُم الٓةاهغ  اإلاٚغ

 اإلاٟؿةةةةةغ لهةةةةةا. ٖ  ُةةةةةه ٞةننةةةةةا ؾةةةةةن٣وم بةةةةةالتُغ١ بلةةةةةى  ٣ةةةةةضًم نةةةةةُاٚ  ن ةةةةةوطر الاندةةةةةضاع الخُةةةةةي 

ُة٤  البؿُِ،  ٣ةضًغ مٗةالم ن ةوطر الاندةضاع الخُةي البؿةُِ، ماقةغات ازت ةاع زةوص  التٞو

 التن ا باؾتسضام
ً
 الاندضاع الخُي البؿُِ.  ؤزحرا

II-0-0ثلدًم وصيااة همى ج الاهددار الخؼي البطيؽ ): 

الاندةةةةةضاع الخُةةةةةي هةةةةةو ٖ ةةةةةاع  ٖةةةةة   ٣نُةةةةة  بخهةةةةةاثُ  تؿةةةةة ذ بالن ظزةةةةة   ال دةةةةةذ ٖةةةةة  

الٗال٢  بح  متٛحر ؤ  متٛحرات مؿت٣    متٛحر  اب٘،  هظا بهضٝ اؾةتسضامها لٛةغى التن ةا 

ؤما الاندضاع الخُي البؿُِ ٞهو ٌٗبر ٖ  الٗال٢  بح   .(1)بال٣ُم اإلاؿت٣  ُ  ل  تٛحر التاب٘

،  هةةةةةةةةةظا بٛةةةةةةةةةغى نةةةةةةةةةُاٚ  ن ةةةةةةةةةوطر ٌؿةةةةةةةةة ذ بةةةةةةةةةالتن ا بةةةةةةةةةال٣ُم (2)متٛحةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةاب٘  متٛحةةةةةةةةةر مؿةةةةةةةةةت٣ل

اإلاؿةةةةةةت٣  ُ  ل ٓةةةةةةاهغ  اإلاضع ؾةةةةةة  مةةةةةة٘ ب٣ةةةةةةاء الٓةةةةةةغ ٝ ٖلةةةةةةى مةةةةةةا هةةةةةةي ٖ ُةةةةةةه طلةةةةةة٪ ؤ  الٓةةةةةةواهغ 

حرها م  الٓواهغ ال  تُوع بهٟ  ٍٖٟو     ٖكواثُ  بةل هنةا٥ الا٢تهاصً   الازت اُٖ  ٚ 

. ًإزةةظ الاندةةةضاع الخُةةي البؿةةةُِ (3)مؿةةب ات  ةةاصي بهةةةا بلةةى التٛحةةر  هةةةظا خؿةةب ٢ةةةو  التةةإجحر

 :(4)الهُٛ  التالُ 

 

 i= 1,2,….,n: (5)خُذ

                                                           
1- Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci, Introduction to time series analysis 

and forecasting, John Wiley&Sons INC, New Jersey, 2008, p 73. 
ق٨غ مد ةوص مهةُٟم، ؾةُم نةالر خؿةح ، بابةا  ببةغاهُم ٖ ُةوي،  دؿةح  التن ةا ب سهةو الةضًو  اإلاكة٩و٥  -2

قةةةي ؤلاؾةةةالمي  التن ُةةة ، مج ةةة  ألان ةةةاع صعاؾةةة   ُ ٣ُُةةة  فةةةي اإلاهةةةٝغ الٗغا–فةةةي  دهةةةُ ها باؾةةةتسضام ألاؾةةةالُب الٗ  ُةةة  

 .287، م2012، 8، الٗضص 4ل ٗ وم الا٢تهاصً   ؤلاصاٍع ، الٗغا٢ ، زامٗ  ألان اع، اإلاج ض 
ات الجامُٗ ، الجؼاثغ،  -3  .131، م 2002زالَو زُاللي، ؤلاخهاء م٘   اٍع   مؿاثل مد ول ، صًوا  اإلاُ ٖو

4- Gilbert Saporta, Probabilités analyse des données et statistique, 2eme édition, Edition technip, 

France, 2006, p388. 
 ..Douglas C.Montgomery et all, OP-CIT, p 73؛ 137-136زالَو الجُاللي، مغز٘ ؾاب٤، م  -5
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yi.)ب بضعاؾتها  :   خل اإلاتٛحر التاب٘ ) هو ٌٗبر ٖ  الٓاهغ  الت  نٚغ

xi.هي   خل اإلاتٛحر اإلاؿت٣ل  : 

تٗبةةر ٖةة       خةةل جابةةت الاندةةضاع     :  هةةي ٖ ةةاع  ٖةة  مٗةةامالت الاندةةضاع خُةةذ      

 مُل الاندضاع.

:  هو ٖ اع  ٖة  اإلاتٛحةر الٗكةواجي،  هةو ً خةل ز ُة٘ الٗوامةل ألازةغى التة   ةاجغ فةي اإلاتٛحةر   

ت اع ؤ  الت  ال ً ٨  ٢ُاؾها.  التاب٘  الت  لم  ازظ بٗح  الٖا

 :(1)ي البؿُِ بلى ما ًلي غز٘ تؿ ُ  الاندضاع الخُ 

ٞهةةةةةظا ٌٗنةةةةة  ؤ  ألا ٫  ةةةةةاب٘  xtًندةةةةةضع ٖلةةةةةى اإلاتٛحةةةةةر ytاندةةةةةضاع: ٖنةةةةةض ال٣ةةةةةو٫ ؤ  اإلاتٛحةةةةةر  -

  الخاني مؿت٣ل.

زُةي:  هةةظا عازة٘ بلةةى ٧ةةو  الٗال٢ة  بةةح  اإلاتٛحةةر التةاب٘ ) هةةو الةةظي ٌٗبةر ٖةة  الٓةةاهغ   -

الت خُةةل ٢ُةةض الضعاؾةة (  اإلاتٛحةةر اإلاؿةةت٣ل  إزةةظ قةة٩ل زُةةي  هةةظا ًتطةةر مةة  زةةال٫ 

 ال ُاني ل  تٛحًر .

٣هةةةةةض بهةةةةةا ؤ  الٗال٢ةةةةة   ٩ةةةةةو  بةةةةةح  متٛحةةةةةًر  ٣ٞةةةةةِ ؤخةةةةةضه ا  ةةةةةاب٘  آلازةةةةةغ  - بؿةةةةةُِ: ٍ 

 مؿت٣ل.

II-0-6ثلدًز معالم همى ج الاهددار الخؼي البطيؽ ): 

٣ةة  اإلاغبٗةةات الهةةٛغى الٗاصًةة ،  مة  ؤزةةل  ٣ةةضًغ مٗةةالم الن ةةوطر ٞةننةةا نؿةةتسضم ٍَغ

٣ةة  ألا٦ثةةر اؾةةةتسضاما  ٖلةةةى  هةةٛحر مغبٗةةات ألازُةةاء بلةةةى   التةة  تٗتبةةر الٍُغ
ً
ألنهةةا   دةةذ صاث ةةا

ًةةل م٣ةةةضع زُةةةي ٚحةةر متدحةةةز .٢ ةةل  ُ ُةةة٤ هةةةظه (2)ؤ٢ةةل مةةةا ً ٨ةة  ٦ ةةةا ؤنهةةةا تؿةة ذ بةُٖةةةاء ؤٞ

ةةة٤ ٞةنةةةه ًتوزةةةب  د٣ةةة٤ ٞغيةةةُات بنةةةاء الن ةةةوطر )قةةةغ ٍ  ( اإلاٗبةةةر ٖنهةةةا Gauss-Markovالٍُغ

 :(3)٦ ا ًلي

                                                           
الازت اعات  لُض بؾ اُٖل الؿُٟو،  آزغ  ، ؤؾاؾُات الا٢تهاص ال٣ُا    التد ُل، نٍٓغ  الا٢تهاص ال٣ُا      -1

 .90، م 2006ال٣ُاؾُ  م  الضعز  ألا لى، ألاه ُ  ل نكغ  التوػَ٘، ألاعص ، 
2- A.Tsybakov, cours de statistique appliquée, Université Pierre et Marie Curie, France, 2006/2007, 

189. 
 اٖت ضنا ٖلى:  -3

 .21، 20مد ض قُخي، مغز٘ ؾاب٤، م م  -
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اض   لؤلزُاء مٗض م. -  الٟغيُ  ألا لى: ألامل الٍغ

خُإ هو ٖ اع  ٖ  متٛحر ٖكواجي ًإزظ ٢ُم موز  ، ؾال   ؤ  مٗض مة  ل٨نهةا ٚحةر ال

مكةةةةاهض   ال ً ٨ةةةة  ٢ُاؾةةةةها ؤ   دضًةةةةضها بض٢ةةةة  ٦ ةةةةا ؤنةةةةه ًسًةةةة٘ ل٣ةةةةوانح  الاخت ةةةةا٫. ٩ًةةةةو  

اضةةة   مٗةةةض م ؤي:  ؤي ؤ  ألازُةةةاء ال  ةةةضزل فةةةي  ٟؿةةةحر         ؾةةةُه ؤ   و٢ٗةةةه الٍغ

 اإلاتٛحر التاب٘. 

 )ج ات(   اً  ألازُاءالٟغيُ  الخانُ :  جانـ  -

 هي تٗن  ؤ  ألازُاء  تكتت خو٫  ؾِ خؿابي جابت، ؤي هنا٥  جانـ ٖلى ٧ةل 

ايُا ٦ ا ًلي:  ٗبر ٖنها ٍع  مكاهضات الُٗن  اإلاضع ؾ ، َ 

         (  
 )    

             

 الٟغيُ  الخالخ :  جانـ )ج ات(   اً  ألازُاء -

ٌٗنةةةةةةةةة  ؤ  الت اًنةةةةةةةةةات اإلاكةةةةةةةةةتر٦  ألزُةةةةةةةةةاء ٖةةةةةةةةةضم  زةةةةةةةةةوص اع  ةةةةةةةةةاٍ طاتةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةح  ألازُةةةةةةةةةاء 

ايُا ٧اآلتي:   اإلاكاهضات اإلاست ٟ   ٩و  مٗض م ،   هاٙ ٍع

   (     )   (    )                    

 الٟغيُ  الغابٗ : انتٓام ٢ُم اإلاتٛحر اإلاؿت٣ل  اؾت٣اللُ  ألازُاء ٖنه. -

ةة٤ هةةظه الٟغيةةُ  ٞةةة  ٢ةةُم اإلاتٛحةةر اإلاؿةةت٣ل  ٩ةةو  منتٓ  ةة  ال  تٛحةةر مةة  ُٖنةة  بلةةى ٞ 

ؤزةةةةةةةةةغى،  ؤنةةةةةةةةةه مه ةةةةةةةةةا ازت ةةةةةةةةة٠ حجةةةةةةةةةم الُٗنةةةةةةةةة  ٞةةةةةةةةةة  اإلا٣ةةةةةةةةةضاع 
 

 
∑      ̅    

ؤي ؤ    

ايُا ٦ ا ًلي:   ألازُاء  ٩و  مؿت٣   ٖ  اإلاتٛحرات اإلاؿت٣     ٨تب ٍع

   (     )   (    )             

 اإلاالخٓات.الٟغيُ  الخامؿ :  توػٕ ألازُاء  وػَ٘ َ ُعي بالنؿ   ل٩ل  -

)جابةةةةةةةةت   ̂ )مُةةةةةةةةل زةةةةةةةةِ الاندةةةةةةةةضاع ؤ  مٗامةةةةةةةةل الاندةةةةةةةةضاع(   ̂  دؿةةةةةةةةب مٗةةةةةةةةامالت الاندةةةةةةةةضاع 

 :(1)الاندضاع( ٦ ا ًلي

                                                                                                                                                                                

ةةةة  ال٣ُةةةةاؽ الا٢تهةةةةاصي  ةةةةومي نةةةةالر، مةةةةضزل لن - ةةةة  مضٖ ةةةة  بإمخ ةةةة     ةةةةاٍع ، ر–ٍٓغ ، صًةةةةوا  1صعاؾةةةة  نٍٓغ

ات الجامُٗ ، الجؼاثغ،   .38، م 1999اإلاُ ٖو
 اٖت ضنا ٖلى:  -1
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ٞةة  اإلاؿةت٣ُم اإلا خةل ل٩و٦ ة  الن٣ةاٍ  هةي ال٣ةُم الخ٣ُ٣ُة  ل  تٛحةًر     ̂ خؿب مٗاصلة  

 ̅  ̅  ال بض ؤ    غ م  الن٣ُ  
(1). 

ايةةةُ    الؿةةةاب٣  الةةةظ٦غ إلاٗ  ةةةات الاندةةةضاع الخُةةةي ل٨ةةة  مةةة  ؤزةةةل بًجةةةاص الهةةةُٛ  الٍغ

 البؿُِ ن٣وم بدؿاب التٟايل الجؼجي  خل اإلاٗاصلتح  التالُتح :

 

 

 

 لضًنا:

∑  
 

 

 

 ∑(    ̂   ̂   )
 

 

   

 

 زال٫:  ̂ ٖ  ُه ندهل ٖلى  ٣ضًغ اإلاٗ    م  

 

ح  ٖلى   نجض:  (2n-) منه ب٣ؿ   الُٞغ

 
                                                                                                                                                                                

- Arnaud Guyader, Cours de Régression linéaire, Master de statistique, Université Rennes 2, 

France, 2012/2013, p3. 

- Badi H.Baltagi, Econometrics, Fourth edition, Springer, USA, 2008, p 55. 
 .138زالَو زُاللي، مغز٘ ؾاب٤، م  -1
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 ٞندهل ٖ ُه م  زال٫ خل اإلاٗاصل  التالُ :  ̂ ؤما  ٣ضًغ اإلاٗ    

 

ح  ٖلةةةى  ٌ  (2n-)بٗةةةضها ن٣ةةةم ب٣ؿةةة   الُةةةٞغ ايةةةُ  ندهةةةل ٖلةةةى   ̂ جةةةم تٗةةةٍو بهةةةُٛتها الٍغ

 ٦ ا ًلي:   ̂ الهُٛ  الٗام  لة

 

 ٖ  ُه ٞ ٗض  ٣ضًغ مٗ  ات الاندضاع الخُي البؿُِ ًهاٙ الن وطر ٦ ا ًلي: 

 ̂    ̂   ̂       

II-0-3 اخحبار حىد" الحىفيم( مؤغزات 

بٗض  ٣ضًغ مٗالم الاندضاع ن٣وم بازت اع زوص  الن وطر،  هظا م  زال٫ اإلااقةغات 

  الازت اعات الت  ؾن٣وم بؿغصها.

II-0-3-0 معامل الارثباغ )(rxy): 

مٗامةةل الاع  ةةاٍ هةةو ٖ ةةاع  ٖةة  ماقةةغ اخهةةاجي ٦خحةةر الاؾةةتسضام ٌؿةةاهم فةةي التٗةةٝغ 

ُةةة  الٗال٢ةةة  بةةةح  اإلاتٛحةةةر  ت ةةةاص ٖ ُةةةه فةةةي  ٖلةةةى نٖو التةةةاب٘  اإلاتٛحةةةر اإلاؿةةةت٣ل، ل٨ةةة  ال ً ٨ةةة  الٖا

ةةةة٤ الٗال٢ةةةة  (1)الٗ ةةة  الؿةةةة بُ  بةةةح  اإلاتٛحةةةةًر  ٢ُةةةض الضعاؾةةةة  . ًةةةةتم خؿةةةب مٗامةةةةل الاع  ةةةاٍ ٞ 

ايُ  التالُ   :(2)الٍغ

 

،  لةةةه ز  ةةة  نةةةم الخهةةةاثو نةةةظ٦غها (-1)  (1) ٩ةةةو  ٢ُ ةةة  مٗامةةةل الاع  ةةةاٍ مدهةةةوع  بةةةح  

 :(3)ُٞ ا ًلي

                                                           
 والزياطـــية  والاححماعيـــة والىضطـــية التربىيـــة البدـــىذ ٌمجـــا فـــي الحؼبيلـــي إلاخصـــاء بةةةاهي، خؿةةةح  مهةةةُٟم -1

 .141، م 1999ل نكغ، مهغ،  ال٨تاب مغ٦ؼ
2- Régis Bourbonnais, Econométrie, 3eme édition, Dunod, France, 2000, p 36. 

امتخا٫ مد ض خؿ ، ٖاص٫ مد وص خال  ، ل ِ   خؿب النب  الُٗةاع، م٣ضمة  فةي ؤؾةالُب الاؾةتضال٫ الاخهةاجي  -3

اء ال٣انونُ ، مهغ،   .296-295، م م 2012 التن ا، م٨ت   الٞو
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٢ُ ةة  مٗامةةل الاع  ةةاٍ تؿةةا ي الهةةٟغ ؤ  ٢ٍغ ةة  مةة  الهةةٟغ ٞةننةةا نؿةةتنتج بطا ٧انةةت  -1

 ٖضم  زوص ٖال٢  زُُ  بح  اإلاتٛحًر .

بطا ٧انةةةةت ٢ُ ةةةة  مٗامةةةةل الاع  ةةةةاٍ موز ةةةة  ٞهةةةةظا ٌٗنةةةة  ؤ  هنةةةةا٥ ٖال٢ةةةة  َغصًةةةة  بةةةةح   -2

 اإلاتٛحًر ، ؤما بطا ٧انت ٢ُ ته ؾال   ٞهظا ٌٗن  ؤ  هنا٥ ٖال٢  ٨ٖؿُ  بُنه ا.

ٞهظا صلُل ٖلى  زوص ٖال٢ة  زُُة   -1ؤ   1ٗامل الاع  اٍ تؿا ي بطا ٧انت ٢ُ   م -3

  ام  بح  اإلاتٛحًر  ؤي ز ُ٘ الن٣اٍ ٖلى اؾت٣ام   اخض .

٧  ةةةةةةةا ا٢تربةةةةةةةت ٢ُ ةةةةةةة  مٗامةةةةةةةل الاع  ةةةةةةةاٍ مةةةةةةة  الواخةةةةةةةض ٧  ةةةةةةةا ػاصت ٢ةةةةةةةو  الٗال٢ةةةةةةة  بةةةةةةةح   -4

 اإلاتٛحًر ،  ٧  ا ابتٗضت م  الواخض  ا٢تربت م  الهٟغ يٟٗت الٗال٢ .

II-0-3-6امل الحددًد ( معR²: 

ٌٗبةةر مٗامةةل الاع  ةةاٍ ٖةة   زةةوص اع  ةةاٍ بةةح  ْةةاهغ ح ، ل٨ةة  هةةظا ال ٌٗنةة  بالًةةغ ع  

ؤ  هنةةةا٥ ٖال٢ةةة  ؾةةة بُ  بُنه ةةةا ؤي ؤ  ؤخةةةضه ا ؾةةةب ا ؤ  نتُجةةة  لآلزةةةغ، ب ٗنةةةى ؤ  التٛحةةةر فةةةي 

، ؤمةةةةةةةا مٗامةةةةةةةل التدضًةةةةةةةض ٞهةةةةةةةو ٣ًةةةةةةةِـ نؿةةةةةةة   الازتالٞةةةةةةةات (1)ؤخةةةةةةةضه ا  ةةةةةةةاب٘ ل تٛحةةةةةةةر فةةةةةةةي آلازةةةةةةةغ

٢ةةةُم ؤ  اإلاتٛحةةةر التةةةاب٘  التةةة  ً ٨ةةة   ٟؿةةةحرها مةةة  زةةةال٫  ةةةإجحر اإلاتٛحةةةر اإلاؿةةةت٣ل اإلاكةةةاهض  فةةةي 

ٖ ُةةةةه  ال ةةةةاقي )ؤي ال٣ُ ةةةة  اإلات  ةةةة (   خةةةةل  ةةةةإجحر ز ُةةةة٘ اإلاتٛحةةةةرات التةةةة  لةةةةم  ةةةةضزل فةةةةي ن ةةةةوطر 

 .(2)الضعاؾ 

٤ الٗال٢  التالُ   :(3) هو ًدؿب ٞ 

 

 خُذ: 

  هي تٗبر ٖ  اإلاج ٕو ال٨لي ل  غبٗات.  ̅     ∑    

                                                           
 ،نةو 2006 الضاعالجامُٗ ،مهةغ،  - SPSS إلاضـهام فيمبادئاحخصاءباضـحخدامناصعقةٗ انةبغاهُم الؿةواح، -1

354 353 
 .324امتخا٫ مد ض خؿ   آزغ  ، مغز٘ ؾاب٤، م  -2

3- A.H.Studenmund, Using econometrics-A practical guide-, fifth edition, Pearson Addison Wesley, 

p54. 
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 هةةةي   خةةةةل مج ةةةةٕو مغبٗةةةةات الاندةةةةضاع ) هةةةةي تٗبةةةةر ٖةةةة  الاندغاٞةةةةات   ̅   ̂  ∑    

 اإلاٟؿغ (.

    ∑  
مةةةة   y هةةةةي   خةةةةل مغبٗةةةةات ألازُةةةةاء )ؤي الجةةةةؼء الٛحةةةةر مٟؿةةةةغ مةةةة  التٛحةةةةر فةةةةي  

 زال٫ مٗاصل  الاندضاع(.

      جةةةةضع ؤلاقةةةةاع  بلةةةةى ؤنةةةةه فةةةةي الاندةةةةضاع الخُةةةةي البؿةةةةُِ 
 1  0 ٢ُ ةةةةه بةةةةح    

ٞةةة  هةةظا  1ٖ  ُةةه ٖنةةضما ًإزةةظ مٗامةةل  التدضًةةض ؤ٦بةةر ٢ُ ةة  لةةه  هةةي   .       ؤي

، ؤي ؤ  ٧ةةةةل ن٣ةةةةاٍ اإلاكةةةةاهضات  ٣ةةةة٘ ٖلةةةةى 
ً
ٌٗنةةةة  ؤ  ال٣ةةةةضع  التٟؿةةةةحًر  ل ن ةةةةوطر ٖالُةةةة  زةةةةضا

ُةة٤  الاع  ةةاٍ بةةح  اإلاتٛحةةر  زةةِ الاندةةضاع اإلا٣ةةضع،  هةةظا ٌٗنةة  ؤ  هنةةا٥ زةةوص  ٖالُةة  فةةي التٞو

٧ةةةا  مٗامةةةل التدضًةةةض ًإزةةةظ ؤؾةةةوؤ ٢ُ ةةة  لةةةه  هةةةي الهةةةٟغ،  التةةةاب٘  اإلاتٛحةةةر اإلاؿةةةت٣ل. ؤمةةةا بطا

ةةةةةال١ ؤي لةةةةةِـ هنةةةةا٥ زةةةةةوص  فةةةةةي  ٞهةةةةظا ٌٗنةةةةة  ؤ  الن ةةةةوطر لةةةةةِـ لةةةةةه ٢ةةةةضع   ٟؿةةةةةحًر  ٖلةةةةى ؤلَا

ُةةةةة٤  الاع  ةةةةةاٍ بةةةةةح  اإلاتٛحةةةةةر التةةةةةاب٘  اإلاتٛحةةةةةر اإلاؿةةةةةت٣ل،  هةةةةةظا ًغزةةةةة٘ لؿةةةةةب ح  بمةةةةةا ُٚةةةةةاب  التٞو

 . (1)الؿ بُ  بح  اإلاتٛحًر  ؤ   زوص ٖال٢  ٚحر زُُ  بُنه ا

 

 

II-0-3-3) :اخحبارمعىىيةمعلماثاالهددار 

م  ؤزل ازت اع مٗنوٍ  مٗ  ات ن وطر الاندضاع الخُي البؿُِ نؿةتسضم ازت ةاع 

(t) ٩و  هظا الازت اع ٦ ا ًلي  ٍ(2): 

}م  زال٫ ازت اع الٟغيُات التالُ :   ازت اع مٗنوٍ   -
       
       

 

   ٦ ا ًلي:  م  ؤزل هظا الازت اع ن٣وم بدؿاب بخهاثُ  ؾتُوصنت 
 ̂ 

   ̂ 

 

}ازت اع مٗنٍو  مٗامل الاع  اٍ م  زال٫ ما ًلي:  -
       
       

 

                                                           
 .40مد ض قُخي، مغز٘ ؾاب٤، م  -1

2- Samprit Chatterjee, Ali S.Hadi, Regression analysis by example, A John Wiley&Sons INC, Canada, 

2006, P P 33-34. 
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التةةةةةةةةة   دؿةةةةةةةةةب بالٗال٢ةةةةةةةةة  التالُةةةةةةةةةة :    نؿةةةةةةةةةتسضم فةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةظا الازت ةةةةةةةةةاع بخهةةةةةةةةةةاثُ  ؾةةةةةةةةةتُوصنت 

   
 ̂ 

   ̂ 

 

√̂   ̂   خُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ: 
 

 
 

 ̅ 

∑     ̅  
      ̂  

 ̂

√∑     ̅  
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ الٗ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ؤ   

 ̂  
∑  

 

   
 

،  منةةةه بطا ٧انةةةت            خُةةةذ     ن٣ةةةوم ب ٣اعنتهةةةا مةةة٘    بٗةةةض خؿةةةاب 

ٞةننةةةةا         ال٣ُ ةةةة  اإلادؿةةةةوب  إلخهةةةةاثُ  ؾةةةةتُوصنت ؤ٦بةةةةر مةةةة  ال٣ُ ةةةة  اإلاجض لةةةة  ؤي 

ٌ الٟغيةةةةُو الهةةةةٍٟغ  ؤي ؤ  مٗ  ةةةةات الن ةةةةوطر لةةةضيها صاللةةةة  بخهةةةةاثُ  ٖنةةةةض مؿةةةةتوى  نةةةٞغ

 .(1)،  ال٨ٗـ صخُذ𝛼مٗنوٍ  

II-0-3-4:اخحبار املعىىية اليلية لىمى ج الاهددار الخؼي البطيؽ ) 

م  ؤزل ازت اع اإلاٗنوٍ  ال٩ ُ  لن وطر الاندضاع الخُي البؿُِ ٞةننا نٗت ةض ٖلةى 

 :(2)التالُ الٟغيُات 

 

ٖ  ُةةةةةه، ٞ ةةةةة  ؤزةةةةةل التإ٦ةةةةةض مةةةةة  زةةةةةوص  ن ةةةةةوطر الاندةةةةةضاع الخُةةةةةي البؿةةةةةُِ  ازت ةةةةةاع 

 : (3)الٟغيِتح  الؿاب٣تح  نؿتسضم ازت اع ِٞكحر الظي  دؿب بخهاثِته ٦ ا ًلي

 

                                                           
1 - Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek, Herman K. Van Dijk, Econometric 

methods with application in business and economics, Oxford university press, New York, 2004, p 

100. 
2- Thomas Andren, Econometrics, Ventus Publishing APS, 2007, p67. 
3- Renée Veysseyre, Aide-mémoire statistique et probabilités pour l’ingénieur, 2eme édition, 

Dunod, Paris : France, 2006, p 367. 
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مةةةةةةةة٘ بخهةةةةةةةةاثُ  ِٞكةةةةةةةةغ     بٗةةةةةةةةضها ن٣ةةةةةةةةوم ب ٣اعنةةةةةةةة  بخهةةةةةةةةاثُ  ِٞكةةةةةةةةغ اإلادؿةةةةةةةةوب  

ةةةةةةةة   ةةةةةةةة   𝛼اإلاجض لةةةةةةةة  ٖنةةةةةةةةض مؿةةةةةةةةتوى مٗنٍو . ٞةةةةةةةةةطا ٧انةةةةةةةةت            هةةةةةةةةي  n-2، 1 صعزةةةةةةةة  خٍغ

ٌ الٟغيةةةةةةةةةةُ  الهةةةةةةةةةةٍٟغ  ؤي ؤ  لن ةةةةةةةةةةوطر الاندةةةةةةةةةةضاع الخُةةةةةةةةةةي            ٞةننةةةةةةةةةةا ؾةةةةةةةةةةجٞر

 .(1)البؿُِ مٗنٍو  بخهاثُ  ب ٗنى ؤ  الن وطر م٣ و٫ بخهاثُا،  ال٨ٗـ صخُذ

II-0-4:الحيبؤ باضحخدام الاهددار الخؼي البطيؽ ) 

بٗةةةةض التإ٦ةةةةض مةةةة  ٢ ةةةةو٫ الن ةةةةوطر بخهةةةةةاثُا  ةةةةإتي مغخ ةةةة  التن ةةةةا، خُةةةةذ ٌٗةةةةض التن ةةةةةا 

بةةةةةةال٣ُم اإلاؿةةةةةةةت٣  ُ  ل  تٛحةةةةةةر التةةةةةةةاب٘ )الٓةةةةةةةاهغ  اإلاضع ؾةةةةةة ( ؤهةةةةةةةم ؤؾةةةةةة وب الاندةةةةةةةضاع الخُةةةةةةةي 

      ٢ُ ةة  زضًةةض  ل  تٛحةةر اإلاؿةةت٣ل ؾةةنتن إ بال٣ُ ةة       البؿةةُِ، ٖ  ُةةه ٞ ةة  ؤزةةل 

ة٤ ؤؾة وب الاندةضاع الخُةي البؿةُِ   .(2)ل  تٛحر التاب٘ ٖ  ُه ٞةالتن ا ب٣ةُم اإلاتٛحةر التةاب٘ ٞ 

ايُ  التالُ  ٤ الهُٛ  الٍغ  :(3)٩ًو  ٞ 

 

 .  خل حجم الُٗن  n=1,2,….n  خل ؤ٤ٞ التن ا،  .…,h= 1,2خُذ: 

 

II-6:همى ج الاهددار الخؼي املحعدد ) 

بتويةةةةةةُذ ؤؾةةةةةة وب بٗةةةةةةض التٗةةةةةةٝغ ٖلةةةةةةى الاندةةةةةةضاع الخُةةةةةةي البؿةةةةةةُِ ؾةةةةةةن٣وم فةةةةةةي هةةةةةةظا 

 الاندضاع الخُي اإلاتٗضص  هظا م  ؤزل مج ٖو  الن٣اٍ ن٣وم بتويُدها ُٞ ا ًلي:

II-6-0:ثلدًم وصيااة الىمى ج ) 

ٌٗةةةةةٝغ الاندةةةةةضاع الخُةةةةةي اإلاتٗةةةةةضص ٖلةةةةةى ؤنةةةةةه   ضًةةةةةض لالندةةةةةضاع الخُةةةةةي البؿةةةةةُِ ؤًةةةةة  

ةةة  مةةةة  اإلاتٛحةةةرات اإلاؿةةةت٣   )متٛحةةةًر  ٞةةةإ٦ثر(،  ٞهةةةو بةةةةظل٪ ًندةةةضع اإلاتٛحةةةر التةةةاب٘ ٖلةةةى مج ٖو

غ التةةةةةةةاب٘ )ؤي الٓةةةةةةةاهغ  ٢ُةةةةةةةض الضعاؾةةةةةةة ( مةةةةةةة  زةةةةةةةال٫ ةؤؾةةةةةةة وب ٌؿةةةةةةة ذ بتٟؿةةةةةةةحر ؾةةةةةةة و٥ اإلاتٛ ةةةةةةة

                                                           
1- Idem, p 367. 
2- Pierre-André Cornillon, Eric Matzner-Lober, Régression théorie et application, Springer-Verlag, 
France, 2007, p 14. 
3- Brian S.Everitt, Torsten Hothorn, A handbook of statistical analysis using R, Second edition, Taylor 
& Francis Group LLC, USA, 2010, P 100. 
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ةةةةةة  مةةةةةة  اإلاتٛحةةةةةةرات اإلاؿةةةةةةت٣    التن ةةةةةةا ب٣ُ هةةةةةةا اإلاؿةةةةةةت٣  ُ  . ً ٨ةةةةةة  نةةةةةةُاٚ  ن ةةةةةةوطر (1)مج ٖو

 : (2)م  اإلاتٛحرات اإلاؿت٣   ٦ ا ًلي Kالاندضاع الخُي اإلاتٗضص لة

 

 خُذ: 

I=1,2,…,n    هي   خل ع٢م اإلاكاهض n . تٗبر ٖ  حجم الُٗن 

   خل مٗ  ات الن وطر.          

   خل اإلاتٛحرات اإلاؿت٣   اإلااجغ  في الٓاهغ  اإلاضع ؾ .              

  هو ً خل اإلاتٛحر التاب٘ ؤي الٓاهغ  اإلاضع ؾ .  

 ٌٗبر ٖ  ٢ُم اإلاتٛحر الٗكواجي.  

ُ  ل ن وطر ُٞ ٨  نُاٚتها ٦ ا ًلي:ؤما ال٨تاب     اإلاهٟٞو

                               

 :(3)خُذ       ؤ  ً ٨  ازتهاعها بالهُٛ  التالُ : 

                                                           
 اٖت ضنا ٖلى: -1

- Manu Carricano, Fanny Poujol, Analyse de données avec SPSS, Pearson Education, France, 
2009, P 141. 

- Roger E.Kirk, Statistics –An introduction-, Fifth edition, Thomson Wadsworth, USA, 2008, P 
173. 

 
 اٖت ضنا ٖلى: -2

نةةةةةةةاْم عاقةةةةةةةض، زحةةةةةةةري بةةةةةةةض٫ عقةةةةةةةُض، ٖةةةةةةةؼ  خةةةةةةةاػم ػ٧ةةةةةةةي، م٣اعنةةةةةةة  بةةةةةةةح  ؤؾةةةةةةة وبي الكةةةةةةة ٩ات الٗهةةةةةةةبُ  نةةةةةةةٟوا   -
حةةةةر الخُُةةةة  مةةةة٘ التُ ُةةةة٤، اإلاج ةةةة  الٗغا٢ُةةةة  ل ٗ ةةةةوم  الانةةةةُناُٖ   اإلاغبٗةةةةات الهةةةةٛغى ل ن ةةةةاطر الخُُةةةة  ٚ 

 .248، م 2012، 21، الٗضص 12ؤلاخهاثُ ، الٗغا١، زامٗ  اإلاونل، اإلاج ض 
- -Estelle Oullet, Isabelle Belley-Ferris, Simon Leblond, Guide d’économetrie appliquée pour 

stata, Université Montréal –Canada-, aout 2005, article publier sur le site 
:http://www.sceco.umontreal.ca/bibliotheque/guides/GuideEconoletrieStata.pdf [consulter le 
20/08//2013]. 

3- Sanford Weisberg, Applied linear regression, Third edition, John Wiley & Sons Inc, Canada, 2005, P 

55. 
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II-6-6:ثلدًز معالم الىمى ج ) 

٣ةة  اإلاغبٗةةات  ن٣ةوم بت٣ةةضًغ مٗ  ةةات ن ةةوطر الاندةةضاع الخُةي البؿةةُِ مةة  زةةال٫ ٍَغ

مج ةةةةةٕو مغبةةةةة٘ ألازُةةةةةاء بلةةةةةى ؤ٢ةةةةةل مةةةةةا ً ٨ةةةةة . ٌٗبةةةةةر ٖةةةةة   الهةةةةةٛغ  الٗاصًةةةةة  التةةةةة   ٣ةةةةةوم بتضنُةةةةة 

ايُا ٦ ا ًلي  :(1)مج ٕو مغب٘ ألازُاء ٍع

 

 :(2) م  ؤزل  ٣ضًغ مٗ  ات الن وطر ن٣وم بدل اإلاٗاصل  التالُ 

 

 :(3)ٖ  ُه ًتم نُاٚ  مٗ  ات ن وطر الاندضاع الخُي اإلاتٗضص ٦ ا ًلي

 

 .Xهو م٣ وب اإلاهٟٞو  'X ٚحر ؤخاصً ،   (X'X) هظا م٘  زوص ٧و  اإلاهٟٞو  

II-6-3مؤغزات اخحبار حىد" الحىفيم ): 

ُةة٤ لالندةةضاع الخُةةي اإلاتٗةةضص مةة  زةةال٫ مٗامةةل التدضًةةض  ن٣ةةوم بازت ةةاع زةةوص  التٞو

  ازت اعات اإلاٗنٍو .

II-6-3-0 معامل الحددًد )R²: 

                                                           
1- Xin Yan, Xiao Gang Su, Linear regression analysis –Theory and computing-, World scientific 

publishing, USA, 2009, P 59. 
2- IBIDem. 
3- Aragon Y, Séries temporelles avec R, Springer-Verlag, France, 2011, p 40. 
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مٗامةةةةل التدضًةةةةض ٌٗبةةةةر ٖةةةة  ؤجةةةةغ اإلاتٛحةةةةرات اإلاؿةةةةت٣   ٖلةةةةى اإلاتٛحةةةةر التةةةةاب٘ ؤي ٌٗبةةةةر ٖةةةة  

ُةذ  ندهةغ ٢ُ ةه بةح   ، 1  0نؿ   مؿاه   اإلاتٛحرات اإلاؿةت٣   فةي  ٟؿةحر اإلاتٛحةر التةاب٘، خ

ايُ  التالُ  ٤ الهُٛ  الٍغ  : (1) هو ًدؿب ٞ 

 

لٗةضص اإلاتٛحةرات  ً ٣م هظا اإلاٗامل مج ٖو  مة  اإلاكةا٧ل ؤه هةا هةو ؤنةه ٚحةر خؿةاؽ

ت اع ٖضص طصعزات الخٍغ  فةي ؤي  اإلاؿت٣   اإلاوزوص  في الن وطر، ٦ ا ؤنه ال ًإزظ بٗح  الٖا

  ̅ ،  هةةظا مةةا ًةةاصي بلةةى اللجةةوء بلةةى مٗامةةل التدضًةةض اإلاصةةدر )اإلاٗةةض٫( (2)مكةة٩ل بخهةةاجي

ايُا ٦ ا ًلي  :(3)الظي ٨ًتب ٍع

 

 : (4)ؤ  ً ٨  ٦تابته بالك٩ل التالي

 

II-6-3-2 ):اخحبار معىىية معامالت الاهددار 

م  ؤزل ازت اع مٗنوٍ  مٗامالت الاندضاع ٞةننا نستبر ٧ل مٗامل ٖلى خضى، خُذ 

}:(5) طل٪ م  زال٫ ازت اع الٟغيِتح  التالُتح  (t)نؿتسضم ازت اع 
       
       

 

     ٦ ا ًلي:  (t)ندؿب بخهاثُ  
 ̂    

  ̂  

√̂   ̂   خُذ: 
           

     
 

جةةةةةةم ن٣اعنهةةةةةةا               ن دةةةةةةذ ُٞ ةةةةةةا بٗةةةةةةض ٖلةةةةةةى ال٣ُ ةةةةةة  اإلاجض لةةةةةة  ٧ةةةةةةاآلتي: 

 ٌ بال٣ُ ةةة  اإلادؿةةةةوب  ٞةةةةطا ٧انةةةةت ال٣ُ ةةة  اإلادؿةةةةوب  ؤ٦بةةةةر مةةة  ال٣ُ ةةةة  اإلاجض لةةة  ٞةننةةةةا نةةةةٞغ
                                                           

1- Iain Pardoe, Applied regression modeling, second edition, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 
2012, P94. 

 .69مد ض قُخي، مغز٘ ؾاب٤، م  -2
3- Iain Pardoe, OP-CIT, p 96. 
4- Douglas C.Montgomery, George C.Runger, Applied statistics and probability for engineers, Third 

edition, John Wiley & Sons Inc, USA, 2003, p 502. 
5 - Sanford Weisberg, OP-CIT, p 62. 
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ة   ة  بخهةاثُ  ٖنةض مؿةتوى مٗنٍو ةة   𝛼الٟغيةُ  الهةٍٟغ  ؤي ل  ٗ ةم مٗنٍو -n صعزة  خٍغ

k-1 (1) ال٨ٗـ صخُذ. 

II-6-3-3:اخحبار املعىىية اليلية لىمى ج الاهددار الخؼي املحعدد ) 

ةةةةة  ال٩ ُةةةةةة  لن ةةةةةةوطر الاندةةةةةةضاع الخُةةةةةي اإلاتٗةةةةةةضص ٞةننةةةةةةا نستبةةةةةةر  مةةةةة  ؤزةةةةةةل ازت ةةةةةةاع اإلاٗنٍو

 :(2)الٟغيُ  التالُتح 

 

بطا  د٣٣ت ٞغيُ  الٗضم ٞهظا ٌٗن  ؤ  مٗامالت ن وطر الاندةضاع الخُةي اإلاتٗةضص 

ةةةةة  بخهةةةةةاثُ ،   هةةةةةظا ٌٗنةةةةة  ؤ  اإلاتٛحةةةةةرات اإلاؿةةةةةت٣   اإلاٟؿةةةةةغ  لةةةةةِـ لهةةةةةا  ةةةةةإجحر لةةةةةِـ لهةةةةةا مٗنٍو

 زوهغي ٖلى اإلاتٛحر التاب٘ م٘ ٖضم  زوص ٖال٢  زُُ  بُنه ا،  ال٨ٗـ صخُذ

 :(3) لهظا الٛغى نؿتسضم ازت اع ِٞكغ الظي ًإزظ بخضى الهُٜ التالُ 

 

 ؤ :

 

 

 

 ؤ :

                                                           
1- Iain Pardoe, OP-CIT, p p : 100,110. 

 6 ،م 2005 بض نظ٦غصاعالنكغ،مهغ،لااالكحصاداللياس ي مدخإلمد ضٚغؾالضً ،ًاؾغمد ضزاص ، -2
 اٖت ضنا ٖلى: -3

-Thomas Andren, OP-CIT, p69. 

-Régis Bourbonnais, OP-CIT, p p : 64-66. 
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 هو حجم الُٗن  اإلاضع ؾ . nهو ٖضص اإلاتٛحرات اإلاؿت٣  ،  Kخُذ 

     بٗةةض الخهةةو٫ ٖلةةى ٢ُ ةة  بخهةةاثُ  ِٞكةةغ اإلادؿةةوب  ن٣ةةوم ب ٣اعنتهةةا بت ةة٪ اإلاجض لةة  

 :(1)ٞنجض k,n-k-1 صعز  خٍغ   ٖنض مؿتوى مٗنٍو 

ةةٌ الٟغيةةةُ  الٗةةةضم  ٢ ةةو٫ الٟغيةةةُ  ال ضً ةةة  ؤي           بطا ٧انةةت  - ًةةةتم ٞع

 ؤ  هنا٥ ٖال٢  بح  اإلاتٛحر التاب٘  اإلاتٛحرات اإلاؿت٣  .

ن٣ ةةةل ٞغيةةةُ  الٗةةةضم ؤي ؤ  ن ةةةوطر الاندةةةضاع الخُةةةي           بمةةةا بطا ٧انةةةت  -

 ٩٦ل لِـ لضًه مٗنوٍ  ٧ ُ .

II-6-4:الحيبؤ ) 

٣ُةةةةةةه ن٣ةةةةةةوم  بٗةةةةةةض  ٣ةةةةةةضًغ ن ةةةةةةوطر الاندةةةةةةضاع الخُةةةةةةي اإلاتٗةةةةةةضص  التإ٦ةةةةةةض مةةةةةة  زةةةةةةوص   ٞو

ت ةاص  باؾتسضام بهضٝ التن ا بةال٣ُم اإلاؿةت٣  ُ  ل  تٛحةر التةاب٘ ؤي ل ٓةاهغ  اإلاضع ؾة  بااٖل

ايةةُ  التالُةة :  ةة٤ الهةةُٛ  الٍغ   خةةل ؤٞةة٤  hخُةةذ  ̂         ̂ ٖلةى ٢ةةُم اإلاتٛحةةرات ٞ 

٤ الهُٛ  التالُ :، ٦ ا ً ٨  ؤًًا )(التن ا  ٦تابته ٞ 

 

II-3:همى ج الاهددار الغير خؼي البطيؽ ) 

 التةاب٘، اإلاتٛحةر بةح  الخُبة  الٛحةر الٗال٢ة  ٢بةاؽ فةي الاندةضاع مة  النةٕو ھةظا یؿةتسضم

 : (2)التالي الك٩ل  إزظ    اإلاؿت٣ل،

 ٧و٦ـ-مدولي بو٦ـ

                                                           
 .64مد ض ٚغؽ الضً ، ًاؾغ مد ض زاص، مغز٘ ؾاب٤، م  -1

 191 م ؾاب٤، مغز٘ ُٖب ، ال٣اصع ٖ ض مد ض ال٣اصع ٖ ض .ص - 2
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Lnاعیتم بلى : تكحر  .الُ بعي ال ٚو

 ؤ  ی ٨ة  التة  اإلاست ٟة  الهةبٜ  دضیةض ی ٨ة  (1)٧ةو٦ـ-بةو٦ـ مدةولي باؾةتسضام

 الٗال٢ة  ٞ ةخال x اإلاؿةت٣ل  yالتةاب٘  اإلاتٛحةری  بةح  البؿةبُ  الخُبة  الٛحةر  إزةظھا الٗال٢ة 

ٖنةةضما  ٖ باةةا ندهةةل         البؿةبِ  الاندةضاع ن ةوطر فةي التة  اؾةتٗ  ناھا

 .(2)٧و٦ـ -بو٦ـ مدولي في        

 خؿةةب ٧ةةو٦ـ -بةةو٦ـ مدةولي مة  زُبة  ٚحةةر ؤزةةغى  نةةبٜ اقةت٣ا١ ی ٨ننةا ٦ ةا

 الٗال٢ات التالُ :

II-3-0املشدوحة: اللىاارثمیة ( العالكة 

  ٖلى: ندهل ٧و٦ـ -بو٦ـ مدولي في نٗوياا           نٗتبر 

              

تم هي:  اٍع          الهُٛ  اإلا٣اب   ل ٚو

ؤؾةةةةاؽ  eاإلاٗ  ةةةة  النا٢ ةةةة ،   Aاإلاؿةةةةتٛحر اإلاؿةةةةت٣ل،   xهةةةةو اإلاتٛحةةةةر التةةةةاب٘،   yخُةةةةذ: 

تم الُ ُعي  ٢ُ ته  اٍع  الخض الٗكواجي. μ،  2,718ال ٚو

μنٟةةةةغى ؤ  ال٣ُ ةةةة  اإلاتوؾةةةةُ  للخةةةةض الٗكةةةةواجي   ٞتهةةةة ذ الٗال٢ةةةة  ٧ةةةةاآلتي:   

 مغ ن  اإلاتٛحر التاب٘ بالنؿ   ل  تٛحر اإلاؿت٣ل. b خُذ      

                                                           
1 - Box- Cox transformations. 
2 -                                     
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  (1)الةةة  ٚحةةةر زُُةةة  ل٩ةةةو  مُ هةةةا متٛحةةةرالضالةةة  التةةة   دهةةة نا ٖ يهةةةا تٗتبةةةر ص
ً
 لةةةِـ جابتةةةا

ات  b(،  ؤ  x  y)ؤي  تٛحةةةةةر بتٛحةةةةةر  ، x  y  خةةةةةل اإلاغ نةةةةة  التةةةةة    ٣ةةةةةم جابتةةةةة  ٖنةةةةةضز ُ٘ مؿةةةةةتٍو

 ٧و٦ـ الهُٜ التالُ :-ٍ  ٨  ؤ    خل الضال  اإلاتدهل ٖ يها ؤٖاله م  مدولي بو٦ـ

 x  b<0فةةةي ؾةةةٗغها  yصالةةة  َ ةةةب، خُةةةذ ال٨ ُةةة  اإلاُ وبةةة          خةةةل الضالةةة   -1

، ؤمةةةةةةا ُٞ ةةةةةةا بطا ٧ةةةةةةا  a>0   خةةةةةةل فةةةةةةي هةةةةةةظه الخالةةةةةة  مغ نةةةةةة  الُ ةةةةةةب الؿةةةةةةٍٗغ  بكةةةةةةٍغ 

           
 

 
جابةت الةظي ً خةل        ؤلانٟا١ ال٨لي ً خةل  

      اإلاؿةةاخ   دةةت مندنةةى الُ ةةب،  فةةي خالةة  الُ ةةب ٖةةضًم اإلاغ نةة   

 جابت.  

  خةةل صالةة  الُ ةةب فةةي ْةةل  نةةا٢و الٛ ةة  باٖت ةةاع       ؤمةةا بطا ٧انةةت اإلاٗاصلةة   -2

  خةةةةل فةةةي هةةةةظه الخالةةةة  مغ نةةةة   b خةةةةضات الٗ ةةةةل،   xال٨ ُةةة  اإلانتجةةةة  صالةةةة  فةةةي  yؤ : 

 ؤلانتار بالنؿ   ل ٗ ل   ٩و  ٢ُ ته مندهغ  بح  الهٟغ  الواخض.

ؤي ال٨ ُةة  اإلانتجةةة           ٦ ةةا ً ٨ةة  نةةةُاٚ  نةةوع  ؤزةةةغى لضالةة  الانتةةةار 

صالةةة  فةةةي ال٨ ُةةة  اإلاؿةةةتسضم  مةةة  عؤؽ اإلاةةةا٫،  الٗ ةةةل،  طلةةة٪ ب٣ؿةةة   
 

 
  (

 

 
،  منةةةه (

   
 

 
   ،    خةةل متوؾةةِ نهةةِب الٗامةةةل مةة  النةةا ج ؤ  ؤلانتازُةة  اإلاتوؾةةةُ ،  

 

 
   ،

٦خاٞةةة  عؤؽ اإلاةةةا٫، ؤي متوؾةةةِ نهةةةِب الٗامةةةل مةةة  عؤؽ اإلاةةةا٫   هةةة ذ الضالةةة  ٖلةةةى الكةةة٩ل 

  خل مغ ن  النا ج لغؤؽ اإلاا٫،  ٢ُ ته  ٩و  مندهغ  بح   b، خُذ         التالي:

 الهٟغ  الواخض.

  خةةةةل صالةةةة  الت٩ةةةةال٠ُ فةةةةي ْةةةةل  ؼاًةةةةض الن٣ٟةةةة  فةةةةي       ؤمةةةةا بطا ٧انةةةةت اإلاٗاصلةةةة   -3

  خةةةةل  x  ،bالٟتةةةةر  الٍُو ةةةة  بدُةةةةذ  ٩ةةةةو  الت٩ةةةةال٠ُ ال٩ ُةةةة  صالةةةة  فةةةةي حجةةةةم ؤلانتةةةةار 

 مغ ن   ٩ال٠ُ ؤلانتار  ٢ُ ته  ٩و  ؤ٦بر م  الهٟغ.

٣ةةةةةة  اإلاغبٗةةةةةةات         ٍ  ٨ةةةةةة   ٣ةةةةةةضًغ الةةةةةةضا٫ الٛحةةةةةةر الخُُةةةةةة   باؾةةةةةةتسضام ٍَغ

ت ُةةةةةةةةة  الخُُةةةةةةةةة   اٍع ،            الهةةةةةةةةةٛغى بٗةةةةةةةةةض  دٍو هةةةةةةةةةا بلةةةةةةةةةى الهةةةةةةةةةُٛ  ال ٚو

ت ُ . a  b ندهل ٖلى ال٣ُم اإلا٣ضع  لة اٍع  م  زال٫ ال٣ُم ال ٚو

                                                           
 ٖلى: ندهل اإلاؿت٣ل ل  تٛحر بالنؿ   اإلاٗاصل  ب ٟاي   - 1
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II-3-2:العالكة غبه اللىااريحمية ) 

اعیتم الٗال٢  ھظه ٖ  نٗبر ، في اإلاتٛحری  اخض ب ٚو الُٝغ  في اإلاكاھض  ٢ب     َٝغ

  :البؿبُ  الخُب  الٛحر اإلاٗاصل  اؾتسضام ٖنض خالتح  ن حز  ھنا آلازغ ل  تٛحر الخاني

              

ٌ هةةةةةاطً  ال٣ُ تةةةةةح  فةةةةةي            الخالةةةةة  ألا لةةةةةى: ٖنةةةةةضما  ٩ةةةةةو   -1  بتٗةةةةةٍو

 ٧و٦ـ ندهل ٖلى:-مدولي بو٦ـ

 

               الهُٛ  ألان ُ  لهظه اإلاٗاصل   ت خل في:

ت ُةةةة  الخُُةةةة  تؿةةةةتسضم فةةةةي  ٣ةةةةضًغ الٗال٢ةةةة  بةةةةح  متٛحةةةةًر ، ٖنةةةةضما  اٍع الهةةةةُٛ  ال ٚو

فةي اإلاتٛحةةر ٩ًةو  التٛحةر اإلاُ ةة٤ فةي اإلاتٛحةر اإلاؿةةت٣ل ب ٣ةضاع مٗةح  مصةةخوب بتٛحةر نؿةب  جابةةت 

التاب٘ مخال: ن و الضزل ؤ  الهةاصعات ؤ  الٗ الة  ب ٗةض٫ جابةت، ٞةالؼم  هةو اإلاتٛحةر اإلاؿةت٣ل 

 ٦ خةل  ٣ةضیغ الٗةام، الا جةاه مٗاصلة  باؾةتسضام  ٣ةضیغھا یةتم   اإلاةظ٧وع  فةي ؤخةض اإلاتٛحةرات

 .الؼم  ٖبر جابت ن وھا ی٩و   بدبذ الؼم  ٖبر ل هاصعات الٗام الا جاه مٗاصل 

 الخانُ : إلاا  ٩و :الخال   -2

             

              

              

          ،  الهُٛ  ألان ُ         خُذ: 

اعیت بة  الهةُٛ   فةي التٛحةر ٧ةا  بطا اإلاتٛحةری ، بةح  الٗال٢ة   ٣ةضیغ فةي تؿةتسضم ال ٚو

 الٗال٢ة  ھةظه  هةلر   جابةت، ب ٣ضاع التاب٘ اإلاتٛحر تٛحر بلى یاصي جابت  بنؿ   اإلاؿت٣ل اإلاتٛحر

 مُ ة٤ التٛحةر بلةى یةاصي الةضزل فةي الخابةت النؿةب  التٛحةر خبةذ الاؾةتاال٥ صالة  لت٣ةضیغ مةخال

 .الاؾتاال٥ في جابت

 



 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات  الضصل الثاوي:

119 

 

II-3-3) ملللىب: الحدىیل عالكة 

ٌ في مدولي بو٦ـ            باٞتراى   ٧و٦ـ، خُذ:- بالتٍٗو

 

ةةةةاص   x  yٞالٗال٢ةةةة  بةةةةح   a>0   b>0بطا ٧انةةةةت  -1  yب ٣ةةةةضاع مٗةةةةح   ةةةةؼصاص  xَغصًةةةة ، ٍٞؼ

٩ةو  طلة٪ م ٨نةا ٖنةضما  هةل  aب ٗض٫ متنا٢و ختى  هل   xبلى الخض ألا٢صة ى ٍ 

 بلى ماال نهاً .

