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 َؼذ انُشاؽ االلرظادٌ انُىو انؼًىد انفمشٌ انزٌ ذمىو ػهُّ أٌ دونح  وذؼرًذ ػهُّ يف سلُها واصدْاسْا، 
ولذ ػشف االلرظاد انؼادلٍ حتىالخ كربي يف ظم ػظش انؼىدلح واألؼادَح انمـثُح ، ػظش ػشف يٍ انرـىس 

وذؼررب ادلؤعغاخ االلرظادَح  يٍ . انركُىنىظٍ يا جيؼهُا يهضيٌن مبىاظهح ويىاكثح انرؽىالخ وانركرالخ انُاجتح ػُّ 
مجهح ادلؤعغاخ انيت يغرها ْزِ انرـىساخ  تاػرثاسْا انؼُظش األعاعٍ ادلكىٌ ألٌ َشاؽ الرظادٌ ؼُس ذغؼً ٍْ 

األخشي إىل وػغ إعرشاذُعُح دلىاكثح ويغاَشج ْزِ انرـىساخ االلرظادَح ، فُعاغ أٌ يؤعغح َشذثؾ أعاعا مبذي 
اجياتُح انُرائط انيت حتممها و يا َؤشش ػهً ْزِ انُرائط ْى منؾ انرغًُن ادلؼرًذ وَىػُح انمشاساخ ادلرخزج ػهً مجُغ 

انرـىس االلرظادٌ وانؼهًٍ وانركُىنىظٍ إىل ذُىع ادلُرعاخ واسذفاع ؼعى ادلغرىَاخ ويف مجُغ احلاالخ ، فمذ أدي 
إَراض ْزِ ادلؤعغاخ وذؼذد األعىاق اخلاطح هبا و ذؼمذ ػًهُح انثُغ واعرشظاع ذكانُف اإلَراض، انشٍء انزٌ أدي 

يف ظم ، إىل ذغًن وذؼمذ أوػاع ادلؤعغح، ؼُس أطثؽد دتش تؼذج ؼاالخ يف ظشف صياين لظًن ظذا وتظفح ػشىائُح
كم ْزِ انظشوف وظذخ انكصًن يٍ ْزِ ادلؤعغاخ َفغها أياو ؼمُمح ال يفش يُها، إيا انفشم واالَغؽاب يٍ 

 انؼُاَح واالْرًاو   يغرىي َشاؿها يف مجُغ اجملاالخ، نزا أطثؽد  انغىق، أو يىاطهح ادلُافغح ترـىَش لذساهتا وسفغ
 تظفح خاطح أيشا ػشوسَا، وْزا يا جيؼم انمُاو تانذساعاخ تاالَغعاو يغ تُغتىظُفح انرغىَك تظفح ػايح ووظُفح ال

سلرهف انىظائف انرغىَمُح األخشي نهىطىل إىل حتمُك وػًاٌ جناغ ػًهُح انثُغ انيت ذرشظى لذسج ادلؤعغح ػهً 
ادلُافغح وكغة ؼظرها يف انغىق وتانرايل انشفغ يٍ ؼعى ادلثُؼاخ وحتمُك األستاغ انيت دتكُها يٍ احلفاف ػهً 

 .اعرًشاسَح َشاؿها
 وتاػرثاس أٌ االلرظاد انىؿين ظضء يٍ ْزا االلرظاد انؼادلٍ اخراسخ اجلضائش الرظاد انغىق كؽم تذَم   

يُالغ دتايا دلا كاَد ػهُّ يف ادلاػٍ خاطح فرشج يا تؼذ االعرمالل ، تؼذيا كاٌ الرظاد يىظّ ويمُذ ، ؼىت َرغىن 
ذلا حتمُك مجهح األْذاف ادلغـشج يٍ أمهها  انىطىل إىل َغثح ػانُح يٍ انفؼانُح نؼًاٌ منى ادلؤعغاخ و احملافظح ػهً 

اعرًشاسَح َشاؿها ، ورنك تئػادج ُْكهح ْزِ ادلؤعغاخ االلرظادَح وفرؽها ػهً االلرظاد انؼادلٍ، وكزا حتذَذ 
انغُاعاخ و انغاَاخ و األْذاف وكُفُح ذىصَغ ادلىاسد تؼذ ؼظشْا و انرُثؤ مبا عُكىٌ يغرمثال يف إؿاس صيين زلذد ، 

ْزا يا دفغ تادلغًنٍَ إىل ػشوسج انرفكًن جبذَح يف ذغـًن اعرشاذُعُاخ دلُمح و واػؽح، واعرخذاو اؼذز ذمُُاخ 
انرغًُن، وكزا االػرًاد ػهً األعانُة انؼهًُح و ؿشق انمُاط انكًٍ و وعائم اإللُاع اإلؼظائُح انيت ذغاػذ ػهً 

اختار انمشاساخ ادلالئًح  وانرغًُن األيصم ذلزِ ادلؤعغاخ دلىاكثح انرؽىالخ ، ويٍ تٌن ْزِ ادلؤعغاخ االلرظادَح جنذ 
 انيت ذؼررب اؼذ يؤعغاخ انمـاع انؼًىيٍ انزٌ َمىو ػهُّ الفؾ نرىصَغ وذغىَك ادلىاد انثرشونُح  ٌادلؤعغح انىؿُُح 
وذؼذ يٍ تٌن أْى ادلؤعغاخ انيت هترى تؼًهُح انرُثؤ واعرخذاو أؼذز األعانُة نزنك، خاطح وأهنا االلرظاد انىؿين 
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، فانرُثؤ تادلثُؼاخ ْى ذمذَش حلعى ادلثُؼاخ ادلرىلؼح  انرغىَك و يؼشػح إىل ادلُافغح يٍ ؿشف اخلىاص يف رلايل انرىصَغ
وانيت ميكٍ حتمُمها يٍ يُرىض يؼٌن يف عىق يؼٌن خالل فرشج يؼُُح يف ػىء خـح ذغىَمُح زلذدج، وذؼرًذ ػًهُح 

وانيت ذؼرًذ انرمذَش ْزِ ذثؼا نهًؼُاس ادلغرؼًم إىل لغًٌن سئُغٌُن األول ْى األعانُة غًن انُظايُح أو انـشق انكُفُح 
ػهً اخلربج وانرمذَش انزايت، أيا انمغى انصاين فهى األعانُة انُظايُح وانيت ذرغى تادلىػىػُح وػآنح ذؤشًن انؼىايم 
انزاذُح، حبُس ذؼـٍ َفظ ادلؼهىياخ ادلغرخذيح نرفغًن أَح ظاْشج يٍ لثم أشخاص سلرهفٌن َرائط يرًاشهح دتايا، 

وذرؼًٍ ْزِ األخًنج انًُارض انغثثُح وانًُارض انغًن انغثثُح أو يا َغًً تًُارض انغالعم انضيُُح وانزٌ َؼررب أؼذ 
 .أكصش األعانُة دلح وشُىػا يف االعرخذاو

 

 :أمهيت الدراست
إٌ ػًهُح انرُثؤ تادلثُؼاخ ذؼررب يٍ انـشق انؼهًُح انيت أشثرد ظذاسهتا يٍ خالل انُرائط ادلرؽظم ػهُها يف 

ادلُادٍَ االلرظادَح، فهٍ ذهؼة دوسا ْايا يف اختار انمشاساخ ادلُاعثح وانرمهُم يٍ ؼعى انؼشس انزٌ ميكٍ أٌ ذرؼشع 
 .نّ ادلؤعغح يف ادلغرمثم وكزا أمهُح انرُثؤ يف سعى انغُاعاخ االلرظادَح واالظرًاػُح نهفرشاخ انماديح

 

 :أهداف الدراست
: إٌ اذلذف يٍ إػذاد ْزا انثؽس َرهخض فًُا َهٍ

 و ، يغًنو ادلؤعغح االلرظادَح يف ػًهُح اختار انمشاس وحتغٌن األداء انرعاسٌ وػغ يُهط ػهًٍ َؼرًذِ  -
. َرًصم ْزا ادلُهط يف دساعح انغىق وانرُثؤ تانمُى ادلغرمثهُح نهًثُؼاخ

 ظؼم يف يرُاول إداسج ادلؤعغح االلرظادَح أؼغٍ انـشق انرُثؤَح احلذَصح وإتشاص دوسْا انفؼال يف انرمهُم -
.  يٍ األػشاس ادلغرمثهُح، إػافح إىل يؼشفح يذي انرـىس انذلُك حلعى ادلثُؼاخ يغرمثال

  ذىػُػ اخلـىاخ انالصو انمُاو هبا ػُذ اعرخذاو انًُارض اإلؼظائُح يف انرُثؤ االلرظادٌ وأمهُح إعرخذايها -
. يف انرُثؤ تادلثُؼاخ تظفح خاطح

. تهىسج دوس انرُثؤ يف اختار انمشاساخ ادلغرمثهُح نهششكح يغ إػـاء مجهح يٍ انرىطُاخ دلؤعغح َفـال -
 :ختيبر املىضىعأسببة إ

:  تاخرُاس ادلىػىع تُاء ػهً ػذج أعثاب يُها َانمذ لى
 إيكاَُح ذـثُك ادلىػىع يف أٌ يؤعغح يهًا كاٌ َىػها وؼعًها. 
 حتغُظ ادلغًنٍَ تؼشوسج اعرخذاو األعانُة انؼهًُح وانكًُح يف ػًهُح انرُثؤ. 
 ذًُُح يؼشفرُا انؼهًُح يف رلال أعانُة انرؽهُم و انرُثؤ. 



 املقدمت العبمت
 

 ت

 

 

 :طرح اإلشكبليت
  تانشغى يٍ األمهُح انكثًنج نهرُثؤ تادلثُؼاخ يف ادلؤعغاخ االلرظادَح إال أٌ ششكح َفـال ال ذضال ذؼرًذ ػهً 

األعانُة انثغُـح وانرمهُذَح، نزا التذ ػهً انششكح اإلػرًاد ػهً األعانُة انؼهًُح انذلُمح ؼىت َكىٌ انرُثؤ ادلرؽظم 
ػهُّ أكصش دلح ووالؼُح ذؼرًذِ انششكح يف ختـُؾ يثُؼاهتا وؼىت ذغرـُغ انششكح انىطىل إىل َغثح ػانُح يٍ انفؼانُح 

: ويُّ ويٍ خالل يا عثك ميكٍ ؿشغ اإلشكانُح انرانُح 
 مببيعبث الىقىد ؟ للتنبؤ كأداة جنكينز،- بىكس منهجيت منىذج وفق بنبء ميكن كيف

 

 :األسئلت الفرعيت
؟ يا أمهُح دساعح انغىق تانُغثح نهًؤعغاخ انرعاسَح

؟ يا ٍْ انغالعم انضيُُح ويا ٍْ يشكثاهتا
 ؟ظُكُُض نهرُثؤ تادلثُؼاخ -يا يذي جناػح ؿشَمح تىكظ

 

 :الفرضيبث
: و نإلظاتح ػهً ْزِ اإلشكانُح لًُا تظُاغح انفشػُاخ انرانُح

 ٍإلػذاد رلًم ذمذَشاخ انششكح و إػذاد أمهُح كربي نذي يغًنٌ ادلؤعغح االلرظادَح  دساعح انغىق ذكرغ
 .انربايط ادلُاعثح نُعاغ ادلؤعغح

  تادلثُؼاخ يغرمثال يٍ ٍْ أفؼم يا ميكٍ اػرًادِ يف ذمذَش منىرض نهرُثؤعالعم صيُُح و ادلثُؼاخ انغاتمح ذؼررب 
 .خالل حتهُم ودساعح يشكثاخ انغهغح انضيُُح

 تادلثُؼاخ انرُثؤ ػًهُح يف ظُكُُض تاجلىدج- تىكظذرًُض ؿشَمح. 
 :منهج البحث

 ادلُهط انىطفٍ ػُذ انرؼشع نهًفاُْى انؼايح نهرخـُؾ وانرُثؤ تادلثُؼاخ وانـشق إذثاعذؼرًذ ْزِ انذساعح ػهً 
 ػهً يؼـُاخ اإلؼظائُح يف ؼانح اعرخـذاو األعانُة انرؽهُهٍ انمُاعٍادلغرخذيح يف رنك و اػرًذَا ػهً ادلُهط 

 . انُرائطإىلدساعح ؼانح ادلؤعغح و انىطىل 
 

 
 
 

 



 املقدمت العبمت
 

 ث

 

 :تقسيمبث البحث
: تاالػرًاد ػهً يا ذىفش نذَُا ونهىطىل إىل أْذاف انثؽس لغًُا انؼًم إىل شالشح فظىل

فانفظم األول مت ختظُظّ نذساعح أْى ادلفاُْى ادلرؼهمح تانرخـُؾ تظفح ػايح، وختـُؾ ادلثُؼاخ تظفح خاطح كًا 
 .لًُا  تذساعح عىق انىلىد تاجلضائش يغ انرؼشَف مبؤعغح َفـال

 فمذ ذؼشػُا إىل انـشق اإلؼظائُح نهرُثؤ ورنك تاعرؼًال منارض انغالعم انضيُُح  يغ انرشكُض ػهً أيا يف انفظم انصاين
. ظُكُُض-يثادا ؿشَمح تىكظػشع 

انفؼهُح نهششكح وادلرًصهح   ادلؼـُاخ  ظُكُُض ػهً-تىكظ  فُّ إىل َـًزظح وذـثُك ؿشَمح  أيا انفظم انصانس َؤذـٍ
إجياد انمُى انرُثؤَح نهًثُؼاخ انشهشَح نغُح   و2015دَغًرب  إىل  2012 ظاَفٍ   يٍيف عهغهح دلثُؼاخ انىلىد

2016 .
ويف اخلادتح عُثٌن أمهُح انُرائط ادلرؽظم ػهُها مث َمذو تؼغ انرىطُاخ انيت َمرشؼها ػهً أطؽاب انمشاس تانششكح 

. انىؿُُح نرىصَغ وذغىَك ادلىاد انثرشونُح َفـال تىالَح ذُاسخ الختار انرذاتًن انالصيح
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 :متهُذ

 ه٢ ٣شدؽ هسدَش ٧ٍ و خألٔىخّ، ظـىَ ٟعدزوص و ُهٞ ٢ٟ سب٢٘ ي٤َدُُٟ٘ص، و لًَؽص ؿَُٔص ٧ٍ خٕٛىّ يَخٔص ب١
ٜٕٛىّ، ٠ٗد  خدلعوًيش خدل٘ى٣ص خٛو٤دطُ ٜٔىُٗدض و لدـُدض لظُ هًٜ َٕدهً خٛىٓط ٣ِٓ يف ظـسٍُٔ و ٣لٌُ

ظوعرب يَخٔص خٕٛىّ ٢ٟ ؤٗؽُ خًَٛخٔدض خٛيت ظٔىٝ هبد خدلإٔص ظؤًُخ ٢ٟ لُػ خدل٤هفُص خٛو٠ُٜص خدلوع٠ًش وؤٔدُٛر 
ُسوً خإلطاللدض وخٛعًٌنخض خٛيت لًؼط هًٜ ٧ُ٘ٚ خالٓعظدي خٛىؿين وودطص ٟن ُعك خدل٤دُٕص . خٛعمُٜٚ خدلٕعىًٟص

زدٛعىـ٦ ضلى بٓعظدي خٕٛىّ خٌٍٛ ال َوعٍُ بال زدٛو٠ٚ وخِٛ٘دءش وخًع٤دٝ خُِٛص خدلعدلص وربىَٜهد بذل ٟ٘دٔر 
٠ٜٛإٔص، ؤطسمط خدلإٔدض خإلٓعظديَص ٟـدٛسص زدٛعُُّٗ هًٜ يَخٔص خٕٛىّ ووظدجظ٦ لىت ظٕعـُن خٛعَُ٘ ٟن 

. ٧ٍخ خٛىخٓن خجلًًَ وٍٗخ َٔٞ بٔعُخظُفُص ظٕىَُٔص الِٟص ٕٛ٘ر ؤٗرب لظص ٔىُٓص شل٤٘ص
وَوعرب ٓـدم خحملُوٓدض يف خجلّخجُ ٢ٟ ؤ٧ٞ خٛٔـدهدض خإلٓعظديَص خٌٍٛ غلر ؤ١ َوىن زًَخٔص ٧دٟص، ودطص ٢ٟ ٣دلُص  

خجلد٣ر خٛعٕىٍَٔ يف ٧ٍخ خٛٔـدم، ٗى٦٣ ؽلؽٚ خجلّء خٛ٘سًن ٢ٟ خًٛوٚ خٛىؿين، ٍٛخ وظظط خًٛوٛص ذلٍخ خٛٔـدم 
. بٟ٘د٣ُدض ٟديَص وزشَُص ٧دٟص سب٤٘هد ٢ٟ ُُع ٤٠ُ٧عهد هًٜ خٕٛىّ

 ِٟد٧ُٞ ظًٔمي خِٛظٚ ٧ٍخ والٙ ٢ٟ ه٤ُٜد خٕٛىّ َعمعٞ يَخٔدض يف خدلٕعو٠ٜص خٛع٤ُٔدض دلىعَٜ خجلًُ خِٛهٞ ٓظً و
 :ٍَٜ ٟد بذل والذلد ٢ٟ ٣عـُّ خٛيت و خٕٛىّ يَخٔدض لىٙ هدٟص

٤٠ٓد ٦ُُ زعوََُ خٕٛىّ وربًًَ ه٤دطُ و وكدجَ خٕٛىّ وخٛوىخٟٚ خدلاؼُش ٦ُُ وٍٖٗٛ ظ٤٠ٜ٘د ه٢ : املثحث األول
. خٛٔـدهدض خٕٛىُٓص و ؿُّ خوعُد٧َد وؤٔدُٛر رب٧ًًَد، ٠ٗد ظـ٤ُٓد ؤَؼد ه٢ ٣لدٝ خدل٤دُٕص وؤ٣ىخههد

 ٤٠ٓد ٦ُُ زعوََُ ٗٚ ٢ٟ خٛوُع و خٛـٜر و خٛوىخٟٚ خحملًيش ذل٠د وٍٗخ خدلُو٣ص وؤش٘دذلد وخٛوىخٟٚ :املثحث انثاين
 .خحملًيش ذلد ويف خألوًن ربًؼ٤د ه٢ ُُِٗص ربُْٔ ظىخ١ِ خٕٛىّ

٤٠ٓد يف ٧ٍخ خدلسمػ زدهـدء ٣لُش ه٢ ظـىَ ٟإٔص ٣ِـدٙ و ٤ًٟٓد خالٟ٘د٣ُدض خدلعىُُش ًٛي خدلإٔص : املثحث انثانث
 . ٠ٗد ظو٤ُُد هًٜ خٛىٗدٛص خٛعفدََص دلإٔص ٣ِـدٙ زىالَص ظُدَض ؤ٢َ مت بوعُد٣َد  ذلد ٠ٗ٘د١ الـُخء خٛعُزض خٛعـسٍُٔ
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 ُْاكم انظىق و َظاو املُافظح  :املثحث األول

 ه٢ ٣شدؽ هسدَش ٧ٍ  و .خألٔىخّ ظـىَ ٟعدزوص و ُهٞ ٢ٟ سب٢٘ ي٤َدُُٟ٘ص و لًَؽص ؿَُٔص ٧ٍ خٕٛىّ يَخٔص ب١   
 .ٜٕٛىّ خدل٘ى٣ص خٛو٤دطُ خدلعوًيش ٜٔىُٗدض و لدـُدض لظُ هًٜ َٕدهً خٛىٓط ٣ِٓ يف ظـسٍُٔ و ٣لٌُ

  ذؼزَف انظىق:املغهة األول

 :ُٗ ؤعلهد ٤٧ٌدٕ هًش ظودَََ ٜٕٛىّ ؽل٢٘ (- 1
  ؽل٢٘ ظوََُ خٕٛىّ هًٜ ؤ٦٣ خدل٘د١ خٌٍٛ َٜعٍٔ ٦ُُ خٛسدجوى١ وخدلشعُو١ ؤو خدل٘د١ خٌٍٛ َعٞ ٦ُُ خٛعىخطٚ زٌن

 .1(زُن وشُخء ٠ُٗص ٟو٤ُص زٕوُ ٟوٌن)خٛسدجوٌن و خدلشع٢َُ إلسبدٝ طِٔص ٟو٤ُص 
  وؽل٢٘ خٛٔىٙ ؤَؼد ؤ١ خٕٛىّ ٧ى خدل٘د١ خٌٍٛ َعٞ ٦ُُ ربىَٚ ُٟٜ٘ص خٕٜٛن، وظعف٠ن ٦ُُ خدل٤عفدض خدلىعِٜص

 .ٔىخء خَّٛخهُص ؤو خدلظ٤ىهص، ؤٟد خإلٓعظديَى١ ُُوُُى٦٣ زإ٦٣ خٛوالٓص زٌن خٛوُع و خٛـٜر هًٜ ٜٔوص ٟد
  و َوٍُ خٕٛىّ زإ٦٣ خدل٘د١ خٌٍٛ ظو٠ٚ ٦ُُ خٛٔىي خحملًويش ٛألٔودَ، وخٛيت َعٞ ُُهد ظسديٙ خٕٜٛن ٔىخء يف

 .خٛسؼدهص خحلدػُش ؤو خٛؤىي
 ؤ٦٣ خجلهدِ خٌٍٛ غل٠ن خدلىخَي خذلدٟص يف خجملع٠ن، مث َىِههد زٌن خإلٔعىًخٟدض خدلىعِٜص وخٛيت : وٓىٙ خٛسوغ

 .ظع٤دُٓ ٜٛمظىٙ هُٜهد 
 َُُُُٚوُُى١ خٕٛىّ هًٜ ؤ٦٣ رل٠ىهص ٢ٟ خٛشُٗدض ؤو خألشىدص ٌوٌ لدـص ٕٜٛوص ٟو٤ُص وًَٛهٞ ؤو ؤٟد زُخًَ و 

 .ًَٛهد خدلًَٔش وخًُٛسص وخٕٜٛـص ٛشُخء ظٜٖ خٕٜٛوص

  ٦ُُّ رل٠ىهص ٢ٟ خّٛزدج٢ ٓدي٢ََ و َخًسٌن يف خُٛٔدٝ زعسديٙ ٠َٕك " يف ٗعدهب٠د زإ٦٣ Kotler et Duboisًٛٔ ه
 .2" ذلٞ زةشسدم لدـص ؤو ًَسص

  لٕر ِٟهىٌٟن سلعٌِٜن و ٟع٘دٌٟٜن ؤَؼد، لُػ ٤َلُ ذلد دبِهىٝ " ٔىّ"وؽل٤٤٘د ٍٖٗٛ بٔعو٠دٙ ٠ٜٗص
ز٠٤ُد خدلِهىٝ خِوُ ُهى خدلِهىٝ . ػُْ و َوين رل٠ىم خدلوـُدض خ٠ُُٓٛص ه٢ ؤعلُص ٧ُٜ٘ص وظـىَ ٟسُودض ٤ٟعىؾ ٟد

و٥ٍ٧ خٛو٤دطُ . خٛىخٔن و٧ى َوين رل٠ىم خٛو٤دطُ خدلاؼُش يف ٟسُودض ٤ٟعىؾ ؤو وًٟص ٟد ؤو هًٜ ٣شدؿدض خدلإٔص
 :، وؽل٢٘ سبؽُٚ رل٠ىم خٛو٤دطُ خحملًيش ٜٕٛىّ ٠ٗد 3ٍَٜؽل٢٘ ؤ١ ظ٘ى١ ٟ٘ى٣ص ٢ٟ ؤُُخي، ٟإٔدض ؤو ٧ُحدض

 

                                                             
  .147ص  ،2004 ، رلًُ هٍٜ لٌٕن وهِدٍ هسً خجلسدَ ٔوًُ، ًٟٟٔص يف خٛعمُٜٚ خإلٓعظديٌ خجلّجٍ، خٛـسوص خٛؽدٛؽص، يخَ وخجٚ ٤ٜٛشُ   1

2 Sylvie Martin et J.P. Vedrine, marketing les concepts clés, E.O. Sup, France, 1993, P 21. 
3 Jaques Lendrevie et autres, théorie et pratique du marketing MERCATOR, DUNOD, France, 2000, P 39. 



                                  طىق انىلىد يف اجلشائز                                   :األول انفصم

- 16 - 
 

 سبؽُٚ ٣لدٍٟ ٜٕٛىّ (:1.1)انشكم رلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :املصذر

Jaques Lendrevie et autres, théorie et pratique du marketing MERCATOR, DUNOD, France, 2000, P 39. 
 

 يخج٠ص زظِص ؤ٦٣ َاؼُ وٌَُُّ لُػ خالٔعهالٕ لفٞ هًٜ ظإؼًن ٦ٛ ٗ٘ٚ خجملع٠ن ؤ١ َوين ؤهال٥ (1.1) َٓٞ خٛش٘ٚ ب١
 : ٍَٜ ٠ٗد خحملُؾ ٧ٍخ ٟ٘ى٣دض بَؼدق ؽل٢٘ و خدلٕعهٌٜ٘ن زلُؾ ٠ًَٕ ٠ُُد

 َِديش هًٜ ٟسدشُ ظإؼًن ٦ٛ خٛعـىَ ٧ٍخ ؤ١ لُػ خإل٣عدؾ، ظ٤ُٔدض ظـىَ لدٛص َوين و : انركُىنىجٍ  احملُظ 1/
 .خجلىيش ربٌٕن و خإل٣عدـُص      
 خٛعشٌُٚ ظلى خدلًخوُٚ، ظىَِن ُُِٗص ٟن،جملطخ ٧ُ٘ٚ ؤٌ : االجرًاػٍ و االلرصادٌ انذميغزايف، احملُظ  2/
 .خخل ... ، خجل٠دهُص خٛوُش شُوؽ ظـىَ وخألٔودَ،      
 .خدلوين (خخلًٟص ؤو) خدل٤عىؾ زسُن خدلعؤٜص خٜٛىخجك و خٛع٤ل٠ُدض و خٛٔىخ٣ٌن رل٠ىم ؽلؽٚ ٧ى و : انماَىين احملُظ  3/
 .ؤُُخي خجملع٠ن ٟولٞ زٌن خدلشعُٗص خُٛٔٞ رل٠ىم ٧ى و : انثمايف احملُظ 4/

 خدلِهىٝ َعؼك لىت خألوُي خألٔدُٔص خدلظـٜمدض زوغ شُق غلر خدلىعِٜص خحملُؾ دل٘ى٣دض شُل٤د زوً
: 1ٜٕٛىّ خٍٜٛ٘

 ٧ى  ٟد ٤ٟعىؾ ٟسُودض  هًٜ خدلسدشُ خٛعإؼًن ٦ٛ خٌٍٛ خٛو٤ظُ ُة١ ٜٕٛىّ، خدل٘ى٣ص خٛو٤دطُ ٗٚ يف : انُهائٍ انشتىٌ  1/
 .خ٤ٛشدؽ ٓـدم لٕر زبعَٜ خٛو٤ظُ ٧ٍخ ؿسُوص و خ٤ٛهدجٍ خّٛزى١

                                                             
1 Mark Vandercammen et Martine Gauthy-Sinéchal, Etudes de marchés méthodes et outils, DE Boeck, Belgique 2005,  P 
12. 

     زلُؾ ظ٤٘ىٛىـٍ     زلُؾ ٓد٣ىين

     محٌط دٌمغرافً                     

 و إقتصادي و إجتماعً 

             مؤثرون

 و٤ٟ١عؿ       

            موزعون

       مشترون ومستهلكون        محٌط ثقافً

   حجم اإلستهالك
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     َشعَُهد خألؿِدٙ ٛور ٠ُؽال. ١خدلٕعهٜ٘ى زدٛؼُوَش ٧ٞ خدلشعُو١ َ٘ى١ ال خأللُد١ ٟولٞ  يف : املشرزو2ٌ/ 
 .خدلٕعهٜٖ خدل٤عىؾ ٣ىهُص هًٜ َاؼُو١ خدلشعُو١ لىت زدٛعدرل و خٛظٌدَ (َٕعهٜ٘هد) َٔع٤ُهد و خٛ٘سدَ
 : ز٤ُهٞ ٢ٟ ٣ٍُٗ ٗؽًنو١ ٧ٞ و :املؤثزوٌ 3/ 

 ًزلُـ٦ هًٜ خٛعإؼًن ًَٓش ٦ٛ خٛـسُوُص ٜٔـع٦ و خخلدطص ذبدَز٦ و وربظ٦ ؿَُْ ه٢ شىض ٧ى و :خٛٔدج. 
 َشُخئ٥ ٤َسٌٍ خٌٍٛ (خخلًٟص ؤو) خدل٤عىؾ ٣ىم آوُ ٛشىض ػلًي خٌٍٛ خٛشىض ٧ى و: خٛىخط. 
  خدل٤دِٙ،  يَ٘ىَ ٟظ٠ٞ :ٟؽٚ ُٓخَ خٛشُخء، هًٜ َاؼُ ؤ١ ؽل٢٘ ٦٤٘ٛ و ُِٟوػد ُٛٓ َؤ٦َ شىض ٧ى و خ٤ٛدطك

َّْ ذبهُّخض خوعُدَ ه٤ً خٕٛسدٕ  .خٛ٘عر خوعُدَ ه٤ً خحل٠دٝ، خدلً
 خٛشُخء ُٓخَ هًٜ ٗسًن ظإؼًن ذلد خدلوٜىٟدض ٥ٍ٧ آوُ، ُُي بذل ُُي ٢ٟ ظع٤ٔٚ ٟوٜىٟدض ه٢ هسدَش ٧ٍ و : خإلشدهص. 

 صبٜص، ذبدَ مسدُٔش، :ٟعًوٌٜن هًش ٢ٟ َع٘ى١ ٧ى و خدلٕعهٌٜ٘ن و خدل٤عفٌن َعىٔؾ خٛعىَِن ٣لدٝ ب١ :املىسػى4ٌ/ 
ًّٟى خٛيت خ٤ٛظدجك زىخٔـص ٌٖٛ و خٛشُخء ُٓخَ هًٜ خدلىِهى١ َاؼُ .ذبّجص ذبدَ  خٛعفدٌَ ٣شدؿهٞ زىخٔـص ٍٗخ و ٧دَٔ

 .خٛعُٓىَص خٛسُن هُوع خدل٤عفدض، بكهدَ ُُِٗص و ٢ٟ ظ٤لُٞ
  :ػُاصز انظىق- (2 
 رل٠ىهص ٢ٟ خدلشع٢َُ ذلٞ لدـص وًَسص ٟشعُٗص خٕٛىّ ٧ى. 
 ٓىش شُخجُص ًٛي ؤُُخي ٥ٍ٧ خجمل٠ىهص ًَٟٔش ؤو. 
 ًَٛهٞ ؤَؼد خًُٛسص يف خٛشُخء. 
 ٚظٜٖ خٛظِٔدض خٛشُخجُص  ًَٛهٞ خٕٜٛـص يف ظ٤ٍُِ ٟؽ. 
  :1 وظائف انظىق(-3
  ،ربًًَ ُٓٞ خٕٜٛن و خخلًٟدض ،لُػ ؤ١ خألٔودَ ٧ٍ ُٟٔدْ خ٠ُٔٛص يف خٕٛىّ و٥ٍ٧ خألٔودَ ٧ٍ خدلىـ٦ ٛإل٣عدؾ

 .٠ٗد ؤ١ ؿٜر خدلٕعهٌٜ٘ن ٧ى يخٛص خٕٛوُ
  ظ٤لُٞ خإل٣عدؾ، َعمْٔ ه٢ ؿَُْ خٛع٘دَُٛ، ُددل٤عؿ َٕوً إل٣عدؾ ٠ُٗص ٟو٤ُص زإٓٚ ظِٜ٘ص شل٤٘ص وَعٞ ٌٖٛ ه٢

 .ؿَُْ زبظُض خدلىخَي
  ظىَِن خ٤ٛدظؿ، لُػ ؤ١ ٗٚ ُُي ٢ٟ خ٤ٛدلُص خ٤ٛلَُص َٕعٜٞ يوال ؿسٔد دلًٔخَ ٟد ٤َعف٦، ؤٌ ؤ١ خألُُخي خألٗؽُ ب٣عدـُص

 ؿٜر خٕٜٛن  هًٜ  ًَٟٔش  ٍٖٛٛ ؤٗؽُ  ظسود   وَ٘ى٣ى١ ؽلٜ٘ى١ خدلىخَي خدل٤عفص وػلظٜى١ هًٜ يوىٙ هدُٛص ٧ٞ خ٢ٍَٛ 
 .و خخلًٟدض

  ًُُٔخجلدٌَ ؿسٔد ٛإل٣عدؾ خدلىـىيخالٔعهالٕخٛع٤ٌٔن، ؤٌ ظ . 

 

                                                             
 293هِدٍ هسً خجلسدَ، ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ ، ص و رلًُ هٍٜ لٌٕن   1
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  انمغاػاخ انظىلُح:يناملغهة انثا

 :1انمغاػاخ انظىلُح ويشاَاْا -1

٣وين هبد ظُٕٔٞ خٕٛىّ بذل ٓـدهدض ٟعفد٣ٕص ٢ٟ خدلٕعهٌٜ٘ن ، وؽل٢٘ خ٤ٛلُ بذل ٗٚ ٓـدم هًٜ ؤ٦٣ ٧ًٍ ظٕىٍَٔ 
. غلر رب٦ُٔٔ ه٢ ؿَُْ خدلَّؿ خٛعٕىٍَٔ

: ؽل٢٘ ؤ١ ٣ربِ ّٟخَد خٛٔـدهدض خٕٛىُٓص ٠ٗد ٠ٍَٜٗد 
 ًهًٜ ٓـدم ٛ٘ٚ خدلالج٠ص خٛربخٟؿ ظظ٠ُٞ و بهًخي و خٛعٕىَُٔص خجلهىي ظُُّٗ و ظىـ٦ُ ل٢ٕ يف خٕٛىّ ذبّجص ظٕده 

ًٔد لًخ   .خدلإٔص ؿٍُ ٢ٟ خدلٕـُش خأل٧ًخٍ رل٠ىهص ؤو ٧ًٍ ٛعمُْٔ ؤعلُع٦ و خلظدجظ٦ ؿس
 ٢ٗ خًَٛخٔص خدلٕع٠ُش ٜٛٔـدهدض خٕٛىُٓص بيخَش خدل٤شإش ٢ٟ ٟٔدزٜص خٛعًٌنخض خدلٕع٠ُش يف خٛـٜرمت. 
  دبفُي ؤ١ ظعوٍُ خإليخَش هًٜ خحلدـدض خدلىعِٜص جل٠دهدض خدلٕعهٌٜ٘ن، ظٕعـُن وػن زُخٟؿ خٛعٕىَْ خٛيت سب٤٘هد

 .٢ٟ بشسدم لدـدض خدلٕعهٌٜ٘ن
 َش ٢ٟ ظىَِن وزبظُض خدلىخَي خٛعٕىَُٔص زإل٢ٕ ؿَُٔص شل٤٘صخسب٢٘ خإلي. 
  سب٢٘ خإليخَش ٢ٟ خٛعوٍُ هًٜ ؤٔسدذ ٓىش وٟلد٧ُ ػوَ خدل٤دٌُٕن، وظٕعـُن ؤ١ ربًي خٛٔـدهدض خٛيت ظًٜٔ ُُهد

   .ُعٕعـُن ظىًُن ٟىخَي خدل٤شإش ٤ٟدُٕص ٓىَص،

 : 2االطرزاذُجُاخ املظرخذيح يف جتشئح انظىق -2

 :انرزكُش  إطرزاذُجُح -2-1

خٛعٕىَُٔص ذلٍخ خٛٔـدم زٕوُ  ظوين زدوعُدَ خٕٛىّ ٓـدم ٟوٌن ٢ٟ خدلٕعهٌٜ٘ن وظىـ٦ُ خجلهىي وخ٤ٛشدؿدض و  
 .ظىَِوُص ٤ٟدٔسص ٤َدٔر خدلشع٢َُ وظـىَُ ؤدجٚ ظشفُوُص وظُوغلُص و٣لٞ

  : اإلطرزاذُجُحيشاَا ْذِ - أ 

  خالٔعِديش ٢ٟ خٛعىظض. 

  ّربُْٔ ُّٟٗ ٓىٌ يف خٕٛى. 

  وخٛعُوَؿ ربُْٔ وُُخض خٓعظديَص يف رلدالض خإل٣عدؾ وخٛعىَِن. 

 :  ػُىهبا- ب

  خألٔسدذ وـىَش ٧سىؽ خٛـٜر خخلدص هًٜ ٥ٍ٧ خٕٜٛوص ألٌ ٔسر ٢ٟ. 

  خدلٕعهٌٜ٘ن خالهع٠دي خٛ٘دٟٚ هًٜ ٜٔوص وخلًش وهًٜ رل٠ىهص وخلًش ٢ٟ.  

                                                             
  124 .ص ، 2003 ،خألَي١ خٛعىَِن، و ٤ٜٛشُ وخجٚ يخَ ، خٛعٕىَْ ،ؤطىٙ ظىُُْ َخجَ ، ٟوال    ٣دـ1ٍ
  279 .ص ،2001ٟظُ،   ،خ٤ُِٛص خإلشودم ٟـسوص و ٟ٘عسص ٟودطُش، ٣لُ وـهص خٛعٕىَْ ٓمَ، ؤزى خٕٛالٝ هسً   2
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 : لغاػاخ انظىق املرؼذدجإطرزاذُجُح- 2-2

ٓـدهدض سلعِٜص لٕر خًُٛسدض وخحلدـدض و٢ٟ مث زبعدَ هًيخ ٢ٟ ٥ٍ٧  ظٔىٝ خٛشُٗص زعفّجص خٕٛىّ بذل 
 . وز٣ُدرل٦ خٛعٕىٍَٔ خدل٠ُّظ٦وظودٟٚ ٗٚ ٓـدم ٕٗىّ ٟٕعٔٚ ٦ٛ وؾ خٛٔـدهدض خلًٟعهد

 : يشاَاْا- أ
 َِديش خدلسُودض. 
  ٚخٔعىًخٝ خٛـدٓص خدلوـ. 
   ٌُٚخحلً خدل٤دٔربذلَِديش خٛعش . 

:  ػُىتّ - ب
 خٛعٕىَُٔص خَظِدم خٛعِٜ٘ص خٛعٕىَُٔص خ٤ٛدذبص ه٢ ظ٤ىم خٛربخٟؿ. 

 : انشزوط انىاجة ذىفزْا يف انرجشئح انُاجتح نألطىاق(- 3

 لدـدض خدلٕعهٌٜ٘ن ؤهؼدء خٕٛىّ ًًن ٟعفد٣ٕص ؤ١ ظ٘ى١. 
 ٜٛع٠ُُّ زٌن خٛٔـدهدض زش٘ٚ يُْٓ ؤ١ ظ٘ى١ ٤٧دٕ ؤٔٓ ؽل٢٘ خٔعىًخٟهد. 
 َخٛٔـدم خألٗؽُ َحبُص ٔهىٛص خدلٔد٣َص زٌن خٛٔـدهدض ٢ٟ ؤـٚ خوعُد. 
 :  انظىلُحعزَمح إخرُار انمغاػاخ(- 4

و٧ٍ  ٍٛ٘ ٣ُٔٞ ؿَُٔص بوعُدَ خٛٔـدهدض خٕٛىُٓص غلر ؤ١ طلعرب خدلودًَن خألَزوص خٛيت َعٞ زىخٔـعهد بوعُدَ خٛٔـدهدض ،
: ٗدٛعدرل

 :اجلشء املزغىب يف خذيرّ يٍ انظىق إيكاَُح لُاص انمغاع أو- 4-1        
  .وُغلٍ خجلدٟودض غلر ؤ١ ظ٘ى١ وظدجض خٛٔـدم ٓدزٜص ُٜٛٔدْ ،وٟؽدٙ هًٜ ٌٖٛ ٔ٘د١ خدل١ً، رل٠ىهدض خ٢ٕٛ، 

 :حجى انمغاع- 4-2
ُدٛٔـدم خٌٍٛ وـهص ب٦ُٛ خجلهىي خٛعٕىَُٔص غلر ؤ١ َ٘ى١ ٗسًنخ زًَـص ظ٠ٕك هب٥ٍ خجلهىي، دبوىن ؤ١ َ٘ى١ ٤٧دٕ  

  ؽل٢٘ زوً ٌٖٛ،وهًي ٗدٍ ٢ٟ خدلٕعهٌٜ٘ن ؽلٜ٘ى١ خٛٔىش خٛشُخجُص ٍٛ٘ ظٌـٍ ٣ِٔص ب٣عدؾ خٕٜٛوص و٣ِٔص ظٕىَٔهد 
   .خحلظىٙ هًٜ خُٛزك خدل٤دٔر

 :انمغاع إىل انىصىل إيكاَُح- 4-3 
لُػ ؽل٢٘ ٜٕٜٛوص ؤ١ ظظٚ بذل خدلٕعهٌٜ٘ن ٠ٗد ؽل٢٘ ؤ١ َظٚ خٛشُٗص، دبوىن ؤ١ َ٘ى١ خٛٔـدم يف ٟع٤دوٙ ًَ 

 .خدلٕعهٜ٘ى١ ٜٕٜٛوص
  :جتاوب انظىق-  4-4         

 .غلر ؤ١ َعفدوذ خٕٛىّ ٟن خدلعًٌنخض خٛيت ربًغ يف ؤٌ ه٤ظُ ٢ٟ ه٤دطُ خدلَّؿ خٛعٕىٍَٔ
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  :1يذاخم و أطض حتذَذ انمغاػاخ انظىلُح- (5

. َىـً ًٟوال١ ٜٛىطىٙ بذل ربًًَ خٛٔـدهدض خٕٛىُٓص
  :يذخم خصائص املظرههكني- 5-1
 :اخلصائص اجلغزافُح- أ

 .وَوعرب ٢ٟ ؤًٓٝ خٛـُّ ٛعُٕٔٞ صبدهدض خدلٕعهٌٜ٘ن  ؤٌ ظُٕٔٞ صبدهدض خدلٕعهٌٜ٘ن ٢ٟ لُػ ٟىؿ٤هٞ ،

: اخلصائص انذميغزافُح -ب
خٛـسٔص  خًٛوٚ،خحلُُص، خٛعوُٜٞ، خدلوعًٔخض ،خجل٤ُٕص، لفٞ خألُٔش، خ٢ٕٛ، ٟؽٚ خجل٤ٓ، خإلٓعظديَص، ،  خإلـع٠دهُص

. خإلـع٠دهُص، وَوعرب ٧ٍخ خدلًوٚ خألٗؽُ شُىهد
 :اخلصائص انشخصُح -ج

وال  خخل،......خإل٣ًُدم، خْٜٛٔ، خإل٣ع٠دء، خًُٛسص يف خألٟد١ : ظعؼ٢٠ خٛوىخٟٚ و خخلظدجض خٛشىظُص ٠ٜٕٛعهٜٖ ٟؽٚ 
 .ظسًو خٛوىخٟٚ خٛشىظُص ؤٗؽُ ُدجًش ٢ٟ خٛوىخٟٚ خًٛؽلٌُخُُص ه٤ً ظُٕٔٞ خٕٛىّ بذل ٓـدهدض 

 :يذخم جتاوب املظرههكني- 5-2
 : يُفؼح انظهؼح -أ

 .ؤَٕٞ خدلٕعهٜ٘ى١ بذل صبدهدض لٕر خدل٤دُن خٛيت َسمؽى١ ه٤هد يف خٕٜٛوص ٜٛمظىٙ هًٜ ٤ِٟوص ٟو٤ُص
 :إطرخذاياخ انظهؼح -ب

 .ػوُِص، ؤو ال بٔعىًخٝ هًٜ خإلؿالّ ٟعىٔـص،  ؤَٕٞ خدلٕعهٜ٘ى١ ؤُد ذلٍخ خدلًوٚ بذل صبدهدض ٗسًنش،
 :انىالء نهؼاليح انرجارَح  -ج

 ٤٧د غلً َـٚ خٛعٕىَْ صبدهص ٢ٟ خدلٕعهٌٜ٘ن ٟو٤ُص، و٢ٟٗؽًنخ ٟد صلً ؤ١ خدلٕعهٜٖ َظ٠ٞ هًٜ شُخء هالٟص ذبدََص 
 .ػوَُ ٤ٟعفدهتد زُزدؽ ٓىٌ ٢ٟ خٛىالء، و خٛسوغ خِوُ زُزدؽ خدل٤شإش، وٟنَُظسـى١ ٟن 

 
 
 
 
 

                                                             
، 2002  خجلّخجُ، ـدٟوص ، خٛعًُٕن هٜىٝ و خالٓعظديَص ُٜٗص خٛوٜىٝ ٤ٟشىَش، ًًن يٗعىَخ٥ ؤؿُولص، خجلّخجُ لدٛص يَخٔص  خٛعٕىَْ رلدٙ يف ظـسُٔدظ٦ و خال٣ع٣ُط يوَ ، خبيت بزُخ٧ُٞ  1
 .53-51ص  
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 1َظاو املُافظح  :نث انثاعهةامل
 يف خجلّخجُ ٔىّ بلع٘دََص  و٧ى ش٘ٚ ٢ٟ ؤش٘دٙ ٣لدٝ خدل٤دُٕص ، ًُٜٔ ٗد١ ٢ٟ وٓىيًَٞ ٗى١ ٔىّ خٙ

 وٓىيخٛؼُوٌَ بهـدء ُُ٘ش ه٢ ٣لدٝ خدل٤دُٕص وؤ٣ىخههد وٌٖٛ ظُٓسد دلد ُٔمًغ يف خدلٕعٔسٚ ٢ٟ ظًٌنخض هًٜ ٔىّ خٙ
 .وبٟ٘د٣ُص كهىَ ٤ٟدٌُٕن ـًي

 :يفهىو َظاو املُافظح 

وخٛيت ظعٞ زٌن هًي ٗسًن ٢ٟ خدلشع٢َُ و خٛسدجوٌن، وٗٚ ٤ٟهٞ َعظٍُ  ٧ى ٣لدٝ ٤َشإ  ٢ٟ خٛوالٓدض خإلٓعظديَص، 
ٟٕعٔال ه٢ خِو٢َُ ٜٛسٜىى زُحب٦ بذل خحلً خألٓظً، ٣لدٝ ال زبؼن ٦ُُ خألٔودَ بال ٛعِدهٚ ٓىي بٓعظديَص ٟعمَُش ٢ٟ 

 .ؤٌ ًُٓ َُِع هُٜهد، و٥ٍ٧ ٧ٍ ٓىي خٛوُع و خٛـٜر
ؤٟد زد٤ٕٛسص ألٌ ٤ٟلٞ ُُيٌ ُددل٤دُٕص ظؼ٢٠ ؤ١ ٟد ٤َعف٦ ٢ٟ ٜٔوص ٟو٤ُص ال َ٘ى١ بذل خ٤َّٛ خًُٕٛن ـًخ ٢ٟ خ٠ُ٘ٛص 

و٠ٜٓد ظعمْٔ . خُٜٛ٘ص خدلوُوػص يف خٕٛىّ ، بذل لً ؤ٦٣ ال َٕعـُن خٛعإؼًن هًٜ خٕٜٛن زدٛعىٔن يف ب٣عدـ٦ ؤو خحلً ٦٤ٟ
٠ُؽال ًٓ " . بلع٘دََص " ٟؽٚ ٥ٍ٧ خألوػدم يف خحلُدش خٛىخٓوُص ، و٠ٜٗد زوًش ه٢ خٛىخٓن ،ُٓٚ ؤ١ خدل٤دُٕص ًًن ٗدٟٜص ؤو 

ال َىـً يخج٠د هًي ٗسًن ٢ٟ خدل٤عفٌن ٕٜٛوص ٟو٤ُص، وًٓ َ٘ى١ ٤٧دٕ بظِدّ زٌن خدل٤عفٌن ٛعًُُٔ لفٞ خإل٣عدؾ ؤو خإلزٔدء 
وًٓ ظعًوٚ خًٛوٛص ٜٛمً ٢ٟ ظٜٔسدض خألٔودَ، ؤو ظُِع ظوَُِص صبُُٗص ، ؤو ٤ٟك بهد٣دض . هًٜ ٟٕعىي خألٔودَ 

. دل٤عفٍ خٕٜٛن خدلظًَش ؤو ظًُُٔ خدل٤دُٕص هًٜ ؤٔٓ بـع٠دهُص ؤو ؤوالُٓص
 : انكايهح املُافظح 

    ظوًي ؤ٣ىخم خألٔىخّ ؤُد دلودًَن وهىخٟٚ سلعِٜص ًُٔ َعٞ رب٧ًًَد ؤُد ٜٛعُٕٔٞ خالٓعظديٌ ذلد، وَوع٠ً ٧ٍخ 
خٛعُٕٔٞ هًٜ وطَ خألٔىخّ وربًًَ خذلُ٘ٚ وظُُٗر خٕٛىّ ٢ٟ وـه٦ خ٤ٛلُ خالٓعظديَص، وظوًيض ؤ٣ىخم خألٔىخّ 

 .شؤٔىّ خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص وؤٔىّ خدل٤دُٕص ًًن خٛ٘دٟٚ: ؤُد ذلٍخ خٛعُٕٔٞ بذل
 : يفهىو طىق املُافظح انكايهح (-1

َوعرب ٔىّ خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص ٧ُ٘ال ٟو٤ُد ٢ٟ خذلُدٗٚ خدلىعِٜص ٜٕٛىّ، وَعٕٞ زىـىي هًي ٗسًن ٢ٟ خٛسدجوٌن 
٠ٗد َع٠ُّ ؤَؼد زىـىي . َوُػى١ ٜٔود ٟعفد٣ٕص و ٟع٠دؼٜص سبدٟد لُػ ال ؽل٢٘ خٛع٠ُُّ زٌن ب٣عدؾ ٤ٟعؿ ه٢ خِوُ 

. هًي ٗسًن ٢ٟ خدل٤عفٌن ٜٕٜٛوص حبُػ َ٘ى١ ٗٚ ٤ٟهٞ ٤ٟعؿ ُُيٌ طًٌن زد٤ٕٛسص ٜٛمفٞ خٍٜٛ٘ يف خٕٛىّ
 :شزوط املُافظح انكايهح(- 2

 : ٍَٜ ٤٧دٕ هًش شُوؽ ؤٔدُٔص الزً ٢ٟ ظىخ٧ُُد زٌن خدل٤عفٌن ٛعمُْٔ خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص ؤعلهد ٟد
  خِو٢َُ،  ٕٜٛوص خدل٤عفٌن   ظدٝ   ٧ٍ زًَٚ ُٕٜوص ٗٚ ٤ٟعؿ:  سبدٟد ؤ١ ظ٘ى١ خٕٜٛن وخدل٤عفدض ٟعفد٣ٕص وٟع٠دؼٜص

 .وزدٛعدرل ال َٕعـُن خدل٤عؿ َِديش خٕٛوُ أل١ خدلٕعهٜ٘ى١ ٔىٍ َعُٗى٦٣ و ٧ٍَسىخ ٤٠ٜٛعفٌن خِو٢َُ
                                                             

 . 88 ، ص 1995 ، خجلّخجُ يَىخ١ خدلـسىهدض خجلدٟوُص،  ه٠ُ طىٌُ ، ٟسديت خإلٓعظدي خجلّجٍ و خٛىلًوٌ،  1
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 ُُّي ، ؤٌ  وـىي هًي ٗسًن ٢ٟ خٛسدجوٌن و خدلشع٢َُ ٜٕٜٛوص حبُػ َع٠عن ٗٚ ٤ٟهٞ ز٤ظُر طًٌن يف خٕٛى ٚٗ
 ال ؽل٦٤٘ خٛعإؼًن هًٜ ٗٚ ٢ٟ خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص  ال َاؼُ هًٜ ٔوُ خٕٜٛوص وزدٛعدرلَشعٌُ ؤو َسُن ٠ُٗص طًٌنش ٢ٟ خٕٜٛوص

 .(ُٛٓ زلًيًخ ٜٕٛوُ)ٗٚ زدجن ؤو ٟشعٌُ ٧ى آوٍ ٜٕٛوُ . و خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص يف خٕٛىّ
 ؤٌ . هىخجٌْلَُص خًٛوىٙ وخخلُوؾ ٢ٟ خألٔىخّ ؤهىٛص لُٗص خٕٜٛن وخدل٤عفدض ٢ٟ وبذل خألٔىخّ يو١ ؤ 

خٛعودٟٚ يف زُن و شُخء خٕٜٛوص يو١ ُٓىي، ُُٜٓ ٤٧دٕ ؤٌ ُٓىي بيخََص ؤو ٓد٣ى٣ُص ؤو بٓعظديَص سب٤ن ؤٌ ٤ٟشإش ٢ٟ  ٔهىٛص
   .خًٛوىٙ يف خٕٛىّ إل٣عدؾ وزُن خٕٜٛوص ؤو خخلُوؾ ٢ٟ خٕٛىّ

  ب١ خٕٛوُ يف لدٛص خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص َوعرب ٢ٟ خدلوـُدض و٣ٔظً ز٦ ؤ٦٣ زلًي وؼدزط وال ؽل٢٘ ظًٌن٥ زٕسر ؿسُوص
و٧ٍخ َىػك هًٝ ًَٓش خدلشُوم هًٜ ربًًَ خٕٛوُ خٌٍٛ َسُن ز٦ ب٣عدـ٦ ،و٦٤٘ٛ َسُو٦ زد٠ُ٘ٛص خٛيت ًَُر زسُوهد .خٕٛىّ

ؿددلد ؤهنٞ َٕعـُوى١  ُةٌخ زدم ٤ٟعفدظ٦ زٕوُ ؤهًٜ ٢ٟ ٔوُ خٕٛىّ ُٕىٍ ؼلُٕ ه٠الء٥،. زدٕٛوُ خٕٛدجً يف خٕٛىّ 
وبٌخ هُع ٜٔوع٦ زٕوُ ؤٓٚ ٢ٟ خٕٛدجً يف .هًٜ ٣ِٓ خٕٜٛوص ٢ٟ خدلشُوم خدل٤دُٓ ه٤ً خٕٛوُ خٕٛدجً يف خٕٛىّ

 .ُة٦٣ ُٔمْٔ وٕدَش ٟدُٛص ظٕدوٌ خُِّٛ زٌن ٔوُ خٕٛىّ وخٕٛوُ خٌٍٛ َعٔدػد٥ ه٢ ٗٚ ولًش َسُوهد  ،خٕٛىّ
 :(االحركارَح)املُافظح غري انكايهح 

 : يفهىو طىق املُافظح االحركارَح(- 1
 زإ٦٣ هسدَش وُٜؾ ٢ٟ خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص و ٔىّ خإللع٘دَ خٛسمط، لُػ َعوًي خاللع٘دََصَٔظً زٕىّ خدل٤دُٕص 

خٛسدجوى١ ٕٜٛوص وخلًش وب١ ٗد٣ط ًًن ٟعفد٣ٕص خٛظِدض ٠ُُد ز٤ُهٞ، و يف ٥ٍ٧ خحلدٛص َعمِق خٛسوغ ٤ٟهٞ زع٠ُّ يف 
٣ىهُص خٕٜٛوص ؤو ط٤وهد ؤو يَـص خجلىيش ؤو يَـص خإلهال١ ؤو خدلدَٗص خدلٕفٜص دبد َعُك يَـص ٢ٟ خٛعم٘ٞ وخٛع٠ُّ يف 

 .زلـدض خٛىٓىي، وًٟدض خدلعىظظٌن ٢ٟ خألؿسدء ٟؽٚ ُِٟ٘دض خذلىخء،. خٕٛوُ
 :خصائصها(- 2
  ٗؽُش هًي خٛسدجوٌن ٕٜٛوص ٟو٤ُص. 
 ؤ١ ظ٘ى١ ٤ٟعفدض سلعَٜ خٛسدجوٌن ٟع٠ُّش. 
  ؿسُوُص و ٤ٟدُن زدلع٘دَخض ٟظمىزد خالٟعُدِخالٟعُدِ خٌٍٛ َع٠عن ز٦ خدل٤عؿ يف ٔىّ ٟو٤ُص، ؤو ًدٛسد ٟد َ٘ى١ ٧ٍخ 

 .هدٟص ، ٗإ١ ظٔىٝ خحل٘ىٟص زدٛعودًٓ ٟن خحملعُ٘ وظوـ٦ُ خحلْ خدلـْٜ يف زُن ٤ٟعىـهد يف خٕٛىّ
  ًزلًويَص خٕٛىّ،دبد ؤ١ خحملعُ٘ ٧ى خدل٤عؿ خٛىلًُ يف خٕٛىّ يف ب٣عدؾ وظٌـُص لدـص خٕٛىّ و خحلظىٙ هًٜ ؤٓظ

 .ؤٌ دل ٢َ٘ زدإلٟ٘د١ ظٕىَْ ٠ُٗدض ؤوُي ٢ٟ خٕٜٛوص ٢ٟ ٓسٚ ؤٌ ٤ٟعؿ آوُ. َزك زة٣عدـ٦ ٥ٍ٧ خ٠ُ٘ٛدض ٢ٟ خٕٜٛن
 يوىٙ ٤ٟشأض ـًًَش بذل خٛظ٤دهص ٔهٜص ٣ٕسُد . 
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 : أَىاع األطىاق اإلحركارَح- (3
:    ٛإللع٘دَ ؤ٣ىخم وطىَ ٟعوًيش ، وؽل٢٘ ظ٠ُٕٔهد بذل ؤَزوص ؤٔىخّ

: طىق االحركار انكايم-  3-1 
٥ٍ٧ خٕٛىّ ه٘ٓ ٔىّ خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص لُػ ظعٕٞ ٔىّ خاللع٘دَ خٛ٘دٟٚ زىـىي زدجن ولًُ ٜٕٜٛوص وظعٕٞ 
خٕٜٛوص زدُعٔد٧َد بذل زًخجٚ ـًُش ؤو شلدؼٜص ذلد، وال َعإؼُ خحملعُ٘ زعٜٔسدض خألٔودَ ؤو خإل٣عدؾ و٧ى ٟد َـْٜ ه٦ُٜ ؤلُد٣د 

 خحملعُ٘ وخدلعم٘ٞ خٛىلًُ يف خٕٜٛوص، وخٕٛوُ، وخٛعىَِن، و٢ِٟ خٛسُن و٢ٟ ؤٟؽدذلد ٟإٔص خٛ٘هُزدء ؤٌ" ٟٜٖ خٕٛىّ"
 .ؤو خدلىخطالض خُٕٜٛ٘ص وخٛالُٜٔ٘ص

: طىق املُافظح اإلحركارَح- 3-2
َشس٦ ٔىّ خدل٤دُٕص خٛ٘دٟٜص وخٌٍٛ َع٠عن زىـىي هًي ٗسًن ٢ٟ خٛسدجوٌن حبُػ ؤ١ ٗٚ وخلً ٤ٟهٞ َو٠ٚ ٟٕعٔال ه٢ 

 .خِوُ وزًو١ ؤ١ ظاؼُ ُٔدٔص ٤ٟعفدض ٟع٠ُّش ه٢ ٤ٟعفدض خِو٢َُ ،ٟؽال خدلالزٓ خجلد٧ّش و خأل٠ٓشص وخأللٍَص
: طىق إحركار انمهح- 3-3

َوعرب وخلًخ ٢ٟ خألٔىخّ خٕٛدجًش يف خٛوددل ٔىخء يف ط٤دهص خُٕٛدَخض ؤو خٛ٘هُزدجُدض وًًن٧د زٌغ خ٤ٛلُ ه٢ 
حبُػ َٕد٧ٞ  (خٛسدجوٌن ٜٕٜٛوص  )ظعٕٞ ٥ٍ٧ خألٔىخّ زٜٔص هًي خدل٤عفٌنخخلًٟص خدلًٟٔص يف رلدالض خحلُدش خدلىعِٜص ، و

ٗٚ ٤ٟعؿ ٤ٟهٞ ز٤ٕسص ٗسًنش يف خإل٣عدؾ خٍٜٛ٘،ؤٌ ؤ١ ًُدذ خُِٛي ٤ٟهٞ َوعرب ٌو ظإؼًن ٗسًن هًٜ خٕٛىّ لُػ َاؼُ 
ًُدز٦ هًٜ خٕٛوُ وخ٠ُ٘ٛدض خدلسدهص ٜٜٛٔص خألوُي ٢ٟ خٛسدجوٌن و٧ٞ ُٕٛىخ دبوّٙ ه٢ زوغ و٢٘ٛ هًٜ يَخَص وهالٓص 

ظىشُسد خٛوُيب وـٜىيٌ ؤٌ خٛشُٗدض خٛيت ظو٠ٚ يف : زدألٔىخّ و٢ٟ ٥ٍ٧ خألٔىخّ ٟؽال ؤٔىخّ ؤـهّش خٛعَُِّٜى١ ٟؽٚ
 .رلدٙ ط٤دهص خألـهّش خٛ٘هُزدجُص ؤو ظٜٖ خٛيت ظو٠ٚ يف رلدٙ ب٣عدؾ خُٕٛدَخض

 خٜٛٔص بذل رل٠ىهعٌن هًٜ ؤٔدْ وـىي ؤو ًُدذ خٛع٠ُّ، ُةٌخ ٗد٣ط ٤ٟعفدض خلع٘د٠َٗد ؽل٢٘ ظظ٤َُ ؤٔىخّ 
ؤٟد بٌخ ٗد٣ط خدل٤عفدض ٟع٠ُّش ُُـْٜ ه٦ُٜ .  ٜٓص ظدٝخلع٘دَخدلشُوهدض خألوُي ٟع٠دؼٜص ُة١ خٕٛىّ َ٘ى١ ٔىّ 

. ظدٝ  ٜٓص ًًنخلع٘دَٔىّ 
: 1طىق إحركار املشرزٌ- 3-4

 َِؼٚ ٦ُُ خٛسدجوى١ خٛعودٟٚ ٟن ٟشع٢َُ ٟو٤ٌُن زدٍٛخض زدًُٛٞ ٢ٟ وـىي هًي ٗسًن ٢ٟ خدلشع٢َُ ،و٤َشإ ٧ٍخ خ٤ٛىم 
 لٌن َ٘ى١ خدلشعٌُ خٛىلًُ ٧ى خحل٘ىٟص ،٠ٗد ػلًغ ٟؽال يف زلظىٙ خٛٔـ٢ يف ٟظُ ُة١ خدلشعٌُ خاللع٘د٢َٟ 

وشلد ٔسْ ؽل٤٤٘د خٛع٠ُُّ زٌن ؤ٣ىخم خدل٤دُٕص هًٜ ؤٔدْ ؤهًخي وؤلفدٝ خٛشُٗدض خدلعودٟٜص يف  .خٛىلًُ ٧ى خحل٘ىٟص
.  خٕٛىّ وؿسُوص خدل٤عؿ ؤو خٕٜٛوص و خُٛٔىي هًٜ خًٛوىٙ و خخلُوؾ ٢ٟ وبذل خٕٛىّ

 
                                                             

 .85 ، ص1986 زل٠ً َىَٔ، خٛعٕىَْ ، يخَ خُِٛ٘ خٛوُيب،  1
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  انغهة و انؼزض :يناملثحث انثا
َوٍُ خٕٛىّ هًٜ ؤ٦٣ ظًخُن ٓىي خٛوُع وٓىي خٛـٜر،٠ٗد ؤ٦٣ َع٘ى١ ٢ٟ والٙ خٛعىخ١ِ زٌن خٛوُع و 

وٌٖٛ ِٛهٞ ُُِٗص " ٣لَُص خٛوُع " مث " ٣لَُص خٛـٜر " خٛـٜر ، و٢ٟ ٧ٍخ خدل٤ـْٜ َعىـر ه٤ُٜد ٟوُُص ويَخٔص 
ه٠ٚ خٕٛىّ وُُِٗص خٛع٤دُٓ ٦ُُ ، وؿُّ ربًًَ خألٔودَ وخ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خدل٤عفدض، وٟىت ٣َُٔ َُن ٔوُ خدل٤عؿ 

.   ٣لَُص خٛـٜر٧ىؤوٙ ٟد ٣سًؤ ز٦  ؤو وِؼ٦ ، و
   انغهة: املغهة األول

 :1ذؼزَف انغهة (- 1
َوٍُ خٛـٜر هًٜ ٜٔوص ؤو وًٟص ٟد زإ٦٣ هسدَش ه٢ خ٠ُ٘ٛدض ٢ٟ ٜٔوص ؤو وًٟص ٟو٤ُص ؽل٢٘ شُخجهد ٢ٟ ٓسٚ 

 ؼسدض خٛوىخٟٚ خألوُي خدلاؼُش يف خُعُخعزإٔودَ ٟو٤ُص ووالٙ ُعُش ٤ُِٟص ٟو٤ُص، ٟن  (ؤُُخي وٟشدََن)خدلٕعهٌٜ٘ن 
. خًُٛسص و خًَٛٔش: َع٘ى١ خٛـٜر ٢ٟ ه٤ظ٢َُ علد و. خٛـٜر

٠ُؽال ٤٧دٕ ُُي ًَُر زشُخء ُٔدَش و٢٘ٛ بٌخ دل  لُػ ؤ١ خًُٛسص ٛىل٧ًد ال ظٍِ٘ وظ٘ى١ ًًن ُودٛص يف خٕٛىّ ،
. ظ٢٘ ٥ٍ٧ خًُٛسص ًٟهىٟص زًَٔش خُِٛي هًٜ خٛشُخء ٔىٍ ٢ٛ َع٢٘٠ ٢ٟ ظٜسُص ًَسع٦

 : صُاغح دانح انغهة(- 2
ب١ خٛوالٓص زٌن خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ خٕٜٛوص وزٌن ظٜٖ خٛوىخٟٚ خٛيت ظاؼُ يف خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص ظ٠ًٕ يخٛص خٛـٜر ، 

 :لُػ   Qdx = f(Px ,T , Y, Ps ,Pc) :وؽل٢٘ وػن يخٛص خٛـٜر يف خٛظىَش خِظُص
Q  ٍخ٠ُ٘ٛدض خٛيت َشعَُهد خدلٕعهٜ٘ى١ ٢ٟ خٕٜٛوص٧ X   وؤ١ ،Px   ؽلؽٚ ٔوُ خٕٜٛوصXو ، T ٌٖٜوّ خدلٕعه. 

. ؤٔودَ خٕٜٛن خدل٠ٜ٘ص ٜٕٜٛوص خألطُٜص Pc، ؤٔودَ خٕٜٛن خٛسًَٜص Ps  بذل يوٚ خدلٕعهٜٖ ، وسبؽٚ ٠ٗYد ظشًن 
 :لاَىٌ انغهة(- 3

 ؼسدض خٛوىخٟٚ زدُعُخع٤َض ٓد٣ى١ خٛـٜر هًٜ وـىي هالٓص هُٕ٘ص زٌن ٔوُ ٜٔوص ٟو٤ُص وخ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٤ٟهد ، 
خألوُي، ؤٌ ٠ٜٗد ِخي ٔوُ خٕٜٛوص ٜٓط خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٤ٟهد وخٛو٘ٓ زدٛو٘ٓ ، وؽل٢٘ خٛعوسًن ه٢ ٓد٣ى١ خٛـٜر 

 Qdx = f (Px) :ٍَٜ ََدػُد ٠ٗد
 ٤ٟمىن خٛـٜر (:2.1)انشكم رلى               :يُحىن انغهة(- 4      
 P 

    منحنى الطلب                   

      P1  

 

      P2 

           Q                 Q2    Q1           
                                                             

 .86- 79 ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ، ص ،هِدٍ هسً خجلسدَ ٔوًُ  رلًُ هٍٜ لٌٕن و 1
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  ُة١ خدلٕعهٜٖ ًَُر  ٢ٟP2 خٛش٘ٚ ؤهال٥ َعؼك ٤ٛد ؤ٦٣ يف ُعُش ٤ُِٟص ٟو٤ُص، بٌخ ٗد١ ٔوُ ٜٔوص ٟد ه٤ً خدلٕعىي
 بذل   ُة١ ٣ظُر خدلٕعهٜٖ ٤ُٔىِغ  P1ؤٟد بٌخ خَظِن ٔوُ خٕٜٛوص بذل خدلٕعىي.   ٢ٟ ٥ٍ٧ خٕٜٛوص Q2يف شُخء ٠ُٗص

 ٛع٠ؽُٚ ٤ٟمىن خٛـٜر خٍٜٛ٘ هًٜ خٕٜٛوص ُة٤٣د ٣ٔىٝ  و . وٌٖٛ إلطلِدع ًَٓظ٦ خٛشُخجُص وٟٕعىي خًٛوٚ Q1خدلٕعىي
.   زةػدُص خ٠ُ٘ٛدض خدلـٜىزص ٢ٟ ؿٍُ ٗٚ خدلٕعهٌٜ٘ن يف ٗٚ ٟٕعىي ٔوُ

 :1انؼىايم احملذدج نهغهة(- 5

٤٧دٕ هًش هىخٟٚ و زلًيخض ؽل٢٘ ؤ١ ظاؼُ ؤَؼد هًٜ خٛـٜر هًٜ ٜٔوص ؤو وًٟص ٟد، وٛوٚ ؤ٧ٞ ٥ٍ٧ خٛوىخٟٚ ؤو 
: ٍَٜ خحملًيخض َع٠ؽٚ يف ٟد

 ظ٘ى١ خٛوالٓص زٌن شب٢ خٕٜٛوص و خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٤ٟهد هالٓص هُٕ٘ص، حبُػ بٌخ بَظِن شب٢  :شب٢ خٕٜٛوص ؤو خخلًٟص
. خٕٜٛوص ظ٤ىِغ خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٤ٟهد، بٌخ بطلِغ خٛؽ٢٠ ظّيخي خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص

 ٖٜب١ خٛوالٓص زٌن خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ ٜٔوص ؤو وًٟص ٟد وخًٛوٚ خ٤ًٌٛٔ ٠ٜٕٛعهٜٖ ٧ٍ هالٓص  :يوٚ خدلٕعه
ؿُيَص ، َُّديش يوٚ خدلٕعهٜٖ ظايٌ بذل َِديش بٟ٘د٣ُدظ٦ خٛشُخجُص وزدٛعدرل بشسدم ًَسدظ٦ وزٍٖٛ ظّيخي خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص 

 وخٛعًٌن يف خًٛوٚ ًٓ َٕسر ؤَؼد ظًٌنخض ٣ٕسُص سلعِٜص ـًخ يف خٛـٜر هًٜ سلعَٜ . ٢ٟ خٕٜٛوص وخٛو٘ٓ طمُك
. ُو٤ًٟد َ٘ى١ خجملع٠ن ًُٔنخ، ُة١ ـّءخ ٗسًنخ ٢ٟ خًٛوٚ ُٔىـ٦ بذل خٛؼُوََدض، ٗدٛـودٝ، وخدلٜسٓ، وخدل٢ٕ٘. ٕٜٛنخ

. و٠ٜٗد ؤطسك خجملع٠ن ؤًىن، ُة٦٣ ُٔشعٌُ ًَّٟ ٢ٟ خٛـودٝ و خدلٜسٓ و٦٤٘ٛ ٤ُِْٔ ؤٗؽُ هًٜ خٕٜٛن خ٠٘ٛدُٛص
َاللق ؤ١ ٤٧دٕ ؤ٣ىخهد ٢ٟ خٕٜٛن ؽل٢٘ ؤ١ َعمىٙ خدلٕعهٜٖ ه٤هد بٌخ بَظِن يو٦ٜ لُػ َٔٚ خٛـٜر هُٜهد ٠ٗد 

. وظوٍُ زدٕٜٛن خُٛيَحص
 بٌخ ظًٌنض ؤٌوخّ خدلٕعهٌٜ٘ن زدٛش٘ٚ خٌٍٛ َايٌ بذل َِديش بٓسدذلٞ هًٜ خٕٜٛوص ُة١ خٛـٜر  :ؤٌوخّ خدلٕعهٌٜ٘ن

هًٜ خٕٜٛوص َّيخي، وؤٟد بٌخ ظًٌنض خألٌوخّ زدٛش٘ٚ خٌٍٛ َايٌ بذل هًٝ بٓسدٙ خدلٕعهٌٜ٘ن هًٜ خٕٜٛوص ُة١ خٛـٜر 
. هًٜ خٕٜٛوص َٔٚ

 َِديش هًي خدلٕعهٌٜ٘ن ٣عُفص َّٛديش هًي خٕٛ٘د١ ٟؽال َايٌ بذل َِديش خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص  :هًي خدلٕعهٌٜ٘ن
. وخٛو٘ٓ طمُك

 ظُظسؾ خٕٜٛوص زٕٜن ؤوُي ظعإؼُ هبد وزعًٌنخض ؤشبدهند وُْ ٣ىم خإلَظسدؽ ز٤ُه٠د : ؤشبد١ خٕٜٛن خألوُي خٛسًَٜص وخدل٠ٜ٘ص
 :  زًَٜص ٗد٣ط ؤو ٠ٟٜ٘ص

٧ٍ خٕٜٛن خٛيت ؽل٢٘ ؤ١ ربٚ زلٚ زوؼهد خٛسوغ يف خإلٔعهالٕ وظشسن لدـص خدلٕعهٜٖ ٟؽٚ : انظهغ انثذَهح- أ
١ خٛوالٓص ؿُيَص زٌن خٛـٜر هًٜ ٜٔوص ٟد وشب٢ خٕٜٛوص خٛسًَٜص ذلد،لُػ بٌخ بَظِن شب٢ خٕٜٛوص ووظٖ. خٜٛمىٝ و خًٛـدؾ

 .وخٛو٘ٓ طمُك (خٜٛمىٝ)َّيخي خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص  (خًٛـدؾ)خٛسًَٜص 
                                                             

.  20ص ،  2008 ٟظُ، هٍٜ هسً خٛى٧دذ صلد، خ٤ٛلَُص خإلٓعظديَص خجلّجُص ، خًٛخَ خجلدٟوُص ،   1
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٧ٍ خٛيت ظ٠٘ٚ زوؼهد خٛسوغ يف خإلٔعهالٕ حبُػ ؤ١ بٔعهالٕ ؤل٧ًد َايٌ بذل بٔعهالٕ : انظهغ املكًهح- ب
وظ٘ى١ خٛوالٓص هُٕ٘ص زٌن خٛـٜر هًٜ ٜٔوص ٟد و شب٢ خٕٜٛوص خدل٠ٜ٘ص ذلد ، ُةٌخ . خٕٜٛن خألوُي ٟؽٚ خٛشدٌ و خُٕٛ٘

 .وخٛو٘ٓ طمُك (شدٌ)َٔٚ خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص  (ُٔ٘)بَظِن ٔوُ خٕٜٛوص خدل٠ٜ٘ص 
 خٛوالٓص زٌن خٛـٜر هًٜ خٕٜٛن ؤو خخلًٟدض وُُع خحل٘ىٟص ٜٛؼُخجر ؤو َِديش   :خٛؼُخجر و خإلهد٣دض

ٟوًالهتد ظ٘ى١ هالٓص هُٕ٘ص، ز٠٤ُد خٛوالٓص زٌن خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص و خخلًٟدض وخإلهد٣دض ؤو خًٛهٞ ظ٘ى١ هالٓص 
. ؿُيَص، و٤َـسْ ٧ٍخ هًٜ خٕٜٛن و خخلًٟدض خٛوديَص وُٛٓ هًٜ خٕٜٛن وخخلًٟدض خُٛيَحص

 :1يزوَح انغهة
 :ذؼزَف يزوَح انغهة(- 1

 ٛـٜرخ خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ خٕٜٛوص ؤو خخلًٟص ٜٛعًٌنخض خٛيت ربًغ يف ؤلً خٛوىخٟٚ خدلاؼُش يف خٔعفدزص٣وين هبد يَـص 
 . دلُو٣ص خٛـٜرؤ٣ىخم و٣ُِّ ٤٧د زٌن ؼالؼص .
 :أَىاع يزوَح انغهة(- 2

 :يزوَح انغهة انظؼزَح- 2-1
 ظُٔٓ ُٟو٣ص خٛـٜر خٕٛوَُص ًٟي بٔعفدزص خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ ٜٔوص ٟو٤ُص ٜٛعًٌن خحلدطٚ يف ٔوُ ظٜٖ خٕٜٛوص ، 

ُةٌخ ؤيي ظًٌن شب٢ خٕٜٛوص ز٤ٕسص ٟو٤ُص بذل ظًٌن ز٤ٕسص ؤٗرب يف خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٤ٟهد َ٘ى١ خٛـٜر ٣ُٟد، وؤٟد بٌخ ؤيي 
ظًٌن شب٢ خٕٜٛوص بذل ظًٌن خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ز٤ٕسص ؤٓٚ ُُ٘ى١ خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص ًًن ١ُٟ، ؤٟد بٌخ ؤيي ظًٌن خٛؽ٢٠ ز٤ٕسص 