        فةةةةي خالةةةة   -2
، ً ٨ةةةة   ٣ةةةةضًغ اإلاٗةةةةاص٫ بالخهةةةةو٫ ٖلةةةةى م٣ ةةةةوب ⁄ 

    ٢ُم اإلاتٛحر اإلاؿت٣ل 
 التالي:،   ه ذ اإلاٗاصل  ٖلى الندو ⁄ 

 

 ی ةح  الةظي ٞب بةبـ مندنةى ھةو الضالة  ھةظه ٖة  تٗبةر التة  الا٢تهةاصی  ألامخ ة   مة 

 .الخابت  الت٩ ٟ  متوؾِ   التطخم مٗض٫ ؤ  ال ُال ، مٗض٫   التطخم مٗض٫ بح  الٗال٢ 

II-3-4 )مللىب -لىااریحم عالكة: 

 :ٖلى ندهل ٧و٦ـ -بو٦ـ مدولي في بالتٗویٌ             
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 خُذ: 

 

ال    اإلا بٗات بح  الٗال٢   ٣ضیغ في الهبٛ  ھظه تؿتسضم  .ؤلٖا

II-4:همى ج الاهددار الغير خؼي املحعدد ) 

 اإلاتٗضص: الخُي الٛحر الاندضاع  سو الت  الٗال٢ات م  ؤؾاؾح  نوزي بلى نتُغ١ 

II-4-0الحدود: ( هثيرات 

ا في ی٩و     اإلاغات م  الٗضیض اإلاؿت٣ل اإلاتٛحر ْاوع  ٖلى الخض ص ٦خحرات تٗبر ٖو  مٞغ

 نجض: الض ا٫ ھظه   خل الت  الا٢تهاصی  ألامخ   م    ؤٖلى صعز  بلى مغ  ٧ل

 :(2)التالي الك٩ل ٖلى صالتاا   ٩و   (1)الت٨ٗببب  ال٩ ب  الت٩الب٠ صال  -1

            
      

  

 الت٩ال٠ُ الخابت ، م٘ aحجم ؤلانتار،  x1ً خل الت٩ال٠ُ ال٩ ُ ،  yخُذ 

               

 التالب :  الهبٛ  یإزظ الض ا٫ م  النٕو ھظا اإلاتٛحر ، الت٩الب٠ صال  -2

           
      

  

 ٖلى ال٩ ب  الت٩ ٟ  صال  ب٣ؿ   ٖ باا ندهل الترببٗب ، اإلاتوؾُ  الت٩ ٟ  صال  -3

حجم ؤلانتار: 
 

 
 

 

  
            

  

           ندهل ٖلى اإلاٗاصل  التالُ : 
            

  

             ،     جابت ٍ  خل متوؾِ الت٩ ٟ  ال٩ ُ  ٖنضما    

  

                                                           
1 - Cubic total cost function. 

 .247 م ؾاب٤، مغز٘ ُٖب ، ال٣اصع ٖ ض مد ض ال٣اصع ٖ ض .ص  - 2
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 الاندةضاع خالة  فةي الُغی٣ة  نٟةـ نت ة٘ اإلاتٗةضص الخُةي الٛحةر الاندةضاع صالة  لت٣ةضیغ  

اإلا٣ةضع  الكة٩ل  اإلاٗاصلة   إزةظ ،    فةي   اإلات خةل  اخةض مؿةت٣ل متٛحةر  زةوص  عٚةم اإلاتٗةضص،

̂   التالي:    ̂     ̂   
    

 .نؿتٗ ل ؤؾ وب اإلادضصات  ̂   ̂  للخهو٫ ٖلى اإلاٗ  ات 

II-4-2) ٌالثابحة: املزوهة  ات الدوا 

      :آلا ب  الهبٛ  الضال  م  النٕو ھظا  إزظ
    

   

 الٗوامةل طات ؤلانتةار صالة  نجةض الهةبٛ  ھةظه  إزةظ التة  الا٢تهةاصی  ألامخ ة  مة 

 اإلااعقالب . الُ ب صال    ص ٦الؽ ب٩وب  ضزى الت  اإلاؿت ضل 

II-4-6-0:دالة هىب دوهالص ) 

،  ٦ ُة  عؤؽ   صال  في ٦ ُ  ٖنهغ الٗ ل  (y)في هظه الخال   ٩و  ٦ ُ  ؤلانتار 

ُةةات ٖنانةةغ ؤلانتةةار،  A،    اإلاةةا٫     جابةةت ٨ٌٗةةـ التٛحةةر فةةي ؤلانتةةار الغازةة٘ لتدؿةة  نٖو

ُةذ         خةل مغ نة  ؤلانتةار الجؼثُة  بالنؿة   لٗنهةةغ    تٗبةرا  ٖلةى اإلاغنةات الجؼثُة  خ

 مغ ن  ؤلانتار الجؼثُ  بالنؿ   لٗنهغ عؤؽ اإلاا٫.    الٗ ل،  

نةةةةة  ؤلانتةةةةةار الجؼثُةةةةة  مؿةةةةةاٍ   فةةةةةي خالةةةةة  اإلاغ نةةةةة  الخابتةةةةة  البةةةةةض ؤ   ٩ةةةةةو  ٧ةةةةةل مةةةةة  مغ  

 هةةظه الخالةة  تٗبةةر ٖةة  ج ةةات ٚ ةة  الدجةةم، خُةةذ تٗبةةر         ل واخةةض صةةخُذ ؤي 

ٖةةة  التٛحةةةر فةةةي ٦ ُةةةات ٖنانةةةغ ؤلانتةةةار بنؿةةة   مُٗنةةة  ًةةةاصي بلةةةى تٛحةةةر ؤلانتةةةار بةةةنٟـ النؿةةة   

  ٩و  صال  ؤلانتار متجانؿ  م  الضعز  ألا لى.

II-4-6-6:دالة الؼلب املارغالية ) 

تٗبةر    ،    ،  الةضزل    ٩ةو  صالة  فةي ؾةٗغها  (y)ال٨ ُ  اإلاُ وب  م  الؿ ٗ  

جابةةةت ٨ٌٗةةةـ ؤجةةةغ الٗوامةةةل  Aمغ نةةة  الُ ةةةب الضز ُةةة      ٖةةة  مغ نةةة  الُ ةةةب الؿةةةٍٗغ ،  

        ،ؤمةةا بطا ٧انةةت            ألازةةغى. ٞةةةطا ٧انةةت الؿةة ٗ  ٖاصًةة  ٞةةة

بةنٟـ  الن٣ةضي الةضزل   ألاؾةٗاع تٛحةرت بطا ؤي الهةٟغی  الضعزة  م  متجانؿ  ٞالضال   ٩و  

 ال یتٛحر ؤي الخ٣ب٣ي الضزل ؤ  اإلاؿتا ٪ إلصعا٥ نٓغا یتٛحر الؿ ٗ  ٖلى الُ ب ٞا  النؿ  

 . الن٣ضي الخضإ لٓاھغ  یسً٘ ال
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  الت٣ةضیغ  ألاؾةٗاع، الةضزل ب ؿةتوى   تةإجغ ال   جابتة  اإلاغ ن  ؤ  ٖلى تٗبر الخال  ھظه

 ن ةوطر فةي لاةا  ُغ٢نةا التة  الهةٛغى  اإلاغبٗةات َغی٣ة  باؾةتسضام ی٩ةو   الةض ا٫ ھةظه خالة  فةي

 الك٩ل التالي:  إزظ الضال   ه ذ الٗكواجي اإلاتٛحر بصزا٫ بٗض   الخُي، الاندضاع

     
    

     

e .تم الُ ُعي اٍع  ٖ اع  ٖ  ؤؾاؽ ال ٚو

ةل الهةُٛ  ٚحةر الخُُة  بلةى نةُٛ  زُُة  جةم نٗةوى  تم ٢هةض  دٍو اٍع  Lnyجم نضزل ال ٚو

   ه ذ الضال  ٧اآلتي:   ب٣ُ   اإلاتٛحر 

                        

          
      

  

 .الن وطر م٣ضعات م  ٧ل إلیجاص اإلادول  الضال  ٖلى الهٛغى  اإلاغبٗات َغی٣  نؿتسضم
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 (: امللاربة الزياطية للحيبؤ باملبيعات6املبدث )

(I) :الػبيات العصبية الاصؼىاعية 

I-0 الػبيات العصبية الاصؼىاعية( ماَية: 

م  البرمجة  عجةؼت   ٣نُاتهةا، الال٨تر نُة  الخواؾةِب فةي الهاثةل التُةوع  مة  بةالٚغ

 ية   لها ٖام بًُاع بًجاص ؤ  نُاٚتها ً ٨  ال الت  الهٗ   اإلاؿاثل بٌٗ خل في الت٣ ُضً 

 ل  ؿةاثل  اإلاخالُة  اإلاناؾة   الخ ةو٫  بًجةاص فةي التٗ ة٤ بلةى ال ةاخخح  ٢ةاص م ةا الت٣نُةات، هةظه

نها خ و٫  بلى الونو٫  ؾٖغ  خُذ م  اإلا٣ٗض   . اؾترزاٖها   سٍؼ

 الخ ةو٫  بًجةاص فةي تؿةاٖض التة  الت٣نُةات بخةضى الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات  تٗض

 مؿ ٣  نُاٚ  بلى الخاز  ص    ال ُانات مٗالج  ٖلى ٢ضعتها زال٫ م  اإلاؿاثل لهظه ال ضً  

 (Konig,1994)ؤلانؿةا   ٖنةض الٗهةب  الجهةاػ آلُة  ٖ   هةا بنائهةا فةي مُٗنة ،   دةا٧ي ه٩ُ ُة  ؤ 

غز٘  .(Mc-cultch & Pitts,1943)م   ٧ل ًض ٖلى الٗاإلاُ  صاثغ  ألٖا ا٫ بلى صزولها في الًٟل ٍ 

I-0-0) الاصؼىاعية ) العصبية الػبيات و الؼبيعية العصبية الػبياتNatural 

Neural Networksand Artificial Neural Networks:) 

ة  مة  اإلاةش ًت٩ةو    الخالًةا هةظه  نتكةغ ٖهة ونات، تؿةم  الٗهةبُ  الخالًةا مة  مج ٖو

ات في ؤ   اإلاته   الٗهبُ  الخالًا م  ؤالٝ ٖض  م   ت٩و   ق ٨   ٧ل ق ٩ات تؿم  مج ٖو

 ؤصاء مة  اإلاةش   ٨ة  التة  هةي الٗهةبُ  الكة ٩ات ؤ  الٗهةبُ  الخالًةا  هةظه بُنهةا ُٞ ةا اإلاتكابه

اثٟه حرها   ظ٦غ  ٨ٟحر م  ْ   ٚ. 

  لهةا اإلانتهة٠ فةي نةوا  بهةا مٗالجة   خةض  ٖة  ٖ ةاع  الٗهة و   ؤ  الٗهةبُ  الخ ُة 

ٗةٌ النهاًةات  مونةل بالخ ُة  ًوزةض ٦ ةا مةضزالت الخ ُة ، ٖة  اإلاؿةا ل   هةي الٗهةبُ  ب

ُة   هةظه النهاًةةات اإلاسغزةات ٖةة  مؿةا ٫ َغفةي  الٗهةةبُ  النهاًةات مٗهةةا منضمجةة  الُٞغ

ة٤ ٖة  ؤزةغ بلةى ٖهة و   م  ؤلاقاع  الاقت ا٥،   نت٣ل بن٣ُ  ٌٗٝغ الخانُ  ُٞ ا للخ ُ   ٍَغ

٣ةةوم ٦هغ ٦ُ ُاثُةة   ٟةةاٖالت ةة٤ ٖةة  اإلاةةش ٍ   ب ٗالجةة   التٟةةاٖالت الا هةةاالت هةةظه ٍَغ

 .اللخٓ  نٟـ في ؤي بك٩ل متواػي  اإلاٗ ومات

 الٗهبُ  الك ٩ات ٨ٞغ  اؾتدُاء  م ال ُولوزُ  الٗهبُ  الك ٩ات ٖ ل زال٫ م 

٤ ٖ   طل٪ الانُناُٖ   .ال ُولوزُ  الٗهبُ  الك ٨   ٣ ُض ٍَغ
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٣  مدا٧ا  ن اطر  ه ُم  م  .الخاؾوب باؾتسضام ؤلانؿا  مش بها ٌٗ ل الت  ل ٍُغ

مٗالجةة    خةةضات ( ؤ ٣ٖNeuronsةةض ) مةة  الانةةُناُٖ  الٗهةةبُ  الكةة ٩ات  تةةإل٠

(Processing Units  متهة ) ال٣ٗةض هةظه بةح  ب هةا٫ ٧ةل ال٣ٗةض  ب  مة  قة ٨  لتكة٩ل مٗةا 

ة  ً ت ة٪  ٧ةل ٖة  النا جة  ال٣ةُم  دضًةض فةي ( تؿةهمWeightsألا ػا  ) تؿةمى ال٣ةُم مة  مج ٖو

 تؿةمى َ ٣ة   ٩ةو   ؤلاصزةا٫ الٗنهةغ ٞوخةضات لهةظا الضاز ة  ال٣ةُم ٖلةى بنةاءا مٗالجة  ٖنهغ

  بةح  الكة ٨ ، نةوا ج التة   سةغِّر  هي اإلاٗالج  َ ٣   ٩و   اإلاٗالج    خضات اإلاضزالت َ ٣ 

 ٧ةل ٖلةى عبةِ ( تٗ ةلHidden Layersمسُٟة  ) َ ٣ةات هنةا٥ الُ ٣ةات هةظه مة  َ ٣ة  ٧ةل

  ل٨نهةا ؤلاصزا٫  خضات م  ٣ِٞ  اخض  َ ٣  ٖلى الك ٨    دتوي    يها الت  بالُ ٣  َ ٣ 

  .اإلاٗالج  َ ٣ات م  َ ٣  م  ؤ٦ثر ٖلى ٢ض  دتوي 

 الاصؼىاعية والػبىةالعصبية الؼبيعية الػبىةالعصبية بين (:ملارهة4-6الػيل )

 

 .6106املصدر: عمز صابز  

I-0-6) الاصؼىاعية العصبية الػبىة جعزيف : 

 ا٢ترخه الظي التٍٗغ٠ ؤقهغها م  الانُناُٖ  الٗهبُ  ل ك ٨  تٗاٍع٠ ٖض  هنا٥

 ج انِنةات   ؾة ُٗنُات فةي اإلاجةا٫ هةظا فةي الٗ  ةاء ؤبةغػ  مة   هةو (٧Teuvo Kohonenةوهنح  )

 ( وانةل) ِغاب ة طات قة ٩ات هةي الانةُناُٖ  الٗهةبُ  ُٞةه الكة ٩ات ٣ًةو٫  اإلااضة   ال٣ةغ  

ًةم ، بُنهةا ُٞ ةا ٦خُة٠ ة   بؿةُُ  ٖنانةغ   ةاص   متواٍػ  طات   ل ت٨ُُة٠( ٢اب ة   ٩ةو   مةا )ٖ 

ُةذ هغمةي،  نٓةُم ٣ة  الخ٣ُ٣ةي الٗةالم ٧اثنةات مة٘  تٟاٖةل خ  بهةا ًتٟاٖةل التة  بةنٟـ الٍُغ

 .الخ٣ُ٣ي الٗالم م٘ الُ ُعي)ال ُولويي( الٗهب  النٓام
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ة٠ مة  ًتطةر  ًدةا٧ي ن ةوطر هةي الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات ؤ  الؿةاب٤ التٍٗغ

ة  بؿةُُ  ٖنانةغ مة   ت٩ةو   ؤنهةا   )ال ُولوزُة (، الٗهةبُ  الُ ُُٗة  الكة ٩ات   متواٍػ

 اإلا٣ةضع  لةضيها الكة ٩ات هةظه(، Nodes( ؤ  ال٣ٗةض )Neurons) بالٗهة ونات تؿةمى التر٦ُةب،

 خةل   الاؾةتنتار ٖلةى الةتٗ م، اإلا٣ةضع  مخةل الُ ُعةي الٗهةب  النٓةام ؾة و٥ مدا٧ةا  ٖلةى

الخُة   ال٩اثنةات ب٣ُة  ٖة  الانؿةا  بةه ًت حز الظي الظ٧ي الؿ و٥ ؤن اٍ  ٧ل اإلا٣ٗض  اإلاكا٧ل

 ألازغى.

 ( Arbid 1964, Grossberg 1982-1986, Hecht-Nielson 1988مةة  ) ٧ةةل ٌٗةةٝغ ٦ ةةا

 ل  ٗالجة   غ٦ُ ةات هةي الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات ؤ  الكة ٩ات الٗهةبُ  ٦ ةا ًلةي: "

ةة   ٖنهةةغ ٖلةةى ؤؾاؾةةا تٗت ةةض (Parallel Distribute ProcessingStructureاإلاوػٖةة  ) اإلاتواٍػ

  اخض مسغر له الظي   اإلاست ٟ ، اإلاٗالج  تٖ  ُا بزغاء ( مP.E( )Local Memory٘اإلاٗالج  )

ات م  ٦خحر بلى ًتٟٕغ  .مد ُة  اإلاٗالجة  ب٣ةاء مة٘ منةه الخاعزة  ؤلاقةاع  نٟـ  د ل الت  التٟٖغ

 الٗنانةغ لهةظه اإلاد ُة  بالةظا٦غ  ال٣ةُم اإلاسؼ نة   ٦ةظل٪ اإلاضز ة  ال٣ةُم ٖلةى تٗت ةض ؤنهةا ؤي

 ".الخؿابُ 

ة٠ ً ٨ة  ٦ ةا  الٗهةبُ  الكة ٨  ٌؿةمى مةا ؤ  الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٨  تٍٗغ

ايةُ  ٦ن ةاطر نة  ت . ٟغزةي مٗ ومةات مٗالجة  نٓةام هةي   اإلادا٦ُة   مدا٧ةا  ؤزةل مة  ٍع

 .ؤلانؿا  ٖنض الٗهبُ  الخالًا  هٝغ

 التن ةا، مؿةاثل الكة ٩ات هةظه باؾةتسضام خ هةا ً ٨ة  التة  الن وطزُة  اإلاؿةاثل مة 

 .ألامخلي  التد٨م التر ِب التهن٠ُ،

 :ًلي ب ا ٖهبُ  ق ٨   ت حز

  ٣  .الك ٨  ه٩ُل  ٣غع  الت  الٗه ونات بح  التونُل ٍَغ

  ٣  .التٗ ُم بسواعػمُ  ٌؿمى ما ؤ  تٗضً ها   ألا ػا   دضًض ٍَغ

 ٘زُي ال  اب٘ الٛالب في هو الظي التنكُِ  اب. 

I-0-3 ) الاصؼىاعية العصبية الػبيات ثؼىر: 

ُةذ 1913ٖةام  فةي ال ضاثُة  ل كة ٩ات ٖ لةي  ُ ُة٤ ؤ ٫  ٌٗتبةر  (Russelع ؾةل ) نٟةظ خ

ُةض ل٨ُُا مٗت ةضا زهاػا ألاعبُٗنةات  ٞتةر  بٖت ةاع ً ٨ة    الكة ٩ات، لهةظه الٗامة  ال٨ٟةغ  ٖلةى ه

ُةذ الكة ٩ات هةظه لتُةوع  ال ضاًة  الخ٣ُ٣ُة  ( هةي1940-1950)  الٗ  ةاء مة  ال٨خحةر ؾةاهم خ
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غها، في غ في الخ٣ُ٣ُ  الٟتر  هي ال٣غ   م  هظا التؿُٗنات ٞتر  تٗتبر ٦ ا  ٍُو ُةذ .التٍُو  خ

ِةت ؤٖ ة  ٩ةي ألابةٌُ ال   الكة ٩ات   اإلاةش ٣ٖةض ( هةو2000-1900الخةالي ) ال٣ٗةض ؤ  ألامٍغ

ُ ا .الٗهب  الخؿاب   الٗهبُ  غ في ألهم ؤلانجاػات الؼمن  التؿ ؿل ًلي ٞ   الك ٩ات  ٍُو

 :ؤلانُناُٖ  الٗهبُ 

 و ولــىع مــان ( بــخظMcculoch and Pitts )0943: ٘اضةة   ن ةةوطر ؤ ٫   يةة  ٍع

ُةذ ل ٗهة و    (  التة  اٖتبةرتThreshold Functionالخضًة  ) الضالة  ٨ٞةغ  ؤصزةل بد

 الترابُُة  (  الةظا٦غ 1982هوبُٟ ةض ) ن وطر مخل طل٪ بٗض زاءت الت  ل نٓم ؤؾاؾا

 ( مةة Kosko( )1988( ل٩وؾةة٩و )Associative Bidirectinal Memoryؤلا جةةاه ) جناثُةة 

 التٗ م. ٖلى ال٣ضع  هو ٖضم الن وطر هظا الؿ  ُات ؤهم

 ( َيـبHeeb )0949: غ  ةم اضة   نٓةام  ُةٍو  الةظي   الٗهةبُ  الكة ٩ات لةتٗ م ٍع

 النكاٍ خال   اجغ" ًلي ما في ( ًت خلHebbian learningالهُ اني ) التٗ ُم بؾم ًد ل

 لهةظه ؤ  الكةض  التونةُل ٦ٟةاء  ٞتةزصاص  نكةُُها، بٖةاص  ٖنةض ل  كةاب٪ الؿةاب٣ 

ة  ؾةاب٣ ". تٗتبةر ؤزةغى  لن ًة  مالخ٣ة  زضًةض  ن ًة  اؾةت٣  ت بطا اإلاكةاب٪  نٍٓغ

غ اؾتسضمت الت  هظه م  ألاؾاؾُات التٗ م  طل٪. بٗض الك ٩ات لتٍُو

 ًمـارف ( مييطـييMarvin Minsky )0950: ٖلةى بالٗ ةل 1951ٖةام  مُنؿة٩ي ٢ةام 

 ؤؾاؾةا مةا٥ ٧ولةوف ن ةوطر متسةظا ٖهة و   40 دتةوي  ل ةتٗ م ٢اب ة  آلة   هة ُم

ُةذ ل ناءهةا  مٗةح  ٖ ةل  نُٟةظ فةي آلالة  لنجةاح َ ٣ةا ل  كةاب٪ اإلاونة ُ  ية ِ ًةتم خ

 .الهُ اني التٗ م نٍٓغ  بتُ ٤ُ  طل٪

 ع ػنة الت ٞغانة٪ ٢ ةل مة  ( اإلا٣تةرحPerception( ٢ةام بضعاؾة  ن ةوطر )1960ٖةام ) فةي

 ٖلةى ٣ًةضع ال َ ٣تةح  مة  اإلا٩ةو   الٗهةب  اإلاؿةت٣ ل ؤ  ؤجبةت   لةه خةض ص التُ ُة٤  بًجةاص

 الكة ٩ات بةا٢تراح ٢ةام   زُةي بكة٩ل منٟه   بد و٫  الت   ون٠ ل  ك٨الت الخ و٫  بًجاص

 الُ ٣ات. اإلاتٗضص  الٗهبُ 

 ( روسهـبالتRosenblatt )0957: غ ٢ةام   طلة٪ ل ٗهة و   ٧ولةوف مةا٥ ن ةوطر بتُةٍو

ةة  بةيةةاٞ   ( ٖ ُةةهPerceptionؤلاصعا٥ الٗهةةب  ) ٖنهةةغ اؾةةم  بَةةال١ الةةتٗ م نٍٓغ

  ا٢تةرح ٖنانةغ ؤلاصعا٥ مة  اإلا٩ونة  َ ٣ةات  الةخالث الُ ٣تةح  طات الن ةاطر  صعاؾة 

ة  بلةى   ةاصي ( التة Perception convergence Theoremاإلاج ٗة  ) ؤلاصعا٥ ٖنانةغ نٍٓغ

   اإلاُ ةوب الخةغر ٢ةُم الخُةإ بةح  ل٣ةُم َ ٣ةا اإلاسةغر   اإلاةضزل بةح  ألا ػا  ية ِ
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٣ة  بلةى ًتونةل لةم ل٨نةه بالكة ٨  اإلادؿةوب ايةُ  ٍَغ  الُ ٣ة  لتٗ ةُم  اضةخ  ٍع

 .الخُٟ 

 ( ودروWIDROW )0959: ؤلاصعا٥ بٗنانغ ق يه  ٖهبُ  ق ٩ات با٢تراح  صع   ٢ام 

 Adaptivelinear element orطا ُةةا ) اإلات٨ُٟةة  الخُُةة  الٗنانةةغ اؾةةم ٖ يهةةا ؤَ ةة٤

adaline ل ٟةغ١   اإلاسةغر َ ٣ةا اإلاةضزل َ ٣ة  بةح  ألا ػا   تٗةضًل بًة ِ  ٣ةوم (  التة 

الخةغر  بةح  الخُةإ ؤ  الٟةغ١  ؤ  بج ةات (  ةم1950ٖةام )  فةي  اإلادؿةوب اإلاُ ةوب بةح 

( 1977ٖةام )  فةي مُٗنة . قةغ ٍ ٖنةض نةٛغى  ٢ُ ة  بلةى ًهةل  اإلادؿةوب اإلاُ ةوب

 (.Selective bootstropadaptationاإلات٠ُ٨ ) ؤلازتُاعي  ل تٗ م زواعػمُات

 ( حزوضـبرجGROSSBERG )0964: التة  ألٖا ةض  ؤهةم مة  زغ ؾةبرر ؤبدةاث تٗتبةر 

غ فةةي ؾةةاه ت ٟةة  ) الٗهةةبُ  الكةة ٩ات نٓةةم  ُةةٍو  Adaptiveؤلانةةُناُٖ  اإلات٨ُ

systemsُةذ ٦ ةا  بوؾةُ . بجامٗة  اإلات٨ُٟة  ؤلانًة اَُ  ل ةنٓم مغ٦ةؼ بةنكةاء ٢ةام ( خ

 اإلاةش بةح  بةالغبِ ٢ةام   بةاإلاش ال ُولوزُة    الٟؿةُولوزُ  الٗ  ُةات بضعاؾة  ٢ةام

 نٍٓغ  لظل٪.  بقت٣ا١  ال٣ٗل

  أمــاري (AMARI )0967: اإلاتهةة   ل كةة ٩ات الضًنام٨ُُةة  الخةةوام بضعاؾةة  ٢ةةام 

 .ؤلا ها٫ اإلات اج   ٚحر الك ٩ات   ٖكواثُا

 ( ًأهدرضــANDERSON )0969: ( ٢ةةام1986( بلةةى )1968منةةظ )   بضعاؾةة  ؤنضعؾةةو 

( Associated memoryل ةظا٦غ  اإلاترابُة  ) ن ةاطر ٖلةى  دتةوي  التة  الٗهةبُ  الكة ٩ات

 الكة ٩ات ٢ةام بةا٢تراح ٦ ةا طلة٪، فةي  اإلاتجهةات الخُُة  الخضًة  الةض ا٫  اؾةتسضام

التٛظًة   اؾةتسضام ٖلةى تٗت ةض  التة  نةنض ١  فةي اإلاش ( خال BSBتؿمى ) الت  الٗهبُ 

 منتٓ ة  بضالة  الخضً  الضال   اؾت ضا٫ التٗ م ألازُاء لتصخُذ الجانبُ  ال٨ٗؿُ 

اص   .اإلا٣ُاؽ متٗضص  إلا٨ٗ ات الؼ اًا في اإلاٗ ومات بسؼ    ٣وم الت  الٍؼ

 ( ولىبفKLOPF )0969: ٣  بؾم ٖ يها ؤَ ٤ ل تٗ م ن وطر   نٍٓغ  بوي٘ ٢ام  الٍُغ

 (.Differential hebbianlearning( )1986الهُبُاني ) ل تٗ م التٟاي ُ 

 ( ًَهـىKOHONEN )0970 :الخُُةة   الترابُُةة  الةةظا٦غ  صعاؾة  ٖلةى بةالتر٦حز ٢ةام

(Linear associative memory التة ) خةغ  ) زُُة  بلةى متجهةات  دتةارIndependent 

linear vectorsُةذ    زُُة ، ٚحةر مةا  ٩ةو   ٚال ةا التة  اإلاتجهةات ؤنؿةب بسةؼ    ٣ةوم ( خ

 (.Optimal linear associative memoryاإلاخلى ) الخُُ  الترابُُ  الظا٦غ  ٖ يها ؤَ ٤
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غ ٧وهج  ٢ام ٦ ا   الظي ل  تجهات ال٨م  التٗ م اإلاؿمى التناٞس   التٗ م َغ١  بتٍُو

 هةظه اؾةتسضام  ةم .اإلاتجهةات مة  ٦ حةر ٖةضص بةح  مة  اإلاناؾةب ؤ  وما ٨ُُةا اإلاتجةه ًدةضص

 في التٗٝغ ٖلى ال٨الم  الهوع. (LVQالك ٩ات )

  مجمىعــة وطــحىر( ) ليــىن( هــىبزNestor associates )0973: منةةظ ٧ةةوبغ بقةةتٛل 

ة  بةنكةاء ٢ةام جةةم الٗهةةبُ  الكة ٩ات ن ظزة  بضعاؾة  الؿة ُٗنات نؿةةتوع  مج ٖو

ُةذ التجةاعي  اإلاؿةتوى  ٖلةى ٖهةبُ  قة ٩ات ( إلنتةار1987) ة  باؾةتسضام ٢ةام خ  نٍٓغ

٣ة  ( لته ُمReduced coulom energyاإلاسًٟ  ل٩ولوم ) الُا٢   ل ةتٗ م نؿةتوع  ٍَغ

 التيةةخُو الخةةغ ٝ، ٖلةةى ( فةةي التٗةةٝغRCEاإلاُةةوع  ) الكةة ٩ات اؾةةتسضام   ةةم

 ؤلامًاءات.   ألاهضاٝ ٖلى  التٗٝغ الهنازي

  مجمىعة( ماوليالهدPDP )MCCLELLAND 0977: ة  هةظه بهت ةت  بضعاؾة  اإلاج ٖو

 مة  زةال٫  طلة٪ ؤلانؿةاني اإلاةش ٖ ةل َ ُٗة  لٟهةم ؤلانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات

 .ل ٣غاء   دا عي   متواػي  نه٠ نٓام اٖت اعه ً ٨  الظي   ل ٨الم التٟهم نٓام

  و ضـحىن ( بـارثىSUTTON and BARTO )0978 :غ ( فةي1978فةي ) ألابدةاث بةضؤ   ُةٍو

غ الةتٗ م فةي ٧ وبة٠ ؤٖ ةا٫ ة    ُةٍو ُةذ1984ؤلاز ةاعي ) الةتٗ م نٍٓغ   ويةُذ  ةم ( خ

ُةنهم الٟةغ١  ٣ة  باؾةتسضام الةتٗ م بةح    ب ب ٍَغ  الةتٗ م فةي :ًلةي ٦ ةا الخُةإ  هةٍو

ب باؾتسضام  ٞة  الخانُ  الخال  في ؤما بٟٗ ه، ؤمغ ما ًتظ٦غ النٓام ٞة  الخُإ  هٍو

٣ةة  ٨ًتكة٠ النٓةام   دؿةح  بلةى نتاثجهةا  ةاصي التة  الكةغ ٍ ؤ  ألاٞٗةا٫ مةا بٍُغ

٣ةة  الةةتٗ م اؾةةتدضاث  ةةم النتةةاثج. ٦ ةةا -Associativerowardباؾةةم ) تٗةةٝغ التةة  ٍَغ

penalty.) 

 و فيلــدمان ( بــاالردConnectionist group( )FELDMAN and BALLARD )0981: 

ة  هةظه ٢امةت غ اإلاج ٖو  مست ٟة  لتُ ٣ُةات الٗهةبُ  الكة ٩ات مة  ال٨خحةر بتُةٍو

ٛةةات مٗالجةة  بالخاؾةةب، الغئٍةة  مجةةا٫  ُ ٣ُةةات فةةي  زهونةةا الُ ُُٗةةة ،  ال 

 .1986اإلان٣ُي   ؤلاؾتضال٫ الضاللُ ، الك ٩ات

 َيػــد-( ًهلطـــHECHT-NILSON )0986: الخؿةةةاب ؤبدةةاث عاثةةةض ن ؿةة  ٌٗتبةةةر 

ُةذ الٗهةب  ( TRW.Mork-IIIاؾةم )  دةت خةضًذ ٖهةب  خاؾةب أل ٫  التهة ُم ٢ةاص خ

٣ه  ةم الةظي ٣ه جةم شخصة   خاؾةب ببنةاء ٢ةام ( جةم1986ٖةام ) فةي تؿةٍو   دةت تؿةٍو

غ ٢ةةام ( بٗةةضها1987( ٖةةةام )ANZAاؾةةم )    زغ ؾةةةبرر مةةة  ٧ةةةل ؤٖ ةةا٫ بتُةةٍو
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 الكةة ٩ات بصزةةا٫ فةةي ؾةةاه وا الةةظً  ؤ اثةةل ألاشةةخام مةة  ٌٗتبةةر   ٧وإلاوزةةوعٝ.

 .الُومُ  التُ ٣ُات بلى الٗهبُ 

 ( هىضــىىKOSKO )0985: غ ٧وؾةة٩و ٢ةةام  مجةةا٫ فةةي عثِؿةةُ  مدةةا ع  جالجةة  بتُةةٍو

  :هي الٗهبُ  الك ٩ات

  الخناثُة  الترابُُة  الةظا٦غ ( ؤلا جةاهBidirectional Associative Memories( )BAMs )

 فةي( Recall) التةظ٦غ ؤ  ؤلاؾةتضٖاء ً ٨نهةا  التة  اإلاوزةه ٚحر طات ال٣ضع  ٖلى التٗ م

غهةا   ؤم٨ة  الخ٣ُ٣ةي الةؼم     لتةتٗ م مؿةت٣غ صًنةام٩ُي  ية٘ بلةى ل ونةو٫  ٍُو

 .الو٢ت نٟـ في باإلؾتضٖاء  ٣وم

 ِٞةؼي  زةغاث ( ل تٗةٝغFCM التة ) ج تؿةتسضم ٣ة  مة  اإلاةٍؼ  التٟايةلي الةتٗ م ٍَغ

٣  لهُب ٍغ  ٧ وب٠.   التٗ م ل٩وؾ٩و َ 

 ٞةؼي  بةظا٦غ  ٌؿةمى مةا الؾةتدضاث طل٪   الٗهبُ  الك ٩ات في ٞؼي  من٤ُ  ُ ٤ُ 

 (.FUZZY Associative Memory) 1992ٖام  الترابُُ 

 و َيىاهج ( ليبمانHUANG & LIPPMAN )0987: الكة ٩ات بةح  باإلا٣اعن  ٢اما خُذ 

 .الت٣ ُضً  اإلاهنٟات   الانُناُٖ  الٗهبُ 

 ( فىرضدFORSYTH )0991: ل تٗ م اإلاست ٟ  الُغ١  م٣اعن     ي٘  م. 

 ( غـارويSHARKEY )0996: الانةُناُٖ  الٗهةبُ  ل كة ٩ات التر٦ُ ةات  نٓةُم   

 .اإلاٗاٝع ن٣ل

 ج روص ( ماهطـىيلROSS J.MAXWELL )0993: ألاناةج  ُٖنةات بةح  التٟغ٢ة   ةم 

ًة    الؿة ُ   الخُة   اإلاةإزوط  ال ُانةات بتد ُةل طلة٪   ؤ عام، ٖلةى  دتةوي  التة  اإلاٍغ

 ٖلةى مضعبة  ٖهةبُ  قة ٩ات ٖلةى بةصزالهةا  طلة٪ اإلاٛناَِسة   النةو ي الةغنح  زهةاػ مة 

 .الصخُ  لخالتها َ ٣ا ألاناج   هن٠ُ

 ( ارهجحــىنERRINGTON )0993: ألانةةةوإ بةةح  ألا  وما ٨ُُةةة   التٟغ٢ةة  التٗةةةٝغ 

 .ل ٨غ موػ مات اإلاست ٟ 

 ( ًَـاحHAGEN )0993: ألانٓ ة  فةي  دةضث ؤ  ً ٨ة  التة  ألازُةاء ٖلةى التٗةٝغ 

 .ألا  وما ٩ُي ل تد٨م اإلاست ٟ 

 ( ريضنــزREFENS )0993: ًُُ٘ومُةةا تٛةةظًتها ً ٨ةة   التةة  الٗهةةبُ  الكةة ٩ات تؿةةت 

  طلة٪ اإلاؿةت٣ ل فةي التٛحةر هةظا ب ٗةضالت  تن إ ؤ  الٗ الت ؤؾٗاع مٗضالت في بالتُٛحر
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 بالةض عات  التن ةا التٗةٝغ فةي اؾةتسضامها ًجةغي  ٦ ةا الؿةاب٣  التُٛحةرات ٖلةى بنةاءا

 .الٗالم  اإلاؿتوى  ٖلى ؤلا٢تهاصًات هظه  جاها   ؤلا٢تهاصً 

  ألامنة . اإلاجةا٫ فةي الوزةه  مالمةذ ال هة ات ٖلةى التٗةٝغ بعـد:ومـا  0994آخـزون 

ة  ال٨تابة  ٖلةى التٗةٝغ   الترز ة   ال نةو٥ الكة ٩ات ؤٖ ةا٫  ؤلامًةاءات فةي الُضٍ 

 .ألا  وما ٨ُُ 

I-0-4)  عصبية: لخلية الزياض ي الىمى ج 

ةة  مةة   ت٩ةةو   الانةةُناُٖ  الٗهةةبُ  الكةة ٩ات  ال٣ٗةةض (الٗهةة ونات مةة  مج ٖو

 بٗنانةغ ؤًًةا ) تؿةمى ال٣ٗةض هةظه مة   اخةض  (، ٧ةلLayersَ ٣ةات ) قة٩ل فةي مٗةا اإلاتهة  )

ُةذ الُ ُُٗة ، للخ ُة  الٗهةبُ  مكةابه بكة٩ل تٗ ةل PEاإلاٗالجة (  ة  تؿةت٣ ل خ  مة  مج ٖو

ايةُ  لخؿةاب ص ا٫  ُ ُة٤ ًتم بٗضها لها، اإلاجا ع  ال٣ٗض م  ال٣ُم   ٣ُُ هةا   ال٣ةُم هةظه ٍع

ةغه النةا ج بزةغار جةم ) مٗالجتهةا ( اضة   الن ةوطر )....( الكة٩ل ألازةغى ً ةح  ل ٣ٗةض    ٍغ  الٍغ

 م : ًت٩و   الظي   ٖهبُ  لخ ُ 

 الخ ُة (ل ٗهة و   الؿةاب٣  الٗهة ونات مسةاعر ٢ةُم ؤ  نٟةغى(:  Inputاملـدخل ) -0

ُةذx1, x2, …….,xnال٣ةُم ) الخالُة  هةي )الٗهةبُ   مة  نؿة   بن٣ةل اإلاكةاب٪  ٣ةوم ( خ

 النؿةب هظه  ست ٠ بدُذ ٞجوات زال٫ م  ل  ضزلالٗهب   ال ٠ُ بلى ال٣ُم هظه

ايةُا طلة٪ بت خُةل   .٧ةل ٞجةو  َ ُٗة  ٖلةى بٖت ةاصا ؤزةغى  بلى ٞجو  م   ؤنهةا بٟةغى ٍع

 بلةى اإلان٣ةو٫  الجةؼء ٩ًةو   (  بةظل٪w1, …..wnالكة٩ل )  إزةظ (  التة Weightsؤ ػا  )

 (.WXهو ) ٕٞغ ٧ل في اإلاضزل

 بٗ ةل الخ ُة  زؿةم ٣ًةوم (Processing Element)  )اإلاٗالجة  ٖنهةغ(الخليـة:  حطـم -6

 :آلاتي

  :الك٩ل لنإزظ (weighted sum)اإلاوػ ن   اإلاضازل ز ٘ ٖ  ُ   ( أ

                                ∑    

   

   

  

 (Step function)م٣اعنةةةةةة  هةةةةةةظا اإلاج ةةةةةةٕو ب٣ُ ةةةةةة  خضًةةةةةة  لضالةةةةةة  فةةةةةةي قةةةةةة٩ل ٖت ةةةةةة    ( ب

(، ٞةطا٧ةةةةةةةا  مج ةةةةةةةٕو اإلاةةةةةةةضازل اإلاوػ نةةةةةةة  ؤ٦بةةةةةةةر مةةةةةةة  Heaviside اإلاٗغ ٞةةةةةةة  بضالةةةةةةة   )
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 ٧ةا  بطا (  1الواخةض ) ٌؿةا ي  ٩ًةو   ؾةٝوتؿةا ي الضالة  الٗتبُة  ٞةة  الخةغر 

 (.0ٌؿا ي نٟغ ) الخغر ًه ذ نا ج ٞة  الٗتبُ  الضال  ٢ُ   م  ؤ٢ل اإلاج ٕو

اضة   ل ن ةوطر الخةغر ٩ًةو  (: Outputاملخـزج ) -3  ؤ  ٍ  ٨ة  الهةٟغ ؤ  الواخةض بمةا الٍغ

( فةي الكة٩ل y) الخغر ٢ُ   ٦تاب  ً ٨    آزغ لنحر   ؤلاصزا٫ ٦إخض ٞغ ٕ ٌؿتسضم

 التالي: 

   (∑    

   

   

) 

 .لخليةعصبية رياض ي همى ج(: 5-6الػيل )

 

 .0996املصدر: مدمد الػزكاوي  

I-2) اصؼىاعية عصبية غبىة معمارية:  

 التالُة  ألاؾاؾةُ  اإلا٩ونةات مة  الانةُناُٖ  الٗهةبُ  ل كة ٩ات الٗامة  ال نُ   تإل٠

 : الٗنانغ هظه ٧ل ٖل  دتوي  ال الك ٩ات بٌٗ  وزض خُذ ألا٢ل ٖلى منها ال ٌٗ ؤ 

I-6-0 )املدخالت: ػبلة 

  تؿةت٣ ل الخةاعر مة  بال ُانةات الٗهةبُ  الكة ٨  تٛظًة  ٖبرهةا ًةتم التة  الُ ٣ة 

  خةض  مةة  الكة ٨  هةظه  تةإل٠  ٢ةض ،)الٗهةة ونات( خةضات اإلاٗالجة   بواؾةُ  ال ُانةات

  .الك ٨   غ٦ُ   خؿب ؤ٦ثر ؤ   اخض  مٗالج 

 بن٣ةل  ٣ةوم بةل خؿةابُ  مٗالجةات ؤي ٞيهةا ًةتم ال ؤلاصزةا٫ َ ٣ة  فةي اإلاٗالجة   خةضات

 فةي اإلاٗالجة   خةضات بلةى )ألا ػا (ال ُنُة   الونةالت ٖبةر الُ ٣ة  هةظه مة  اإلاضز ة  ال ُانةات

 ؤلاصزا٫.  خضات م  ٣ِٞ  اخض  َ ٣  ٖلى  دتوي  ٖهبُ  ق ٨   ؤي الخُٟ  الُ ٣ 



 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات  الضصل الثاوي:

132 

 

I-6-6 )املخزحات:  ػبلة 

 ل كة ٨  النهةاجي النةا ج بزةغار ًةتم ٖبرها الت  اإلاٗالج   خضات م  الُ ٣  هظه  ت٩و  

٣ةا  خةض  مة  ؤ٦ثةر ؤ   اخةض  مٗالجة   خةض  ٖلةى الُ ٣ة  هةظه  دتةوي   ٢ةض ة  ل  نُة  ٞ   اإلاٗ اٍع

 .ل ك ٨ 

 َ ٣ة  مة  بليهةا ال٣اصمة  ؤلاقةاعات اإلاسغزةات َ ٣ة  فةي اإلاٗالجة   خةضات تؿةت٣ ل

 بقةاع   غؾةل ٢ةض الالػمة ، اإلاٗالجةات بزةغاء  بٗةض الخُٟة  الُ ٣ة  مة  ؤ  م اقةغ  ؤلاصزةا٫

  طلة٪ ل كة ٨  ؤزةغى  مةغ  ٦ ةضزالت اإلاسغزةات هةظه بةٖةاص   ٣ةوم ٢ةض ؤ  النهاثُة  باإلاسغزةات

 مسغزةات َ ٣ة  ٖلةى ٖةاص  الكة ٨    دتةوي  ل  ُانةات، اإلاُ وبة   ت اجةل مٗالجة  ال ٖنةضما

   . اخض 

I-6-3 )الخضية الؼبلة: 

ُةب  دتةوي   ٢ةض اإلاسغزةات َ  ٣ة  اإلاةضزالت َ ٣ة  بةح  الُ ٣ة  هةظه  ٣ة٘ ٗةٌ  غا٦  ب

 َ ٣ة  مة  بليهةا ال٣اصمة  ؤلاقةاعات الخُٟة  الُ ٣ة  تؿةت٣ ل زُٟة ، َ ٣ة  ٖلةى الكة ٩ات

 َ ٣ة  بلةى الونةالت ٖبةر بعؾةالها جةم  مة  ب ٗالجتهةا ٞت٣ةوم ال ُنُة  الونةالت ٖبةر اإلاةضزالت

 .اإلاسغزات

I-6-4 )لاوسان(: البييية الىصالت( 

ًةها مة٘ الُ ٣ةات  ٣ةوم بةغبِ اإلاست ٟة  الُ ٣ات بح  ب ها٫  نالت ٖ  ٖ اع  هي  بٗ

٣ة  ؤ  مهةاخ    ٩ةو   ألا ػا  التة  ٖبةر َ ٣ة  ٧ةل صازةل الوخةضات ؤ  الة ٌٗ  ٧ةل مة٘ مٞغ

 .الُ ٣ات ؤ  اإلاٗالج   خضات اإلاوػ ن  بح  ؤلاقاعات ن٣ل الونالت هظه  مه   بُنُ   ن  

I-6-5 )املعالجة )العصبىهات وخدات(: 

 في اإلاٗ ومات مٗالج  بٗ  ُ   ٣وم الت  الوخضات هي الٗه ونات ؤ  اإلاٗالج   خضات

 .ال ُنُ  الونالت بواؾُ  مست ٟ  بُغ١  الوخضات هظه   تهل الٗهبُ  الك ٨ 

 : التالُ  ألاؾاؾُ  اإلا٩ونات م  الٗه و   ؤ  اإلاٗالج   خض   تإل٠

 :لاوسان معامالت (أ 

   خةل ٞهة  الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات فةي الغثِسة   الٗنهةغ هةو الةوػ  ٌٗتبةر

ٗبةر ؤزةغى  بلةى َ ٣ة  مة  ال ُانةات ن٣ةل ًةتم ٖبرهةا التة  اإلاست ٟة  الةغ ابِ  ال٣ةو  ٖة  الةوػ  َ 
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 الوؾةةُ   ألا ػا     خةةل اإلاٗالجةة  بلةةى ٖنهةةغ مةةضزل ل٩ةةل النؿةةبُ  ألاه ُةة  ؤ  النؿةةبُ 

غمةؼ ل ةوػ  ألا ػا  ية ِ زةال٫ مة  الٗهةبُ  الكة ٨  لةظا٦غ  ألاؾاؾةُ   ٖنهةغي  بةح  ٍ 

 (.Wijبالغمؼ ) (j)   (i)مٗالج  

 : الجمع دالة (ب 

 بلةى ال٣اصم  اإلاوػ ن  اإلاضزالت مج ٕو خؿاب هي اإلاٗالج   خض  بها  ٣وم مٗالج  ؤ ٫  ب 

ُةذ الج ة٘، صالة  باؾةتسضام الوخةض   ل٩ةل ألا اػ   متوؾةِ بدؿةاب الضالة  هةظه  ٣ةوم خ

تم اإلاٗالج   خض  مضزالت  بًجةاص  ةم  مة  اإلاهةاخب  ػنها في مضز   ٢ُ   ٧ل بًغب طل٪ ٍ 

 .الًغب خوانل ل٩ل اإلاج ٕو

ُٗم ايُا طل٪ َ   : ًلي ٦ ا ٍع

   ∑    

 

   

 

SJ  نا ج ٖ  ُ  الج ٘ ل٩ل  خض  مٗالج :j. 