لُػ ؤ١ خٛوالٓص زٌن ٔوُ . ٟو٤ُص بذل ظًٌن خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ز٤ِٓ خ٤ٕٛسص ُُ٘ى١ خٛـٜر هًٜ خٕٜٛوص ٟع٘دُث خدلُو٣ص 
خٕٜٛوص وخ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٤ٟهد ٧ٍ هالٓص هُٕ٘ص، ؤٌ دبوىن ؤ١ يَـص ُٟو٣ص خٛـٜر خٕٛوَُص َلٚ يخج٠د ٌخض ٠ُٓص 

ٔدٛسص، و٢٘ٛ هديش ٟد ٣عفد٧ٚ خإلشدَش خٕٛدٛسص و٣إوٍ يف خإلهعسدَ خُٛٔٞ خدلـٜٔص ٛعورب ه٢ يَـدض خدلُو٣ص، وزٍٖٛ ظٔدْ 
    :ُٟو٣ص خٛـٜر خٕٛوَُص ٗدِيت

خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص                                                               
   خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خٕٛوُ                                                         =        ُٟو٣ص خٛـٜر                         

 
 
  
 
 
 
 

                                                             
  .65-63 ص ،2005ٗىؼُ شٌُخذ و هسٜص خبدٌَ، ٟسديت خإلٓعظدي خجلّجٍ، خٛـسوص خألوذل، ٟ٘عسص يخَ ـًش،    1
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: 1خهُحايزوَح انغهة انذ- 2-2
َٔظً هبد يَـص بٔعفدزص خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ ٜٔوص ٟو٤ُص ٜٛعًٌن خحلدطٚ يف خًٛوٚ، و٠ٗد ؤش٣ُد ٔدزٔد يف ُٟو٣ص 

وزبَٜ يَـدض خدلُو٣ص هًٜ ٜٔوص .خٛـٜر خٕٛوَُص ؽل٢٘ ؤ١ َ٘ى١ خٛـٜر ٣ُٟد ًٜٛوٚ ؤو ؤلديٌ خدلُو٣ص ؤو ًًن ١ُٟ
و٢ٟ خدلوُوٍ ؤ١ ٤٧دٕ ؤ٣ىخم ٢ٟ خٕٜٛن ٤ٟهد خُٛيَحص وخٛيت ظُظسؾ . ٟو٤ُص زةوعالٍ ٟٕعىي خًٛوٚ و٣ىهُص خٕٜٛوص

ؤٌ دبوىن ؤ١ ظ٘ى١ خدلُو٣ص بغلدزُص هبٍخ خ٤ٛىم ٢ٟ .زوالٓص هُٕ٘ص ٟن خًٛوٚ ،ؤٜن ـًُش ظُظسؾ زوالٓص ؿُيَص ٟن خًٛوٚ
:       ٍَٜ وظٔدْ ٠ٗد خٕٜٛن ؤٜسُص زد٤ٕٛسص ٜٕٜٛن خُٛيَحص

                                                   خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص  
= وُٜص خُٟو٣ص خٛـٜر خًٛ                       

                                                      خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خًٛوٚ
  :2يزوَح انغهة انرماعؼُح- 3 -3

 خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ خٕٜٛوص ٜٛعًٌنخض خٛيت ربًغ يف شب٢ ٜٔوص ؤوُي ُٟظسـص هبد بٟد زًَٜص ؤو خٔعفدزصظوٍُ زإهند يَـص 
٠ٟٜ٘ص ذلد، وزبعَٜ بشدَش ُٟو٣ص خٛـٜر خٛعٔدؿوُص لٕر ٣ىم خٕٜٛوص خدلُظسـص، ُع٘ى١ خإلشدَش ٟىـسص يف لدٛص خٕٜٛن 

ؤٟد يف لدٛص خٕٜٛن خدل٠ٜ٘ص ُدإلشدَش ظ٘ى١ ٔدٛسص  . خٛسًَٜص، ٛ٘ى١ خٛوالٓص زٌن ٠ُٗص خٕٜٛوص وشب٢ خٕٜٛوص خٛسًَٜص ذلد ؿُيَص
: وظٔدْ ٗدٛعدرل

٣ٕسص خٛعًٌن يف خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ خٕٜٛوص                                                               
  =  ُٟو٣ص خٛـٜر خٛعٔدؿوُص                     

١ خٕٜٛوص خدلُظسـص هبد مث    ٣ٕسص خٛعًٌن يف                                                    
  انؼزض:يناملغهة انثا

 :3ذؼزَف انؼزض(- 1

َوٍُ زإ٦٣ رل٠ىهص خ٠ُ٘ٛدض خٛيت َ٘ى١ خدل٤عفى١ ؤو خٛسدجوى١ ٟٕعو٢ًَ ٛسُوهد ٢ٟ خٕٜٛوص ه٤ً سلعَٜ خألشبد١ والٙ 
َع٘ى١ خٛوُع خٍٜٛ٘ ٢ٟ رل٠ىم ٟد َوُػ٦ ٗٚ ٤ٟعؿ ٜٕٜٛوص ه٤ً ٗٚ ٟٕعىي ٢ٟ ٟٕعىَدض  و. ًٟش ٤ُِٟص ٟو٤ُص

 .خٛؽ٢٠ خحملع٠ٚ ؤ١ ظعمًي يف ٔىّ
 :صُاغح انذانح انؼزض(- 2

 ب١ خًٛخٛص خٛوُع سبؽٚ خٛوالٓص خًٛخُٛص زٌن خ٠ُ٘ٛص خدلسدهص ؤو خدلوُوػص ٢ٟ ٜٔوص ٟو٤ُص و زٌن خألٔودَ خٕٛدجًش يف 
  :يف خٛظىَش خٛعدُٛص X و ؽل٢٘ طُدًص يخٛص خٛوُع ٥ٍ٧ هًٜ خٕٜٛوص. خٕٛىّ

                           (  ,𝑃𝐹  ,E = f (𝑃𝑋  ,𝑇𝑛 Q𝑠𝑥 

𝑃𝑋   ،و ؤ١ ٧Xٍ خ٠ُ٘ٛدض خٛيت َسُوهد خدل٤عؿ ٢ٟ خٕٜٛوص𝑄𝑋   لُػ ؤ١  سبؽٚ خدلٕعىي 𝑇𝑛 ، و X  ؽلؽٚ ٔوُ خٕٜٛوص 
  . هىخٟٚ ودَـُصEؤٔودَ هىخٟٚ خإل٣عدؾ ، 𝑃𝐹خِٛين ٛإل٣عدؾ 

                                                             
 .79ص  ، 2007ُُٜك لٌٕن وَٜ ، خإلٓعظدي خجلّجٍ ، هددل خٛ٘عر خحلًَػ، خألَي١ ،    1
    .85  ص ،زْْخخَٙـن خدل  2
  .82-79ٗىؼُ شٌُخذ و هسٜص خبدٌَ ، ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ، ص   3



                                  طىق انىلىد يف اجلشائز                                   :األول انفصم

- 28 - 
 

 : لاَىٌ انؼزض(- 3
ب١ ٓد٣ى١ خٛوُع َىػك خٛوالٓص خٛـُيَص زٌن خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ ٜٔوص ٟو٤ُص و ٔو٧ُد زةُعُخع زٔدء خٛوىخٟٚ 

وؽل٢٘ خٛعوسًن ه٢ ٓد٣ى١ . لدذلد ، ٠ُٜ٘د ِخي ٔوُ خٕٜٛوص ِخيض خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص و خٛو٘ٓ طمُمص خألوُي هًٜ
f ( 𝑃𝑋  = :والٙ يخٛص خٛوُع هًٜ خ٤ٛمى خٛعدرل خٛوُع ََدػُد ٢ٟ  )        QSX                                                  

 : يُحىن انؼزض (- 4

 P ٤ٟمً خٛوُع (:3.1 ) رلىانشكم                          

P2                                                                                                                     
 
          

                      P1 
 

           
Q                                                                

                                                  Q2   Q1        
٢ٟ خٛش٘ٚ ؤهال٥، َاللق ؤ١ ٤ٟمً هُع خٕٜٛوص َُظِن ٢ٟ خألِٔٚ بذل خألهًٜ، و٢ٟ خُٕٛدَ بذل خ٠ٌُٛن و ٧ٍخ 

٤ٗعُفص  ؿسُوُص ٜٛوالٓص خٛـُيَص زٌن ٔوُ خٕٜٛوص و خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٤ٟهد، ؤٌ ؤ١ ٗٚ َِديش يف خٕٛوُ َعُظر هُٜهد 
 .َِديش يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص

 :1انؼىايم احملذدج نهؼزض (- 5

 :٤٧دٕ خٛوًًَ ٢ٟ خٛوىخٟٚ خٛيت ظاؼُ يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خٕٜٛوص يف خٕٛىّ و ؤعلهد 

  ظُظسؾ خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خٕٜٛوص زوالٓص ؿُيَص ٟن شب٤هد، ٠ُٜ٘د بَظِن ٔوُ خٕٜٛوص ِخيض : شب٢ خٕٜٛوص ؤو خخلًٟص
 .خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٤ٟهد

 بٌخ خَظِوط ؤٔودَ هىخٟٚ خإل٣عدؾ خًٛخوٜص يف ب٣عدؾ ٜٔوص ٟو٤ُص ُة١ ٌٖٛ َوين بَظِدم ظ٘دَُٛ : ؤشبد١ ه٤دطُ خإل٣عدؾ
ب٣عدـهد، و بَظِدم ٥ٍ٧ خٛع٘دَُٛ ه٤ً ٔوُ ٟوٌن َوين ظُٜٔٚ خألَزدق، و زدٛعدرل ُة١ ٢ٟ ٟظٜمص خدل٤عفٌن ظُٜٔٚ هُع 

 ه٤دطُ خإل٣عدؾ ظ٘ى١ هالٓص ؤشبد٥ٍ٧١ خٕٜٛوص، و خٛو٘ٓ طمُك ،وزدٛعدرل ُة١ خٛوالٓص زٌن خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٜٕٜٛوص و 
 .هُٕ٘ص
  ظُظسؾ خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خٕٜٛوص زوالٓص هُٕ٘ص ٟن شب٢ خٕٜٛوص خٛسًَٜص ذلد، لُػ ؤ١ : ؤشبد١ خٕٜٛن خألوُي

 ؤٔودَ خٕٜٛن خٛسًَٜص ٟن زٔدء خٕٜٛوص خألطُٜص هًٜ لدذلد ػلِّ خدل٤عفٌن هًٜ َِديش لفٞ خإل٣عدؾ ٜٕٜٛن خٛسًَٜص، خَظِدم
 .زٕسر ٗىهند ؤٗؽُ َحبد ٢ٟ ب٣عدؾ خٕٜٛن خألطُٜص و ٟوىن ٌٖٛ ظُٜٔٚ ٢ٟ هُع ظٜٖ ٜٔوص و خٛو٘ٓ طمُك

                                                             
 .98-95  ص، هٍٜ هسً خٛى٧دذ صلد، ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ  1
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 َاؼُ خدلٕعىي خِٛين و خٛعٔين ٛإل٣عدؾ هًٜ خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خٕٜٛوص، ٠ُٜ٘د رب٢ٕ :  خدلٕعىي خِٛين ٛإل٣عدؾ
 خإل٣عدـُص و زدٛعدرل َّيخي ب٣عدؾ و هُع خٕٜٛوص و خٛو٘ٓ خَظِوطخألٜٔىذ خِٛين خدلٕعىًٝ يف ب٣عدؾ خٕٜٛن ٠ٜٗد 

 . زدٛو٘ٓ 
 ظ٘ى١ خٛوالٓص زٌن خٛوُع ٢ٟ ٜٔوص ؤو وًٟص ٟد و ًٟي ربُْٔ خدلشُوم ذل٦ًُ هالٓص ؿُيَص، ُةٌخ : ؤ٧ًخٍ خدل٤عفٌن

 .ٗد١ ٧ًٍ خدل٤عفٌن َِديش خدلسُودض ٢ٟ خٕٜٛوص ُة١ ٧ٍخ َايٌ بذل َِديش خإل٣عدؾ خدلوُوع ٢ٟ خٕٜٛوص 
  َع٤دٔر هُع خٕٜٛن ظ٤دٔسد هُٕ٘د ٟن ًَسص خدل٤عفٌن يف خإللعِدف هبد، : ًٟي ًَسص خدل٤عفٌن يف خاللعِدف زدٕٜٛوص

 .٠ُٜ٘د بِيخيض ًَسص خدل٤عفٌن زدإللعِدف هبد ٌُٛع خإلٔعهالٕ ٟؽال ؤيي ٌٖٛ بذل ظُٜٔٚ خٛوُع ٢ٟ ظٜٖ خٕٜٛوص 
  هديش ٟد ظٜفإ خحل٘ىٟدض بذل بهـدء بهد٣دض ٤٠ٜٛعفٌن ٢ٟ ؤـٚ رب٧ُِّٞ هًٜ َِديش ب٣عدـهٞ : خٛؼُخجر و خإلهد٣دض

وخإلهد٣دض ظوين ؤ١ خًٛوٛص ظعم٠ٚ ـّء ٢ٟ ظ٘دَُٛ خإل٣عدؾ، و٧ٍخ زًو٥َ َايٌ بذل ظُٜٔٚ خٛع٘دَُٛ . ٢ٟ زوغ خٕٜٛن
 وزدٛو٘ٓ يف لدٛص َِديش خٛؼُخجر لُػ َ٘ى١ ذلد ظإؼًن هٍٕ٘ هًٜ. و زدٛعدرل َِديش خإل٣عدؾ و٢ٟ مث َِديش خٛوُع

ُةٌخ بَظِوط خٛؼُخجر خدلُِوػص هًٜ ٜٔوص ٟو٤ُص ؤيي بذل ظُٜٔٚ ب٣عدـهد وزدٛعدرل َٔٚ هُػهد ه٤ً هًٝ ظًٌن . خٛع٘دَُٛ
 .ٔو٧ُد
 َعإؼُ هُع ٜٔوص ٟو٤ُص زودٟٚ خ٢ّٟٛ، لُػ ؤ١ زوغ خٕٜٛن ربعدؾ بذل ُعُخض ٤ُِٟص سلعِٜص ٛإل٣عدؾ، : ه٤ظُ خ٢ّٟٛ

 . ٤ٟهد ػلعدؾ بذل وٓط ؿىَٚ و خٛسوغ خِوُ ػلعدؾ بذل وٓط ٓظًن

 :1يزوَح انؼزض 
 :يفهىو و لُاص يزوَح انؼزض انظؼزَح (- 1

ب١ ِٟهىٝ ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص ال ؼلعَٜ ٗؽًنخ ه٢ ِٟهىٝ ُٟو٣ص خٛـٜر خٕٛوَُص ، ٠ٗد ظعشدز٦ ؿُّ ُٓدْ 
يَـص خٔعفدزص ؤو لٕدُٔص خٛعًٌن يف خ٠ُ٘ٛص " خدلُو٣ص خٕٛوَُص يف خحلدٛعٌن ، لُػ ظُٔٓ ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص 

خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ ٜٔوص ٟد " وؽلؽٚ ٌٖٛ . خدلوُوػص ٢ٟ ٜٔوص ٟد ٣عُفص خٛعًٌن يف ٔوُ ظٜٖ خٕٜٛوص 
وظ٠ٕك ٥ٍ٧ خدلُو٣ص دبٔد٣َدض ٌو ٟوىن دلىعَٜ خٕٜٛن ، وٌٖٛ أل١ . ٟٕٔىٟص هًٜ خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف ٔوُ ظٜٖ ٜٔوص 

٠ٗد ظ٘ى١ ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص ٟىـسص خإلشدَش، وٌٖٛ ٣عُفص ٜٛوالٓص خٛـُيَص .٠ُٓعهد ال ظعًٌن زعًٌن ولًخض خُٛٔدْ
: و ؽل٢٘ ُٓدْ يَـص خدلُو٣ص خٕٛوَُص ٜٛوُع زدٔعىًخٝ خٛظٌُص خٛعدُٛص . زٌن خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خٕٜٛوص و ٔو٧ُد

خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٕٜٛوص ٟد                                            
   =  ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص              

         خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف ٔوُ ظٜٖ خٕٜٛوص                                       
 

 

                                                             
 . 128  رلًُ هٍٜ لٌٕن و هِدٍ هسً خجلسدَ ٔوًُ ، ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ، ص  1
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 :1انؼىايم احملذدج ملزوَح انؼزض انظؼزَح(- 2
 :ظعإؼُ ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص زوًش هىخٟٚ ؤعلهد 

 ظعىَٓ ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص هًٜ ًٟي ًَٓش خدل٤عفٌن هًٜ ظًٌُن خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ : ؿسُوص خٛو٠ُٜص خإل٣عدـُص
خٕٜٛوص ه٤ً لًوغ ظًٌن يف شب٤هد ُةٌخ ِخيض ًَٓش خدل٤عفٌن هًٜ ظًٌُن خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٢ٟ خٕٜٛوص ه٤ً ظًٌن شب٤هد ُة١ 

 .هُع خٕٜٛوص َ٘ى١ ٣ُٟد
 ٚٔظ٘ى١ خٕٜٛوص ٌخض هُع ١ُٟ بٌخ ٗد٣ط ٓدزٜص ٜٛى١ّ ، و٧ٍخ ٟد ًَُن زددل٤عفٌن هًٜ و١ّ : ٓدزُٜص خٛعى٢َّ وخ٤ٛ

خٕٜٛوص وهًٝ زُوهد حلٌن خَظِدم ؤٔود٧َد وٍٖٗٛ َ٘ى١ هُع خٕٜٛوص ٣ُٟد يف لدٛص بٟ٘د٣ُص ٣ٔٚ خٕٜٛوص وٌٖٛ ب١ 
 .ٗد١ ٔو٧ُد ٤ٟىِؼد  ُُعٞ ٣ٜٔهد بذل ٤ٟدؿْ ؤوُي 

 َوعرب ٢ٟ ؤ٧ٞ خٛوىخٟٚ خدلاؼُ يف ُٟو٣ص خٛوُع لُػ ؤ١ خٛوُع يف خِٛعُش خٛٔظًن َ٘ى١ ًًن ١ُٟ و : هدٟٚ خ٢ّٟٛ
 .ظّيخي يَـص خدلُو٣ص ٟن بِيَدي ؿىٙ خِٛعُش خ٤ُّٟٛص 

 ظُظسؾ ُٟو٣ص خٛوُع خٕٛوَُص ؿُيَد ٟن يَـص و ٔهىٛص ب٣عٔدٙ هىخٟٚ خإل٣عدؾ : ًٟي ٔهىٛص ب٣عٔدٙ هىخٟٚ خإل٣عدؾ
 .بذل ٜٔوص
 بٌخ ظىٓن ٤ٟعفٍ خٕٜٛوص ؤ١ خٛعًٌنخض يف ٔوُ خٕٜٛوص ٔىٍ ظٕع٠ُ يف خدلٕعٔسٚ ُةهنٞ َٜفإو١ بذل :خٛعىٓودض خدلٕعٔسُٜص

ؤٟد بٌخ ظىٓن خدل٤عفٌن ؤ١ ٧ٍخ خٛعًٌن ٟآط ُةهنٞ . ظًٌُن خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٤ٟهد زًَـص ٗسًنش، و َ٘ى١ هُع خٕٜٛوص ٣ُٟد
     .٢ٛ ًٌَنوخ خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٤ٟهد ٗؽًنخ و َ٘ى١ هُع خٕٜٛوص ًًن ٣ُٟد

 : 2درجاخ يزوَح انؼزض انظؼزَح(- 3
 و٦ُُ َايٌ خٛعًٌن يف خٕٛوُ ز٤ٕسص ٟو٤ُص بذل ظًٌن يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ز٤ٕسص ؤٗرب، ظ٘ى١ يَـص ُٟو٣ع٦ : هُع ١ُٟ

 .ؤٓٚ ٢ٟ خٛالهندجُص و ؤٗرب ٢ٟ خٛىخلً خٛظمُك
 و٦ُُ َايٌ ظًٌن يف خٕٛوُ ز٤ٕسص ٗسًنش بذل خٛعًٌن يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص زد٤ٕٛسص ؤٓٚ، وظ٘ى١ : هُع ٤ٟىِغ خدلُو٣ص

 .يَـص ُٟو٣ع٦ ؤٗرب ٢ٟ خٛظُِ و ؤٓٚ خٛىخلً
 ظ٘ى١ يَـص ُٟو٣ع٦ ظٕدوٌ خٛىخلً خٛظمُك، و٧ى ٟد َوين ؤ١ خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف : خٛوُع ٟع٘دُث ؤو ؤلديٌ خدلُو٣ص

 .خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص َٕدوٌ خٛعًٌن خ٤ٕٛيب يف خٕٛوُ
 يف ٥ٍ٧ خحلدٛص ال ظٕعفُر خ٠ُ٘ٛدض خدلوُوػص بؿالٓد ٜٛعًٌن يف خٕٛوُ، لُػ ظسٜي ٠ُٓص ُٟو٣ص : خٛوُع هًمي خدلُو٣ص

 .خٛوُع ٦ُُ طُِ
 حبُػ ؤ١ ظًٌنخ ؿُِِد يف خٕٛوُ َايٌ ∞وخٌٍٛ ظ٘ى١ يَـص ُٟو٣ع٦ الهندجُص ؤٌ ؤهند ظٕدوٌ : خٛوُع ظدٟص خدلُو٣ص ، 

 .بذل ظًٌن الهندجٍ يف خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص
                                                             

 .121 ص ، ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗصلد، هٍٜ هسً خٛى٧دذ   1
 . 116-114 ُُٜك ل٢ٕ وَٜ، ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ ،ص   2
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 1ذىاسٌ انظىق   :ثانثاملغهة ال
٣ٔىٙ زإ١ خٕٛىّ يف لدٛص ظىخ١ِ ه٤ًٟد ظعٕدوي خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص ٢ٟ ٜٔوص ٟد يف خٕٛىّ يف ُعُش ٤ُِٟص وخ٠ُ٘ٛص 

. خدلوُوػص ٤ٟهد ، وزٍٖٛ َعمْٔ خٛعىخ١ِ ٤٧ًُٔد ه٤ًٟد َعٔدؿن ٤ٟمىن خٛـٜر خٕٛىٍٓ و٤ٟمىن خٛوُع خٕٛىٍٓ ٜٕٜٛوص 
ب١ بوعالٙ خٛعىخ١ِ يف خٕٛىّ َُـن بذل هًٝ . وَوٍُ خٕٛوُ و خ٠ُ٘ٛص ه٤ً ٣ٔـص خٛعىخ١ِ زإهند خٕٛوُ و خ٠ُ٘ٛص خٛعىخ٣ُِص

ظ٘دُث خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص ٟن خدلـٜىزص، ُةٌخ ِخيض خ٠ُ٘ٛص خدلوُوػص هًٜ خدلـٜىزص يف خٕٛىّ ه٤ً ٔوُ ٟوٌن ، ُة١ ٧ٍخ 
خٕٛوُ ؽلُٚ بذل خالطلِدع،ؤٟد بٌخ ِخيض خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص هًٜ خدلوُوػص يف خٕٛىّ ه٤ً ٔوُ ٟوٌن، ُة١ ٧ٍخ خٕٛوُ ؽلُٚ 

وؽل٢٘ ، ؤٟد بٌخ ظوديٛط خ٠ُ٘ٛعد١ ه٤ً ٔوُ ٟوٌن ، ُة١ ٧ٍخ خٕٛوُ َؽسط ه٤ً خدلٕعىي خٌٍٛ ًٓ ز٦ٌٜ ُوال .بذل خإلَظِدم
 : خٛعدرل ظىػُك ِٟهىٝ ظىخ١ِ خٕٛىّ يف خٛش٘ٚ

 ٤ٟمىن زُدين َىػك ظىخ١ِ خٕٛىّ  :( 4.1 )انشكم رلى
 P 
 D فائض فً العرض  S 

 P1    

 نقطة التوازن P0 E0             السعر التوازنً     

 P2 

الطلبفائض فً    

 Q 

 Q2    Q0     Q1  

 الكمية التوازنية                                                                      

و ظ٘ى١ ه٥ً٤ خ٠ُ٘ٛدض خدلوُوػص ٟٕدوَص   P0   ٗى١ خٕٛىّ ٤ٟدُٕص ظدٟص غلوٚ خٕٛوُ َٕعُٔ ه٤ً ٟٕعىيب١       
ُو٤ً ٧ٍخ خدلٕعىي ظ٘ى١ خ٠ُ٘ٛدض خدلوُوػص ؤٗرب ٢ٟ   P1 ٠ُٜ٘ٛدض خدلـٜىزص ،وإلؼسدض ٌٖٛ ٣ِعُع ؤ١ خٕٛوُ ٧ى

هًٜ خحملىَ خألٍُٔ، و٧ٍخ ٟو٤د٥ وـىي ُدجغ يف خٛوُع وخٌٍٛ ُٔىًٛ   Q1 Q2 خ٠ُ٘ٛدض خدلـٜىزص دبًٔخَ خدلٕدُص
ػٌـد ظ٤دُِٛد هًٜ خٕٛوُ يف خٕٛىّ وَايٌ بذل بطلِدػ٦ حلٌن بوعِدء خِٛدجغ وظوديٙ خ٠ُ٘ٛدض خدلوُوػص ٟن خ٠ُ٘ٛدض 

، PO و٧ٍ ٣ٔـص ظٔدؿن ٤ٟمىن خٛوُع ٟن ٤ٟمىن خٛـٜر وَٕعُٔ خٕٛىّ ه٤ً خٕٛوُ خٛعىخِين E0 خدلـٜىزص ه٤ً خ٤ٛٔـص

يف ٥ٍ٧ خحلدٛص ظ٘ى١ خ٠ُ٘ٛدض خدلـٜىزص ؤٗرب ٢ٟ خدلوُوػص ُُمظٚ ٤ًَٛد  P2ويف خحلدٛص خٛؽد٣ُص ٛى بُعُػ٤د ؤ١ خٕٛوُ ٧ى  
وخٌٍٛ زًو٥َ َىًٛ ػٌـد ظظدهًَد هًٜ خٕٛوُ ًُنُو٦ حلٌن بوعِدء  Q1 Q2 ُدجغ يف خٛـٜر دبًٔخَ خدلٕدُص ٣ِٕهد

. و ٧ى خٕٛوُ خٛعىخِين P0خِٛدجغ و بٔعُٔخَ خٕٛوُ ه٤ً ٟٕعىي 

                                                             
      .148 ُٟـن ٔسْ ٥ٌُٗ ، ص ، رلًُ هٍٜ لٌٕن و هِدٍ هسً خجلسدَ ٔو1ًُ  
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 :1أثز ذغرياخ انغهة و انؼزض ػهً ذىاسٌ انظىق
: ٍَٜ  ٠ٗدخطلِدػه٠دؽل٢٘ ربُٜٚ ؤؼدَ َِديش خٛـٜر و خٛوُع ؤو 

: ذغري انغهة يغ ثثاخ انؼزض(-  1

 و خ٠ُ٘ٛص (P0)ٛى بُعُػ٤د ؤ١ ٤٧دٕ لدٛص ظىخ١ِ زٌن ٓىي خٛوُع و ٓىي خٛـٜر يف خٕٛىّ َٜعُٔد١ ه٤ً خٕٛوُ 
  .بذل بَظِدم خٕٛوُ وَِديش خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزصٌٖٛ  ؼسدض خٛوُع َايٌ ٟنبٌخ ِخي خٛـٜر هًٜ ٜٔوص ٟد و (Q0)خٛعىخ٣ُِص 

 بطلِدع خٕٛوُ لُػ َعَُر هًٜ بذل َايٌ  ُة١ ٌٖٛ ٟن ؼسدض خٛوُع هًٜ ٥ٍ٧ خٕٜٛوص ؤٟد بٌخ بطلِغ خٛـٜر
 (.1-1)، ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ خدلـٜىزص ٌٖٛ ٣ٔض يف خ٠ُ٘ٛص

   :ذغري انؼزض يغ ثثاخ انغهة(-  2

يف ٣ٔـص  (Q0)وخ٠ُ٘ٛص خٛعىخ٣ُِص  (P0)َاللق ؤ١ ٗال ٢ٟ ٓىي خٛوُع و خٛـٜر َٜعُٔد١ ه٤ً خٕٛوُ خٛعىخِين 
. هُوػصخٕٛوُ وَِديش خ٠ُ٘ٛص خدلبطلِدع بذل ٌٖٛ َايٌ ؿٜر  ؼسدض خٟٙن هًٜ ٜٔوص ٟد هُع ، بٌخ ِخي خE0ٙخٛعىخ١ِ 

ذ هًٜ ٌٖٛ ض خٕٛوُ لُػ َعُبَظِدم بذل َايٌ ؿٜر ُة١ ٌٖٛ ٟن ؼسدض خٙهُع هًٜ ٥ٍ٧ خٕٜٛوص  خٙٛى ٣ٔضؤٟد 
 (.2-1 ) ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ.هُوػصخدل ٣ٔض يف خ٠ُ٘ٛص

 :انرغري يف انؼزض وانغهة يؼا(- 3
: سَادج كم يٍ انؼزض و انغهة يؼا- 3-1

.  غلر خٛع٠ُُّ زٌن ٣ٕسص خَّٛديش خٛيت ربًغ ٛ٘ٚ ٢ٟ خٛـٜر و خٛوُع وؤؼُعلد يف خألٔودَ
ئيٌ بذل شلد ٌ خَّٛديش يف خٛوُع ، ُة١ ٧ٍخ َوين ؤ١ خألٔودَ ٔعّيخي  ٣ٕسصخَّٛديش يف خٛـٜر ؤٗؽُ ٣٢ٟٕسص بٌخ ٗد٣ط 

 (.3-1)،ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ َِديش خ٠ُ٘ٛص خدلعسديٛص

وزدٛعدرل َعُظر ه٦٤ ؤٟد بٌخ ٗد٣ط خَّٛديش يف خٛـٜر ؤٓٚ ٢ٟ خَّٛديش يف خٛوُع، ُة١ ٧ٍخ َوين ؤ١ خألٔودَ ٔع٤ىِغ 
 (.4-1)َِديش يف خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص، ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ 

  خَّٛديش يف ٗٚ ٢ٟ خٛـٜر و خٛوُع َايٌ بذل َِديش خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص و خدلوُوػص،ب٢ٟ١ خٛعمٌُٜٜن خٕٛدزٌٔن ٣ٕع٤عؿ 
. ُة١ َِديش خٛـٜر ظايٌ بذل خَّٛديش خٕٛوُ وَِديش خٛوُع ظايٌ بذل بطلِدع خٕٛوُ

 :إخنفاض كم يٍ انغهة و انؼزض يؼا- 3-2

 يف لدٛص بطلِدع ٗٚ ٢ٟ خٛـٜر و خٛوُع ٟود، ُة١ ٌٖٛ َاؼُ هًٜ خٕٛوُ خٛعىخِين،ُةٌخ ٗد١ خإلطلِدع يف خٛوُع 
، ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ  يف خ٠ُ٘ٛص خدلعسديٛصبطلِدع يف ٔوُ خٕٜٛوص وز٤ٕسص ؤٓٚ ٢ٟ خإلطلِدع يف خٛـٜر ٍُٖٛ َايٌ بذل 

(1-5.) 
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ؤٟد بٌخ ٗد١ خإلطلِدع . لُػ ؤ١ بطلِدع خٛـٜر َايٌ بذل بطلِدع خٕٛوُ، وبطلِدع خٛوُع َايٌ بذل بَظِدم خٕٛوُ 
، ؤ٣لُ يف خٛـٜر ؤٓٚ ٢ٟ ًٟٔخَ خإلطلِدع يف خٛوُع ُة١ ٌٖٛ َايٌ بذل بطلِدع يف خ٠ُ٘ٛص خدلعسديٛص و بَظِدم خٕٛوُ

    (.6-1)خدلٜمْ َٓٞ 
 يف خٛوُع ، طلِدع خإل ٣ٕسصخَّٛديش يف خٛـٜر ؤٗؽُ ٣٢ٟٕسص بٌخ ٗد٣ط :سَادج انغهة وإخنفاض انؼزض- 3-3

 (.7-1)ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ .ئيٌ بذل َِديش خ٠ُ٘ٛص خدلعسديٛصشلد ٌُة١ ٧ٍخ َوين ؤ١ خألٔودَ ٔعّيخي 

وزدٛعدرل  ظُظِن يف خٛوُع، ُة١ ٧ٍخ َوين ؤ١ خألٔودَ ْطلِدعخإل٣ٕسص خَّٛديش يف خٛـٜر ؤٓٚ ٢ٟ ٣ٕسص ؤٟد بٌخ ٗد٣ط 
   (.8-1)ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ . َعُظر ه٦٤ ٣ٔظد١ يف خ٠ُ٘ٛص خدلـٜىزص

: إخنفاض انغهة وسَادج انؼزض- 3-4         

زدٛعدرل  بطلِدع يف ٔوُ خٕٜٛوص و، ُة١ ٌٖٛ َايٌ بذل ز٤ٕسص ؤٓٚ ٢ٟ ٣ٕسص َِديش خٛوُع يف لدٛص بطلِدع خٛـٜر 
 (.9-1 )ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ ، خ٠ُ٘ٛص خدلعسديٛصَِديش 

 يف خٛوُع ُة١ ٌٖٛ َايٌ بذل بطلِدع يف خ٠ُ٘ٛص َِديش ٢ٟ ًٟٔخَ خٙؤٗربخإلطلِدع يف خٛـٜر ٣ٕسص  ضؤٟد بٌخ ٗد١
 (.10-1)، ؤ٣لُ خدلٜمْ َٓٞ  خٕٛوُطلِدع خدلعسديٛص و ب

شلد ٔسْ ؽل٢٘ خإلٔع٤عدؾ ؤ١ َِديش بطلِدع ٗٚ ٢ٟ خٛـٜر و خٛوُع َايٌ بذل بطلِدع خألٔودَ يف لٌن ؤ١ بطلِدع 
. خٛـٜر َايٌ بذل ٣ٔض يف خ٠ُ٘ٛص وؤ١ َِديش خٛوُع َايٌ بذل  َِديش خ٠ُ٘ٛص
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  َظزج ػايح ػٍ املؤطظح انىعُُح َفغال:املثحث انثانث
٤ٔعـُّ يف ٧ٍخ خدلسمػ بذل خٛعوََُ زدٛىٗدٛص خٛعفدََص دلإٔص ٣ِـدٙ ؤ٢َ ؤـ٤َُد ظُزظد ظـسُُٔد ًَٗخٔص لدٛص، لُػ 

ظوً ٥ٍ٧ خدلإٔص ٢ٟ زٌن ؤ٧ٞ ٟإٔدظ٤د خجلّخجَُص، لُػ مت بهـدج٤د صبُن خدلوٜىٟدض و خٛىؼدجْ خٛالِٟص إلسبدٝ ٥ٍ٧ 
 .خدلٍُٗش

. 1انرغىر انرارخيٍ نهًؤطظح انىعُُح َفغال :املغهة األول
و ٧ٍ   خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٣ِـدٙ ٧ٍ هسدَش ه٢ ٟإٔص وؿ٤ُص ه٠ىُٟص سلعظص يف ظٕىَْ و ظىَِن خدل٤عفدض خٛسعُوُٛص

. يؾ15.650.000.000شُٗص ٌخض ؤٔهٞ زُؤْ ٟدٙ ًََٔ زـ 
 َشأج انشزكح :

بزد١ خالٔعو٠دَ خ٣ٍُِٕٛ و ٌخٖٛ زوً خٗعشدٍ ؤوٙ خِزدَ هًٜ  1948ًٛٔ زًؤ خٔعٌالٙ خ٤ِٛؾ يف خجلّخجُ ٤ٔص 
ٜٗٞ ٢ٟ خجل٤ىذ خجلّخجٌُ زىخي َُٗعين ُٛعٞ زوً ٌخٖٛ خٛ٘شَ ه٢ هًش لٔىٙ زعُوُٛص يف لدٍٔ  150 زوً لىخرل

٤ٟدْ بال ؤ١ خجلّخجُ زوً خالٔعٔالٙ جلإض بذل خٛو٠ٚ هًٜ وػن ؤٔٓ وٓىخهً خٓعظديَص ٓىَص ٤ٜٛهىع ؤٟٕوىي و هٌن 
َػ  ق1967-12-31 خدلاَن يف 80/101زٔـدم خحملُوٓدض و ٢ٟ شبص مت ب٣شدء خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٔى٣دؿُخٕ دبُٔىٝ

 .وخٛعٕىَْ ٗد٣ط ٥ٍ٧ خدلإٔص ٓدج٠ص هًٜ صبُن ه٠ُٜدض خٛسمػ و خٛع٤ُٔر
ال٠ُٔد يف رلدٙ خٛسُعُو٠ُُٗدء لُػ ٓدٟط  1967 و مت ظىُٔن رلدٙ خٛسمػ خٛو٠ٍٜ ٕٛى٣دؿُخٕ خ٣ـالٓد ٢ٟ ٤ٔص

َخٕ هبًٍ زبُِغ خٛؼٌؾ خدلعّخًَ هُٜهد ٢ٟ خـٚ ػ٠د١ خًٕٛن خحل٢ٕ ؽخٕٜٛـدض خجلّخجَُص زةهديش ٧ُٜ٘ص شُٗص ٔى٣د
و خٛيت  ERDPومت ب٣شدء خٛشُٗص خٛىؿ٤ُص ٛعَُُ٘ و ظىَِن خدل٤عفدض خٛسعُوُٛص  1980 ٛو٠ٚ خٛشُٗص و ٗد١ ٌخٖٛ ٤ٔص

ٛععُِى  19802خَُُٚ 06 خدلاَن يف 80/101 وػوط ربط وطدَص وِخَش خدل٤دـٞ وٗد١ ٌخٖٛ دبىـر خدلُٔىٝ
.  3 1987ؤوض 27ٔى٣دؿُخٕ دله٠ص ظٕىَْ خدل٤عفدض خٛسعُوُٛص بذل ودَؾ خٛسالي يف 

خٌٍٛ مت  87/189دبىـر خدلُٔىٝ َٓٞ  (خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٛعَُُ٘ و ظىَِن خدل٤عفدض خٛسعُوُٛص) ERDPو ٍٗخ خضلٜط 
 : ٢ٟ وال٦ٛ خِٛظٚ زٌن ه٠ُٜص خٛعىَِن و ه٠ُٜص خٛعَُُ٘

 .ِٟٜ٘ص زدٛعظُِص و خٛعَُُ٘( NAFTEC) ٣ِعٖ- 1
 .ِٟٜ٘ص زدٛعىَِن و خٛعٕىَْ ٠ٜٛىخي خٛسعُوُٛص( NAFTAL) ٣ِـدٙ- 2

 :َُـن بذل NAFTAL ٟن خٛوٜٞ ؤ١ ؤطٚ َّٟ خدلإٔص
 : NAFT  ٣ِؾ. 
 AL:  ُخجلّخج. 

 ."٣ِؾ خجلّخجُ" ُٛم٠ٚ خُّٟٛ يف ؿُدظ٦ ٟوىن 

                                                             
. ٢ٟ ِٟٜدض و وؼدجْ خٛشُٗص 1
. 42 ص،08/04/1980 ُٛىٝ 15خجلًَُش خُٛمسُص َٓٞ   2
. 83 ص، 26/08/1987 ُٛىٝ 35خجلًَُش خُٛمسُص َٓٞ   3
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. GPL و CLP خِٛظٚ زٌن خدلًََُعٌن 1998ُٛعٞ يف ٤ٔص 

CLP :ًََُّٟص خٛىٓىي و خَّٛىض و خألؿىخ. 
GPL :ًََُٟص سلعظص يف خٌٛدِ خٛسعُورل خدل٠ُن. 

و ٣لُخ ٛألـىخء خالٓعظديَص خدلعًٌنش هُُط خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٣ِـدٙ هًش ظـىَخض ظ٤ل٠ُُص ٣ًَـهد لٕر ظٕٜٕٜهد 
: خّٟٛين

 :ولًش ٛعىَِن خدلىخي خٛسعُوُٛص 31 ب٣شدء :1983-
 17 ولًش ودطص زـ :CLP 

 14 ولًش ودطص زـ :GPL 

 :ُظٚ ه٠ُٜدض خٛعَُُ٘ ه٢ ه٠ُٜدض خٛعىَِن: 1987-
  َُُ٘٣ِعٖ ِٟٜ٘ص زو٠ُٜص خٛع. 

  َْ٣ِـدٙ ِٟٜ٘ص زو٠ُٜص خٛعىَِن و خٛعٕى. 

 .ظو٠ُٞ خخلًٟدض خالـع٠دهُص و خٛؽٔدُُص ٠ٜٛإٔص: 1989-
 .بيودٙ ٣لدٝ خدلوٜىٟدظُص هًٜ ٣شدؽ خدلإٔص: 1990-
 :ظٔىمي و ظًهُٞ زوغ ولًخض ٣ِـدٙ ٜٛعىَِن هًٜ لٕر خًَٛخٔدض خدلعؤٜص زعًُْ خدل٤عىؾ، و لدُٛد ظىـً: 1992-

 9 ولًخض ُٜٛزؾ. 

 39 ولًش ٜٛعىَِن. 

 .خٛعُُّٗ هًٜ ظِٜ٘ص خٕٛوُ و ظو٠ُ٠هد هًٜ خدل٤عفدض:- 1996-
 .لٚ خدلًََُص خخلدطص زدٛعفدَش خخلدَـُص   -         

 .ب٣شدء خدلًََُص خخلدطص حب٠دَص خألٟالٕ:- 1997-
 .يهٞ زوغ ولًخض ٣ِـدٙ خٛيت ذلد هالٓص زددلىخ٣ث         - 
 .ب٣شدء ٧ُدٗٚ خحل٠دَص خًٛخوُٜص هًٜ ٟٕعىي خٛىلًخض         - 

 .ب٣شدء وُٜص ودطص زدأل٢ٟ خٛظ٤دهٍ ؤو خحل٠دَص خٛظ٤دهُص:- 1998-
 .بهديش ظ٤لُٞ خدلًََُص خدلَُّٗص خدلدُٛص         - 
 .ب٣شدء بيخَش ُٟخـوص خحلٕدزدض و خ٤ٛلدٝ         - 
 .ب٣شدء وُٜص ودطص زدٛـسدهص         - 

 .ب٣شدء ُٟخّٗ َزؾ خإليخَش هتعٞ زدالظظدٙ:- 1999-
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 .ب٣شدء ٕٓٞ ودص زدألَشَُ خدلٌُّٗ         - 
 .ػٞ ولًش خٛعىَِن ٛسىُٟيخْ بذل ولًش ظىَِن خجلّخجُ         - 

. CTIلٚ ولًش خإلهالٝ خِرل و ب٣شدء ُّٟٗ خدلودجلص خإلهالُٟص :- 2000-

 و ٕٛٔٞ خٛىٓىي َِىض خٛعشمُٞ و  GPLبهًخي خدلىـؾ خٛع٤ل٠ٍُ خٛودٝ ٕٛٔٞ ًدِ خٛسعُوٙ خدل٠ُن             - 

. خدلـدؽ               
. DASCبهًخي ظ٤لُٞ ًََُٟص خٛشاو١ خالـع٠دهُص و خٛؽٔدُُص          - 

 .ب٣شدء ٕٓٞ خُّٛط و بهًخي خدلىـؾ خٛع٤ل٠ٍُ خخلدص ز٦         - 
. AVMبهًخي خدلىـؾ خٛع٤ل٠ٍُ خٛودٝ ٕٛٔٞ خٛـًنخ١ و خدلاللص          - 

. GPLظ٤لُٞ خدل٤دؿْ خٛعدزوص ٕٛٔٞ ًدِ خٛسعُوٙ خدل٠ُن :- 2001-

. CLPَِىض خٛعشمُٞ و خدلـدؽ  ظًٌُن خدل٤دؿْ خٛعدزوص ٕٛٔٞ خٛىٓىي ، -           

 .ظًٌُن خذلُ٘ٚ خٛع٤ل٠ٍُ ٛىلًش خٛـسدهص           - 
. CTMظ٤ٍُِ خدلشُوم خدلٌُّٗ ٛعًُٕن ظًُٔدض خخل٤َّص   -         

 .ظ٤لُٞ ًََُٟص خٛظُد٣ص          - 
 .بهًخيخ ظ٤لُٞ خإليخَش خٛودٟص خدلدُٛص ُِٛم خُّٛط:- 2002-

. GPLظًٌُن خذلُ٘ٚ خإليخٌَ ُِٛم    -         

. ظ٤لُٞ ٣شدؽ ـًًَ َوٌن زدجلسدَص هًٜ ٟٕعىي خُِٛوم و خإليخَخض  -          
 .CLPBمت لٚ ُُم  22/12/2003 زعدََه ٢ٟ766S والٙ خُٛٔخَ َٓٞ : - 2003- 

  .و وْٜ ٟٔدؿودض ذبدََص CLPمت لٚ ٟٔدؿوص  22/12/2003 زعدََه ٢ٟ770S والٙ خُٛٔخَ َٓٞ : - 2004- 

 .مت ُظٚ ٣شدؽ خٛىٓىي ه٢ خ٤ٛشدؽ خٛعفدٌَ ٠ٜٛإٔص 2006 ي٠َٕرب 01زًخَص ٢ٟ ظدََه : - 2006- 
 :اهلُكم انرُظًٍُ ملؤطظح َفغال

َعُؤْ ٟإٔص ٣ِـدٙ ًَُٟ هدٝ ، ًََُ زظِص ٟسدشُش خدلًََُدض خٛع٤ٍَُِص، خُِٛوم و خدلًََُدض خدلَُّٗص، بٌ َىـً 
 :ؼالغ ًََُٟدض ظ٤ٍَُِص 

 خالٔعُخظُفُص، خٛعىـُؾ و خالٓعظدي: خدلًََُص خٛع٤ٍَُِص 
 خدلدُٛص: خدلًََُص خٛع٤ٍَُِص 
 خدلىخَي خٛسشَُص: خدلًََُص خٛع٤ٍَُِص 

 :َىـً ظٕن ًََُٟدض َُّٟٗص
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 طُد٣ص و ؤ٢ٟ ط٤دهٍ- ظًُْٓ لٕدزدض     - خٛظُد٣ص       -  خذل٤ًٔص            -
 خالظظدالض و خٛوالٓدض خٛودٟص- ٓد٣ىين              - خإلـُخءخض و ُٟخٓسص خٛعًُٕن          -
 ٣لدٝ خدلوٜىٟدض- خٛشاو١ خالـع٠دهُص و خٛؽٔدُُص       -

 .خإليخَش خٛودٟص و خأل٢ٟ خًٛخوٍٜ ٠ٜٛإٔص: ٠ٗد َىـً ًََُٟعٌن 
 :ظ٤ٕٔٞ خدلإٔص بذل ؼالؼص ُُوم َجُُٕص و ٧ٍ 

 ٟٔـودض هًٜ خدلٕعىي خٛىؿين10ًَٕن : ُُم خٛىٓىي . 
  ُُم خٌٛدِ خدل٠ُنGPL :  ٟٔدؿوص  19ًَٕن. 
 ٌَ(.11-1)ؤ٣لُ خدلٜمْ . ٟٔدؿوص حبُػ ظع٘ى١ خدلٔدؿودض ٢ٟ وٗدالض ذبدََص 12ًَٕن : خُِٛم خٛعفد 

 :1ْاو املؤطظح انىعُُح َفغالو
ًٛٔ لؼط خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٣ِـدٙ زدال٧ع٠دٝ خٛسدٛي و ٌخٖٛ ٢ٟ والٙ رل٠ىهص ٢ٟ خدلىــدض خٛىؿ٤ُص يف 

بؿدَ خٛعـىَ خالٓعظديٌ و خالـع٠دهٍ و ٌخٖٛ ٛ٘ىهند خدلإٔص خدلٕاوٛص ه٢ ظىَِن و ظٕىَْ خدل٤عفدض خٛسعُوُٛص هًٜ 
ولًش ٟىِهص هًٜ صبُن خٛىالَدض ظع٠ُّ ٗٚ ولًش خٓعظديَص  زدالٔعٔالُٛص  48 ٗدٟٚ خٛعُخذ خٛىؿين، لُػ مت ب٣شدء

. ه٢ صبُن خٛىلًخض خألوُي
زدٛع٤ُْٕ و خدلُخٓسص زٌن ٥ٍ٧ خٛىلًخض ٗهًٍ َجٍُٕ و ؽل٢٘  (خٛشُخٓص)و ظٔىٝ خٛشُٗص خألٝ خٛىخٓن ٧ُٟٔد زدٛودط٠ص 

 :ؤ١ ٣ًَؾ رل٠ىهص ٢ٟ خأل٧ًخٍ خألوُي ظع٠ؽٚ يف
ظٕىَْ خٛىٓىي و خَّٛىض و خألؿىخّ و خدل٤عفدض خخلدطص و ٛىخِٟهد ٢ٟ ٓدَوَخض، ؤ٣دزُر، طهدََؿ، سلِؼدض / 1

. خخل...ػٌؾ خٌٛدِ
 .زب٢َّ و ٣ٔٚ خدل٤عفدض خٛسعُوُٛص و ظىَِوهد يف صبُن ٤ٟدؿْ خٛىؿ٢/ 2
ظـىَُ ٧ُدٗٚ خٛعى٢َّ و خٛعىَِن و ٌخٖٛ زعّوًَ صبُن خٛىلًخض زإ٣دزُر ٛؼ٠د١ ظٌـُص ؤل٢ٕ جل٠ُن ؤضلدء خٛعُخذ / 3

 .خٛىؿين
 .خٛسمػ ه٢ خالٔعؽ٠دَ حبُػ ظو٠ٚ خدلإٔص هًٜ يُن خإلٟ٘د٣ُدض خدل٤٠ىلص ٜٛشُٗص ٢ٟ يَخٔدض/ 4
. خالٔعؽ٠دَ ؤٌ ؤ١ خٛىلًخض ظو٠ٚ هًٜ شُخء خٔعؽ٠دَخض بٟد الٔعٌالذلد يف ه٠ُٜص خإل٣عدؾ ؤو بهديش زُوهد/ 5
 . خحلُص هًٜ خٛعىٔن يف خٔعو٠دٙ خإلهالٝ خِرل و خٛع٤ُٔدض خحلًَؽص يف خٛو٠ٚ/ 6

. ظدٌٟن و طُد٣ص خدلوًخض و خأليوخض و خدل٤شدض/ 7

                                                             
 .٢ٟ خدلِٜدض خًٛخوُٜص ٠ٜٛإٔص  1
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 .ظىًُن ٟٔدَُٓ خٛىٓدَص زد٤ٕٛسص ٜٛو٠دٙ/ 8
.  خٛع٘ى٢َ خدلٕع٠ُ وظـىَُ ًَٓخض خٛو٠دٙ ه٢ ؿَُْ خٛعُزظدض/ 9

 .وػن خدلُّخ٣ُص خٛعًََُٔص و ٍٗخٖٛ خدلىـؾ خدلدرل زد٤ٕٛسص ٜٛىلًخض/ 10
 .بهًخي خُٛىُٟص و ـًوٙ لٕدزدض خ٤ٛعدجؿ/ 11
 .ظ٤لُٞ و ظـىَُ وكُِص خٛعىَِن و خٛعٕىَْ ٠ٜٛىخي خٛسعُوُٛص و ٟشعٔدهتد ٟن خٔعٌالٙ صبُن خدلىخي خدلعدلص/ 12

 1 اإليكاَُاخ املراحح نذي املؤطظح:يناملغهة انثا

٣ٕعـُن ظظ٤َُ خإلٟ٘د٣ُدض خدلعدلص ًٛي خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٣ِـدٙ بذل ٠ٌٕٓن بٟ٘د٣ُدض ٟديَص و بٟ٘د٣ُدض 
زشَُص، و ٣لُخ ًٜٛوَ خٌٍٛ ظٜوس٦ ٥ٍ٧ خدلإٔص ٛؼ٠د١ ه٠ُٜص خٛعىَِن و خٛعٕىَْ ل٤ٕص و َُٔوص ُد١ خًٛوٛص ٣ظسط 

. بٟ٘د٣ُدض ـسدَش ٛعمُْٔ ٌخٖٛ
: اإليكاَُاخ املادَح-  1

 :ظع٠ؽٚ خإلٟ٘د٣ُدض خدلديَص ٠ٜٛإٔص خٛىؿ٤ُص ٣ِـدٙ يف ٟد ٍَٜ 
. 3 600.000ُّٟٝٗ زب٢َّ و ظىَِن ٜٛىٓىي، خَّٛىض، ٟشعٔدض زعُوُٛص لُػ ذلد ًَٓش زب٤َُّص  67-

 .ُّٟٗ ظوسحص ٌٛدِ خٛسعُوٙ خدل٠ُن 44-
 .ولًش ٛع٘ى٢َ خُّٛط 16-

 .ٟٕعىيم سبى٢َ ـىٌ و ُٟخّٗ ذبدََص  55-
 .ٟٕعىيم ودص زعى٢َّ ًدِ خٛسعُوٙ خدل٠ُن 59- 
 .زلـص ودطص 901زلـص وًٟدض ٢ٟ ظىَِن و زُن ٤ٟهد  1.576- 
 .ؤُٜص ٣ٔٚ خٛسؼدجن و خدلوًخض ٣1.750دٜٓص ظىَِن و  3.250- 
 .٣ٔـص زُن ٌٛدِ خٛسعُوٙ خدل٠ُن 14.550 -

 .ٜٗٞ ؤ٣دزُر سبَُُ خدل٤عفدض ٤ٟهد ًدِ خٛسعُوٙ خدل٠ُن 380- 
 .شدل٤ص ٌخض طهدََؿ  2.476- 
 .ـُخَ زٌُ 1.577- 
 .شدل٤ص ٌخض ُٟٗسص 1.439- 
 .آٛص طُد٣ص  682- 
 .ُٔدَش ٟظٜمص 1.526- 

                                                             
1 www.naftal.dz 
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 :اإليكاَُاخ انثشزَح -2
هدٟٚ، ه٠ٜط خدلإٔص خٛىؿ٤ُص ٣ِـدٙ هًٜ وػن يَخٔدض و  30.000ًََٔ رل٠ىم ه٠دٙ خٛشُٗص ذ  

ظُزظدض ٢ٟ خـٚ ػ٠د١ و ظـىَُ خِٛ٘دءخض ًٛي  ٟىكُِهد لُػ وُُض ذلٞ ٟٔدَُٓ خٛىٓدَص و خحل٠دَص خًٛخوُٜص، و 
 :ًٓ مت ظىَِن ٥ٍ٧ خدلىخَي خٛسشَُص ٗدأليت

 :٢ٟ رل٠ىم خٛو٠دٙ و َعىِهى١ ٠ٗد ٍَٜ% 80 هدٟٚ يخجٞ و ؽلؽٜى١ 24.000/ 1
 .بؿدَ 3.000  •
•  3.000 ْٕ٤ٟ. 
•  18.000 ٍِ٤ٟ. 

  .2010وَص ٜٛو٠دٙ خًٛخج٠ٌن ٤ٕٛص ت٤ٕٛر خدلا: (5.1) انشكم رلى

 
. EXCEL ٢ٟ بهًخي خٛـدٛر هًٜ ؤٔدْ خدلوـُدض زرب٣دٟؿ :املصذر

 :٢ٟ رل٠ىم خٛو٠دٙ و َعىِهى١ ٠ٗد ٍَٜ%  20 ؽلؽٜى١ هدٟٚ ٟآط و 6.000 /2
 .بؿدَ 437  •
•  1.249 ْٕ٤ٟ. 
•  4.314 ٍِ٤ٟ. 

  .٤ٕٛ2010ص  وَص ٜٛو٠دٙ خدلآعٌنت خ٤ٕٛر خدل(:6.1)انشكم رلى 
 

 

 

 

 

 

 .EXCEL ٢ٟ بهًخي خٛـدٛر هًٜ ؤٔدْ خدلوـُدض زرب٣دٟؿ :ملصذرا

12%
13%

75%
إطار

منسق

منفذ

7%
21%

72%
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 :2014إجناساخ املؤطظح طُح 
 :1ُٟٜى١ ؿ٢ ٢ٟ خدلىخي خٛسعُوُٛص و٧ٍخ ٟىػك يف خجلًوٙ خٛعدرل 16,3زعٕىَْ  2014ٓدٟط خدلإٔص ٤ٔص 

 .2014 ٟسُودض ٟإٔص ٣ِـدٙ ٤ٔص (:1.1)اجلذول رلى 

 املثُؼاخ املُرىج
 13,4 (ُٟٜى١ ؿ٢)خٛىٓىي خألَػٍ 
 0,54 (ُٟٜى١ ؿ٢)وٓىي خٛـدجُخض 
 0,26 (ُٟٜى١ ؿ٢)وٓىي خٛسىخوُ 

 1,56 (ُٟٜى١ ؿ٢) GPLخٌٛدِ خدل٠ُن 
 0,39 (ُٟٜى١ ؿ٢)خُّٛط 

 116,6 (ؤالٍ ؿ٢)خَّٛىض 
 23,13 (ؤالٍ ؿ٢)ٟىخي ودطص 

 44,5 (ؤالٍ ولًش) خٛوفالض
 ٢ٟ بهًخي خٛـدٛر بهع٠ديخ هًٜ خدلىٓن خُٛمسٍ ٠ٜٛإٔص :املصذر

  :رلى األػًال
 2013ُٟٜدَ ي٤َدَ ـّخجٌُ ، زدَظِدم ؿَُِ ٟٔد٣َص ز٤ٕص  332,7زٜي َٓٞ خأله٠دٙ ٠ٜٛإٔص  ، 2014والٙ ٤ٔص 

 (.ُٟٜدَ ي٤َدَ 326,34)

 : االطرثًاراخ
 .ُٟٜدَ ي٤َدَ 32,6وطٜط ٠ُٓص خالٔعؽ٠دَخض 

 :  انركىٍَ

ٟىخَي زشَُص، ٟدُٛص، ظًُْٓ )زٜي هًي خٛو٠دٙ و خدلىكٌِن خدل٘ى٣ٌن يف خٛع٘ى٢َ خٛٔدهًٌ ٠ٜٛإٔص و سلعَٜ خجملدالض 
 .هى١ 1 518زدَظِدم ٥ًَٓ ، 2013 ٤ٔص 8 812هى١ ٟٔدزٚ  10 330......( زلدٔيب 

 :املىارد انثشزَح
 .هى١ 30 709 : 2014 ي٠َٕرب 31هًي ه٠دٙ خدلإٔص بذل ًدَص 

 
 
 
 

                                                             
1 www.naftal.dz/fr/index.php/rapports-annuels 
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 َارخ خانىكانح انرجارَح ملؤطظح َفغال تىالَح ذمذمي :نث انثاعهةامل

 ًٌٗن٧د ٢ٟ خٛىلًخض خدلعىخـًش هرب خٛعُخذ زودط٠ص والَص ظُدَض ٣ِـدٙ خدلعىخـًش ٟٔدؿوص خٛىٓىيظوعرب 
ُهٍ ٟٕاوٛص ه٢ ه٠ُٜص زب٢َّ خدلىخي خٛسعُوُٛص و ٣ٜٔهد ٢ٟ ُّٟٗ خٛعى٢َّ زأََِى خذل ُّٟٗ خٛعى٢َّ زىالَص خٛىؿين، 

 .٢ٟ خدلُّٗ بذل زلـدض زُن خٛىٓىيزعٕىَْ و ظىَِن خدلىخي خٛسعُوُٛص ظُدَض، ز٠٤ُد ظٔىٝ خٛىٗدٛص خٛعفدََص 
 :يُرجاخ انىحذج

.  هًٜ رل٠ىهص ٢ٟ خدل٤عفدض ظع٠ؽٚ يف خٛىٓىي، خٌٛدِ، خُّٛط، خَّٛىض و خٛوفالض خدلـدؿُصَدَضظعىُُ ولًش ٣ِـدٙ ض
 :انىلىد/1
 :و ظع٠ؽٚ ٥ٍ٧ خدل٤عفدض يف  (املُرجاخ انثُضاء)لىد انى *

 خٛس٢َّ٤ خدل٠عدِ     -
 خٛس٢َّ٤ خٛوديٌ     -
  ٟدِوض    -

 ز٢َّ٤ زًو١ َطدص     -

 .َع٠ؽٚ يف ًدِ خٛٔدَوَخض: انغاس/ 2
 :ظش٠ٚ هًٜ ٟد ٍَٜ: انؼجالخ/ 3

 .ؤًِٜص ٟـدؿُص     *
 .هفالض خٛشدل٤دض     *
 . خٛىطالض     *
 .خإلؿدَخض خًٛخوُٜص ٜٛوفالض      *

خُّٛط خدلوًين ٧ى هسدَش ه٢ ٟديش َُٟ٘ش ٣دذبص ه٢ ظَُُ٘ خٛسعُوٙ لُػ َٕعو٠ٚ ٛعُُّط خٛـُٓدض و : انشفد/ 4
 .خٛس٤دءخض و ال َٕعو٠ٚ ٗىٓىي

ََِى لُػ ظع٠ُّ ٥ٍ٧ خدل٤عفدض زد٤ٛىهُص خجلًُش و ٢ٟ آَعٞ ب٣عدؾ خَّٛىض ٢ٟ ؿٍُ ٟإٔص ٣ِعٖ دبظِدش : انشَىخ/ 5
: ؤ٧ٞ ٥ٍ٧ خَّٛىض ٟد ٍَٜ

. َِط خحملُٗدض خدلشٌٜص زدٛس٢َّ٤ *   
. َِط خحملُٗدض خدلشٌٜص زددلدِوض    *
. َِىض ط٤دهُص    *
. َِط ٤ٛٔٚ خحلُٗص    *
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 :يماعؼح انىلىد و انىكانح انرجارَحيصاحل 
: ٤ٔعـُّ يف ٧ٍخ خدلـٜر بذل ؤ٧ٞ ٟظدحل خٛىلًش و خٛيت ظع٠ؽٚ يف

ُُم خحملدٔسص خٛودٟص، )ظوعرب ٥ٍ٧ خدلظٜمص خحملىَ خألٔدٍٔ ٜٛىلًش و ظعُِم بذل هًش ُُوم : يصهحح احملاطثح و املانُح -1
: و ه٠ىٟد ٣ٜىض ٟهدٝ ٗٚ ٥ٍ٧ خُِٛوم ٠ُُد ٍَٜ (ُُم خدلُّخ٣ُص، ُُم خخل٤َّص، ٜٕٜٔص خدلىّو٣دض و خدلسُودض و خّٛزدج٢

 .ظُظُر خِٛىخظًن خخلدطص زدٛسُن و خٛشُخء/ 1
 .خٛعِ٘ٚ زددلظدَََ خُٛىُٟص و ٟعدزوص خُٕٛىٛص خ٤ًَٛٔص/ 2
 .خٛعًًَٕ خِٛىٌَ ٛسوغ خٛو٠ُٜدض ٟؽٚ ظ٤ٔالض خألشىدص و بطالق زوغ خألـهّش خدل٘عسُص/ 3
 .خُٛٔدٝ زعمظُٚ خٛشُ٘دض ه٢ ؿَُْ خٛس٤ٖ ه٤ً ٗٚ ه٠ُٜص ربظُٚ/ 4
 .ُٟخٓسص ؤَطًش خٛو٠الء خ٢ٍَٛ ُٔٔىٟى١ زو٠ُٜص خٛعًًَٕ/ 5
ظوعرب ٢ٟ ؤ٧ٞ خدلظدحل خحلُىَص يخوٚ خدلإٔص دلد ظٔىٝ ز٦ ٢ٟ ٟهدٝ، و ظ٤ٕٔٞ ٥ٍ٧ خدلظٜمص بذل : املصهحح انرجارَح- 2

 :ُُهٌن علد
َوعرب خٛىُٔؾ خُٛخزؾ زٌن خدل٤عىؾ و خّٛزى١ زدإلػدُص بذل خ٦٣ َٟٜ٘ زشس٘ص خٛعىَِن، خٛربرلص و خٛع٠ى٢َ و : فزع املىاد-أ

 .ظ٤شُؾ و ظ٠٤ُص خدلىخَي
 .٢٠َ٘ يوَ ٧ٍخ خُِٛم يف ظٜسُص ؿٜسدض خّٛزدج٢: فزع املثُؼاخ-ب
 :٢٠َ٘ يوَ ٥ٍ٧ خدلظٜمص يف خٛظُد٣ص خَُٕٛوص و ظؼٞ ُُهٌن: و انُمم املصهحح انرمُُح -3

. ُُم ب٣شدء و طُد٣ص خٛوعدي خدلعمُٕ و خدلع٠ؽٚ يف ٗٚ ؤدجٚ خ٤ٛٔٚ خٛيت هتعٞ زعىَِن سلعَٜ خدلىخي خٛسعُوُٛص    *
ُُم ب٣شدء و طُد٣ص خٛوعدي خٛؽدزط و ٧ٍخ يف لدٛص وـىي هـٚ زد٤ٕٛسص ٜٛىّخ٣دض ؤو يف زلـدض خخلًٟدض خٛعدزوص ذلد     *

. ٢٠ُ طاللُدهتد خُٛٔدٝ زعظُٜمهد و طُد٣عهد
ُُم خٛعًُٕن و خألـىَ، ُُم )ظو٠ٚ هًٜ ظـىَُ و ُٟخٓسص ؤه٠دذلد و ظعُِم بذل: يصهحح اإلدارَح و انىطائم انؼايح -4

 .(خدلىخَي خٛسشَُص و خٛع٘ى٢َ زدإلػدُص بذل ُُم خٛىٔدجٚ خٛودٟص
َعِ٘ٚ زعًُٕن ٗٚ خٛىؼدجْ خدلعؤٜص زٕٜىٕ و لُدش ٗٚ هدٟٚ و َعِ٘ٚ ؤَؼد زدٔعٔسدٙ و : فزع انرظُري و األجىر-أ

. خٔعٌالٙ ٗٚ خٛو٤دطُ خدلعؤٜص زدألـىَ وربىَٚ خدلِٜدض خالـع٠دهُص ٠ٜٛىكٌِن
 :و ٧ٍخ خُِٛم َٟٜ٘ زددلهدٝ خٛعدُٛص: فزع املىارد انثشزَح و انركىٍَ-ب

 .ظوٌُن خدلٕعىًٌٟن خًٛخج٠ٌن و خدلآعٌن   *
 .ظ٘ى٢َ و بهديش ظإؿًن خٛـدٓص خٛ٘د٤ٟص ٜٛىلًش   *

. و ٧ى َو٠ٚ هًٜ ظٜسُص ؿٜسدض خدلظدحل زدٛىلًش: فزع انىطائم انؼايح-ج
 
 
 
 



                                  طىق انىلىد يف اجلشائز                                   :األول انفصم

- 43 - 
 

. سلـؾ َىػك خذلُ٘ٚ خٛع٤ل٠ٍُ ٜٛىلًش (:7.1)انشكم رلى 

 .خٛىؼدجْ خخلدطص زددلإٔصبهًخي خٛـدٛر بهع٠ديخ هًٜ ٢ٟ : املصذر    
 :كانحػًهُح انرظىَك تانى

 هًش ه٠الء ٤ٟهٞ خإليخَخض خٛودٟص و خٛٔـدم خٛوٌُٕ٘  و خدل٤شدض خٛعدزوص ذلد و َدَضَش٠ٚ ٔىّ ولًش ٣ِـدٙ زط
. خٛـــــــه ٢ٟ خدلإٔدض خٛو٠ىُٟص بػدُص بذل خّٛزدج٢ خٛوديٌَن... خٛىالَص و خٛسًَٜدض و ٓـدم خٛعُزُصٍٕٗٙ

ًٛي خٛىلًش و هًٜ ؤٔد٦ٔ ًَٔٝ ٤ًٔ ؿٜر بذل خدلُّٗ ( code)لُػ َعٞ زُن خدل٤عىؾ و ٌخٖٛ زةهـدء َّٟ ٛ٘ٚ ِزى١ 
ُعٔىٝ خدلظٜمص خدلِٜ٘ص زدٛسُن دبُخٓسص ٗشَ خّٛزدج٢ ٜٛعإًٗ هًٝ وـىي ي٢َ ذلٍخ خألوًن ًٛي خٛىلًش ه٤ًٟد َٔىٝ خّٛزى١ 

. زعًًَٕ ٟسٜي خِٛدظىَش لُػ ؤهند ال ظٕٜٞ بال زوً ظًًَٕ خدلسٜي ُٜٗد
ؤٟد يف خحلدالض خخلدطص ُُعٞ ظًٔمي ٤ًٔ خٛـٜر ٢ٟ ؿٍُ خحملـدض و ٌخٖٛ ٓظً سبى٤َهد زددلىخي خدلٕىٓص ٢ٟ ؿٍُ 

 :خٛىلًش، ؤٟد ظًًَٕ خِٛىخظًن ُُعٞ زوً وطىٙ خدل٤عفدض بذل خحملـدض و ٥ٍ٧ خٛو٠ُٜص ظعـٜر خٛىؼدجْ خٛعدُٛص
 .٤ًٔ ؿٜر/ 1
 .ُدظىَش/ ٤ًٔ ظىَِن/ 2
 .وطٚ ظًًَٕ / 4

: و ٢ٟ ٣دلُص ؤوُي ُو٠ُٜص خٛسُن ربعىٌ هًٜ شُوؽ خٛعًًَٕ زـَُٔعٌن علد
. خٛسُن ٟن خٛعًًَٕ خِٛىٌَ     *
  .َعٞ خٛسُن هًٜ خحلٕدذ ٟن خإليخَخض و خدلإٔدض خٛو٠ىُٟص : خٛسُن هًٜ خحلٕدذ     *

 

ا٠ًَُٛ

ص   و  ا٠ٛظٜمص اإلداَر
دجٚ اٛودٟص اٛٔى

ا٠ٛظٜمص ا٠ٛدُٛص    و 
ا٠ٛمدٔسص

ا٠ٛظٜمص اٛع٤ُٔص  و 
ا٤ٛٔٚ  ص ا٠ٛظٜمص اٛعفدَر

ٟظٜمص ٟمـدت 
اٛىًٟدت

ٟظٜمص ا٠ٕٛعى٢ًُٟ

ٟٕاول األ٢ٟ اٛظ٤دهٍ األٟد٣ص

ُّٗ اٛىٓىد ٟ دت ُّٗ ٟعوًد ا٤٠ٛعـى ٟ
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 : انفصم األولخالصح

 ٢ٟ لُػ خدلِهىٝ وخخلظدجض و و ٣لدٝ خدل٤دُٕص زٌن خدلإٔدض خٕٛىّ  ٧ُدٗٚبذل ظـ٤ُٓد خِٛظٚ ٧ٍخ والٙ ٢ٟ
 وزو٧ًد ٤٠ٓد زوُع خدلِد٧ُٞ خألٔدُٔص ٜٛوُع و خٛـٜر وخدلُو٣ص وٍٗخ ،خإلٔعُخظُفُدض خدلعسوص يف يَخٔص خٕٛىّ

 ه٢ خدلًٕن٢َ زظِص ٗسًنش، وؤوًنخ بهـدء ٣لُشو خدلٕاوٌٛن زد٧ع٠دٝخٛوىخٟٚ خدلاؼُش هًٜ ٗٚ ٤ٟهد زةهعسد٧َٞ ػلؼى١ 
ٟإٔص ٣ِـدٙ خُٛخجًش يف رلدٙ ظٕىَْ و ظىَِن خدلىخي خٛسعُوُٛص هًٜ خدلٕعىي خٛىؿين و ظُٕٜؾ خٛؼىء هًٜ خٛىٗدٛص 

 .خٛعفدََص زىالَص ظُدَض

ٟن  Box-Jenkinsـ٤ُ٘٤ّ -ظلدٌؾ خٕٛالٔٚ خ٤ُّٟٛص و خٛعوََُ زـَُٔص  زىٗٓ  يَخٔصزدٛعـُّ ٍَٜٙ ٤ٔٔىٝ  ويف ٟد
 .ٌُٗ ؤ٧ٞ ُٟخلٜهد
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 :متهـٍذ

ٌمذ ؤخز خٌعٕسا يف خدلُذخْ خاللعظددٌ لغـد وخفشخ ِٓ خٌذسخعص وخال٘عّدَ ٔظشخ ٌعؼمذ خحلُدش خاللعظددَص يف ٘زخ خٌؼظش 
ػّدذلد، وخلعظددَد زعٕىع وورب ؤزدٌزخض، ووزخ طؼىزص بدخسش خدلاعغدض خاللعظددَص خٌؼخّص بدخسَد زؼخدِص لفُ 

.  لفُ ظشىٍُص ِٕعفدهتد
ػٍُّص سغُ ؤْ زشص خٌّٕدرؾ وخٌـشق خٌعٕساَص ربذَذ ؤو،  ؤُ٘ خدلفدُُ٘ خألعدعُص ػٓ خٌعٕسا عٕعـشق يف ٘زخ خٌفظً بذل

صخي طؼسص وِؼمذش زغسر خٌعغًن خدلغعّش يف خٌؼىخًِ خدلاؼشش فُهد، وِٓ خٌؼىخًِ خدلهّص  ضخٌعٕسا زإسلدَ دلُمص ػٓ خدلسُؼدض ال
خٌيت ظاؼش ػًٍ ػٍُّص خٌعٕسا ٍ٘ طؼىزص خٌعىهٓ زدٌعغًنخض خٌغشَؼص وخحلددش خٌيت ظـشؤ ػًٍ ؤظلدؽ خالععهالن وخلعّدالض 

ٌزٌه عٕعسؼهد زذسخعص خٌغالعً زةػعسدس ؤهند ِٓ ؤُ٘ خٌىعدجً خإللظدجُص  .بخل...بٔعدؾ عٍغ وخذِدض ـذَذش
دسخعص خٌغالعً خٌضُِٕص ذلد ؤعلُص وسًنش دلد ظمذِٗ ِٓ ِؼٍىِدض لىي خٌؼٕدطش خدلغعخذِص يف ػٍُّص خٌعٕسا، وّد ؤْ 

خألعدعُص خٌيت ظعُّض هبد ظد٘شش ِد ػرب خٌضِٓ ، وِٓ خالي ِعدزؼص ظغًنخهتد وظـىس٘د خٌؼدَ، ؽلىٕٕد زظىسش ـُذش ِٓ ِؼشفص 
 .عدػذٔد يف ربذَذ سلعٍف خٌؼىخًِ خدلاؼشش ػًٍ ٘زٖ خٌظد٘ششضوُفُص ظـىس٘د ِغعمسال وّد 

ـٕىُٕض دلد ذلد ِٓ ؤعلُص زدٌغص يف دسخعص خٌغالعً -مث ٔعؼشع بذل دسخعص ؤُ٘ ؿشَمص ظٕساَص ظعّؽً يف ؿشَمص زىوظ
خٌضُِٕص خدلؼمذش ،وّد ظعُّض ػٓ زدلٍ خٌـشق خألخشي زمذسهتد ػًٍ خٌّٕزـص وخٌعىلغ زدٌظىخ٘ش خٌؼشىخجُص دوْ خفعشخع ؤٌ 

٘زٖ خٌـشَمص ؽلىٓ خػعسدس٘د ِٓ خٌٕدلُص خدلٕهفُص ؿشَمص ـذ غُٕص ودلُمص فهٍ ظىـٗ خحملًٍ بذل خٌعّؽًُ ،  ظلىرؾ ِغسك
. خٌؼشع خجلُذ  ٌٍظد٘شش خدلذسوعص وِٓ مث خٌعىلغ 
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  اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ:ادلثحس األوي
بْ خٌعٕسا زددلسُؼدض َؼذ خألعدط يف ربذَذ ِغعمسً خألٔشـص خإلٔعدـُص، وػًٍ ػىء رٌه َعُ زبـُؾ خإلٔعدؾ         

ِٓ  و. خألسزدق خدلعىلؼص وّد ؽلىٕٕد خٌعٕسا زددلسُؼدض ِٓ ربذَذ خٌٕفمدض و.وبػذخد خدلىخصٔدض خخلدطص زددلسُؼدض وخإلٔعدؾ
خالي بػذخد خٌعٕساخض خٌيت ظىػك خٌـٍر خحملعًّ يف خدلٕدؿك خدلخعٍفص، ظغعـُغ خدلاعغدض ربذَذ خجلهىد خٌيت َعؼٌن ػًٍ 

. سـدي خٌسُغ ززذلد يف ظٍه خدلٕدؿك وربذَذ ِذي وفدَعهُ يف زٍىؽ خأل٘ذخف خحملذدش ذلُ
 ادلفاهٍُ األعاعٍح :ادلطٍة األوي

 :ِفهىَ اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 1
: ٌٍعٕسا زددلسُؼدض ػذش ظؼدسَف ؽلىٓ ؤْ ٔزوش ِٕهد

 زإٔٗ بػذخد ِغسك ٌٍّسُؼدض زدٌىُّص ِغ خألخز زؼٌن خالػعسدس خٌمُىد خٌيت ظىخـٗ  َؼشف خٌعٕسا زددلسُؼدض: "خٌعؼشَف خألوي
 .1"خدلاعغص وسد فؼً ٘زٖ خألخًنش