Xi  ال٣ُ   اإلاضز   ال٣اصم  م  الوخض :(i)   الضاز   بلى الوخض (j) 

Wij  الوػ  الظي ًغبِ  خض  اإلاٗالج :(j)   بالوخض(i) . اإلاوزوص  في الُ ٣  الؿاب٣ 

 :الحدىيل دالة  (ج 

ةل صالة  باؾةتسضام الخُةو  هةظه  ةتم ُةذ التدٍو ةل الضالة   ٣ةوم خ  ٖ  ُة  نةا ج بتدٍو

ةتم مةضًح ، بةح  مدهةوع  ٢ُ ة  بلةى ألا لةىالخُةو   فةي اإلاةوػ    الج ة٘  نتُجة  ب ٣اعنة  طلة٪ ٍ 

غمةؼ الٗت ة  ٢ُ ة  مة٘ الج ة٘ ُ ة٤ النةا ج لُتدةضص  θبةالغمؼ  لهةا ٍ   ٢ ةل ٖةاص  اإلاج ةٕو ٖلةى ٍ 

 التوػَة٘ هةظا ٖلةى بهةوع  ؤؾاؾةُ  الكة ٨  مسغزةات   تو٢ة٠ مٗةح   نكةُِ  ةاب٘ اإلا٣اعنة 

( ؤ  0،1ية   اإلاجةا٫ ) مدهةوع  مسغزةات الكة ٨  تُٗةي الةض ا٫ ؤ  التوابة٘ هةظه ٖلةى  بنةاءا

 ا(.1، -1اإلاجا٫ )

ل  واب٘ ؤهم  م   :التنكُِ  واب٘ ؤ  التدٍو

 مة   اإلاٗالجة   خةض  مة  ٞيهةا اإلاسغزة  ال٣ُ ة   ٣ة٘ التة  الضالة   هةي: الخؼـى" دالـة

(0،1.) 
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 1مة  ) اإلاٗالجة   خةض  مة  ٞيهةا اإلاسغزة  ال٣ُ ة   ٣ة٘ التة  الضالة   هةي: إلاغـار" دالـة-، 

 ا(.1

 تُٗةةي اإلاةةضزالت تؿةةا ي  اإلاسغزةةات ٞيهةةا  ٩ةةو   التةة  الضالةة   هةةي: الخؼيــة دالــة  

حر  هنُٟات  . مدض ص  متٗضص  ٚ 

 بةح   مدهةوع  ٢ُ ة  بلةى  دولهةا ؤ  اإلاسغزةات  جٗةل الضالة  هةظه: الطـيغمىيد دالـة

ض  نكةُِ بضالة  الخالة  هةظه (  تؿةمى فةي0،1) ةل الخنةاجي، ؤ  ؾةُٛ ٍو  اإلاسغزةات  دٍو

ض  نكُِ ا(  تؿمى بضال 1، -1بح  ) ٢ُم بلى  .ال٣ُ ُ  جناجي ؾُٛ ٍو

 الحيػيؽ دواٌ أغهز (:ًىضح6-6الػيل )

 

 .6106املصدر: عمز صابز  

 : املخزحات دالة (د 

ا ألاخُا  ؤٚ ب في اإلاسغزات  ٩و   ٣ٞض ل. صال  لنا ج مؿاٍ  ٗةٌ هنا٥  ل٨  التدٍو  ب

ةل صالة  نتُجة  بتٗةضًل ٞيهةا اإلاٗالجة   خةض   ٣ةوم الكة ٩ات ةتم التدٍو   نةاٞـ زةال٫ طلة٪ ٍ 

ًةها مة٘ اإلاجةا ع  اإلاٗالجة   خةضات ةتم الة ٌٗ، بٗ  التة  اإلاٗالجة   خةضات فةي ٖةاص  التنةاٞـ ٍ 

 التة  ؤ  نكةُ  ؾةت٩و   التة  اإلاٗالجة   خةض   دةضص اإلاناٞؿة  هةظه ؤ٦بةر،  نكةُِ لهةا ٩ًةو  

 .باإلزغار ؾت٣وم

I-3 )الاصؼىاعية: العصبية الػبيات جعليم 

ة٤ ٖة  الكة ٨   ةتٗ م ة  بُٖائهةا ٍَغ  مستةاع   ٩ةو   ؤ  ًجةب التة  ألامخ ة  مة  مج ٖو

 .التضٍعب ٞئ  تؿمى هظه ألامخ   مج ٖو    الك ٨  تٗ م ؾٖغ  ٌؿاهم في طل٪ أل  بٗناً ،
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 (.Rao, V.B. and Rao, H.V, 1993بلى: ) ٖهبُ  ق ٨  تٗ ُم َغ١    ن٣ؿم

I-3-0 )معلم املزاكب )بىاضؼة الحعليم(  Supervised learning  : 

 الانةُناُٖ  الٗهةبُ  ل كة ٩ات مٗ ةم بواؾةُ  التةضٍعب ؤ  التٗ ةُم َةغ١  ٧ةل  ٣ةوم

بُة  ٖةغى ٨ٞةغ  ٖلةى  قة٩ل  ه ةا ألاقة٩ا٫ مة  ػ ر هُئة  ٖلةى الكة ٨  ؤ  ال ُانةات التضٍع

ُةذTargetاإلاؿةتهضٝ   الكة٩ل Inputاإلاةضزل   بمةا ًةتم ؤ  ً ٨ة  مٗ ةم بوزةوص التٗ ةُم ؤ  ، خ

ت اص ؤ  الخُإ بتصخُذ    .الظا٦غ  ٖلى بااٖل

 الخؼأ:  ثصحيذ همؽ على معلم بىاضؼة الحعليم -0

 التة  الواخض  الُ ٣  طات الخُُ  الك ٩ات لتٗ ُم التضٍعب م  النٕو هظا ٌؿتسضم

ُةذ الخةغر،   الةضزل بةح  الت٣ابةل مؿةاثل لخةل تؿةتسضم  بقةاع  بدؿةاب الكة ٨   ٣ةوم خ

ةتم اإلاُ ةوب  الخةغر الٗهة و   زةغر بةح  الٟةغ١  زةال٫ مة  الخُةإ  ألا ػا  ٖة  ٢ةُم تٗةضًل ٍ 

ة٤ ة٤ ٖة  الٟةاع١   هةٛحر بهةضٝ ال٩ ٟة  بتةاب٘ اإلاؿة ا  الخُةإ صالة  ٍَغ  التةاب٘ هةظا بقةت٣ا١ ٍَغ

٣ة  هةظه تٗتبةر اإلاكة ٨ُ ، لةؤل ػا  بالنؿة    بواؾةُ  التٗ ةُم َةغ١  ؤهةم مة  التٗ ةُم فةي الٍُغ

ا  ؤ٦ثرها مٗ م  .قُٖو

 :الذاهز" على املعحمد معلم بىاضؼة الحعليم -6

غ  اإلاٗ ومات  سٍؼ  النٕو هظا في ًتم   سةٍؼ  ؤي الٗهةبُ  الك ٨  في ال ِئ  ٖ  اإلاتٞو

ة  تُ ةب لةه اإلا٣ابةل الخةغر  قةٗإ الةضزل قةٗإ هةي التة  التةضٍعب مج ٖو  مة  النةٕو هةظا ٍ 

 .تٗ ُم ٢اٖض    زوص ألاقٗ  تكابه لتدضًض مُٗاع  زوص التٗ ُم

 :  Unsupervised learningاملزاكب )بدون معلم(  اير الحعليم -3

٣ة  هةظه فةي  ٖةغى ص    ٣ٞةِ اإلاةضزالت متجةه ٖة  ٖ ةاع  التةضٍعب ٞئة   ٩ةو   الٍُغ

ُةذ الةظاتي التٗ ةُم هظه  تؿمى ٖلى الك ٨  الهضٝ  الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات   نة  خ

 مة  ٖ يهةا ٌٗةغى إلاةا لهةا اإلا حةز  الهةٟات ب٦تكةاٝ ٖلةى ؤؾةاؽ ٢ةضعتها ٖلةى التٗ ةُم ؤؾةالُب

غ   خُةل ٖلةى ٢ةضعتها   ؤنؿةا١   ؤقة٩ا٫ ة  ص     طلة٪ ألاقة٩ا٫ لهةظه صازلةي  ُةٍو  مؿة ٣  مٗٞغ

 التٗ ةُم ؤؾة وب فةي اإلات ة٘ اإلا ضؤ ٨ٖـ  نتجه  طل٪ ٖلى ؤ  ٖ يها ًجب إلاا ؤمخ   ٖغى  بض   

التناٞسة    ،  التٗ ُمHebbianالتٗ ُم الهُ اني  مٗ م بض    التٗ ُم ؤمخ   م  مٗ م، بواؾُ 

Competitive ،(IPPMANN,R.P,1987) (chitra,S.P,1993). 
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 اصؼىاعية:  عصبية غبىة جعليم خىارسميات -4

 ألا ػا   دةضًذ م  البض لظا الك ٨  بها  تٗ م الت  ألا لُ  اإلاٗ ومات   خل ألا ػا  ب 

ب فةي تؿةتسضم الت    متٗةضص  ألامامُة  التٛظًة   طات ؤلاع  ةاٍ ٧ام ة  الٗهةبُ  الكة ٩ات  ةضٍع

حةر الُ ٣ةات ٣ة  تٗ ةُم الخواعػمُة  هةظه  تٗتبةر زُُة ، ٚ    صةخُذ بةن ِ التةضٍعب لٍُغ

تم الخُإ  (.Stergiou & Siganos, 2001ه ا ) زال٫ مغخ تح  م  الخواعػمُ  هظه  نُٟظ ٍ 

 خؿةب مست ٟة  زواعػمُةات ٖةض  تؿةتسضم التدةضًذ هةظا ؤزةل  مة  التةضٍعب مغخ ة 

 :هظه الخواعػمُات ؤهم م  الك ٨  نٕو

 :  Algorithm back propagationالعىس ي  إلاهخػار خىارسمية ( ؤ

 ةضؤ اإلاكة ٨ُ  لةؤل ػا  تٗةضًل ؤي ٞيهةا ًدهةل ال :لامـامي الاهخػـار مزخلـة    

ُةذ ل كة ٨ ، اإلاةضزل الكة٩ل بٗةغى اإلاغخ ة  هةظه  ٖنهةغ ٧ةل  سهةو خ

 الةضزل ً خةل الةظي الكةٗإ م٩ونةات ألخةض ؤلاصزةا٫ ٖنانةغ َ ٣ة  م  مٗالج 

٣ٗةب ؤلاصزةا٫ َ ٣ة  لوخةضات اؾتخاع  الضزل متجه  م٩ونات ٢ُم  تؿبب  َ 

 .الك ٨  َ ٣ات ب٣ُ  ٖبر الاؾتخاع  لت ٪ ؤمامي انتكاع طل٪

 زواعػمُة  ب  الكة ٨ ، ؤ ػا  ية ِ مغخ ة   هةي :العىسـ ي الاهخػـار مزخلـة 

يي الاندةضاع زواعػمُة  هةي ال٣ُاؾةُ  ال٨ٗسة   ؤلانتكةاع  تؿة ذ  التة  التةضٍع

 ص ع  ب  .ألاصاء  ةةاب٘ مةة  الؿةة ب  الجانةةب ٖلةةى  تدةةغ٥ ؤ  الكةة ٨  أل ػا 

٣  بلى ٌٗوص ال٨ٗس   ؤلانتكاع  الك ٨  لُ ٣ات اإلاُل خؿاب بها ًتم الت  الٍُغ

 ؤلاقةاع  انتكةاع بٖةاص  التٗ ةُم مغاخةل  ؤخةض فةي ًةتم خُذ  الالزُُ ، اإلاتٗضص 

ةتم بكة٩ل الةضزل بلةى الخةغر مة     الكة ٨  ؤ ػا  ية ِ زاللهةا ٨ٖسة  . ٍ 

 :ًلي ٦ ا  اخض لت٨غاع الخواعػمُ    خُل ً ٨ 

        𝛼     

 : قٗإ ألا ػا   الاندُاػات الخالُ    خُذ: 

𝛼  مٗض٫ التٗ م : 

 : اإلاُل الخالي  

٣تا  هنا٥   يي الاندضاع لخؿاب ٍَغ  :التضٍع
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ة٤ ًةتم: Incremental modeالتزاًـدي  الىظـام -0 ٣ة  هةظه ٞ    ةم  مة  اإلاُةل خؿةاب الٍُغ

  .ل ك ٨  ٌُٗم صزل ٧ل بٗض ألا ػا  تٗض٫

ة٤  :Batch modeالىاخـد"  الدفعـة هظـام -6  ؤقةٗ  ب٩ةل الكة ٨   ةؼ ص الةن ِ هةظا ٞ 

ألا ػا   ن٣ةةو٫ ؤ  ؤ  ً ٨ةة  بالتةةالي   ألا ػا   دةةضًذ بٗ  ُةة  ال٣ُةةام ٢ ةةل الةضزل

٣ة  هةظه فةي  ؤلاندُةاػات ٗةض٫ الٍُغ ة  ب٩امةل الكة ٨   ؼ ٍةض بٗةض ت  التةضٍعب مج ٖو

ُةذ ب  مخةا٫ ٧ةل فةي اإلادؿةوب  اإلاُةةو٫  ؤ  خ ًةها  ًةاٝ  ةضٍع  لتدضًةض الة ٌٗ ل ٗ

 . ؤلاندُاػات ألا ػا  في التٛحرات

مة   ٧ةل ا٢ترخهةا(: Generalised learning delta ruleللحعلـيم ) املعممـة دلحـا كاعـد" -3

(Rumelhart. Mcclelland and Williamsفةي )  ٖالجةت  التة  ال٨تةب ؤهةم  مة  1986ٖةام

ة  اإلاٗالجة  ٖنةوا   دةت نكةغه  ةم الةظي ال٨تةاب هةو اإلاويةٕو هةظا اإلاوػٖة   اإلاتواٍػ

(Parallel distributed processingتٗتبر  )  بطا الش  ء بٌٗ م٣ٗض  هظه التٗ ُم ٢اٖض 

٣ة  ٢وعنةت ٣ة :  هةظه زُةوات قةغح ًلةي ُٞ ةا ل نحةر  ،   البؿةُُ  التٗ ةُم بٍُغ الٍُغ

 مُٗنةا زغزةا لتُٗةي الكة ٨  مةضزل ٖنةض مُٗنة  بهة   ؤ  مٗةح  قة٩ل ٖلةى ل تٗةٝغ

 :التٗٝغ ٖ  ُ  نجاح الضلُل ٖلى ٩ًو   اإلاسغر ٖنض

ُةذ اإلاضعبة  ٚحةر الكة ٨  مةضزل ٖنةض ال هة   ؤ  اإلاٗةح  الكة٩ل بتٗةٍغٌ ن ةضؤ .1  خ

 الخضًة  الضالة   ُ ُة٤ اإلاةوػ    للج ة٘ الالػمة  بٗ ةل الخؿةابات الكة ٨   ٣ةوم

 مة  للخةغر ٖكةواثُ  ٢ةُم ندهةل ٖلةى ٞةننةا لةظل٪    ٗةا الخةغر ٢ُ ة   خؿةاب

 .الك ٨ 

  التة  ٖ يها الخهو٫   م الت  الٗكواثُ  الخغر ٢ُم بح  الخُإ صال  بدؿاب ن٣وم .2

 .اإلاُ وب اإلاٗح  الخغر  ٢ُم ألا لى الخُو  في الخغر الخ٣ُ٣ي   خل

 ا جةاه فةي ؤ ال الخةغر َ ٣ة  فةي ألا ػا  بتٗةضًل ن٣ةوم ٞةننةا الخُةإ صالة  ٢ةُم لت٣ ُةل .3

 مضازل ٖنض ألا ػا   تٗضًل الؿاب٣  الُ ٣  بلى الخُإ هظان٣ل  جم الخُإ  ٣ ُل

  خؿةاب الجضًةض الوية٘ فةي جانُة  ل كة ٨  مةغ  الخةغر ٢ةُم  خؿةاب الُ ٣ة  هةظه

 اإلاُ ةوب،  تٗةضًل الخةغر   الجضًةض الخةغر مؿةتسضما ؤزةغى  مةغ  الخُةإ صالة 

 ٢  هةا التة  الُ ٣ة  بلةى الجضًةض الخُةإ ن٣ةل جةم الخةغر َ ٣ة  فةي ؤزةغى  مةغ  ألا ػا 

   . ه٨ظا
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 اإلادؿةوب الخةغر ًهة ذ   لخُةإ صالة   ال ة ى ختةى اإلاةغات مة  ٖةضص التٗ ةُم  ٨ةغاع ًةتم

 الت٨ةغاع مةغات ٖةضص تٗتبةر   الصةخُذ التٗةٝغ ٖلةى الكة ٨   ةتٗ م  بظل٪ .اإلاُ وب الخغر هو

    .الك ٨   تٗ م ل٩ي اإلا٣ُاؽ هي

I-4 ) الاصؼىاعية العصبية الػبيات أهىا:  

 َ ٣ة  مغ نة  الانةُناُٖ ، الٗهةبُ  الكة ٩ات منهجُة     ٨هةا التة  اإلا حةزات مة  

 َ ٣ة  طات قة ٩ات  ٩ةو   ٣ٞةض اإلاسغزةات َ  ٣ة  اإلاةضزالت بةح  َ ٣ة  ألا ػا   ةغابِ  دضًةض

 (Multilayer Networks (MLN))الُ ٣ةات  متٗةضص ( ؤ  قة ٩اتSingle Layer Networks اخةض  )

توؾةُه ا ؤلازةغار، َ  ٣ة  ؤلاصزةا٫،َ ٣ة   َ ٣ةات، جةالث مة  الكة ٩ات هةظه   ت٩ةو    ٍ 

 .)ؤ٦ثر ؤ   اخض  َ ٣ (الخُٟ   الُ ٣ات

ةضص اإلاضزالت ٖضص  ت٣ُٗةض صعزة  بدؿةب  دةضص اإلاسُٟة  الُ ٣ة  فةي )ال٣ٗةض(الخالًةا  ٖ 

 .  (Heaton,2005)ألامخل  الن وطر بلى نهل ؤ  ؤلاصزا٫ بلى  حجم اإلاؿإل 

I-4-0 )البطيؼة الىيروهات:  

I-4-0-0 )الحدريب ميياهيىية: 

ةل فةي ألاؾةاؽ هةي الٗهةبُ  الكة ٩ات الةتٗ م ٖ  ُة  تٗتبةر  ألصاء الكة ٩ات هةظه  دٍو

ب ) ؤ  التٗ ةُم باؾةتسضام  ةتم  التة  التٗةٝغ اإلاست ٟة  ٖ  ُةات    ( ل كة ٨ Trainningالتةضٍع

 (.1996الك ٩ات الٗهبُ  )الكغ٢ا ي،  تٗ ُم زُوات ًلي ُٞ ا

ةاص  -  )الخةغر ؤًًةا نكةُا الخةغر ٩ًةو   ؤ   تُ ةب  التة  النكةُ  اإلاةضازل ألا ػا  فةي ٍػ

 ألا ػا . بلى اإلاضازل ٢ُم بةياٞ  طل٪  نُٟظ (( ًجغي 1ٌؿا ي )

نكةُا  ٚحةر الخةغر ٩ًةو   ؤ   تُ ةب  التة  النكةُ  ٚحةر اإلاةضازل فةي ألا ػا   ٣ ُةل -

تم0)الخغر ٌؿا ي )  ألا ػا . م  اإلاضازل ٢ُم بُغح طل٪ (( ٍ 

ُةذ ٣ٞةِ ألا لةى الخُةو   نُٟةظ هةو ل كة ٨  الةتٗ م مغاخةل تٗتبةر   -  الخُةو  ؤ  خ

ٗتبةر ٖلةى النتُجة .  ةاجغ ال الخانُة  ُةب ص نالةض َ  ة   ية٘ مة  ه   طلة٪ الةتٗ م نٍٓغ

غ اض   نٓام بتٍُو    ٣و٫  الهُ اني التٗ ُم ٌؿمى  الظي الك ٩ات الٗهبُ  ل تٗ م ٍع

 ًلي:  ما النٍٓغ  هظه
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 بٖةةاص  ( ٖنةةضSynapesل  كةةاب٪ )( Pastsynaptic activityالؿةةاب٣  ) النكةةاٍ خالةة   ةةاجغ"

 ن ًة  اؾةت٣  ت بطا الكةاب٪ ( لهةظهStrengthالكةض  ) ؤ  التونةُل ٞتةزصاص ٦ٟةاء   نكةُُها

 ؾاب٣ ".  ؤزغى  لن ً  مالخ٣  زضًض 

 ن ًة  زةاءت جةم ؾةاب٣  لن ًة  نتُجة  طلة٪   موزةب اإلاكة ٪ زهةض ؤ  ٞغيةنا ٞةةطا

لى  ؼصاص. اإلاك ٪ لهظا اإلاون ُ  ٞة  نٛحر ػمن  بٟغ١  ؤزغى   اإلاك ٪ زهض ٧ا  بطا ال٨ٗـ ٖ 

 نٍٓغ   تٗتبر  ٣ل. اإلاك ٪ لهظا اإلاون ُ  ٞة  نٛحر ػمن  بٟغ١  ؤزغى  ن ً  زاءت جم ؾال ا

غ اؾتسضمت الت  ألاؾاؾُات م  هظه التٗ م  .طل٪ بٗض الك ٩ات لتٍُو

  :ًلي ٦ ا ل ك ٨  التٗ ُم ٖ  ُ   لخُو ٍ  ٨ 

  .الخضً   ال٣ُم لؤل ػا  الٗكواجي ؤلازتُاع -

 ل  ضازل. ٢ُم  وي٘ -

 ل  ضازل. اإلاوػ    اإلاج ٕو م  الخضً  ال٣ُ   بُغح  طل٪ الخ٣ُ٣ي الخغر خؿاب -

 ٖلةى الخهةو٫  ؤي(( correct decisionsالتٗةٝغ ) ا جةاه فةي ؤزةغى  مةغ  ألا ػا  تُٛحةر ًةتم -

 .الخُإ  ٣ ُل ٖلى الٗ ل ( ؤيincorrect decisionsآلازغ )  بيٗاٝ الا جاه )الواخض

 .الؿاب٣  الخُوات   ٨غاع ل  ضازل ؤزغى  ٢ُم  ي٘ -

I-4-6 )الؼبلات  املحعدد" العصبية الػبياتMultilayer neural networks  : 

I-4-6-0 )الؼبلات املحعدد" العصبية للػبيات العام الىمى ج:  

 :ًلةي ٦ ةا َ ٣ةات جةالث مة  الُ ٣ةات اإلاتٗةضص  الٗهةبُ  ل كة ٩ات الٗةام الن ةوطر ًت٩ةو  

 (.1996)الكغ٢ا ي، 

 ال٣ُم  وػَ٘ ( ٖلىPEالخؿابُ  ) ٖنانغها تٗ ل  الت  (:Input layerاملدخل ) ػبلة -1

 .لئلجاع  الخضً  ال٣ُم  ي٘ اإلاوػ   ؤ  الج ٘ ٖ  ُ  بةزغاء  ٣وم ال   اإلاضز  

 َ  ٣ة  اإلاةضزل َ ٣ة  بةح   ٣ة٘ التة  الُ ٣ة   هةي (:Hidden layerاملخضيـة ) الؼبلـة -2

 ال٣ةُم   ُ ُة٤ الج ةة٘ اإلاةوػ    ٖ  ُةة  بةةةزغاء الخؿةةابُ  ٖنانةةغها   ٣ةةوم اإلاسةغر

 .لئلجاع  الخضً 
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 ٖنانةغها   ٣ةوم اإلاسةغر ٖنةض  ٣ة٘ التة  الُ ٣ة   هةي(: Output layerاملخـزج ) ػبلـة -3

 الُ ٣ة  مخةل لئلجةاع  ال٣ةُم الخضًة    ية٘ اإلاةوػ    الج ة٘ ٖ  ُة  بةةزغاء الخؿةابُ 

  .اإلاسُٟ 

ُةذ   اؾةتسضام  اإلاسةغر اإلاةضزل َ ٣تة  بةح  مسُٟة  َ ٣ة  بةيةاٞ  التٗةضًل  ةم خ

٣ة  اؾةتدضاث ً ةؼم  لةظل٪ الالزُُة  الخةوام  د ةل ( التة Signuoid functionالضالة  )  ٍَغ

الٗامةة   صلتةا مخةل: ٢اٖةةض  الةخالث الُ ٣ةةات بةح  ٖلةى التٟاٖةةل ٢ةاصع   ٩ةةو   ل تٗ ةُم، ؤزةغى 

(Generalised delta rule ٢اٖض  ) ابنتكاع ( الخ ٟيBackpropagation rule.) 

I-5 :مىىهات الػبيات العصبية ) 

ةةة  الكةةة ٨  الٗهةةةبُ  الانةةةُناُٖ  الن وطزُةةة  م٩ونةةة  مةةة   بكةةة٩ل ٖةةةام، ٞةةةة  مٗ اٍع

ات ؤ  َ ٣ات هي  :(1)جالج  مؿتٍو

I-5-0ٌهةو اإلاؿةتوى ألا ٫ فةي الكة ٨  الٗهةبُ ، ًىةي ٖلةى ٖةضص ( مطحىي )ػبلة( إلادخا :

 اإلاتٛحرات اإلاؿت٣   )ؤلاصزاالت(.م  ال٣ٗض الت    خل ٖضص 

I-5-6:هةةةةو اإلاؿةةةةتوى ألا ؾةةةةِ الةةةةظي ٣ًةةةة٘ بةةةةح  اإلاؿةةةةتوى ألا ٫  ( املطــــحىي )ػبلــــة( املخضــــي 

 )ؤلاصزا٫(  اإلاؿتوى ألازحر )ؤلازغار(، ٞهو ًلي اإلاؿتوى ألا ٫.

I-5-3:هةةو اإلاؿةةتوى ألازحةةر فةةي الكةة ٨  الٗهةةبُ  الانةةُناُٖ   ( مطــحىي )ػبلــة( إلاخــزاج 

 سغزات الك ٨  الٗهبُ .الظي ً خل م

ات الخالج  ؤٖاله م :   ت٩و  ٧ل مؿتوى م  اإلاؿتٍو  ٍ 

ات )َ ٣ةةات( الكةة ٨  العلــد أو الخالًــا -1 : تكةة٩ل ن٣ةةاٍ التةةرابِ الٗهةةب  بةةح  مؿةةتٍو

 الٗهبُ .

 : ً خل مج ٖو  ال٣ٗض ؤ  الخالًا الت  تؿت م ؤلاصزا٫  لها بزغار.املطحىي  -2

ات )َ ٣ةةةةةةات( : تكةةةةةحر ألا ػا  بلةةةةةةى مةةةةةةضى ٢ةةةةةةو  الا لاوسان -3 ع  ةةةةةاٍ الٗهةةةةةةب  بةةةةةةح  مؿةةةةةةتٍو

الكةةةةة ٨  الٗهةةةةةبُ  ٞ ٩ةةةةةل ٣ٖةةةةةض  )ز ُةةةةة (  ػ  ًغبُهةةةةةا مةةةةة٘ اإلاؿةةةةةتوى الؿةةةةةاب٤،   ػ  

ب الكة ٨  ٢ةُم  ًغبُها م٘ اإلاؿتوى الالخ٤. ب  ال٣ُم ألا لُ  لؤل ػا  في بضاًة   ةضٍع

                                                           
ص. نةةةٟاء ًةةةونـ الهةةةٟا ي، ص. ٖةةةؼ  ػ٧ةةةي، م٣اعنةةة  بةةةح  ٣َُتةةة  التن٣ُةةة  اإلا٨ُٟةةة   الكةةة ٩ات الٗهةةةبُ  مةةة٘ التُ ُةةة٤،  -1

 .66-49، م م 2006(، 9) ؤلاخهاثُ اإلاج   الٗغا٢ُ  ل ٗ وم 
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ٖضصًةةة  ٖكةةةواً  ًةةةتم  ولُةةةضها مةةة   وػَٗةةةات بخهةةةاثُ ،  دتةةةوي الكةةة ٨  الٗهةةةبُ  

 ت م  ألا ػا  هي: ٖلى جالث َ ٣ا

 .٣  ؤ ػا  مؿتوى اإلاضزالت  اإلاؿتوى اإلاسٟي َ 

 . ُٟات اإلاس  َ ٣  ؤ ػا  بح  اإلاؿتٍو

 .٣  ؤ ػا  اإلاؿتوى اإلاسٟي  مؿتوى اإلاسغزات َ 

I-6( )( دواٌ الحضعيل )الحيػيؽAction Function  :) 

ةةةةةةةةةل  ؾةةةةةةةةةٝو نٗةةةةةةةةةغى ؤ٦ثةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةض ا٫  هنةةةةةةةةةا٥ الٗضًةةةةةةةةةض مةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةض ا٫ التنكةةةةةةةةةُِ  التدٍو

ا في الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ .اؾتسضاما   ؤ  قُٖو

I-6-0(1)( دالة الحيػيؽ أو الحدضيز اللىحطخيىية: 

 Sتٗةةةةةةةوص هةةةةةةةظه التؿةةةةةةة ُ  بلةةةةةةةى قةةةةةةة٩ل الضالةةةةةةة  الةةةةةةةظي ًتسةةةةةةةظ قةةةةةةة٩ل الخةةةةةةةٝغ الانج حةةةةةةةزي 

زُُةةةةة   هةةةةةي  Fبدُةةةةةذ  ٩ةةةةةو   1  0 نؿةةةةةتسضم فةةةةةي  الُ ٣ةةةةة  الخُٟةةةةة ، بط  تةةةةةرا ح ٢ُ تهةةةةةا بةةةةةح  

ح  م  الض ا٫:   دتوي ٖلى نٖو

 الضال  الخناثُ  بٗت  :  ( ؤ

      {
              
               

 

 الضال  الخُُ  بٗت  :  ( ب

       {

        
                [     ]
        

 

وضر ق٩ل )  ( صال  ال وزِؿت٨ُُ .2-6ٍ 

 

 

 

                                                           
٣  ال٣غى التن٣ُُي  الت٣نُ  الك ٨   -1 ص. نواع ًوؾ٠، مدا ل   ٣ضًغ زُغ ٖضم تؿضًض ال٣غى باؾتٗ ا٫ ٍَغ

ُٟةة   الٗهةبُ  ةة ، صاعؾةة  خالةة : بنةة٪ الجؼاثةةغي ل تن ُةة  الٍغ ، ص٦تةةوعاه فةةي الٗ ةةوم BADRالانةةُناُٖ  ال نةةو٥ الجؼاثٍغ

 .161، م 2008الا٢تهاصً ،  سهو: تؿُحر، زامٗ     ؿا ، 
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 (: دالة الحيػيؽ اللىحيطخيىية7-6الػيل ركم )

 

املصدر: صىار ًىضف  مداولة ثلدًز خؼز عدم جطدًد اللزض باضحعماٌ ػزيلة 

اللزض الحىليؼي والحلىية الػبىة العصبية الاصؼىاعية بالبىىن الجشائزية  دارضة 

  دهحىراٍ في العلىم الاكحصادًة ثخصص BADRخالة: بىً الجشائزي للحىمية الزيضية 

 .060  ص 6118جطيير  حامعة ثلمطان  

 

I-6-6 دالة )Sigmoid
(1): 

ؤي جنةةاجي الخةةغر  لهةةظا  ةةم  1ؤ  0هةةظا النةةٕو مةة  الةةض ا٫  ٩ةةو  ُٞةةه ٢ُ ةة  الخةةغر بمةةا 

تؿةة ُته بالضالةة  الخناثُةة    وزةةض ٖال٢ةة  عبةةِ بةةح  هةةظه التوابةة٘  مكةةت٣اتها فةةي ن٣ُةة  مُٗنةة  

وضةةةر  ب مةةة  ؤزةةةل مٗالجةةة  الخؿةةةابات ٍ   سٟةةة٠ الٗةةةبء ٖةةة  الكةةة ٨  ؤجنةةةاء مغخ ةةة  التةةةضٍع

 .Sigmoidالك٩ل )...( صال  

 

 

 

 

 

 

                                                           
م ٟي منكغ ٖوى طزُل الٟٓحري، اؾتسضام الك ٩ات الٗهبُ   ألاؾالُب ؤلاخهاثُ  الت٣ ُضً  ل تن ا بإٖةضاص  -1

ـ،  الغ٧ةةاب ٖلةةى تُةة ، مازؿةةتحر فةةي ؤلاخهةةاء التُ ٣ُةةي  التةةإمح ، زامٗةة  ٢نةةا  الؿةةَو ةة  ال٩ٍو ، 2004الخُةةٍو الجٍو

 .100م 
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 Sigmoid( دالة 8-6الػيل )

 

املصدر: ملضي ميػز عىض  خيل الظضيري  اضحخدام الػبيات العصبية ولاضاليب 

إلاخصائية الحلليدًة للحيبؤ بأعداد الزواب على الخؼىغ الجىية الىىيخية  ماحطحير 

 .016  ص 6114في إلاخصاء الحؼبيلي والحأمين  حامعة كىا" الطىيظ  

اض   لهظه   التواب٘ هو: الك٩ل الٍغ

       
 

        
 

 مٗامل الاندضاع. kخُذ

 : (1)في الك٩ل الالزُي ٦ ا ًلي Sigmoid م  ؤهم ٞواثض اؾتسضام الضال   

         ب  مةةةةضى هةةةةظه الضالةةةة  ًندهةةةةغ بةةةةح  الهةةةةٟغ  الواخةةةةض الصةةةةخُذ   -1

٣ةةةةةةةةوم بةةةةةةةةالتد٨م فةةةةةةةةي  ةةةةةةةةضعر اندنةةةةةةةةاء الضالةةةةةةةة   k،  ؤ  اإلاٗامةةةةةةةةل   هةةةةةةةةوا جابةةةةةةةةت موزةةةةةةةةب ٍ 

 ٖنض ال٣ُم الهٛغى ل خابت 
ً
 .(k)الخضً ، خُذ ٩ًو  الاندناء ٦ حرا

ة٠ الخابةةت  -2 ٖلةى ؤنةه اإلاةةتد٨م الت ٣ةاجي فةي م٨ؿةةب ؤلاقةاع ، خُةذ ً ٨ةة   kً ٨ة  تٍٗغ

  الةةةتد٨م فةةةي التُٛحةةةر ٖنةةةضما  ٩ةةةو  ؤلاقةةةاع  الوا٢ٗةةة  ٖلةةةى الخةةةِ اإلااثةةةل ل ضالةةة  نةةةٛحر 

لةةى ال٨ٗةةـ ٖنةةضما  ٩ةةو  ؤلاقةةاع  ٦ حةةر  ٞةةة  التُٛحةةر ٩ًةةو    ٖ ،
ً
٩ةةو  اإلا٨ؿةةب ٦ حةةرا  ٍ

٢ ةةُال،  هةةظا ٌٗنةة  ؤ  الكةة ٨   ٩ةةو  مناؾةة   ل٣ةةُم اإلاةةضازل ال٨ حةةر    ٓةةل نةةالخ  

 ل ٣ُم الهٛغى.

ؤ  هةةةةةةةظه الخالةةةةةةة  ؾةةةةةةةه   التٟايةةةةةةةل  بةةةةةةةظل٪  ٩ةةةةةةةو  مناؾةةةةةةة   الؾةةةةةةةتسضام فةةةةةةةي قةةةةةةة ٩ات  -3

 ٦ ا ًلي:    ُ   الخغر م  ؤخض الٗنانغ هو الانتكاع الخ ٟي، ٞةطا ٞغينا ؤ  ٢

                                                           
ص. مد ض ٖلي الكغ٢ا ي، الظ٧اء الانُنازي  الك ٩ات الٗهبُ ، ال٨تاب ألا ٫ ي   ؾ ؿ   ٖ وم   ٨نولوزُا  -1

 .291وع ، م خؿابات اإلاؿت٣ ل، مُاب٘ اإلا٨تب اإلاهغي الخضًذ، ؾن  النكغ ٚحر مظ٧
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٩و  اإلاكت٤ التٟايلي ألا ٫ صال  في ٢ُم الخغر ٦ ا ًلي:   ٍ 

         
 

           
 

                                              

     (     )
 

 

I-6-3 دالة )Sigmoid (1)رىائي اللؼبية: 

جنةةةاجي ال٣ُ ُةةة   Sigmoidؤمةةةا الكةةة٩ل )....( الكةةةاج٘ آلازةةةغ لضالةةة  التنكةةةُِ، ٞهةةةو  ةةةاب٘  

ُٗي بالٗال٢  التالُ -1،1الظي ًإزظ ؤي ٢ُ   زال٫ الٟتر  ]  َ ](2): 

        
 

       
   

  اإلاكت٣  ألا لى لهظه الضال  هي: 

  
       

 

 
[         ][         ] 

 

 رىائي اللؼبية Sigmoid( دالة9-6الػيل )

 

 .013املصدر: ملضي ميػز عىض  خيل الظضيري  مزحع ضبم  هٍز  ص 

                                                           
 .100م ٟي منكغ ٖوى طزُل الٟٓحري، مغز٘ ؾ ٤ ط٦غه، م  -1
 .100م ٟي منكغ ٖوى طزُل الٟٓحري، مغز٘ ؾ ٤ ط٦غه، م  -2
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I-7 :ثجميع وإعداد البياهات ) 

  ٣ؿم ٖ  ُ   ج ُ٘  بٖضاص ال ُانات بلى ٢ؿ ح  ه ا: 

I-7-0:الحدريب ) 

ب الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ  بلى  : (1)ً ٨   ٣ؿُم  ضٍع

I-7-0-0)  بمعلم:–ػزيلة الحدريب إلاغزافية 

 ةةةتم مةةة  زةةةال٫ ز ةةة٘ ال ُانةةةات  مةةة  جةةةم  ٣ؿةةةُ ها بلةةةى ٢ةةةُم صاز ةةة   ٢ةةةُم زاعزةةة  هةةةي  

ال٣ةةةةةُم اإلاؿةةةةةتهضٝ التٗةةةةةٝغ ٖ يهةةةةةا مةةةةة  زةةةةةال٫ الكةةةةة ٨ ،  بٗةةةةةض طلةةةةة٪  ٣ةةةةةوم الكةةةةة ٨  ب ٣اعنةةةةة  

ة٤ ال٣ةُم التة   ٣ةضعها اإلاتٛحةةرات الخاعزة  ل٩ةل ُٖنة  صاز ة  بةال٣ُم الٟٗ ُةة   النتةاثج ٖة  ٍَغ

ب بةقةةةغاٝ،  ل٣ةةةض  ةة٤ زواعػمُةةة  تٗ ةةُم تؿةةةمى التةةضٍع )اإلاؿةةتهضٞ (. خُةةةذ تٗةةض٫ الةةةؤل ػا  ٞ 

ب، خُةةذ  ٩ةةو  مسغزةةات هةةةظه  نةة  ت ؤ ٫ الكةة ٩ات مٗت ةةض  ٖلةةةى هةةظا النةةٕو مةة  التةةةضٍع

( بطا ٧انةةةةت اإلاةةةةضزالت  ابٗةةةة  لةةةةنٟـ 1الكةةةة ٩ات ٖ ةةةةاع  ٖةةةة  ٖنانةةةةغ مٗالجةةةة   إزةةةةظ الةةةةغ٢م )

 خال  ال٨ٗـ  تؿمى جناثُ  ال٣ُ ُ . ( في-1الهن٠ ؤ  الُٗن    إزظ الغ٢م )

I-7-0-6 بدون معلم:–( ػزيلة الحدريب اير إلاغزافية 

ب ؤلاقةةةغاُٞ ، بال ؤنهةةةا  ست ةةة٠ ٖنهةةةا بإنةةةه ال ًوزةةةض ٢ةةةُم  ٣ةةة  التةةةضٍع  هةةةي مكةةةابه  لٍُغ

ةةةةةةةةات  ٣ةةةةةةةةوم الكةةةةةةةة ٨   ل  تٛحةةةةةةةةرات الخاعزةةةةةةةة ، خُةةةةةةةةذ  ٣ؿةةةةةةةةم ال ُانةةةةةةةةات الضاز ةةةةةةةة  بلةةةةةةةةى مج ٖو

ةةةةات با٦تكةةةةاٝ اإلا حةةةةزات ٚحةةةةر الٓةةةةاهغ  ٞ يهةةةةا،  بٗةةةةض طلةةةة٪ ًةةةةتم  ٣ؿةةةةُم اإلاةةةةضزالت بلةةةةى مج ٖو

 مست ٟ  ُٞ ا بُنها  مت٣اعب  ل٩ل مج ٖو .

I-7-6:الحعليم ) 

ٌٗت ةةةةض ؤؾةةةة وب الكةةةة ٩ات الٗهةةةةبُ  ٖلةةةةى تٗةةةةضًل ألا ػا  النؿةةةةبُ  ل٣ٗةةةةض الا هةةةةا٫، 

خُةةذ ال  دتةةار الكةة ٩ات بلةةى  ؼ ٍةةضها باإلاٗ ومةةات بهةةوع   اضةةخ   م اقةةغ ، بةةل إلاخةةل هةةظا 

                                                           
ٞةةوػي بنةةةضع بةةضع الٗتُبةةة ، اؾةةتسضام الؿالؾةةةل الؼمنُةةة   الكةة ٩ات الٗهةةةبُ  فةةي التن ةةةا باألع٢ةةام ال٣ُاؾةةةُ ، صعاؾةةة   -1

ةةةةت، بدةةةةذ م٣ةةةةضم للخهةةةةو٫ ٖلةةةةى صعزةةةة  اإلاازؿةةةةتحر فةةةةي  ُ ٣ُُةةةة  ٖلةةةةى ألاع٢ةةةةام ال٣ُاؾةةةةُ  ألؾةةةةٗاع  اإلاؿةةةةته ٪ بةةةةض ٫ ال٩ٍو

ـ ٢ؿم ؤلاخهاء التُ ٣ُي  التإمح ،   .73، م 2003ؤلاخهاء التُ ٣ُي، زامٗ  ٢نا  الؿَو
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الكةة ٩ات ال٣ةةضع  ٖلةةى بنكةةاء ٢واٖةةضه التٗ ُ ُةة ،  اإلاغخ ةة  ألا لةةى   ةةضؤ بسُةةو ح  النةةٕو مةة  

 :  (1)ه ا

I-7-6-0:الخؼى" لاولى ) 

ُه ًتم التٗ م م  زال٫ ازتُاع ٢ُم م ضثُ  لؤل ػا  النؿبُ  ؤ  بازتُاع ٖكواجي   ٞ

ل ٣ُم اإلا ضثُ  لؤل ػا  النؿبُ  بح  ٣ٖض الا ها٫ ل ك ٨ ، ٞ   زال٫ ال دذ الخالي ًتم 

خُةةذ ٣ًةةوم بازتُةةاع ٢ةةُم م ضثُةة  لةةؤل ػا  النؿةةبُ  بكةة٩ل  (Statistica V8)اؾةةتسضام بغنةةامج 

 آلي.

ةةو٫ الةةتٗ م    ةةضؤ اإلاغخ ةة  الخانُةة   تٗتبةةر ال٣ةةُم ا إلا ضثُةة  مه ةة  فةةي  دضًةةض ٞٗالُةة  َ 

٣تح : ٤ تٗضًل ال٣ُم في ألا ػا  بٍُغ  ٖ  ٍَغ

٣ًةوم النٓةام بدؿةاب اإلاسغزةات ل  ُانةات اإلاضز ة   مة   (Forward)ؤمامُ  الخؼى" لاولى: 

  مةةةةةة  جةةةةةم   ةةةةةةضؤ اإلاغخ ةةةةة  الخانُةةةةةة   هةةةةةي م٣اعنةةةةةة  اإلاسغزةةةةةةات الخالُةةةةة  مةةةةةة٘ اإلاسغزةةةةةات اإلاؿةةةةةةتهضٞ

 الك ٨ .

: ًةةةتم مةةة  الخُةةةو  الؿةةةاب٣  خؿةةة ا الخُةةةإ النا ةةة ئ مةةة  ٖ  ُةةة  اإلا٣اعنةةة  جةةةم الخؼـــى" الثاهيـــة

لتٗةةضًل ألا ػا  ل٣ٗةةض الا هةةا٫ بهةةضٝ  هةةٛحر  (Backward) ٣ةةوم الكةة ٨  بسُةةو   غازُٗةة  

م٣ةةةةةضاع الخُةةةةةإ،   ٣ةةةةةوم الكةةةةة ٨  بت٨ةةةةةغاع الخُةةةةةوات إلاةةةةةغات ٖةةةةةض   تؿةةةةةمى ٧ةةةةةل زُةةةةةو  ؤمامُةةةةة  

خُةةذ   ةةغ ٧ةةل قةة ٨  بٗةةض  ص عات بلةةى ؤ   هةةل بلةةى ؤ٢ةةل مج ةةٕو  (Epoch)  غازُٗةة  بةةض ع  

 إلاغبٗات الخُإ ٖ  اإلاٗاصل  التالُ :

  
 

 
∑∑(     )

 

 

   

 

   

 

 : ٖضص الُٗنات nخُذ: 

i.د  اإلاسغزات  : ٖضص ٖنانغ اإلاٗالج  في قٍغ

t. ٞاإلاسغزات اإلاؿتهض : 

o د  اإلاسغزات  .    : مسغزات الك ٨ : ؤي خهُ   مسغزات ٖنانغ اإلاٗالج  في قٍغ

                                                           
 .74ٞوػي بنضع بضع الٗتُب ، مغز٘ ؾ ٤ ط٦غه، م  -1
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I-8 :الػبىة العصبية الاصىاعية والحيبؤ ) 

I-8-0 )الحيبؤ في الاصؼىاعية العصبية الػبيات ثؼبيم أَمية: 

 اإلاجت ٗةات ٖالمة   اإلانٓ ةات ألاٞةغاص بةح  الكةضًض  اإلاناٞؿة  تٗتبةر الخالُة  ؤًامنةا فةي

 ل نجاح. مٟتاخا الاؾترا ُجُات ؤًٞل ٦ؿب ٩ًو   خُذ الخضًخ 

 ً ٨ة  هامة  ؤصا  ؾاب٣  بُانات ٖلى بٖت اصا باإلاؿت٣ ل التن ا بم٩انُ  تك٩ل بالتالي  

 اإلانٓ ات بلى ألامام.  ضٞ٘ ؤ 

 بلةى الخاؾةوبُ   الٗ ةوم  ؤلاخهةاء الٗ  ُةات بدةوث مُةاصً  فةي اإلاؿةاه ات ؤصت ٣ٞةض

 (Box-Jenkins,1976)زُن٨ُجةز  بةو٦ـ مخةل: منهجُة  الخةضؽ اؾةت ضلت  ن ا ٞٗال  َغ١  بًجاص

م ٖلةى (Holt-winters, 1960) نتةرػ   هولةت  فةي ص٣ُ٢ة   و٢ٗةات تُٗةي الُةغ١  هةظه ؤ  مة  الةٚغ

 التة  الالزُُة  اإلاكوقة  ؤ  اإلا٩ونةات بٗةاث٤ ؤنهةا  تؿةم بال الخُُة ، الؼمنُة  الؿالؾةل مجةا٫

 ) الالزُُة  التكةوَل  د ةل (الٗةاث٤ لهةظا  جةا ػا (Shoneburg, 1999)الٗ لةي  الوا٢ة٘ فةي  ٨ثةر

 بةضؤ اؾةتسضام الانةُناُٖ ، الكة ٩ات الٗهةبُ  ؤه هةا مة  خضًخة   ن ةا ؤؾةالُب ا٦تكةٟت

 (Farber & Lapedes, 1987)الٗةاإلاح   بضعاؾة  الخ انِنةات ؤ ازةغ فةي الٗهةبُ  التن ةا ؤؾةالُب

 ػمنُة  ٖكةواثُ ، بؿ ؿة   ل تن ةا الُ ٣ةات متٗةضص  Perceptronقة ٩ات  بؾةتسضام  ةم خُذ

 ,Shin and al)ألاؾاؾةُ   الكةٗاُٖ  التوابة٘ مخةل هنضؾةُ  بنةى ٖةض  ا٢ترخةت الخةح  طلة٪ منةظ

1999) (radial basis function) ة    الكةة ٩ات م ٖلةةى (Ulbricht)الت٨غاٍع  ؤٚ  ُةة  ؤ  مة  الةٚغ

 Shoneburg, 1990Tang and Fishwickالُ ٣ةات ) متٗةضص  الكة ٨     ستةاع  ت نةى الضعاؾةات

,1993  ،Cortez & al , 1995 ،Faraday & ChatField , 1998 ،Huang & al , 2004.) 

غ الضعاؾةةات مةة  الٗضًةةض ؤْهةةغت    الكةة ٩ات باؾةةتسضام التن ةةا نتةةاثج ؤ   الت٣ةةاٍع

  ؤ (ChatField, 1993)يةُٟٗ   بمةا ٧انةت ال٨الؾة٨ُُ  م٣اعنة  بةالُغ١  الانةُناُٖ  الٗهةبُ 

 التن ةا ن ةاطر مالث ة  ٖنةض ٦ حةر  لٗناًة  الخازة  بلةى مخحةر  (Tang & Fish wick, 1993)مًٟة   

 الانُناُٖ . لٗهبُ  الك ٩ات باؾتٗ ا٫

I-8-6 )العصبية: الػبيات باضحخدام الحيبؤ خؼىات 

 التة  الخضًخة  ألاؾةالُب مة  الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات باؾةتسضام التن ةا ٌٗةض

 ؤؾةةةٗاع ألاؾةةةهم، بإؾةةةٗاع التن ةةةا منهةةةا متٗةةةضص  مجةةةاالت فةةةي  اؾةةةٗا اهت امةةةا ال٢ةةةت

حرها...الٗ الت  ٚ. 
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 ، التن ةا لٛةغى  ص٣ُ٢ة  نةاعم  قةغ ٍ بلةى ال  دتةار ل٩ونهةا  اؾة٘ بكة٩ل اؾةتسضمت

 الانتكةاع قة ٨  ٖ ةل  لخةُو ٍ  ٨ة  الخُُة ، ٚحةر ال ُانةات  ٟؿةحر ؾة و٥ ً ٨ة  ؤنةه ٦ ةا

 :(Sinha, 2002)بالخُوات التالُ   التن ا في للخُإ ال٨ٗس  

 اإلاكةةاهضات ازتُةةاع ًجةةب خُةةذ (Variable Selection)اإلاتٛحةةرات  بزتُةةاع : لاولــى الخؼــى"

 .زُضا اإلاك٩   بدُذ   خل ل  تٛحرات

ٗةٌ بزةغاء (Data Processing)ال ُانةات  مٗالجة  : الثاهيـة لخؼـى"ا  ال ُانةات ٖلةى الٗ  ُةات ب

 ال ُانات.  وػَ٘ بًجاص الٗام، الا جاه مخل:  دضًض اإلاؿتسضم 

 ال ُانةات  ٣ؿةم (Divide Data Into Sets)مجةامُ٘  بلةى ال ُانةات  ٣ؿةُم : الثالثـة الخؼـى"

غ    : اإلاجامُ٘ التالُ  بلى اإلاتٞو

ب  مج ٖو  -1  . ال ُانات ن وطر   دضًض تٗ م : مج ٖو Training Setالتضٍع

ةة  -2 ٣هةةا ٖةة  ً ٨ةة  التةة    Testing Set:الازت ةةاع مج ٖو ةةغ ٍَغ  الكةة ٨  مهةةاع   ٣ٍغ

 ٖام . بهوع   بم٩انُ  بؾتسضامها الاٞترايُ 

ةة  -3 ُ   مج ٖو ةة  هةةي :   Valid action Setالكةةٖغ  ألصاء نهةةاجي بزت ةةاع الزةةغاء مج ٖو

  .الك ٨ 

  دضًةض ٖنةض Neural Network Paradigms الٗهةبُ  الكة ٨  ن ةوطر  دضًةض : الغابٗة  الخُةو 

 ما ًلي:  بزتُاع ًجب الٗهبُ   الك ٨  ن وطر

 اإلاؿت٣   اإلاتٛحرات ٖضص ٌؿا ي   الظي لئلصزا٫ الٗه ونات ٖضص. 

 الك ٨  في اإلاؿتسضم الخُإ ٢ُ   ٖلى ٌٗت ض  الظي الخُٟ  الُ ٣ات ٖضص. 

 التجغب  ٍَغ٤ ٖ  ًدضص  الظي الخُٟ  الٗه ونات ٖضص. 

   الواخض ٌؿا ي  ٖاص   الظي الازغار ٖه و. 

 قةة ٨  فةي اإلاؿةةتسضم اإلاُٗةاع ب  Evaluation Criteriaالت٣ُةُم  مُٗةةاع : الخامطــة الخؼـى"

 .MSEألازُاء  مغبٗات مج ٕو هو ٖاص  الخُإ ال٨ٗس   لت٣ُُم الانتكاع

 الخُو : هظه   ًم Neural Network Trainingالك ٨    ضٍعب : الطادضة الخؼى"

 إلاغب٘ ٢ُ   ا٢ل  دضص  الت  الٗه ونات بح  ألا ػا  مج ٖو  بًجاص: الك ٨  تٗ ُم 

 .الخُإ
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  ُاإلاُل لت٣ ُل التضٍعب زواعػمُ  تؿتسضم :للخُإ الخ ٟي الانتكاع ق ٨  زواعػم. 

ُةذ الخُةوات ؤهةم مة   هةي Implementation الطـابعة: الخؼـى" ُةذ مة  الكة ٨   ستبةر خ  خ

ُة٠  م٩انُة  ٢ةضع   .ال ُانةات تٛحةر ٖنةض زُةإ مغبة٘ ؤ٢ةل بلةى  نةو٫   ا٫ التةضٍعب اٖةاص  الت٨

 (.2005)ؤمح  ب٪،

 العىس ي غبىةالاهخػار ثدريب (: خىارسمية01-6الػيل ركم )
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 .6106  وآخزون أخمد ااهم املصدر: فارص

I-9 لىية الػبىة العصبية الاصؼىاعيةث( مميزات و خدود: 

 الانُناُٖ : الٗهبُ  الك ٩ات م حزات ؤهم م 

 التواػي  ٖلى ال ُانات ب ٗالج   ٣وم(Parallel) غ م ا    ٨نها ألاصاء في ٖالُ  ؾٖغ  ًٞو

ًةم الت  اإلا٣ٗض  خل اإلاكا٧ل م  ٘ بكة٩ل - متٛحةر  مٗ ومةات   ٦خحةر  ٞغيةُات    ؾةَغ

 ٞٗا٫.  

 بها   تٍٗو ها ً ٨  ؤي :التضٍعب   التٗ م ٖلى اإلا٣ضع  لها  ) التةظ٦غ (مة  ً ٨نهةا م ا  ضٍع

ُة٠   حر  الت٨  ؤ  من٣ونة  اإلاةضزالت ٧انةت ب    ختةى اإلاتكةابه  ل  ؿةاثل الخ ةو٫   ةٞو

 ؤلانؿا (. به ٣ًوم إلاا بك٩ل مكابه( مكوق 

 حزها اإلاحز   هظه الخل زواعػمُ  بُٖائها بض    اإلا٣ٗض  اإلاكا٧ل خل ٖلى اإلا٣ضع  لها   

 الت  الخواعػمُ  بُٖائها ًتم لم بطا اإلاك٩   خل ً ٨نها ال الت  البرامج الت٣ ُضً  ٖ 

 الخل. بًجاص م    ٨نها

 حر  ٣ةوم تُاصًة ( (التدٍو ُة   ؤ  اإلان٣ُُة  بةالُغ١  بًجاصهةا ً ٨ة  ال خ ةو٫  بتةٞو الٖا

 الت٣ ُضً . في البرامج اإلاؿتسضم 

 الٓةغ ٝ الخانة   التُةوعات مة٘ الت٨ُة٠ ٖلةى ب٣ضع ةه الٗهة وني الن ةوطر ًت حةز  

  بالتةالي الةؼم ، مةغ ع مة٘ الت ُحةز فةي ٞٗالُتةه  ٣ٟةضه ؤ  بةم٩انهةا الخالُة  التة  اإلادُُة 

 ٢اٖةض  بصزةا٫ بٖةاص  ٣ٞةِ ٨ًٟةي الهةٗب بةاألمغ الٗهةبُ  لةِـ الكة ٨  بنةالح ٞةة 

 الك ٨ . لتٗ ُم اإلا حز  الجضًض  اإلاٗاًحر ٖلى للخهو٫  زضًض  ؤمخ  

  بٗةح   ؤزةظها اإلاتٛحةرات بةح  الخُُة  ٚحةر الٗال٢ةات بًجةاص مة   ةت ٨  :الالزُُة 

ت اع  .النتاثج في بُٖاء ؤلٖا

م ٣  لهظه الخض ص بٌٗ  وزض ؤنه بال اإلا حزات هظه م  بالٚغ  في:  اإلات خ   الٍُغ

  ةتم اإلادا٧ةا  ؤ  بط اإلاٗالجة  فةي اإلاةواػا  زانةُ  اؾةتٛال٫ ٖةضم : الت٣نُة  الناخُة  مة  

 ال٨ حةر ًجةب الو٢ةت ٌؿةتٛغ١  م ا ٦الؾ٨ُُ  تؿ ؿ ُ  مٗالج  طات ٖلى ؤزهؼ  خالُا

 الصةةخُذ  التيةةخُو لهةةا الؿةة ُم  الترمحةةز ل  ُُٗةةات الؿةة ُم الازتُةةاع مغاٖةةا 

ٞٗةا٫ )نةواع،  ن ةوطر بلى ل ونو٫   اإلاسغزات اإلاضزالت ٖ  ُ  بلى ل ٓاهغ  باإلياٞ 

2008.) 
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 فةةي الٗهةة ونات ٖةةضص الخُٟةة ، الُ ٣ةةات اإلاخالُةة  )ٖةةضص الن ةةوطر هنضؾةة   دضًةةض 

 لةم مكة٨ال الخةالي الو٢ةت فةي ً خةل )الُ ٣ةات مست ة٠ بةح  الا هةا٫ الخُٟة  الُ ٣ة 

 زؼثُ . خ وال بال ٌٗٝغ

 الؿةوصاء  الٗ    مك٩ل(boite noire) ُةذ  بةح  الٗال٢ة  بنٟؿةها  ٨تكة٠ الكة ٨  ؤ  خ

   ة٪ لتٟؿةحر اؾةتسضمت التةة  الٗنانةةغ ؤ  اؾةتسغازها ٦ُُٟةة   ال   ةةح  اإلاتٛحةرات

   ٣ةم ألنهةا الٗال٢ةات   ة٪ ٨ًتكة٠ ؤ  ٖلةى اإلاؿةتٗ ل الهةٗب مة   ل٨ة  اإلاتٛحةرات

 .صاز ُ 

  الت ٦ثةر ةل(اإلاتٛحةرات  ٖلةى التدةٍو ةل بلةى الُ ُعةي، بلةى  وػَٗهةا  دٍو ةاع م (   دٍو ال ٚو

 .لها الخ٣ُ٣ُ  ألاع٢ام ٖ  اإلاٗالج    ٪ نتاثج ابتٗاص في ًتؿبب ألامغ الظي
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(: املضاطـــــــــلة بـــــــــين الىمـــــــــا ج اللياضـــــــــية والزياطـــــــــية للحيبـــــــــؤ 3املبدـــــــــث )

 باملبيعات

(I)  خٌى معىىية معالم الىمى ج:  إلاخصائيةالاخحبارات 

I-0 وحىد" الحىفيم:  إلاخصائية( الاخحبارات 

I-0-0 )إلاخصائية: الاخحبارات 

I-0-0-0 )إلاخصائية: الضزطية مضهىم 

 ؤ  بط ، الخُةإ ؤ  الصةخ    دت ةل ، ؤلاخهةاجي بةاإلاجت ٘   تٗ ة٤ بٞةاص  ؤ  م٣ولة  هةي

تةه ً ٨ة  ال زُإهةا ؤ  الٟغيةُ  صخ   بإ٦  ةه ؤلاخهةاجي اإلاجت ة٘  ٟدهةنا بطا بال بض٢ة  مٗٞغ

 التة  اإلاٗ ومةات  نؿةتسضم ، مة  اإلاجت ة٘ ُٖنة  نستةاع لةظا ، الخاالت مٗٓم في ٖ لي ٚحر  هظا

 .(1)زاَئ  ؤ  صخُد  الٟغيُ  ٧انت بطا ما ب٣غاع لنسغر الُٗن   دتويها

ةةٌ بلةى  ٣وصنةةا اإلاويةٖو  الٟغيةةُ  مة٘  تنةةا٢ٌ التة  الُٗنةة  ؤ  الواضةةر مة   ٞع

جةب ٢  ناهةا الُٗنة  هةظه الٟغيةُ  صٖ ةت بطا بِن ةا الٟغيُ   الٟغيةُ  ٢ ةو٫  ؤ  التويةُذ ٍ 

ًها ٦ٟاً  لٗضم نتُج  بال لِـ ؤلاخهاثُ   .(2)صخُد   ٩و   ؤ  بالًغ ع  ًتً    ال ٞع

 نًة٘ ؤزةغى  من٣ُة  فةي منةه ؤٖلةى مةا من٣ُة  فةي مةا منتةور م ُٗةات ؤ  إلج ةات ٞ ةخال

 اإلان٣ُتح . في اإلا ُٗات بح  ٞغ١  ال ؤ  : الٟغيُ 

ًةها ؤ  بإمةل نًةٗها التة  الٟغيةُ  ب   لهةا ًغمةؼ   الابتضاثُة  بالٟغيةُ  تؿةمى نٞغ

ةٌ ب ( HA)ؤ   H0بةالغمؼ   نغمةؼ التة  ال ضً ة ( ٚحرها)الٟغيةُ  ٢ ةو٫  بلةى ٣ًةوص  H0الٟغيةُ   ٞع

 .(HN)ؤ   Hiبالغمؼ  لها

 بِن ةا ، اإلاجت ة٘ لوؾةِ صةخُد  ٢ُ ة  لتُٗةح  صاث ةا  وية٘ الابتضاثُة   الٟغيةُ 

 :منها بةم٩انُات ٖضًض  تؿ ذ ال ضً   الٟغيُ 

        

        

                                                           
ات صیوا  ،  الاخت ا٫ ؤلاخهاء م اصت ، یاؾح  قٟب٤ ، اللخام ؤنوع  - 1  .199م ، 1991 الجؼاثغ، ، الجامٗب  اإلاُ ٖو
 مهةغ، الجامٗبة ، الةضاع ؤلاخهةاجي، الاؾةتضال٫ ؤؾاؾةبات خؿةح ، الٗؼیةؼ ٖ ةض ؤؾةام  ٖةؼام، خامةض اإلاغضة   ٖ ةض - 2

 .335 م ،2001
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 : ؤ 

        

       

I-0-0-6) ملجحمع ا ملحىضؽ إلاخصائية الاخحبارات : 

بإزظ    ًٟغى ؤ  تكتته مٗ وم    ٌؿا ي ٢ُ   مُٗن    ب  متوؾِ اإلاجت ٘ 

 الٟغيِتح :  

        

        

ةة  نٗ ةةم ؤ   وػَةة٘  ةة  النهاًةة  اإلاغ٦ٍؼ هةةو التوػَةة٘ النٓةةامي  ٣ٍغ ةةا ب توؾةةِ  ̅ مةة  نٍٓغ

̅   تكتت      
  

  

 
 . 