َؼشف ػًٍ ؤٔٗ ػٍُّص ػشع لدرل دلؼٍىِدض ِغعمسٍُص زدععخذخَ ِؼٍىِدض ِشد٘ذش زؼذ دسخعص : " خٌعؼشَف خٌؽدين
. 2عٍىوهد يف خدلدػٍ

َؼشف ػًٍ ؤٔٗ ظمذَش لفُ خدلسُؼدض خدلعىلؼص وخٌيت ؽلىٓ ربمُمهد ِٓ ِٕعىؾ ِؼٌن يف عىق ِؼٌن : "خٌعؼشَف خٌؽدٌػ
". خالي فعشش ِؼُٕص يف ػىء خـص ظغىَمُص زلذدش

وّد َؼـٍ خٌعٕسا زددلسُؼدض ِاششخ ػٓ لفُ خدلسُؼدض خدلعىلؼص وخٌزٌ ؽلىٓ ربمُمٗ ِٓ عٍؼص ؤو رلّىػص ِٓ خٌغٍغ 
خالي فعشش صُِٕص ِمسٍص يف ػىء خـص ظغىَمُص ِؼُٕص، وَعإؼش لفُ خدلسُؼدض خدلعىلغ زدإلػدفص بذل خٌؼىخًِ خدلعؼٍمص 

رلهىدخهتد خٌعغىَمُص، جبُّغ خدلعغًنخض خٌيت َعإؼش هبد خٌغىق خدلعىلغ، ووزٌه خجملهىدخض خٌعغىَمُص  زددلاعغص و
. 3ٌٍّٕدفغٌن

 :أهذاف اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 2
: ٍٍَ هتذف خدلاعغص ػٕذ خععخذخِهد أللذ ظلدرؾ خٌعٕسا زددلسُؼدض زـشَمص ػٍُّص وعٍُّص بذل ربمُك ِد

خدلاعغص، لُػ ؽلؽً خألعدط خٌزٌ  َؼذ خٌعٕسا زددلسُؼدض خألعدط خألوي ٌٍعخـُؾ ٌىدفص خألٔشـص خإلدخسَص يف -
 .ظٕسؽك ِٕٗ زمُص خخلـؾ خٌفشػُص يف خدلاعغص ِؽً خخلـص خٌعغىَمُص وخـص خٌعّىًَ وخـص خإلٔعدؾ

 .ؽلىٓ ِٓ خالي خٌعٕسا زددلسُؼدض ظمذَش خألسزدق خالي ٔفظ خٌفعشش -
 .َؼعرب خألعدط ػٕذ خزبدر خٌمشخسخض خٌعغىَمُص ِؽً لشخسخض خٌعغؼًن، خٌعشوَؿ، خٌعىصَغ، خإلٔعدؾ -

                                                             
1 Jean Meyer, Gestion Budgétaire,  4 ème Edition, DUNOD, France, 1970, P 27. 

. 177، ص 2010 ، دَىخْ خدلـسىػدض خجلدِؼُص، خجلضخجش، وظمُٕدض خٌعٕسا خٌمظًن خدلذيخٌغالعً خٌضُِٕص  ِىٌىد لشّدْ،  2
 .106، ص 2003 زلّذ زٓ ـدذ خهلل، دوس وِىدٔص ٔظدَ خدلؼٍىِدض يف ربغٌن ِسُؼدض خدلاعغص، سعدٌص ِدـغعًن غًن ِٕشىسش، وٍُص خٌؼٍىَ خاللعظددَص وػٍىَ خٌعغًُن، ـدِؼص خجلضخجش، 3
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َغدػذ خٌعٕسا زددلسُؼدض ػًٍ ربذَذ خٌـٍر خدلعىلغ يف خدلٕدؿك خٌسُؼُص، وزدٌعدرل ظىصَؼهد ػًٍ سـدي خٌسُغ زشىً  -
 .ؤوؽش ػذخٌص وِىػىػُص

 .ػٕذ ربذَذ خحلظض خٌسُؼُص ٌشـدي خٌسُغ (زً َؼعرب خألعدط)َغدػذ  -
 . دلىخـهعهد َغدػذ ػًٍ ظىلغ خٌظؼىزدض خٌيت ععىخـٗ خدلاعغص ِغعمسال وزدٌعدرل خإلػذخد -
َؼعرب ؤعدعُد ٌٕشدؽ خٌشلدزص يف خدلاعغص، فسذوْ خٌعٕسا زددلسُؼدض ال ؽلىٓ ربذَذ لظض زُؼُص، وزدٌعدرل ال ؽلىٓ  -

ظمُُُ ؤدخء سـدي خٌسُغ، وّد ؤٔٗ زذوْ خٌعٕسا زددلسُؼدض ال ؽلىٓ ظمذَش خألسزدق، وزدٌعدرل ربذَذ ِىخصٔص ظمذَشَص 
 .ٌٍّاعغص

َغدػذ ػًٍ ربذَذ ظىٍفص خٌعغىَك وظىصَغ خٌعىدٌُف خٌعغىَمُص ورٌه ػًٍ ؤعدط خٌمذسش خدلدٌُص خدلعىلؼص  -
. ٌٍّاعغص ِٓ خالي ظىلغ خدلسُؼدض

 :اٌؼىاًِ ادلؤششج ػٍى اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 3
روشٔد ؤْ خٌعٕسا زددلسُؼدض ٘ى ػٍُّص ظىلغ وظمذَش، وزدٌعدرل فةْ ٔعدجؿ ٘زخ خٌعىلغ غدٌسد ال ظإيت ِـدزمص سبدِد 

فدٌعٕسا حبفُ خدلسُؼدض ِهّد ودْ ػٍُّد ودلُمد فةٔٗ ال ٍَغٍ ِد َغًّ زؼذَ خٌعإوذ ِٓ ظشوف خدلغعمسً، . ٌٍعىلغ ٔفغٗ
" ٍ٘ ػىخًِ خدسؾ ٔـدق ربىُ خدلاعغص وظغًّ  وٕ٘دن خٌؼذَذ ِٓ خٌؼىخًِ خٌيت ؽلىٓ ؤْ ظاؼش ػًٍ دلص خٌعٕسا ِٕهد ِد

 .1"خٌؼىخًِ خٌذخخٍُص"٘ى دخخً ٔـدق عُـشش خدلاعغص وظغًّ  وِٕهد ِد" خٌؼىخًِ خخلدسـُص
 :اٌؼىاًِ اخلاسجٍح 1.3

٘زخ خٌٕىع ِٓ خٌؼىخًِ ال ؽلىٓ خٌعمىُ فُٗ ألٔٗ خدػغ ٌٍّمُؾ خٌزٌ ظعىخـذ فُٗ خدلاعغص، وٍ٘ ػىخًِ لذ 
ظاؼش ػًٍ خالذبدٖ خٌؼدَ خلؾ خدلسُؼدض، فُفر وػغ زشٔدِؿ زُؼٍ ِىُفد ِغ ظٍه خٌؼىخًِ، ورٌه ػٓ ؿشَك ِشخلسعهد 

. دوسَد وبدخدي خٌعؼذَالض ػٍُهد ػٕذ خحلدـص
ِؽً ٔشىذ خحلشوذ زٌن خٌذوي، ؤو ظغًن ػاللدض خٌسٍذ ِغ زٍذ آخش ِٓ خدلّىٓ ؤْ َاؼش : خٌؼىخًِ خٌغُدعُص. 1.1.3

 .ػًٍ ِسُؼدض خدلاعغص، خبالف ِد ظٕسإض زٗ خدلاعغص لسً لذوغ ٘زخ خٌعغًُن (عٍسد ؤو بغلدزد)
ِؽال لذ ظعىلغ خدلاعغص ِغعىي ِؼٌن ؤو لفُ ِؼٌن ِٓ خدلسُؼدض، بال ؤْ لُّص خٌؼٍّص : خٌؼىخًِ خاللعظددَص2.1.3. 

 .ظٕخفغ ففإش شلد َادٌ بذل ظشخـغ خٌـٍر وزدٌعدرل خهنُدس خدلسُؼدض خحلمُمُص

وَمظذ هبد خألٔظّص وخٌمىخٌٔن دخخً خٌسٍذ، فمذ ظعىلغ خدلاعغص لفُ ِسُؼدض ِؼٌن ػٕذ عؼش : خٌؼىخًِ خٌمدٔىُٔص3.1.3. 
 .زلذد، بال ؤْ خجلهدض خٌشمسُص ظظذس لدٔىٔد ػلذد خٌغؼش حبذ ِؼٌن شلد َاؼش ػًٍ خدلسُؼدض

وٍ٘ خٌؼىخًِ خدلعؼٍمص زدجلدٔر خٌغىدين ِؽً ػذد خٌغىدْ، وظىصَؼهُ يف خدلٕدؿك، : خٌؼىخًِ خٌذؽلىغشخفُص4.1.3. 
 .وؤػّدسُ٘، ؤغسص خٌّٕى فُهُ

                                                             
. 33-32ص  ،1994 زلّذ فشوىط، خدلىخصٔدض خٌعمذَشَص ؤدخش فؼدٌص ٌٍعغًُن، دَىخْ خدلـسىػدض خجلدِؼُص ، خجلضخجش،  1
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وَمظذ هبد ػددخض خجملعّغ ولُّٗ، فّؽال ِـدػُ خٌىـسدض خٌغشَؼص لذ ظعٕسإ حبفُ ِسُؼدض : خٌؼىخًِ خالـعّدػُص5.1.3. 
ِؼُٕص خالي خٌغٕعٌن خٌمددِعٌن، وظسين زمُص خــهد ػًٍ ٘زخ خألعدط، فُمذغ ظغًن يف ػددخض خجملعّغ ٌغسر ؤو ِخش 

 .(ؤو خٌؼىظ)فُعشخـغ خٌـٍر ػًٍ ٘زخ خٌٕىع ِٓ خٌىـسدض 

وٍ٘ ِٓ ؤعشع خٌؼىخًِ خخلدسـُص ظغًنخ وؤوؽش٘د ظمٍسد، فّؽال لذ ظسين خدلاعغص خــهد ػًٍ ظمذَش : خدلٕدفغص6.1.3. 
ػٌن ِٓ خدلسُؼدض، وؤؼٕدء ظٕفُز خخلـؾ ظعفدـإ زذخىي ِٕدفظ وسًن ٌٍغىق، ؤو زعغًن بععشخظُفُص ؤلذ خدلٕدفغٌن شلد َ

 .َشزه خٌغىق وَؼـش٘د ٌعغًُن خــهد وظمذَشخهتد

٘زٖ ٍ٘ ؤُ٘ خٌؼىخًِ خخلدسـُص خدلاؼشش ػًٍ خٌعٕسا زددلسُؼدض وزدإلػدفص ذلزٖ خٌؼىخًِ ٕ٘دن ػىخًِ خدسـُص 
ؤخشي ِؽً ظغًنخض خٌعمُٕص خدلغعخذِص يف طٕدػص خٌغٍؼص، وظمٍسدض ؤعؼدس خدلىخد خدلغعخذِص يف خٌظٕدػص خظىطد برخ 

 .ودٔط ظغعىسد ِٓ زٍذخْ ؤخشي، وً ٘زٖ خٌؼىخًِ ِٓ خدلّىٓ ؤْ ظاؼش ػًٍ دلص خٌعٕسا زددلسُؼدض
 :اٌؼىاًِ اٌذاخٍٍح2.3. 

وٍ٘ خٌؼىخًِ خٌيت ظىىْ ربط عُـشش خدلاعغص، بال ؤْ دسـص خٌعمىُ يف ٘زٖ خٌؼىخًِ ظعىلف ػًٍ لذسش خدلاعغص ػًٍ 
: ِٓ ٘زٖ خٌؼىخًِ و،  1خٌعمىُ يف ػٍُّص خٌعغًُن، وِذي سبدعه خٌؼاللدض خٌىظُفُص دخخً خذلُىً خٌعٕظٍُّ ٌٍّاعغص

فمذ ػلذغ ؤٔٗ ويف ؤؼٕدء ظـسُك خخلـص خٌسُؼُص ػًٍ ؤعدط ظمذَش ِؼٌن حبفُ : لذوغ ظـىَش يف خٌغٍؼص. 1.2.3
خدلسُؼدض، ؤْ ظمىَ خدلاعغص زعـىَش ِفدـث يف خٌغٍؼص شلد ػلذغ ظغًنخ يف خألعظ خٌيت لدَ ػٍُهد خٌعٕسا، وزدٌعدرل ظعغًن 

 .خٌعمذَشخض
وإْ ػلذغ ظـىس يف بِىدُٔدض خدلاعغص خٌعىصَؼُص، شلد َغهً ػٍُهد : ظغًن يف ؤعدٌُر خٌعىصَغ خدلغعخذِص .2.2.3

 .خٌىطىي ألعىخق ـذَذش دل ظاخز زدالػعسدس ػٕذ خٌعٕسا زددلسُؼدض
ورٌه زدٌعـىس ٔعُفص خٌعذسَر ؤو ظؼٌُن سـدي زُغ ؤوفدء، ؤو زدالطلفدع ٔعُفص ظغشذ : وفدءش سـدي خٌسُغ .3.2.3

 .زؼغ سـدي خٌسُغ خدلذسزٌن

: وػًٍ ٘زخ خدلٕىخي ظاؼش زمُص خٌؼىخًِ خٌذخخٍُص ِؽً
. خٌعشوَؿ وعُدعدظٗ- 
 .وفدءش خجلهدص خإلدخسٌ- 
 .ِىخسد خدلاعغص خدلدٌُص- 

: 2ٍٍَ بال ؤٔٗ الزذ ِٓ بـشخء ربًٍُ ودسخعص ٌٍؼىخًِ خٌذخخٍُص وخٌيت ظعؼّٓ ِد
 ربًٍُ خٌٕعدجؿ خٌغدزمص ٌٍّششوع دلؼشفص خالذبدٖ خٌؼدَ ٌٍّسُؼدض، بْ ودٔط يف ظلى ِغعّش ؤو ؤهند ظعُّض زدٌعمٍسدض  -

. لذ َىىْ ذلد ِٓ خىخص شلُضش ؤخشي خدلىمسُص، ؤو ِد
                                                             

. 33، ص  عسك روشِٖشـغ،  زلّذ فشوىط 1
 .32، ص 1965 خًنض ػُف، خدلُضخُٔدض خٌعمذَشَص، دخس خجلدِؼص خدلظشَص،  2
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. سخعص ظلى خدلششوع خالي خٌغٕىخض خدلمسٍص، عىخء ودْ رٌه زعىعُغ ٔشدؿٗ ؤو خحلذ ِٕٗد -
سخعص ؿسُؼص خٌغٍؼص خدلٕعفص وخٌـٍر ػٍُهد، وَإيت رٌه زعمذَذ ٔىع خٌغٍؼص، ً٘ ٍ٘ عٍؼص ػشوسَص ؤو د -

وّدٌُص، فدٌـٍر ػًٍ خٌغٍؼص خٌؼشوسَص ؽلًُ ػددش بذل خٌؽسدض، زُّٕد ؼلؼغ خٌـٍر ٌعمٍسدض وخػمص زدٌٕغسص 
. ٌٍٕىع خِخش ِٓ خٌغٍؼص

 .سخعص ؿسُؼص خٌظٕدػص خٌيت ظؼًّ فُهد خدلاعغص، وِذي ظإؼش٘د زدٌظٕدػدض خألخشي وظإؼش خٌظٕدػدض خألخشيد -
 ِرطٍثاخ اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ :ادلطٍة اٌصاين

 :خصائص اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 1
: ٍٍَ ٌىٍ َىىْ خٌعٕسا زددلسُؼدض دلُمد وػٍُّد فال زذ ِٓ ظىخفش ِد

. ظىخفش خدلؼٍىِدض خٌالصِص ٌٍمُدَ زؼٍُّص خٌعٕسا -1
 .ظىخفش خإلدلدَ زدألعدٌُر خإللظدجُص ووُفُص خععخذخِهد وفهُ ِاششخهتد -2
 .ظىخفش خٌىىخدس خإلدخسَص خٌمددسش ػًٍ خٌمُدَ زؼٍُّص خٌعٕسا -3
 .(ؤَهد خدلعغًن وؤَهد خٌعدزغ)طمص خٌؼاللدض خدلفعشػص زٌن خٌؼىخًِ خدلاؼشش يف لفُ خدلسُؼدض  -4

: 1ٕ٘دن ؼالغ ِغعىَدض ٌٍعٕسا زددلسُؼدض: ِغرىٌاخ اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 2
وػلذد ٘زخ خدلغعىي ِٓ خٌعٕسا خدلاؼشخض وخٌعإؼًنخض ػًٍ خٌٕشدؽ خاللعظددٌ زشىً : خٌعٕسا زدٌٕشدؽ خاللعظددٌ. 1.2

ػدَ يف خجملعّغ، ظٍه خٌعإؼًنخض خٌيت عععشن ؤؼشخ ػًٍ خٌظٕدػدض خدلخعٍفص دبد فُهد خدلاعغص خٌيت ظمىَ زدٌعٕسا، وِٓ ؤِؽٍص 
 ...٘زٖ خدلاؼشخض خٌذخً خٌمىٍِ، خٌغىدْ، ِغعىي خالععؽّدس خٌؼدَ، ِغعىي خإلٔفدق خحلىىٍِ، ِغعىي خٌسـدٌص،

و٘زخ خدلغعىي َذسط خدلاؼشخض وخٌعإؼًنخض خدلعىلؼص ػًٍ خٌظٕدػص ؤو خٌٕشدؽ : خٌعٕسا دبسُؼدض خٌظٕدػص ؤو خٌٕشدؽ. 2.2
خٌزٌ ظؼًّ فُٗ خدلاعغص وخٌظٕدػدض رخض خٌؼاللص، فّؽال برخ ودٔط خدلاعغص ظؼًّ يف بٔعدؾ خألوخين خٌضـدـُص، فةْ ٘زخ 

ٍ٘  خدلغعىي ِٓ خٌعٕسا َٕسغٍ ؤْ َذسط وػلًٍ طٕدػص خألوخين خٌضـدـُص يف خٌسٍذ وىً ِٓ لُػ وُ ػذد خدلٕعفٌن، ِد
غًن٘د ِٓ خدلاؼشخض وّد َٕسغٍ ؤْ ظذسط ظٍه خٌظٕدػدض خٌيت ذلد ػاللص  و... ؿدلعهُ خإلٔعدـُص، وؤعؼدسُ٘، وظىصَؼهُ،

ٍ٘ خٌششودض خٌيت ظٕعؿ ؤوخين زالععُىُص وِد ٍ٘ خٌششودض خٌيت ظٕعؿ ؤوخين  فّؽال ِد. زشىً ؤو زأخش زظٕدػعٕد
ألْ ٘دظٌن خٌظٕدػعٌن ذلد ػاللص زظٕدػعٕد خٌضـدـُص، لُػ ؽلىٓ ؤْ ظىىْ زذخجً ػٕهد، فإٌ ظغًن ِؽال زإعؼدس . ِؼذُٔص

 .خألوخين خدلؼذُٔص عُاؼش زدٌعإوُذ ػًٍ خٌـٍر ػًٍ خألوخين خٌضـدـُص

ٍ٘ خٌؼىخًِ خدلاؼشش  وُ ععىىْ، ِد. وٍ٘ خحلظص خدلمذسش دلسُؼدض خدلاعغص يف خٌغىق: خٌعٕسا دبسُؼدض خدلاعغص. 3.2
 .ووُف عُىىْ خٌعإؼًن (شلد عسك روشٖ)ػٍُهد 

                                                             
 .34-33، ص 1997، دخس خٌظفدء، خألسدْ،  خألوذل رَدذ فعمٍ، بدخسش خدلسُؼدض، خٌـسؼص وسزدزؼص ػٍٍ  1
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 :أنىاع اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 3
: َظٕف خٌعٕسا ػًٍ ؤعدط خدلذي خٌضِين خٌزٌ عُغـُٗ بذل

 :1خٌعٕساخض ؿىٍَص خألـً .1.3
وظغعؼًّ يف خدلُددَٓ خإلععشخظُفُص هبذف ربذَذ ِغعىي ربىًَ خععؼّدي سئوط خألِىخي ِؽال وِؼشفص خٌـشَمص 

خدلؽًٍ خٌيت ظغّك زعممُك خأل٘ذخف زدإلػعّدد ػًٍ خٌؼىخًِ وخدلعغًنخض خٌيت ظٍؼر دوسخ فؼدال يف ػٍُّص خزبدر خٌمشخسخض،  
و٘زٖ خٌعٕساخض ظغـٍ ػددش ؤوؽش ِٓ مخظ عٕىخض، وٍ٘ ظذسط خٌعإؼًنخض خٌـىٍَص خألـً خٌيت ؽلىٓ ؤْ ربذؼهد زؼغ 
خٌؼىخًِ، فّؽال ِد ٘ى خدلعىلغ زدٌٕغسص ٌٍّٕدفغص خالي ػشش عٕىخض ِٓ خِْ، وُف عُىىْ خٌّٕى خٌغىدين ِٓ خِْ 

و٘زٖ خٌعٕساخض ِهّص ظسين ػٍُهد خدلاعغدض لشخسخض بععشخظُفُص لذ ظسذو غًن وخلؼُص خِْ، . ولىت عسغ عٕىخض لددِص
لذ َسذو خِْ ؤورب )وٌىٓ ظظهش وخلؼُعهد زؼذ ِذش ِٓ خٌضِٓ، ِؽال لذ ظمىَ خدلاعغص زعذسَر ػذد وسًن ِٓ سـدي خٌسُغ 

وٌىٓ زؼذ عٕعٌن ِٓ خٌعذسَر ظظسك خدلاعغص لددسش ػًٍ خععمسدي ػذد ؤورب ِٓ خٌـٍسدض ودٔط ظعىلؼهد  (ِٓ خحلدـص
لسً عٕعٌن، وػّىِد خٌعٕساخض ؿىٍَص خألـً طؼسص وغًن دلُمص زغسر ؿىي خٌفعشش خٌيت ظغـُهد، شلد َظؼر خحلظىي ػًٍ 

. خدلؼٍىِدض خٌالصِص ػٕهد
 :خٌعٕساخض لظًنش خألـً .2.3

وؽلعدص ٘زخ خٌٕىع زإٔٗ ؤوؽش دلص ِٓ عدزمٗ زغسر لظش  (ؤشهش ؤو عٕص)وػددش َغـٍ ٘زخ خٌعٕسا فعشخض لظًنش  
. خٌفعشش خٌيت َغـُهد وظىخفش خدلؼٍىِدض خٌالصِص

 :ِرطٍثاخ اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ. 4
 خال٘عّدَ زددلؼٍىِدض خٌعدسؼلُص ػٓ ِسُؼدض خدلاعغص وعفالهتد .
 لظش خٌؼىخًِ خٌيت ؤؼشض ػًٍ لفُ ِسُؼدض خدلاعغص يف خٌغدزك. 
 ِشخـؼص خٌعٕساخض خٌغدزمص وِذي دلعهد. 
  خالي ظٕفُز خخلـؾ خٌسُؼُص (خدلشظذش)خال٘عّدَ زدٌعغزَص خٌؼىغُص. 
 دسخعص خدلٕدفغص خحلدٌُص زذلص وظىلغ سدود ؤفؼدذلد. 
  ِشخػدش ظغًن خٌىلط زدٌٕغسص ٌٍغٍؼص وخٔعمدذلد ِٓ ِشلٍص ػّشَص بذل ؤخشي، ورٌه زدإلدلدَ زدععشخظُفُدض دوسش

 .لُدش خٌغٍؼص، فّد ودْ َٕدعر خٌغٍؼص لسً عٕص لذ ال َٕدعسهد خِْ
 ٍُٗدسخعص خٌـٍر ػًٍ خٌغٍؼص وِشؤعٗ خٌغؼشَص، وِذي ظإؼًن خٌعشوَؿ ػ. 

 
                                                             

1 Makridakis, S. Wheel Wright, Méthodes de prévision pour la gestion, Les éditions d’organisations, France, 1983, 

P 295. 
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  طشق اٌرنثؤ تادلثٍؼاخ: اٌصاٌسطٍةامل

ٕ٘دن خٌؼذَذ ِٓ خٌـشق خٌيت ؽلىٓ ِٓ خالذلد خٌعٕسا زددلسُؼدض، ٘زٖ خٌـشق ِٕهد خٌسغُؾ خٌزٌ َؼعّذ ػًٍ خٌعخٌّن 
وعٕمدوي روش زؼغ ٘زٖ خٌـشق وخٌيت زشىً ػدَ ظٕذسؾ . وخٌشؤٌ خٌشخظٍ، وِٕهد خٌـشق خإللظدجُص وخٌشَدػُص

: ربط ظظُٕفدض ؤو رلّىػدض ٍ٘
  َغًّ زـشق خٌعمذَش خٌشخظٍ ؤو ِد (ؤو خٌىطفُص)خٌـشق خٌىُفُص.  
 ٌٍعٕسا زددلسُؼدضخٌـشق خٌىُّص خٌسغُـص . 
 خٌـشق خإللظدجُص . 

 :اٌىٍفٍحطشق اي (1
 :ٍ٘ ؿشق ظؼعّذ ػًٍ خععـالع آسخء زؼغ شلٓ ذلُ ػاللص زددلسُؼدض ؤو خٌغىق وِٓ ؤُ٘ ٘االء و

 :اعرطالع سأي اإلداسج اٌؼٍٍا .1
 :ظمىَ ٘زٖ خٌـشَمص ػًٍ خـىظٌن ؤعدعُعٌن علد و

 .لُدَ ػذد زلذد ِٓ ؤفشخد سـدي خإلدخسش خٌؼٍُد زةػـدء آسخجهُ وظمذَشخهتُ خٌشخظُص فُّد َعؼٍك زددلسُؼدض خدلغعمسٍُص. 1.1
َعُ خععخشخؾ ِعىعؾ ٘زٖ خٌعمذَشخض ٌُىىْ ٘ى خدلسُؼدض خدلعىلؼص، ووً فشد ِٓ ؤفشخد خإلدخسش غلر ؤْ َىىْ  .1.2

ِا٘ال وٌذَٗ خخلربش خٌىدفُص ٌُؼـٍ ظمذَشٖ ٌٍّسُؼدض يف خدلغعمسً، وّد ؤٔٗ غلر ؤْ َمذَ خٌعربَشخض وخٌربخٌ٘ن خٌيت ظؼـٍ 
 :ظمذَشٖ زؼذخ ػٍُّد وِىػىػُد، و٘زٖ خٌـشَمص ذلد شلُضخض ؤعلهد

. خٌغهىٌص خٌٕغسُص- 
 .خالععفددش ِٓ خربخض سـدي خإلدخسش- 
 .ظغعخذَ ػٕذِد ال َىىْ ٕ٘دن زُدٔدض ػٓ خٌغىق وخدلسُؼدض زغسر لذخؼص خدلششوع ِؽال- 

: وٌىٓ ٕ٘دن ػُىذ ذلزٖ خٌـشَمص ؤعلهد
. ؤهند ظظً ؿشَمص ظؼعّذ ػًٍ خٌشؤٌ وخٌعمذَش خٌشخظٍ خٌزٌ لذ َىىْ ػشػص ٌٍعمُض- 
  .ؤهند ظؼُف ؤػسدء ػًٍ خدلذسخء ِغ ؤػسدجهُ وِغاوٌُدهتُ خألخشي- 
َمىَ ٘زخ خألعٍىذ ػًٍ ؤعدط ؤْ سـدي خٌسُغ ُ٘ ؤلذس ِٓ غًنُ٘ ػًٍ ِؼشفص ؿسُؼص : اعرطالع سأي سجاي اٌثٍغ. 2

زدٌعٕسا  (وً يف ِٕـمعٗ)لُػ َمىَ سـدي خٌسُغ . 1 خٌُىٍِ زدٌضزىْخلعىدوهُخٌغىق وؤلىخذلد وظمٍسدهتد حبىُ 
زددلسُؼدض، مث َمىِىْ زةسعدي ظمذَشخهتُ بذل ِذَش ِسُؼدض خدلٕـمص خٌزٌ َمىَ دبشخـؼص وظؼذًَ ٘زٖ خٌعمدسَش وفمد خلربظٗ 

مث َمىَ زةسعدذلد بذل ِذَش ِسُؼدض خدلششوع خٌزٌ غلّغ ظمدسَش ِذسخء ِسُؼدض خدلٕدؿك مث َمىَ دبشخـؼعهد وظؼذٍَهد 
. لغر خربظٗ وَؼذ خٌعمشَش خٌٕهدجٍ ػًٍ ػىجهد

                                                             
. 198، ص 1980ٌسٕدْ،  سخشذ ؤمحذ ػددي، ِسددت خٌعغىَك وبدخسش خدلسُؼدض، 1
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وِٓ ِضخَد ٘زٖ خٌـشَمص خٌىخعؼص . ظمىَ ٘زٖ خٌـشَمص ػًٍ ِٕـك ؤْ ؤفؼً ِٓ َشعُ خخلـص ٘ى رٌه خٌزٌ عُٕفز٘د و
: خالٔعشدس

. ظمىَ ػًٍ ِشدسوص سـدي خٌسُغ شلد َضَذ محدعهُ ٌعٕفُز٘د-  
 .(سـدي خٌسُغ)خععغالي خربش خدلخعظٌن خٌزَٓ َعظٍىْ ِسدششش زدٌؼّالء -  
 .ؽلىٓ ِٓ خالذلد ظمغُُ خدلسُؼدض خدلعىلؼص لغر خدلٕدؿك- 

: وِٓ ػُىذ ٘زٖ خٌـشَمص
. خخلربش خٌىدفُص (ؤو زؼؼهُ)لذ ال َىىْ ٌذي سـدي خٌسُغ - 
 .ظمعظش ٔظشش سـدي خٌسُغ ػًٍ ِٕدؿمهُ، وال َإخزوْ زدالػعسدس ػىخًِ ؤخشي ِهّص ِؽً خالذبدٖ خٌؼدَ ٌاللعظدد- 
لذ ٍَفإ زؼغ سـدي خٌسُغ بذل زبفُغ ظمذَشخهتُ، ٌعٕخفغ ززٌه لظظهُ خٌسُؼُص، لُػ ؤْ ؤ٘ىخءُ٘ خٌشخظُص - 

، ؤو لىت ظضَُف خٌعمذَشخض 1لذ ظذفؼهُ بذل وػغ ؤ٘ذخف عهٍص ٌٍسُغ وٌىٕهد ظمً ػٓ خأل٘ذخف خٌيت ؽلىٓ ربمُمهد فؼال
  .2صػٌن و٘زخ ظفددَد ٌؼٍُّص خدلشخلسصوِٓ ؿشف سـدي خٌسُغ وخدل

 :(نٍح اٌششاء)اعرطالع سأي ادلغرهٍه . 3
وَعُ رٌه ػٓ ؿشَك ظظُُّ خععمظدء . وظمىَ ٘زٖ خٌـشَمص ػًٍ زلدوٌص ِؼشفص ظظشف خدلغعهٍه ذبدٖ خٌغٍؼص ِغعمسال  

. ؤَ ال (فعشش زلذدش ِغعمسال)غلُر ػٍُٗ خدلغعهٍىىْ لىي ُٔعهُ لُدي خٌغٍؼص وً٘ َٕىوْ ششخجهد يف خدلغعمسً 
: وظغعخذَ ٘زٖ خٌـشَمص ػددش يف لدٌعٌن

برخ ودٔط خٌغٍؼص زلً خٌسمػ عٍؼص ِؼّشش ِؽً خٌؽالـدض وخألـهضش خدلٕضٌُص ألْ خدلغعهٍه ػددش ؼلـؾ ٌششخء ٘زٖ - 
فةْ خدلغعهٍه ػددش  (خألغزَص، وخدلٕعفدض خٌىسلُص)ِؽً  (سخُظص خٌؽّٓ)خٌغٍؼص لسً فعشش ِٓ ششخجهد، ؤِد خٌغٍغ خدلُغشش 

. ال ؼلـؾ ٌششخجهد بال يف ٔفظ ولط ششخجهد ؤو لسٍٗ زفعشش وـُضش
وػّىِد ؤُ٘ ُِضش . برخ ودٔط خٌغٍؼص ـذَذش يف خٌغىق، دلؼشفص ِذي بػفدذ خدلغعهٍه زفىشهتد وِذي بلٕدػٗ هبد- 

 .ٌـشَمص خععـالع سؤٌ خدلغعهٍه ٍ٘ ؤْ خدلغعهٍه ٔفغٗ ٘ى خٌزٌ صود خدلٕشإش زددلؼٍىِدض
: وِٓ ػُىهبد ؤهند

. ِىٍفص- 
 .ظعـٍر ولعد ورلهىدخ ِٓ خٌسدلؽٌن- 
. ٌُظ زدٌؼشوسش ؤْ َىىْ خدلغعهٍه َؼين ِد َمىي ػٕذ بـدزعٗ ػٓ خألعحٍص ؤو خالععمظدء- 
 .طؼىزص بـشخء خالععمظدء يف وً خأللىخي- 

                                                             
 .315 ، ص1981  ِظش،، ٔظُ خدلىخصٔدض خٌعخـُـُص، ِىعسص ػٌن مشظ،ٌ٘ن بزشخُُ٘ ػؽّدْ شد1
 .198 ، ص1980 سخشذ ؤمحذ ػددي، ِشـغ عدزك، 2
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 : اعرطالع آساء اخلرباء. 4

وخربخء سلعظٌن هبزخ )وهبزٖ خٌـشَمص ظٍفإ خدلٕشإش ٌسُىض خخلربش ؤو خدلىدظر خالععشدسَص إلػـدء ظمذَشخهتُ 
 Disney"خبظىص ِسُؼدض خدلاعغص ِغعمسال، فّؽال ٌىٍ ظعٕسإ فشٔغد دبؼذي بلسدي خألفشخد ػًٍ ِشوض خٌعغٍُص (خجملدي

Land"  دلذَٕص "Marne la Vallée"  ، ػًٍ فدػعّذوخسبط خععشدسش ؤخظدجٌُن ؤِشَىٌُن يف ِشوسدض خٌعغٍُص 
. 1خخلربخض خٌغدزمص خٌيت ؤـشَط يف خٌىالَدض خدلعمذش خألِشَىُص وخٌُدزدْ

: وِٓ ُِضخض ٘زٖ خٌـشَمص
. عهٍص وعشَؼص-  
 .لذ ظىىْ ؤلً ظىٍفص ِٓ ؿشق ؤخشي- 

 .ِفُذش برخ ودٔط خدلٕشإش ـذَذش وٌُظ ذلد خربش وِسُؼدض عدزمص-  
: وٌىٓ ذلزٖ خٌـشَمص ػُىهبد وخٌيت ِٕهد

. ال ظؼُٕهُ خدلٕشإش زشٍء شلد َمٍض خ٘عّدِهُ ؤلُدٔد زذلص ظٕساخهتُ ٘االء خخلربخء ِغعمٍىْ و- 
. فةْ بدلدِهُ زظشوف خدلاعغص لًٍُ (ِغعمٍىْ)دبد ؤهنُ خربخء خدسـُىْ - 
 :حبىز اٌغىق. 5

وٍ٘ رلّىػص ِٓ خٌذسخعدض ظغعهذف ربًٍُ خٌؼىخًِ رخض خألؼش ػًٍ خذبدٖ خدلسُؼدض وخٌيت ال ظعىخفش ِٓ خالي 
ق وعٍىن خخٌسُدٔدض خٌعدسؼلُص خٌغدزمص، وِؽدي رٌه دسخعص خٌمُىد خحلىىُِص خدلعىلؼص وخذبدٖ خدلغعهٍه وخٌعغًن يف خألرو

 .2خدلٕدفغٌن خحملعًّ وغًن رٌه
 :اٌثغٍطح اٌطشق اٌىٍّح  (2

َعـٍر خععخذخَ ٘زٖ خٌـشق ظىخفش زُدٔدض ظدسؼلُص ِٕعظّص ؽلىٓ خالػعّدد ػٍُهد وربٍٍُهد ٌعمذَش لفُ خدلسُؼدض 
: 3خدلعىلؼص، زدععخذخَ زؼغ خألعدٌُر خٌىُّص، ٔزوش ِٕهد

 :ادلؤششاخ اإللرصادٌح اٌمٍاعٍح. 1
ػًٍ ِسُؼدض  (زدٌضَددش ؤو زدٌٕمظدْ)وَعؼّٓ ٘زخ خألعٍىذ وطف خدلاششخض خإللعظددَص خٌيت َاؼش ظزززهبد 

 :خٌغٍغ وخخلذِدض زلً خٌذسخعص، وػًٍ عسًُ خدلؽدي ؽلىٓ روش زؼغ خدلاششخض خاللعظددَص خٌيت ظاؼش ػًٍ خدلسُؼدض
. خٌسذء يف بـشخءخض ظشُُذ ِسدين ـذَذش  ظمىد بذل صَددش خدلسُؼدض ِٓ ِغعٍضِدض خٌسٕدء- 
. صَددش ػذد خدلىخٌُذ َادٌ بذل صَددش ِسُؼدض ِٕعفدض خألؿفدي ِٓ عٍغ وخذِدض- 
 

                                                             
1 J.Lendrevie, D.Lindon, Op.Cit., P 200.  

 .133 ، ص1989 ؤمحذ خخلـُر، خدلىخصٔدض ؤدخش فؼدٌص ٌٍعخـُؾ وخٌشلدزص خإلدخسَص، ِاعغص خٌسغعدين ٌٍـسدػص ، ِظش، 2
 .145، ص 1992  ِظش، مسًن ػالَ، بدخسش خإلٔعدؾ وخٌؼٍُّدض، ـدِؼص خٌمد٘شش ٌٍعؼٍُُ خدلفعىق،3
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 :طشٌمح اٌرنثؤ احلغاتٍح اٌثغٍطح تاعرخذاَ ِؼذي اٌنّى. 2
عععغًن زٕفظ ِؼذي ظغًن خٌغٕص خحلدٌُص  (خٌغٕص خٌمددِص ِؽال)وظفعشع ٘زٖ خٌـشَمص ؤْ ِسُؼدض خٌفعشش خٌمددِص 

ولذش وِسُؼدض عٕص  100.000 ودٔط 2003فؼًٍ عسًُ خدلؽدي برخ خفعشػٕد ؤْ ِسُؼدض عٕص  .ػٓ خٌغٕص خٌيت لسٍهد
  :ولذش فةْ ِمذخس خٌعغًن ٘ى 120.000 زٍغط لذ 2004

 

 

 

 %   20:  ؤٌ ؤْ خٌعغًن يف ِؽدٌٕد ٘ى                     

:  ؽلىٓ ؤْ ظمذس وّد 2005ٍٍَوػٍُٗ فةْ ِسُؼدض عٕص  
. (ٔغسص خٌعغًن+ 1)ِسُؼدض خٌغٕص خحلدٌُص = ِسُؼدض خٌغٕص خٌمددِص 

.  ولذش144.000(= 1.20)120.000= 2005ِسُؼدض عٕص 
 وّد ٘ى وخػك، فةْ ٘زٖ خٌـشَمص ظعُّض زدٌسغدؿص وخٌىػىق، بال ؤٔٗ َؼُسهد ؤهند ظفعشع ؤْ ٔفظ خٌظشوف 

. ععىشس وً عٕص و٘ى ِد ال ػلذغ دخجّد
 :طشٌمح اٌرنثؤ تاعرخذاَ ادلرىعطاخ ادلرحشوح. 2 

و٘زٖ خٌـشَمص ظغعخذَ ػٕذِد َىىْ ٕ٘دن ظغًنخض ِفدـحص خالي خٌفعشخض فُعُ خلعغدذ ِعىعـدض خٌفعشخض 
خٌغدزمص، مث خلعغدذ ِؼذي خٌعغًن يف ٘زٖ خدلعىعـدض، وؽلىٓ ظمذَش خدلسُؼدض زدععخذخَ ٘زٖ خٌـشَمص زعـسُك خدلؼددٌص 

: خٌعدٌُص
. ، وخدلؽدي خٌعدرل َىػك ٘زٖ خٌـشَمص(خٌعغًن يف خدلعىعؾ خألخًن) 2+آخش ِعىعؾ ِعمشن = ِسُؼدض خٌغٕص خٌمددِص 

وخٌغٕص ، 2100ولذش، وخٌغٕص خٌؽدٌؽص  2300ولذش، وخٌغٕص خٌؽدُٔص  2000برخ ودٔط ِسُؼدض خٌغٕص خألوذل 
ولذش،  3100ولذش، وخٌغٕص خٌغدزؼص  3000ولذش، وخٌغٕص خٌغددعص  2600وخٌغٕص خخلدِغص . ولذش 2500خٌشخزؼص 

ولذش، فّد ٍ٘ خدلسُؼدض خدلعىلؼص ٌٍغٕص خٌعدعؼص ؿسمد ٌـشَمص خدلعىعـدض خدلعمشوص؟  2800 وخٌغٕص خٌؽدِٕص
: ٔإخز ِعىعؾ خٌغٕىخض خٌؽالؼص خألوذل، وَعُ لغدذ ٘زخ خدلعىعؾ ؿسمد ٌٍّؼددٌص خٌعدٌُص: خخلـىش خألوذل

                                                                        
 

 .وَعُ ظغفًُ ٘زخ خدلعىعؾ ؤِدَ خٌغٕص خٌؽدُٔص

= = 

 جمّىع ِثٍؼاخ اٌغنىاخ اٌصالشح

3 

 2000 + 2300 + 2100  

3 
  ولذش 2133

ِثٍؼاخ اٌغنح اٌغاتمح– ِثٍؼاخ اٌغنح احلاٌٍح   

 ِثٍؼاخ اٌغنح اٌغاتمح

120.000 -100.000   

100.000 
= 
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  ورٌه وّد،(ؤٌ َعُ خععسؼدد خٌغٕص خألوذل)َعُ لغدذ ِعىعؾ ؼالغ عٕىخض خػعسدسخ ِٓ خٌغٕص خٌؽدُٔص : خخلـىش خٌؽدُٔص
ٍٍَ :

. وَعُ ظغفًُ ٘زخ خدلعىعؾ ؤِدَ خٌغٕص خٌؽدٌؽص
و٘ىزخ َعُ ظغفًُ خدلعىعؾ ٌىً ؼالغ عٕىخض زؼذ لزف خٌغٕص خٌسددجص وبػدفص عٕص اللمص، وظغفًُ  

 .خدلعىعؾ ؤِدَ خٌغٕص خٌؽدُٔص ِٓ وً رلّىػص
 33َعُ لغدذ خٌعغًن زٌن ٘زٖ خدلعىعـدض، فّؽال خٌعغًن يف خدلعىعؾ زٌن خخلـىش خألوذل وخٌؽدُٔص ٘ى : خخلـىش خٌؽدٌؽص

: ولذش، وَعُ ظغفٍُٗ ؤِدَ خدلعىعؾ خٌؽدين و٘ىزخ جلُّغ خٌغٕىخض حبُػ َىـذ ٌذَٕد خجلذوي خٌعدرل
ِؽدي ظىػُمٍ ٌٍعٕسا زددلسُؼدض زدععخذخَ خدلعىعـدض خدلعمشوص  (:1.2 ) سلُاجلذوي

اٌرغري يف ادلرىعط ِرىعط شالز فرشاخ ادلثٍؼاخ اٌغنىاخ 
1 2000  - -
2 2300 2133  -
3 2100 2300 167 
4 2500 2400 100 
5 2600 2700 300 
6 3000 2900 200 
7 3100 2967 67 
8 2800  - -

ِٓ بػذخد خٌـدٌر  :ادلصذس
: ٌٍعٕسا دبسُؼدض خٌغٕص خٌعدعؼص ٔغعخذَ خدلؼددٌص خٌعدٌُص: خخلـىش خٌشخزؼص

 (خٌعغًن يف خدلعىعؾ خألخًن)2+آخش ِعىعؾ ٌٍفعشخض = ِسُؼدض خٌغٕص خٌمددِص 
 .ولذش 3101(= 67)2 +2967 = ِسُؼدض خٌغٕص خٌعدعؼص

 :اٌطشق اإلحصائٍح (3
ظؼعّذ ٘زٖ خألعدٌُر ػًٍ لدػذش طشػلص زشإْ مجُغ خدلعغًنخض خٌعفغًنَص خٌيت ظفغش عٍىن خٌظد٘شش، وخععٕددخ ػًٍ 
خٌٕظشَص خاللعظددَص زعمذَذ مجُغ خدلعغًنخض خٌيت ظذخً يف ظفغًن خٌظد٘شش ػًٍ شىً ظلىرؾ سَدػٍ لدزً ٌٍعمذَش، 

، ظلدرؾ ظلدرؾ خدلذخالض وخدلخشـدض ، ظلدرؾ خاللعظدد خٌمُدعٍ) وخدلعّؽٍص يف ظلدرؾ عسسُص: وظٕمغُ بذل رلّىػعٌن
، و٘زخ ِد (خٌّٕدرؾ خإللظدجُص ٌٍغالعً خٌضُِٕص،بعمدؿدض خالذبدٖ خٌؼدَ) وخدلعّؽٍص يف و ظلدرؾ غًن عسسُص، (خحملدودض

 .عٕعـشق خٌُٗ يف خدلسمػ خدلىخرل
 

= 

2300 + 2100 + 2500  

3 
 ولذش 2300
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 منارض اٌغالعً اٌضِنٍح: ٌصاين احبسامل
ذؼشٌف وحتًٍٍ تٍاناخ اٌغٍغٍح اٌضِنٍح  :ادلطٍة األوي 

ق خألعدٌُر خإللظدجُص ػًٍ خٌسُدٔدض خٌعدسؼلُص ٌٍّسُؼدض ِؽال خالي فعشش ٌظـرػًٍ  ؿشق خٌغالعً خٌضُِٕص    ظؼعّذ
ورٌه إلػذخد ظٕساخض سلُّص ٌٍّسُؼدض، فهٍ ظؼعّذ برخ ػًٍ خدلؼـُدض خٌيت ظمُظ ظد٘شش ِد وظىىْ ِشظسص  صُِٕص عدزمص،

. يف خٌضِٓ
 :1ذؼشٌف اٌغٍغٍح اٌضِنٍح  (1

 خدلشلّص وخدلشوسص  ِإخىرش ػًٍ فعشخض صُِٕص ؿىٍَص رلّىػص ِٓ خدلشد٘ذخض"ظد٘شش ِد زإهند يخٌضُِٕص  ظؼشف خٌغٍغٍص
 ؤو دبؼىن آخش ػسدسش ػٓ لُُ ؤو ِمددَش ٘زٖ خٌظد٘شش يف عٍغٍص ظىخسَخ ِععدزؼص ِؽً ؤشهش ؤو ؤَدَ ؤو عٌٕن  ٔغسُد وِعدزؼص

  وَشِض ٌٍغٍغٍص خٌضُِٕص زدٌشِض، ويف خٌؼددش ظىىْ خٌفعشخض زٌن خٌعىخسَخ خدلععدٌُص ِعغدوَص، tX  وززٌه ؽلىٓ سبُُض 
 X وخِخش ٘ى خٌمُّص خٌظد٘شش و٘ى خدلعغًن خٌعدزغ وَشِض ٌٗ زدٌشِضtو٘ى خٌضِٓ وَشِض ٌٗ زدٌشِض ي ؤلذعلد ِغعك: ِعغًنَٓ

: 2، وِٓ خععؼّدالض خٌغالعً خٌضُِٕص
 ٍخٌعٕسا زددلغعمسً زدععؼّدي خٌسُدٔدض خإللظدجُص خٌيت ؤخزض يف خدلدػ .
 خوعشدف خٌذوسخض خٌيت ظعىشس فُهد زُدٔدض فعشش زلذدش. 
 خوعشدف خحلدالض خاللعظددَص خٌشدرش خٌيت ربظً يف صِٓ ِد. 

 يف خٌعمًٍُ ؤو خٌعىلغ الزذ ِٓ خٌعإوذ ؤْ ِغعىَدهتد خععخذخِهدَٕسغٍ خٌعزوًن ؤٔٗ ػٕذ زٕدء خٌغٍغٍص خٌضُِٕص، ولسً 
: وٌزٌه ٍَضَ.لدزٍص ٌٍّمدسٔص فُّد زُٕهد ِٓ ؤـً خٌىطىي بذل خٌعمًٍُ ؤو خٌعىلغ خٌظمُك

  ًؤْ زبض ِغعىَدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص فعشخض ِعغدوَص، فال غلىص ؤْ ظؼرب زؼغ ِغعىَدض خٌغٍغٍص شٍء خالي و
 .شهش، وزؼؼهد خِخش ػٓ ٔفظ خٌشٍء خالي وً عٕص

 ِاعغص ؤْ ظىىْ مجُغ ِغعىَدض خٌغٍغٍص خدطص دبىدْ ِؼٌن عىخء ودْ بلٍُُ ؤو والَص ؤو. 
 ؤْ ظىىْ ولذش خٌمُدط جلُّغ ِغعىَدض خٌغٍغٍص ِىلذش. 
 خٌعؼسًن ػٓ ِغعىَدهتد خٌمُّص زدألعؼدس خٌؽدزعص، ألْ خألعؼدس خجلدسَص زبفٍ ؤؼش خألعؼدس وذبؼً خدلمدسٔص غًن ِىػىػُص. 

  يف خدلغعىي خٌسُدين، مث ظىطًُ ظٍه  (خٌضِٓ، لُّص خٌظد٘شش)ؽلىٓ سبؽًُ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص زُدُٔد زعؼٌُن ؤصوخؾ ِشظسص 
  ."Spectre" خدلٕمىن خٌعدسؼلٍ ٌٍغٍغٍص خٌضُِٕصذَغًّ خدلٕمىن خٌٕدظؿ  و خٌٕمدؽ،

 
 

                                                             
 .20  ، ص2000 ػسذ خٌؼضَض ششخيب، ؿشق بلظدجُص ٌٍعىلغ خإللعظددٌ، دَىخْ خدلـسىػدض خجلدِؼُص، خجلضخجش، 1
 .201، ص 1989فعمٍ محذخْ، خدلسددت خإللظدجُص ٌٍّهٓ خٌعفدسَص، خٌـسؼص خٌؽدُٔص ، دخس خدلٕد٘ؿ ٌٍٕشش وخٌعىصَغ، خألسدْ،  و  وّدي فٍف2ً
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                                                    𝑋𝑡 

 

 ف

 :األشىاي اٌنظشٌح ٌٍغٍغٍح اٌضِنٍح (2
: بٔـاللد ِٓ خدلشوسدض خٌغدزك روش٘د فةْ خٌغالعً خٌضُِٕص ػددش سبؽً وفك خألشىدي خٌعدٌُص 

 :اٌشىً اٌرجٍّؼً- أ           
 و٘ى ؽلؽً ػاللص ذبُّؼُص زٌن ِشوسدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص  tX و٘زٖ زدػعسدس خدلشوسدض ِغعمٍص ػٓ زؼؼهد ،    

 Xt= Tt + Ct + St + Rt      :خٌسؼغ، وَؼشف سَدػُد وّد ٍٍَ          
 : اٌشىً اجلذائً- ب          

 وؽلؽً ػاللص ـذخجُص زٌن ِشوسدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص ِغ وـىد خسظسدؽ زٌن ٘زٖ خدلشوسدض، وَؼشف سَدػُد وّد  
         ٍٍَ:         Xt = Tt*Ct*St*Rt 

 :اٌشىً ادلخرٍط - ض          
 وّد   و٘ى ؽلؽً ػاللص ـذخجُص وذبُّؼُص يف ٔفظ خٌىلط زٌن ِشوسدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص وؽلىٓ ظؼشَفٗ سَدػُد 

ٍٍَ           : Xt=Tt*St+Ct+St*Rt  ، وَؼعرب ٘زخ خٌشىً خألوؽش خععؼّدال لدٌُد يف خاللعظدد .
 :  أعاٌٍة حتذٌذ اٌغٍغٍح اٌضِنٍح (3

. ؤِد فُّد ؼلض ؤعدٌُر ربذَذ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص فُّىٓ خالػعّدد ػًٍ خألعٍىذ خٌسُدين ؤو خألعٍىذ خإللظدجٍ 
 : 1اٌطشٌمح اٌثٍانٍح-  أ

   بْ خالخعُدس خٌسُدين َٕـٍك ِٓ ِاللظص خدلٕمىن خٌزٌ ؽلؽً ظـىس خٌغٍغٍص خألوٌُص وخٌزٌ َٕمظش زٌن خـٌن َعؼّٕدْ 
. خٌمُُ خٌظغشي وخٌمُُ خٌؼظًّ ٌٍغٍغٍص 

 ٍبرخ ودْ ٘زخْ خخلـدْ ِعىخصَدْ ٔمىي زإْ خٌغٍغٍص رخض شىً ذبُّؼ. 
  ٍبرخ ودْ ٘زخْ خخلـدْ ِٕفشـٌن ٔمىي زإْ خٌغٍغٍص رخض شىً ـذخج. 

 خجٍد خجلخٌشىً :(2.2 ) سلُاٌشىً                  خٌعفُّؼٍخٌشىً :(1.2 ) سلُاٌشىً                                   
 

 

 

 

 

 

 .81ِىٌىد لشّدْ ، ِشـغ عسك روشٖ، ص : ادلصذس
                                                             

 .81 ص ِىٌىد لشّدْ، ِشـغ عسك روشٖ، 1

                                                    𝑋𝑡 

 

 ف
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 :األعٍىب اإلحصائً - ب       
 : ػًٍ ظمذَش خدلؼددٌص خِظُص دخسٌ و٘ى َؼعُدوَغًّ ؤَؼد زدألعٍىذ خالٔك   

           ii Xba                لُػ : m  ػذد خٌغٕىخض       .mi ...1                              

        ij

p
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i X
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X 



1

1               p              ػذد خألشهشPj ...1 

                                        :وِٕٗ ضلظً ػًٍ خدلؼددٌص خِظُص  2
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iij
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                                                                                         : وّد ٍٍَ  bؽلىٓ ظمذَش خدلؼٍّص ( MCO)وزدععؼّدي ؿشَمص خدلشزؼدض خٌظغشي 
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 :   خٌغٍغٍص خٌضُِٕص  رخض ؤْ  و٘ىزخ ٔمىي 
    bˆ05.0شىً ذبُّؼٍ برخ ودْ   - 
   bˆ10.0برخ ودْ    خجٍـذشىً -   

05.0ˆ10.0شىً سلعٍؾ برخ ودْ    -  b
1 

 ِشوثاخ اٌغالعً اٌضِنٍح :ينادلطٍة اٌصا
خٌظىخ٘ش خاللعظددَص زشىً ػدَ ظىىْ خدػؼص ٌؼذش ػىخًِ يف آْ وخلذ وٍ٘ ظاؼش زـشَك ِسدشش ؤو غًن ِسدشش وربذغ 

ؤمظذ دبشوسدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص خٌؼٕدطش خدلىىٔص ذلد، وٍ٘ ظفُذ يف ربذَذ عٍىوهد  .يف ٘زٖ خٌظىخ٘ش ظغًنخض ِعؼذدش
بذبد٘هد لىت ٔغعـُغ خٌمُدَ زدٌعٕساخض خٌؼشوسَص، ولذ  يف خدلدػٍ وخدلغعمسً وربذَذ ِمذخس ظغًنخهتد وبدسخن ؿسُؼعهد و

: روش خإللظدجُىْ ؤسزغ ِشوسدض ؤعدعُص ٍ٘
  :(Tt) ِشوثح االجتاه اٌؼاَ (-1

عىخء ودْ ٘زخ خٌعـىس رو ًُِ ِىـر ؤو عدٌر، فةرخ  (خدلذي خٌـىًَ)ظؼرب ػٓ ظـىس ِعغًن ِد ػرب خٌضِٓ 
 ظىىْ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص ظظدػذَص وبرخ ودْ خدلًُ عدٌسد ظىىْ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص ظٕدصٌُص وَىىْ ظغًن٘د ِىـسد،ودْ خدلًُ 

لُػ ". T"وَشِض ذلد زدحلشف ، Stochastique"2 "وبِد رو ظلؾ ػشىخجٍ" Déterministe"  بِد رو ظلؾ ربذَذٌ
𝑡   :    ؤْ

𝑖𝑘
𝑖=1 𝑏𝑖   = 𝑏𝑘 +….+ 𝑇𝑡

𝑘   𝑏2 + 𝑇𝑡
2 𝑏1 = 𝑇𝑡

1 𝑇𝑡 

  :Xtوخٌشىً خٌعدرل َىػك لدٌص وـىد ِشوسص خإلذبدٖ خٌؼدَ يف خٌغٍغٍص خٌضُِٕص  
                                                             

 .53 ، ص خدلشـغ خٌغدزك  1
 .13 صخدلشـغ خٌغدزك، 2
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 ِٕمىن زُدين َسٌن ِشوسص خإلذبدٖ خٌؼدَ (:3.2)اٌشىً سلُ 
 

                                                             X                                                         

  

 

 

        

                                                                                                                              T 
 

 ِٓ بػذخد خٌـدٌر :ادلصذس
 :(St)ادلشوثح اٌفصٍٍح (- 2

ٍ٘ خٌعغًنخض خدلٕعظّص خٌيت ظظهش يف خٌفظىي، وخٌفظىي لذ ظىىْ سزغ عٕىَص، شهشَص، ؤو ؤعسىػُص، وَشِض ذلد 
، وٍ٘ ظعىشس ػًٍ رلدي صِين ِعغدوٌ وػًٍ شىً ؼدزط ٔىػد ِد، وٍ٘ ٔدذبص ػٓ ظإؼًن ػىخًِ خدسـُص "S"زدحلشف 

 .1ِٕعظّص ػًٍ ِعغًنخض خٌغالعً خٌضُِٕص زـشَمص ِٕعظّص ورٌه خالي خٌغٕص
    ِٕمىن زُدين َسٌن خدلشوسص خٌفظٍُص(:4.2)اٌشىً سلُ 

                  X 

                       
                                                      T 

 ِٓ بػذخد خٌـدٌر :دلصذسا                          
  (Ct) : 2ادلشوثح اٌذوسٌح(- 3

ظٕؼىظ ٘زٖ خدلشوسص يف خٌغالعً خٌضُِٕص ؿىٍَص خألِذ خٌيت ظربس ؤؼش خٔعمدي خأللىخي خاللعظددَص ِؽال ِٓ خٌىغدد بذل 
خالٔعؼدػ فدٌشوخؾ مث خٌشوىد و٘ىزخ دوخٌُه، وػّىِد سبؽً ظإؼًن ػىخًِ خدسـُص ػًٍ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص زشىً ِٕعظُ 

ٔىػد ِد، و٘زٖ خٌظد٘شش زبعٍف ػٓ خٌفظٍُص يف ؤهند ربذغ يف فعشخض ؿىٍَص ٔغسُد، ؤٌ ؤْ ؿىي خٌفعشش خٌضُِٕص غًن ِؼٍىَ 
وبظلد ظعشخوق ػددش زٌن ؼالغ عٕىخض بذل ػششش عٕىخض، وزدٌعدرل َظؼر خٌعؼشف ػًٍ خٌعمٍسدض خٌذوسَص وِمددَش٘د 

 ". C"ألهند زبعٍف ِٓ دوسش ألخشي وَشِض ذلد الظُُٕد زدحلشف 
                                                             

1 Bernard Grais , Méthodes statistique, DUNOD, France, 1978, P 326 . 
 .54، صٖروش قذخدلشـغ ط ِىٌىد لشّدْ، 2
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 ِٕمىن زُدين َسٌن ِشوسص خٌذوسخض خإللعظددَص (:5.2)اٌشىً سلُ 

                                          X 

 

  

 
                                                                                                   T 

 

  ِٓ بػذخد خٌـدٌر:ادلصذس

 (Rt)1 :      ادلشوثح اٌؼشىائٍح(- 4

دل َاخز زؼٌن خالػعسدس يف ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ وخدلشوسص خٌفظٍُص، فهٍ ٔدذبص ػٓ ظغًنخض غًن  ٍ٘ ذبّغ وً ِد و
وؤًِ سَدػٍ ِؼذوَ، وَشِض ذلد  ، ٘زٖ خٌعمٍسدض ظفعشع رخض ظسدَٓ ػؼُف(يف خدلذي خٌمظًن)ِٕعظّص وغًن ِعىلؼص 

 .وخٌشىً خٌعدرل َىػك لدٌص وـىد ِشوسص ػشىخجُص يف خٌغٍغٍص خٌضُِٕص". R"زدٌشِض
.  ِٕمىن زُدين َسٌن خدلشوسص خٌؼشىخجُص:(6.2)اٌشىً سلُ 

 

  

 

 

 ِٓ بػذخد خٌـدٌر :ادلصذس

 
 اٌىشف ػن ِشوثاخ اٌغٍغٍح اٌضِنٍح  :شاٌسادلطٍة اي

:  اٌىشف ػن ِشوثح االجتاه اٌؼاَ  (1
. خٌسُدين وخإللظدجٍ :ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ ػٓ    ٕ٘دن خخعسدسخْ ٌٍىشف 

: االخرثاس اٌثٍاين-  أ
َعّؽً ٘زخ خالخعسدس زعّؽًُ خدلؼٍىِدض خٌشلُّص يف خٌشىً خٌسُدين وَؼىظ ِىىٔدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص زشىً ؤوػك، 

فُعّؽً خالذبدٖ خٌؼدَ يف ظٍه خدلشوسص خٌيت ظذفغ خدلٕمىن ضلى خٌضَددش، برخ ودْ ٍُِهد ِىـر ؤو بذل خٌٕمظدْ برخ ودْ خدلًُ 
. عدٌسد

                                                             
 .167، ص 2005، خجلضخجش، دَىخْ خدلـسىػدض خجلدِؼُص ،خإللظدء ِغ سبدسَٓ وِغدجً زلٍىٌص،  ـالؿى ـُالرل1

 

    X               

 

T 
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:  يف خض خالخعسدسٖسبؽً ٘زض   :االخرثاساخ اإلحصائٍح- ب
   :اخرثاس اجلزوس األحادٌح - 1-ب

 زً َعؼذي وشفهد،  َؼذ ٘زخ خالخعسدس ِٓ ؤُ٘ خخعسدسخض خٌىشف ػٓ ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ برخ ؤهند ال ظؼًّ فمؾ ػًٍ 
 الزذ ِٓ خالخعسدسخضِٓ ؤـً فهُ ٘زٖ   و.خععمشخسػًٍ ربذَذ خٌـشَمص خدلٕدعسص خٌيت ذبؼً خٌغٍغٍص خدلذسوعص ؤوؽش 

: خٌعفشَك زٌن ٔىػٌن ِٓ خٌّٕدرؾ غًن خدلغعمشش
 اٌنّىرض( DS )(Difference Stationary )   :    

 : وظإخز خٌشىً خٌعدرل   ٘زٖ خٌّٕدرؾ غًن ِغعمشش وظربص ػذَ بععمشخسَص ػشىخجُص
 𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡 1 :      وؽلىٓ ـؼٍهد ِغعمص زةععؼّدي خٌفشولدض ؤٌ   − 𝐵 α𝑥t = β + εt    

 .دسـص خٌفشولدض : α.           ِؼدًِ خٌعإخش  : Bؼدزط لمُمٍ             : β :لُػ 
αويف غدٌر خأللُدْ ظغعؼًّ خٌفشولدض ِٓ خٌذسـص خألوذل يف ٘زٖ خٌّٕدرؾ ؤٌ  =  : وظىعر  1

     1 − 𝐵 α𝑥t = β + εt ⇔ 𝑥t =  𝑥t−1 + β + εt   و ظإخز ٘زٖ خٌّٕدرؾ شىٌٍن: 
  ْبرخ ودβ = 𝑥𝑡 :َىعر  زذوْ خدلشعمص و  𝐷𝑆  َغًّ ظلىرؾ  : 0 = 𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡          
  ْبرخ ود𝛽 ≠ 𝑥𝑡:َىعر  زددلشعمص و 𝐷𝑆  َغًّ ظلىرؾ  :  0 = 𝑥𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡         

 اٌنّىرض ( Trend Stationary )   TS :  
Y𝑡: وظإخز خٌشىً، ٘زٖ خٌّٕدرؾ ؤَؼد غًن ِغعمشش وظربص ػذَ بععمشخسَص ربذَذَص = ƒ t + 𝜀𝑡 

:      :لُػ ƒ 𝑡   ِٓو            (خـُص ؤو غًن خـُص)دخٌص وؽًن لذود ٌٍضε𝑡 :شىششش زُؼدء 
Y𝑡  خٌّٕىرؾ خألوؽش بٔعشدسخ = ƒ t + εt  ٗ٘زخ خٌّٕىرؾ غًن ِغعمش ألْ ِعىعـ ، 𝐸 𝑌𝑡   ِعؼٍك زدٌضِٓ ، ٌىٕٕد

𝑎 0 ، ؤـشق خدلمذخس زـشَمص خدلشزؼدض خٌظغشي  𝑎 1   𝑎 0   ٔغعـُغ ـؼٍٗ ِغعمش زؼذ ظمذَش خدلؼددل + 𝑎 1𝑡 ِٓ  𝑌𝑡  
𝑌𝑡. ؤٌ − 𝑎 0 − 𝑎 1𝑡   دَىٍ فىٌش َغّك ٘زخ خإلخعسدس زعمذَذ ٔىع  خخعسدس وّد  Dickey-Fullerلغر لُّص
p  خألطغش خدلّؽٍص دلؼدِالض(AIC) Akaike .

. (DF)خخعسدس دَىٍ فىٌش خٌسغُؾ     p=0* :    وَىىْ
 *             1p    خخعسدس دَىٍ فىٌش خدلـىس( ADF)  .

 :لُػ ؽلُض ؼالغ ظلدرؾ وٍ٘ :  1اٌثغٍط دٌىً فىٌشس ااخرة-  2-ب   
:  اٌنّىرض األوي 

 :وظىىْ طُغعٗ ِٓ خٌشىً  AR(1)  1   ظلىرؾ خضلذخسٌ ِٓ خٌذسـص   ttttt aXXaX  1111                                                                    
 : اٌنّىرض اٌصاين 

:  وظىىْ طُغعٗ ِٓ خٌشىً Cِغ وـىد خٌؽدزط   AR(1) 1  ِٓ خٌذسـصخضلذخسٌظلىرؾ    
                                    ttttt aCXXaUX  1111  

                                                             
1  Sandrine Lardic, Valérie Mignon, économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica, 
France, 2002, P132. 
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 : لُػ  tt UXE                  وٌذَٕد خٌؽدزط 11 UC 
: اٌنّىرض اٌصاٌس 

 :ظٗ ِٓ خٌشىً ؽوظىىْ طٍ  وـىد ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ و Cِغ وـىد خٌؽدزط  1AR(1)  ِٓ خٌذسـصخضلذخسٌظلىرؾ  
                                  tttttt aCbXXaX

t
  1111   

    :لُػ صلذ    111 C        وخالذبدٖ خٌؼدَ ٘ى   : tttb   1 
            :ويف وً خحلدالض ظىىْ  tloi

t ONa  2. 
 :لُػ ٔمىَ يف وً ِشش زدخعسدس خٌفشػُص خِظُص  (3.2.1)َـسك ػًٍ خٌّٕدرؾ  (UR)خخعسدس خجلزوس خأللددَص 

 -   0H  :11  خٌغٍغٍصtX غًن ِغعمشش. 
 -   1H  :11  خٌغٍغٍصtX  ِغعمشش. 

:1    برخ ربممط خٌفشػُص 10 H ٌبرْ يف ٘زٖ خحلدٌص ػشىخجٍ  يف بلذي خٌّٕدرؾ خٌغدزمص فدْ خٌغُدق غًن ِغعمش ؤ
11 زدٌمُّص 1 ٔؼىع   فٕمظً ػًٍ خٌّٕدرؾ خِظُص: 

                                                  
   

   

   3......1

2................1

1.......................1

11

11

11

tttt

ttt

ttt

abCXX

aCXX

aXX



















 

: وظظسك فشػُص ٘زخ خالخعسدس   
0H 0)1( 1   خٌغٍغٍصtXغًن ِغعمشش. 
  1H 011  خٌغٍغٍصtX  ِغعمشش. 

:    ؤعسغ خخلـىخض خٌعدٌُص 
. (3.2.1)ٌٍّٕدرؾ خٌؽالؼص  1̂خٌزٌ ٔشِض ٌٗ زدٌشِض  1ٔمىَ زعمذَش خٌؼدًِ  زـشَمص خدلشزؼدض خٌظغشي- 1

     :Studentٔمىَ حبغدذ لُُ - 2
1

1

ˆ

1
ˆ

1ˆ



 

 
t 

ٔمدسْ لُّص  -3
1̂

tخحملغىزص ِغ خٌمُّص خجملذوٌص ػٕذ ِغعىي خدلؼٕىَص  لُػ برخ ودٔط
1

̂
tTTab                                               

وِٕٗ َىـذ ـزس ؤلددٌ خٌغُدق غًن ِغعمش وزدٌعدرل فدٌغٍغص خٌضُِٕص ربعىٌ ػًٍ ِشوسص خالذبدٖ  0H ٔمسً خٌفشػُص
  .خٌؼدَ

( :  1981) ادلطىس دٌىً فىٌش اخرثاس- 4-ب    
 :وّد ٍٍَ  (6.5.4) خٌسغُؾ وؤطسمط ظلدرـٗدَىٍ فىٌش  لُػ ػذي خخعسدس   

tjtj                        :       طُغعٗ ٍ٘ :اٌنّىرض اٌشاتغ

p

j

tt aXXX  



  1

1

11  

tjtj                   : طُغعٗ ٍ٘ :    اٌنّىرض اخلاِظ 

p

j

tt aCXXX  



  1

1

11  

ttjtj              : طُغعٗ ٍ٘ :   اٌنّىرض اٌغادط 

p

j

tt aCbXXX  



  1

1

11  
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 فىٌش  ٌوفُّد ٍٍَ طىسش ِسغـص دلٕهفُص خخعسدس خجلزس خأللددٌ ٌذَه
 ِٕهفُص ِسغـص الخعسدسخض خجلزس خأللددٌ ( :7.2 ) سلُاٌشىً

 

 
 ال                                      نعم                    

                                                 

                                                                                       

      ال                             نعم                                         ال                                نعم          

    

                                                                                                                                                 ال  نعم                                                                

   

                                 نعم                                ال

        

 
 ,Régis Bourbonnais, Exercices pédagogiques d’économétrie, Economica :ادلصذس

France, 2008, P 142. 
 :اٌىشف ػن ادلشوثح اٌفصٍٍح - 4-2

    : (ش و خإللظدجٍشخٌسُدين ) خالخعسدسخض ٔغعؼًٌٍّىشف ػٓ خدلشوسص خٌفظٍُص  
 :االخرثاس اٌثٍاين - أ

خٔـاللد ِٓ ٘زخ خٌعّؽًُ  . « Corrélogramme »َؼعّذ ٘زخ خالخعسدس ػًٍ خٌعّؽًُ خٌسُدين وخٌزٌ َغًّ زـ 
. ؽلىٓ خٌىشف ػٓ وـىد خدلشوسص خٌفظٍُص ؤو ػذَ وـىد٘د 

 :االخرثاس اإلحصائً- ب
 :  "حتًٍٍ اٌرثاٌن -  " 1-ب 

: َؼعّذ ٘زخ خٌٕىع ِٓ خالخعسدس ػًٍ ٔمـعٌن ؤعدعُعٌن علد 
 .لغر ؿسُؼص خدلؼـُدض  4n ؤو 12n لُػ tX دوسَص  - 
 غُدذ ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ يف خٌغٍغٍص فدْ وـذض غلر بلظدجهد وطُغص ٘زخ خالخعسدس   - 

(2)ذمذٌش اٌنّىرض   
ttt uCYY  11

c=0 

اختبار  0C  

 1ذمذٌش اٌنّىرض 
ttt uYY  11  

     11   

اختبار  01   

: TSمنىرض  11    

tttt ubCYY  11  

منىرض 
DS 

اخرثاس  1  

 DS منىرض عٍغٍح ِغرمشج 

 DS منىرض  عٍغٍح ِغرمشج 

(3)ذمذٌش اٌنّىرض   
ttTt ubCYY  11  

b=0 

               

اختبار 0b  
11 اخرثاس   
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   0: H  ػذَ وـىد ظإؼًن وً ِٓ خٌشهش وخٌغٕص. 
   1H : وـىد ظإؼًن وً ِٓ خٌشهش وخٌغٕص. 
 : ِاششَٓ علد tXٔشفك زىً ِشد٘ذش : ذىىٌن االخرثاس * 
ِاشش خٌعإؼًن خٌغٕىٌ -     j . 
ِاشش خٌعإؼًن خٌشهشٌ   -   i .

ijt: وّد ٍٍَ  XX  لُػ : ni ....1      و Lj ....1  
   وزدٌعدرل َىىْ ٌذَٕد  Ln,  ِشد٘ذش و٘ىزخ ٔمىَ زدخعسدس خٌؼاللص ظسدَٓ خٌشهش"" mV  ٍِغ ظسدَٓ خٌسىخل"" rV  زؼذ

 :لغدذ وً ِٓ 
X : سبؽًُ خٌىعؾ خحلغديب جلُّغ خدلشد٘ذخض                         𝑋 =   

xij
nL L

i=1
n
j=1  

iX : سبؽًُ خٌىعؾ خحلغديب ٌٍغٕىخض                                  :  𝑋 𝑖 =  𝑥𝑖
𝐿 

𝐿
𝑖=1 

jX :           سبؽًُ خٌىعؾ خحلغديب ٌٍشهش                             𝑋 𝑗 =  
𝑥𝑗

𝑛 
𝑛
𝑗=1                        

 : ووزٌه زؼذ لغدذ رلّىع خدلشزؼدض خِظُص    

 

 

 

 2
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1
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11

XXXXS

iXiX
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jXjX
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j
nmS

XijX
l

j

n

i
rSaSmSS

jiij

l

j

n

i

r

t
























 

 :وزدٌعدرل ؽلىٓ ظٍخُض خٌؼٍُّدض يف خجلذخوي خِظُص * 
ربًٍُ خٌعسدَٓ  :(2.2)سلُ اجلذوي 

اٌرثاٌن دسجح احلشٌح جمّىع ادلشتؼاخ نىع ادلمذساخ 
mS 1L 1ذثاٌن اٌؼاًِ اٌشهشي   LSV mm 

aS 1n 1ذثاٌن اٌؼاًِ اٌغنىي   nSV aa 

rS ذثاٌن اٌؼاًِ اٌؼشىائً   11  nL   11  nLSV rr 

 اٌرثاٌن اٌىًٍ  1Ln )1(  LnSV tt 

 ,Régis Bourbonnais et Michel Terraza, analyse des séries temporelles, DUNOD, France, 2004 :ادلصذس

P 13. 

ٌٍىشف ػٓ خدلشوسص خٌفظٍُص ٔمىَ حبغدذ  calculéF ٌوخٌيت ظغدو
r

m
c
V

V
F  ؤمدسهند زدٌمُّص خجملذوٌص tabuléF ٍ٘و

 ظمدزً خٌمُّص     11,1  lnlF  ػٕذ ِغعىي خدلؼٕىَص . 

tc:   لُػ برخ ودٔط  FF     خٌغٍغٍص ربعىٌ ػًٍ خدلشوسص خٌفظٍُص. 

tS
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𝐹𝐶:     برخ ودٔط       ≤ F𝑡   خٌغٍغٍص ال ربعىٌ ػًٍ ِشوسص فظٍُص.                     

 ٌٍىشف ػٓ ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ ٔمىَ حبغدذ  calculéF ٌوخٌيت ظغدو
a

r
c
V

V
F  ؤمدسهند زدٌمُّص خجملذوٌص tabuléF

ظمدزً خٌمُّص  وٍ٘     11,1  lnnF  ػٕذ ِغعىي خدلؼٕىَص  .

tc:   لُػ برخ ودٔط  FF   0ٔشفغ خٌفشػُصH ، وِٕٗ خٌغٍغٍص tX َربعىٌ ػًٍ ِشوسص خالذبدٖ خٌؼد . 

                                                : (KRUSKALL-WALLIS)إخرثاس وشٌغىاي واٌٍظ - 2-ب
 :ٍٍَ وَغعؼًّ ٌىشف خدلشوسص خدلىمسُص وَشعشؽ ٌعـسُمهد ِد

  خٍى خٌغٍغٍص ِٓ ِشوسص خإلذبدٖ خٌؼدَ ، عىخء ودٔط ٘زٖ خٌغٍغٍص ؤطٍُص ؤو خٌغٍغٍص خجلذَذش خدلعمظً ػٍُهد زؼذ
 .بصخٌص ِشوسص خإلذبدٖ خٌؼدَ زـشَمص ِٕدعسص 

 ٌظىفش ػذد ال زإط زٗ ِٓ خدلشد٘ذخض ، ػًٍ خأللً َغدو(𝒏𝒊, P)     لُػ: 
𝒏𝒊 ًو  ؽلؽً ػذد ال زإط زٗ ِٓ خدلشد٘ذخض خدلمدزٍص ٌٍفظ 𝑷 𝒊     ؽلؽً خٌذوسَص. 

  (ـذخجُص، ذبُّؼُص، سلعٍـص)ِؼشفص ٔىع خٌؼاللص خٌيت ظشزؾ زٌن ِشوسدض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص. 
::       شىً اإلخرثاس 𝐻0ال ظىـذ فظٍُص  . 