 Nم  مجت ٘ حج ةه  n  خل اإلاتوؾِ الخؿابي إلاجت ٘ لُٗن  حج ها ̅  خُذ ؤ  

̅  الاندغاٝ اإلاُٗاعي ل  جت ٘        
 الاندغاٝ اإلاُٗاعي ل ُٗن .  

  ̅    ̅ ٞةةةةةةةطا ؤزةةةةةةظنا  مؿةةةةةةتوى ألاه ُةةةةةة ، ٞ ةةةةةة  اإلا ٨ةةةةةة  بًجةةةةةةاص ٢ُ تةةةةةةح  خةةةةةةغزتح : 

̅   ̅ بدُذ ً خل اإلاجا٫:    ̅  ٌ  .(1)من٣ُ  الٞغ

ٌ من٣ُ   دضًض ً ٨  ٦ظل٪  اإلا ح  بالٗال٢ : Z اإلاُٗاعي  اإلاتدو٫  ٢ُم بضالل  الٞغ

  
   
 

√ ⁄
            

 بدُذ:  ̅    ̅ الخغز   وا٤ٞ  Z ٩و  ٢ُم  α ب ؿتوى ؤه ُ  

   
 ⁄
 

 ̅  
 

√ ⁄
      

 ⁄
 

 ̅  
 

√ ⁄
  

 التالي:٦ ا في الك٩ل 

 

 

 

                                                           
1 - B. Bou Khames , les tests statistique , Ecole NGS D 'Algere's , P12. 
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ٌ  الزفع مىؼلة(: 00-6الػيل ركم )  الحزحة Zلليم  واللبى

 

 اللزارات  اثخا  مدخل والعمليات  إلاهحاج إدار" ماض ي  ثىفيم مدمد:املصدر

 332 ص مصز  الجامعية  الدار

 ٞغيةُ  م٣ابةل   :تكةتته ٖ ةم بخهةاجي مجت ة٘ متوؾةِ خةو٫  ٞغيةُ   الزت ةاع

 :(1)التالُ  الخُوات  ت ٘ بضً  

         :الابتضاثُ  الٟغيُ  نً٘ -1
         ال ضًل: الٟغى نً٘ -2

 .αنستاع مؿتوى ألاه ُ   -3

4- :ٌ   دضًض من٣ُ  الٞغ

     
 ⁄

    م  ؤزل  
 

 

    
 ⁄

μ م  ؤزل    μ  

     
 ⁄

        
 ⁄

      م  ؤزل  

 جم نؿتنتج: Nم  اإلاجت ٘ ط  الدجم  nندؿب  م  الُٗن  طات الدجم  -5

  
    
 

√ ⁄
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ٌ ٞغيةةُ  الٗةةضم  -6 ٌ ؤ   Zبطا  ٢ٗةةت   النتُجةة  )الازت ةةاع(: نةةٞغ فةةي من٣ُةة  الةةٞغ

 ن٣  ها بطا  ٢ٗت في من٣ُ  ال٣ و٫.

   فةةةةةةي اإلاؿةةةةةةاثل التةةةةةة  نستبةةةةةةر ٞيهةةةةةةا ٞغيةةةةةةُات ب توؾةةةةةةِ مجت ةةةةةة٘ بخهةةةةةةاجي ٖنةةةةةةضما ٩ًةةةةةةو

      مجهةةةةةوال  ال ً ٨ةةةةة  ٖ  ُةةةةةا ؤزةةةةةظ ُٖنةةةةة  بذجةةةةةم    الاندةةةةةغاٝ اإلاُٗةةةةةاعي 

ت ةةةةاص ٖلةةةةى التوػَةةةة٘ ٖ ُنةةةةا  صعزةةةة     )ؤ   V=n-1"ؾةةةةتوصنت" بةةةةة:  tؤ  ن نةةةة  ٢غاعنةةةةا بااٖل

 .(1)خٍغ (

ٌ  ٣ةةةةةة٘ فةةةةةةي الةةةةةةظًل ألاٌؿةةةةةةغ مةةةةةة   وػَةةةةةة٘ "ؾةةةةةةتوصنت" ب ؿةةةةةةتوى مةةةةةة   ب  من٣ُةةةةةة  الةةةةةةٞغ

 ٞتوزض ٢ُ   خغز   الغؾم التالي ًوضر طل٪:  (α)ألاه ُ  

 الحزحة tمىؼلةالزفظىاللبىللليم (: 06-6الػيل ركم )

 

 .336ضابم ص  ماض ي مزحع ثىفيم مدمداملصدر: 

I-0-6 )الحددًد بىاضؼةمعامل الحىفيم حىد" اخحبار: 

 اإلاٗاصلة    خُةل مةضى ٢ُةاؽ ٖلةى ال ةواقي تؿةاٖض Y= + bx + µع الاندةضا زةِ مٗاصلة  فةي

 الت خُةل ؤ  تٗنة  ل  ةواقي ال٨ حر  ال٣ُ   ؤ  خُذ ، الُٗن  إلاكاهضات الن وطر( اإلاٟغ ي  )في

 .ل ن وطر زُضا   خُال تٗن  ال واقي الهٛحر  لهظه  ال٣ُ   زُض ٚحر

٤ُ لجوص  ٦ ٣ُاؽ ال واقي اؾتٗ ا٫ مك٩   ب   ٖلةى تٗت ةض ال ةواقي ٢ُ   ؤ  هو التٞو

 ٦ ا ًلي م   ؾُها تٛحر خو٫  بتٍٗغ٠ ن٣وم  لهظا Yالتاب٘  اإلاتٛحر
ً
 : (2)الك٩ل ).....( ؾاب٣ا

 ال واقي ٖلى مؿتوى الُٗن ( ̂ اإلاجت ٘  ال واقي ٖلى مؿتوى :   ̂ )خُذ ؤ  

                                                           
1 - Mourry ,R.Spiegel , op , cit, P189. 
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    ̂   ̂  

    ̅   ̂   ̅     

 نجض:  (i) بتربُ٘ َغفي اإلاٗاصل  ؤٖاله  ز ٗها بالنؿ   ل٩ل 

∑     ̅   ∑( ̂   ̅)
 
 ∑ ̂ 

          

 ̅     ∑اإلا٣ضاع 
 .SST:  هو مج ٕو مغبٗات الاندغاٞات ال٩ ُ   

 ̅   ̂  ∑ؤما اإلا٣ضاع
 .SSEٞهو مج ٕو الاندغاٞات اإلاٟؿغ     

∑ؤما ال اقي )ال واقي(   ̂ 
 .SSRٞهو مج ٕو مغب٘ الاندغاٞات ٚحر اإلاٟؿغ    

 SST = SSE ++ SSR( ٖلى الك٩ل: 3-3بط  ً ٨  نُاٚ  اإلاٗاصل  )

ح  ٖلى   نجض:  SST بت٣ؿُم ٧ل الُٞغ

  
   

   
 

   

   
 

نا ؾاب٣ا مٗامل التدضًض   :    ٦ ا ٖٞغ

      
   

   
   

   

   
 

كغح نؿ   الاندغاٞات ال٩ ُ  ؤ  التٛحرات الت   دضث   هو مٗامل التدضًض الظي ٣ًِـ َ 

 .X اإلاكغ خ  بواؾُ  تٛحرات اإلاتٛحر اإلاؿت٣ل  Yفي اإلاتٛحر التاب٘ 

٩ًةةةةو    )٢ةةةةانو  اإلاغبٗةةةةات الهةةةةٛغى( ٞةةةةة   SSTمدهةةةةوع بةةةةح  الهةةةةٟغ  ٢ُ ةةةة   SSR مةةةةاصام 

نتم  بلى اإلاجا٫:  ا ٍ         مٗٞغ
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ًإزةةظ ؤ٦بةةةر ٢ُ ةةة  لةةةه  هةةةي الواخةةةض، ؤي ٖنةةةضما  ٩ةةةو     ، ٞهةةةظا ٌٗنةةة  ؤ SSR =0 إلاةةا ٩ًةةةو  

̂   ̂ ٖلى الخِ اإلا٣ضع:         ز ُ٘ ن٣اٍ اإلاكاهضات  ُة٤   ̂   ٩و  التٞو  ٍ

 .ؤخؿ  ما ً ٨ 

ًإزةةةظ ؤنةةةٛغ )ؤؾةةةوء( ٢ُ ةةة  لةةةه  هةةةي   ( ٞةةةة  SST = SSR)ؤي ؤ :  SSE =0ؤمةةةا بطا ٧انةةةت 

ال تكةغح  X(  هةظا مٗنةاه ؤ  Xغ ة اإلاتُٛة Yالهٟغ )ؤي ؤنةه ال  وزةض ٖال٢ة  زُُة  بةح  اإلاتٛحةر 

Y  ٦ ا ًلي:̂    ، ٍ  ٨  بًجاص الٗال٢  بح 

   
   

   
 

 ̂ ∑  
 

∑  
  

 ̂ ∑    

∑  
  

 مٟؿةغ ٦ تٛحر اإلاؿتسضم اإلاتٛحر ؤ  هل  وضر الت  اإلاٗاًحر ؤهم م  اإلاُٗاع هظا ٌٗتبر

ُة٤ فةي زةوص  طا   ةخال اإلاٟؿةغ)التاب٘( اإلاتٛحةر ٌكةغح ؤ  ً خةل )مؿةت٣ل(  ً ٨ة  لةظل٪ طلة٪،  ٞو

ت اص  ْاهغ  لتٟؿحر ًهلر منه ا ؤي ٖلى للخ٨م الن وطزح ، بح  ل  ٟاي   ٦ ُٗاع ٖ ُه الٖا

٤ُ بجوص  بك٩ل اإلا ُٗات   .ؤٖلى  ٞو

I-6الىمى ج واخحبار الضزطيات: عالم( املعاًىة إلاخصائية مل 

I-6-0 )الثلة: وفترات الىمى ج ملعالم إلاخصائية املعاًىة 

I-6-0-0 )الىمى ج ملعالم إلاخصائية املعاًىة: 

ةة   ازت ةةاع  بزةةغاء الخ٣ةة  مجةةاالت  دضًةةض ً ٨ةة  ̂    ̂  اإلاٗ  تةةح   وػَةة٘ ب ٗٞغ

 الخ٣ة  مجةاالت   ٣تةرح ، التةوالي ٖلةى (b)  (a)الاندةضاع  خةو٫ مٗةالم اإلاويةٖو  الٟغيةُات

 نً٘ ج٣  مجا٫ ٧ل م٘ ، الخ٣ُ٣ُ  مٗالم الاندضاع ٖ يها  دتوي  ؤ  ً ٨  الت  ل ٣ُم مجاالت

ة  بخهةاجي مؿةتوى  ة  مؿةتوى  ٞ وزةوص ، ل  ٗنٍو ُةذ اإلاجةاالت، )ن٩ةو ( هةظه نكة٩ل اإلاٗنٍو  خ

 (1)الصةخُذ  الواخةض ٩ًةو   الخ٣ُ٣ُة  الاندضاع مٗ    ٖلى اإلاظ٧وع  اإلاجا٫ اختواء اخت ا٫ ؤ 

ةة   مؿةةتوى  منةةه مُغ خةةا   تؿةةتٗ ل الخ٣ةة ، مؿةةتوى  ٌؿةةمى ،       ؤي (α)اإلاٗنٍو

ة  خةو٫  ؤلاخهةاثُ  الٟغيةُات الزت ةاع ٖلةى الخهةوم الخ٣ة  مجةاالت  الاندةضاع مٗةالم مٗنٍو

 ؤجةغ ًوزةض ال بإنةه الٗةضم ٞغيةُ    ٣تةرح     الٗةضم  ٞغيةُ  هةو الكاج٘  الازت اع(1)اإلا٣ضع 
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 ٞةة  الن ةوطر ٢ ةو٫  ًةإم و   ال ةاخخح  أل   نٓةغا ، مةا مؿةت٣ل متٛحةر ٢ ةل مة  الن ةوطر ٖلةى

ًها إلج ات ٖاص   وي٘ الٗضم ٞغيُ   طل٪. بطا ؤم٨  ٞع

 مة   ننتٓةغ (X)التوػَة٘  مهةاٍع٠ بضاللة  اإلاكةغ خ  (Y)اإلا ُٗةات  صالة  نإزةظ ٞ ةخال

٠ التوػَ٘ اإلا ُٗات  :(1)نً٘ الٗال٢  هظه صخ   الزت اع ، بًجابُا مغ  ُح  ٩ًونا ؤ   مهاٍع

       

ٌ  نإمل ة  ال٣ُ ة  بةًجاص H0 ٞع  ن٣ ةل ختةى الهةٟغ، مة  ؤ٦بةر  ٩ةو    التة ̂  ةلة الت٣ضًٍغ

 آلانُة   اإلا٣اعنة  ال ُانةات  د ُةل هةو الا٢تهةاصي ل ٣ُةاؽ ألا لُة  ألاهةضاٝ ب  ؤخةض ، الن ةوطر

 ؤزةةل مة  بالتؿ ؿةل ٖةاص  الن ةةاطر ٞنستبةر ٖ  ُة  نةٗ  ، تٗتبةةر ٖ   ُةا ، ن ةاطر لٗةض 

 ؤ  ًجةب ن ةوطر ٧ةل ؤ  ٌٗنة  الضعاؾة ،  دةت  ية٘ مخ  ةا ن ةوطر ٧ةل  ٣ُةُم بلةى الونةو٫ 

 مة٘ متؿة٣  ٚحةر ال ُانةات ٧انةت  بطا ، مُةضانُا الٟغيةُات الزت ةاع ٢ابةل قة٩ل فةي ًسهةو

ويةا ألازحةر هةظا ٩ًةو   الن ةوطر  الٟغيةُات ازت ةاع ٞةة   لهةظا ، ال ةضًل الن ةوطر  ن٣ ةل مٞغ

ًةه ؤ  الن ةوطر ٢ ةو٫  ٖلةى بمةا الازت ةاعات هةظه نتةاثج   ةض٫ ، ن وطزةا  اخةضا ًناؾةب  ٦ ةا ، ٞع

ة    ازتُةاع ؤ  ٗت ةض ، ٖكةواثُا ٖةاص  ٩ًةو    ( α)مؿةتوى اإلاٗنٍو  التة  النهاًة  نةٕو ٖلةى َ 

ض  الن وطر. م  بليها الونو٫  نٍغ

II-6-0-6 فترات الثلة )(α) Confidence Intervals: 

 αبنؿة    متإ٦ةضً  ن٩ةو   الةظي اإلادةضص اإلاةضى هةو مةا : هنةا َغخةه ً ٨ة  الةظي الؿةاا٫

 ؟ ̂  اإلاٗامل إلا٣ضع مدضصات ٢ُ   تُٗي Bالٟٗ ُ  ل  ٗامل  ال٣ُ   بإ 

٣  بضً ة  ل نٓةغ بلةى    م ٨ة  مةضى ؤي بلةى ال٣ةو٫  ً ٨ة  آزةغ ب ٗنةى ̂   خل هظه الٍُغ

ة٪  (t)ؾةتوصنت" "٢ُ ة   بلةى  هةل ؤ  ٢ ةل الُ ةح  بلةى ؤ  الِؿةاع بلةى "ؾةتوصنت" (t) وػَة٘   دٍغ

 .الخغز ؟

 Point Estimateن٣ُةة    ٣ةةضًغ ٖةة  ٖ ةةاع  بإنهةةا  ̂  نةة٠ ً ٨ةة  طلةة٪ ٖلةةى  إؾِؿةةا

ُٗي Interval Estimateٞتر    ٣ضًغ ٣ًاب ها  خضً : بح  (B)٢ُ    ُٞه  ترا ح مٗح  مضى طل٪ َ 
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ٖ ةةاع  ٖةة   (B)، مةةخال بٟةةغى ؤ  ٢ُ ةة  upper limit خةةض ؤٖلةةى  lower limitخةةض ؤصنةةم 

̂ ٢ُ   مُٗن   ٧ا   ٣ضًغها ٦ ا ًلي:       . 

تو٢٘ فةي مخةل هةظه الخالة  ؤ   ٩ةو  ٢ُ ة    ̂ٞة  الت٣ضًغ ًُ ٤ ٖ ُه  ٣ضًغ ٞتر  ٍ 

̂بضعز  اخت ا٫ مٗح  بح : الخض ألاصنم  لى        ̂ الخض ألٖا      . 

ةةاص  اخت ةةا٫  زةةوص  ةةاص  َةةو٫ الٟتةةر   (B) باإلم٩ةةا  ٍػ ةةاص  َةةو٫ الٟتةةر ، خُةةذ ؤ  ٍػ بٍؼ

ةةاص  صعزةة  الاخت ةةا٫ فةةي  زةةوص ال٣ُ ةة  الٟٗ ُةة   (B)التةة   ٣ةةضع  زةةوص  ةةض مةة  الخ٣ةة  بٍؼ ُٞ ةةا ًٍؼ

 في   ٪ الٟتر ،  لظل٪ ًُ ٤ ٖ يها ٞتر  الخ٣ .

ةةةة٠ ٞتةةةةر  الخ٣ةةةة  ٖلةةةةى ؤنهةةةةا الٟتةةةةر  التةةةة   وزةةةةض ال٣ُ ةةةة    بنةةةةاء ٖلةةةةى مةةةةا ؾةةةة ٤ ً ٨ةةةة  تٍٗغ

 .(1)ٞيها بح  خضً  ؤٖلى  ؤؾٟل باخت ا٫ مٗح  (B)الٟٗ ُ  لة

ٗت ةةةةةض  دضًةةةةةةض ٞتةةةةةةر  الخ٣ةةةةةة  ٖلةةةةةى َ ُٗةةةةةة  التوػَةةةةةة٘ الةةةةةةظي  سًةةةةة٘ لةةةةةةه هةةةةةةظه ال٣ُ ةةةةةة    َ

ل برهنةة  ٖلةةى ٞتةةر  الخ٣ةة  ل  ٗامةةل  (t)اإلا٣ةةضع ،  مةة  هنةةا ً ٨ةة  اؾةةتسضام  وػَةة٘ "ؾةةتوصنت" 

(B) (2)٦ ا ًلي: 

 (   
 ⁄
      

 ⁄
)     𝛼         

 تكحر لالخت ا٫ Pخُذ ؤ : 

  
 ⁄

ةةةةةةةة    (t)ندهةةةةةةةل ٖ يهةةةةةةةا مةةةةةةة  زةةةةةةةض ٫  وػَةةةةةةة٘ "ؾةةةةةةةتوصنت"         ٖنةةةةةةةض مؿةةةةةةةتوى مٗنٍو

ةة   ٖةةضص مٗ  ةةات الن ةةوطر )هنةةا  kحجةةم الُٗنةة    nخُةةذ           بةةضعزات خٍغ

k=2  ٠ نض تٍٗغ  الت   إزظ الهُٛ : *tفي ن وطر الاندضاع البؿُِ(. ٖ 

   
 ̂   

     
            

ٌ في اإلاٗاصل    ندهل ٖلى:  (4-3)بط  بالتٍٗو

 (   
 ⁄
 

 ̂   

     
    

 ⁄
)     𝛼          

   خل ال٣ُ   الخ٣ُ٣ُ  )الٟٗ ُ (. (B)خُذ ؤ  

                                                           
1 - Jean Pierre Védrine , Op , cit, P31. 
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 .(B) الت    خل نؿ   ٞتر  الخ٣  ل  ٗامل  [    𝛼   ](  ؼ صنا بة: 3-7ب  اإلاٗاصل  )

 

 : ()( ٦ ا ًلي3-7ٍ  ٨  بٖاص  نُاٚ  اإلاٗاصل  )

 ̂   
  

 
 ⁄                   

   
  

 
 ⁄ √

  
 

∑  
  

 ٦ ا ًلي:  (%95)ٍ  ٨   ي٘ ٞتر  الخ٣  الهُٛ  الٗام   الت   ٩و  ٞيها صعز  الخ٣  

 ( ̂     
       ( ̂)       

       ( ̂))                

  ٦ خا٫ ٖلى طل٪: 

 باٞتراى ؤنه ؤُُٖت ل٪ اإلاٗ ومات التالُ :

           

    ̂          ( ̂)      

 .B=6  n=10خُذ ؤ : 

 باؾتسضام هظا اإلاخا٫ ً ٨  خؿاب صعز  الخ٣   الت  ً ٨  ٦تابتها ٦ ا ًلي:

                             (     
       ( ̂)    ̂     

       ( ̂))

                                                        
                 

 

  ٣٘ في هظا اإلاضى0 (B)م  ؤ   (%95) بهظا ن٩و   اج٣ح  بنؿ   

 مة٘ ٢ ةو٫ الٗةةضم  (C.I)مة٘ مالخٓة  ؤنةه بطا  ًة نت صعزةة  الخ٣ة  
ً
، ٩ًةو  طلةة٪ مُاب٣ةا

ً
نةٟغا

(H0)  ةٌ  ؤ   مُةاب٤ صةخُذ م٣ةضع هةو ̂ اإلا٣ةضع  ؤ  بالًةغ ع  ٌٗنة  ال الٗةضم ٞغيةُ  ٞع

                                                           
 - ٪بنٟـ ألاؾ وب ٦ ا ًلي: ̂ لة:  اإلاجا٫ ٢ب   خؿاب ی ٨   ٦ظل 

 ̂   
  

 
 ⁄          ̂   

  

 
 ⁄ √

  
 

∑  
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ة  زةضا اإلاُٟةض مة  ٩ًةو   اإلا٣ةضع اإلاٗامةل خؿةاب بٗةض لةظل٪  (a) ل  جت ة٘ الٟٗ ُة  ل ٣ُ    مٗٞغ

 الٟٗ ُ . (B)اإلاٗامل  ٢ُ   ُٞه  ٣٘ الظي اإلاضى

ٗنةة  طلةة٪ ؤ   (%95)الخ٣ة   مؿةةتوى  ٌؿةةتسضم الا٢تهةاصً  الٗال٢ةةات مست ةة٠ صعاؾة  فةي  َ

مةة  الخةةاالت  ٣ةة٘ زةةاعر هةةظه الٟتةةر   (%5)مةة  الخةةاالت  ٣ةة٘ يةة   ٞتةةرات الخ٣ةة   ؤ   (95%)

𝛼 ب ٗنةى آزةةغ بطا ٧انةةت  لةةى الخةةض بةةح  (B) وزةةض  ؤ  اخت ةةا٫ ٞةةة           الخةةض ألٖا

 .(%95)هو  ألاصنم

I-6-6 )الضزطيات اخحبار  ٌ  الىمى ج: معالم خى

I-6-6-0 اخحبار )Z امللدر"  املعامالت ملعىىية Z-Value test: 

ة  ل٣ُةاؽ ٢Zُ ة   ازت ةاع ٌٗت ةض  ال   الُ ُعةي التوػَة٘ ٖلةى اإلا٣ةضع  اإلاٗ  ةات مٗنٍو

غ بطا بال ٌؿتسضم ح   ٞو  : (1)ؤخض الكَغ

         :ؤ  ؤي مٗ ومةةا، ؤلاخهةةاجي   ةةاً  اإلاجت ةة٘ ٩ًةةو   ٖنةةضما -1

 ؤي  

غ ٖنةضما ٛةٌ اإلاجت ة٘  لت ةاً  الٟٗ ُة  ال٣ُ ة   تةٞو  الُٗنة  حجةم ٖة  النٓةغ ب

 .الضعاؾ  موي٘

ُةذ، n>30مكةاهض   30  مة ؤ٦بةر الضعاؾة  موية٘ الُٗنة  حجةم ٩ًةو   ٖنةضما -2  خ

 ، مٗغ ٞ  ٚحر اإلاجت ٘   اً  ٢ُ    ٩و   الا٢تهاصً  ؤٚ ب الٗال٢ات صعاؾ  ٖنض

تهةا أل   طلة٪ ة   تُ ةب مٗٞغ    الٗكةواثُ   ال٣ُ ة  مٗٞغ
تهةا ًهةٗب التة     ، مٗٞغ

 :ؤ  ؤي الت اً  لهظا اإلاتدحز ٚحر الت٣ضًغ اؾتسضام ً ٨  ل٨ 

   
  

∑  
 

   
            

  خةةةل  (n-k)ٖةةةضص اإلاتٛحةةةرات الضاز ةةة  فةةةي الن ةةةوطر اإلاةةةضع ؽ   kحجةةةم الُٗنةةة ،   nخُةةةذ ؤ  

ةةةة    (a)  (B) منهةةةةا ندهةةةةل ٖلةةةةى  ٣ةةةةضًغ الت ةةةةاً  إلاٗةةةةامالت الن ةةةةوطر  dfصعزةةةة  الخٍغ
ً
،   إؾِؿةةةةا

 :(2)الخُوات التالُ  بة  إ Zٖلى طل٪ باإلم٩ا  بزغاء الازت اع 

  دضًض الٟغيُ  بك٩ل  اضر: -1

       ٞغيُ  الٗضم:          

                                                           
 .253م ، ؾاب٤ مغز٘ ، اللخام ؤنوع   - 1
 .213م ، ؾاب٤ ،مغز٘ خؿح  ٖلي مجبض - 2
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       م٣ابل الٟغيُ  ال ضً  : 

 .   ٦ظل٪ بالنؿ   ل  ٗ    

 َ  ٣ا لهظه الٟغيُ  ٞة  اإلاتٛحر الٗكواجي ًت ٘ التوػَ٘ الُ ُعي ؤي ؤ : 

         
               

ا ٩ًةو   الٗكةواجي ل  تٛحةر الخؿةابي اإلاتوؾةِ ؤ  طلة٪ ٌٗنة   ٩ًةو     اًنةه  ؤ  ل هةٟغ، مؿةاٍ 

 )ل واخض ؤي:   مؿا ي  جابت
 

  بهظا ٞة :  (   

  إزظ الهُٛ  التالُ : Zةل اإلاُٗاٍع  ال٣ُ   ازت اع -2

   
   

 
             

 ٢ُم التاب٘ اإلاغاص  دٍو ه بلى  خضات مُٗاٍع .   خُذ: 

 : الوؾِ الخؿابي ل  تٛحر.  

 : ً خل الخُإ اإلاُٗاعي.  

ل نُٛ  ب    ̂   ̂ الهةٛغى  اإلاغبٗةات م٣ةضعات  وػَ٘ في اإلاؿتسضم  ل  تٛحرات التدٍو

  إزظ الهُٛ :

   ̂ 
  

 ̂   

   ̂ 
 

 ̂   

    ̂ 
                   

 ( ̂)
  

 ̂   

 ( ̂)

 
 ̂   

  ( ̂)

                   

     فةةةي الجانةةةب التُ ٣ُةةةي 
ٚحةةةر مٗ ومةةة ، ل٨ةةة  ً ٨ةةة   ٣ةةةضًغها باؾةةةتسضام  ٣ةةةضًغ الخُةةةإ   

 .      اإلاُٗاعي 

 ل٣ةُم الٟٗ ُة  بةال٣ُم  تٗ ة٤ ٞغيةُ  ؤي ازت ةاع ً ٨ة  ؤٖةاله الهةُٜ باؾةتسضام -3

 .(a)  (b)باإلاجت ٘ ؤلاخهاجي  اإلاتٗ ٣  اإلاٗامالت

 *bمؿاٍ   بلى ٢ُ   مُٗن   لةت٨   (b)لة الخ٣ُ٣ي اإلاٗامل بإ  ال٣اث   الٗضم ٞغيُ   ٩و   ٢ض

 التالُ : بالهُٛ  ؤص١ بهوع  ال ضًل  الٟغى الٗضم ٞغيُ ؾٝو  ٩و  

        ٞغيُ  الٗضم:          
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        م٣ابل الٟغيُ  ال ضً  : 

نض ال٣ُام بةزغاء الازت اع نت ٘ ما ًلي:  ٖ 

ل نٗوى ٖة   ( 3-14مة٘ ٞغيةُ  الٗةضم فةي اإلاٗاصلة  ) *b=bباؾتسضام نُٛ  التدٍو

 اإلادؿوب  ٦ ا ًلي:  *Zجم ندؿب ٢ُ   

 ( ̂)
  

 ̂   

 ( ̂)

 

 :(1)ًلياإلادؿوب  نت ٘ ما  *Z الزت اع ٢ُ    -4

ةةةٌ ٞغيةةةُ  الٗةةةضم،  - ةةة  الةةةظي ٣ًةةةغع ٖلةةةى ؤؾاؾةةةها ٢ ةةةو٫ ؤ  ٞع ازتُةةةاع مؿةةةتوى اإلاٗنٍو

ةة   ات اإلاٗنٍو  اإلاتٗةةاٝع ٖ ُةةه فةةي الضعاؾةةات ال٣ُاؾةةُ   التُ ٣ُُةة  اؾةةتسضام مؿةةتٍو

 .(%1)ؤ   (5%)

تنةا  لٗةضم -  ازت ةاع نجةغي  ٞةننةا ، ؤلاخهةاجي مٗامةل اإلاجت ة٘ ل٣ةُم الٟٗ ُة  بةال٣ُم مٗٞغ

ح   ط  ٗنة  two-sided testَةٞغ  مندنةى َغفةي فةي ؾةت٩و   الخغزة  اإلان٣ُة  ؤ  طلة٪ َ 

ة   َةٝغ ٧ةل ؤ  طلة٪ مٗنةى ، الُ ُعةي التوػَة٘  ًإزةظ نهة٠ اخت ةا٫ مؿةتوى اإلاٗنٍو

       :
ً
ةةةةةة            𝛼 مةةةةةةخال ًةةةةةةةوػٕ  (%5)ٖنةةةةةةض اؾةةةةةةةتسضام مؿةةةةةةتوى مٗنٍو

 ٖلى َغفي اإلاندنى ٦ ا هو موضر في الك٩ل التالي:

 .Zوفلا حخصائية  H0(: كبٌى أو رفع فزطية العدم 03-6الػيل )

 

 .215 ضابم ص خطين مزحع علي املصدر: مجيد

                                                           
1 - Mourry R Spiegel , op , cit, P168. 
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 calculatedاإلادؿةةةوب   *Zفةةةي هةةةظه اإلاغخ ةةة  ن٣ةةةوم بةةةةزغاء ٖ  ُةةة  اإلا٣اعنةةة  بةةةح  ٢ُ ةةة  

value    ُ٢ Zc   ُالجض ل       : 

 ٞةننا:      بطا ٧انت  -

ٌ ٞغيُ  الٗضم:                   نٞغ

       ن٣ ل الٟغيُ  ال ضً  :           

 ٞةننا:     بطا ٧انت   -

       ن٣ ل ٞغيُ  الٗضم:           

ٌ الٟغيُ  ال ضً  :             نٞغ

ةا ٖة   (b)ل  ٗامةل  الٟٗ ُة  ال٣ُ ة  ؤ  تٗنة  الٗةضم ٞغيةُ  ؤ   ب ةا ال  ست ة٠ مٗنٍو

  إزظ الك٩ل آلاتي: *Zٞة  نُٛ   (b=0)الهٟغ ؤي 

 ( ̂)
  

 ̂   

 ( ̂)

 
 ̂   

 ( ̂)

 
 ̂

 ( ̂)

            

 الخغزة  ال٣ُ ة  ؤيالجض لُة ، *Z ال٣ُ ة    إزةظ ال٣ُاؾةُ  الضعاؾةات فةي  اإلاالخةٔ

ب  بلى  ٖاص  مؿاٍ    (1).     ؤي (2) بك٩ل  ٣ٍغ

 بطا ٧انةت ٢ُ ة  
ً
ٌمٗنةى       ازتهةاعا  الٟغيةُ   ن٣ ةل الٗةضم ٞغيةُ  نةٞغ

 .الضعاؾ  مويٕو الن وطر في الضاز ح  اإلاتٛحًر  بح  ًوزض ٖال٢  ؤنه ؤي ال ضً  ،

نةةضما  ٩ةةو  ٢ُ ةة   ٌ الٟغيةةُ      ٖ  مٗنةةى طلةة٪ ن٣ ةةل ٞغيةةُ  الٗةةضم  نةةٞغ

ال   خةةل هةةظه  (b)ال ضً ةة ، ؤي ؤنةةه ال  وزةةض ٖال٢ةة  بةةح  اإلاتٛحةةًر  فةةي الن ةةوطر اإلاةةضع ؽ  ؤ  

 الٗال٢  بك٩ل صخُذ.

 :(2) ل تويُذ نإزظ اإلاخا٫ التالي

 ̂           

                                                           
 .216 م ؾاب٤، مغز٘ ، خؿح  ٖلي مجبض - 1
 ال٨ ُة  ألاؾةالُب الخ ُةضي،   ٖ ةض ، نجةمال  ةضا ي  الخ بةض ٖ ةض اإلاجبض ٖ ض ال  ضا ي، الخ بض ٖ ض اإلاجبض ٖ ض - 2

الٗ  ُةات، ؤلاخهةاء(، صاع  اثةل ل نكةغ  التوػَة٘،  بدةوث ؤلاصاع  :الخالحةي التةأل٠ الٗ مة (ألٖا ةا٫  بصاع  فةي التُ ٣ُُة 

 .515 م ، 2008ألاعص ، 
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    ̂         ( ̂)      

  ٩و  الٟغيُات ٦ ا ًلي: 

            :ٞغيُ  الٗضم       

         :  ًالٟغيُ  ال ض       

(̂ ) بط :  
  

̂

 ( ̂)

 
    

   
     

  ٞة : (5%) دت مؿتوى مٗنٍو   1,96هي:  Zc ب ا ؤ  ال٣ُ   الجض لُ  لة

الجض لُةةة ،    اإلادؿةةةوب  ؤ٦بةةةر مةةة  ٢ُ ةةة     ؤي ؤ  ٢ُ ةةة                  

ٌ ٞغيةةُ  الٗةةضم  ن٣ ةةل الٟغيةةُ  ال ضً ةة ،  بهةةظا ٩ًةةو   ٣ةةضًغ  لةةى هةةظا ألاؾةةاؽ نةةٞغ  ٖ ̂ 

ض٫ ٖلى  زوص ٖال٢  بح  اإلاتٛحًر    .(Y)   (X)مٗامل الاندضاع ط  مٗنٍو  ٍ 

تهةا  مةضى الن ةوطر مٗ  ةات ٖلةى الخ٨ةم ً ٨ة  بط   إلاٗ  ةات   خُ هةا مةضى ؤي مٗنٍو

 ن وطر بح  اإلاٟاي   في ٌؿتسضم ؤ  ً ٨  اإلاُٗاع هظا ، الُ ُعي التوػَ٘ باؾتسضام إلاجت ٘ا

ةتم ن ةوطر ٧ةل مٗ  ةات ازت ةاع زةال٫ مة  الؿالؾةل الؼمنُة   ن ةوطر البؿةُِ الاندةضاع  ٍ 

 : ل ت٣ضًغ الن وطزح  ؤخض نالخُ  مضى ٖلى الخ٨م

 الٗام(:  الا جاه ب غ٦   الٗام  )الخال  الؼمنُ  الؿالؾل ن وطر   𝛼       

 البؿُِ:  الاندضاع ن وطر   𝛼       

ُةذ بلُةه  نتمة  الةظي ل٣ةُم اإلاجت ة٘ ُٖنة  ٧ةل   خُل مضى ازت اع ًتم خُذ  مٗ  ةات نستبةر بد

٣ا ؤ ال الؿالؾل الؼمنُ  ن وطر  : ل ٟغيُات ٞ 

 :ٞغيُ  الٗضم              

  :  ًالٟغيُ  ال ض          

 ، جم ًتم الخ٨م ٖلى مٗ  ات هظا الن وطر.(a) نٟـ الش  ء بالنؿ   ل  ٣ضاع الخابت 

٣ا البؿُِ الاندضاع ن وطر مٗ  ات ازت اع ًتم جم  :ل ٟغيُات ٞ 

 :ٞغيُ  الٗضم              

  :  ًالٟغيُ  ال ض          

تم  .ل  جت ٘   خُ ها  مضى الن وطر هظا مٗ  ات ٖلى الخ٨م ٍ 
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 الن ةوطر الخةال٫ مة  اإلا ُٗةات بذجةم التن ةا فةي الن ةوطزح  بةح  اإلاٟاية   ًةتم  هنةا

ة  إلاٗ  ا ةه  ٩ةو   الةظي  زةضا، ٧ةافي بكة٩ل الابتضاثُة  الٟغيةُ   د٣ة٤ ُٞةه ٩ًةو   ؤٖلةى مٗنٍو

 .الازت اع في اإلاٗت ض  الخُوات بة  إ  طل٪

I-6-6-2 "اخحبار "ضحىدهد )(t)  "ملعىىية املعامالت امللدرt-Value test: 

       مكةاهض   30مة   ؤ٢ةل اإلاضع ؾة  الُٗنة  حجةم ٩ًةو   الخةاالت مة  ٦خحةر في

ت ةةةاص   ال ً ٨ةةة  الخهةةةو٫ ٖلةةةى   ةةةاً  اإلاجت ةةة٘ )٩ًةةةو  مجهةةةوال( لهةةةٗوب  الخؿةةةاب، ًةةةتم الٖا

 .(t)ٖلى  وػَ٘ "ؾتوصنت" 

ةل ٢ُ ة     لتدضًض ٢ُ    بلةى  (X)اإلادؿوب  نؿةتسضم الهةُٛ  اإلادولة ، ؤي  دٍو

تٗت ةةةض ٖلةةةى صعزةةةات  (t)، بال ؤ  ٢ُ ةةة  Zتكةةة ه   ةةة٪ اإلاؿةةةتسضم  فةةةي ازت ةةةاع  (t) خةةةضات مةةة  

ةةةةةة     فةةةةةةي   ةةةةةةاً  الُٗنةةةةةة       الخٍغ
  بةةةةةةضال مةةةةةة  الت ةةةةةةاً  الخ٣ُ٣ةةةةةةي ل  ٗ  ةةةةةةات   

ٍ  ٨ةةةةةة    

 : (1)٦تابتها في الهُٛ  اإلادول  ٦ ا ًلي

   
    

  
            

√   خُذ ؤ :  
∑  

 

   
  ؤ     

  
∑  

 

   
 

ح    (t)ٖنضثةةةةةظ ًجةةةةةغي ازت ةةةةةاع ٢ُ ةةةةة  "ؾةةةةةتوصنت"   طلةةةةة٪ لٗةةةةةضم  tow-sided testطات الُةةةةةٞغ

تنا بال٣ُم الخ٣ُ٣ُ  ل  ٗامالت،  هظا ًتُ ب الخُوات التالُ   :(2)مٗٞغ

  ي٘ الٟغيُ  بك٩ل  اضر: -1

o  : ُنً٘ الٟغيُ  الابتضاث        

o :نً٘ الٟغى ال ضًل              

 .        ؤ           ازتُاع مؿتوى اإلاٗنٍو   -2

  ٩ٍو  ٢اٖض  ال٣غاع: -3

o :ٞغيُ  الٗضم ٌ |  |  نٞغ     

o  :ال ن٣ ل الٟغى ال ضًل|  |     

                                                           
1 - Léonard J Kazmier, op , cit , P308. 

 .218 م ، ؾاب٤ مغز٘ ، خؿح  ٖلي مجبض - 2
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 .       صعزات خٍغ       ٖنض مؿتوى مٗنٍو  

 . ٢ُ   اإلادؿوب    دضًض  -4

 ٢ُ   الجض لُ .    دضًض  -5

 اإلادؿوب .   الجض لُ  م٘    م٣اعن   -6

 الن وطر. لهالخُ   ٟؿحر  ي٘ -7

ح  ٖلةةى تكةة ل التةة  critical region (c.r)الخغزةة   اإلان٣ُةة   دضًةةض ً ٨ةة  بط   َةةٞغ

نةض ؾةالب، موزةب  ألازةغ ؤخةضه ا ة   مؿةتوى  اٖت ةاع ٖ   ٞةنهةا  ةوػٕ         اإلاٗنٍو

ح  ٖلةى   :ؤ  ؤي  الؿةالب اإلاوزةب الُةٞغ
 ⁄  

    

 
ٞةة          ، لةظل٪  ل٩ةل َةٝغ

ةةة  ؤ٦بةةةر مةةة  )   بًجةةةاص ٢ُ ةةة   ( )ؤي ؤ  8الجض لُةةة   تٛحةةةر بةةة ِء ٖنةةةضما  ٩ةةةو  صعزةةةات الخٍغ

   ). 

ةةةةةةةةةة      ٞ ةةةةةةةةةةخال ٖنةةةةةةةةةةضما  ٩ةةةةةةةةةةو  ٢ُ ةةةةةةةةةة    الجض لُةةةةةةةةةة  ب ؿةةةةةةةةةةتوى مٗنٍو
 ⁄        

ةةةةةةةةةةةةةةة   بلةةةةةةةةةةةةةةةةى         ؤي ؤ  التٛحةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةة   (1,96)تؿةةةةةةةةةةةةةةةةا ي         بةةةةةةةةةةةةةةةضعزات خٍغ

ةة  ٖنةةضما  ٩ةةو            لةةى هةةظا ألاؾةةاؽ ً ٨ةة   جاهةةل صعزةةات الخٍغ  ٖ ،
ً
بُةةيء زةةضا

ٌ ٞغيةةُ  الٗةضم    (  ن٣ ةةل بكة٩ل ٖةةام الٟغيةُ  ال ضً ةة   8ؤ٦بةر مة  ) ، ٖ  ُةةه    نةٞغ

ٌ  ال٣ ةةةةةةو٫ ٖنةةةةةضما              ٩ةةةةةةو  مدةةةةةض ص  بةةةةةةة:        ٞةةةةةة  من٣ُةةةةةة  الةةةةةٞغ

          

 ٖ  ُه  ٩و  الهُٛ  ٦ ا ًلي:

         
    

  
                  

               الت   ٨تب بالك٩ل: 

نةةةضما  ٣ةةةة٘ ٢ُ ةةةة   ٖنضثةةةةظ ن٣ ةةةةل ٞغيةةةةُ   (c.r)اإلادؿةةةةوب  فةةةةي اإلان٣ُةةة  الخغزةةةة    ٖ 

ٌ الٟغيُ  ال ضً   ؤي ؤ :  تم  ويُذ طل٪ بُانُا ٦ ا ًلي:      الٗضم  نٞغ  ٍ ، 

 tوفلا حخصائية  H0(: كبٌى أو رفع فزطية العدم 06-6الػيل ركم )
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 .55املصدر: ثىمي صالح  مزحع ضابم  ص

 الاهددار معامل معىىية اخحبار: 

 standard (SD)اإلاُٗةاعي  الاندةغاٝ ٖلةى ألاؾاؾةُ  بالضعزة  ؤلاخهةاثُ  اإلاٗةاًحر تٗت ةض

deviation اإلاُٗةاعي  الخُةإ ؤ  اإلاجت ة٘، مة  ُٖنة  ؤزةظ خالة  فةيstandard error (SE) ازةظ ٖنةض 

 الن ةوطر، إلاٗةامالت ؤلاخهةاثُ  الازت ةاعات ص٢ة  مة   ل تإ٦ةض اإلاجت ة٘ ؤلاخهةاجي، مة  ُٖنة 

 ؤي ؤ :  (a)  (b)اإلاٗامالت  لت اً  التربُعي ً خل الجظع اإلاُٗاعي  الاندغاٝ أل   طل٪

  ( ̂ )  √   ( ̂ )            

ٗتبةر   طلة٪ الا٢تهةاصً  الٗال٢ةات ٢ُةاؽ صعاؾة  فةي اإلاه ة  اإلاٗةاًحر مة  اإلاُٗةاع هةظا َ 

ة  ٖلةى ل تٗةٝغ ة  منُةو١  مة٘ مُاب٣تهةا  مةضى الت٣ةضًغات مٗنٍو    خُ هةا   الا٢تهةاصً  النٍٓغ

 .بلُه  نتم  الظي ل  جت ٘

 مةة٘ (Se)( اإلاُٗةاعي  الاندةةغاٝ )ؤ  اإلاُٗةةاعي  الخُةةإ ب ٣اعنةة  الازت ةةاع ٖ  ُة    جةغي 

 :(1)ًلي ٦ ا ̂   ̂الن وطر  مٗالم  ٣ضًغات

 بلةى ٌكةحر طلة٪ ٞةة  اإلا٣ةضع  اإلاٗامةل ٢ُ ة  نهة٠ مة  ؤ٢ةل (Se)٢ُ ة    ٩ةو   ٖنةضما (1

( ̂ )   :ؤي ؤلاخهاثُ  ل  ٗامل اإلا٣ضعات مٗنوٍ   
 ̂

 
 مٗنى طل٪ ؤننا: 

o  :ٞغيُ  الٗضم ٌ        نٞغ

o  :  ًن٣ ل الٟغيُ  ال ض       

                                                           
غ ٖلي - 1  .125 م ، ؾاب٤ مغز٘ ، لٖؼ
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ٌٗن  ؤ  اإلاتٛحر اإلاؿت٣ل الظي ًةغ  ِ بةه اإلاٗامةل       ب  ٢ و٫ الٟغيُ  ال ضً   

 اإلا٣ضع له  إجحرات  اضر ٖلى اإلاتٛحر التاب٘، لظل٪ ٩ًو  م  الًغ عي بصزاله بلى الن وطر.

 تٗنةة  ٢ ةةو٫ الٟغيةةُ  ال ضً ةة  ؤنةةه ًوزةةض هنةةا٥ ٖال٢ةة  بةةح  اإلاتٛحةةر التةةاب٘  اإلاتٛحةةر اإلاؿةةت٣ل 

 بدُذ ؤ  الن وطر اإلاضع ؽ ًإزظ الٗال٢ : 

                    

ؤ٦بةةر مةة  نهةة٠ ٢ُ ةة  اإلاٗ  ةة  اإلا٣ةةضع  ٞةةة   (Se)ٖنةةضما  ٩ةةو  ٢ُ ةة  الخُةةإ اإلاُٗةةاعي  (2

( ̂ )  طل٪ ٌكحر بلى ٖضم مٗنٍو  اإلا٣ضعات ؤلاخهاثُ  ل  ٗامل ؤي ؤ :   
 ̂

 
 

مٗنةةةاه ٢ ةةةو٫ ٞةةةغى الٗةةةضم  عٞةةةٌ الٟغيةةةُ   ال ضً ةةة  م ةةةا ًةةةاصي بلةةةى ٨ٖةةةـ ٧اٞةةة  النتةةةاثج 

 ل  ألا لى.اإلاوزوص  في الخا

 ( ؾته ذ:3ة20ٌكحر طل٪ بلى ؤ  الٗال٢  )

                        

 ل  دوع ألا٣ٞي ٖلى بٗض 
ً
ا  .(a)م ا ٌٗن  ؤ  الخِ ؾ٩ُو  مواٍػ

 ٦ ا ًلي:  (a) بالت اجل ً ٨  ازت اع ٢ُ   

ة   (Se)ٖنضما  ٩ةو  ٢ُ ة   -1 ؤ٢ةل مة  نهة٠ اإلاٗامةل اإلا٣ةضع  ٞةة  طلة٪ ٌكةحر بلةى مٗنٍو

( ̂ )  اإلا٣ضعات ؤلاخهاثُ  ل  ٗامل ؤي:   
 ̂

 
 

ةةةةة  ؤلاخهةةةةاثُ  ل  ٗامةةةةل  ةةةةٌ ٞغيةةةةُ  الٗةةةةةضم (a)م ةةةةا ًةةةةض٫ ٖلةةةةى اإلاٗنٍو ةةةةض٫ طلةةةةة٪ ٖلةةةةى ٞع  ٍ ،

  ٢ و٫ الٟغى ال ضًل.

ؤ٦بةةر مةة  نهةة٠ ٢ُ ةة  اإلاٗ  ةة  اإلا٣ةةضع  ٞةةة   (Se)ٖنةةضما  ٩ةةو  ٢ُ ةة  الخُةةإ اإلاُٗةةاعي  -2

( ̂ )  طل٪ ٌكحر بلى ٖضم مٗنٍو  اإلا٣ضعات ؤلاخهاثُ  ل  ٗامل ؤي ؤ :   
 ̂

 
. 

ةٌ   الٗةضم ٞغيةُ  ٢ ةو٫  طلة٪ مٗنةى  بن٣ُة  ً ةغ الاندةضاع زةِ ؤ  ؤي ال ضً ة ، الٟغيةُ  ٞع

 الك٩ل: م  ؾته ذ (20-3)الٗال٢   أل  ألانل،
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ةةة  ازت ةةةاع  إلزةةةغاء ةةة   (b)  (a) اإلا٣ةةةضع  الاندةةةضاع مٗةةةامالت مٗنٍو  (a)ٖنةةةض مؿةةةتوى مٗنٍو

 :(1)نت ٘ الخُوات التالُ  (t)باؾتسضام التوػَ٘ 

 نً٘ الٟغيُ :  -1

o    :ٞغيُ  الٗضم       

o :  ًالٟغيُ  ال ض        

 (.(a))نٟـ الش  ء بالنؿ   ل  ٗ    

 .(a)نستاع مؿتوى اإلاٗنٍو   -2

 :*tندضص ال٣ُ   اإلادؿوب  لةة -3

(̂ )    :(b)بالنؿ   لة -
  

̂

  ( ̂)

 

(̂ ) : (a) بالنؿ   لة -
  

̂

    ̂ 
 

ةةةةةةةةةةةةةةة :  tCندةةةةةةةةةةةةةةةضص ال٣ُ ةةةةةةةةةةةةةةة  الجض لُةةةةةةةةةةةةةةة   -4 بال دةةةةةةةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةةةةةةةي الجةةةةةةةةةةةةةةةض ٫، ٖنةةةةةةةةةةةةةةةض صعزةةةةةةةةةةةةةةةات خٍغ

 .    مؿتوى مٗنٍو           

 بدُذ:   م٘     ٩ٍو  ٢اٖض  الٓهغ ب ٣اعن   -5

ٌ ٞغيُ  الٗضم ٖنضما:  - |  |نٞغ     

  ن٣ ل الٟغى ال ضًل.

|  |ن٣ ل ٞغيُ  الٗضم ٖنضما:  -     

ٌ الٟغى ال ضًل.   نٞغ

 ًالخةةةةةٔ ٢ُ ةةةةة   
ً
، جةةةةةم ن٣ةةةةةغع  (C.I)بطا ٧انةةةةةت  ٣ةةةةة٘ فةةةةةي اإلان٣ُةةةةة  الخغزةةةةة     ٖ ومةةةةةا

ً
ؤ ال

ٌ ؤ  ٢ و٫ ٞغيُ  الٗضم  م  جم ًةتم الخ٨ةم ٖلةى ؤ  اإلاتٛحةر اإلاؿةت٣ل  لةه ص ع مهةم  (X)ٞع

ؤ   (a)ي اإلاتٛحةةر التةةاب٘ ؤم ال، جةةم الاؾةةتنتار بطا ٧انةةت ٢ُ ةة  فةةي  ٟؿةةحر التٛحةةرات التةة   دةةضث فةة

(b) .لها مٗنوٍ  بخهاثُ  ؤ  ال 

 بُٖاء خ٨ةم ٖة  نةالخُ   (b)  (a) م  جم ًتم الخ٨م م  زال٫ اإلاٗ  ات اإلا٣ضع  

 .الٟغيُات ازت اع زال٫الن وطر ؤ  ال م  

                                                           
 .295 م ، ؾاب٤ مغز٘ ، خؿ  مد ض امتخا٫ - 1
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٘ بكة٩ل الازت ةاع زالنة  بلى الونو٫  باإلم٩ا  ؤنه ٌٗ  و   ال٣ُاؾُو   ال اخخو    ؾةَغ

 فةي بةالنٓغ طلة٪   الؿةاب٣  الخُةوات ب  ةإ فةي ٧امةل قة٩ل ًةضز وا ؤ  خةاالت، ص    ٖةض  فةي

تم (t)بتوػَ٘ "ؾتوصنت"  الخام الجض ٫   بَال٢ا  ٩و    الت  ال   لة الخغز  ال٣ُ   بًجاص ٍ 

ات الت٣ ُضًة  ٖنةض (1,0)الواخض  م  ؤ٢ل ة ، اإلاؿةتٍو   ٩ةو   ال الجض لُة    ٢ُ ة    ؤ  ل  ٗنٍو

ة  صعزةات ٖنةضما  ٩ةو    اخةض  خالة  فةي ٣ٞةِ (5,0)الخ ؿة   مة  ؤ٦بةر  (4)ؤعبٗة   مة  ؤ٢ةل الخٍغ

 .    ؤي ؤ  

ؤي  الواخةةةةض مةةةة  ؤ٢ةةةةل اإلادؿةةةةوب  (t)"ؾةةةةتوصنت"  ٢ُ ةةةة   ٩ةةةةو   ٖنةةةةضما لةةةةظل٪

 |  |  بخهةاثُا مٗنةوي  ٚحةر مٗنوٍتةه ازت ةاع اإلاةغاص اإلاٗامةل ؤ  الواضةر مة  ًهة ذ      

ات ٖنةض ة  الت٣ ُضًة  اإلاؿةتٍو  (t)" بخهةاثُ  "ؾةتوصنت  ٩ةو  ٢ُ ة  ٖنةضما  بالت اجةل ، ل  ٗنٍو

|  | ؤ   ؤي الخ ؿةةح  مةة  ؤ٦بةةر ازت ةةاع  اإلاةةغاص اإلاٗامةةل ؤ  الواضةةر مةة  ًهةة ذ     

ته  .الخٍغ  لضعزات منسٌٟ ٖضص ٌؿتسضم لم ما مٗنوي  ٩ًو   ؤلاخهاثُ  مٗنٍو

 :التالي الجض ٫  في الاندضاع ن اطر إلاٗامالت الٟغصً  الازت اع زُوات  لخُو ٍ  ٨ 

 .الاهددار همى ج ملعامالت الضزدًة (: الاخحبارات3-6حدٌو ركم )

 الضزطية البدًلة كاعد" اللزار  ثددًد كيمة 

  |  |      𝛼 

ٌ ٞغيةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  الٗةةةةةةةةةةةةةةةةةضم - نةةةةةةةةةةةةةةةةةٞغ

 ٖنضما:

|  |     

       

  |  |      𝛼 

ٌ ٞغيةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  الٗةةةةةةةةةةةةةةةةةضم - نةةةةةةةةةةةةةةةةةٞغ

 ٖنضما:

|  |     

       

  |  |      𝛼 

ٌ ٞغيةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  الٗةةةةةةةةةةةةةةةةةضم - نةةةةةةةةةةةةةةةةةٞغ

 ٖنضما:

|  |     

       

 .235 ص   ضابم مزحع   خطين علي مجيد : املصدر

 ًالخظ: 

       في ز ُ٘ الخاالت: -1
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 .   مؿتوى اإلاٗنٍو   -2

         صعزات الخٍغ :   -3

(̂ ) في ز ُ٘ الخاالت:  -4
  

̂

 
 

 نإزظ الجض ٫ التالي: (t) باؾتسضام اإلاٗنوٍ  الزت اع ال٣غاع ٢واٖض  لتلخُو

 

 

 

 

 (t)(: كىاعد اللزار الخحبار املعىىية باضحخدام 4-6حدٌو ركم )

كاعــد" اللـــزار: هـــزفع 

 فزطية العدم عىدما:
 فزطية الضزطية فزطية العدم الضزطية البدًلة

|  |    
 ⁄
ح                     ازت اع طي الُٞغ

|  |    
 ⁄
 ازت اع الُٝغ ألاً                    

|  |     
 ⁄
 ازت اع الُٝغ ألاٌؿغ                  

 .636 ص   ضابم مزحع   خطين علي مجيد : املصدر

 : ًلي ما مالخٓ  م٘

 .(t): ال٣ُ   اإلاُ ٣  لة| |  (1

2)    
 ⁄

 .     ؤ       ٖنض مؿتوى مٗنٍو   (t)لة : ال٣ُ   الخغز 

 إلاتٛحًر  في الن وطر.      : صعزات الخٍغ     (3

ت اص ً ٨  ، ٖام بك٩ل ة  التوػَٗةات زةضا ٫  بلى الغزٕو ص    ، الٗام ال٣انو   ٖلى الٖا  اإلاُٗاٍع

 الخاالت التالُ : في
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 )ٖنةةضما  ٩ةةو  ٢ُ ةة   -1
( ̂)
الخ٣ُ٣ُةة   ست ةة٠ ٖةةة   (t)ٌٗنةة  طلةةة٪ ؤ  ٢ُ ةة   (   

ةةة   (95%)الهةةةٟغ بضعزةةة  ج٣ةةة   (̂ ) ؤي ؤ :   (5%)ؤي ٖنةةةض مؿةةةتوى مٗنٍو
  

 ̂

  ( ̂)

 

 . 