                        : 𝐻1  ظىـذ فظٍُص. 

𝑲𝑾 :وػاللص ٘زخ خإلخعسدس ِؼـدش يف خٌشىً خٌشَدػٍ خٌعدرل =
𝟏𝟐

𝑻 𝑻+𝟏 
 

𝑹𝒊
𝟐

𝒏𝒊
− 𝟑 𝑻 + 𝟏 → 𝒙 𝑷−𝟏 

𝟐𝑷
𝒊=𝟏 

: 𝐑𝒊  سبؽً رلّىع سظر خدلشد٘ذخض خدلمدزٍص يi  .
: 𝐧𝒊  ًسبؽً ػذد خدلشد٘ذخض خدلمدزٍص ٌٍفظ  i .
P  :  ٌيف خدلشد٘ذخض خٌشهشَص و٘ىزخ برخ ودْ 12 يف خدلشد٘ذخض خٌفظٍُص و 4سبؽً خٌذوسش لُػ ظغدو ni ِٓ ؤورب 
𝑃   زذسـص لشَص𝑥2 خٌعىصَغ KW وفشػُص خٌؼذَ طمُمص فةٔٗ ؽلىٓ ؤْ َعسغ 5 − 1  .

𝑘𝑤 :        برخ ودْ 𝐻0 ٔشفغ : خٌمشخس > 𝑥 𝑃−1 
2 
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  جنىٍنض - ػشض طشٌمح تىوظ :ٌس اٌصاحبسامل
ـذ ٘دِص لُػ ؤهند وػؼط خظُظد دلؼدجلص خٌغالعً  ( Box-Jenkins )ـٕىُٕض -ظؼذ ؿشَمص خٌعٕسا زىوظ

٘زٖ خٌـشَمص ؽلىٓ خػعسدس٘د . خٌضُِٕص خدلؼمذش، وزظفص ػدِص يف خحلدالض ؤَٓ َىىْ خٌّٕىرؾ خالزعذخجٍ غًن ِـشوق ِغسمد
 . ِد َمدي ػٕهد ؤهند ػشىخجُصوهي خدلعمشوص خضِٓ خٌٕدلُص خدلٕهفُص ؿشَمص ـذ غُٕص ودلُمص وٍ٘ ظؼُُّ ٌعمُٕدض خدلعىعؾ

وؽلىٓ . ِسذؤ ٘زٖ خٌـشَمص َشظىض ػًٍ فىشش ؤْ ِؼظُ خٌغالعً خٌضُِٕص ؽلىٓ خػعسدس٘د وّعىعـدض ػشػُص
 :1بذل ـدٔر فؼدٌُص ٘دظٗ خٌـشَمص ودلص ٔعدجفهد صلذ٘د ظشعشؽ ، وطفهد خععٕدًدخ بذل ظلدرؾ ِشـؼُص

.   شعٍغٍص صُِٕص ؿىًَ -
 .خربش وِهدسش خٌسدلػ فُّد ؼلض ػٍُّص خٌىشف ػٓ خٌّٕىرؾ خٌذلُك ـذخ -
جنىٍنض  -  ِفاهٍُ ػاِح وأعاعٍح ٌطشٌمح تىوظ:ادلطٍة األوي 

ظىػُك وبػـدء فىشش خيظسغُؾ وخي بذل ػشع زؼغ خدلفدُُ٘ خٌؼدِص وخألعدعُص ِٓ خالي ؿٍر    عٕعـشق يف ٘زخ خدل
 :ِسغـص 

" bruit blanc :"اٌصذِاخ اٌؼشىائٍح - (1

وٍ٘ ػسدسش ػٓ ِععدٌُص ػشىخجُص ِغعمٍص ػٓ زؼؼهد خٌسؼغ ؤٌ غًن ِشظسـص وذلد ٔفظ خٌعسدَٓ ؤشِض ذلد زدٌشِض t

  :زدٌشىششش خٌسُؼدء وؽلىٓ ظٍخُض خظدجظهد فُّد ٍٍَ  وظغًّ ؤَؼد

                                                             t                     

 
 

 

 



















 0,.4

.3

0.2

,0.1

2

2

htt

t

t

t

COV

V

E

N









 

  "processus stationnaire: "اٌغٍاق ادلغرمش (- 2
ؽلىٓ خٌمىي ػٓ خٌغُدق   tX ودْ ظسدَٕٗ وِعىعـٗ ِغعمً ػٓ خٌضِٓ وَؼرب ػٕٗ سَدػُد وّد ٍٍَ  بخٔٗ ِغعمش ْ  :

                                                                             Tht  ,                            

 

 

   













 hVXXCOV

XV

XE

htt

t

t 

 

 : " FAC"داٌح االسذثاط اٌزايت - (3 
.……ظغّك ٘زٖ خٌذخٌص بذل ظىػُك خالسظسدؽ زٌن خدلشد٘ذش يف فعشخض سلعٍفص زٌن خدلعغًن وخٌمُُ 2tX 1tX وَشِض ذلد   

:  لُػ   𝑅   زدٌشِض

 
 

   
 

   
 
 000 V

hV

VV

RV

XVXV

XXCOV
RP

rtt

rtt 


 

                                                             
سعدٌص ِمذِص ًٌُٕ شهددش خدلدـغعًن يف خٌؼٍىَ خٌعفدسَص ، زبظض بدخسش  خألػّدي ،  ، دسخعص زبـُـُص وظٕساَص دلسُؼدض خٌىلىد ٌٍششوص  خٌىؿُٕص ٌعغىَك وظىصَغ خدلىخد خٌسعشوٌُص،ـالي ؤزلّذ 1

. 76 ، ص2005خدلذسعص خٌؼٍُد ٌٍعفدسش ، 
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                                   وِٕٗ 
  

   2
1

2

1

1

XXXX

XXXX

RP

ht

h

t

t

h

t

htt

h

t


















 

t                                                 :لُػ 

R

t

XnX 



1

/1 

وؽلىٓ ظمذَش ِؼدِالض دخٌص خالسظسدؽ خٌزخيت ٌٍّٕىرؾ خدلغعمش  ،corrélogrammeوسبؽٍُهد خٌسُدين َذػً زـ  tX 
 :ِشد٘ذش وّد ٍٍَ  R ٌـ

0h                           
  

 2
1

1ˆ

XX

XXXX

hP

t

h

t

htt

h

t















 

 : (FACP)داٌح االسذثاط اٌزايت اجلضئً - (4
ظغّك ٘زٖ خحلدٌص ِٓ لغدذ ِؼدِالض خالسظسدؽ خٌزخيت خجلضجٍ زٌن ِشد٘ذخض يف فعشخض سلعٍفص وّد ظغّك    

: زدخلظىص ِٓ ظشىًُ ظلدرؾ خالضلذخس خٌزخيت 
 : وؽلىٓ ؤْ ظؼشف ٘زٖ خٌذخٌص زدٌؼاللص خِظُص 

                0h                          
 

 2
1

**,

XX

XXXXCOV
hr

t

h

t

hthttt









 

 :لُػ  *

tX  : خالضلذخس خخلـٍ ٌـ tX ًٍػ                         : httt XXX  ......, 21 
        *

htX  :خالضلذخس خخلـٍ ٌـ htX  ًٍ121:                         ػ ......,  httt XXX 
 وظغًّ ha ًِِؼد  htX   ْلُػ ؤ 

                     2,0  nt                    
titi

h

i

t

ththttt

XaX

XaXaXaX
















1

2211 .......

 

وؽلىٓ ظمذَش ِؼدًِ خالسظسدؽ خٌزخيت خجلضجٍ  hr  زدٌؼاللص خِظُص      :  hahr  
  :يف خدلؼدِالض خِظُص ظعّؽً و:ِؼاِالخ اٌرحىًٌ - (5

 1tX= tBX   : خدلؼشوف وّد ٍٍَ  (B)ٔغٍّ ِؼدًِ خٌعإخش :ِؼاًِ اٌرأخش -1 -5

htX     :   ويف خحلدٌص خٌؼدِص ٘زخ خدلؼدًِ َىعر زدٌشىً     = t

h XB 

it:              برْ 

h

i

i Xa 




1

= t

i
h

i

i XBa 








1

 

1tX          :خدلؼشوف وّد ٍٍَ  (F) ٔغٍّ ِؼدًِ خٌعمذَ:ِؼاًِ اٌرمذَ  -5-2 = tFX 
Xt+h: ويف خحلدٌص خٌؼدِص ٘زخ خدلؼدًِ َىعر زدٌشىً  = 𝐹ℎ𝑋𝑡 

          :برْ 




n

i

iti Xa
1

=t

n

i

i

i XFa 








1
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 : داٌح اٌرثاٌن ادلشرشن اٌزايت  -(6
وخٌيت َشِض ذلد زدٌشِض   خدلشعشن خٌزخيتدخٌص خٌعسدَٓؽلىٓ ظؼشَف  h ؤو زدٌشِض st.  

                                             :سَدػُد وّد ٍٍَ  st XXCOV .= st. 
                                             2. Zst              sstt MXMX =  st. 

        :لُػ  tt XM  
                 ss XM   

  1نض ي ػشض اٌنّارض اٌنظشٌح ٌطشٌمح تىوظ جنه:ينادلطٍة اٌصا
 P:AR(p)منىرض االحنذاس اٌزايت ِن اٌذسجح  (- 1

ؽلىٓ ظسدَٕهد زدٌؼاللص   tXوً ظلىرؾ ِغعمش لُػ ؤْ خدلشوسص   AR(p)وَىعر   Pٔغٍّ خالضلذخس ِٓ خٌذسـص  
: خٌعدٌُص












P

j

jtjt

tptPttt

XX

XXXX

1

2211 ...............





 

P :لُػ  ,......,  طذِدض ػشىخجُص ٍ٘  : t       و     ؼىخزط  21
. βوػددش ِدَفغش ظلىرؾ خإلضلذخس خٌزخيت دبؼدًِ خٌعإخًن 

𝑥t = ε + Φ1 β1 𝑥𝑡 + 𝛷2𝛽
2𝑥𝑡 + ⋯ + 𝛷𝑡−𝑝𝛽

𝑃𝑥𝑡 + 𝜀𝑡  
⇒  1 − Φ2𝛽 − 𝛷2𝛽

2 − ⋯− 𝛷𝑝𝛽
𝑝 𝑥𝑡 = 𝜀 + 𝜀𝑡  

⇒ 𝛷 𝛽 𝑥𝑡 = 𝜀 + 𝜀𝑡  
= Φ β  :لُػ   1 − Φ1β − Φ2β

2 − ⋯− Φpβ
𝑝  و ε𝑡 ػسدسش ػٓ طذِدض ػشىخجُص. 

 :q    MA(q) منىرض ادلرىعطاخ ادلرحشوح ِن اٌذسجح - )2

ٔمىي ػٓ خٌّٕىرؾ ZtX t .  لُػZ ٍ٘ رلّىػص خألػذخد خٌظمُمص خدلشظسـص وخدلغعمشش ِٓ خٌذسـص خٌؽدُٔص 
:   برخ لممط خدلؼددٌص خٌعدٌُص MA(q):   ؤىعر qؤٔٗ ِعىعـص ِعمشوص ِٓ خٌذسـص 

qtqttttX    ..........2211 
:لُػ ؤْ Ztt ,  َٓ2ظلىرؾ ِغعمش رو ظسد    

        qq  ..,........., وُّدض لمُمُص  : 1 Rq ٓ2وِغعمٍص ػ t 

 :ػًٍ خدلؼددٌص خٌغدزمص صلذ βوزةدخدي ِشغً خإلصخلص ٌٍخٍف 
𝑥t = ε − θ1βεt−1 − θ2β

2εt−2 − ⋯− θqβ
qε𝑡−𝑞  

                                                             
 .150-123 ، ص ٖروشعسك ِىٌىد لشّدْ ، ِشـغ   1

2 Mark David Jean Claude Michoud , La prévision approche empirique d’une Méthode statistique , France, 1989, P 54. 
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𝑥𝑡 = 𝜀 +  𝜃1𝛽 − 𝜃2𝛽
2 − ⋯− 𝜃𝑞𝛽

𝑞 𝜀𝑡  
𝑥𝑡 = 𝜀 + 𝜃 𝛽 𝜀𝑡  

:  ِالحظاخ
 . ظؼذ ِغعمشش دوِد ٌىىهند ػسدسش ػٓ ظشظُسص خـُص ٌٍظذِدض خٌؼشىخجُصMA(q) ظلدرؾ   -
 خٔؼىدعُص  برخ ودْ رلّىع ـزوسMA(q)ظىىْ ظلدرؾ  - Bؤطغش ِٓ خٌىخلذ . 
 .بٔؼىدعُص فةهند ظىىْ ِغعمشش وخٌؼىظ غًن طمُكMA(q)  برخ ودٔط ظلدرؾ -

  ARMA (p ,q)اٌنّارض ادلخرٍطح  (-3
ZtXٔمىي ػٓ خٌّٕىرؾ  t , ؤٔٗ ظلىرؾ بضلذخس رخيت دلعىعـص ِعمشوص ِٓ خٌذسـص (p ,q) ؤىعر (p ,q) 

ARMA  برخ ودْ لً ِغعمش وػىغٍ ٌٍّؼددٌص : 
.............. 2.2112211 qtqttptpttt XXXX    

Zttٍ٘  ؤػذخد لمُمُص و   qلُػ  , ٍ٘ طذِدض ػشىخجُص           . 
:  وزةدخدي ِؼدًِ خٌعإخش ظظسك خٌؼاللص وّد ٍٍَ 

    t

q

qt

p

p BBBXBBB   .......1.........1 2

2

1

1

2

2

1

1
 

    .1 tt BXB  
                                :لُػ  p

p BBBB  ...........1 2

2

1

1

1 
  q

qBBBB   ............1 2

2

1

1 
 :ِالحظح

 .    ِغعمش   AR(P)ِغعمشخ برخ وفمؾ برخ ودْ شـش خالضلذخس خٌزخيت  ARMA (p ,q) َىىْ خٌّٕىرؾ  -

1 :خدلؼدًِ خدلؼشوف وّد ٍٍَ  ٔغٍّ ِؼدًِ خٌعإخش - tt XBX 
 ARIMA (p ,d , q) :اٌنّارض ادلخرٍطح ادلشوثح  (-5

  ARIMA (p ,d,q): ذلد زـ وَشِض  dَغًّ ٘زخ خٌٕىع ِٓ خٌّٕدرؾ زدٌّٕدرؾ خدلعفدٔغص غًن خدلغعمشش ِٓ خٌذسـص 

دخٌص خالسظسدؽ خٌزخيت ال ظعفٗ زغشػص ضلى خٌظفش ٘زخ )ويف وؽًن ِٓ خٌغالعً، فشػُص خالععمشخس ٌُغط دخجّد زلممص 
وخٌفىشش خألعدعُص ٍ٘ ظـسُك ػًٍ ٘زٖ خٌغالعً ؿشَمص خٌفشولدض ِٓ . (َغعٍضَ ػذَ خععمشخسَص ٌٍّشد٘ذخض خدلىخٌُص

.  لىت ضلظً ػًٍ ظلىرؾ ِغعمش (B-1)خٌذسـص خألوذل 
ٍ٘ ػسدسش ػٓ ظلىرؾ َىعر ػًٍ  (p ,d ,q)ِٓ خٌذسـص ARIMAخٌّٕدرؾ خدلعفدٔغص غًن خدلغعمشش : ِالحظح
 : خٌشىً    .tBtX

d
B            

:     لُػ ؤْ       dd B 1    
     d٘ى ِؼدًِ خٌفشولدض ِٓ خٌذسـص   dِغ

                                                             
1 Michel Tenenhaus, méthode statistique en gestion, DUNOD, France, 1994, P 295. 
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جنىٍنض  - ِنهجٍح ذطثٍك طشٌمح تىوظ:شاٌسادلطٍة اي
بْ ِٕهفُص ؿشَمص زىوظ ـٕىُٕض يف ربًٍُ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص ظىػك خإلـدزص خإللظدجُص خدلشّىٍص خدلعؼٍمص زدخعُدس 

 .خٌّٕىرؾ خأللغٓ وخألِؽً ٌٍغٍغٍص خٌضُِٕص خدلذسوعصARIMA   خٌمغُ خٌىخعغ ٌٍّٕدرؾ
خجملّىػص خإللظدجُص خدلإٌىفص ؽلىٓ ؤْ ظـسك ظمذَش ِؼددل خٌّٕدرؾ، خخعُدس خٌفشػُدض، ربًٍُ خٌسىخلٍ، ِؼشفص 

خدلشد٘ذخض خٌاللُدعُص وخٌشدرش، خٌعٕسا ػٕذِد ظإخز خدلؼـُدض زُٕص خلعّدٌُص ـذ ِعضٔص وؼدزعص ػرب خٌضِٓ وَىفٍ ؤْ ظىىْ 
.  1 خٌسُٕص، وؿشَمص زىوظ ـٕىُٕض ظغّك زدحلظىي ػًٍ خٌعٕساخض خألوؽش دلصرِٖعؼذدش لىت سبىٓ ِٓ ظمذَش ٖ

ظمذَش، خخعُدس خٌّٕدرؾ خيظشخُض، خي خاليـٕىُٕض طًنوسش ؤو ِٕهفُص ٔظدُِص ِٓ و  زىوظ خوذلزخ خلعشق
:  2 وّد ٍٍَ خدلشخلً ؽلىٓ ظىػُمهدرٖٖ. وؤخًنخ خٌمُدَ زؼٍُّص خٌعٕسا

 جنىٍنض -ادلشاحً األعاعٍح ٌطشٌمح تىوظ: 
: بْ خٌىطىي بذل خخعُدس خٌّٕىرؾ خألٔغر ٌغٍغٍص خدلذسوعص َعـٍر خدلشوس زإسزؼص ِشخلً وٍ٘ 

 .ِشلٍص خٌعؼشف ػًٍ خٌّٕىرؾ      - 

 .ِشلٍص خٌعمذَش      - 

 .ِشلٍص خالخعسدس     - 

 .ِشلٍص خٌعٕسا      - 

 :  ِشحٍح اٌرؼشف ػٍى اٌنّىرض - (1

ظؼعرب ٘زٖ خدلشلٍص ِٓ ؤُ٘ خدلشخلً ألٔٗ َعُ ِٓ خالذلد خٌعؼشف ػًٍ خٌّٕىرؾ خألوؽش ظىخفمد ِغ خٌغٍغٍص خٌضُِٕص     
و ربًٍُ ِٕمُٕدهتد خٌسُدُٔص وخٌيت ظغّك ودخٌص خالسظسدؽ خٌزخيت خجلضجٍ ورٌه ِٓ خالي دسخعص دخٌص خالسظسدؽ خٌزخيت 

 زعمذَذ خٌّٕدرؾ خدلالجّص وٌىٓ خألُ٘ يف ٘زٖ خدلشلٍص ٘ى خٌعإوذ ِٓ خععمشخسَص خٌغٍغٍص خٌضُِٕص tX ِٓ و خٌعخٍض
  :    ِٓ خٌذسـص خألوذل ورٌه زعـسُك خدلؼددٌص 3ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ وخدلشوسص خٌفظٍُص ػٓ ؿشَك ظـسُك ؿشَمص خٌفشولدض

  ttttt XXXXX   11 
غًن ِغعمشش ٔىخطً يف ظـسُك ؿشَمص خٌفشولدض بذل   tXخٌغٍغٍص خدلغعمشش ويف لدٌص خٌغٍغٍص    tXؤٌ ظظسك ٍ٘ 

tغدَص خٌىطىي بذل خٌغٍغٍص 

d X    ِْغعمشش لُػ ؤ     t

d

t

d XX  1 
 ًِ خٌعإخش خِغ :  لُػ
       d:   دسـص خٌفشولدض 

 

                                                             
1 Michel Tenenhaus, Op. Cit., P 285. 

2 M.David J-C Michaud, Op. Cit., P 81. 

دسخعدض بلعظددَص ، ـدِؼص لدطذٌ ِشزدق ،    ٘عهدض خٌغؼُذ، دسخعص بلعظددَص و لُدعُص ٌظد٘شش خٌعؼخُ يف خجلضخجش ، سعدٌص ِمذِص ًٌُٕ شهددش خدلدـغعًن يف خٌؼٍىَ خإللعظددَص ، زبظض3
 .159 ، ص 2006
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:  ِشحٍح اٌرمذٌش- (2
زؼذ خٌعؼشف ػًٍ خٌّٕىرؾ خدلشخفك ٌٍغٍغٍص     tX ِٓ ًورٌه زعمذَذ و (p.d.q)   يف خدلشلٍص خألوذل ، ظإيت خدلشلٍص

  , خدلىخٌُص وخٌيت ظعّؽً يف ظمذَش خدلؼدًِ

                                       :لُػ
q

p





......

.......

21

21





 

خٌيت ظؼعّذ ػًٍ ِسذؤ ظظغًن ِشزؼدض خٌسىخلٍ     ورٌه زدععؼّدي ؿشَمص خدلؼمىٌُص خٌؼظًّ

                                    2

1

. t

n

t

Min  


 

                                      :لُػ  2.0ˆ  NوXX tttt  

tX̂ :   خدلشد٘ذش يف خٌٍمظصtِؼـدش خٌّٕىرؾ خدلمذس  
 . وّد ؽلىٕٕد ؤَؼد ظمذَش خدلؼدِالض زدععؼّدي ؿشَمص خدلشزؼدض خٌظغشي

: ِشحٍح اإلخرثاس-  (3
   وظؼذ آخش ِشلٍص لسً خٌسذؤ زؼٍُّص خٌعٕسا، فسؼذ خالٔعهدء ِٓ ِشلٍيت ربذَذ وظمذَش خٌّٕىرؾ ٔعـشق بذل خخعسدس لىش 

 خدلخعدس يف ِشلٍص خٌعؼشف وخدلمذس يف ِشلٍص خٌعمذَش ِغ ARIMA (p.d.q)خٌّٕىرؾ وِذي ظىخفك خٌّٕىرؾ 
:  خدلؼـُدض خدلعىفشش وخالخعسدسخض خٌيت ظـسك ػًٍ خٌّٕىرؾ ٍ٘ 

: ٔغعؼًّ خدلؼدًَن خٌعدٌُص: ِماسنح اٌنّارض ادلششحح - ؤ
 ِؼٍاس Akaike : 

 و٘ى خألوؽش بععؼّدال وَشِض ٌٗ خألِؽً زدٌشِض 1979 ؤدخً عٕص “AIC”َؼـً زدٌؼاللص:AIC = -2 log L+2K  
 دخٌص خدلؼمىٌُص  : L لُػ

 :وّد ؽلىٓ ؤْ َؼـٍ زدٌؼاللص 
 

 ؽلؽً ػذد خدلؼددل : K :لُػ 
ؽلؽً ػذد ِشد٘ذخض خٌغٍغٍص خٌضُِٕص   :     n      وخدلمذسش
 ِؼٍاس « Schwarz » : 

        :       وَؼـً زدٌؼاللص خِظُص ( BIC)وَشِض ٌٗ زدٌشِض 
 

n
n

K
BIC log2log   

nKLBIC      :وّد ؽلىٓ ظؼشَفٗ زدٌؼاللص خِظُص  loglog2  

 .ٌٍّٕدرؾ  AIC    و   BICوَىىْ خخعُدس خٌّٕىرؾ ػًٍ عدط خطغش لُّص ٌٍّؼُدسَٓ 
 

Kn

i

n

K
AIC
















2
2/

2
exp2
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 : دساعح اٌثىالً - ب
ظؼشف خٌسىخلٍ     t   زدٌؼاللص: 

                                      1

1
1 


 ttt

d

t XXX 
 1tيف خٌفعشش  tX٘ى خٌعٕسا ٌٍمُّص 1tX: لُػ 

   وّد ؽلىٓ خٌعإوذ ِٓ بْ  t ورٌه زدٌمُدَ زدالخعسدسَٓ خِظٌُن ظشىً شىششش زُؼدء: 
 اخرثاس Ljung-Box

1 :

: ٘زخ خإلخعسدس ؤلغٓ ِٓ خإلخعسدس خٌغدزك يف خظدجظٗ خٌعمشَسُص وَؼشف وّد ٍٍَ    
 


 





1

2
* )2(

h hn

hp
nn 

 و     ػذد خدلشد٘ذخض : n     و ربذد زٕفظ خٌـشَمص خٌغدزمص  :  :لُػ  hp : ٍخالسظسدؽ خٌزخيت ٌٍسىخل t 
 :وفشػُص ٘زخ خالخعسدس ٍ٘ 

     0: Ht  سبؽً طذِدض ػشىخجُص 

     1: Ht  ال سبؽً طذِدض ػشىخجُص 

: فةرخ ودٔط 
2

qpX    ٔشفغ H0 وزدٌعدرل  t ال سبؽً طذِدض ػشىخجُص  
2

qpX   ًٔمس H1  وزدٌعدرل  t  سبؽً طذِدض ػشىخجُص. 
 دلؼشفص فُّد برخ ودٔط ٘زٖ خٌظذِدض خٌؼشىخجُص  t  زبؼغ ٌٍعىصَغ خٌـسُؼٍ ؤَ ال ٔمىَ زدالخعسدس خِيت : 

: اخرثاس اٌرىصٌغ اٌطثٍؼً

   ِٓ خـً خٌعممك ِٓ بْ خٌسىخلٍ  ztt , ٔعسغ خٌعىصَغ خٌـسُؼٍ وؽلىٓ خالععؼدٔص زدخعسدس « Jarque–Bera » 

 (خٌعفٍـك) Kurtosisو  (خٌعٕدظش) Skewnessخٌزٌ َؼعّذ ػًٍ ِؼدٍٍِ 

َؼـٍ زدٌؼاللص           Skewnessلُػ ؤْ ِؼدًِ  
2/3

2

32/1

1
u

u
 

َؼـً زدٌؼاللص                    Kurtosis          ِؼدًِ 
2

2

4
2

u

u
 

        َغدوٌ " S"خٌؼضَ خدلّشوض ِٓ خٌشظسص : suِغ خٌؼٍُ ؤَ لُّص 



n

j

s xxjnu
1

)(/1 

فةرخ ودٔط  30n                                                : 
 nN

nN

/24,3

/6,0

2

2/1

1







 

                                                             
1 Michel Tenenhaus, Op. Cit., P 307-309. 
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                                               :برْ 
n

V
/24

32
2




                   
n

V
/6

02/1

1
1



 

 :لُػ برخ ودْ ( 5%)ػٕذ ِغعىي خدلؼٕىَص  1.96ِغ خٌمُّص  V2 و V1ٔمىَ دبمدسٔص 

                                              









96.1

96.1

2

1

V

V   ٍظمسً فشػُص خٌعىصَغ خٌـسُؼٍ ٌٍسىخل t 

  :ػٍٍّح اٌرنثؤ  -  (4

زؼذ خحلظىي ػًٍ خٌّٕىرؾ خٌٕهدجٍ ِٓ خالي خدلشخلً خٌؽالغ خٌغدزمص ظلش بذل آخش ػٍُّص وخٌيت ظعّؽً يف 
وخذلذف ِٓ خٌعٕسا ٘ى بععؼّدي خٌّٕىرؾ خحلدرل ِٓ ؤـً ظمذَش خٌمُُ .لغدذ خٌعٕسا وظشىًُ رلدي خٌؽمص ٌٍمُُ خدلعىلؼص

خدلغعمسٍُص وغٍغٍص صُِٕص ظسؼد ألطغش خـإ شلىٓ، ٌزخ ٔؼعرب خٌعٕسا رٌ ؤطغش وعؾ دلشزغ خـإ خٌعٕسا ظٕساخ ؤِؽال، وِددخَ 
. 1خـإ خٌعٕسا ٘ى ِعغًن ٘ى ِعغًن ػشىخجٍ ٔمىَ زعظغًن لُّعٗ

 :ظلىرؾ ِغعمش ؽلىٓ وعدزعٗ ػًٍ خٌشىً خٌعدرلtX  ٌُىٓ 
                                             10                    






0

1

i

titX  

                                                       .......2211   ttt  
                   :لُػ 2.0 Nloi

t   2رخض خٌعسدَٓ   ؤٌ سبؽً ظشىَشد ؤزُؼد. 

htXوألـً خٌعٕسا زمُُ   زذالٌص خدلشد٘ذخض خدلغفٍص لسً خٌٍمظص t  .......,........., 1tt XX زذالٌص  .........., 1tt  
htX وزدٌعدرل ؽلىٓ وعدزعhٗ وضلغر خٌمُُ خٌعٕساَص ػًٍ فعشش صُِٕص ِغعمسٍُص tفةٕٔد ٕٔـٍك ِٓ خٌٍمظص خدلؼشفص    وّد 

ٍٍَ: 

      ............ 111111   thththhththtX  
: وخٌيت ظعىىْ ِٓ لغٌّن

ψhεt                  :لغُ ِشظسؾ زددلدػٍ - + ψh+1ε𝑡−1 …. 

εt+h  : لغُ ِشظسؾ زددلغعمسً - + ψ1εt+h−1 + ψ2εt+h−2 + ⋯+ ψh−1εt+1 

 : زذالٌص خٌمغُ خدلشظسؾ زددلدػُمىت خٌٍمظص وّدXt+hٍٍَخٌيت سبؽً خٌمُُ خدلعىلؼص ي  X t hوِٕٗ ؽلىٓ لغدذ 

    .........ˆ
11   ththt hX  

: ؤِد خـإ خٌعٕسا فُمغر زدٌؼاللص خِظُص
    .........ˆ

1111   thhthtthtt hXXhe  

: ؤٌ   





1

0

ˆ
h

i

ihtit he  

                                                             
 . 202ص ، 1999 ظىٍِ طدحل، ِذخً ٌٕظشَص خٌمُدط خإللعظددٌ، دَىخْ خدلـسىػدض خجلدِؼُص، خجلضء خٌؽدين، خجلضخجش،   1
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: ٔض وخٌيت عسك روش٘د يف خٌشىً خدلخعظش خِيتٌـٕه- وؽلىٓ ظٍخُض ؤُ٘ خخلـىخض خدلعؼٍمص زـشَمص زىوظ
 

 ٔض ٌـٕه- ِٕهفُص ظـسُك ؿشَمص زىوظ (:28.) سلُ اٌشىً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ادلصذس  

Régis Bourbonnais et Michel Terraza, analyse des séries temporelles, DUNOD, France,2004, P248. 

 :ِالحظح 
 .َعُ ظـسُك ٔفظ خدلٕهفُص إلخعسدسٌ دَىٍ فىٌش خٌسغُؾ و خدلـىس

 

 DS اٌمٍاَ تاٌفشولاخ إرا واند TS االحنذاس يف اٌضِن إرا واند

  ِغرمشج Ytاٌغٍغٍح  

 
 حتًٍٍ داٌح االسذثاط اٌزايت واجلضئً

ٌٍنّىرض   q و   p حتذٌذ سذثح وً ِن  
ARIMA 

 ذمذٌش ِؼاِالخ اٌنّىرض

 

  Studentاخرثاس 

اخرثاس اٌثىالً إرا واند ذشىٌش أتٍط أَ 
 ال؟

 ال
 q  وpذغٍري سذثح 

 نؼُ

 اٌرنثؤ 

 

 Xt السلسلة

 

  corrélogramme ٌٍّشوثح اٌفصٍٍح و تٍاين حتًٍٍ
 

  اخرثاس دٌىً فىٌش 
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 :اٌفصً اٌصاينخالصح 

غًن خلعظددَص خالي فعشش صُِٕص زلذدش، ؤِد خٌعٕسا زددلسُؼدض  ظؼعرب خٌعٕساخض ظمذَشخض وُّص دلعغًنخض خلعظددَص و 
فُؼشف ػًٍ ؤٔٗ ظمذَش لفُ خدلسُؼدض خدلعىلؼص وخٌيت ؽلىٓ ربمُمهد ِٓ ِٕعىؾ ِؼٌن يف عىق ِؼٌن خالي فعشش ِؼُٕص يف 

ػٍُّص الزذ ِٓ ظىفش خدلؼٍىِدض خٌالصِص ٌٍمُدَ زؼٍُّص  ػىء خـص ظغىَمُص زلذدش، ولىت ظىىْ ػٍُّص خٌعٕسا دلُمص و
خٌعٕسا وِد ظعـٍسٗ ِٓ ظظُُّ ٌٕظدَ ِؼٍىِدض فؼدي لددس ػًٍ ظىفًن خدلؼٍىِدض ِٓ دخخً خدلاعغص وخدسـهد وخٌيت 

. ظغدػذ يف خزبدر خٌمشخسخض خٌعغىَمُص خدلخعٍفص
وخٌيت وّد ظعـٍر ػٍُّص خٌعٕسا خإللدؿص زدٌـشق وخألعدٌُر خإللظدجُص ووُفُص خععخذخِهد وفهُ ِاششخهتد، 

ظـشلٕد ذلد يف ٘زخ خٌفظً ورٌه ِٓ خالي دسخععٕد ٌٍغالعً خٌضُِٕص و ؤشىدذلد خٌٕظشَص و وُفُص خٌىشف ػٓ ِشوسدهتد 
زدٌـشق خٌسُدُٔص وخإللظدجُص ، ووزخ دسخعص خخلظدجض خإللظدجُص ٌظفص بععمشخس خٌغٍغٍص خٌضُِٕص، وؿشق خٌىشف ػٕهد 

وػٕذ ، زدععخذخَ ػذش خخعسدسخض، لُػ وً وخلذ ِٓ ٘زٖ خإلخعسدسخض ظسٌن ٌٕد خٌـشَمص خدلٕدعسص جلؼً خٌغٍغٍص ِغعمشش
: خٌعإوذ ِٓ بععمشخسَص خٌغٍغٍص ؽلىٓ ؤْ ظلُض زٌن ػذش ؤٔىخع ِٓ خٌّٕدرؾ خخلـُص ٌٍغالعً خٌضُِٕص

AR(p),MA(q),ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) 

ٔض، و٘زخ زذسخعص ؤُ٘ خدلفدُُ٘ خٌيت ظغعخذِهد، ووزخ ِشخلً ظـسُمهد ٌـٕه-مت خٌعؼشع زؼّك ٌـشَمص زىوظ
خٌعؼشف ػًٍ خٌّٕىرؾ، ربذَذ خدلؼددل، خالخعسدس، وؤخًنخ خٌعٕسا، ِغ خٌؼٍُ ؤْ ٘زٖ خٌـشَمص ال ؽلىٓ خععخذخِهد : خألسزؼص

 ذلزخ .ربعىٌ ػًٍ خدلشوسص خٌفظٍُص وال ػًٍ ِشوسص خالذبدٖ خٌؼدَ بال يف لدٌص عالعً صُِٕص ِغعمشش، ؤٌ خٌغالعً خٌيت ال
 ٌٕشي ِذي صلدػص ٘زخ خٌّٕىرؾ خٌعٕساٌ وِذي طمص خٌـشَمص عٕمدوي ظـسُمهد ػًٍ ِسُؼدض خٌىلىد دلاعغص ٔفـدي

 .خٌعٕساَص خدلعسؼص
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 :تمهيد

عرض أىم النماذج اإلحصائية المستخدمة في عملية و إلى السالسل الزمنية  بعد دراستنا في الجانب النظري   
جنكينز وقمنا بعرض - تعرفنا إلى أىم طريقة من طرق التنبؤ على المدى القصير التي تتمثل في طريقة بوكسالتنبؤ،

 مراحلها بالتفصيل، سنقوم في ىذا الفصل بدراسة إحصائية لمبيعات محطة خدمات لبيع الوقود بأنواعو ببلدية تيارت
مكان إجراء ) على معطيات الوكالة التجارية لمؤسسة نفطال بتيارت سنعتمدالتابعة للتسيير المباشر لمؤسسة نفطال و 

 المعطيات الفعلية والمتمثلة في سلسلة مبيعات المازوت جنكينز على-و تطبيق منهجية بوكس (التربص التطبيقي
(GASOIL ) إلى غاية ديسمبر  2012، انطالقا من معطيات شهرية طيلة األربع سنوات الماضية إبتداءا من جانفي

حيث تم االعتماد في تطبيق ىذه الطريقة على برنامج ،  2016و ذلك من أجل حساب التنبؤات الشهرية لسنة  2015
(8.1EVIEWS )  .محطة خدمات بيع وقد إخترنا سلسلة المازوت بإعتبارىا تشكل أكبر نسبة من المبيعات الكلية ل

. الوقود

:وسيتم التطرق إلى ما ذكرناه آنفا من خالل ما يلي  
 .دراسة السلسلة الزمنية لمبيعات المازوت: المبحث األول    - 

. جنكينز على سلسة المبيعات-تطبيق طريقة بوكس: المبحث الثاني    - 
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 دراسة السلسلة الزمنية لمبيعات المازوت :المبحث األول
في ىذا المبحث سنتطرق إلى دراسة السلسلة الزمنية الخاصة بمبيعات المازوت، حيث أن ىذا النوع يأتي في 

.  المرتبة األولى لمبيعات شركة نفطال لوحدة تيارت، فهو يستعمل كوقود
 

 (GASOIL) دراسة منحنى المبيعات للسلسلة :المطلب األول
المعطيات المقدمة لنا تعبر عن المعطيات الشهرية لمبيعات المازوت، حيث سنقوم بدراسة تحليلية و إحصائية 

و المبينة  .مشاىدة 48، والتي تقدر ب 2015إلى غاية ديسمبر  2012لهذه المعطيات، و الممثلة شهريا من جانفي 
: في الجدول التالي

 
 .31/12/2015 إلى 01/01/2012 خالل الفترة  المعطيات الفعلية لكمية مبيعات المازوت(:1.3)الجدول رقم 

 3م: الوحدة                                                                                                                                   

2015 2014 2013 2012 
         السنوات   

 األشهر 
 جانفي 392 489 532 550
 فيفري 379 403 437 501
 مارس 380 516 535 635

 افريل 399 662 592 082 1
 ماي 475 511 680 760
 جوان 710 070 1 719 631
 جويلية 462 581 504 502
 أوت 309 548 569 590
 سبتمبر 318 489 618 583
 وبرتأك 384 475 610 667
 نوفمبر 427 541 578 829
 ديسمبر 481 588 588 684

المجموع  116 5 873 6 962 6 014 8
 

 . نفطال تيارتالتجارية لمؤسسةمن إعداد الطالب باالعتماد على معطيات الوكالة  :المصدر
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 :تحليل المنحنى- (1
( GASOIL) سلسلة مبيعات المازوت : (1.3 )الشكل رقم

300

400
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700

800

900
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1,100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015