 )ٖنةةضما  ٩ةةو  ٢ُ ةة    -2
( ̂)
الخ٣ُ٣ُةة   ست ةة٠ ٖةة   (t)ٌٗنةة  طلةة٪ ؤ  ٢ُ ةة   (   

ةةة   (99%)الهةةةٟغ بضعزةةة  ج٣ةةة   (̂ ) ؤي ؤ :   (1%)ؤي ٖنةةةض مؿةةةتوى مٗنٍو
  

 ̂

  ( ̂)

 

 . 

 ٖلةةةى هةةةظا ٞةةةة  ٢ُ ةةة  
ً
 ٖنةةةضما ٩ًةةةو   (1,81)  (1,94) تةةةرا ح بةةةح      إؾِؿةةةا

ً
 ٣ٍغ ةةةا

ةةةة   ةةةة  بةةةةح   (5%)مؿةةةةتوى اإلاٗنٍو نةةةةض صعزةةةةات خٍغ  (3,14)بةةةةةح     ،   تةةةةرا ح ٢ُ ةةةة  (10)  (6)ٖ 

نض صعزات خٍغ  بةح   (1%)ٖنض مؿتوى مٗنٍو   (2,76)  )٦ ةا هةي موزةوص  فةي  (10)  (6)ٖ 

 (.(t)الجضا ٫ اإلاتٗ ٣  بالتوػَ٘ 

ةٌ ٣ة  ٢ ةو٫ ؤ  ٞع  الٓاهغ)الاندةضاع  ٟؿةحر فةي اإلاؿةتسضم الن ةوطر بط  بةنٟـ ٍَغ

٣ةةةةة  اإلاٟايةةةةة    (t)الؼمنُةةةةة ( ًةةةةةتم باؾةةةةةتسضام التوػَةةةةة٘  الؿالؾةةةةةل ؤ  البؿةةةةةُِ بةةةةةنٟـ ٍَغ

للخ٨ةم ٖلةى مٗةالم ٧ةل ن ةوطر،  مة  جةم ًةتم ازتُةاع الن ةوطر الةظي  (Z)باؾةتسضام التوػَة٘ 

 له مٗالم لها ؤٖلى مٗنوٍ  بخهاثُ .

I-6-6-3 )فيػز"  ثىسيع باضحخدام للمعالم املعىىية اخحبار"(F) : 

ةةةةة  )ؤجةةةةةغ( اإلاتٛحةةةةةر اإلاؿةةةةةت٣ل  ً ٨ةةةةة  ؤ  ٩ًةةةةةو  فةةةةةي قةةةةة٩ل  (H0 :B=0) (X)ب  ازت ةةةةةاع مٗنٍو

 :(1)خُذ لضًنا التوػَ٘ الُ ُعي اإلاُٗاعي  F وػَ٘ ِٞكغ 

 ̂   

  ( ̂)

        

χ بتربُ٘ البؿِ  اإلا٣ام ًه ذ لضًنا  وػَ٘ 
 

 ٦ ا ًلي:  

( ̂   )
 

  
( ̂)
  χ

   

 
 

                                                           
1 - B Bou Khames , Op , cit, P32. 
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      ) ما صام 
  χ

     

 
 ً ٨  الونو٫ بلى: ̂  مؿت٣ل ٖ   (

    
   

    
     

 
( ̂   )

 
∑  

 

∑  
     

 
( ̂   )

 
∑  

 

   
 

                

 صخُد  ًنتج:       بطا ٧انت الٟغيُ  

  
  ∑  

 

∑  
     

 
       ∑  

 

   
                  

 ٖلى اإلاٗاصالت:
ً
  اٖت اصا

       
   

   
         

   ̂ 
∑  

 

∑  
  

 ̂ ∑  
   

 

∑  
            

 ً ٨  ؤ  نجض:

   
  ∑  

 

∑  
     

 
     

         
                  

ٌ الٟغيُ  الابتضاثُ    :(1)بطا ٧انت    ب ؿتوى مٗنٍو         ن٣و٫ ؤننا نٞغ

       
  ∑  

 

         
            

 .Fهي ال٣ُ   الجض لُ ،   ازظ م  زضا ٫  وػَ٘ "ِٞكغ"            خُذ ؤ : 

   ٣ ل الٟغيُ  ال ضً   بطا خضث ال٨ٗـ ؤي: 

       
  ∑  

 

         
            

 نجض الٗال٢  التالُ :  (t) باإلا٣اعن  م٘ التوػَ٘ 

                                                           
 .210 ،م 2004 الجؼاثغ، ،  ھغا  ، ل نكغ الٛغب صاع ، (2 )ؤلاخهاء في مدايغات ، ٖامغ ؤخ ض ٖامغ -1
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(

 
 ̂√∑  

 

√         
)

 

 

 

(

 
 ̂

    √∑  
 

)

 

 

       
 

                

 لن ةوطر الٟغصًة  اإلاٗةالم نستبةر إلاةا )الٗال٢ة ( النتُجة  هةظه ) هةلر متُاب٣ةا  ازت ةاعا  ه ةا  

 ٣ِٞ(. الاندضاع

(25-3)م٘ مٗامل التدضًض  نٗوص ل  ٗاصل   F  t إلًجاص الٗال٢  الخان  بالتوػَ٘ 
(1): 

       
   

   
 

              ∑  
  

 خُذ ً ٨  بًجاص:

                      ∑  
  

ٌ في اإلاٗاصل    نجض: (27-3) بالتٍٗو

  
    

          
 

  

      
                      

 ل ٗال٢  اإلاوزوص  بح  
ً
 ً ٨  ٦تاب : (28-3)باإلاٗاصل   F  t نٓغا

  
 √   

√    
               

 Fً ٨ةة  بزةةغاء ازت ةةاع ِٞكةةغ  SSR  SST  SSEبط   ٦ ةةا  ةةم تُٗةةح  الهةةُٜ الخانةة  بةةة

٣ةةةةا للجةةةةض ٫ اإلاٗةةةةغ ٝ بجةةةةض ٫  د ُةةةةل الت ةةةةاً    Analysis of(ANOVA) بكةةةة٩ل مبؿةةةةِ ٞ 

variance :٦ ا ًلي 

ٌ (: 5-6الجدٌو ركم )  البطيؽ لالهددار الحباًً ثدليل حدو

                                                           
1 - A Afifi ,S P Azen ,statistical Analysis A computer oriented Approach , Academic press , New York, 

second Edition ,1979,P-P 206-207. 
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مصدر 

 الحباًً

املجمى  

 املزبع

درحات الحزية 

df 

محىضؽ مجمى  

 املزبعات
Fفيػز : 

الاندضاع 

 البؿُِ
SSR (k-1)=1 MSSR=SSR/1 

  

 
    

    
 SSE (n-k)=n-2 MSSE=SSE/n-2 ال واقي 

 - SST n-1 اإلاج ٕو

 .A ,Afifi ,S.P Azen ,op, cit ,1979.P212املصدر: 

 :(1)ًلي ٦ ا الازت اع بزغاء ًتم خُذ

 نً٘ الٟغيُ : -1

o    :ٞغيُ  الٗضم        

o  :  ًالٟغيُ  ال ض       

 .   نستاع مؿتوى اإلاٗنٍو   -2

ةةةةةةةة   Fمةةةةةةةة  زةةةةةةةةض ٫ التوػَةةةةةةةة٘  Fcندةةةةةةةةضص ال٣ُ ةةةةةةةة  الجض لُةةةةةةةة   -3     ٖنةةةةةةةةض مؿةةةةةةةةتوى اإلاٗنٍو

 الجض لُ .           ب ٗنى:  n-2  k-1 صعزات الخٍغ  

 بزغاء الازت اع بدُذ:  -4

 ٞةننا:      بطا ٧انت  -

o  :ٞغيُ  الٗضم ٌ        نٞغ

o  :  ًن٣ ل الٟغيُ  ال ض       

  زُُ  الاندضاع.  ̂م ا ًض٫ ٖلى مٗنوٍ  اإلاٗ    

 ٞةننا:      بطا ٧انت  -

o        :ن٣ ل ٞغيُ  الٗضم       

o  :  ًالٟغيُ  ال ض ٌ        نٞغ

                                                           
1 - A ,Afifi ,S.P Azen ,op, cit, P205. 
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ضم نالخُتها ٦ ٗ    ل تن ا في الن وطر. ̂م ا ًض٫ ٖلى ؤ  مٗنوٍ  اإلاٗ      مٗض م  ٖ 

 الؿالؾةل  ن ةوطر البؿُِ الاندضاع ن وطر ) الن وطزح  ؤخض ٖلى الخ٨م ً ٨  بط 

٣ةا Fمة  زةال٫ ازت ةاع  التن ةا فةي (الؼمنُة  ُةذ الؿةاب٣  ل  غاخةل ٞ   الةظي الن ةوطر نستةاع بد

ة  إلاٗ  ا ةه  ٩ةو    جةم  مة  ، الن ةوطر مٗ  ةات لت٣ةضًغ ٦ ٗ  ة  لهةا ج٣ة  ؤي )ؤٖلةى( ؤ٦ثةر مٗنٍو

 .الالخ٣  اإلا ُٗات ل ٟترات بذجم التن ا في نؿتسضم ن وطر ؤي ٖلى الخ٨م ًتم

(II)  للمضاطلة بين الىمى حين وفلا للحيبؤات:املعاًير املخحلضة 

II-0 :الاخحبارات الاخصائية للحىم على الىمى ج في الحيبؤ ) 

II-0-0 )الحيبؤ: في واضحخدامه البطيؽ الاهددار همى ج بىاء 

 التن ةا فةي الؾةتسضامه نةالخا ٩ًةو    ل٩ةي البؿةُِ الاندةضاع ن ةوطر نةُاٚ  ؤزةل مة 

 :(1)التالُ  بالخُوات اإلاغ ع ًجب)اإلا ُٗات(  Yبالٓاهغ  

 بطا ٧انةةةةةت هنةةةةا  X  Yالتدضًةةةةض الةةةةض٤ُ٢ ل ٓةةةةةاهغ ح   -1
ً
ةةةةغ١ ٢ُاؾةةةةةه ا، ٞ ةةةةخال  َX  خةةةةةل  

٠ التوػَةةة٘   ٠ التوػَةةة٘  Yمهةةةاٍع مخةةةل، ُٞجةةةب مةةة  ال ضاًةةة   دضًةةةض مٟهةةةوم مهةةةاٍع

حرهةةا،  ٦ةةظا ٦ُُٟةة  خؿةةابها،   مةةاطا تكةة ل  ٦ُةة٠ ًةةتم  سهُهةةها ٖلةةى الوخةةضات ٚ 

  ٦ظل٪ اإلا ُٗات هل بالدجم )ال٨ ُ ( ؤ  بال٣ُ   ؤ  ٚحرها.

مةةةة٘ مغاٖةةةةا  الض٢ةةةة ، بدُةةةةذ ًجةةةةب ؤ  ال ٣ًةةةةل  X  Yز ةةةة٘ ال ُانةةةةات ؤلاخهةةةةاثُ  خةةةةو٫  -2

مةةةغات ٖةةةضص الٗوامةةةل اإلاضعزةةة  فةةةي الن ةةةوطر، ٟٞةةةي خالةةة   8بلةةةى  6حجةةةم ال ُانةةةات ٖةةة  

ات ل٩ةةل مةة   ًجةةب ؤ  ال ٣ًةةل ٖةة   X  Yن ةةوطر الاندةةضاع البؿةةُِ ٞةةة  ٖةةضص اإلاؿةةتٍو

 (.6×2ؤي ؤ٦حر م   12=6×2مؿتوى ) 12

تم اإلاناؾ   اإلاٗاصل  ق٩ل ازتُاع -3  ؤي    ء ٧ل ٢ ل النوزي التد ُل ؤؾاؽ ٖلى طل٪ ٍ 

ُ   الٗال٢ة  اإلاضع ؾةتح  الٓةاهغ ح  اإلان٣ُةي لُ ُٗة  التد ُةل  لهةظا ، بُنه ةا اإلاويةٖو

٣ةةا ل تد ُةةل اإلاٗاصلةة  قةة٩ل  دضًةةض ال ضاًةة  فةةي ًجةةب  ً ٨ةة  ٦ ةةا ، الا٢تهةةاصي ٞ 

ات  ال ُاني بالت خُل الاؾتٗان   جم الن٣اٍ  م  سخاب  ق٩ل  مالخٓ  X  Yل  ؿتٍو

 زُُةة  تيةةخُو فةةي الخةةاني الٟهةةل فةةي عؤًنةةا اإلاناؾةةب )٦ ةةا الكةة٩ل ازتُةةاع ًةةتم

 الاندضاع(.

                                                           
 .109-107م-م ؾاب٤، مغز٘ الٗؼیؼ، ٖ ض قغابي - 1
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٣  اؾتسضام ٖاص  ًتم خُذ الاندضاع، مٗاصل  مٗ  ات  ٣ضًغ -4  الهٛغى  اإلاغبٗات ٍَغ

 الٟهةل في بالتٟهُل الخُو  لهظه  ُغ٢نا )خُذ ؤًٞل الت٣ضًغات تُٗي باٖت اعها

 الخاني(.

تةه،  ازت ةاع الن ةوطر ص٢ة  مة  التد٣ة٤ -5   تٗ ة٤ التو٢ٗةات بةإ  ال٣ةو٫  ً ٨ة  بط مٗنٍو

  التإ٦ةض الن ةوطر بنةاء ٞةة   بالتةالي ، ل وا٢ة٘ مُاب٣تةه ؤي مةضى الن ةوطر بض٢ة  ؤؾاؾةا

  مٗامةل التدضًةض مٗامةل طلة٪ بدؿةاب ًةتم ٖ  ُةا الخاؾة  ، اإلاغخ ة  ٌٗتبةر ص٢تةه مة 

  :التالُ  الٗال٢ات باؾتسضام الاع  اٍ

   مٗامل التدضًض: 
   

   
 

∑  ̂  ̅  

∑    ̅  
 

   √   مٗامل الاع  اٍ بدُذ:  جم خؿاب 

 خُذ ٖنض اؾتسضام ن وطر الاندضاع البؿُِ نؿتسضم م اقغ  نُٛ  "بحرؾو ".

 

  
 ∑   ∑ ∑ 

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

ل تإ٦ض م  مٗنوٍته ؤلاخهاثُ ،  نؿتسضم  (r)بدُذ ًجب ازت اع مٗنٍو  مٗامل الاع  اٍ 

      م  ؤزل طل٪ الهُٛ  التالُ  ٖنض الُٗنات الهٛحر  
(1): 

     
 √   

√    
            

 نؿتسضم الهُٛ  التالُ :       في خال  الُٗنات ال٨ حر  

      √               

ةةةة       الجض لُةةةة  مةةةة  "ؾةةةةتوصنت" ٖنةةةةض      جةةةةم تؿةةةةتسغر   مؿةةةةتوى   صعزةةةةات خٍغ

مٗنةوي  (r)الجض لُة  ن٣ةو٫ ؤ       )اإلادؿوب ( ؤ٦بر مة   |    |، ٞةطا ٧انت  αمٗنوٍ  

 .         لم ٨ً  نتُج  الهضٞ   طل٪ باخت ا٫ ٢ضعه 

                                                           
1- C Radhakrishma Roo , Hillge Toutenburg ,linear models :least square and Alternatives,2nd  Edition, 

Springer series in statistics , New York ,1999,P37. 
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 ٩ًةو   ؤ  بمةا :خالتةا  هنةا٥ :التن ةا فةي البؿةُِ الخُةي الاندةضاع مٗاصلة  اؾةتسضام -6

 ،  بالتةالي مُٗةم XPRبةة:   لةه ؾةجرمؼ  الةظي التن ةا بٟتةر  الخةام Xاإلاؿةت٣ل  اإلاتٛحةر

ُةذ ، بؿةُُ   هة ذ الٗ  ُة  ٌ ن٣ةوم خ  جةم  مة  اإلا٣ةضع  اإلاٗاصلة  فةي ب٣ُ تةه بةالتٍٗو

 .YPRبالغمؼ :  له نغمؼ الظي   به اإلاتن إ (Y)ٖلى مؿتوى  الخهو٫  ًتم

ةتم ،  و٢ة٘ مدةل نٟؿةها هةي XPR بالتةالي  مٗ ومة  ٚحةر ٢XPRُ ة   ؤ  بمةا    بهةا التن ةا  ٍ 

ُةذ َةغ١ التن ةا بةخةضى ُةا  ؤٚ ةب  فةي ٖةاص  خ  الا جةاه مٗاصلة  اؾةتسضام ًةتم ألاخ

 نٗوى XPRٖلى  خهولنا  بٗضبها ا جاه ٖام(  (X)ةةل الؼمنُ  الؿ ؿ   ٧انت )بطا الٗام

 XPRاإلا٣ةضع  بواؾةُ   YPRبةظل٪ ٖلةى  لندهل، (Y)لة اإلا٣ضع الاندضاع ن وطر في ب٣ُ ته

 الٗام(. الا جاه مغ٦   ٍَغ٤ )ٖ  الؼمنُ  الؿ ؿ   ن وطر بواؾُ  اإلا٣ضع 

 ؤ ال ٖ ُنةا، (Y)لةة بةه اإلاتن ةإ اإلاؿةتوى  ية نه ٣ًة٘ ؤ  ً ٨ة   دضًةض اإلاجةا٫ الةظي ؤزةل  مة 

٣ةا ًدؿةب  الةظي ل تو٢ة٘ الخُةإ اإلاُٗةاعي  خؿةاب  إلاٗاصلة  بالنؿة   التالُة  الهةُٜ إلخةضى ٞ 

 :(1)البؿُُ  الخُُ  الاندضاع

  ̂   
 √∑(   ̂)

 

   
√  

 

 
 

      ̅  

∑      ̅  
           

 ؤ :

  ̂   
 √

∑    ∑   ∑  

   
√  

 

 
 

(  
   

 
)
 

∑   
 ∑   

 

         

٣ا التن ا خال  في تؿتسضم  الت   .الؼمنُ  الؿالؾل لن وطر ٞ 

ُةذ  ٩ةو   ال٣اصمة  ل ٟتةر  التن ةا ؤعصنةا )ٞةةطا ل تن ةا الؼمنُة  الخُةوات ٖةضص بلةى تكةحر   :خ

   .) 

 ٖنض الُٗنات. Sٖاص  ٖنض اإلاجت ٘ الاخهاجي، بِن ا نؿتسضم الغمؼ  ٦σ ا تؿتسضم 

 ٦ ا في الجض ٫ ؤصناه:بط ً ٨   دضًض مجا٫ التو٢٘ 

                                                           
1 - A ,Afifi ,S.P Azen ,op, cit, P133. 
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 وفلا البطيؽ الاهددار لىمى ج املحيبأ بها للليمة الحيبؤ مجاٌ: (6-6)حدٌو ركم

 الؼبيعي للحىسيع

 %99,7باخحماٌ  %95باخحماٌ  %68باخحماٌ  %50باخحماٌ 

 ̂   
 

 
  ̂   

  ̂     ̂   
  ̂      ̂   

  ̂      ̂   
 

 باخداملصدر: مً إعداد ال

٣ا هظا  . الُ ُعي ل توػَ٘ التُ ٣ُُ  للخهاثو ٞ 

تم ٣ا التو٢٘ مجا٫ ب٢غاع ٍ   :(1)٦ ا ًلي (t)"ؾتوصنت"  إلخهاثُ  ٞ 

 ̂            ̂   
           

ة         هو اإلاؿتوى اإلاتو٢٘ )اإلاتن إ به(     ̂ خُذ:  هي ٢ُ    وػَ٘ "ؾتوصنت" النٍٓغ

ةةةةة   ةةةةة     ٖنةةةةةض مؿةةةةةتوى اإلاٗنٍو خُةةةةةذ فةةةةةي خالةةةةة  الاندةةةةةضاع           صعزةةةةةات خٍغ

 .        )ٖضص مٗ  ات الن وطر( لت٩و  بظل٪:  k=2البؿُِ صاث ا 

 

II-0-6 )الشمىية: الطالضل همى ج باضحخدام الحيبؤ 

 هةي الن ةوطر هةظا فةي )مةاجغ( مغ٦ ة  ؤهةم ؤ  عؤًنةا الن ةوطر لهةظا ؾةاب٣ا التُةغ١   ةم  ٦ ةا

ةل، اإلاةضى فةي الٗةام  زانة  الا جةاه مغ٦ ة  ت ةاص ً ٨ة  بط  الٍُو  بنةاء فةي ؤؾاؾةا ٖ يهةا الٖا

 بن ةةاطر التن ةةا فةةي عؤًنةةا ٦ ةةا اإلاوؾةة ُ   ًةةاٝ اإلاغ٦ ةة  ٢ةةض اإلاؿةةت٣  ُ  )٦ ةةا التن ةةاات

 مغ٦ ةة  ٖلةةى ٦كةةٟنافةةي التن ةةا(، ٞ ٗةةض  Sjاإلاوؾةةم   الٗامةةل بيةةاٞ  ًةةتم خُةةذ الاؾةت٣ُاب

 مٗاصلة  اؾةتسضام ؤزةل  مة  ، الٗةام الا جةاه مغ٦ ة  مٗ  ةات بت٣ةضًغ ن٣ةوم الٗةام الا جةاه

 : التالُ  الخُوات بياٞ  م  بض ال التن ا في الا جاه الٗام

ةةةة  مةةةة  تٛحةةةةر الٓةةةةاهغ   (r²)خؿةةةاب مٗامةةةةل التدضًةةةةض  -1 الةةةةظي ً ةةةةح  النؿةةة   اإلائٍو

،  ٦ةةظا مٗامةةل الاع  ةةةاٍ (T) الةةظي ً ٨ةة   ٟؿةةحره بتٛحةةر الةةؼم   (Y)اإلاضع ؾةة  

                                                           
1 - A ,Afifi ,S.P Azen ,op, cit, P133. 
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(r)   ل تٗةةةةةةةٝغ ٖةةةةةةة  قةةةةةةةض  الٗال٢ةةةةةةة  َ  ُٗتهةةةةةةةا بةةةةةةةح(Y)  (Y) ًدؿةةةةةةة ا   ، ال ةةةةةةةظا

٣ُ ا   .م اقغ  الؿاب٣  الن٣ُ  في بلُه التُغ١   م ٦ ا ٍ 

ٌ  طلة٪ اإلاُ وبة  ل ٟتةر  التن ةا فةي اإلا٣ةضع  اإلاٗاصلة  نؿةتسضم -2  (T)ٖة   بةالتٍٗو

 بلى ؤلاقاع  ًن غي ، التن ا ٞتر  في له بال٣ُ   اإلا٣اب   اإلا٣ضع  الا جاه مٗاصل  في

 ؾةضؽ ال  تجةا ػ  ؤ  ( ًجةبτبةالغمؼ:  لهةا نغمةؼ التن ةا )التة  زُةوات ٖةضص ؤ 

ات ٖةضص ز ةـ بلةى   ٣ةضًغ  ةم ؤؾاؾةها ٖلةى التة  الؼمنُة  الؿ ؿة   مؿةتٍو

 .الٗام الا جاه مٗاصل 

  ن ةاات ٖلةى الخهةو٫  اخت ةا٫ ػاص ٧  ةا ٢هةحر  التن ةا ٞتةر  ٧انةت ٧  ةا ٖامة   بهةٟ 

 فةي مؿةتجضات خهةو٫  بم٩انُةات  ًةاٖٟت ٧  ةا َوٍ ة  التن ةا ٞتةر   ٧  ةا ٧انةت ص٣ُ٢ة ،

 .ص٢  ؤ٢ل التن ا نتاثج  ٩و    بالتالي بالٓاهغ  اإلاضع ؾ ، اإلادُُ   الٓغ ٝ الكغ ٍ

 الخُةا  فةي ًدةضث  مةا اخت الُة  ٢ُ ة  هةو التن ةا أل  التن ةا، مجةا٫  دضًةض ؤًًا ًن غي

ات هةو الٗ  ُة  ةاص   ندةٝغ الٟٗ ُة  ؤ  اإلاؿةتٍو  ب ٣ةضاعبهةا  اإلاتن ةإ ال٣ُ ة  ٖة  ن٣هةانا ؤ  ٍػ

  :ؤصناه الجض ٫  في ٦ ا مٗح  باخت ا٫ اإلاجا٫ مؿ ٣ا هظا لتدضًض بم٩انُ   هنا٥ مٗح ،

 

 

 

 وفلابها  الشمىية الطلطلة لىمى ج للليمةاملحيبأ الحيبؤ : مجاٌ(7-6)الجدٌو ركم 

 الؼبيعي للحىسيع

 %99,7باخحماٌ  %95باخحماٌ  %68باخحماٌ  %50باخحماٌ  مطحىي الثلة

 املجاٌ
 ̂   

 

 
  ̂   

  ̂     ̂   
 

 ̂  

    ̂   
 

 ̂  

    ̂   
 

 املصدر: مً إعداد الؼالب
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  ̂ ٖةةةةضص الخُةةةةوات الؼمنُةةةة  ل تن ةةةةا، ؤمةةةةا   خُةةةةذ ٦ ةةةةا ؤقةةةةغنا بلةةةةى 
ٞهةةةةو الخُةةةةإ اإلاُٗةةةةاعي  

٣ا اإلاؿت٣ُم ٧التالي تم  دضًضه ٖنض مٗاصل  الا جاه الٗام ٞ   : (1)ل تن ا ٍ 

  ̂   
 √∑(   ̂)

 

   
√  

 

 
 

(  
   

 
)
 

∑   
 ∑    

 

         

 ؤ :

  ̂   
 √

∑    ∑   ∑   

   
√  

 

 
 

(  
   

 
)

∑    
 ∑    

 

         

 :ؾتوصنت"٦ اًلي" بنٟؿال٨ٟغ لالندضاعالبؿُُُت تدضًضمجااللتن ا ٣ٞالتوػَ٘ 

 ̂            ̂   
           

 لندهل ٖلى ٢ُ تح  لهظا اإلاجا٫: 

̂    ٢ُ   ٖٓمى: 
            ̂   

  

ُةةا:   ̂      ٢ُ   صن
            ̂   

 

نض مؿتوى مٗنٍو     :التالي ال ُاني بالغؾم طل٪  ويُذ ٍ  ٨    ٖ 

 

  ̂ لــ  الحيبؤ ملجاٌ الدهيا والليمة : الليمةالعظمى(05-6)الػيل ركم 
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عبد العشيش غزابي  ػزق إخصائية للحىكع الاكحصادي  دًىان املؼبىعات املصدر: 

 .102 ص   الجامعية

II-0-3 )الحيبؤات: على للحىم وفلا الىمى حين بين املضاطلة 

ة   (t) الت  هي ٢ُ          بط  بتدضًض ٢ُ     صعزةات    ٖنض مؿتوى اإلاٗنٍو

ةةة   بن ةةةوطر    ̂  مةةة  جةةةم ًةةةتم  دضًةةةض اإلاجةةةا٫ ل ٣ةةةُم اإلاتن ةةةإ بهةةةا           خٍغ

 اإلاٗنوٍ   مؿتوى  الخٍغ  صعزات  بتد ِت الؼمنُ  بن وطر الؿالؾل  ٦ظا البؿُِ الاندضاع

 مؿتوى  ٧ا  بطا )زان  ؤي٤ُ مجا٫ طاتبها  متن إ ٢ُ   ٌُٗي الظي الن وطر بازت اع ن٣وم

 منسٌٟ(. اإلاٗنوٍ 

)مخال(  7  6)اإلاتن إ بها( بح  ٢ُ ت   ̂ ج٣  ؤ   95%لضًنا  ٩ًو   ؤ  ألاًٞل م  بط 

10  3 ٣٘ بح   ̂ ؤ   99%ٖلى ؤ   ٩و  لضًنا ج٣  بة: 
(1). 

لةى  ازتُةاع ًةتم بط  ، الخ٣ة  مة  ٖالُة  بةضعزات ؤية٤ُ مجةا٫ نًٟةل ألامخ ُة   زةه ٖ 

 ٌُٗةي الةظي الؼمنُة ( الؿالؾةل  ن ةوطر البؿةُِ الاندةضاع بةح  الن ةوطزح  )مة  الن ةوطر

 الةظي الن ةوطر نًٟةل ٞ ةخال ، ل تو٢ة٘( به ؤي٤ُ )٦ جا٫ مؿ وح مجا٫ لها الت    ̂ ٢ُ   

[ ٦ذجةةةم ل   ُٗةةةات ٖلةةى الن ةةةوطر الةةةظي ٌُُٗنةةا مجةةةا٫ ٢ةةةضعه 30-٢50ةةضعه ] مجةةا٫ ٌُُٗنةةا

 .70-20=50 مضى اإلاجا٫ الخاني  50-30=20[، أل  مضى اإلاجا٫ ألا ٫ هو: 70-20]

 ٦ ُٗةةاع ألايةة٤ُ ؤي اإلاجةةا٫ ل  ةةضى ألا٢ةةل ال٣ُ ةة  نستةةاع ال ةةبـ ٖةة  ٧ابتٗةةاص بط 

التةة  ًةةتم يةةغبها فةةي  (S)ل تن ةةا  اإلاُٗةةاعي  الخُةةإ ٢ُ ةة  أل  الن ةةوطزح ، هةةظا بةةح  ل  ٟايةة  

٣ةا بهةا اإلاتن ةإ اإلا ُٗةات ٢ُ ة  بلةى   مة  ةاجغ فةي مةضى اإلاجةا٫ بط  ًةاٝ ؤ   ُةغح          ٞ 

 مغبةة٘ ل٨ٟةةغ   هةةٛحر ٧امتةةضاص مُٗةةاعي  زُةةإ ؤ٢ةةل صاث ةةا نًٟةةل ؤننةةا  ب ةةا ، ل ن ةةوطزح 

 التن ا(( الظي) ل ت٣ضًغ زُإ )ؤ٢ل اإلاُٗاع هظا بلى نغز٘ ؤًًا هنا ٞةننا الاندغاٞات )ألازُاء(

 الت٣ةضًغ لخُةإ ٢ُ ة  ؤ٢ةل ازترنةا ٢ةض ن٩و   مجا٫ ألي٤ُ بازتُاعنا ؤنه )ؤي مجا٫ ٌُٗي ؤي٤ُ

 ل تن ا(.

II-6" "املضاطلة بين الىمى حين على أضاص كاعد )Theil:" 

II-6-0" "مظمىن كاعد )Theil:" 
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ٖةض  "  ، ن ةوطر ل٩ةل ال ةواقي خؿةاب مة  انُال٢ةا ن ةوطزح  بةح  الازتُةاع ب٨ٟةغ " Theilتهةتم ٢ا

 :(1)ٖلى التؿائ٫ التالي دا ٫ ؤلازاب   بدُذ

 بخةضاه ا بةإ  ن٣ةغع  ٦ُة٠ ، اإلاٟؿةغ  اإلاتٛحةرات مة  مست ٟتا  ؾ ؿ تا  لضًنا ٧انت بطا 

 ؤخؿ   ٟؿحر؟.التاب٘  اإلاتٛحر  ٟؿغ الت  هي

٣  هظه  دا ٫   : (2)التالُ  الاٞترايات زال٫ م  التؿائ٫  هظا ٖلى ؤلازاب  ال٣اٖض  ؤ  الٍُغ

        الن وطر ألا ٫:  -

        الن وطر الخاني:  -

                  بدُذ: 

                          

                              

٣ا  :التالُ  ل ٟغيُات ٞ 

1- E(u)=0   

2- V(u)=0 

3- X1, X2   جابتا  ٚحر ٖكواثُا 

4- K1=(X1)  ،   عK2=(X2)     ع 

II-6-6)  للاعد" " وفلا الىمى حين بين الاخحيارTheil:" 

٣  اإلاغبٗات الهٛغى ٖلى ٦لى الن وطزح  ندهل ٖلى الت٣ضًٍغ   لة   ̂     ̂ بتُ ٤ُ ٍَغ

B1  B2 :ٖلى التر ِب 

 ̂  
∑      

 
   

∑    
  

   
  

 ̂  
∑      

 
   

∑    
  

   
  

 ؤما ال واقي ٞ ج ٕو مغبٗاتها هو: 

٣ا لة:  Yiخُذ ًتم  ٣ضًغ   ٞX1: 

                                                           
ات صیوا  ، ال٣با    الا٢تهاص نٓغی  ، ز ا٫ ٞغ خي - 1  .103 ، م 1993الجؼاثغ، ، الجامٗب  اإلاُ ٖو
 .103نٟـ اإلاغز٘، م  - 2



 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات  الضصل الثاوي:

185 

 

∑   
  ∑(    ̂     )

 
 

   

 

   

 

٣ا لة:  Yi خُذ ًتم  ٣ضًغ   ٞX2: 

∑   
  ∑(    ̂     )

 
 

   

 

   

 

 ال واقي(: اإلاج ٕو التالُ  )التو٢٘ الهُٜ لضًنا ٦ ا

 (∑   
 

 

   

)          
  

 (∑   
 

 

   

)          
  

 ٠   ٦ ا نهُلر ٖلى تٍٗغ
 ٦ ا ًلي:   

  
  

∑   
 

    
          

  
  

∑   
 

    
          

ةتم ، ل  ةواقي متوؾةِ اإلاج ةٕو اإلاغبة٘   خةل  التة  ٣ةا الن ةوطر ازتُةاع ٍ  ة: لة ال٣ةغاع ل٣اٖةض  ٞ 

"Theil :٦ ا ًلي  " 

  بطا ٧انةت:  -1
    

 مغبة٘ مج ةٕو متوؾةِ ؤ٢ةل لةه أل  ألا ٫  الن ةوطرٞةننةا نستةاع   

   .ال واقي

  بطا ٧انةت:  -2
    

 مغبة٘ مج ةٕو متوؾةِ ؤ٢ةل لةه أل  الخةاني الن ةوطر نستةاع ٞةننةا  

 .ال واقي

٣ة  هةظه  بةظل٪  (Y, H2)    (Y, X1)  اخةض  لُٗنة  اإلاكةاهضات ٖلةى تٗت ةض ال٣ةغاع ا سةاط فةي الٍُغ

 .الن وطر خو٫  ؾِئ  نتاثج بلى  ٣وصً ٨  ؤ  

٣ة  ٖلةى التٗةضًالت ؤخةض ُٖنة    ل٩ةل ن ةوطر ٧ةل ٖلةى مٗاًنةات ٖةض  ؤزةظ هةو هةظه الازتُةاع ٍَغ

(m) (1)ندؿب:  

                                                           
 .105 م ، ؾاب٤ مغز٘ ، ٞغ خي ز ا٫ - 1



 امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات  الضصل الثاوي:

186 

 

   بالنؿ   ل ن وطر ألا ٫:  -
  

   بالنؿ   ل ن وطر الخاني:  -
  

 ُٖن  ٖ  ٧ل ن وطر  ندؿب:  (M)ٞةطا ؤزظنا 

  ̅ ل ن وطر ألا ٫:
∑    

  
   

 
            

̅  ل ن وطر الخاني:   
∑    

  
   

 
            

٣    دؿِنا ٦ ةا  S1  S2بةضال مة   ̅     ̅  " نٗت ض ٖلةى ؤزةظ Theilة"ل الازتُاع ٢اٖض  ؤ  لٍُغ

 : (1)ًلي

 مغبة٘ مج ةٕو متوؾةِ ؤ٢ةل لةه أل  ألا ٫  الن ةوطر نستةاع ٞةننةا ̅    ̅ بطا ٧انةت:  -1

 .ل ُٗنات ال واقي

 مغبة٘ مج ةٕو متوؾةِ ؤ٢ةل لةه أل  الخةاني الن ةوطر نستةاع ٞةننةا ̅    ̅ طا ٧انةت:  -2

 .ل ُٗنات ال واقي

٣   دؿح  ً ٨  ٦ ا  مغب٘ مج ٕو متوؾِ باؾتسضام" Theil"الازتُاع لة ٢اٖض  ؤ  ٍَغ

 ٖلى حجم الُٗن  ؤي: (Y)اإلاتٛحر التاب٘  اندغاٞات

∑     ̅    

 

   

 

٣ا ل هُٛ  التالُ  SSTاإلاؿا ي بلى    :(2) طل٪ ٞ 

 بالنؿ   ل ن وطر ألا ٫:

  ̅ 
  

∑     ̂         

∑     ̅    
 

 بالنؿ   ل ن وطر الخاني:

 ̅ 
  

∑     ̂         

∑     ̅    
  

 بط :
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 ̅ 
    

  
 

     
           

 ̅ 
    

  
 

     
           

  " تٗت ض ٖلى ؤزظ الن وطر ألا ٫ بطا ٧ا :  ٢Theilاٖض  الازت اع لة: "
    

  

  هظا ٩ًاف : 
  
 

     
  

  
 

     
 

 ̅ ؤي: 
    

  
 

     
  ̅ 

    
  
 

     
 

 ̅  نستاع الن وطر الخاني بطا ٧ا : 
   ̅ 

  

ٌ  الاندةضاع ن ةوطر ه ةا ألامةغ بضاًة  فةي" Theil"  ٣ًترخه ةا الةظي الن ةوطزح  ؤ  ٞبةٞر

 بالٟهةل ن٣ةوم جةم ال٣اٖةض  ٞغيةُات مست ة٠  بتُ ُة٤ الؼمنُة   ن ةوطر الؿالؾةل البؿةُِ

 .الالخ٣  ل ٟترات بذجم اإلا ُٗات ل تن ا ؤنلر ؤيه ا   الن وطزح  بح 

 

II-3 :املضاطلة بين الىمى حين وفلا الخحبارات دكة الىما ج الحيبؤية ) 

  إزةظ نؿةبُ  ماقةغات : ٢ؿة ح  بلةى ل ن ةوطر التنبئُة  النتةاثج ص٢ة  ازت ةاعات  ن٣ؿةم

ُةذ ، نؿةبُ  ٢ةُم ت ةاع بٗةح  ال  إزةظ بد  ، ُٞةه ًةاجغ مةا ٧ةل ؤ   غ٦ُبتةه، ؤ  الن ةوطر َ ُٗة  الٖا

 :ًلي ٦ ا ٖ وما الت٣ضًغ،  هي زُإ ؤ  ال واقي بٗنهغ تهتم ٣ِٞ

 

 

 

 

II-3-0:)( املؤغزات الحامة )املؼللة 

II-3-0-0 )لألخؼاء  املؼللة الليم محىضؽmean absolute error
(1): 

                                                           
1 - Gerald Keller and Brian Worrack "Statistics for Management and Economics " Cole publishing 

Company , New York , 1997 , p 923. 
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∑|  |

 
           

          

 .Yال٣ُم الٟٗ ُ  ل ٓاهغ   Yi  خُذ ؤ :

  YPR   ال٣ُم اإلا٣ضع  ل ٓاهغY. 

  ei   ،خل الخُإ ؤ  ال واقي  n . حجم الُٗن  ؤ  ٖضص ال ُانات خو٫ الٓاهغ 

ل٩ةةةل ن ةةةوطر  نٗتبةةةر الن ةةةوطر الةةةض٤ُ٢ هةةةو الن ةةةوطر الةةةظي ًت تةةة٘ بإ٢ةةةل  MAEخُةةةذ ندؿةةةب 

MAE. 

II-3-0-6 )املؼللة لاخؼاء مزبع  
mean Squared error

 (1): 

    
∑  

 

 
           

ُةذ ندؿةب  بإ٢ةل  ًت تة٘ الةظي الن ةوطر هةو الةض٤ُ٢ الن ةوطر  نٗتبةر ن ةوطر ل٩ةل MSEخ

MSE. 

ؿتسضم  .اإلاؿتسضم ل ن وطر التنبئُ  ال٣و  إلاٗٞغ  الازت اعا  َ 

II-3-2 )اليطبية: املؤغزات 

II-3-6-0 )لاخؼاء   ملحىضؽ املؼللة اليطبةmean absolute percentage error
(2): 

    
∑(  

    )

 
           

 ٧انت  ٧  ا الؿالب، ؤ  اإلاوزب ندو ألازُاء في التدحز إلاٗٞغ  الهُٛ  هظه تؿتسضم

 .التن ا في الن وطر ص٢  بلى ٌكحر هظا ٞة  الهٟغ ٢ٍغ   م  ال٣ُ  

ُةذ التن ةا فةي الٗكةواجي الخُةإ بدةض ٦ حةر خةض بلةى تهةتم اإلاٗةاًحر هةظه بط   تُٗةي بد

ت ةاص ُٞةتم الةظ٦غ(، الؿةاب٣  اإلااقةغات مست ة٤ ألا٢ةل )فةي ط  اإلااقةغ ل ن ةوطر ألاًٞة ُ   الٖا

 الةظ٦غ)ؤي ؾةالٟ  ل  اقةغات ؤ٢ةل ٢ُ ة  ط  بطا ٧ةا  م اقةغ  اإلا ُٗةات بذجةم التن ةا فةي ٖ ُةه

 زُإ(. بإ٢ل

                                                           
1 - David Anderson, Dennis Sweeney and Thomas William" Quantitative Methods for Business "South 

Western college Publishing , Ohio,2001, p 173. 
2 - Donald Harnett and James Horriel "Data, Statistics and decision models with Excel " John and sons, 

New York, 1998, p 368. 
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 ًةتم اإلا ُٗةات حجةم فةي  ةإجحر ؤ٦بةر لةه ؤ  ًغشةر الةظي   اإلاؿةت٣ل اإلاتٛحةر  دضًةض بٗةض

ُةذ ل   ُٗةات الاندةضاع البؿةُِ ن ةوطر نةُاٚ   بةح  الٗال٢ة  ٢ةو  مةضى ٢ُةاؽ ًجةغي  بد

   اإلاتٛحةًر ، بةح  الاندةضاع  هة٠ التة  ل ٗال٢ة  مُٗنة  نةُٛ   دضًةض طلة٪ بٗةض لُةتم اإلاتٛحةًر 

ة  ازت ةاع طلة٪ ًلةي تهةا   ل ت٣ةةضًغ نةةالخُتها مة  ل تإ٦ةض اإلاٗ  ةات مٗنٍو  الاخهةةاثُ  مٗنٍو

 " وػَةة٘ باؾةةتسضام جةةم الُ ُعةةي التوػَةة٘  باؾةةتسضام ل ت٣ةةضًغ اإلاُٗةةاعي  الخُةةإ بواؾةةُ 

ة  ازت ةاع طلة٪ نجةغي بٗةض  ، "ؾةتوصنت  مٗامةل باؾةتسضام ٩٦ةل ل ن ةوطر ؤلاخهةاثُ  اإلاٗنٍو

 ."ِٞكغ "  وػَ٘ باؾتسضام   التدضًض

 فةي نؿةتسضمه بنجةاح الازت ةاعات هةظه ز ُة٘  سُةم ٢ةض الن ةوطر ؤ  مة  نتإ٦ةض ؤ  بٗةض

 ل ٟتةرات اإلاؿةت٣ل اإلاتٛحةر ٢ُ ة  ب ٗ ومُة  طلة٪   الالخ٣ة  ل ٟتةرات اإلا ُٗةات بذجةم التن ةا

ةا ٦ حةر باخت ةا٫ ٦تو٢ة٘ لةو )  الالخ٣ة   اإلاتن ةإ بهةا ل ٣ُ ة  مجةا٫  دضًةض ً ٨ة  ٦ ةا (، مةا نٖو

 ؤزحةر   ٦سُةو  ،""ؾةتوصنت  وػَة٘ بواؾةُ  ؤ  الُ ُعةي التوػَة٘ بواؾةُ  مٗةح  باخت ةا٫

 .التن اٍ  النتاثج ص٢  ازت اعات بزغاء ً ٨  ٞةنه الن وطر لهظا بالنؿ  

 ٖة  بال٨كة٠ ال ضاًة  فةي ٞن٣ةوم ل   ُٗةات الؼمنُة  الؿ ؿة   لن ةوطر بالنؿة   ؤمةا

 ل   ُٗةات) الؼمنُة  ل ؿ ؿة   الٗةام الن ةوطيي الكة٩ل بتدضًةض ن٣ةوم جةم الؿ ؿة   مغ٦ ةات

 ن ةوطر ؤ  ٖةام ا جةاه )ن ةوطر الؿ ؿة   ن ظزة  طلة٪ لُلةي ، مسةت ِ(  ج ُعةي، ، خةضاجي

 مست ة٠ الن ةوطر ٖلةى نجةغي  م اقةغ  الخُةوات هةظه بٗةض   اإلاوؾة ُ (، ل تٛحةرات زاية٘

 ازت ةاع زُةو  مة  ابتةضاء اإلا ُٗةات لدجةم البؿةُِ الاندةضاع ن ةوطر ٖلةى   ةت التة  ؤلازةغاءات

ة  ة ، النتةاثج ص٢ة  ازت ةاعات زُةو  ٚاًة  بلةى ل  ٗ  ةات اإلاٗنٍو  الخُةو  فةي ؤنةه ٚحةر التن ٍا

 هةو ٦ ةا الن ةوطزح  بةح  ازةتالٝ ًوزةض الالخ٣ة  ل ٟتةرات بذجةم اإلا ُٗةات بةالتن ا الخانة 

 . ؾ ٤ ما في موضر

ت اص    نالر الن وطزح  ؤي ٖلى الخ٨م ًتم ؾ ٟا اإلادضص  اإلاٗاًحر مج ٖو  ٖلى بااٖل

 اإلاٗةاًحر هةظه مست ة٠  ُ ُة٤ ؤزةل  مة  الالخ٣ة ، ل ٟتةرات اإلا ُٗةات بذجةم ل تن ةا آلازةغ ص   

 التجؿةُض ًةتم زاللهةا مة  التة    الوا٢ة٘ مة  ألامخ ة  ؤخةض ؤزةظ ؾةندا ٫  لهةا الجُةض  التويةُذ

 الةظ٦غ الؿةالٟ  الخُةوات مست ة٠ بزةغاء   التن ةا فةي الن ةوطزح  اؾةتسضام ل٨ُُٟة  الٟٗلةي

 مةا  هةظا ، اإلااؾؿة  فةي اإلا ُٗةات بذجةم ل تن ةا الن ةوطزح  ؤخةض نةالخُ  ٖلةى الخ٨ةم جةم  مة 

 .اإلاوالي ألازحر الٟهل في  نا له ؾِتم
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 :خاثمة

ل تن ةةةةا باإلا ُٗةةةةات مةةةة  ا الٟهةةةةل ال٣ُةةةةام ب ٣اعبةةةة  ٢ُاؾةةةةُ  ظل٣ةةةةض خا لنةةةةا فةةةةي هةةةة         

ر طر ال٣ُاؾةةةةةُ  اإلات خ ةةةةة  فةةةةةي ن ةةةةةاطزةةةةةال٫ التُةةةةةغ١ الةةةةةى ماهُةةةةة   الجانةةةةةب الٗ لةةةةةي البةةةةةغػ الن ةةةةةا

ر طر الؿالؾةةةةةةةةل الؼمنُةةةةةةةة   ن ةةةةةةةةاطالا٢تهةةةةةةةةاص ال٣ُا ةةةةةةةة   التد ُلةةةةةةةةي التةةةةةةةة   ًةةةةةةةةم ٧ةةةةةةةةل مةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةا

ر الا جةةةةةةةاه الٗةةةةةةةام  منهجُةةةةةةة  بةةةةةةةو٦ـ ط ةةةةةةة    ن ةةةةةةةو ر الت ُحةةةةةةةز ألاطاإلاتوؾةةةةةةةُات اإلاتدغ٦ةةةةةةة   ن ةةةةةةةا

ر طر الا٢تهةةةةةاص ال٣ُا ةةةةة    الؿةةةةةا٦  التةةةةة   ًةةةةةم ٧ةةةةةل مةةةةة  ن ةةةةةو طالةةةةةى ن ةةةةةايةةةةةاٞ  بزُن٨ُةةةةةنـ 

جةةةةةةم ٢ نةةةةةةا الاندةةةةةةضاع الخُةةةةةةي البؿةةةةةةُِ  اإلاتٗةةةةةةضص  الاندةةةةةةضاع الٛحةةةةةةر زُةةةةةةي البؿةةةةةةُِ  اإلاتٗةةةةةةضص 

ايُ  ل تن ا باإلا ُٗات م  زال٫ التُغ١ الى  ٣ة  فةي هةؤب ٣اعب  ٍع ا اإلاجةا٫ اإلات خ ة  ظبةغػ ٍَغ

٣ةةة  الكةةة ٩ات الٗهةةةبُ  الانةةةُناُٖ خُذ  ةةة خاَةةة  ب اهُةةة  الكةةة ٩ات الٗهةةةبُ  م ؤلا فةةةي ٍَغ

قةةةةةة٩ا٫ اإلاُةةةةةةغ ح اإلات خةةةةةةل فةةةةةةي ٦ُُٟةةةةةة  اإلاٟايةةةةةة   بةةةةةةح  زابةةةةةة  ٖةةةةةة  ؤلا  الجانةةةةةةب الٗ لةةةةةةي لهةةةةةةا  لئل 

ةة  مٗةةالم الن ةةو زت ةةاعات ؤلا قةةاع  الةةى ؤلا ر  ةةم ؤلا طمست ةة٠ الن ةةا لةةى بر   طخهةةاثُ  خةةو٫ مٗنٍو

  ر. ط٢   زوص  الن و  ازت اعات ص « THEIL »٢اٖض   اإلات خ   فياإلاٗاًحر اإلاست ٟ  ل  ٟاي   



 

 
 

 

 

 
 

 الٟهل الخالذ
 
 

 

 ELCال٨هغباء  صعاؾ  خال  "التن ا ب  ُٗات
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 -ضىهلغاسمؤضطة –(: دراضة خالة "الحيبؤ باملبيعات 3الضصل )

 :ملدمة

ال ب٨ ُةات مدةض ص  ب –٧اإلاةاء  مةخال –  الُا٢  ال٨هغباثُ  ال  سةؼ  ؤنه م  اإلاٗ وم ب              

ؾةةةتهال٥ ًجٗةةةل بٗةةةٌ ٦بةةةر مةةة  الُا٢ةةة  اإلاُ وبةةة  لئل ؤنتةةةار َا٢ةةة  ٦هغباثُةةة  ب  ةل٪ ٞةةةظزةةةضا لةةة

يةةةةغاع ؤؿةةةةبب ؾِالُا٢ةةةة  اإلاولةةةةض   تل٪ ٞةةةةا  ن٣هةةةةظمولةةةةضات الُا٢ةةةة  تٗ ةةةةل ص   ٞاثةةةةض   ٦ةةةة

جهةةةةةض ٖنةةةةةض اإلاؿةةةةةته ٪  ػٍةةةةةاص   ُةةةةةاع ٦ حةةةةةر  ل كةةةةة ٨  ال٨هغباثُةةةةة   ل  ؿةةةةةته ٪ بؿةةةةةبب ه ةةةةةٍو ال

 الك ٨ .

م مةةةة                  ًٞةةةة ُ  ؤ٦ُةةةةض مٗٓةةةةم الضعاؾةةةةات ٖلةةةةى مةةةةضى ص٢ةةةة    إفةةةةي الو٢ةةةةت الخةةةةالي  بةةةةالٚغ

نُةة  ل ٨هغبةةةاء "ؤال بالُةةغ١ ال٨ ُةةة  فةةي التن ةةةا  " تٗت ةةةض  SONELGAZنةةةه مةةا ػالةةةت الكةةةغ٦  الَو

ةةةةو  نٓةةةةام الُا٢ةةةة   ٖلةةةةى زبةةةةر  مغا٢بةةةة  الكةةةة ٨  فةةةةي مويةةةةٕو التن ةةةةا خُةةةةذ الةةةة ٌٗ مةةةةنهم ٌٗٞغ

ةةةةةةب  ةةةةةة  ؾةةةةةة و٦ه فةةةةةةي اإلاؿةةةةةةت٣ ل ال٣ٍغ زةةةةةةضً  فةةةةةةي الخؿةةةةةة ا  ٖوامةةةةةةل آلضعزةةةةةة    ٨ةةةةةةنهم مةةةةةة  مٗٞغ

ةةةةة  ٦ضعزةةةةة  الخةةةةةغاع ؤمست ٟةةةةة  مخةةةةةل نةةةةةٕو الُةةةةةوم )ُٖ ةةةةة  ا  ٖ ةةةةةل(   ؾةةةةةٖغ      الٓةةةةةغ ٝ الجٍو

اح   .الٍغ

٨ةةغ  ال٣ُةةام بضعاؾةة   ُ ٣ُُةة  الٛةةغى منهةةا ا٢تةةراح نٓةةام اإلانُ ةة٤ زةةاءت ٞا ظ مةة  هةة               

ٌؿةةتسضم الُةةغ١ بدُةةذ  ؾةةاؽ مٗةةاًحر ٖ  ُةة  ؤ٣ٍةةوم ٖلةةى   ؾةة وب ٦مةة  ؤ ن ئةة  ٌؿةةتنض ٖلةةى 

ايُ     ات ص٢  ٖالُة   سةضم طص ات الا٢نإ  الاخهاثُ  بُٛ  التونل الى ٢ُم  نبئُ  ؤالٍغ

ةة  ل ٝطالهةةا هةاثبالكةغ٦  فةي مجةا٫ التسُةةُِ  ا سةاص ال٣ةغاع ال ُة٤ الخازُةات الُا٢ٍو تد٣

 .ته ٪   ؿل
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 (: الحعزيف باملؤضطة كيد الدراضة 0املبدث )

ةض التة  ؤلاؾةترا جُ  الٗ ومُة  اإلااؾؿةات مة  ؾةون ٛاػ تٗتبةر  مست ة٠ مة٘ الت٨ُة٠  ٍغ

ةة٠ اإلا دةةذ هةةظا زةةال٫ مةة  ؾةةندا ٫  التُةةوعات الا٢تهةةاصً ، نُةة  باإلااؾؿةة  التٍٗغ  الَو

ةغى الجؼاثةغي، الا٢تهةاص فةي م٩انتهةا  ببةغاػ  الٛةاػ ل ٨هغبةاء  التة   الهُئةات  نُٓ هةا ٦ُُٟة  ٖ 

 :آلا ُ  الٗنانغ زال٫ م  لتد٣ُ٣ها تؿعى الت  ألاهضاٝ  ٦ظا تؿُحرها، ٖلى تكٝغ

  نُ  اإلااؾؿ    ُوع  نكإ   الٛاػ؛ ل ٨هغباء الَو

 مهامها؛ ل  اؾؿ  اإلاؿحر  الهُئات  

 نُ  ؾون ٛاػ )اإلااؾؿ  في التنُٓم   الٛاػ(؛ ل ٨هغباء الَو

 اث٠  .ؾون ٛاػ ْ 

(I) "والغاس: للىهزباء الىػىية املؤضطة وثؼىر  وػأ 

 بتٛحةر  الوؾةاثل ألاهةضاٝ تُٛحةر ٞيهةا  ةم الاؾةت٣ال٫ منةظ مغاخةل بٗةض  ؾةون ٛاػ مةغت

 فةي  ؤجةغت اإلااؾؿة  مؿةاع محةزت ؤؾاؾةُ  مغاخةل جالج   بغػت ُٞه، تٗ ل ٧انت الظي اإلادُِ

 التؿةُحر  مغخ ة  الاؾةت٣ال٫ بٗةض مةا مغخ ة  هةي اإلاغاخةل هةظه م اقةغ ، بهةٟ  تؿةُحرها َةغ١ 

ن  الا٢تهةةاص مؿةةتوى  ٖلةى ٦بةةرى   دةةوالت قةةهضت التةة  الاقةترا٧ي  مغخ ةة  بلةةى لنهةةل الةةَو

ت الت  التؿُٗنات  .اإلااؾؿ  مؿتوى  ٖلى التٛحرات ؤهم ٖٞغ

I-0 )وثؼىرَا املؤضطة وػأ" عً ثاريخية ملدة: 

نُةة  اإلااؾؿةة  بنكةةاء 1947 فةةي  ةةم ةةاػ ٦هغبةةاء الٗ ومُةة  الَو  اإلاٗغ ٞةة  الجؼاثةةغ ٚ 

 بليهةا ؤؾةنض التة  الٟغنسة  ، الاؾةتٗ اع ببةا  طلة٪ ٧ةا    (EGA)الغامةؼ   ازتهةاعا بةالخغ ٝ

ن ، التةراب ٧اٞة  ٖبةر   وػَٗهةا ال٨هغباء  ن٣ ها بنتار اخت٩اع ٛةاػ،  وػَة٘  ٦ةظل٪ الةَو ٗةت ال ٢  

 .1946ؾن   الٟغنؿُ  الض ل  الظي ؤنضع ه التإمُم ٢انو   مٟٗو٫   دت

ُةذ 1969ٚاًة   بلةى الٗ ةل فةي اإلااؾؿة  اؾةت غت الاؾةت٣ال٫ بٗةض بلةى  (EGA) دولةت  خ

نُ  )الكغ٦  ()ضىهلغاس  بٗض الجؼاثغ ٚاػ   ٦هغباء ماؾؿ  لتٗوى (1) الٛاػ( ل ٨هغباء الَو

 ؤ  ل دةت  مةا ال٨هغباثُة ، الُا٢ة    وػَة٘  ن٣ةل بنتةار ٖ  ُةات اخت٩اع لها تٗؼػ  خ ها  بةنكائها

                                                           
 - Sonalgaz: ( Société National de l'Electricité et du Gaz). 

نُةة  اإلااؾؿةة  بةنكةاء التٗ ةة٤   10/08/1969 الهةةاصع فةي  26/07/1969اإلاةاعر فةةي  59-69اإلاغؾةةوم ع٢ةةم  - 1  الَو

 . الٛاػ ل ٨هغباء
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 الهةضٝ  ٧ةا  ٖو ، 6000 ندو ٞيها الٗام ح  ٖضص ب ٜ ٣ٞض هام، حجم طات ؤن دت ماؾؿ 

ةل الكةغ٦  مة  اإلا٣هةوص  فةي ٩ًةو   ل٩ةي  تؿةُحًر   نُٓ ُة  ٢ةضعات اإلااؾؿة  بُٖةاء هةو  دٍو

 التن ُة  هةو زةام بوزةه  اإلا٣هةوص ل ة الص، التن ُة  الا٢تهةاصً   مؿةانض  مغا٣ٞة  م٣ةض عها

 فةي ًنةضعر مكةغ ٕ  هةو ال٨هغباثُة  ٖلةى الُا٢ة  الؿة٩ا  مة  ٦ حةر ٖةضص  خهةو٫  الهةناُٖ 

 :(1)التالُ  لها اإلاهام ؤ ٧ ت  ٢ض الٗ ومُ ، الؿ ُات ؤٖض ه الظي التن ُ  مسُِ

  ٠  .ال٨هغباثُ  ألاقٛا٫ ؤ  ل ٨هغباء اإلاولض  لؤلٖ ا٫ (KAHRIF)٦هٍغ

  ٦هغ٦ُب(KAHRAKIB) ال٨هغباثُ  اإلانكأت   التدتُ  ال نُ  لتر٦ُب. 

  ٦ناٚاػ(KANAGAZ) ضاص  .الٛاػ  وػَ٘   ن٣ل ٢نوات انجاػ   إٖل

  بنغا٢ا(INERGA) اإلاضنُ  الهنضؾ  ألقٛا٫. 

  التر٦ُب(ETTERKIB) .ل تر٦ُب الهنازي 

  ؤ م ؽ(AMC)  ٖاإلاغا٢     ال٣ُاؽ آالت   الٗضاصات لهنا. 

(EPIC)  جةاعي  نةنازي َةاب٘ طات ٖ ومُة  ماؾؿة  بلةى ؾةون ٛاػ  دولةت 1991 فةي
()  

نُة  الكةغ٦  تؿةمى  ٛةاػ،   ل ٨هغبةاء الَو  ًخبةت بط ألاؾا ة   ال٣ةانو   فةي النٓةغ بٖةاص  ب  ال

 بالجانب  الت٨ٟل الا٢تهاصي التؿُحر يغ ع  ًُغح ٞةنه الخضم  الٗ ومُ  مه   ل  اؾؿ 

  يةةٗت جةةم ،   مةة (3)1995ؾةةن   فةةي آزةةغ ب٣ةةغاع ،  ٢ةةض  ةةم  إ٦ُةةض هةةظا ال٣ةةغاع(2)التجةةاعي 

ةة  باليخهةةُ   ت تةة٘ بالُا٢ةة   نةةاعت اإلا٩ ةة٠ الةةوػٍغ  نةةاً   دةةت ؾةةون ٛاػ  اإلاٗنٍو

 فةي ٦تةازغ  تٗةٝغ الض لة  مة٘ تٗامالتهةا فةي الٗام ال٣انو   ل٣واٖض  سً٘ اإلاالُ ،  الاؾت٣اللُ 

ة    ةاعؽ ال٣ةغاع هةظا زةال٫ مة  ؾةون ٛاػ  ؤنة دت آلازةٍغ ، مة٘ تٗامالتهةا  اإلاهةام مة  مج ٖو

 .ال٨هغباثُ  الُا٢   وػَ٘   الن٣ل   ل ٛاػ، الٗ ومي التوػَ٘   لئلنتار ٧التإمح 

 اإلاهةام ٖلةى التر٦حةز بَةاع فةي 1998 ؾةن  فةي ؾةون ٛاػ ٞةغ ٕ ٧ةل بنكةاء اؾةت٨ ا٫  ةم

 اإلاو٧ ة  ؤلانتةار  ؾةاثل  غقةُض ؤزةل مة  اإلادُُة  النكةاَات بةةزغار لهةا تؿة ذ الت  ألاؾاؾُ 

 تٛحةرت 2002 ٖةام فةي   مالُة ، اؾةت٣اللُ   د٣ُة٤   ؤؾةوا٢ها، بسةالٝ ؤؾةوا١ ٖلةى بةالتٟتذ لهةا

                                                           
 .28/07/1969الهاصع في  54-69ب وزب ألامغ  - 1

 - EPIC ; Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial. 
  اإلاتٗ ٤ بال٣انو  ألاؾا    لؿون ٛاػ. 14/12/1991الهاصع في  475-91ب وزب اإلاغؾوم التنُٟظي ع٢م  - 2

نُةةة  ل ٨هغبةةةاء  17/12/1995اإلاةةةاعر قةةةي  280-95ال٣ةةةغاع التنُٟةةةظي ع٢ةةةم  - 3  اإلاتٗ ةةة٤ بالنٓةةةام ألاؾا ةةة   ل كةةةغ٦  الَو

 اػ.ٛ ال
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 ب٣ةةغاع( SPAؤؾةةهم  طات مؿةةاه   )قةةغ٦  قةةغ٦  ؤنةة دت ؾةةون ٛاػ   ال٣انونُةة  الهةةٟ 

عثا ة  
 ل ؿةهم صر م ُةو   1 ب٣ُ ة  ؾةهم 000 150 مةوػٕ ٖلةى صر، م ُةاع 150مالهةا  عؤؽ (1)

 نةٟ  ا٦تؿةابها زةال٫ مة  ؾةون ٛاػ    ةاعؽ الض لة ، ٢ ةل مة  ٧ ُةا  مدةغع  م٨تتةب الواخةض

 :التالُ  اإلاهام مؿاه   قغ٦ 

 نُ ؛ الؿو١  اختُازات لت  ُ  الٛاػ ن٣ل   الَو

 َ٘٤  وػ   الَو ؛ زاعر   صازل الٛاػ  تؿٍو

 غ حر  ٍُو   الُا٢وي؛ اإلاجا٫ في الخضمات ٧ل   ٞو

  ل صعاؾ  .الُا٢  مهاصع   ؤق٩ا٫ ٧ل    ٍو

ٞةت    الٗ ةا٫ صةخ  مخةل النكةاَات لة ٌٗ ٞةغ ٕ بخةضاث 2004 ؾةن  فةي ؾةون ٛاػ ٖغ

غ، ال دةذ ة  2005 ؾةن  فةي ؤنكةئت ٦ ةا  التُةٍو  هةظا فةي ٞةٕغ لتدًةحر الت٩ةوٍ  مغا٦ةؼ مضًٍغ

ُٟة   نٓةُم مكةغ ٕ انُةال١   النكةاٍ ةالم ْ   ٧ةل مة٘ بالتنؿة٤ُ ٞةٕغ إلنكةاء ؾةُٗا آلالةي ؤلٖا

ُٟ    ٪ ٖ ا٫ غ    دضًذ هي مه تها لت٩و   اإلااؾؿ  في الْو الم ؤنٓ    ٍُو  إلاج ٘ آلالي ؤلٖا

 الٗ ومُة  اإلااؾؿة  ؾةون ٛاػ بتدةو٫  2006  2004 زةال٫ الٟتةر  ؾةون ٛاػ   ُةوعت ؾةون ٛاػ،

ؾةون ٛاػ  مؿة ا  ألاؾةهم طات قةغ٧ات مة  (Holding)قةغ٦  ٢ابًة   بلةى الهةنازي الُةاب٘ طات

SPA ؾةون ٛاػ  ماؾؿة  فةي اإلاؿةاهم باأٚل  ُة  الض لة   ؤنة دتSPA
 فةي بنكةاء  ةم ٖ  ُةه، (2)

  :ألاؾاؾُ  بنكاَاتهام٩ ٟ   ٞغ ٕ جالج   2004زانٟي  بضاً 

 ال٨هغباء؛ بنتار ؾون ٛاػ  

 ال٨هغباء؛ ن٣ل ق ٨  تؿُحر  

 الٛاػ ن٣ل ق ٨  تؿُحر. 

(CREG) الٛاػ  ال٨هغباء ي ِ للجن  الغؾم  التنهِب 2005 ؾن  قهضت ٦ ا
() 

 ٞٗالُ   د٤ُ٣ ؤزل م  الٗ ومُ  الؿ ُات م  ب٣غاع ؾون ٛاػ ب ج ٘  بًها٫ ماؾؿات

٘ انجاػ في ُٟ  ه٩ُ   بٖاص  2006 ؾن  في  م ٦ ا الُا٢ٍو ، اإلاكاَع  ؾون ٛاػ في التوػَ٘ ْ 

 : هي ل توػَ٘ ٞغ ٕ ؤعبٗ   هي ؾون ٛاػ مج ٘ في ألاقٛا٫ ٞغ ٕ بةصمار

                                                           
  اإلاتٗ ٤ بغؤؽ ما٫ ؾون ٛاػ 01/06/2002اإلااعر في  195-02اإلاغؾوم الغثا    ع٢م  - 1
ش  01-02م  ال٣انو  ع٢م  165اإلااص  - 2  الخام بال٨هغباء   وػَ٘ الٛاػ. 05/02/2002بتاٍع

 - Commission de Régulation d’Electricité et de Gaz. 
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 الٗان  ؛ لجؼاثغا  

  الوؾِ؛ من٣ُ  

  الكغ١؛ من٣ُ  

  الٛغب. من٣ُ 

ةم  لهةا ألاؾاؾةُ  الخضمة  ية ا  لؿةون ٛاػ ألاؾاؾةُ  اإلاه ة    ٣ةم التُةوع  هةظا ٧ةل ٚع

غ نكاَاتها بتوؾُ٘  بنكةاء ؾةون ٛاػ مج ة٘ ٖةٝغ 2007 ؾةن   فةي الا٢تهةاصي، التؿُحر   ٍُو

  هي  ؾونُغا٥ ؾون ٛاػ بح  الا هاالت في مكتر٦  قغ٦     الٛاػ، ال٨هغباء في  ٩وٍ  مٗهض

 .الجشائزية والاثصاالت الؼاكة غزهة

I-6 )املؤضطة ثلدًم: 

خي اإلاتٗامةةل هةةي ؾةةون ٛاػ ةة  ال٨هغباثُةة  بالُا٢ةة  ؤلامةةضاص مُةةضا  فةةي التةةاٍع   الٛاٍػ

   وػَٗةه الٛةاػ ن٣ةل  ٦ةظل٪   وػَٗهةا  نٟ هةا ال٨هغبةاء بنتةار هةي الغثِؿةُ  بةالجؼاثغ،  مهامهةا

 فةي التةضزل بةم٩انُة  لهةا ٌؿة ذ ، 2002 فةي الهةاصع الجضًةض  ٢انونهةا ألاؾا ة   ٢نةوات، ٖبةر

 مُةضا  فةي الؾةُ ا   ل  اؾؿة  بالنؿة   ألاه ُة  طات ٢ُاٖةات ألانكةُ  مة  ؤزةغى  ٢ُاٖةات

٤   .الخاعر ندو  الٛاػ ال٨هغباء تؿٍو

 الؿةُا١ مة٘  ت٨ُة٠ ل٩ةي مهةالخها ه٩ُ ة  بةٖةاص  ؾةون ٛاػ ٢امةت ال٣ةانو   نةض ع  منةظ

ًةض، ُة ، قةغ٦  39 مة  ًتةإل٠ نةناُٖا مج ٗةا الُةوم ؤضةخت بط الجض  40000  تكةٛل ٖٞغ

  .ٖامل

  الازت اُٖة  الا٢تهةاصً  التن ُة  فةي عاجخةا ص عا الةض ام ٖلةى ؾةون ٛاػ لٗ ةت ل٣ةض

ة  الؿُاؾة   جؿةُض فةي  مؿةاه تها ل ة الص، نُة  الُا٢ٍو  ؤلانجةاػ بةغامج مؿةتوى  بلةى  غقةى الَو

ُٟ  ؤلاناع  مجا٫ في الهام  ة٘ ؾ دت الت  ل ٛاػ الٗ ومي  التوػَ٘ الٍغ  مة  التُُٛة  نؿة   بٞغ

ل  نؿ    97% م  ؤ٦ثر بلى ال٨هغباء بًها٫ خُذ 37%ًٟو١  ما بلى الٛاػ  ٚو
(1). 

ةض ٞٗةل ٖلى الٗاػم  ؾون ٛاػ ب  الت الةض ام ٖلةى خةضصت ٢ةض ؤًٞةل،  بكة٩ل اإلاٍؼ    ةٍو

غ ؤزل م  هام  ؼ  ٍُو  ( 2010  2005 ) الٟتةر  بلةى  بالنؿة    الٛاٍػ  ال٨هغباثُ  اإلانكأت  تٍٗؼ

ة٘ بُٛة  التنُٟةظ موية٘ فةي اؾةتدناجي اؾةتخ اعي  بغنةامج  يةٗت ٣ٞةض  ؤلانتازُة  ٢ةضعاتها ٞع

                                                           
1 - Www. sonelgaz .com.dz. Consiltation le 05/03/2016. 
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 ٖلةى  الٗ ةل ؤ٢ةوى،  زٗ هةا  الٛةاػ ل ٨هغبةاء النا٢ ة  قة ٩اتها   ٨خُة٠ بال٨هغبةاء الخانة 

 .٦ظل٪ ػباثنها بلى اإلاوزه  زضماتها   دضًذ  دؿح 

 الت  اإلاناٞؿ  موازه  ٖلى  ٣وى  ل٩ي  ناٞؿُ  ماؾؿ  تٛض  ؤ  هو ؾون ٛاػ َ  وح

ٞة٤، فةي مالمدهةا   ةوح  الخ ؿة  اإلاتٗةام ح  ؤًٞةل بةح  مة  اإلانٓةوع  ألامةض فةي  ٩ةو    ؤ  ألا

.اإلاتوؾِ ألابٌُ ال دغ خوى في ل ٣ُإ التابٗح 
(1) 

I-3 )املؤضطة أَداف: 

 ٖلى موػٕ صًناع م ُاع  ز ؿح  ب اث  عؤؾ الها ؤؾهم، طات قغ٦  ؾون ٛاػ تٗتبر

 ص    الض ل    دغعها  ٨تتبها صًناع م ُو   ؾهم ٧ل ٢ُ   (150000) ؾهم ؤل٠  ز ؿح  ماث 

 .ؾواها

 :ًلي ما  د٤ُ٣ بلى ؾون ٛاػ  تهضٝ

 ٣ها؛   وػَٗها  ن٣ ها الخاعر في ؤ  الجؼاثغ في ؾواء ال٨هغباء بنتار   تؿٍو

 نُ ؛ الؿو١  خازات لت  ُ  الٛاػ ن٣ل  الَو

 َ٘٣ه؛ الخاعر في ؤ  الجؼاثغ في ؾواء ال٣نوات ٍَغ٤ ٖ  الٛاػ  وػ   تؿٍو

 غ  ؤنواٖها؛ ب٩ل الُا٢ٍو  الخضمات   ٣ضًم  ٍُو

  خ ُنه؛   غ٢ُته ل ُا٢   مهضع ق٩ل ٧ل صعاؾ   

 غ   ٧ل  الٛاٍػ  ال٨هغباثُ  بالهناٖات م اقغ ٚحر ؤ  م اقغ ٖال٢  له نكاٍ ٧ل  ٍُو

 ٧انت مه ا ٖ  ُ  ٧ل ٖام   بهٟ  لؿون ٛاػ، منٟٗ  ٖنه  تر ب ؤ  ً ٨  نكاٍ

 ٖ  ال دذ الؾُ ا الكغ٦  بهضٝ م اقغ  ٚحر ؤ  م اقغ  بهٟ   غ  ِ َ ُٗتها

   وػَٗها؛  بنتازها  اؾت٨كاٞها اإلادغ ٢ات

 غ  زؼاثٍغ  قغ٧ات م٘ الجؼاثغ زاعر ؤ  الجؼاثغ في اإلاكتر٦  ألٖا ا٫ م  ق٩ل ٧ل  ٍُو

 ؤزنبُ ؛ ؤ 

 حرها ؤؾهم خ٣ُ   ٧ل  خُاػ  مؿاه ات  ؤزظ ٞغ ٕ بنكاء  في اإلان٣ول  ال٣ُم م  ٚ 

 .الخاعر في ؤ  الجؼاثغ في بنكائها ؾِتم ؤ  موزوص  قغ٦  ٧ل

I-4 )ضىهلغاس أَمية: 

                                                           
1 - Www. sonelgaz .com.dz. Consiltation le 05/03/2009. 
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نُ  اإلااؾؿات ؤهم بح  م  ؾون ٛاػ تٗتبر  خُذ ُٞه تٗ ل الظي باإلاجا٫ ٢ُاؾا الَو

ن  التراب ؤٚ ب ٌُٛي   الؿ٩ا  ٚ بؤ نكاَها ً ـ  بٗض الخالخ  اإلاغ    في  إتي ٦ ا الَو

 .ألٖا ا٫ ع٢م خُذ م   نُٟا٫ ؾونُغا٥

(II) ومهامها:  للمؤضطة املطير" الهيئات 

 ؤلاصاع ، مج ـ الٗام ، الج ُٗ  :التالُ  الهُئات ؾون ٛاػ مج ٘ تؿُحر ٖلى ٌكٝغ

 .2002ُٟٞغي  05 في الهاصع 01  02 ع٢م الغثا    اإلاغؾوم خؿب الٗام الغثِـ اإلاضًغ

II-0 )العامة لجمعيةا: 

 : (1) هم الوخُض اإلاؿاهم باٖت اعها الض ل  م خلي م  الٗام  الج ُٗ   ت٩و   -0

 بالُا٢ ؛ اإلا٩ ٠ الوػٍغ 

 باإلاالُ ؛ اإلا٩ ٠ الوػٍغ 

 الض ل ؛ ب ؿاه ات اإلا٩ ٠ الوػٍغ 

 الج هوعٍ ؛ عثاؾ  م خل 

 ترؤؾها بالتسُُِ، اإلا٩ ٟ  اإلااؾؿ  ٖ  اإلاؿا ٫  .بالُا٢  اإلا٩ ٠ الوػٍغ ٍ 

 .الج ُٗ  ؤمان  اإلااؾؿ   تولى ٦ ا الٗام ، الج ُٗ  لؿون ٛاػ الٗام اإلاضًغ الغثِـ ًدًغ

  :التالُ  اإلاؿاثل مٗالج  الٗام  الج ُٗ   تولى  -6

 ل نكاَات؛ الٗام  البرامج 

 غ  ؛(COMMISSAIRES AUX COMPTES)ال٣انونُح   اإلاالُح  اإلاغازٗح   ٣اٍع

   ُاإلاد٣٣ ؛ النتاثج  خؿابات الكغ٦  خه 

 ألاعباح؛  سهُو 

 سًُٟه؛  ػٍاص ه الكغ٦  عؤؾ ا٫ ٞتذ   

  الخاعر؛  في الجؼاثغ في اإلاؿاه ات  ؤزظ الكغ٧ات بنكاء 

  ال٣انونُح ؛ اإلاالُح  اإلاغازٗح  تُٗح 

 ألاؾا   ؛ ال٣انو   تٗضًل ا٢تراح 

  لؿون ٛاػ اإلا٣غ تُٛحر. 

                                                           
 .اإلااؾؿ  عثاؾ   نُٓم   بتنُٓم الخام 9 اإلااص  ، 195- 02 ع٢م الغثا    اإلاغؾوم - 1
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 ص ع  في ؾن  ٧ل ألا٢ل ٖلى  اخض  مغ   جت ٘ الٗام  الج ُٗ  ؤ  بلى ؤلاقاع    جضع

  .عثِؿها م  اؾتضٖاء ٖلى بناءا ألامغ ا٢تط ى ٧  ا ٖاصً  ٚحر ص ع   في ٖاصً 

 م  بُ ب ؤ  عثِؿها م  ب  اصع  ٖاصً  ٚحر ص ع  ت٣ٗض ؤ  الٗام  للج ُٗ  ٍ  ٨ 

 ال٣انونُح  اإلاالُح  اإلاغازٗح  ال٣انوني )ؤ  اإلاالي اإلاغاز٘ م  ؤ  ألا٢ل ٖلى ؤًٖائها م  اجنح 

 .الٗام اإلاضًغ الغثِـ م  بُ ب ؤ   اخض( مغاز٘ م  ؤ٦ثر هنا٥ ٧ا  بطا

II-6 )إلادار" مجلظ: 

ًاء م  ؤلاصاع  مج ـ ًت٩و   -1   :آلا ُح  ألٖا

 بالُا٢ ؛ اإلا٩ ٟ  الوػاع  ٖ  م خل 

 باإلاالُ ؛ اإلا٩ ٟ  الوػاع  ٖ  م خل 

 بالتجاع ؛ اإلا٩ ٟ  الوػاع  ٖ  م خل 

 الض ل ؛ ب ؿاه ات اإلا٩ ٟ  الوػاع  ٖ  م خل 

 اإلاد ُ ؛ بالج اٖات اإلا٩ ٟ  الوػاع  ٖ  م خل 

 بال ِئ ؛ اإلا٩ ٟ  الوػاع  ٖ  م خل 

   ل ٗ ا٫؛ (2 ) اجنح  م خ ح 

 لؿون ٛاػ؛ الٗام اإلاضًغ الغثِـ 

  لؿون ٛاػ؛ التاب٘ ال٨هغباء ن٣ل لٟغ ٕ الٗام اإلاضًغ الغثِـ 

 لؿون ٛاػ؛ التاب٘ الٛاػ ن٣ل لٟغ ٕ الٗام اإلاضًغ الغثِـ 

 لؿون ٛاػ؛ التابٗ  ؤلانتار ٞغ ٕ ألخض ٖام مضًغ عثِـ 

 لؿون ٛاػ التابٗ  التوػَ٘ ٞغ ٕ ألخض ٖام مضًغ عثِـ. 

 اإلاضًغ   الغئؾاء ًدًغ ٦ ا لؿون ٛاػ، الٗام اإلاضًغ الغثِـ ؤلاصاع  مج ـ ًترؤؽ

جت ٘ اؾتكاعي، بغؤي ؤلاصاع  مج ـ ؤقٛا٫ ؾاب٣ا اإلاظ٧وع  ل ٟغ ٕ الٗام و    في اإلاج ـ ٍ 

ن  التراب م  م٩ا  ؤي  الكغ٦ ، مهلخ  طل٪  ُ  ت ٧  ا عثِؿه م  اؾتضٖاء ٖلى بناء الَو

لى  ( ؤًٖاثه.1/3ج ذ ) َ ب ٖلى بناءا ًجت ٘ ؤ  ٍ  ٨  الؿن  مغات في (4 ) ؤعب٘ ألا٢ل ٖ 

وا٤ٞ ؤلاصاع  مج ـ ًضعؽ -2  ًإتي:  ما ٖلى الخهوم  زه ٖلى ٍ 

 ٘  ل نكاَات؛ الٗام  البرامج مكاَع

 اإلاحزانُ ؛ 
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 ٘  اإلاد٣٣ ؛ النتاثج  خؿابات الكغ٦  خهُ   مكاَع

 ٘  الكغ٦ ؛ ٣ٖوص مكاَع

 اإلاؿاه ات  ُ   اإلاالُ ؛ اإلاهٞغ

 ٘  اإلاا٫؛ عؤؽ ٞتذ مكاَع

 ٘  الخاعر؛  في الجؼاثغ في الكغ٦  عؤؾ ا٫ في  اإلاؿاه   الكغ٧ات بنكاء مكاَع

 الضازلي؛  نٓامها الج اُٖ   ا ٟا٢ُاتها ل  اؾؿ  الٗام التنُٓم 

 اعات ؤزوع  نٓام  .ال٣ُاصً  ؤلَا

٘ بضعاؾ  ؤلاصاع  مج ـ ٣ًوم  الٗام  الج ُٗ  بلى ٍ   ٜ ٖ يها،  اإلاوا٣ٞ  اإلاكاَع

٘  مج ـ ً  ٜ ٦ ا الٗام ، الج ُٗ  ازتهام م  ٖ يها النهاثُ  اإلاوا٣ٞ  تٗض الت  اإلاكاَع

غا الٗام  الج ُٗ  بلى ؤلاصاع   الج ُٗ  طل٪ َ  ت  ٧  ا الؿن ، في مغ  التؿُحر ٖ   ٣ٍغ

 .الٗام 

  د٤ُ٣ في تؿاهم الت  ألانكُ  ؾون ٛاػ   اعؽ ؤ  ٖلى ؤلاصاع  مج ـ ٌؿهغ

 .بها اإلاٗ و٫   التنُٓ ات ل ٣وانح  الهاعم الاخترام بَاع في ؤهضاٞها

II-3 )العام املدًز الزئيظ:  

  بصاع  تؿةُحر لُتةةولى الؿة ُات ؤ ؾةة٘ الٗةام اإلاةةضًغ ل ةغثِـ ؤلاصاع  مج ةـ ًسةو٫ 

ٗةض نةالخُا ه، مة  زةؼء ؤ  ب٩ةل ٩ً ٟهةم  مؿةاٖضً  بنةواب الاؾةتٗان  ٍ  ٨نةه ؾةون ٛاػ  َ 

 ٍ  ةاعؽ اإلاضنُة  الخُةا  ؤٖ ةا٫ ٧ةل فةي ؾةون ٛاػ ً خةل ٦ ةا ل كةغ٦  الٗةام الؿةحر ٖة  مؿةا ال

 الكغ٦ . مؿتسضمي ٖلى الؿ  ُ  الؿ ُ 

تةه الةظي الانت٣ةا٫ ب   يةغ ع     ُةه 195  02 الغثا ة   اإلاغؾةوم ب وزةب الكةغ٦  ٖٞغ

 ؤ زبهةا التة  ال٣ُةإ لتؿةُحر الجضًةض  ال٣واٖةض مة٘ ل ةتالئم نٟؿةها بت٨ُُة٠ ؾةون ٛاػ ٢ُةام

 بلةى اللجةوء  بم٩انُة  اإلاناٞؿة ، بةاب  لةور    ألانكةُ  ألٖا ةا٫ انٟتةاح  الؾةُ ا ال٣ةانو ،

 اإلااؾؿة  ًسةو٫  الجضًةض ألاؾا ة   ال٣ةانو   هةظا ٞةة  ؤزةغى  ناخُة   مة  الخانة ، التؿةاه ُ 

ؿ ذ ؤ٦بر اؾت٣اللُ   ًٟةتذ الازت ةازي هةضٞها  دضًةض ب  ٧ام ة ، مؿةا لُاتها   ةاعؽ بةإ  لها َ 

ةاص  زضًةض ، ؤٞا٢ةا لهةا    ال٨هغبةاء   وػَة٘  ن٣ةل ال٨هغبةاء بنتةار مة  اإلاٗتةاص  ؤنكةُتها ٖلةى ٍٞؼ

غت الٛاػ،  الٗ ةوم ٖلةى  ال٣ُةام اإلادغ ٢ةات، ٢ُةإ فةي  التةضزل الٗ ةل بم٩انُة  لؿةون ٛاػ  ةٞو

 .الجؼاثغ زاعر ؤٖ ا٫ ب  اعؾ 
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(III) والغاس(:  للىهزباء الىػىية ضىهلغاس )املؤضطة في الحىظيم 

ًةم ُة ، قةغ٦  39 ؾةون ٛاػ مج ة٘ ً ة  ٖلةى اإلاج ة٘ ه٩ُ ة    غ ٨ةؼ ٖٞغ  مة  مج ٖو

 :ًلي ٦ ا  لخُهها ً ٨  اإلا اصت التنُٓ ُ 

  ُألام؛ ل كغ٦   ابٗ   اإلاالُ  الهناُٖ  ؤلاؾترا ُج 

 الكغ٧ات  ُ  ًسهها؛ ُٞ ا قغ٦  ٧ل بؾترا ُجُات بتنُٟظ م٩ ٟ  الٟٖغ

 الكغ٧ات  ُ  نتاثج؛ بتد٤ُ٣ م ؼم   هي التؿُحر في اؾت٣اللُ  طات الٟٖغ

 الكغ٧ات في  التضزل التوزُه ًتم  ُ  الٗام  الازت اُٖ  )الج ُٗ  ألازهؼ  ٖبر الٟٖغ

 .ؤلاصاع (  مج ـ

   وػَ٘ بال٨هغباء  اإلاتٗ ٤ 2002 ُٟٞغي  5 في الهاصع 01  02 ع٢م ال٣انو   ٖلى  بناء

 ٞغ ٕ   دضًض   ُحز ٖلى ًا٦ض  ٦ظل٪ ال٨هغباء، إلنتار اإلاناٞؿ  مجا٫ ًٟتذ الٛاػ ٞةنه

 ؾون ٛاػ إلااؾؿ  ؾ ذ الظي ، الش  ء(SPA)ؤؾهم  طات قغ٧ات في ق٩ل ؾون ٛاػ قغ٦ 

ؼ  : هي 2004 ؾن  ٞغ ٕ زضًض  3 ب مج ٗها بتٍٗؼ

 ال٨هغباء  ن٣ل ق ٨  تؿُحر ٕٞغGRTE  ًً : اث٠ ن٣ل  ق ٨  بتؿُحر اإلاتٗ ٣  الْو

  الن٣ل؛  ؤلانتار ؤنٓ   بح    نؿ٤ُ ال٨هغباء،

 الٛاػ  ن٣ل ق ٨  تؿُحر ٕٞغGRTG  ًً : اث٠  الٛاػ، ق ٨  بتؿُحر اإلاتٗ ٣  الْو

ن    ؼ ٍض الؿو١    .اإلااص  بهظه الَو

 ال٨هغباء  إلنتار ؾون ٛاػ ٕٞغSPE ت  ٢ض :ال٨هغباء بنتار  لؿن  الاؾتٛال٫ ص ع  ٖٞغ

ات 4 بةنكاء التوػَ٘ ه٩ُ   بٖاص  2005   ؾِ ، ٚغب مؿت٣  )قغ١، ٖام  مضًٍغ

 (.SPAؤؾهم  طات )قغ٧ات ٞغ ٕ  دٍو ها بلى  م  ٢ض  الٗان  (

 :ًلي ما نظ٦غ ؾون ٛاػ ٞغ ٕ  م 

  الٛاػ،  وػَ٘   ن٣ل   ل ٨هغباء التوػَ٘   الن٣ل باإلنتار، متٗ ٣  :املهىية الضزو   

  :منها نظ٦غ ج انُ  ٞغ ٕ

 ال٨هغباء  بنتار ؾون ٛاػ(SPE). 

 الٛاػ ن٣ل ق ٨  ؾون ٛاػ .(GRTG)  

 الٛاػ  ن٣ل ق ٨  ؾون ٛاػ(SDA). 

 الوؾِ  وػَ٘ ؾون ٛاػ .(SDC)  
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 الوؾِ  وػَ٘ ؾون ٛاػ .(SDE)  

 الٛغب  وػَ٘ ؾون ٛاػ  .(SDO)  

  ا ٖكغ بخضى  ًم   ؤلامضاص   الضٖم  سو :املديؼة املهىية الضزو  نظ٦غ ٖٞغ

 :منها

 ال٨هغباء  في التن ُ    ال دذ مغ٦ؼ.(CREDEG) 

 الٛاػ    ال٨هغباء مجا٫ في الت٩ٍو  مٗهض(IFEG). 

  الم  لت٣نُات الجؼاثٍغ  الكغ٦  (SAT.INFO).ؤلٖا

 الٗ ل  َب ؾون ٛاػ.(SMT) 

  بإما   الٗ ل   الو٢اً  قغ٦.(SPAS) 

  هي ٞغ ٕ ز ؿ  تك ل   :لاغغاٌ فزو : 

  ال٨هغباثُ  ألاقٛا٫ قغ٦.  

 بًجر٢ا.  

 ٦هغ٦ُب.  

 ٦ناٚاػ.  

 التر٦ُب. 

 :مخل ؤزغى  ماؾؿات م٘ قغا٦  في ؾون ٛاػ  ٩و   ؤزغى  ٞغ ٕ في بِن ا

(KAHRAMA)٦هغماء   ؾونُغا٥
()  ،  ٨ُ ، ) ؤزنبُ  ختى   مد ُ  ؤزغى  ٦نضً  ؤمٍغ

.الخبر    الت٨نولوزُ    اإلاهاعات ا٦تؿاب ؤزل م  (ٞغنؿُ 
(1) 

 .لؿون ٛاػ التنُٓم  اله٩ُل اإلاوالي الك٩ل ً ح   

 

 

 

 

                                                           
  -م 300 ٢ةضعها بنتازُة  ٢ةضع  طات ال٨هغبةاء لتولُةض مدُة  إلنجةاػ ؾةونُغا٥   ؾةون ٛاػ بةح  مست ُة  قةغآ  :هزماءه 

 .ال دغ مُاه لتد ُه مؼص ز   ،
1 - http ; Www.sonalgaz.dz/ar/htm. 
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 ضىهلغاس ملجمع الحىظيمي الهييل (:0-3)ركم غيل

 

 2008  ؾون ٛاػ، إلااؾؿ  صاز ُ   جاث٤املصدر: 

(IV) ضىهلغاس: وظائف 

اث٠ لخالج  مدت٨غ  ماؾؿ  هي   مؿاه   قغ٦  ٖ  ٖ اع  ؾون ٛاػ    ؤؾاؾُ  ْ 

 .الٛاػ   ال٨هغباء  وػَ٘ الٛاػ،   ال٨هغباء ن٣ل ال٨هغباء، بنتار :هي

IV-0 )إلاهحاج:  

 انةضمار ٖلةى ؾةون ٛاػ ماؾؿة  ؤزبةر ل تسةٍؼ  ٢ابةل ٚحةر ٦ نتةور ال٨هغبةاء َ ُٗة  ب 

ةل ٖ  ُة  هةو ؤلانتةار النهةاجي، الاؾةتهال٫ ٚاًة  بلةى ؤلانتةار مة  نكةاَاتها ل٩ةل ٧امل  الُا٢ة   دٍو
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ة   الٟةغ ٕ ٖلةى ؤلانتةار ٌكة ل   ٦هغباثُة  َا٢ة  بلةى جةم م٩ُان٨ُُة ، َا٢ة  بلةى اإلااثُة  ؤ  الخغاٍع

 :آلا ُ 

  م٣ُةا اٍ 8   م٣ُةا اٍ 0,35 بةح   تةرا ح بُا٢ة  مولةضا 183 مة  ًت٩ةو   :الـدًشاٌ فـز 

 .ل واخض ل  ولض

  ل  ولةض م٣ُةا اٍ 5 بلةى م٣ُةا اٍ 1 مة   تةرا ح بُا٢ة  مولةضا 34 مة  ًت٩و   :املائي الضز 

 .ل واخض

  20 بح   ترا ح مولض ٧ل َا٢  خُذ مولض، 36 م  مت٩و   هو   :الغاسي  الحزاري  الضز 

 .م٣ُا اٍ  210  م٣ُا اٍ

  196   م٣ُةا اٍ 50 بةح   تةرا ح بُا٢ة  مولةض 20 مة  ًت٩ةو   :البخـاري  الحـزاري  الضـز 

 .م٣ُا اٍ

IV-6 )الىلل:  

 طات زٍُو ٖبر ًتم ال٨هغباء ٞن٣ل الٛاػ   ال٨هغباء ن٣ل م  ٧ل الن٣ل نكاٍ ًسو

 .اإلاتوؾِ الًِٛ طات زٍُو بلى باإلياٞ  (60KV , 220KV, 400KV)الًِٛ الٗالي 

 الالػمة  بال٨ ُةات الؿةو١  بتز ٍةض ؾةون ٛاػ ماؾؿة  ٞت٣ةوم الٛةاػ ن٣ةل ًسو ُٞ ا ؤما

ُةذ ؾةونُغا٥، ماؾؿة  ٚةاػ مة   ٧ةا  ؾةواء الٛةاػ لن٣ةل هامة  قة ٨  ؾةون ٛاػ ؤنكةئت خ

 .اإلانسٌٟ ؤ  اإلاتوؾِ ؤ  الهناُٖح ، ل  كتر٦ح  اإلاوزه الٗالي لًِٛ

IV-3 )الحىسيع:  

 يةِٛ طات  ٧ةابالت بسُةٍو  الٛةاػ ال٨هغبةاء مة  ٧ةل بتوػَة٘ ؾةون ٛاػ ماؾؿة   ٣وم

 .الٛاٍػ    ال٨هغباثُ  بالُا٢  الهٛاع ػباثنها الختُازات    ُ   متوؾِ منسٌٟ

 يةِٛ طات بكة ٩ات الهةناُٖح  قةغ٧ائها ال٨هغبةاء  وػَة٘ ًسةو ُٞ ةا ؾةون ٛاػ  ةؼ ص

 الًةِٛ بكة ٩ات  ةؼ صهم اإلاتوؾةُ  ألاه ُة  ط ي  الهةناُٖح  الؼبةاث  ؤ  ٞدةح  مغ ٟة٘

ُح  الٗاثالت ؤما اإلاتوؾِ،   .منسٌٟ بًِٛ ٞتز صهم  الخٞغ

 :في  ت خل ػباثنها م  ؤنوإ جالج  اختُازات الٛاػ  وػَ٘ ٖنض ؾون ٛاػ   ب  خح  في

  اإلاغ ٟ٘؛ الًِٛ بك ٩ات تٛظًتهم ًتم الظً  الهناُٖح  الؼباث 



 دراضة خالة "الحيبؤ باملبيعات" مؤضطة ضىهلغاس  الضصل الثالث:

203 

 

  الًةِٛ بكة ٩ات تٛظًتةه  ةتم الةظً    اإلاتوؾةُ  ألاه ُة  ط ي  الهةناُٖح  الؼبةاث 

 اإلاتوؾِ؛

 ُح    الٗاثالت  .منسٌٟ بًِٛ تٛظًتهم  تم الظً  الخٞغ
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ػــــــــزهة ل" ELCالىهزبــــــــاء املىحهــــــــة للؼــــــــا  العــــــــائالت " بمبيعــــــــات (: الحيبــــــــؤ 6املبدــــــــث )

 ضىهلغاس

٣ةة  الكةة ٩ات Box Jenkinsهةةظا اإلا دةةذ ؾةةنُ ٤ منهجُةة  " فةةي ٍغ الٗهةةبُ  ل تن ةةا " َ 

 فةةةي " لكةةةغ٦  ؾةةةون ٛاػ  هةةةظا ل٩ونهةةةا ELCب٨ ُةةة  م ُٗةةةات ال٨هغبةةةاء مةةة  نةةةن٠ "
ً
ألا٦ثةةةر ع ازةةةا

هةةةظا اإلاجةةةا٫  ألانؿةةةب بالنؿةةة   لُ ُٗةةة  اإلانتةةةور  اإلااؾؿةةة ،  ؾةةةندا ٫ فةةةي ألازحةةةر اإلاٟايةةة   

 ُٞ ا بُنه ا  ا٢تراح ألا٦ثر ص٢  بالنؿ   ل  اؾؿ .

(I) ثؼبيم مىهجية "Box Jenkins" " للحيبؤ باملبيعاتELC": 

  ٣  : (1)ٖلى اإلاغاخل التالُ  Box, Jenkins ستهغ ٍَغ

  ال ُاني لضال  الاع  اٍ الظاتي البؿُِ  الجؼجي.التد ُل 

 . ُ نٕؼ اإلاتٛحرات اإلاوؾ 

 . التد ُل ال ُاني لضال  الاع  اٍ الظاتي البؿُِ  الجؼجي اإلاّٗضل 

  صعاؾ  الاؾت٣غاٍع  باؾتسضام ازت اع(Philips Perron)   ؤ(ADF) . 

 دضًض الضعزات لة P   Q ّٗضل  ؤ  صال  باؾتسضام بُا  صال  الاع  اٍ الظاتي اإلا

 الٟغ ١.

  ٣ضًغ الن وطر ARIMA(P, I, Q). 

 .ازت اع ص٢  الن وطر 

 .التن ا 

 

I-0 ثدليل وصضي وبياوي للطلطلة لاصلية )ELC : 

 اإلاتوؾةِ الٗةالي الًةِٛ ؤنةوإ ٖلةى اٖت ةاصا الٛاػ   ال٨هغباء بُ٘ ٖلى ؾون ٛاػ تٗت ض

الكةةهٍغ  مةة  ال٨هغبةةاء نةةن٠  اإلا ُٗةةات حجةةم  ُةةوع  ًوضةةر التةةالي  الجةةض ٫   اإلاةةنسٌٟ،

 .2015 -2010الؿنوات  زال٫الًِٛ اإلانسٌٟ اإلاوزه ل ٗاثالت 

 

 

                                                           
 .1998مولود حشامن، "مناذج التنبؤ قصري املدى". ديوان املطبوعات اجلامعية، ص:  -1
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 ELCاملبيعات الػهزية للىهزباء للؼا  العائالت (: 0-3الجدٌو ركم )

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 2580,6 2304,6 2117,4 1865,4 1887 1668 Janvier 

2151,6 1954,2 1839 1836 1614,6 1452 Février 

2182,8 1932,6 1645,2 1597,2 1441,2 1311 Mars 

2418,6 2298 2073 1809,6 1654,8 1557 Avril 

1999,2 1754,4 1674,6 1537,2 1385,4 1375,8 Mai 

1875,6 1694,4 1438,8 1237,8 1339,8 1293 Juin 

2707,2 2677,8 2158,2 2085 1795,8 1668,6 Juillet 

3609,9 3373,2 2748 2243,4 1872,6 1872,6 Août 

2536,8 2401,8 2092,8 1709,4 1566 1506,6 Septembre 

2776,8 2550 1975,8 1846,2 1907,4 1907,4 Octobre 

2340,6 2215,2 2034,6 1829,4 1576,2 1576,2 Novembre 

1919,4 1797 1569,9 1546,2 1514,4 1514,4 Décembre 

 GHTاملصدر: كطم املالية واملداضبة الىخد" 

الجةةةةةةةةض ٫ التةةةةةةةةالي ًوضةةةةةةةةر ٦ ُةةةةةةةة  اإلا ُٗةةةةةةةةات الكةةةةةةةةهٍغ  مةةةةةةةة  ال٨هغبةةةةةةةةاء اإلاوزهةةةةةةةة  ل٣ُةةةةةةةةإ 

 .2015بلى صٌؿ بر  2010م  زانٟي  ELCالٗاثالت 

 ً ٨   هن٠ُ اإلاتٛحرات اإلاؿتٗ    في الضعاؾ  ٦ ا ًلي: 

 ( اإلاتٛحر اإلاؿت٣ل هو ألانؿبt.) 

  اإلاتٛحر التاب٘ هي( ٦ ُ  اإلا ُٗاتv.) 

 Vi = f (t)ٖ  ُه  إزظ الضال  الك٩ل التالي: 

 .Eviews08 ؾٝو نؿتٗح  في هظه الضعاؾ  ببرنامج 

 ت خل في ٦ ُات اإلا ُٗات الكهٍغ  م  ال٨هغباء اإلاوزه  ل٣ُإ  (ELC)ب  الؿ ؿ   

ؿةةةة بر بلةةةةى صٌ 2010مكةةةةاهض  م تةةةةض  مةةةة  زةةةةانٟي  72 اإلادةةةةضص  بةةةةةة (GHT)الٗةةةةاثالت اإلا٣ةةةةضع  بةةةةةة

 2012سةةةةةةج ت فةةةةةةي زةةةةةةوا  1237080 ٢ُ ةةةةةة  صنُةةةةةةا ٢ةةةةةةضعها  1855080ب توؾةةةةةةِ ٢ةةةةةةضعه  2015
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 تكةتت ٢ةُم هةظه الؿ ؿة   ٖنةض متوؾةُها  2015فةي ؤ ت  3609090 ٢ُ   ٢هوى ٢ةضعها 

ات 462.95بةةاندغاٝ مُٗةةاعي ٢ةةضعه   هةةو مةةا ٌُُٗنةةا ٨ٞةةغ  خةةو٫ صعزةة  ٖةةضم  جةةانـ مؿةةتٍو

 الؿ ؿ   ٍ  ٨    خُل بُانات الؿ ؿ   في اإلاندنى ال ُاني التالي: 

 ELC(: املىدنى البياوي لحؼىر مبيعات الىهزباء "6-3الػيل )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالباملصدر: مً إعداد ال

 زةةوص  نالخةةELFٔ  ُٗةةات اإلاندنةةى ال ُانُ  غ ٖةة ةمةة  زةةال٫ الكةة٩ل ال ُةةاني الةةظي ٌٗ ةة

ٖةةةةض  ٖوامةةةةل ٧اإلاوؾةةةة ُ   الٗكةةةةواثُ ،  التةةةة  انتةةةةواءات ؤ   ظبةةةةظبات خةةةةاص  ٌٗةةةةوص ؾةةةة بها بلةةةةى 

 تٗوص خؿب مؿحر الوخض  بلى ازتالٝ ال٨ ُات اإلاؿته ٨  بح  ٞهو٫ الؿن .

ةةةةاص  الن ةةةةو  الخةةةةٔ ؤًًةةةةا  زةةةةوص ا جةةةةاه ٖةةةةام متزاًةةةةض مةةةة٘ مةةةةغ ع الةةةةؼم   بٗةةةةوص هةةةةظا لٍؼ  ٍ

ةض  الضً ٛغافي  الانتكاع الواؾة٘ الؾةتسضام الوؾةاثل  ألاص ات ؤلال٨تر نُة  الخضًخة  م ةا ًٍؼ

م  اؾتهال٥ ال٨هغباء ٖلى نُا١  اؾ٘، ٦ ا ًالخٔ ؤنه ال ً ٨  خهغ اإلاندنةى بةح  زُةح  

ح   هةةظا ماقةةغ ٖلةةى ؤ  مغ٦ ةةات الؿ ؿةة   الؼمنُةة  طات ٖنانةةغ زضاثُةة  م ةةا ًةةضٞٗنا  متةةواٍػ

 خهاثُ  ل ٨ك٠ ٖنها.الؾتسضام ألاص ات ؤلا 
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I-6)الطلطلة لاصلية "غيل  لحىسيع و  الاخحبارات إلاخصائيةELC:" 

I-6-0" اخحبار )Jarque Berra :للحىسيع الؼبيعي " 

" ل توػَةة٘ الُ ُعةةي Jarque Berraالزت ةةاع التوػَةة٘ الُ ُعةةي ل ؿ ؿةة   ن٣ةةوم بازت ةةاع "

 (.02-٦3 ا هو م ح  في الك٩ل ع٢م )

 "Jarque Berraاخحبار  "(: 3-3الػيل )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالباملصدر: مً إعداد ال

ةا ٖلةى   0تؿةا ي  "Jarque Berraمة  الكة٩ل نالخةٔ  ؤ  اخت الُة  " ال  ست ة٠ زوهٍغ

ٞاننةةةةا ن٣ ةةةةل الٟغيةةةةُ  الٗضمُةةةة  التةةةة   ةةةةنو ا  الؿ ؿةةةة    ٖ  ُةةةةه %5الهةةةةٟغ ؤي ؤنةةةةٛغ مةةةة  

 .الؼمنُ  ال  ت ٘ التوػَ٘ الُ ُعي 

I-6-6" اخحبار )Buys Bollot للىػف عً غيل الطلطلة " 

ة٤  ٣ةضًغ ٖالٞة  اندةضاع زُُة  بةح  الاندةغاٝ " Buys Bollot"ؾةن٣وم بازت ةاع  ٖةم ٍَغ  هةضا 

 اإلاُٗاعي ل  ٟغصات الكهٍغ    ؾُها الخؿابي خُت ٧انت النتاثج ٦ ا ًلي 
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Observations 72

Mean       1928.058

Median   1855.800

Maximum  3609.900

Minimum  1237.800

Std. Dev.   462.9513

Skewness   1.234245

Kurtosis   4.963426

Jarque-Bera  29.84544

Probability  0.000000
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 ELC(: همى ج الاهددار لالهدزاف املعياري للطلطلة 6-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبال املصدر: مً إعداد

 ست ةةةة٠  هةةةةي à=0,0001اإلاٗ  ةةةة  ( نالخةةةةٔ ؤ  اخت الُةةةة  01مةةة  زةةةةال٫ الجةةةةض ٫ ع٢ةةةةم )

ةةا ٖلةةى الهةةٟغ ) ةةا الاندةةغاٝ اإلاُٗةةاعي 5<زوهٍغ %(، ؤي ؤ  اإلاتوؾةةِ الخؿةةابي ًٟؿةةغ مٗنٍو

 بالتةةةةةةةالي ب  ٢ةةةةةةةُم الٓةةةةةةةاهغ  اإلاضع ؾةةةةةةة  فةةةةةةةي هةةةةةةةظه الخالةةةةةةة  ٖ ةةةةةةةاع  ٖةةةةةةة  يةةةةةةةغب ل٣ةةةةةةةُم مغ٦ ةةةةةةةات 

 "الك٩ل الجضاجي"الؿ ؿ   الؼمنُ  

ELC = T x S x U. 

I-3:ثدليل املىضمية ) 

الةةةةةةةةظي ؾةةةةةةةة ٤  KW ازت ةةةةةةةةاعFisherازت اعل ٨كةةةةةةةة٠ ٖةةةةةةةة  اإلاوؾةةةةةةةة ُ  ؾةةةةةةةةٝو نؿةةةةةةةةتسضم

 في ال٣ؿم النٓغي. مقغخه

I-3-0" اخحبار )Fisher:" 

 ٧انت النتاثج ٦ ا ًلي  EVIEWS.08باؾتٗ ا٫ البرنامج 
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 "Fisherلىػف عً املىضمية لـ"(: اخحبار ا3-3الجدٌو )

 D 8.A  F-tests for seasonality 
 
    Test for the presence of seasonality assuming stability. 
 
                           Sum of      Dgrs.of         Mean 
                          Squares      Freedom        Square       F-Value 
    Between months        15300.5566       11       1390.95969      39.349** 
          Residual          2120.9362       60         35.34894 
             Total         17421.4927       71 
 
            **Seasonality present at the 0.1 per cent level. 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

ةةةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةةةةض ٫ نؿةةةةةةةةةةةةتنتج ؤنةةةةةةةةةةةةه  وزةةةةةةةةةةةةض مغ٦ ةةةةةةةةةةةة  موؾةةةةةةةةةةةة ُ  ٖنةةةةةةةةةةةةض مؿةةةةةةةةةةةةتوى مٗنٍو

       ٢ضعها

I-3-6 اخحبار )K.W: 

 "K.W(: اخحبار الىػف عً املىضمية لــ"4-3الجدٌو )

  : ٧انت النتاثج ٦ ا ًلى EVIEWS.08باؾتٗ ا٫ البرنامج  KW م اختؿاب اخهاثُ  

  Nonparametric Test for the Presence of Seasonality Assuming Stability 
Kruskal-Wallis      Degrees of    Probability 
                   Statistic        Freedom         Level 
                      64.6788          11            0.000% 
            Seasonality present at the one percent level. 

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

ةا ٖة  الهةٟغ ٪5انةٛغ مة   KWالاخت الُة م  الجض ٫ نالخٔ ؤنه  ال  ست ة٠ زوهٍغ

 ٖ  ُه نؿتنتج ؤنه  وزض مغ٦   موؾ ُ .

I-3-3:هش  املىضمية ) 
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٣  اإلاتوؾُات اإلاتدغ٦  خُذ ؾاإلاوؾ ُ  م  ازل  دضًض اإلاٗامالت   نؿتٗ ل ٍَغ

 (.٦4 ا ًوضر طل٪ الجض ٫ )  ٧انت النتاثج EVIEWS.08 صل٪ باؾتٗ ا٫ البرنامج 

 (: املعامالت املىضمية لطلطلة املبيعات5-3الجدٌو )

Date: 08/29/16   Time: 11:01 

Sample: 2010M01 2015M12 

Included observations: 72 

Ratio to Moving Average 

Original Series: ELC 

Adjusted Series: ELCSA 
   
   Scaling Factors: 
   
    1  1.141871 

 2  0.990224 

 3  0.909261 

 4  1.052642 

 5  0.854141 

 6  0.769657 

 7  1.141848 

 8  1.309887 

 9  1.003310 

 10  1.104336 

 11  0.990428 

 12  0.856352 
   
   

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

 (.ELCSAم  اإلاوؾ ُ  ) ( ً ح  اإلاندنى ال ُاني ل ؿ ؿ   الخالُ 3 الك٩ل ع٢م )

 (: املىدنى البياوي للطلطلة الخالية مً املىضمية4-3الػيل )
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 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

 

I-4 دراضة الاضحلزارية للطلطلة )ELCSA: 

ؿةةةةتضزي ؤ   ٩ةةةةو  الؿ ؿةةةة   الؼمنُةةةة  مؿةةةةت٣غ  ت" Box Jenkinsب  َ ُٗةةةة  منهجُةةةة  "

ل ٨كةةةةةة٠ ٖةةةةةة  اؾةةةةةةةت٣غاٍع   KPSS ازت ةةةةةةاع  P.P ازت ةةةةةةاعADF لهةةةةةةظا ؾةةةةةةٝو نؿةةةةةةتسضم ازت ةةةةةةاع 

 P هةةةظا بٗةةةض  دضًةةةض صعزةةة  التةةةإزغ  Eviews08الؿ ؿةةة   الؼمنُةةة   طلةةة٪ باالؾةةةتٗان  ببرنةةةامج 

 .Akoike  Schworz الت   ٣وم بتضنُ  مُٗاع 

I-4-0 اخحبار )ADF "لجذور الىخد ( للطلطلةELCSA:) 

 هةةةةةةةو بغنةةةةةةامج ٣ًةةةةةةةوم باالزت ةةةةةةةاع  (Eviews08)ن٣ةةةةةةوم بتُ ُةةةةةةة٤ هةةةةةةةظا الازت ةةةةةةاع باؾةةةةةةةتٗ ا٫ 

ُةة  مُٗةةةاع التةةةإزحرات ل ؿ ؿةة   الؼمنُةة   بازت ةةاع صعزةة اإلا اقةةغ، خُةةذ ن٣ةةوم  التةة   ٣ةةوم بتضن

AKIAKE  SCHWARZخُذ ٧انت النتاثج ٧التالي 

 اخحبارADF ( (0)الىمى ج): 
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 ((0)الىمى ج ) ADF(: اخحبار6-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 اخحبارADF ( (6)الىمى ج): 

 ((6)الىمى ج ) ADF(: اخحبار7-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 اخحبارADF ( (3)الىمى ج): 

 ((3)الىمى ج ) ADF(: اخحبار8-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

  هحائج اخحبارADF  للطلطلة(ELCSA): 

 لجظ ع الوخض  م ِن  في الجض ٫ التالي:  ADFنتاثج ازت اع

 (ELCSA)للطلطلة  ADF(: هحائج اخحبار 19-3الجدٌو )

      النماذج
     

 النتيجة المقارنة
𝛼      𝛼       𝛼       

 غير مستقرة           4.09- 3.47- 3.10- 3.70- [1النموذج ]

 غير مستقرة           3.52- 2.90- 2.58- 1.26- [2النموذج ]

 غير مستقرة           2.59- 1.94- 1.61- 0.93 [3النموذج ]

 ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 ٧ل م :خُذ ٌكحر 

 (: ن وطر بوزوص جابت  ا جاه ٖام 1الن وطر )

 ٣ِٞجابت (: ن وطر بوزوص 2الن وطر )

 (: ن وطر بض   جابت  ال ا جاه ٖام 3الن وطر )

ةة  ًتطةةر لنةةا ؤ  ٢ةةُم  ADFمةة  زةةال٫ نتةةاثج ازت ةةاع  اإلادؿةةةوب   ADFللجةةةظ ع الوخضٍ 

نةض 1%(  بالنؿة   ل ن ةوطر )1ؤ٦بر م  ال٣ُم الخغز  ٖ  مؿةتوى ) (ELCSA)ل ؿ ؿ     ٖ )

(  بالتةةةةالي ن٣ ةةةةل ٞغيةةةةُ  الٗةةةةضم ؤي  زةةةةوص 3(  )2%( بالنؿةةةة   ل ن ةةةةوطزح  )%10، %5، 1)

هةا ب  ٧انةت مة  نةٕو  ضم اؾت٣غاع الؿ ؿ   الؼمنُ   لتدضًض نٖو  DSؤ   TSزظ ع  خضً  ٖ 

ةةةةة  ن٣ةةةةاع  بةةةةةح  ؤلاخهةةةةةاثُ  اإلادؿةةةةةوب   اإلاجض لةةةةة  با % 5ل٣ُ ةةةةة  اإلاُ ٣ةةةةة  ٖنةةةةةض مؿةةةةةتوى مٗنٍو

بالنؿةة     |    | |    |بالنؿةة   ل ن ةةوطر ألا ٫  نجةةض ؤ     |    | |    |ؤ   ٞنجةةض 

تؿةةةةةا ي  خُةةةةةذ٦ ةةةةةا ًالخةةةةةٔ بةةةةةا  اخت الُةةةةة  مُةةةةةل الا جةةةةةاه الٗةةةةةام مٗنةةةةةوي  (3(  )2ل ن ةةةةوطر )

 ) ا  نجضٞ( 1الن وصر م  زض ٫ ) 0.0010
          ٪

). 

ٞةة  الؿ ؿة   مدةل الضعاؾة   واٞة٤ الؿةحر ع   ADF في هظه الخال  َ  ٣ا إلانهجُ  

TS   ٣ةةةةةة اإلاٗغ ٞةةةةةة  بوزةةةةةةوص مغ٦ ةةةةةة  ا جةةةةةةاه ٖةةةةةةام،  منةةةةةةه الؿ ؿةةةةةة   ٚحةةةةةةر مؿةةةةةةت٣غ   ؤخؿةةةةةة  ٍَغ

هةةا مةة  الؿ ؿةة    (ELCSA)الؾةت٣غاع الؿ ؿةة    هةةو ؤ  ن٣ةوم بت٣ةةضًغ صالةة  الا جةةاه الٗةام،  نٖؼ

(ELCSA)  ندضاع التالُ : خُذ ن٣وم بت٣ضًغ مٗاصل  الا              . 

I-4-6 اخحبار )(P.P): 

ةضم ج ةات   ةاً  للخُةإ  P.Pٌؿ ذ ازت اع  بتجا ػ مؿتخنى الاع  اٍ الةظاتي ل  ةواقي ٖ 

 . ADFالٗكواجي الت  ٌٗاني منها ازت اع 

٣ةةة P.P مةةة  ؤزةةةل ازت ةةةاع  الخالجةةة     اإلاغبٗةةةات الهةةةٛغى لت٣ةةةضًغ الن ةةةاطرنؿةةةتٗ ل ٍَغ

 التالُ : 

 (:  زوص جابت  ا جاه ٖام 1الن وطر )

 (:  زوص جابت م٘ ٖضم  زوص ا جاه ٖام2الن وطر )

 (: ٖضم  زوص جابت  ال ا جاه ٖام 3الن وطر )



 دراضة خالة "الحيبؤ باملبيعات" مؤضطة ضىهلغاس  الضصل الثالث:

216 

 

 اخحبارPP ( 0للىمى ج:) 

 (0للىمى ج ) PP(: اخحبار01-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالستعانة ببرنامج  ؼالبالالمصدر: من إعداد 
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 اخحبارPP ( 6للىمى ج:) 

 (6لىمى ج )لPP(: اخحبار00-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  الؼالب املصدر: مً إعداد
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 اخحبارPP ( 3للىمى ج:) 

 (3لىمى ج )لPP(: اخحبار06-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

  هحائج اخحبارPP  للطلطلة(ELCSA): 

 لجظ ع الوخض  م ِن  في الجض ٫ التالي:  PPنتاثج ازت اع

 

 

 



 دراضة خالة "الحيبؤ باملبيعات" مؤضطة ضىهلغاس  الضصل الثالث:

219 

 

 (ELCSA)للطلطلة  PP(: هحائج اخحبار 03-3الجدٌو )

      النماذج
     

 النتيجة المقارنة
𝛼      𝛼       𝛼       

 مستقرة           4.09- 3.47- 3.16- 5.49- [1النموذج ]

 غير مستقرة           3.52- 2.90- 2.58- 1.58- [2النموذج ]

 غير مستقرة           2.59- 1.94- -1.61 0.76 [3النموذج ]

 ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

اإلادؿةةوب    ةةح   PPالجض لُةة  مةة٘ ٢ةةُم  t(  بٗةةض م٣اعنةة  ٢ةةُم 12مةة  زةةال٫ الجةةض ٫ )

اإلادؿةوب  ٖنةض مؿةتوى  PPالجض لُ  ؤ٢ل م  ٢ُ ة   t( ؤ  ٢ُ   3(  )2بالنؿ   ل ن وطر )

ةةةة  ) هةةةةةا  (ELCSA)%(، ٖ  ُةةةةه ٞةةةةةة  الؿ ؿةةةة   10%، 5%، 1مٗنٍو ٚحةةةةر مؿةةةةةت٣غ   لتدضًةةةةض نٖو

ن٣ةةةاع  بةةةح  الاخهةةةاثُ  اإلادؿةةةوب   اإلاجض لةةة  بال٣ُ ةةة  اإلاُ ٣ةةة   DSؤ   TSهةةةل هةةةي مةةة  النةةةٕو 

ةةةةةةة    نجةةةةةةةض ؤ  ( 1بالنؿةةةةةةة   ل ن ةةةةةةوطر ) |    | |    |% ٞنجةةةةةةض ؤ   5ٖنةةةةةةض مؿةةةةةةتوى مٗنٍو

ٗةةام  (3(  )2بالنؿةة   ل ن ةةوطر ) |    | |    |   ٦trend ةةا نالخةةةٔ ا  مٗامةةل الا جةةاه ال

ٚحةةةر مؿةةةت٣غ  مةةة   ELCSA(  هةةةضا ٌٗنةةة  ا  الؿ ؿةةة   الؼمنُةة  ٪5مٗنةةوي )الاخت ةةةا٫ ا٢ةةةل مةة  

 . TSنٕو 

 TSٞة  الؿ ؿ   مدل الضعاؾة   واٞة٤ الؿةحر ع   PPالزت اع في هظه الخال  َ  ٣ا 

٣ةة  الؾةةت٣غاع  اإلاٗغ ٞةة  بوزةةوص مغ٦ ةة  ا جةةاه ٖةةام  منةةه الؿ ؿةة   ٚحةةر مؿةةت٣غ   ؤخؿةة  ٍَغ

هةةةا مةةة  الؿ ؿةةة    (ELCSA)الؿ ؿةةة     (ELCSA)هةةةو ؤ  ن٣ةةةوم بت٣ةةةضًغ صالةةة  الا جةةةاه الٗةةةام  نٖؼ

               خُذ ن٣وم بت٣ضًغ اإلاٗاصل   لالندضاع التالُ : 
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I-4-3 اخحبار )KPSS: 

 اخحبارKPSS ( 0الىمى ج:) 

 (0الىمى ج ) KPSS(: اخحبار04-3الجدٌو )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 اخحبارKPSS ( 6الىمى ج:) 

 (6الىمى ج ) KPSS(: اخحبار05-3الجدٌو )

 

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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  هحائج اخحبارKPSS: 

 لجظ ع الوخض  م ِن  في الجض ٫ التالي:  KPSSنتاثج ازت اع

 KPSS(: هحائج اخحبار 06-3الجدٌو )

      النماذج
     

 النتيجة المقارنة
𝛼      𝛼       𝛼       

 غير مستقرة             22 0 22   22   22 [1النموذج ]

 غير مستقرة           ..22 2200 22.0 2.0  [2النموذج ]

 ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

 خُذ ٌكحر ٧ل م : 

 (: ن وطر بوزوص جابت  ا جاه ٖام 1الن وطر )

 (: ن وطر بوزوص جابت 2ِ٣ٞالن وطر )

ؤ٦بةةةةةر مةةةةة  ال٣ةةةةةُم  KPSS( ؤ  ؤلاخهةةةةةاثُ  اإلادؿةةةةةوب  15نالخةةةةةٔ مةةةةة  زةةةةةال٫ الجةةةةةض ٫ )

ةةةةةةةة  ) KPSSالخغزةةةةةةةة   ات مٗنٍو %(،  هةةةةةةةةظا بالنؿةةةةةةةة   ل ن ةةةةةةةةوطزح  10%، 5%، 1ٖنةةةةةةةةض مؿةةةةةةةةتٍو

مؿةةةةةت٣غ   ELCSAٞغيةةةةةُ  الجةةةةةظع الوخةةةةةض ي ؤي بةةةةةإ  الؿ ؿةةةةة    H0 بالتةةةةةالي ن٣ ةةةةةل الٟغيةةةةةُ  

هةةةةا ب  ٧انةةةةت  لالخهةةةةاثُ  اإلادؿةةةةوب   ال٣ةةةةُم ن٣ةةةةاع  ال٣ُ ةةةة  اإلاُ ٣ةةةة   DSؤ   TS لتدضًةةةةض نٖو

٧ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ؤ   TSالخغزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   نؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتنتج ؤ  الؿ ؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ٚحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت٣غ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕو 

 إلعزةةةةةةةةإ الاؾةةةةةةةةت٣غاٍع  ن٣ةةةةةةةةوم بت٣ةةةةةةةةضًغ صالةةةةةةةة  الا جةةةةةةةةاه الٗةةةةةةةةام  [|       | |       |]

ها م  الؿ ؿ   ]  [ ختى نتدهل ٖلى ؾ ؿ   ال واقي.ELCSA نٖؼ

I-4-4) الاضحلزارية للطلطلة  إرحاELCSA: 

 :هش  الاثجاٍ العام 

٣ةةةةة  اإلاغبٗةةةةةات الهةةةةةٛغى ن٣ةةةةةوم بجةةةةةٕز الا جةةةةةاه الٗةةةةةام  هةةةةةظا باؾةةةةةتسضام  باؾةةةةةتٗ ا٫ ٍَغ

 ٦ ا ًوضر الجض ٫ التالي:  Eviews08بغنامج 
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 بؼزيلة املزبعات الصغزي  (: ثلدًز دالة الاثجاٍ العام07-3الجدٌو )

ELCSA=14.56T+1374.8 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

اي لةةه صاللةة  اخهةةاثُ  ٧ةةا ا  مٗاهةةل  ٪5ا  مٗامةةل الا جةةام الٗةةام ا٢ةةل مةة  نالخةةٔ 

فةةةي الجؼاثةةغ ٖ  ُةةةه  مةة  تٛحةةةر م ُٗةةات ال٨هغبةةاء٪84.6اي ا  الةةؼم  ًٟؿةةةغ  R=0.846التسضًةةض 

ج مب ؿةةةاٖض  بغنةةةا   ELCSATمةةة  ازةةةل نةةةٕؼ الا جةةةاه الٗةةةام البةةةض مةةة  خؿةةةاب ؾ ؿةةة   ال ةةةواقي 

Eviews08   دهةةةة نا ٖلةةةةى الؿ ؿةةةة   الجضًةةةةض ELCSAT  النا جةةةة  اإلات خ ةةةة  فةةةةي اإلاندنةةةةى ال ُةةةةةاني

 التالي: 

 (: املىدنى البياوي لطلطلة البىاقي.5-3الػيل ركم )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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ِ جابةةت    ةةاً  جابةةت ؾةةنالخةةٔ ؤ  اإلاُةةل ال٨لةةي إلاندنةةى الؿ ؿةة   ًتظبةةظب خةةو٫ متو 

اؾةةةةت٣غاٍع  الؿ ؿةةةة   الؼمنُةةةة  إلاغ٦ ةةةة  الا جةةةةاه الٗةةةةام  اإلاغ٦ ةةةة  بضاللةةةة  الةةةةؼم  م ةةةةا ٌٗبةةةةر ٖةةةة  

 الٟه ُ 0

ٖلةةةةةى  ADF  PP  KPSS ل تإ٦ةةةةةض مةةةةة  اؾةةةةةت٣غاٍع  الؿ ؿةةةةة   ن٣ةةةةةوم باؾةةةةةتٗ ا٫ ازت ةةةةةاع 

 )ل  واقي(. ELCSATالؿ ؿ   الجضًض  

  اخحبارADF  لطلطلة البىاقي(ELCSAT): 

 (07-3)(: الجدٌو 0اخحبار الىمى ج ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 ( 18-3)(: الجض ٫ 2ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 (19-3)(: الجض ٫ 3ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبال املصدر: مً إعداد

  هحائج اخحبارADF  للطلطلةELCSAT 

 باليطبة للطلطلة املعدلة ADFهحائج اخحبار (:61الجدٌو )

      النماذج
     

 النتيجة المقارنة
𝛼      𝛼       𝛼       

 مستقرة           4.09- 3.47- 3.16- 3.70- [1النموذج ]

 مستقرة           3.52- 2.90- 2.58- 3.74- [2النموذج ]

 مستقرة           2.59- 1.94- 1.61- 3.77- [3] النموذج

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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ؤنةةةةٛغ مةةةة  ال٣ةةةةُم  ADFمةةةة  زةةةةال٫ الجةةةةض ٫ نالخةةةةٔ ؤ  ٧ةةةةل ؤلاخهةةةةاثُ  اإلادؿةةةةوب  لةةةةة 

ةةةةة   %(  هةةةةةظا بالنؿةةةةة   ل ن ةةةةةاطر الةةةةةخالث ٖ  ُةةةةةه 10%، 5%، 1)الخغزةةةة  ٖنةةةةةض مؿةةةةةتوى مٗنٍو

 Boxتٗتبةةر ؾ ؿةة   مؿةةت٣غ  ٢اب ةة  لالؾةةتٗ ا٫ فةةي التن ةةا َ ٣ةةا إلانهجُةة  " ELCSATالؿ ؿةة   

Jenkins." 

  اخحبارPP  لطلطلة البىاقي(ELCSAT): 

 (21-3)(: الجض ٫ 1ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 ( 22-3) (: الجض ٫ 2ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 ( 23-3) (: الجض ٫ 3ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

  هحائج اخحبارPP  للطلطلةELCSAT 

 باليطبة للطلطلة البىاقي PPهحائج اخحبار (:64-3الجدٌو )

      النماذج
     

 النتيجة المقارنة
𝛼      𝛼       𝛼       

 مستقرة           4.09- 3.47- 3.16- 5.49- [1النموذج ]

 مستقرة           3.52- 2.90- 2.58- 5.53- [2النموذج ]

 مستقرة           2.59- 1.94- 1.61- 5.57- [3النموذج ]

 ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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ؤنةةةةٛغ مةةةة  ال٣ةةةةةُم  PPمةةةة  زةةةةال٫ الجةةةةض ٫ نالخةةةةٔ ؤ  ٧ةةةةل الاخهةةةةاثُات اإلادؿةةةةوب  لةةةةة

ةةةة    هةةةةظا بالنؿةةةة   ل ن ةةةةاطر الخالجةةةة  ٖ  ُةةةةه  %(10%، 5%، 1)الخغزةةةة  ٖنةةةةض مؿةةةةتوى مٗنٍو

 ".Box Jenkinsمؿت٣غ   ٢اب   لالؾتٗ ا٫ في التن ا َ ٣ا إلانهجُ  " ELCSATالؿ ؿ   

  اخحبارKPSS  لطلطلة البىاقي(ELCSAT): 

 ( 25-3) (: الجض ٫ 1ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 (26-3) (: الجض ٫ 2ازت اع الن وطر ) -

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

  هحائج اخحبارKPSS  للطلطلةELCSAT 

 ٌ  باليطبة لطلطلة البىاقي KPSSهحائج اخحبار  :(67-3) الجدو

      النماذج
     

 النتيجة المقارنة
𝛼      𝛼       𝛼       

 مستقرة           0.21 0.14 0.11 0.04 [1النموذج ]

 مستقرة           0.73 0.46 0.34 0.22 [2النموذج ]

 ؼالبالإعداد املصدر: مً 
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I-5) الؼىيلةاهز" ذال اخحبار: 

 الؼىيلةاهز" ذال اخحبار : (68-3) ركمالجدٌو 

TESTS : 

======= 

----  Log Periodogram Regression ---- 

d parameter          0.805007 (0.142628) [0.0000] 

No of observations: 72; no of periodogram points: 36 

I-5) :مزخلة الحعزف 

مةة   (P,Q)نؿةةتُُ٘  دضًةةض اإلاٗةةالم  ELCSATبٗةةض الخهةةو٫ ٖلةةى الؿ ؿةة   اإلاؿةةت٣غ   

 هةةظا ب كةةاهض   ألٖا ةةض  الخاعزةة   ELCSATزةةال٫ صالةة  الاع  ةةاٍ الةةظاتي  الجؼجةةي ل ؿ ؿةة   

 م  مجا٫ الخ٣  خؿب التإزغ اإلاغا٤ٞ ٦ ا ً ح  الك٩ل التالي: 

 ئي لطلطلة البىاقيبيان الارثباغ الذاجي البطيؽ والجش : (6-3الػيل ركم )

 
 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

ل تةةةإزغات ألا٦ثةةةر  AR( نالخةةةٔ ؤنةةةه بالنؿةةة   لالندةةةضاع الةةةظاتي 24مةةة  زةةةال٫ الكةةة٩ل )

ٖ  ُةةةةةةه  (Q=1) بالنؿةةةةةة   ل  توؾةةةةةةِ اإلاتدةةةةةةغ٥ التةةةةةةإزغ ألا٦ثةةةةةةر ؤه ُةةةةةة  هةةةةةةو  (P=2)ؤه ُةةةةةة  هةةةةةةي 

 .AR(1) ،MA(1) ،ARMA(1,1) ،ARMA (2,0) ،ARMA(2,1)مٗٞغ  الؿحر عات التالُ : 
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٦ ةةةةةةةةا   ةةةةةةةةح   Eviewsن٣ةةةةةةةوم بت٣ةةةةةةةةضًغ الن ةةةةةةةةاطر اإلايخهةةةةةةة   طلةةةةةةةة٪ باالؾةةةةةةةةتٗان  ببرنةةةةةةةامج 

 الجضا ٫ التالُ : 

 ARMA (2,1): ثلدًز الىمى ج (69-3) ركمالجدٌو 

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

 ARMA (2,0): ثلدًز الىمى ج (31-3) الجدٌو ركم

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 ARMA (1,0): ثلدًز الىمى ج (30-3) الجدٌو ركم

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

 ARMA (1,1): ثلدًز الىمى ج (36-3) الجدٌو ركم

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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 ARMA (0,1): ثلدًز الىمى ج (33-3) الجدٌو ركم

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

ةةةةةة    مٗةةةةةةالم الن ةةةةةةاطر ل  ٟايةةةةةة   بةةةةةةح  الن ةةةةةةاطر  ٦ غخ ةةةةةة  ؤ لُةةةةةة  ن٣ةةةةةةوم بازت ةةةةةةاع مٗنٍو

Tcol(00001 ،)م٣ ولتةةةةةةةةا  بخهةةةةةةةةاثُا أل  اخهةةةةةةةةاثُ   AR(1) ،MA(1)النا جةةةةةةةة  خُةةةةةةةةذ نجةةةةةةةةض ؤ  

ٌ ٞغيةةةُ  الٗةةةضم التةةة   ةةةض٫ ٖلةةةى ٖةةةضم   0005( ٖلةةةى التةةةوالي ؤنةةةٛغ مةةة  000242)  منةةةه نةةةٞغ

ة  ٖلةى ٨ٖةـ بخهةاثُ   ل ن ةاطر  Tcolمٗنٍو  اإلاٗةالم  بالتةالي مٗةالم الن ةوطر اإلا٣ةضع  مٗنٍو

ARMA(1,1) ،ARMA (2,0) ،ARMA(2,1) .الٛحر م٣ ولح  بخهاثُا 

 ٩و  اإلاٟاي   بُنه ا ٖلى ؤؾةاؽ اإلاٗةاًحر  AR(1) ،MA(1)ٗض ؤ   م الاختٟاّ بالن وطزح  ب

 التالُ :

 مُٗاع(AIC) ًإزظ الن وطر ؤنٛغ ٢ُ   لهظا اإلاُٗاع 

 مُٗاع(SC) ًإزظ الن وطر ؤنٛغ ٢ُ   لهظا اإلاُٗاع 

  مٗامةل التدضًةضR2 ٣ً ةل ًةتم ازتُةاع الن ةوطر بةإ٦بر مٗامةل ل تدضًةض أل  هةظا ألازحةر

٤ُ في الن وطر  زوص  التٞو

  مج ٕو مغب٘ ال واقي ًإزظ الن وطر ألاًٞل بإنٛغ مج ٕو 

 الزتُةةةةةاع الن ةةةةةوطر ألاًٞةةةةةل فةةةةةي صعاؾةةةةةتنا نٗت ةةةةةض ٖلةةةةةى هةةةةةظه اإلاٗةةةةةاًحر الؿةةةةةالٟ  الةةةةةظ٦غ 

 ل ن اطر اإلا٣ ول  م  الناخُ  الاخهاثُ   النتاثج موضخ  في الجض ٫ التالي: 
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 ٌ  ن الىما ج امللترخة: املضاطلة بي( 34-3) ركم الجدو

∑  
  R2 SC AIC Prob 

 الاخحبارات

 الىما ج

1004347 0,14 12,45 12,24 0,00A<0,05 AR(1) 

1061829 0,09 12,49 12,46 0,0242<0,05 MA(1) 

 .AR(1)بتُ ٤ُ هظه اإلاٗاًحر ٖلى الن اطر اإلا٣ضع  نستاع الن وطر 

I-6) :مزخلة ثلدًز واخحبار حىد" الىمى ج 

I-6-0):ثلدًز الىمى ج 

٣ةةة  اإلاغبٗةةةةات الهةةةٛغى    ن٣ةةةوم بت٣ةةةةضًغ الن ةةةوطر باالؾةةةةتٗان  ببرنةةةةامج  باؾةةةةتٗ ا٫ ٍَغ

Eviews :٦ ا ًوضر الجض ٫ التالي 

 ARMA (1,0): ثلدًز الىمى ج (35-3) الجدٌو ركم

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

  بالتالي ً ٨  ٦تاب  الن وطر اإلاتدهل ٖ ُه ٦ ا ًلي: 
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I-6-6):"ملارهة بين الطلطلحين لاصلية وامللدر 

 املىدنى البياوي ملزخلة الحلدًز(:7-3الػيل ركم )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

نالخةةةةٔ مةةةة  زةةةةال٫ الكةةةة٩ل قةةةة ه  ُةةةةاب٤ بةةةةح  اإلاندنُةةةةح : مندنةةةةى الؿ ؿةةةة   ألانةةةة ُ  

(Actuol)   مندنةةةةةةةةى الؿ ؿةةةةةةةة   اإلا٣ةةةةةةةةضع Filled  هةةةةةةةةظا مةةةةةةةةا ٌُُٗنةةةةةةةةا ٨ٞةةةةةةةةغ  ٖةةةةةةةة  ٢ةةةةةةةةو  الن ةةةةةةةةوطر 

 اإلاؿتٗ ل .
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I-6-3) :اخحبار بيان دالة الارثباغ الذاجي البطيؽ والجشئي للبىاقي 

 الذاجي البطيؽ والجشئي للبىاقيبيان الارثباغ (:8-3الػيل ركم )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبال املصدر: مً إعداد

ؤجنةةةةةاء صعاؾةةةةة  الاع  ةةةةةاٍ الةةةةةظاتي نالخةةةةةٔ ؤ  ز ُةةةةة٘ مٗامالتهةةةةةا موزةةةةةوص  صازةةةةةل مجةةةةةا٫ 

ةةةة  ل ؿ ؿةةةة   الؼمنُةةةةة   الخ٣ةةةة   هةةةةظا ٌٗنةةةة  ؤنةةةةةه ٢ةةةةض   ةةةةت ن ظزةةةة  ز ُةةةةة٘ الخهةةةةاثو الجوهٍغ

ELCSAT   ُُةةةه ٞةنهةةةا تٗةةةاني تكوَكةةةا ؤبًُةةةا ٦ ةةةا ؤ  ز ُةةة٘ بخهةةةاث  ٖLjung Box   ؤ٦بةةةر مةةة

 ؤبًُةا  بالتةةالي ٞةة  الن ةوطر م٣ ةةو٫ 5
ب
كةا %  هةظا مةا ًا٦ةةض ؤ  ؾ ؿة   ال ةواقي تٗةةاني تكَو

 ؤخهاثُا ٍ  ٨  اؾتسضامه في التن ا.
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I-6-4) :اخحبار الحىسيع الؼبيعي للبىاقي 

 التوزيع الطبيعي للبواقيمنحنى (:9-3الػيل ركم )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

I-6-5) :املدرج الحىزاري للبىاقي 

 املدرج الحىزاري لطلطلة البىاقي(:01-3الػيل ركم )

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

-300

-200

-100

0

100

200

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ELCSATF ± 2 S.E.

Forecast: ELCSATF
Actual: ELCSAT
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Included observations: 71

Root Mean Squared Error 128.2477
Mean Absolute Error      96.23385
Mean Abs. Percent Error 98.64324
Theil Inequality Coefficient  0.971720
     Bias Proportion         0.000161
     Variance Proportion  0.950294
     Covariance Proportion  0.049545
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Sample 2010M02 2015M12

Observations 71

Mean      -1.987848

Median  -0.608471

Maximum  382.7244

Minimum -277.1190

Std. Dev.   119.7656

Skewness   0.455000

Kurtosis   3.897159

Jarque-Bera  4.830940

Probability  0.089325
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ال٣و٫ با  ؾ ؿ   ال واقي  دا٧ي  اي انه ً ٨ ٪5ا٦بر م    JBنالخٔ ا  اخهاثُ  

كا ابًُا ٖنض مؿتوى مٗنٍو     ت ٘ التوػَ٘ الُ ُعي ٖنض مؿتوى مٗنٍو   ٪10تكَو

15٪ 

I-6-6)  اخحبارARCH :)ًًعدم ربات الحبا( 

ٌ ال  )عدم ربات الحباًً( ARCHاخحبار:(36-3) ركم جدو

 

 EVIEWS.08باالضحعاهة ببرهامج  ؼالبالاملصدر: مً إعداد 

 هضا ما ًجٗ نا ٪5 هي ا٦بر م        0.25=(ًتطر ا  اخهاء 35زال٫ الجض ٫ )م  

ا ٖ  الهٟغ اي ا    𝛼ن٣ ل الٟغيُ  الٗضمُ  ال٣اث   با  اإلاٗ  ات   ست ٠ زوهٍغ

لِؿت م    ELCSAT  اً  الازُاء جابت ٖبر الؼم   بالتالي ٞا  الؿ ؿ   ال واقي 

     اًنها جابت ٖبر الؼم   ARCHالنٕو
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I-7) باملبيعات الػهزية للىهزباء  بؤ يالحELC  6106لطىة: 

 ٌ  6106لحلدًز ملبيعات ا :( 37-3) ركم الجدو

 الحيبؤ املعامالت املىضمية AR(1) الاثجاٍ العام

2438,37693 -69,8289338 1,141871 2704,57627 

2452,94534 -26,7270232 0,990224 2402,49961 

2467,51375 -10,2297677 0,909261 2234,31249 

2482,08216 -3,91544342 1,052642 2608,62237 

2496,65057 -1,4986359 0,854141 2131,21157 

2511,21898 -0,57360287 0,769657 1932,33579 

2525,78739 -0,21954649 1,141848 2883,81459 

2540,3558 -0,08403141 1,309887 3327,46897 

2554,92421 -0,03216302 1,00331 2563,34874 

2569,49262 -0,0123104 1,104336 2837,56961 

2584,06103 -0,0047118 0,990428 2559,32173 

2598,62944 -0,00180344 0,856352 2225,33997 

 ؼالبالاملصدر: مً إعداد 
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بمبيعات  العصبية الاصؼىاعية للحيبؤ لػبىة ثؼبيم أضلىب ا املبدث الثالث:

 املىحهة للؼا  العائالت  ملؤضطة ضىهلغاس ELCالىهزباء 

تٗتبةةةر الكةةة ٩ات الٗهةةةبُ  الانةةةُناُٖ  نٓةةةام مٗالجةةة  ل  ٗ ومةةةات لةةةه م حةةةزات ؤصاء 

ةةةةةة  ٞهةةةةةة   ٣ةةةةةةوم بت خُةةةةةةل الٗال٢ةةةةةةات بةةةةةةح   مُٗنةةةةةة  بإؾةةةةةة وب ًدةةةةةةا٧ي الكةةةةةة ٩ات الٗهةةةةةةبُ  الخٍُو

 الُغ١ الت٣ ُضً  .اإلاتٛحرات بك٩ل مست ٠ ٖ  

ات  ٣ةضم الٗهةبُ  الكة ٩ات ؤ  الضعاؾةات مة  الٗضًض ؤ ضخت ل٣ض    ؤًٞةل مؿةتٍو

 .ألازغى  الت٣ ُضً  ؤلاخهاثُ  باألؾالُب م٣اعن  التن ا في

I) اخحيار و بىاء هما ج الػبىة العصبية: 

 ELCب  ُٗةات ال٨هغبةاء  ل تن ةا الانةُناُٖ  الٗهةبُ  الكة ٩ات ن ةوطر  ُ ُة٤  ةم

ة٤  طلة٪ الاؾةت٣غاٍع  ٖةضم مٗالجة  بةض    STATISTICA 8خاؾةوبي   بغنةامج باؾةتسضام  ٞ 

 التالُ : الخُوات

1-I )هى  الػبىة العصبية املطحخدمة: 

 الضعاؾة  مدةل ل ؿ ؿة   الن ةوطر بنةاء فةي الٗهةبُ  الكة ٩ات ؤؾة وب اؾةتسضام  ةم

 الكةة ٩ات ن ةةاطر ل نةةاء (MLP) متٗةةضصالُ ٣ات ق ٨ ال حرؾةة تر   ازتُةةاع ؤؾةة وب   ةةم

 التن ةةةةا فةةةةي تؿةةةةتسضم التةةةة  الكةةةة ٩ات ؤنةةةةوإ ؤهةةةةم مةةةة   (MLP)  تٗتبةةةةر الضعاؾةةةة  ل ُانةةةةات

 الؼمنُ . بالؿالؾل

2-I)بىاء الػبىة العصبية الاصؼىاعية: 

 : التالُ  باإلاغاخل الانُناُٖ  الٗهبُ  الك ٨  بناء مغخ     غ

  : ثددًداملدخالت ( أ

 ؤ  بط الٗهةةةةبُ ، ل كةةةة ٨  اإلاةةةضزالت  دضًةةةةض هةةةةي البرنةةةامج اؾةةةةتسضام فةةةةي زُةةةو  ؤ ٫ 

  بالتةةالي  ت٩ةةو  َ ٣ةة  اإلاةةضزالت مةة   ل٨ ُةة  م ُٗةةات ال٨هغبةةاءهةةي بُانةةات قةةهٍغ   اإلاةةضزالت

 َ ٣   اخض  .

 ثددًد املخزحات للػبىة العصبية : ( ب
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 ل٨ ُةةةةة  اإلا ُٗةةةةةات الكةةةةةهٍغ  ت خةةةةةل مسغزةةةةةات الكةةةةة ٨  الٗهةةةةةبُ  فةةةةةي ال٣ةةةةةُم الكةةةةةهٍغ  

  ٖ ُةةةةه ٞةةةةا  ٖةةةةضص َ ٣ةةةةات اإلاسغزةةةةات هةةةةي  2016 ا٦تةةةةوبغالةةةةى  2016اإلاتن ةةةةإ بهةةةةا مةةةة  زةةةةانٟي 

 َ ٣   اخض . 

 مزخلة الحدليل:( ر 

مكةةةةةاهض  جةةةةةم  جؼثتهةةةةةا  72فةةةةي هةةةةةظه اإلاغخ ةةةةة  ًةةةةةتم  ج ُةةةةة٘ ال ُانةةةةةات مدةةةةل الضعاؾةةةةة    ٖةةةةةضصها 

ت ةةةةةاص ٖلةةةةةى بغنةةةةةامج   مكةةةةةاهض   58خُةةةةةذ زهةةةةةو  ، 8STATISTICAبكةةةةة٩ل ٖكةةةةةواجي بااٖل

ب    80بنؿةةةةةة    ةةةةةة   ةةةةةةضٍع ةةةةةة  ازت ةةةةةةاع، لُةةةةةةةتم 20نؿةةةةةة   مكةةةةةةةاهض  ب 14٪ ٦ ج ٖو  ٪ ٦ ج ٖو

 الازت اع. لٟتر  بالتن اات  م٣اعنتها الن وطر بناء في اؾتسضامها

 ثددًد عدد العلد املخضية :( ٌ

ب زةةال٫ مةة  اإلاسُٟةة  ال٣ٗةةض ٖةةضص ًةةتم  دضًةةض  الٗضًةةض بزةةغاء ًتًةة    الةةظي التةةضٍع

 الخاؾوبُ  ل ونو٫ الى ؤًٞل ٖضص. التجاعب م 

 :بدء الحيػيؽ لألوسان ( و

ًةةةتم اُٖةةةاء ٢ةةةُم ابتضاثُةةة  لةةةؤل ػا  ل ُ ٣ةةة  الخُٟةةة    َ ٣ةةة  اإلاسغزةةةات   ًةةةتم طلةةة٪ 

 بازتُاع ٢ُم ٖكواثُ  نٛحر .

 : Processingمزخلةاملعالجة(  س

 جناثُةةةةةا الت خُةةةةل ؤ  (0،1) الخنةةةةةاجي بالكةةةة٩ل الكةةةة ٨  فةةةةةي ال ُانةةةةات   خُةةةةةل ٖ  ُةةةة   ةةةةتم

 (.1،1-) ل٣ُ ُ 

 مزخلة الحصميم:( ح

 َ  ٣ةة  الخُٟةة  الُ ٣ةة  فةةي التدٟحةةز ٖلةةى بٗةةٌ ص ا٫ اٖت ةةاص   ةةا٫ اإلاغخ ةة  هةةظه فةةي

ت ةةةاص اإلاسغزةةةات ةةة   غقةةةُذ  ةةةم STATISTICA 8 بغنةةةامج ٖلةةةى  بااٖل  التهةةةامُم مةةة  مج ٖو

 ل تن ا.

 Training مزخلة الحدريب:(غ

ب ًةةتم ب بُانةةات بت٣ةةضًم الكةة ٨   ةةضٍع ب  مةة   جهحزهةةا  ةةم التةة  التةةضٍع  زةةال٫ التةةضٍع

بُة  اإلادةا الت  باؾةت غاع مت٨غع، بك٩ل ألا ػا   تٛحر  الخهةو٫  مة  الكة ٨   ةت ٨  التضٍع

 ل٩ةةةةل اإلاُ وبةةةة  اإلاسغزةةةةات ٖلةةةةى الخهةةةةو٫  مةةةة    ٨ننةةةةا التةةةة  ألا ػا  مةةةة  متوا٣ٞةةةة  ٞئةةةة  ٖلةةةةى
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 الازةةةةةةغار  الاصزةةةةةا٫ ل٣ٗةةةةةض الٗهةةةةةبُ  الكةةةةةة ٩ات لن ةةةةةوطر النهاثُةةةةة  ألا ػا  )٢ةةةةةُم اإلاةةةةةضزالت،

تو٠٢ ل٨ ُ  م ُٗات ال٨هغباءبالنؿ    ب ػمنا ٍ  ةضص الك ٨   غ٦ُ   ٖلى لتضٍع   خةضات ٖ 

ضص اإلاٗالجات  .بخهاثُا اإلا٣ و٫ ى اإلاؿتو  بلى الك ٨  زُإ ًهل ٖنضما الُ ٣ات ٖ 

3-I ) ملبيعات الىهزباءهما ج الػبىة العصبيةباليطبةELC 

إلا ُٗةات بالنؿة    ن ةاطر الك ٨ الٗهةبُ التالُ   بلةى التونل  م هظه الضعاؾ   في

 (35-3الجض ٫ ع٢م ) في  اإلا ِن  ELCال٨هغباء 

 ELC بيعات الىهزباء(: هما ج الػبىة العصبية باليطبة مل38-3الجدٌو ركم )

Summary of active networks (Spreadsheet1 

Summary of active networks (Spreadsheet1.sta)

Index Net. name Training perf. Test perf. Training error Test error Training

algorithm

Error function Hidden

activation

Output

activation

1 MLP 1-7-1 0,599567 0,552959 0,013548 0,008320 BFGS 7 SOS Logistic Exponential

2 MLP 1-5-1 0,600993 0,524693 0,013447 0,009567 BFGS 17 SOS Tanh Tanh

3 MLP 1-7-1 0,602229 0,537664 0,013486 0,008792 BFGS 7 SOS Logistic Logistic

4 MLP 1-6-1 0,589471 0,537795 0,015511 0,005554 BFGS 3 SOS Tanh Logistic

5 MLP 1-5-1 0,614874 0,615335 0,013084 0,008888 BFGS 13 SOS Tanh Identity

8باالعحماد على بزهامج ؼالبالمً اعداد  املصدر:  STATISTICA 

 تمًةةةةةةةةةةةة ؤ  ٖلةةةةةةةةةةةةى ن ةةةةةةةةةةةةاطر ز ؿةةةةةةةةةةةة  بلةةةةةةةةةةةةى التونةةةةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةةةةم (35-3) الجةةةةةةةةةةةةض ٫  زةةةةةةةةةةةةال٫ مةةةةةةةةةةةة 

  ؾ ؿةةةةةةةةةة   بٍالتةةةةةةةةةةضع  ؾ ؿةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةي ط  ؤ٢ةةةةةةةةةةل زُةةةةةةةةةةإ (MLP 1-5-1) 5 الن ةةةةةةةةةةوطر اعُةةةةةةةةةةازت

ةةةةةةةةةضص 5 تؿةةةةةةةةةا ي  ُةةةةةةةةة اإلاسٟ الوخةةةةةةةةةضات ٖةةةةةةةةةضص ٞةةةةةةةةةة   بالتةةةةةةةةةالي الازت ةةةةةةةةةاع،  ؤلاصزةةةةةةةةةا٫  خةةةةةةةةةضات ٖ 

ضص1 تؿا ي   .1تؿا ي  اإلاسغزات ٖ 

 ل ُ ٣ةةةةةةةةةةةةة  Tanhًت ةةةةةةةةةةةةةح  ؤ  صالةةةةةةةةةةةةة  التنكةةةةةةةةةةةةةُِ ( 35-3 مةةةةةةةةةةةةة  زةةةةةةةةةةةةةال٫ الجةةةةةةةةةةةةةض ٫ ع٢ةةةةةةةةةةةةةم)

 لُ ٣  الازغار .  Identity ُِالتنك  صال   ُاإلاسٟ

ب ٞتةةةةةةةةةةةةر  زةةةةةةةةةةةةال٫ الن ةةةةةةةةةةةةوطر ٦ٟةةةةةةةةةةةةاء  (بةةةةةةةةةةةةإ 35-٦3 ةةةةةةةةةةةةا ً ةةةةةةةةةةةةح  الجةةةةةةةةةةةةض ٫ ع٢ةةةةةةةةةةةةم)  التةةةةةةةةةةةةضٍع

 ٖلةةةةةةةةةةةةةةى م ةةةةةةةةةةةةةةا ًةةةةةةةةةةةةةةض٫  ٧0.615335انةةةةةةةةةةةةةةت  الازت ةةةةةةةةةةةةةةاع ٞتةةةةةةةةةةةةةةر  زةةةةةةةةةةةةةةال٫ بِن ةةةةةةةةةةةةةةا 0.614874 ٧انةةةةةةةةةةةةةةت

 ؤجنةةةةةةاء الخُةةةةةةإ ايةةةةةةاٞ  الةةةةةةى  زةةةةةةوص ٢ُ ةةةةةة   .ل تن ةةةةةةا اؾةةةةةةتسضامه  ام٩انُةةةةةة  الن ةةةةةةوطر زةةةةةةوص 

ب    ٞتةةةةةةةةةةر  الكةةةةةةةةةةة٩ل .   0.008888 الازت ةةةةةةةةةةاع ٞتةةةةةةةةةةةر    ؤجنةةةةةةةةةةاء0.013084 التةةةةةةةةةةة  تؿةةةةةةةةةةا ي التةةةةةةةةةةضٍع

خُةةةةةةةذ ً خةةةةةةةل ال ةةةةةةةو  ألاخ ةةةةةةةغ  (  ًوضةةةةةةةر زةةةةةةةوص  الن ةةةةةةةوطر بكةةةةةةة٩ل ؤ٦بةةةةةةةر،3-20) ال ُةةةةةةةاني ع٢ةةةةةةةم

 ال ةةةةةةةةةةةو  ألاػع١ ُٞ خةةةةةةةةةةةةل ال٣ةةةةةةةةةةةُم الخ٣ُ٣ُةةةةةةةةةةة  إلا ُٗةةةةةةةةةةةةات  MLP 1-5-1ن ةةةةةةةةةةةوطر الت٣ةةةةةةةةةةةضًغ

 .ELCال٨هغباء
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 و الاخحبار الىاثجة مع البياهات(:ثمثيل بياوي لبياهات الحدريب 00- 3الػيل ركم )

 ELCملبيعات الىهزباءالضعلية 

 Samples: Train

elc
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 STATISTICA 8   املصدر:مً اعداد الؼالبة باالعحماد على بزهامج

 بنؿ   ألان ُ  ال٣ُم  دا٧ي )اإلاسغزات) التن اٍ  ال٣ُم ؤ  ًت ح  ؤٖاله الك٩ل م 

 .طل٪ ٖلى صلُل ًنسحر اإلاندن   ُاب٤ق ه    الضعاؾ  ٞتر  زال٫  % 90

 . ELCب  ُٗات ال٨هغباء ل تن ا  النا ج  الك ٨  اٖت اص ً ٨   منه

( MLP 1-5-1) الن ةةةةةةةةوطر( ال٣ةةةةةةةةُم اإلاتن ةةةةةةةةإ بهةةةةةةةةا مةةةةةةةة  38-3ًوضةةةةةةةةر الجةةةةةةةةض ٫ ع٢ةةةةةةةةم )

 .2016ا٦توبغالى قهغ  2016م  قهغ زانٟي   .قهغ 10إلاض   ELCةل
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 ELCملبيعات الىهزباء 6106  لطىة ولىلا  غهزأ01ـل ؤ هحائج الحيب (:39-3الجدٌو ركم )

Time series projection for elc (Spreadsheet1.sta)
All samples

Case
name

elc
Target

elc(Output)
5. MLP 1-5-1

72

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1919,400 2229,312

2125,288

2035,438

1965,667

1917,280

1886,887

1869,149

1859,283

1853,949

1851,112

1849,616  

 STATISTICA 8باالعحماد على بزهامج  ؼالباملصدر:مً اعداد ال

م ُٗةات ال٨هغبةاء اإلاوزهة  ( ؤ  ال٣ةُم اإلاتن ةإ بهةا 38-3غ٢م )نالخٔ م  زال٫ الجةض ل

الا اننةا ال  2016ا٦تةوبغالةى ٚاًة  قةهغ  2016   قةهغ زةانٟيم مؿت غ  نسٟاىفي ا ل ٗاثالت

ن ةت ـ مة  زةال٫ النتةاثج اإلادهةةل ٖ يهةا اجةغ اإلاغ٦ ةات اإلاوؾة ُ   هةةضا مةا ٢ةض ًةاجغ ٖلةى ص٢ةة  

 .الن وصر اإلاتن ا به

:لحيبؤ بمبيعات الىهزباءلترخين لحين امل املضاطلة بين الىمى    )II 

1-II ) "املضاطلة بين الىمىدحين وفم كاعد« Theil »: 

ٖةض  "  ل٩ةل ال ةواقي خؿةةاب انُال٢ةام  ن ةوطزح  بةةح  ب٨ٟغ الازتُةاع" Theilتهةتم ٢ا

م٣اعنةة  مةة٘ ال٣ةةُم الٟٗ ُةة  ل  تٛحةةر اإلاتن ةةا بةةه خُةةذ ٢ نةةا بج ةةب اإلا ُٗةةات الخ٣ُ٣ُةة   ن ةةوطر

التةةةة  ٢ةةةةضمت لةةةةضًنا مةةةة  َةةةةٝغ  ELCمةةةة  م ُٗةةةةات ال٨هغبةةةةاء  2016 اثةةةةل لؿةةةةن  ؤقةةةةهغ ألا  10ةلةةةة

ةةةة  إلااؾؿةةةة    مةةةة  زاللهةةةةا  خؿةةةةب التن ةةةةاات اإلاتدهةةةةل ٖ يهةةةةا  .SONELGAZاإلاهةةةةلخ  التجاٍع

 . ؾاب٣ا ٢ نا بةٖضاص الجض ٫ التالي 
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 حدٌو ملارهة هحائج الحيبؤ باملبيعات ( :41-3)الجدٌو ركم 

الطىة 

6106 
Xt P (B  J) P (ANN)   

         
       

 371304.98 17978.44 2229.312 2704,57627 2838.66 حاهضي

 58308.72 1277.31 2125.288 2402,49961 2366.76 فيضزي 

 120022.05 18379.22 2023.438 2234,31249 2369.88 مارص

 482737.31 2687.13 1965.667 2608,62237 2660.46 افزيل

 79039.69 4517.18 1917.280 2131,21157 2198.42 ماي

 31078.16 17116.48 1886.857 1932,33579 2063.16 حىان

 1229373.13 8856.69 1869.149 2883,81459 2977.92 حىيلية

 4458884.12 413990.62 1859.283 3327,46897 3970.89 اوت

 877090.31 51592.57 1853.949 2563,34874 2790.48 ضبحمبر

 1451697.258 46995.25 1849.616 2837,56961 3054.48 اهحىبز

SEE 585090.16 9059535.76 

 ؼالبالاملصدر:مً اعداد 

 خُذ: 

 Xt :  2016ال٣ُم الخ٣ُ٣ُ  إلا ُٗات ؾن 

  P(B  J) :  ٣  ٢Box, Jenkinsُم التن ا بٍُغ

  P(ANN): ٣  الك ٩ات الٗهبُ  ٣ضًغات  ٍَغ

   
       ٣  Box, Jenkins:مغّب٘ ألازُاء بالنؿ   لٍُغ

   
٣  الك ٩ات الٗهبُ مغّب٘ ألازُاء بالنؿ   :         لٍُغ

 SEE: مج ٕو مغّب٘ الخُإ 
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  ٣ ؤ٢ل م   Box, Jenkinsم  زال٫ الجض ٫ نالخٔ ؤ  مغّب٘ الخُإ بالنؿ   لٍُغ

٣  الك ٩ات الٗهبُ مغّب٘ زُإ  ٣   ٍَغ هي ألاًٞل  Box, Jenkins منه نؿتنتج ؤ  ٍَغ

ض ؤ٦ثر م  زوص  الن وطر نؿتٗ ل ؤلاخهاثُ  "
ّ
 الت  تُٗم  U "Theil ألاص١  ل ّتإ٦

 بالٗال٢  التالُ :

       ̂  
 

    ∑   
  

   

     

 

 

      √
   

 
  

 

          
    

√
∑      ̂     

     

 

  

 خُذ:

 Lٖضص ٞترات التن ا : 

 RMSEزظع متوؾِ مغب٘ ألازُاء : 

 ٞنجض:
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٣  ب ٢ُم التن ا م  زال٫ النتاثج نؿتنتج ؤ  هي ألاخؿ  أل   Box, Jenkinsٍُغ

٣  الك ٩ات الٗهبُ ؤما بالنؿ   U(BJ)<1 : ؤلاخهاثُ   <U(ANN)نجض:  ل٣ُم التن ا بٍُغ

1 .
ً
 ٞه  ٚحر م٣ ول  بخهاثُا

 

II-2 :املضاطلة بين الىمى حين وفلا الخحبارات دكة الىما ج الحيبؤية ) 

II-1-2:)(املؤغزات الحامة )املؼللة 

II-1-1-2 )لألخؼاء املؼللة الليم محىضؽ 

ل٩ل ن وطر  نٗتبر الن وطر الض٤ُ٢ هو الن وطر الظي ًت ت٘  MAEن٣وم بدؿاب

٤ الٗال٢  التالُ   MAEبإ٢ل   ٞ 

    
∑|  |

 
 

 م٘

         

 

 .Yال٣ُم الٟٗ ُ  ل ٓاهغ   Yi خُذ ؤ :

  YPR   ال٣ُم اإلا٣ضع  ل ٓاهغY. 

  ei   ،خل الخُإ ؤ  ال واقي  n . حجم الُٗن  ؤ  ٖضص ال ُانات خو٫ الٓاهغ 

 box jenkinsٞنجض بالنؿ   ل ٣ُم التنبئُ  إلانهجُ  

 

      
       

  
         

٣  الك ٩ات الٗهبُ    نجض بالنؿ   ل ٣ُم التنبئُ  لٍُغ

       
       

  
         

 : ؤ منه نؿتنتج 
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 .ر منهجُ  بو٦ـ زُن٨نـطخؿ  هو ن و  منه ٞا  الن وصر ألا 

 

III-2-1-2 )مزبع الاخؼاء املؼللة 

بإ٢ةةةل  ًت تةةة٘ الةةةظي هوالن ةةةوطر الةةةض٤ُ٢ الن ةةةوطر  نٗتبةةةر ن ةةةوطر ل٩ةةةل MSEندؿةةةب 

MSE. 

ؿةةةةةةتسضم ةةةةةة ال٣و  الازت ةةةةةةاعا  َ  ا خؿةةةةةةب الٗال٢ةةةةةة  ظ هةةةةةة اإلاؿةةةةةةتسضم ل ن ةةةةةةوطر التنبئُةةةةةة  إلاٗٞغ

 :التالُ 

    
∑  

 

 
 

:خُت نجض  

                

      =905953.576 

  : ؤ منه نؿتنتج 

             

ٖ  ُه ٞا  الن وصر الاخؿ  هو إلانهجُ  بو٦ـ زُن٨نـ   

II-2-2 اليطبية( املؤغزات: 

II-1-2-2) الاخؼاءاليطبة املؼللة ملحىضؽ: 

ةةةةةةةة  التدحةةةةةةةةز فةةةةةةةةي ألازُةةةةةةةةاء ندةةةةةةةةو اإلاوزةةةةةةةةب ؤ  الؿةةةةةةةةالب،  تؿةةةةةةةةتسضم هةةةةةةةةظه الهةةةةةةةةُٛ  إلاٗٞغ

ةة٤   ٧  ا٧انةةت ال٣ُ ةة  ٢ٍغ ةة  مةة  الهةةٟغ ٞةةة  هةةظا ٌكةةحر بلةةى ص٢ةة  الن ةةوطر فةةي التن ةةا   هةةضا ٞ 

 :الهُٛ  التالُ  

    
∑       

 
 

:ٞنجض  
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        =0.25 

بالنؿ   ل٣ُم التن ا الخان  ب نهجُ  ٪5 منه ٣ًضع مجا٫ متوؾِ الخُإ بدوالي 

٣ةةةةةضع بدةةةةةوالي  ٣ةةةةة  الكةةةةة ٩ات  ٪65بةةةةةو٦ـ زُن٨ةةةةةنـ ٍ  بالنؿةةةةة   ل٣ةةةةةُم التن ةةةةةا الخانةةةةة  بٍُغ

٤ منهجُ  بو٦ـالٗهبُ  ٖ  ُه نؿتنتج ا  الن وطر اإلاه  .ص١زُن٨نـ هو ألا  اٙ ٞ 
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 :خاثمة

ر  ن ئةةةةة  إلا ُٗةةةةةات طٖةةةةةضاص ن ةةةةةو التُ ٣ُُةةةةة  التونةةةةةل إل ه الضعاؾةةةةة  ظل٣ةةةةةض خا لنةةةةةا فةةةةةي هةةةةة

ٖةةةةةةضاص بلةةةةةة٪ مةةةةةة  زةةةةةةال٫ ط"  ٧ةةةةةةا    SONELGAZال٨هغبةةةةةةاء اإلاوزةةةةةةه ل٣ُةةةةةةإ الٗةةةةةةاثالت "قةةةةةةغ٦  

٣ة  BOX JENKINS ٫ ٢ُا ة   ٌؿةتنض الةى منهجُة  "زح  ألا طن ةو  اضة   خؿةب ٍَغ "  الخةاني ٍع

نت٣ةةةةةةةاء ا إل لةةةةةةة٪ خا لنةةةةةةةا اإلاٟايةةةةةةة   بُنه ةةةةةةةط"  بٗةةةةةةةض  A NNالكةةةةةةة ٩ات الٗهةةةةةةةبُ  الانةةةةةةةُناُٖ  "

 نؿب ل ٓاهغ  اإلاضع ؾ .ألا

"  باالؾةتٗان  ببرنةامج BOX JENKINS" ٧ةا  خؿةب منهجُة    ٫ بالنؿة   ل ن ةوصر آلا 

« EVIEWS.08 »   لةة٪ ط بٗةةض  لُةة  بت خُةةل بُةةاني ل ؿ ؿةة   الؼمنُةة  ل   ُٗةةات ؤ٢ نةةا ٦ غخ ةة

ل ٨كةة٠ ٢ نةةا باالزت ةةاعات الاخهةةاثُ  لتوػَةة٘  قةة٩ل الؿ ؿةة   جةةم ٢ نةةا بتد ُةةل الؿ ؿةة   

ٖةةة  اإلاوؾةةة ُ   صعاؾةةة  اؾةةةت٣غاٍع  الؿ ؿةةة   الخالُةةةة  مةةة  اإلاوؾةةة ُ  بٛةةةغى اؾةةةتٗ الها فةةةةي 

ٖلةى النتةاثج اإلات خ ة    دهة نازحةر ر  فةي ألا طزت ةاع الن ةو بم  زال٫ التٗةٝغ   ٣ةضًغ    التن ا 

 .2016لؿن   في ال٣ُم التنبئُ 

٣ةةة  الكةة ٩ات  الٗهةةةبُ  الانةةةُناُٖ  مةةا بالنؿةةة   ل ن ةةوصر الخةةةانيؤ  ٧ةةةا  خؿةةب ٍَغ

"ANN" باالؾةةةةتٗان  ببرنةةةةامج  "STATISTICA.08"   ر ط لُةةةة  بازتُةةةةاع  بنةةةةاء ن ةةةةاؤ٢ نةةةةا ٦ غخ ةةةة

ب  الازتُةاع مة٘ ال ُانةات الٟٗ ُة  إلا ُٗةات  الك ٨  الٗهبُ  جم ٢ نا بت خُل بُانةات التةضٍع

ا ٖغيةةةنا نتةةةاثج التن ةةةا لٗكةةةغ اقةةةهغ  بٗةةةضهخُةةةذ الخٓنةةةا التكةةةابه ال٨ حةةةر بُنهةةةا  ELCال٨هغبةةةاء 

 . 2016الا لى م  ؾن  

ًةةا ؤلا ؤ   « THEIL » ل  ٟايةة   بةةح  الن ةةوصزح  َ ٣نةةا ٢اٖةةض   خهةةاثُ  زت ةةاعات ؤلا ً

ُةذ طلض٢ة  الن ةو   « BOX JENKINS »ًٞة ُ  منهجُة  ؤ٦ةضت زةل مٗةاًحر اإلاٟاية   ٖلةى ؤر خ

٣ةةة  الكةةة ٩ات الٗهةةةبُ  الانةةةُناُٖ   فةةةي التن ةةةا ب  ُٗةةةات ال٨هغبةةةاء  « ANN »م٣اعنةةة  مةةة٘ ٍَغ

 . « SONELGAZ »اإلاوزه ل٣ُإ الٗاثالت الخان  بكغ٦  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 زا    ٖام 
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:عامةخاثمة   

ةةة   مةةة  ٌٗةةةض التن ةةةا الدجةةةغ ألا            ةةةةاث٠ ؤؾةةةاؽ فةةةي ال٨خحةةةةر مةةة  الٗ  ُةةةات الاصاٍع بةةةغػ الْو

ُةذ نُةال١ زةل ألابصاع  اإلا ُٗةات ٧ونةه ن٣ُة  ب٦ثرها خاز  ل تن ةا نجةض ؤ   نكةُ  ال ُُٗة  خ

ةة  مةة  آلا  هةةي ٖ ومةةا ؾةةالُب ال٨ُُٟةة    ألا ؤال بؾةةالُب ال٨ُُٟةة   ال٨ ُةة  ل تن ةةا نجةةض مج ٖو

ةا مةا ٖة  الض٢ة  فةي خةح  ا  ألا ؤٖ اع  ٖ   س ُنةات  ؾةالُب    ٣ةضًغات شخهةُ  بُٗةض  نٖو

٦ثةةر ص٢ةة  خُةةذ ً ٨ةة   ٣ؿةةُ ها الةةى ؤال٨ ُةة  تٗت ةةض ٖلةةى الجانةةب الغ٢مةة  ال٨مةة  الهةةاصٝ الةةى 

ايُ   ُة٤ هةؤلةى بقةاع  ؤلا نه ًجضع ؤال بن اطر ٢ُاؾُ   ن اطر ٍع ه الن ةاطر اإلاست ٟة  ظنةه  ُ 

غ قةةةةةغ ٍ مُٗنةةةةة  ل ُانةةةةةات اإلااؾؿةةةةة  اإلاضع ؾةةةةة  ٞ ةةةةةِـ هنةةةةةا٥   الٓةةةةةاهغ  ٩ًةةةةةو  فةةةةةي ْةةةةةل  ةةةةةٞو

ؾةةةةالُب ؤ مست ةةةة٠ اإلاٟايةةةة   بةةةةح ا البةةةةض مةةةة  ظ لهةةةةمخةةةةل  مناؾةةةةب لج ُةةةة٘ الخةةةةاالت ؤؾةةةة وب ؤ

نةةةه ؤ٢ةةةل ٢ُ ةةة  إلا٣ةةةاًِـ ص٢ةةة  التن ةةةا ب ٗنةةةى ؤي ًد٣ةةة٤ ظؾةةة وب الةةةزتُةةةاع ألا بمةةة  زةةةال٫ التن ةةةا 

 ٢غب ل وا٢٘.٣ًضم ال٣ُم التنبئُ  ألا

ا مةةةا خا لنةةةا  جؿةةةُضه فةةةي الجانةةةب التُ ٣ُةةةي خُةةةذ ٢ نةةةا بتؿةةة ُِ الًةةةوء ٖلةةةى ظ هةةة         

مة  منُ ة٤ كةغ٦  ه الظلةى هة ٢٘ الازتُاع ٖ ؾون ٛاػ   قغ٦ وى التن ا باإلا ُٗات ٖلى مؿت

ؾةةةةترا ُيي بُةةةة  التةةةة  تٗتبةةةةر منتةةةةور فةةةةي الُا٢ةةةة  ال٨هغباثَ ُٗةةةة   زهةةةةاثو منتوزهةةةةا اإلات خةةةةل 

حةةةر ٢ابةةةل ل تسةةةٍؼ  خُةةةذ  خ ؾةةةتهال٥ ٦بةةةر مةةة  الُا٢ةةة  اإلاُ وبةةة  لئل ؤنتةةةار ٦ ُةةةات ب  ؤُةةةوي ٚ 

ن٣هةةةةت الُا٢ةةة  اإلاولةةةةض  ؾتؿةةةةبب   بالُا٢ةةةة  تٗ ةةةةل بةةةض   ٞاثةةةةض    ًجٗةةةل بٗةةةةٌ مولةةةضات 

٧ونهةةةةةا منتةةةةةور  اؾةةةةة٘ يةةةةغاع ٦ حةةةةةر  ل كةةةةة ٨  ال٨هغباثُةةةة   ل  ؿةةةةةته ٪  اإلاةةةةةواَ  بهةةةةةٟ  ٖامةةةة  ؤ

 ؾتهال٥.ؤلا 

م   ا الؿُا١ بهُاٚ  ن وطزُح  ل تن ا باإلا ُٗات اإلاؿت٣  ُ ظ ٢ض ٢ نا في ه          

ر طخُذ ٧ا  الن و  " SONELGAZاإلانسٌٟ التو غ اإلاوزه ل ٗاثالت لكغ٦  " ال٨هغباء

٤ منهجُ  "ألا   الخاني   "EVIEWS.08" " باؾتسضام بغنامجBOX JENKINS ٫ ٢ُا    ٞ 

اض   َ ٣ ٣  الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ ل اٍع باؾتسضام  "ANN" ٍُغ

٢ نا  2016 بٗض التونل ل تن اات اإلاؿت٣  ُ  لؿن   " STATISTICA.08" بغنامج



   خاثمة عامة

253 

 

ٖلى اؾاؽ ال٣ُم الخ٣ُ٣ُ   "THEIL" ٢اٖض   ُ ٤ُ باإلاٟاي   بح  الن وطزُح  م  زال٫

 الخان  بض٢  التن ا  زت اعات التنبئُ الا  ج ٖو  م  ب ٦ ا ٢ نا اًًا   2016لؿن  

اإلاوزه  ص١ ُٞ ا ًسو م ُٗات ال٨هغباءنؿب   ألا الن وطر ألا  ؤلى بخُذ  ون نا 

٤  اإلانجؼ  ؾون ٛاػ هو الن وطر ال٣ُا    ل٣ُإ الٗاثالت لكغ٦   BOX"نهجُ  مٞ 

JENKINS."   

  هحائج اخحبار الضزطيات :       

o  ايُ   ال٣ُاؾُ  ألا تٗتبر الاؾالُب: ولىالضزطية لا ٦ثر ص٢  في ٖ  ُ  الٍغ

 .التن ا

 ر ال٣ُا   طالت و نه ٖنض  ُ ٤ُ ؤلى بم  زال٫ الضعاؾ  التُ ٣ُُ   ون نا                  

اض  طن و  ال "BOX  JENKINS"م  زال٫ منهجُ   ٣  الك ٩ات  ر الٍغ م  زال٫ ٍَغ

ٖلى بُانات اإلااؾؿ  اإلات خ   في ٦ ُ  اإلا ُٗات ال٨هغباء  "ANN" الٗهبُ  الانُناُٖ 

ٞاننا  ده نا  2015الى صٌؿ بر  2010ل ٟتر  اإلا تض  م  زانٟي "  SONELGAZكغ٦  "ل

ا م  زال٫ نتاثج ماقغات ظات ص٢  ٖالُ   هط 2016ٖلى  ن اات ل٨ ُ  م ُٗات ؾن  

 ض   صخُد . لى ل ضعاؾ  ما٦ بالتالي ٞا  الٟغيُ  ألا   زوص  التن ا

o  نؿب ل تن ا ب  ُٗات منهجُ  بو٦ـ زُن٨ُنـ هي ألا:الضزطية الثاهية

 ".SONELGAZ" لكغ٦ اإلانسٌٟ التو غ  ال٨هغباء 

 ُ ُةةة٤ منهجُةةة  بةةةو٦ـ زُن٨ةةةنـ  ونةة نا الةةةى نتةةةاثج زُةةةض   طات زةةةوص  ٖالُةةة   بٗةةض

لُةةه با الن ةةوطر  الن ةةوطر اإلاتونةةل ظ٦ض ةةه ٖ  ُةة  اإلاٟايةة   التةة  ٢ نةةا بهةةا بةةح  هةةؤا مةةا ظ هةة

٣ة  الكة ٩ات الٗهةبُ  الانةُناُٖ  التة   ًٞة ُ  لن ةوطر منهجُة  ُٖةت ألا ؤم  زال٫ ٍَغ

 ه الٟغيُ  صخُد  .ظ  هةبو٦ـ زُن٨نـ ٖ  ُه ٞ

o ٣  الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ  هي ألا :الضزطية الثالثة ر ص٢  ٦ثٍَغ

 ."SONELGAZ" لكغ٦ اإلانسٌٟ التو غ   ل تن ا ب  ُٗات ال٨هغباء
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٣  الك ٩ات الٗهبُ      ازغاء اإلاٟاي   بُنها   التونل الى نتاثج  نبئُ   بٗض  ُ ٤ُ ٍَغ

٤طالن و   بح  النتاثج اإلاتونل اليها م  زال٫ -Box"منهجُ   ر اإلانجؼ ٞ 

Jenkins"   ن وطر بو٦ـ زُن٨نـ هي ؤل٪   ح  ظص ات الاػم  لألا ؾتٗ ا٫ مست ٠ ةب  

 الانؿب ٖ  ُه ٞا  الٟغيُ  الخالخ  ٚحر صخُد . 

 :الحىصيات

   يةةةةةةغ ع   وازةةةةةةض التن ةةةةةةا باإلا ُٗةةةةةةات ٖلةةةةةةى مؿةةةةةةتوى ٧ةةةةةةل اإلااؾؿةةةةةةات بةةةةةةازتالٝ َ ُٗةةةةةة

نكةةةةُ  ؤهةةةةم مةةةةضزالت ب٣ُةةةة  ؤمةةةة  تٗتبةةةةر      مسغزةةةةات نٓةةةةام التن ةةةةا ؤنكةةةةاَها ٧ةةةةو  

 اإلااؾؿ  .

   ت ةةةاص ٖلةةةى الُةةةغ١ ال٨ ُةةة ؾةةةتناصها ٖلةةةى اإلاةةةنهج ل تن ةةةا باإلا ُٗةةةات نٓةةةغا إل يةةةغ ع  الٖا

ايةُ   ألا بالٗ م     خهةاثُ  ٨ٖةـ الُةغ١ ص ات ؤلا ؾتسضامها لوؾاثل الا٢نإ الٍغ

ُ  اإلاٗت ض  ٖلى الخضؽ  الخبر  .  النٖو

  اإلااؾؿات الجؼاثٍغ  مُال   الُوم ب ٗالج  التدوالت اإلاٟغ ية  ٖ يهةا بةالت٨ٟحر فةي

٣ُ   ؤلا تُٛحةةرات قةةةام   فةةي ٖ  ُاتهةةةا ال ةةة    تؿةةٍو ؾةةةالُب لةة٪ بانتهةةةار الُةةغ١  ألا طصاٍع

ُ  بالنؿةةة   إلاست ةةة٠ ال دةةةوث ؤالٗ  ُةةة   ال٨ ُةةة  لتد٣ُةةة٤ نتةةةاثج  ٦ثةةةر ص٢ةةة   مويةةةٖو

ةة  حجةةم الن٣ٟةةات  اإلاةةضزالت  ٖلةةى ٚةةغاع التن ةةا باإلا ُٗةةات ٧ونةةه ً ٨ةة  اإلااؾؿةة  مٗٞغ

 التٛحرات اإلاؿت٣  ُ  ل ؿو١.ي ن٨ؿ  ٢ض  سٟيها ؤاإلاؿت٣  ُ  لتجنب 

 ا ال دةةةةةةذ  ٣ةةةةةةضًم ن ةةةةةةوصر  ن ئةةةةةة  إلا ُٗةةةةةةات ال٨هغبةةةةةةاء مةةةةةةنسٌٟ التةةةةةةوجغ ظفةةةةةةي هةةةةةة خا لنةةةةةةا

" ؾةةةةةهل الاؾةةةةةتٗ ا٫ ٦ ؿةةةةةاٖض إلاغا٢بةةةةة  الكةةةةة ٨  ال٨هغباثُةةةةة  فةةةةةي  SONELGAZلكةةةةةغ٦  "

مغا٦ؼ  نؿ٤ُ  وػَ٘   ولُضها ل  ؿاٖض  في ا ساص ال٣غاع   ٢ض اْهغت نتاثج ال دذ 

لةةةةى يةةةةوء هةةةةر م٣اعنةةةة  بةةةةالُغ١ اإلاؿةةةةتٗ    طا الن ةةةةو ظالض٢ةةةة  الٗالُةةةة  لهةةةة ا ظؾةةةةاب٣ا ٖ 

باؾةةةةةةةتسضام الُةةةةةةةغ١ ال٨ ُةةةةةةة  الخضًخةةةةةةة  فةةةةةةةي  « SONELGAZ »٦  مؿةةةةةةةا لي قةةةةةةةغ نوصةةةةةةة   

     ا اإلاجا٫.ظفي ه  اإلاستهح  َاعاتؤلا التن ا م  زال٫  ٩وٍ  



 

 
 

 

 

 

٢اث   اإلاهاصع 

  اإلاغاز٘
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 كائمة املصادر واملزاحع

 أوال: باللغة العزبية: 

 الىحب:  (أ 

امتخا٫ مد ض خؿ ، ٖاص٫ مد ةوص خةال  ، ل ِ ة  خؿةب النبة  الُٗةاع، م٣ضمة  فةي  (1)

اء ال٣انونُ ، مهغ،   .2012ؤؾالُب الاؾتضال٫ ؤلاخهاجي  التن ا، م٨ت   الٞو

ةات صیةوا  ،  الاخت ةا٫ ؤلاخهةاء م ةاصت ، یاؾةح  قةٟب٤ ، اللخةام ؤنةوع  (2)  اإلاُ ٖو

 . 1991 الجؼاثغ، ، الجامٗب 

ةةة  ال٣ُةةةاؽ الا٢تهةةةاصي  (3) ةةة  مضٖ ةةة  بإمخ ةةة  – ةةةومي نةةةالر، مةةةضزل لنٍٓغ صعاؾةةة  نٍٓغ

ات الجامُٗ ، الجؼاثغ، 1   اٍع ، ر  .1999، صًوا  اإلاُ ٖو

ةات صیوا  الونٟي، ؤلاخهاء بغ ؽ، ال ٦غیؿتبا  لو٧ایو ، زا٥ (4)  الجامٗبة  اإلاُ ٖو

 . 1988 الجؼاثغ

ةةةةةةةةةةات  (5) زالَةةةةةةةةةةو زُاللةةةةةةةةةةي، ؤلاخهةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةة٘   ةةةةةةةةةةاٍع   مؿةةةةةةةةةةاثل مد ولةةةةةةةةةة ، صًةةةةةةةةةةوا  اإلاُ ٖو

 .2002الجامُٗ ، الجؼاثغ، 

 نةٟاء صاع   الٗ  ُةات ؤلانتةار بصاع  ٞةازوعي، ٣ٌٗةوب هاًةل خ ةوص، ٧ةاْم زًةحر (6)

 .2008 ألاعص ،  التوػَ٘، ل نكغ

ن ،  ومةةةةاؽ  لُةةةةامؼ،  (7) ُةةةة٤ ال  ٣ةةةةاني صُٞةةةةض ؤنضعؾةةةةو ، صًةةةةنـ ؾةةةةٍو  غز ةةةة : مد ةةةةض  ٞو

ش ل نكةةةةغ، اإلا  ٨ةةةة   ةةةت َ ٗةةةةت اإلادةةةال ي، ألاؾةةةةالُب ال٨ ُةةة  فةةةةي ؤلاصاع ، صاع اإلاةةةٍغ  مٞغ

 .2006الٗغبُ  الؿٗوصً ، 

٤: اإلانهجُةةةةة   التُ ُةةةةة٤، اإلانهةةةةةوع ،   (8) عمًةةةةةا  مد ةةةةةض ٖ ةةةةةض الؿةةةةةالم، بدةةةةةوث التؿةةةةةٍو

 .2006اإلا٨ت   الٗهٍغ ، 

ؼ، ٖ ةض مد ةض ؾة حر (9)  ؤؾةـ:اإلاكةغ ٖات   ٣ُةُم الا٢تهةاصً  الجةض ى  صعاؾة الٍٗؼ

 .1990 ؤلاقٗإ، :ؤلاؾ٨نضٍع   بزغاءات،

ؾونُا مد ض ال ٨غي، بصاع  ؤلانتار  الٗ  ُات: مضزل الةنٓم، ؤلاؾة٨نضٍع ، الةضاع  (10)

 . 2000الجامُٗ ، 
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، 4الؿةةُض، مهةةُٟم ؤخ ةةض، بصاع  ؤلانتةةار  الٗ  ُةةات فةةي الهةةناٖ   الخةةضمات، ٍ (11)

 .1999خ٣و١ الُ ٘ لضى اإلاال٠، 

قةةةةة٨غ مد ةةةةةوص مهةةةةةُٟم، ؾةةةةةُم نةةةةةالر خؿةةةةةح ، بابةةةةةا  ببةةةةةغاهُم ٖ ُةةةةةوي،  دؿةةةةةح   (12)

–التن ةةةا ب سهةةةةو الةةةةضًو  اإلاكةةةة٩و٥ فةةةي  دهةةةةُ ها باؾةةةةتسضام ألاؾةةةةالُب الٗ  ُةةةة  

صعاؾةةةةةةة   ُ ٣ُُةةةةةةة  فةةةةةةةي اإلاهةةةةةةةٝغ الٗغاقةةةةةةةي ؤلاؾةةةةةةةالمي  التن ُةةةةةةة ، مج ةةةةةةة  ألان ةةةةةةةاع ل ٗ ةةةةةةةوم 

 .2012، 8ضص ، ال4ٗالا٢تهاصً   ؤلاصاٍع ، الٗغا٢ ، زامٗ  ألان اع، اإلاج ض 

، صاع 1قةةةةةةةةُخي مد ةةةةةةةةض، َةةةةةةةةغ١ الا٢تهةةةةةةةةاص الؿُا ةةةةةةةة   )مدايةةةةةةةةغات   ُ ٣ُةةةةةةةةات(، ٍ (13)

 . 2012 م٨ت   الخامض ل نكغ  التوػَ٘، ٖ ا ، ألاعص ، 

نةةةةةةةةةٟاء ًةةةةةةةةةونـ الهةةةةةةةةةٟا ي، ص. ٖةةةةةةةةةؼ  ػ٧ةةةةةةةةةي، م٣اعنةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةح  ٣َُتةةةةةةةةة  التن٣ُةةةةةةةةة  اإلا٨ُٟةةةةةةةةة   (14)

 .2006(، 9 الك ٩ات الٗهبُ  م٘ التُ ٤ُ، اإلاج   الٗغا٢ُ  ل ٗ وم ؤلاخهاثُ  )

نةةةةةٟوا  نةةةةةاْم عاقةةةةةض، زحةةةةةري بةةةةةض٫ عقةةةةةُض، ٖةةةةةؼ  خةةةةةاػم ػ٧ةةةةةي، م٣اعنةةةةة  بةةةةةح  ؤؾةةةةة وبي  (15)

حر الخُُة   الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ   اإلاغبٗات الهٛغى ل ن اطر الخُُ  ٚ 

ُة٤، اإلاج ة  الٗغا٢ُة  ل ٗ ةوم ؤلاخهةاثُ ، الٗةغا١، زامٗة  اإلاونةل، اإلاج ةةض  مة٘ التُ 

 .2012، 21، الٗضص 12

٣ةةةةةة  نةةةةةةواع ًوؾةةةةةة٠، مدا لةةةةةة   ٣ةةةةةةضً (16) غ زُةةةةةةغ ٖةةةةةةضم تؿةةةةةةضًض ال٣ةةةةةةغى باؾةةةةةةتٗ ا٫ ٍَغ

ةةةةةة ،  ال٣ةةةةةةغى التن٣ُُةةةةةةي  الت٣نُةةةةةة  الكةةةةةة ٨  الٗهةةةةةةبُ  الانةةةةةةُناُٖ  ال نةةةةةةو٥ الجؼاثٍغ

ُٟةةةةةةةةةة   ، ص٦تةةةةةةةةةةةوعاه فةةةةةةةةةةي الٗ ةةةةةةةةةةةوم BADRصاعؾةةةةةةةةةة  خالةةةةةةةةةة : بنةةةةةةةةةةة٪ الجؼاثةةةةةةةةةةغي ل تن ُةةةةةةةةةةة  الٍغ

 .2008الا٢تهاصً ،  سهو: تؿُحر، زامٗ     ؿا ، 

ٗةت (17)  ال ُُٗة  ٖ  ُا ة٪  ةضًغ ٦ُة٠-الٟٗةا٫ اإلا ُٗةات الخ ُض،"مةضًغ ٖ ةض ؤؾةٗض َ 

 .2000 آزغ  ،   ألاهغام ماؾؿ  م٨ت ات :مهغ ب٨ٟاء ؟"،

 ،  ھةغا  ، ل نكةغ الٛةغب صاع ، (2 )ؤلاخهةاء فةي مدايةغات ، ٖةامغ ؤخ ةض ٖةامغ (18)

 . 2004 الجؼاثغ،

 اإلا  ٨   اإلاُاب٘، الٗ م  النكغ ؤلاصاعي، التن ا م اصت الٗ ُض، ألاخ ض الغخ   ٖ ض (19)

 . 2004 الؿٗوصً ، الٗغبُ 

٤، الةةةةةضاع الجامُٗةةةةة  الجضًةةةةةض  ل نكةةةةةغ  (20) ٖ ةةةةةض الؿةةةةةالم ؤبةةةةةو ٢دةةةةة٠، ؤؾاؾةةةةةُات التؿةةةةةٍو

 .2003الاؾ٨نضٍع ، 
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ةةةةةةةات  (21) ةةةةةةةؼ قةةةةةةةغابي، َةةةةةةةغ١ بخهةةةةةةةاثُ  ل تو٢ةةةةةةة٘ الا٢تهةةةةةةةاصي، صًةةةةةةةوا  اإلاُ ٖو ٖ ةةةةةةةض الٍٗؼ

 .2000الجامُٗ ، 

ٖ ةةةةةةض ال٣ةةةةةةاصع مد ةةةةةةض ٖ ةةةةةةض ال٣ةةةةةةاصع ُُٖةةةةةة ، الخةةةةةةضًذ فةةةةةةي الا٢تهةةةةةةاص الؿُا ةةةةةة   بةةةةةةح   (22)

 . 2005النٍٓغ   التُ ٤ُ، الضاع الجامُٗ ، ؤلاؾ٨نضٍع ، مهغ، 

 ال٨ ُة  ألاؾةالُب الخ ُةضي،   ٖ ةض ال  ةضا ي، نجةم الخ بةض ٖ ةض اإلاجبةض ٖ ةض (23)

الٗ  ُةةات،  بدةةوث ؤلاصاع  :الخالحةةي التةةأل٠ الٗ مةة (ألٖا ةةا٫  بصاع  فةةي التُ ٣ُُةة 

 .2008ؤلاخهاء(، صاع  اثل ل نكغ  التوػَ٘، ألاعص ، 

 الاؾةةتضال٫ ؤؾاؾةةبات خؿةةح ، الٗؼیةةؼ ٖ ةةض ؤؾةةام  ٖةةؼام، خامةةض اإلاغضةة   ٖ ةةض (24)

 .2001 مهغ، الجامٗب ، الضاع ؤلاخهاجي،

، 1ُٖٟةةة٠ قةةةٍغ٠ ٖ ةةةض  ، ُُٖةةة  مد ةةةض ُُٖةةة ، بصاع  الٗ  ُةةةات ؤلانتازُةةة ، ٍ (25)

 .1990ٖ ا ، صاع ال٨ٟغ، 

غ ٖلي (26) ات الجامُٗ ،  لٖؼ ٤ُ اإلاندنُات، صًوا  اإلاُ ٖو  .2000، ؤلاخهاء   ٞو

 ٖلي هاصي زبًر ، بصاع  اإلا ُٗات، صاع الخ٣اٞ  ل نكغ  التوػَ٘،  ٖ ا ، ألاعص . (27)

ةةات صیةةوا  ، ال٣با ةة   الا٢تهةةاص نٓغیةة  ، ز ةةا٫ ٞغ خةةي (28)  ، الجامٗبةة  اإلاُ ٖو

 . 1993الجؼاثغ،

م، مجُةةةةةةةةض النجةةةةةةةةاع نةةةةةةةة اح،  بصاع  (29) ، 2  ؤلانتةةةةةةةةار  الٗ  ُةةةةةةةةات، ٍمدؿةةةةةةةة  ٖ ةةةةةةةةض ال٨ةةةةةةةةٍغ

 .2006ألاعص ، صاع  اثل، 

ُةة٤ ماضةة  ،  سُةةُِ  مغا٢ ةة  الانتةةار، مةةضزل ا سةةاط ال٣ةةغاعات، اإلا٨تةةب  (30) مد ةةض  ٞو

 .1999الٗغبي الخضًذ، 

  اثةل، صاع  ُ ٣ُةي، بخهةاء َٗ ة ، ًاؾةح  خؿة  النُٗمة ، الٗةا٫ ٖ ةض مد ةض (31)

 . 2007 ألاعص ،

 اإلاكةغ ٖات،   ٣ُةُم الا٢تهةاصً  الجةض ى  الهحرفي،صعاؾة  الٟتةاح ٖ ةض مد ةض (32)

 .2002 ال٨ٟغ، ألا لى، ٖ ا ،صاع الُ ٗ 

مد ةةض ٖ ُةةضات، هةةاني الًةة وع، قةة٤ُٟ خةةضاص، بصاع  اإلا ُٗةةات  ال ُةة٘ اليخصةة  ،  (33)

 .2005، ٖ ا : صاع  اثل ل نكغ، 4ٍ 
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مد ةةةةةض ٖلةةةةةي الكةةةةةغ٢ا ي، الةةةةةظ٧اء الانةةةةةُنازي  الكةةةةة ٩ات الٗهةةةةةبُ ، ال٨تةةةةةاب ألا ٫  (34)

  ٨نولوزُةةةةةةا خؿةةةةةةةابات اإلاؿةةةةةةةت٣ ل، مُةةةةةةاب٘ اإلا٨تةةةةةةةب اإلاهةةةةةةةغي يةةةةةة   ؾ ؿةةةةةةة   ٖ ةةةةةةةوم 

 الخضًذ، ؾن  النكغ ٚحر مظ٧وع .

 بةض    ال٣ُا ة  ، الا٢تهةاص بلةى مةضزل  ، زةاص مد ةض ًاؾةغ الةضً ، ٚةغؽ مد ةض (35)

 . 2005 مهغ، النكغ، صاع ط٦غ

ةةةةةةةةةةةض الصةةةةةةةةةةةخ ، صعاؾةةةةةةةةةةةات زةةةةةةةةةةةض ى اإلاكةةةةةةةةةةةغ ٖات، ؤلاؾةةةةةةةةةةة٨نضٍع ، صًةةةةةةةةةةةوا   (36) مد ةةةةةةةةةةةض ٍٞغ

ات،   .2005اإلاُ ٖو

 1 م الٗؼیةؼ، ٖ ةض اإلا ة٪ زامٗة  ؤلاؾةالمي، الا٢تهةاص مج ة  متةولي،  ةضمد مستةاع (37)

1989. 

ة  ال دةوث ٫مجةا فةي التُ ٣ُةي ؤلاخهةاء بةاهي، خؿةح  مهةُٟم (38)   النٟؿةُ  التربٍو

ايُ ،  الازت اُٖ   .1999ل نكغ، مهغ،  ال٨تاب مغ٦ؼ  الٍغ

م ٟةةةةي منكةةةةغ ٖةةةةةوى طزُةةةةل الٟٓحةةةةري، اؾةةةةةتسضام الكةةةة ٩ات الٗهةةةةبُ   ألاؾةةةةةالُب  (39)

تُةةةةةةةة ،  ةةةةةةة  ال٩ٍو ؤلاخهةةةةةةةاثُ  الت٣ ُضًةةةةةةة  ل تن ةةةةةةةا بإٖةةةةةةةضاص الغ٧ةةةةةةةاب ٖلةةةةةةةى الخُةةةةةةةٍو الجٍو

ـ،   .2004مازؿتحر في ؤلاخهاء التُ ٣ُي  التإمح ، زامٗ  ٢نا  الؿَو

ةةات صیةةوا  اإلاةةضى، ال٣هةةحر التن ةةا  ٣نبةةات   ن ةةاطر خكةة ا ، مولةةوص (40)  اإلاُ ٖو

 .1998 الجؼاثغ الجامٗب ،

ُة٤، ؤنةو٫  مٗةال، عاثة٠ نةايي (41) ٤  ٞو  :الخانُة ، ألاعص   د ُلي،الُ ٗة  مةضزل:التؿةٍو

   اثل. صاع

  اثةل صاع :الخالخة ، ألاعص   د ُلي،الُ ٗة  منهيةي مةضزل:الؿةو١  مٗال،بدةوث نةايي (42)

 . 2006 ل نكغ،

 ، - SPSS باؾةتسضام ؤلاخهةاء م ةاصت فةي ؤلاؾةهام  ببةغاهُم الؿةواح، قةٗ ا  نةاصع (43)

 . 2006 مهغ، الجامُٗ ، الضاع

 .1997ال٣غاعات ؤلاصاٍع "، صاع ػهغا ، ناصع  ؤًوب، "نٍٓغ   (44)

 الجامُٗة  الةضاع:ألٖا ةا٫، ؤلاؾة٨نضٍع  مجةا٫ فةي ال٨مة  التد ُةل مغ ة  ، مد ض نبُل (45)

 الجضًض.

 .2007، ، ألاعص : صاع اإلانهار ، 1نجم، ٖ وص نجم، مضزل بلى بصاع  الٗ  ُات، ٍ (46)
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ٖةةةةةالم  ، اعبةةةةةض: 1صاع ، ٍنٗةةةةُم نهةةةةةحر، ألاؾةةةةالُب ال٨ ُةةةةة   بدةةةةوث الٗ  ُةةةةةات فةةةةي ؤلا  (47)

 .2004ال٨تب الخضًذ، 

 مد ةض ال٣ةاصع ٖ ةض حجةاػي، الؿةُض اإلاغ ة    غز ة  ؤ تةـ،  الاؽ ٦لجُةا ، هةاعي  (48)

  اإلاُةاب٘، الٗ مة  النكةغ   التُ ٣ُةات اإلا ةاصت ال٣ُا ة   الا٢تهةاص فةي م٣ضمة  ُُٖة ،

 . 2001 الؿٗوصً ، الٗغبُ  اإلا  ٨ 

ة   لُض بؾ اُٖل الؿُٟو،  آزغ  ، ؤؾاؾُات الا٢تهاص ال٣ُا ة    (49) التد ُةل، نٍٓغ

الا٢تهةةةةةةةةاص ال٣ُا ةةةةةةةة    الازت ةةةةةةةةاعات ال٣ُاؾةةةةةةةةُ  مةةةةةةةة  الضعزةةةةةةةة  ألا لةةةةةةةةى، ألاه ُةةةةةةةة  ل نكةةةةةةةةغ 

 .2006 التوػَ٘، ألاعص ، 

 املذهزات والزضائل:  (ب 

ٗالب  باإلا بٗات مظ٦غ ه "التن ا في ٖ غ، ٖا ٤ ب  (50)  بقغاٝ  دت "ؤلامضاص ق ٩ات ٞ 

  ،    ؿا .2008-2007  الجامٗب  الؿن  ب  ٣ضم، ص.ؤ

 الهةنازي فةي اإلابةضا  التن ةا ن ةاطر   َةغ١  "مةظ٦غ  مازِؿةتر  ال٣ةاصع، ٖ ةض ؾةاھض   (51)

 ب  ٣ةضم، ص.ؤ بقةغاٝ ،  دةت2006-2005الجامٗبة   الؿةن  "ل تن ةا نٓةام  ية٘ مة٘

    ؿا .

ُةب (52) ة  اإلاواػنةات نٓةام  الؿةاًذ، الُ  خالة  صعاؾة  الاؾتكةٟاجي التؿةُحر فةي الت٣ضًٍغ

 اإلانٓ ات، تؿُحر في )منكوع  ٚحر( مازؿتحر مظ٦غ  ، ب٣ؿنُُن  ال حر حي مؿتكٟم

 . 2005-2006 ب٣ؿنُُن ، منتوعي زامٗ  التؿُحر، ٖ  وم الا٢تهاصً  الٗ وم ٧ ُ 

ٞةةةةةوػي بنةةةةةضع بةةةةةضع الٗتُبةةةةة ، اؾةةةةةتسضام الؿالؾةةةةةل الؼمنُةةةةة   الكةةةةة ٩ات الٗهةةةةةبُ  فةةةةةي  (53)

 التن ةةا باألع٢ةةام ال٣ُاؾةةُ ، صعاؾةة   ُ ٣ُُةة  ٖلةةى ألاع٢ةةام ال٣ُاؾةةُ  ألؾةةٗاع اإلاؿةةته ٪

ةةت، بدةذ م٣ةةضم للخهةةو٫ ٖلةى صعزةة  اإلاازؿةةتحر فةي ؤلاخهةةاء التُ ٣ُةةي،  بةض ٫ ال٩ٍو

ـ ٢ؿم ؤلاخهاء التُ ٣ُي  التإمح ،   .2003زامٗ  ٢نا  الؿَو

 ؤلاز البة  باؾةتسضام ل ُا٢ة  ؤلاز ةالي "التسُبِمظ٦غ  مازِؿتر مد ض م٨بضف (54)

  .   ؿا  2005-2004الجامٗب    الؿن   "الغیايب  البرمج 

 الدوريات: (ج 

 .28/07/1969الهاصع في  54-69ألامغ  (55)
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ش  01-02مةةةةةة  ال٣ةةةةةةانو  ع٢ةةةةةةم  165اإلاةةةةةةاص   (56) الخةةةةةةام بال٨هغبةةةةةةاء  05/02/2002بتةةةةةةاٍع

   وػَ٘ الٛاػ.

 اإلاتٗ ةةةةة٤ بال٣ةةةةةانو   14/12/1991الهةةةةةاصع فةةةةةي  475-91اإلاغؾةةةةةوم التنُٟةةةةةظي ع٢ةةةةةم  (57)

 ألاؾا    لؿون ٛاػ.

 عثاؾة  ٓةُم ن   بتنٓةُم الخةام 9 اإلاةاص  ، 195- 02 ع٢ةم الغثا ة   اإلاغؾةوم (58)

 .اإلااؾؿ 

 اإلاتٗ ةةةةة٤ بةةةةةغؤؽ مةةةةةا٫  01/06/2002اإلاةةةةةاعر فةةةةةي  195-02اإلاغؾةةةةةوم الغثا ةةةةة   ع٢ةةةةةم  (59)

 ؾون ٛاػ

   10/08/1969 الهةةةةاصع فةةةةي  26/07/1969اإلاةةةةاعر فةةةةةي  59-69اإلاغؾةةةةوم ع٢ةةةةم  (60)

نُ  اإلااؾؿ  بةنكاء التٗ ٤  . الٛاػ ل ٨هغباء الَو

ٗ ةةةةةةةةةة٤ بالنٓةةةةةةةةةةام  اإلات 17/12/1995اإلاةةةةةةةةةةاعر قةةةةةةةةةةي  280-95ال٣ةةةةةةةةةةغاع التنُٟةةةةةةةةةةظي ع٢ةةةةةةةةةةم  (61)

نُ  ل ٨هغباء  الٛاػ.  ألاؾا    ل كغ٦  الَو

 ثانياً: باللغة األجنبية:

(62) A Afifi ,S P Azen ,statistical Analysis A computer oriented Approach , Academic 

press , New York, second Edition ,1979. 

(63) A.H.Studenmund, Using econometrics-A practical guide-, fifth edition, Pearson 

Addison Wesley. 

(64) A.Tsybakov, cours de statistique appliquée, Université Pierre et Marie Curie, 

France, 2006/2007. 

(65) Anne gratacap; Piere médan, Management de la production : Concepts, méthode, 

cas, 2émédition (paris:Dunod, 2005). 

(66) Aragon Y, Séries temporelles avec R, Springer-Verlag, France, 2011. 

(67) Arnaud Guyader, Cours de Régression linéaire, Master de statistique, Université 

Rennes 2, France, 2012/2013. 

(68) B. Bou Khames , les tests statistique , Ecole NGS D 'Algere's . 

(69) Badi H.Baltagi, Econometrics, Fourth edition, Springer, USA, 2008. 

(70) Brian S.Everitt, Torsten Hothorn, A handbook of statistical analysis using R, 

Second edition, Taylor & Francis Group LLC, USA, 2010. 
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(71) C Radhakrishma Roo , Hillge Toutenburg ,linear models :least square and 

Alternatives,2nd  Edition, Springer series in statistics , New York ,1999 

(72) Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek, Herman K. Van 
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 الٟهغؽ
 

 

 I التك٨غ

 II بهضاء

 III زُ  ال دذ 

 VI ٞهغؽ الجضا ٫ 

 VIII ٞهغؽ ألاق٩ا٫

 ؤ امللدمة العامة

: هما ج الحيبؤ   باملبيعاتالضصل لاٌو

 01 م٣ضم 

 02 الا٢تهاصياإلا دذ ألا ٫: ماهُ  التن ا 

(I) 02 مٟهوم التن ا 

(II) 02 ؤه ُ  التن ا 

(III) 02 ألاق٩ا٫ ألاؾاؾُ  ل تن ا 

III-103 ( التن ا الا٢تهاصي 

III-2 03 ( التن ا بالؿو١ 

III-304 ( التن ا باإلا ُٗات 

(IV) 04 ألابٗاص الؼمنُ  ل تن ا 

(1-IV 05 التن ا في اإلاضى ال٣هحر زضا 

(2-IV 05 التن ا في اإلاضى ال٣هحر 

(3-IV ِ06 التن ا في اإلاضى اإلاتوّؾ 

(4-IV  ل  06 التن ا في اإلاضى الٍُو

(V) 08 متُ  ات التن ا 

(VI) 08 مغاخل ٖ  ُ  التن ا 

(VII) 09 مٗو٢ات  ُ ٤ُ  ٣نُ  التن ا 

 10 ت(: ماهُ  التن ا باإلا ُٗا2اإلا دذ )

(I)  10 التن ا باإلا ُٗاتمٟهوم 

(II) 10 ؤبٗاص ٖ  ُ  التن ا باإلا ُٗات 
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II-1 )11 الٗام الا٢تهاص مؿتوى  ٖلى 

II-2 )11 ال٣ُإ مؿتوى  ٖلى 

II-3 )11 اإلانكإ  مؿتوى  ٖلى 

(III) 11 مجاالت التن ا باإلا ُٗات 

III-111 ( التن ا في اإلاجا٫ الهنازي 

III-2 14  مؿت غ  ( التن ا في ٢ُإ الؿ ٘ اإلاؿته ٨  بهٟ  جابت 

III-3 ٗ16 ( التن ا ب  ُٗات الؿ ٘ اإلاؿته ٨  بهٟ   اؾ 

(IV) 19 منهجُ  التن ا باإلا ُٗات 

IV-1 ) 19 الٗام اإلادُِ صعاؾ 

IV-2) 19 اإلانكإ  ؤؾوا١ مؿتوى   ٣ضًغ 

IV-3 )20 اإلانتور خؿب اإلا ُٗات  ٣ضًغ 

IV-4 ) 20 اإلانكإ  بإهضاٝ نٟغ( – )التن ا م٣اعن 

IV-5 )20 الاندغاٞات لت٣ ُل التصخُدات ؤ  التٗضًالت 

IV-6 )21 اإلا ُٗات مواػن   ٣ُُم 

(V) 21 مٗاًحر ازتُاع ؤؾ وب التن ا باإلا ُٗات 

(VI) 23 الٗوامل اإلااجغ  في ص٢  التن ا باإلا ُٗات 

VI-1 )25 الخاعزُ  الٗوامل 

VI-2 )25 الضاز ُ  الٗوامل 

(VII) 26 نٗوب  التن ا باإلا ُٗات 

 28 َغ١  ؤؾالُب التن ا باإلا ُٗات(: 3اإلا دذ )

(I) ) ُ28 الُغ١ ال٨ُُٟ  )الٛحر نٓام 

I-1 ُ 28 ( الُغ١ الخ٨ 

I-236 ( َغ١ التناْغ 

I-3 ) 36 الؿو١  بدوث   الاؾت٣هاء َغ١ 

I-439 ( التن ا التد ُلي ل   ُٗات 

I-5  الُغ١ الازت اٍع )les méthodes expérimentales 40 

I-6 ؤزغى  ُ  41 ( َغ١ نٖو
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(II) ) ُ43 الن اطر ال٨ ُ  )نٓام 

II-1 ً43 ( الُغ١ الا٢تهاص 

II-2 ُ47 ( الن اطر الؿ ب 

II-3 ُ50 ( الن اطر الٛحر ؾ ب 

 52 زا   

 (: امللاربة الزياطية واللياضية للحيبؤ باملبيعات6الضصل )
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 امللخص

تو٠٢  ب  الهضٝ م  التن ا باإلا ُٗات هو  دضًض مؿاع اإلا ُٗات اإلاؿت٣  ُ  الت  ٖلى ؤؾاؾها  تم ٖ  ُ  التسُُِ  ا ساص ال٣غاع  ٍ 

ؤج تت ؤ  الن اطر ال٨ ُ  هي ألاًٞل ٧ونها ال٨ ُ  بال ؤ  مٗٓم الضعاؾات  الجانب الٗ لي ل تن ا باإلا ُٗات ٖلى  ُ ٤ُ ؤخض الن اطر ال٨ُُٟ  ؤ 

ايُ   ؤؾالُب ٢ُاؾُ  خُذ ال ً ٨  اإلاٟاي    تؿتنض بلى َغ١ ال٣ُاؽ ال٨ ُ    ؾاثل ؤلا٢نإ ؤلاخهاثُ    ن٣ؿم هظه الن اطر بلى َغ١ ٍع

بلى الازت اعات ؤلاخهاثُ  إلاٗالم الن وطر بُنها بال بٗض  ُ ٣ُها ٖلى اإلاتٛحر ٢ُض الضعاؾ  م٘ مغاٖا  َ ُٗ  نكاٍ اإلااؾؿ   الاخت٩ام بٗض طل٪ 

 . الى ٢اٖض  "صا٫" بٛغى انت٣اء الن وطر ألانؿب  ألا٦ثر ص٢   ألا٢غب ل وا٢ُٗ 

  في هظا اإلاجا٫ ٢ نا بضعاؾ   ُ ٣ُُ   ت خل في التن ا باإلا ُٗات اإلاؿت٣  ُ  لكغ٦  ؾون ٛاػ  اإلات خ   في ال٨هغباء اإلانسٌٟ التو غ  

جم  وُْٟها في  جؿُض ن وطزح  ؤخضه ا  2015-٧2010ا  طل٪ م  زال٫ ز ٘   ضٍ   اإلا ُٗات الؿاب٣  لؿون ٛاػ ما بح  ؾن  اإلاوزه ل ٗاثالت   

٣  الك ٩ات الٗهبُ  الانُناُٖ   بٗضها ٢ نا باإلاٟاي   بُنه ا ٖل اض   مت خال في ٍَغ ى ٢ُا    مت خال في منهجُ  "بو٦ـ .زُن٨نـ"  ألازغ ٍع

لى ؤؾاؽ ٢اٖض  "صا٫"   ون نا بلى ؤ  منهجُ  "بو٦ـ  زُن٨نـ" هي الت   ٣ضم الن وطر  ؤؾاؽ الازت اعات ؤلاخ هاثُ  إلاٗنٍو  الن وطر ٖ 

 ألاًٞل  ألاص١ ل ونو٫ بلى  ٣ضًغات ٢ٍغ   ل وا٢٘ ُٞ ا ًسو م ُٗات ال٨هغباء منسٌٟ التو غ الخان  بكغ٦  "ؾون ٛاػ"  .

ايُ    ٢ُاؾُ   اليلمات املضحاخية:     ٣  الك٩ُات الٗهبُ  الانُناُٖ 0 التن ا ب  ُٗات َغ١ ٍع ل تن ا0 منهجُ  "بو٦ـ زُن٨نـ" 0ٍَغ

 "ؾون ٛاػ".

Résumé 
   L'objectif de la prévision des ventes est d'identifier  le chemin des  ventes futures sur la base duquel   le processus de  

planification  et de la prise de décision  s’achève ;  le côté pratique dépend pour prévoir des ventes sur l'application de l'un des 

modèles qualitatifs ou quantitatifs ; mais la plupart des études ont  démontré que les modèles quantitatifs sont les meilleurs étant 

basés sur la méthode de la mesure quantitative et  les moyens de statistiques  persuasives. Ces modèles sont  divisés en méthodes 

mathématiques et   économétriques  où on  ne peut  pas différencier l’un de l’autre jusqu'à ce que,  après l'application de la 

variable  à l'étude, en tenant compte de la nature de l'activité de l'entreprise et le recours après  à des tests statistiques des 

paramètres du modèle et à la Loi de  Theil dans le but de choisir le modèle le plus approprié,  le plus précis et le plus proche de 

la réalité. 

   Dans ce domaine, nous avons fait une étude  pratique qui  est à prédire les ventes futures de la société  « Sonelgaz » qui est 

représentée en basse tension électrique dirigée vers les familles à travers la collecte et l'enregistrement des ventes précédentes de 

« Sonelgaz » entre les années 2010-2015 et ensuite utilisant  les en concrétisant  deux modèles, l’ un économétrique  représenté 

dans la méthodologie de  Box–Jenkins  et l'autre mathématique représenté dans la méthode  des  réseaux de neurones artificiels  

et puis nous avons fait  la différenciation entre eux sur la base de tests statistiques pour le modèle visé et sur la Loi de  Theil  et 

nous avons déterminé que la méthodologie de Box–Jenkins présente le meilleur modèle et  le plus précis pour  aboutir  à une 

estimation à proximité de la réalité en termes des ventes d'électricité de faible tension concernant la société "Sonelgaz". 

Mots clés: Les  méthodes mathématiques et économétriques pour la prévision, la méthodologie de Box–Jenkins ,la méthode des 

réseaux de neurones artificiels,  la prévision des ventes de "Sonelgaz". 

Summary:  The purpose of the sales prediction is to identify the path of future sales on the basis of which the planning 

process is carried out and the practical side of predicted sales depends on the application of one of the qualitative or quantitative 

models. But most studies have shown that quantitative models are the best being based on the method of quantitative 

measurement and the means of persuasive statistics. These models are divided into mathematical and econometrics methods 

where one can not differentiate between one and another until after the application of the variable under consideration, taking 

into account the nature of the activity of the enterprise and the recourse after to the statistical tests of the model parameters and 

Theil Law in order to choose the most appropriate model, the most accurate and the closest to reality. 

     In this field, we have made a  practical study which is to predict future sales of  Sonelgaz Company of low electricity tension 

directed to the families through collecting and recording the previous sales of Sonelgaz between the years 2010-2015 and then 

using them employed in the embodiment of two models, one econometric represented in Box–Jenkins method and the other 

mathematical represented in Artificial Neural  Networks Method and then we have differentiated  between them on the basis of 

statistical tests for the targeted model and on Theil Law and concluded that Box–Jenkins method presents the best and the most 

accurate model to get to close estimates to reality in terms of electricity sales of low tension belonging to "Sonelgaz"  company. 

             Key words: Mathematical and econometrics methods for prediction, Box–Jenkins method, Artificial Neural Networks 

Method, prediction of  "Sonelgaz" sales. 
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