GASOIL 

  Eviews 8.1   من إعداد الطالب بإستخدام:المصدر
لمحطة خدمات لبيع   (GASOIL)المازوت  منحني بياني للتطور الشهري لمبيعات (1.3)يمثل الشكل رقم 
 إلى غاية 2012 خالل الفترة الممتدة من جانفي (المتر المكعب)مقاسا بالوحدة لشركة نفطال الوقود ببلدية تيارت 

 .2015ديسمبر 
كل سنة مقارنة بالسنة السابقة لها إال أن التغيرات طفيفة ما بين رتفع في ت المازوت مبيعات أنمن المنحنى نالحظ 

 .2015، 2014، 2013السنوات 
 :يليويمكن أن نستخلص من المنحنى ما 

 النقصان حسب تغير الفصول وحسب احتياج ورغبة أوتتغير بالزيادة  المازوتبمرور الزمن فان الكميات المباعة من - 
. المستهلك و كذا كيفية االستعمال

 من فترة إلى أخرى ولو دققنا النظر لوجدنا أن المازوتوجود التذبذبات الناتجة عن اختالف الكميات المباعة من - 
 .أخرىىذه التذبذبات تتكرر بانتظام وبنفس الشكل في كل سنة مع اختالف الوتيرة التي تزداد بها من سنة إلى 

.  أما االرتفاع يتزامن مع األشهر الحارة منهاسنة،الباردة من كل  فانخفاض المبيعات يوافق األشهر
:    ويمكن إرجاع ىذه التغيرات إلى األسباب التالية 

 .تزامنا مع العطلةبشكل كبير وذلك حركة المواطنين تزايد ل المازوت في الصيف و الخريف الطلب على تزايد  -
 . و ىذا لسعره المنخفض أمام مختلف أنواع الوقود و لتعدد استعماالتو الطلب عليو سنويا زايدت -
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écart type

 : تحديد الشكل النظري للسلسلة الزمنية (- 2
:   ىناك طريقتان (GASOIL)للكشف عن الشكل النظري للسلسلة الزمنية   

طريقة إحصائية - طريقة بيانية                      - 
 :الطريقة البيانية - أ

بالمتوسط  البد من االستعانة  للكشف عن شكل السلسلة بيانيا إذا كانت تجميعية، جدائية، أو مختلطة، 
متعامد و  معلم   القيم على  ىذه  بإسقاط  ، و GASOIL السلسلة  لسنوات   االنحراف المعياري و الحسابي 

  :متجانس ينتج لنا الشكل التالي
.  تغير المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسنوات(:2.3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

.  EXCELاعتمادا على برنامج   من إعداد الطالب:المصدر
 

طيلة السنوات،  (GASOIL) نالحظ من الشكل وجود اتجاه عام متنامي في متوسط وتباين السلسلة الزمنية
تجانس التباين، و بالتالي   يدل على عدم   إستقرارية االنحراف المعياري عبر الزمن، وىذا ما يدل على عدم مما 

: تخضع للشكل الجدائي الذي يكتب على الشكل ، السلسة

tttt ESXY ** 
لكن في بعض األحيان ال يمكن اإلعتماد فقط على اإلختبارات البيانية لتحديد شكل السلسلة وذلك بإعتبار أنها 

–Buys)  بايز بالوت إختبار اإلحصائية و المتمثلة في  بالقدر الكافي، ولهذا سنطبق إحدى الطرق  ليست دقيقة 

Ballot)   و ذلك للتأكد .
 نقوم بتطبيق طريقة االختبار (GASOIL)من اجل تحديد شكل السلسلة الزمنية : : الطريقة اإلحصائية- ب

 .(Test de Buys-Ballot)االنحداري 
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 (GASOIL)المتوسطات و اإلنحرافات للسلسلة الزمنية  (:2.3)الجدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط السنوات 

2012 426,33 104,75 
2013 572,75 169,65 
2014 580,17 75,41 
2015 667,83 162,70 

 Excelمن إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر
 وتليمثل إختبار بايز با (:3.3) رقم الجدول

 

Dependent Variable: ET   

Method: Least Squares   

Date: 03/24/16   Time: 22:16   

Sample: 2012 2015   

Included observations: 4   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 10.00556 162.5693 0.061546 0.9565 

MOYENNE 0.210267 0.286003 0.735192 0.5387 

     
     R-squared 0.212756     Mean dependent var 128.1275 

Adjusted R-squared -0.180866     S.D. dependent var 45.62535 

S.E. of regression 49.58001     Akaike info criterion 10.95191 

Sum squared resid 4916.354     Schwarz criterion 10.64505 

Log likelihood -19.90381     Hannan-Quinn criter. 10.27854 

F-statistic 0.540508     Durbin-Watson stat 3.067876 

Prob(F-statistic) 0.538745    

     
 .Eviews 8.1  من إعداد الطالب بإستخدام:المصدر     

وذلك من خالل مقارنة معنوية المتوسط الحسابي السنوي و اإلنحراف  بالوت لمعرفة شكل السلسلة نقوم باختبار بايز
𝜎𝑖   :نجد المعلمات للمعادلة التاليةالمعياري في النموذج، باإلعتماد على طريقة المربعات الصغرى  = 𝑎 + 𝑏 𝑦i  

 Ecart-type = a + b * moyenneبمعنى  
 .تكون السلسلة تجميعية إذا كانت اإلنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية السنوية معنوية مستقلة  -
تكون السلسلة جدائية إذا كانت اإلنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية السنوية معنوية غير مستقلة  -

. (مرتبطة)
يمكننا بوضوح معرفة وتحديد نوع السلسلة الزمنية سواء كانت تجميعية أو جدائية، : (3.3) من خالل الجدول رقم  

 <Prob = (0.5387)                0.05:حيث تحصلنا على 
 :، كما ىو موضح في المعادلة التاليةbوباستعمال طريقة المربعات الصغرى  تمكنا من  تقدير المعلمة 

𝜎𝑖 = 10.00556 + 0.210267 𝑦𝑖                
𝑏      المعامل وبما أن               = 0.21 > جدائي  شكل  ذات  (GASOIL)  الزمنيةالسلسلة  فان 0.1 

(schém a m ultiplicatif .) 
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 (GASOIL) الزمنية  التحليل اإلحصائي للسلسلة:المطلب الثاني

:  الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية (- 1
:  الكشف عن المركبة الفصلية -1-1

 (GASOIL) مبيعات المازوت للكشف عن المركبة الفصلية من المنحنى الممثل لسلسلة: االختبار البياني -أ
نالحظ انو يوجد تغيير مرحلي في قيمة المبيعات ، إذ يالحظ في فترة الصيف من كل سنة ارتفاع في قيمة المبيعات ىذا 

دالتي االرتباط المنحنى البياني ل من خاللحيث يتبين االرتفاع يفسر بتزايد الطلب على المازوت في تلك الفترة ، 
Corrélogram الذاتي والجزئي m e لمبيعات المازوت  وجود مركبة موسمية على طول فترة السلسلة الزمنية

(GASOIL) ألنها تحتوي على قمم بارزة ،(Pics)ومتكررة األمر الذي يؤكد وجود فصلية . 
. (GASOIL) لسلسلة  الرسم البياني لدالة اإلرتباط الذاتي و الجزئي (:3.4)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .Eviews 8.1 من إعداد الطالب بإستخدام :المصدر

Corrélogram بالرغم من ظهور المركبة الفصلية من خالل  me إلى أنو ال يمكننا الحكم النهائي على
  .للتأكد أكثر نستعين بإختبار تحليل التباين وجودىا ، و

 ."اختبار فيشر " للكشف عن المركبة الفصلية نستعمل اختبار تحليل التباين: االختبار اإلحصائي - ب

  تين التاليتينإختبار الفرضينقوم ب:  
H0                            :عدم وجود مركبة فصلية .
H1                            :وجود مركبة فصلية . 
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: وللوصول إلى نتائج ىذا االختبار نمر بالمراحل التالية
 وسط الحسابي لألشهر متال 𝑿 𝒋 :  

:                      حيث لدينا     



n

j

jj XnX
1

  n=04 :حيث    1/.

 يمثل المتوسطات الحسابية لألشهر (:3.5)الجدول رقم 

جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  األشهر
 X j 490,75 430,00 516,50 683,75 606,50 782,50وسط متال

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية األشهر  
 𝑋 j 512,25 504,00 502,00 534,00 593,75 585,25وسط متال

 Excel من إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر

  حساب الوسط الحسابي للسنوات: (𝑿 𝐢) 

                       :حيث لدينا    



n

i

ii XLX
1

 L=12 : حيث    1/

 يمثل المتوسطات الحسابية للسنوات (:6.3)الجدول رقم 

 2015 2014 2013 2012السنوات 

 𝑿  426,33 572,75 580,17 667,83الوسط 
 .Excel من إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر 

 حساب الوسط الحسابي لكل المشاىدات (𝒁  )  : 
= 𝑍  :   ويعطى بالعالقة التالية

1

𝑛𝐿
  𝑋𝑖𝑗

𝐿
𝑗=1

𝑛
𝑖=1                           

 (L=4) عدد السنوات : L   و        (n=12) عدد األشهر n                  :حيث لدينا 

  =   𝒁               561,77        : ومنه

  حساب مجموع المربعات:            
                                                                     Sm = n   X j − Z 

2L
j=1 

                    Sm= 407 061,73 

Sa = L   X i − Z 2n
i=1                                                            

           𝑆𝑎 = 360 618,23 

𝑆𝑟 =    𝑋𝑖𝑗 − 𝑋 𝑖 − 𝑋 𝑗 + 𝑍 
2𝐿

𝑗=1
𝑛
𝑖=1       

                       Sr= 383 944,52 

St=Sm+Sa+Sr=1 151 624,48 
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 .التبايناتمجموع المربعات و (:7.3)الجدول رقم 

 مقدرات التباين درجة الحرية مجموع المربعات نوع المقدرات
Sm=407 061,73 11 𝑉𝑚 تباين المعامل الشهري =37 005,61 

𝑆𝑎 تباين المعامل السنوي = 360 618,23 3 𝑉𝑎 =120 206,08 

Sr= 383 944,52 33 𝑉𝑟 تباين المعامل العشوائي =11 634,68 

St=1 151 624,48 44 𝑽𝒕 التباين الكلي =  26 173,28 

 .من إعداد الطالب :المصدر
 

=Vr     :حيث
Sr

 L-1  n-1 
     ,  Va=

Sa

 n-1 
  ,         Vm=

Sm

 L-1 
  ,         Vt=Vm+Va+Vr 

 :  كما يلي %5من خالل الجدول يمكننا مقارنة مقدرات التباين مع القيم المجدولة لفيشر عند مستوى المعنوية 

𝐹𝐶 =
𝑉𝑚

𝑉𝑟
= 3,18 

 :ما يلي Fisherولدينا من الجدول 
                                         𝐹𝑇            𝐹  𝐿−1 ; 𝑛−1  𝐿−1      

     
𝐹𝑇 = 𝐹 11,33 = 2,12  

tabcal  وبالمقارنة لدينا FF  ومنو نرفض الفرضية H0  ،الزمنيةوبالتالي فالسلسلة  (GASOIL)  تحتوي على المركبة
. الفصلية 
 :الكشف عن مركبة اإلتجاه العام- 1-2

نظرا لعدم دقة االختبارات البيانية نلجأ إلى تأكيد النتائج البيانية بواسطة االختبارات اإلحصائية : اإلختبار اإلحصائي - أ
𝐹𝐶                                               :كما يلي =

𝑉𝑎

𝑉𝑟
= 10,33  

𝐹𝑇:            حيث          𝐹  𝑛−1 , 𝑛−1  𝐿−1   
FT = F 3,33 = 2,92  

tabcal لدينا FF   ومنو نرفض الفرضيةH0  ، وبالتالي فالسلسلة(GASOIL)  تحتوي على مركبة االتجاه العام .
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 :إلغاء الفصلية ودراسة إستقرارية السلسلة(- 2

  :إستبعاد المركبة الفصلية- 2-1
بنزع المركبة الفصلية من السلسلة خاضعة للشكل الجدائي ، فنقوم  (GASOIL) مع علمنا أن سلسلة المبيعات

 (.GASOILSA)، فنحصل على سلسلة جديدة  EVIEWS   8.1 عن طريق برنامج بطريقة آلية
.GASOILSAمبيعات المازوت منزوعة الفصلية (:8.3)الجدول رقم 

 3م: الوحدة                                                                                                                  

2015 2014 2013 2012 
 السنوات               

              األشهر    
 جانفي 414,7942 517,4346 562,9350 581,9817
 فيفري 475,7994 505,9291 548,6130 628,9591
 مارس 384,8196 522,5445 541,7855 643,0538
 افريل 298,5470 495,3336 442,9570 809,5937
 ماي 429,4120 461,9569 614,7372 687,0592
 جوان 513,7090 774,1811 520,2208 456,5498
 جويلية 461,1237 579,8980 503,0440 501,0478
 أوت 345,9572 613,5423 637,0539 660,5656
 سبتمبر 359,3178 552.5358 698,2968 658,7493
 وبرتأك 427,0232 528,2188 687,3442 641,7305
 نوفمبر 459,2630 581,8766 621,6722 891,6371
 ديسمبر 483,7446 591,3552 591,3552 687,9030

المجموع  5053,5107 6724,8065 6961,0148 7948,8306
 EVIEWS 8.1من إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر

: علما أن المعامل الفصلي الشهري يحسب بالعالقة التالية



n

j

jj S
n

S
1

1   

ttj:    مع  fyS  ،cbtf t   
ty:تمثل القيم المشاىدة خالل السنة. 
: يليالمعامالت الفصلية لكل شهر كمايوضح الجدول التالي و  
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 المعامالت الفصلية الشهرية (:9.3)الجدول رقم 
 

Date: 05/10/16   Time: 22:37 

Sample: 2012M01 2015M12 

Included observations: 48 

Ratio to Moving Average 

Original Series: GASOIL 

Adjusted Series: GASOILSA 
   
   Scaling Factors: 
   
    1  0.945047 

 2  0.796554 

 3  0.987476 

 4  1.336473 

 5  1.106164 

 6  1.382106 

 7  1.001900 

 8  0.893174 

 9  0.885010 

 10  0.899248 

 11  0.929750 

 12  0.994326 
   
   

 .Eviews 8.1من إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر

 
 (GASOILSA)و (GASOIL) التمثيل البياني للسلسلتين معا: (3.3)الشكل رقم 

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015

GASOILSA GASOIL 
 .Eviews 8.1من إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر

خاضعة للتأثير الفصلي كما ذكرنا سابقا وأثبتنا ( GASOIL)نالحظ أن السلسلة  :من خالل التمثيل البياني للسلسلتين
فهي منزوعة التأثير الفصلي كما ىو موضح في المنحنيين، كما يمكننا التأكد أن ( GASOILSA)ذلك، أما السلسلة 

corrélogram) )السلسلة غير خاضعة للتأثير الفصلي عن طريق  m e .
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. (GASOILSA) لسلسلة اإلرتباط الذاتي و الجزئيتي دال (:10.3)الجدول رقم 

 

 Eviews 8.1من إعداد الطالب بإستخدام  :المصدر

ومن أجل ىذا نستعمل اختبار ديكي فولر للكشف عن مركبتي  (:GASOILSA )دراسة إستقرارية السلسلة- 1
. اإلتجاه العام والجذر األحادي

فنتحصل على  ( GASOILSA)على السلسلة الزمنية ( P) نقوم بإجراء درجات تأخير مختلفة :اختبار ديكي فولر
: الجدول الموالي

. ، الموافقة لهاSC؛ AIC حسب معايير( P) درجة التأخير (:11.3)الجدول الرقم 
النموذج األول النموذج الثاني النموذج الثالث 
P SC AIC SC AIC SC AIC 

0 ,86011 ,74211 12,042 11,964 12,161 12,122 
1 ,89611 ,73711 12,148 12,029 12,206 12,127 
2 ,99411 ,79411 12,174 12,014 12,182 12,061 
3 12,044 ,80111 12,218 12,015 12,229 12,067 
4 12,161 11,875 12,271 12,025 12,234 12,030 

 P=0 P=0 P=0 النتيجة
من إعداد الطالب : المصدر

le retard optim )نالحظ من الجدول أن درجة التأخير المثلى al ) الختبار ديكي فولر ىي(P=0 (  مع
Schwarz و   Akaike  بعين االعتبار أدنى قيمة للمعيارينخذاأل  .(DF)ار ديكي فولر البسيطبومنو سنقوم باخت  
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 ومركبة االتجاه Cعلى الثابت الذي يحتوي  (3) نقوم باختبار الجذر األحادي على النموذج الثالث :خطوات االختبار
 النموذج الثاني إلى ننتقل فإننا لمركبة االتجاه العام فإذا تساوي الصفر bففي البداية نقوم باختبار معنوية المعلمة  العام

و نختبر وجود الجذر األحادي  (الذي يحتوي الثابت و االتجاه العام)وفي الحالة العكسية نكتفي بالنموذج الثالث 
.  البسيط ديكي فولراختبارلتحديد نوع السلسلة و ىذا تطبيقا لخطوات 

( GASOILSA) للسلسلة (3) اختبار ديكي  فولر البسيط للنموذج الثالث :(12.3) الجدول رقم
 

Null Hypothesis: GASOILSA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Fixed)   
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.086758  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  

 10% level  -3.184230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GASOILSA)  

Method: Least Squares   

Date: 05/11/16   Time: 01:52   

Sample (adjusted): 2012M02 2015M12  

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GASOILSA(-1) -0.740993 0.145671 -5.086758 0.0000 

C 302.8250 63.27633 4.785755 0.0000 

@TREND("2012M01") 4.704204 1.290605 3.644959 0.0007 
     
     R-squared 0.370313     Mean dependent var 5.810825 

Adjusted R-squared 0.341690     S.D. dependent var 102.5790 

S.E. of regression 83.22879     Akaike info criterion 11.74277 

Sum squared resid 304789.4     Schwarz criterion 11.86086 

Log likelihood -272.9550     Hannan-Quinn criter. 11.78721 

F-statistic 12.93797     Durbin-Watson stat 1.860336 

Prob(F-statistic) 0.000038    
     
     

 .EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر          

 اختبار االتجاه العام: 
ال يوجد اتجاه عامH0: = 0   b              :نختبر الفرضية التالية

  H1 :     b≠ يوجد اتجاه عام0

 𝑇tab      <    3,644 = 𝑇𝑐𝑎𝑙 =  2.79         :نالحظ أن
 .وجود االتجاه العام و بالتالي  ، H1 نقبل الفرضية و  H0  نرفض الفرضيةمن ىذه النتائج 

 .و منو نكتفي بالنموذج الثالث لوجود االتجاه العام و نقوم باختبار وجود الجذر األحادي من عدمو
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 اختبار الجذر األحادي: 
 H0|: ∅|1  يوجد جذر أحادي =

 H1|:∅ |> 1  ال يوجد جذر أحادي 

 %5عند درجة معنوية    ، 𝑇tab   >  -5,086 = 𝑇𝑐𝑎𝑙 = 3,50- :نالحظ أن
 .يوجد الجذر األحاديو بالتالي ال  ، H1 و نقبل الفرضية  H0 من ىذه النتائج نرفض الفرضية 

(. TS)من خالل نتائج اختبار ديكي  فولر البسيط نستنتج أن السلسلة غير مستقرة من نوع   

 (:GASOILSA) إزالة عدم اإلستقرارية  للسلسلة -2

 :، و التي تأخذ العالقة التاليةt نقوم بعملية انحدار على الزمنإلزالة ىذه المركبة 
DGASOILSA=GASOILSA- (407,102709612+6,33619898476*@trend) 

 
 DGASOILSA التمثيل البياني للسلسلة (:4.3)الشكل رقم 

-300

-200

-100
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100
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400

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015

DGASOILSA

 
. EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج : المصدر

نالحظ عدم وجود مركبة االتجاه العام وذلك ألن  (DGASOILSA)من خالل المنحنى البياني للسلسلة 
إجراء  وذلك بديكي فولرو للتأكد نقوم باختبار . يوازي محور الفواصل (DGASOILSA)المنحني البياني للسلسلة 

 :فنتحصل على الجدول الموالي على السلسلة الزمنية( P)درجات تأخير مختلفة 
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. ، الموافقة لهاSC؛ AIC حسب معايير( P) درجة التأخير (:13.3)الجدول الرقم 
النموذج األول النموذج الثاني النموذج الثالث 
P SC AIC SC AIC SC AIC 

0 12,283 12,164 12,201 12,122 12,123 12,083 
1 12,256 12,095 12,171 12,051 12,103 12,023 
2 12,300 12,097 12,214 12,052 12,161 12,039 
3 12,309 12,063 12,222 12,017 12,179 12,015 
4 12,299 12,010 12,211 11,963 12,186 11,979 

 P=1 P=1 P=1 النتيجة
.EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر

مع األحد بعين االعتبار أدنى قيمة  ) P=1)الختبار ديكي فولر ىي  نالحظ من الجدول أن درجة التأخير المثلى
Schwarz و   Akaike للمعيارين  :(ADF)مطور ار ديكي فولر البومنو سنقوم باخت  
  والذي يحتوي الثابت و االتجاه العام : (6)اختبار النموذج 

 (DGASOILSA) للسلسلةالسادس للنموذج مطور اختبار ديكي  فولر ال:(14.3)الجدول رقم
 

Null Hypothesis: DGASOILSA has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Fixed)   

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.042055  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.175640  
 5% level  -3.513075  
 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(DGASOILSA)  
Method: Least Squares   
Date: 05/11/16   Time: 23:46   
Sample (adjusted): 2012M04 2015M12  
Included observations: 45 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DGASOILSA(-1) -1.663247 0.236188 -7.042055 0.0000 

D(DGASOILSA(-1)) 0.358762 0.154385 2.323819 0.0252 
C 8.215654 31.77267 0.258576 0.7973 

@TREND("2012M01") 0.157589 1.133646 0.139011 0.8901 
     
     R-squared 0.645964     Mean dependent var -2.505652 

Adjusted R-squared 0.620059     S.D. dependent var 159.2239 
S.E. of regression 98.14464     Akaike info criterion 12.09545 
Sum squared resid 394927.1     Schwarz criterion 12.25604 
Log likelihood -268.1476     Hannan-Quinn criter. 12.15532 
F-statistic 24.93578     Durbin-Watson stat 2.093531 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 .EVIEWSمن إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر               
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 اختبار االتجاه العام: 
H0: = 0    bال يوجد اتجاه عام

  H1                 : b≠ يوجد اتجاه عام0

% 5و ىذا عند درجة معنوية   ،𝑇tab >   0,139  =  𝑇𝑐𝑎𝑙 =  2.79 :نالحظ أن
 ( b=0) تبين لنا أن مركبة االتجاه العام غير موجودة أي  (6)من خالل اختبارنا للنموذج 

 (5)ننتقل مباشرة إلى اختبار النموذج 
  االتجاه العام ال يحتوي على والذي يحتوي الثابت و: (5)اختبار النموذج 

 
 (DGASOILSA) للسلسلةالخامس للنموذج مطور اختبار ديكي  فولر ال:(15.3)الجدول رقم

 

Null Hypothesis: DGASOILSA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Fixed)   
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.147615  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DGASOILSA)  

Method: Least Squares   

Date: 05/11/16   Time: 23:55   

Sample (adjusted): 2012M04 2015M12  

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DGASOILSA(-1) -1.659957 0.232239 -7.147615 0.0000 

D(DGASOILSA(-1)) 0.357770 0.152408 2.347439 0.0237 

C 12.12694 14.58594 0.831413 0.4104 
     
     R-squared 0.645797     Mean dependent var -2.505652 

Adjusted R-squared 0.628930     S.D. dependent var 159.2239 

S.E. of regression 96.99206     Akaike info criterion 12.05148 

Sum squared resid 395113.3     Schwarz criterion 12.17192 

Log likelihood -268.1582     Hannan-Quinn criter. 12.09638 

F-statistic 38.28801     Durbin-Watson stat 2.096358 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 .EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر          
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 يوجد ثابت                   ال𝐻0 :   c = 0  :نقوم باختبار الثابت 

                     H1:c≠ يوجد ثابت 0

  .%  5و ىذا عند درجة معنوية ، 𝑇tab    <    0,831    = 𝑇𝑐𝑎𝑙=   2.54:  نالحظ أن
 ( C=0)  تبين لنا أن الثابت غير موجودة أي( 5 )من خالل اختبارنا للنموذج

 .(4 )ننتقل مباشرة إلى اختبار النموذج
 و الذي يحتوي على الجذر األحادي (:4 )اختبار النموذج  

 (DGASOILSA) للسلسلةالرابع للنموذج مطور اختبار ديكي  فولر ال:(16.3)الجدول رقم
    

Null Hypothesis: DGASOILSA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Fixed)   
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.125526  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DGASOILSA)  

Method: Least Squares   

Date: 05/12/16   Time: 00:09   

Sample (adjusted): 2012M04 2015M12  

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DGASOILSA(-1) -1.634636 0.229406 -7.125526 0.0000 

D(DGASOILSA(-1)) 0.345938 0.151197 2.287999 0.0271 
     
     R-squared 0.639967     Mean dependent var -2.505652 

Adjusted R-squared 0.631594     S.D. dependent var 159.2239 

S.E. of regression 96.64321     Akaike info criterion 12.02336 

Sum squared resid 401616.2     Schwarz criterion 12.10365 

Log likelihood -268.5255     Hannan-Quinn criter. 12.05329 

Durbin-Watson stat 2.083072    
     
     

 

 .EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر          

H0 : ϕ1         نقوم باختبار فرضية العدم =  يوجد جذر أحادي 1

                                        H1 : ϕ1 ≠ ال يوجد جذر أحادي  1
  .%  5 و ىذا عند درجة معنوية، 𝑇tab    <    - 7,125    = 𝑇𝑐𝑎𝑙=    3,50 - :نالحظ أن

 ال يوجد جذر أحادي: H1و نقبل  H0و منو نرفض 
 .مستقرة (DGASOILSA) خالي من الجذر األحادي نستنتج أن السلسلة الزمنية( 4)الرابع بما أن النموذج 



 للتنبؤ بمبيعات الوقودجنكينز -سطريقة بوك تطبيق                                     : ثالثالفصل ال

- 94 - 
 

 جنكينز على سلسلة المبيعات- تطبيق طريقة بوكس:المبحث الثاني
 .مستقرةال( DGASOILSA )جنكينز على السلسلة-يمكننا اآلن أن نطبق طريقة بوكس

 مرحلة التعرف على النموذج  :المطلب األول
 للسلسلة  FACP و دالة االرتباط الجزئي FCA نقوم باستخراج النموذج ابتداء من دالة االرتباط الذاتي

(DGASOILSA )وذلك بتحديد المعامالت p  و q للنموذجين AR  و MA  على الترتيب ، ويتم ذلك بأخذ
 .سنرى القيم التي تكون خارج مجال المعنوية كما

corrélogram) التمثيل البياني (:17.3 )جدولال m e) ـل(  DGASOILSA) 
 

 

 .EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر  

  : من خالل ىذا البيان يمكن تحديد المعالم
 بالنسبة لالنحدار الذاتي يمكن مشاىدة المعالم AR(p)   التالية :p =2  ، p=4 ، p=5 و p=10ىي 

 .التأخيرات األكثر أىمية 
 التاليةةبالنسبة للمتوسطات المتحركة يمكن مشاىدة المعلم  MA(q):  q=10 و ىي التأخير األكثر أىمية.   

: التاليةإذن يمكن التعرف على النماذج
AR(10)        AR(5)       AR(4)     AR(2)     MA(10) 

ARMA(10.10)      ARMA(5.10)     ARMA(4.10)     ARMA(2.10) 
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    مرحلة التقدير:المطلب الثاني 

باستعمال  (DGASOILSA)  المختلفة للسلسلة1نقوم بتقدير معالم النماذج بواسطة طريقة المربعات الصغرى
 :، وكما شرحنا من قبل فان اختيار النموذج األمثل يخضع لعدة معايير EVIEWS 8.1برنامج

Schwarz و Akaike (AIC) معيار - (SC) بحيث تأخذ أصغر القيم لكل معيار.  
 .معامل التحديد بحيث يتم اختبار النموذج بأكبر معامل -
 .2بحيث يأخذ النموذج الذي قيمتو قريبة من  D-Wاختيار  -

 .وباالعتماد على المعايير السالفة الذكر نقوم بتقدير معالم النماذج لكل المشاىدات 
 

(DGASOILSA) نتائج تقدير النماذج المختارة للسلسلة:(18.3)الجدول رقم 

AIC SC D-W Rالنماذج 
2 

AR(2) 12,06 12,10 2,54 0,07 

AR(4) 12,12 12,16 2,40 0,006 

AR(5) 12,14 12,18 2,36 - 0,0003  

AR(10) 11,99 12,03 2,37 0,20 

MA(10) 11,65 11,68 2,31 0,37 

ARMA(2,10) 11,55 11,63 2,56 0,46 

ARMA(4,10) 11,69 11,77 2,35 0,38 

ARMA(5,10) 11,72 11,80 2,31 0,37 

ARMA(10,10) 11,66 11,75 2,25 0,45 
 

 .EVIEWS 8.1 من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر  

 

 .وذلك باستخدام المعايير المتفق عليها، ARMA(2,10)من خالل الجدول نستنتج أن أفضل نموذج ىو 
 :ونتائج عملية تقدير ىذا النموذج المختار في الجدول التالي

 
 
 
 
 

                                                             
 (.9.3)إلى  (1.3) أنظر المالحق رقم من  1
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 ARMA(2,10) تقدير معلمات النموذج :(19.3)الجدول رقم 

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:11

Sample (adjusted): 2012M04 2015M12

Included observations: 45 after adjustments

Convergence achieved after 7 iterations

MA Backcast: 2011M06 2012M03

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(2) -0.382794 0.150551 -2.542621 0.0147

MA(10) -0.842267 0.046890 -17.96261 0.0000

R-squared 0.469245     Mean dependent var 6.735187

Adjusted R-squared 0.456901     S.D. dependent var 103.5264

S.E. of regression 76.29401     Akaike info criterion 11.55049

Sum squared resid 250293.4     Schwarz criterion 11.63079

Log likelihood -257.8861     Hannan-Quinn criter. 11.58043

Durbin-Watson stat 2.562239

Inverted AR Roots -.00+.62i     -.00-.62i

Inverted MA Roots       .98      .80+.58i    .80-.58i  .30-.93i

 .30+.93i     -.30-.93i   -.30+.93i -.80-.58i

-.80+.58i          -.98

 
 

 .EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر  

 .ر معامالت أحسن نموذجيوفي الجدول التالي نقوم بتقد   
 قيم تقدير معامالت أحسن نموذج  :(20.3)الجدول رقم 

اإلحتمال إحصائية ستودنت المعامالت النموذج 
AR(2) 

MA(10) 

- 0,3827 

- 0,8422 

-2,54 

-17,96 

0,0147 

0,0000 

 من إعداد الطالب : المصدر  

. نالحظ أن كل المعامالت معبرة ومختلفة عن الصفر
: وبهذا يمكن كتابة ىذا النموذج كما يلي

𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴t = −0,3827 DGASOILSAt−2 − 0,8422 εt−10 + εt  
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    صالحية النموذج: المطلب الثالث

 :عبر الخطوات التالية ARMA(2,10):نهدف من خالل ىذه المرحلة إلى اختبار قوة النموذج اإلحصائي المختار

 :DGASOILSAـ مقارنة السلسلتين األصلية و المقدرة ـل- 1
 DGASOILSAتمثيل السلسلتين األصلية و المقدرة: (5.3)الشكل رقم 

-200

-100

0

100

200

-400

-200

0

200

400

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015

Residual Actual Fitted 
 .EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر 

 

و منحنى السلسلة    Actual من خالل الشكل أعاله يمكننا مالحظة تقارب كبير بين منحنيي السلسلة األصلية
. ARMA(2, 10)و ىذا من شأنو يعطينا مدى أىمية تعبير النموذج المقدر ، Fitted المقدرة

. ARMA(2,10)ومن خالل إجراء المقارنة و االختبار على النماذج المقدرة وجدنا أن أحسن نموذج ىو
𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴t = −0,3827 DGASOILSAt−1 − 0,8422 εt−10 + εt 

 وأكثر 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴إذا و بعد التعرف على النموذج الذي يعتبر األكثر انسجاما مع المشاىدات الخاصة ـب 
 .تفسيرا لتطورىا مع الزمن، تأتي المرحلة الموالية وىي مرحلة اختبار البواقي

 .في ىذه المرحلة نقوم باختبار قوة النموذج ومدى توافقو مع سلسلة المشاىدات : اختبار البواقي- 2
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corrélogram ويمكن تأكيد ذلك من خالل التمثيل البياني me  للبواقي حيث نالحظ أن األعمدة كلها محصورة في
: مجال الثقة كما ىو موضح في الجدول التالي 

 
corrélogram) التمثيل البياني (:21.3)الجدول رقم  m e)  لبواقي التقديرARMA(2,10). 

 
. EVIEWS 8.1من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر  

Corrélogram) من خالل مالحظة التمثيل البياني للبواقي me des résidus)  نالحظ أن جميع معامالت دالتي 
موجودة داخل مجال الثقة وىذا يعني  أن  « FACP »و « FAC » اإلرتباط   t كما   .تشكل  شوشرة  بيضاء

 Ljung-Box. ذلك بتطبيق إختبار يمكننا التأكد من النتيجة التي توصلنا إليها إحصائيا و

: يعتمد ىذا اإلختبار على الفرضيات التالية
𝐻0 :ال يوجد إرتباط ذاتي. 

𝐻1 :يوجد إرتباط ذاتي. 
                  𝑛 = 48       ,          𝑝 = 2          ,                 𝑞 = 10                             

Khi deux (n-p-q)= Khi deux (36)= 55,76  القيمة الجدولية . 

QSTAT= 20,069  في الجدول أعاله 20القيمة المحسوبة الموافقة لمعامل التأخير. 
χ   : لدينا

(𝑛−p−q)
2  𝑄(𝜆) <  
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QSTAT< 𝒳36
%.5و ىذا عند درجة معنوية  درجة الحرية 36 حيث تمثل 2    

 . ومنو النموذج ىو األمثل األخطاء تشكل شوشرة بيضاء توزيع بواقيومنو فإن𝐻0  و منو نقبل الفرضية
 

    :اختبار التوزيع الطبيعي- 3

  :وقيمتو اإلحصائية، كما ىو موضح في المنحنى التالي  𝜀𝑡  نستخرج بيان (EVIEWS 8.1)عن طريق برنامج 
 

  التمثيل البياني الختبار التوزيع الطبيعي:(6.3)رقم الشكل 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Series: Residuals

Sample 2012M04 2015M12
Observations 45

Mean       4.492735
Median   4.006093
Maximum  212.9285
Minimum -179.9683
Std. Dev.   75.28507
Skewness   0.199850
Kurtosis   3.228385

Jarque-Bera  0.397350
Probability  0.819816

 
. 8.1EVIEWS من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر  

 
: من خالل المدرج التكراري يمكننا القيام باختبارات التحديد وذلك من خالل معامل التفلطح ومعامل التناظر

 (.Jarque-Bera) و(  Skewness ،   Kurtosis) نقوم بتطبيق ىذا االختبار اعتمادا على قيم المعامالت 

 اختبار التناظر (Skewness):    

γ
1 =

 𝑆𝐾

1
2  −  0 

 6
𝑛 

    = 
 0.209 − 0 

 
6

48

   =0,56 < 1,96 

. إذن سلسلة البواقي متناظرة

    اختبار التفلطح (Kurtosis): 
γ

2 
=

 𝐾𝑢   −  3 

 
24

𝑛

=
 3.22−3 

 
24

48

= 0,31 < 1,96  

.ومنو البواقي تخضع للتوزيع الطبيعي



 للتنبؤ بمبيعات الوقودجنكينز -سطريقة بوك تطبيق                                     : ثالثالفصل ال

- 100 - 
 

 و للتأكيد نقوم بحساب إحصائية (Jarque- Bera:) 

      𝐽. 𝐵 = 0,62 <   χ 2 
2 = 5.99   

 . ، ومنو البواقي تشكل شوشرة بيضاء تخضع للتوزيع الطبيعي% 5عند درجة المعنوية 
 

 :األخطاء تباين تجانس اختبار- 4
. للنموذج المستقلة والمتغيرات األخطاء بن عالقة وجود عدم أو وجود إلى اختبار ىذا االختبار خالل من نهدف

 
  اختبار تجانس تباين االخطاء:(22.3)الجدول رقم 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.195514     Prob. F(2,41) 0.0513

Obs*R-squared 5.926785     Prob. Chi-Square(2) 0.0516

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/26/16   Time: 22:06

Sample: 2012M04 2015M12

Included observations: 45

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(2) 0.303159 0.300326 1.009432 0.3187

MA(10) -0.025012 0.047637 -0.525050 0.6024

RESID(-1) -0.392554 0.158801 -2.471992 0.0177

RESID(-2) -0.446355 0.334267 -1.335325 0.1891

R-squared 0.131706     Mean dependent var 4.492735

Adjusted R-squared 0.068173     S.D. dependent var 75.28507

S.E. of regression 72.67359     Akaike info criterion 11.49452

Sum squared resid 216539.5     Schwarz criterion 11.65511

Log likelihood -254.6267     Hannan-Quinn criter. 11.55439

Durbin-Watson stat 2.030169

 
 

 

. 8.1EVIEWS من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج: المصدر  

 

𝑛. 𝑅2 = 5,92 <   χ 2 
2 = 5.99  

 .و بالتالي ال يوجد اختالف في التباين ، و ىذا جيد بالنسبة للنموذج
 :إختبار اإلرتباط الذاتي لألخطاء- 5

وىي تقع  (19.3من الجدول ) DW = 562,نقوم في ىذا االختبار بمقارنة القيمة المحسوبة إلحصائية ديربن واتسن
 .ومنو نستنتج أن ىذا النموذج مقبول إحصائيا للتنبؤ. داخل مجال الثقة لقبول فرضية عدم وجود إرتباط ذاتي لألخطاء
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     مرحلة التنبؤ :المطلب الرابع 

شهر في المستقبل انطالقا من  12لمدة ( GASOIL )نصل اآلن إلى عملية التنبؤ بالمبيعات الشهرية للمازوت 
  ARMA(2,10) النموذج المقدر األكثر مالئمة للسلسلة الزمنية وىو النموذج

𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴𝑡 = −0,3827 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴𝑡−2 − 0,8422 𝜀𝑡−10 + 𝜀𝑡   

 :2016 و ىذا مثال على كيفية حساب القيم التنبؤية لشهر جانفي

    أول قيمة للسلسلة𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴t :
𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴𝑡+ℎ = −0,3827 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴𝑡+ℎ−2 − 0,8422 𝜀𝑡+ℎ−10 + 𝜀𝑡+ℎ   

𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴01/2016 = −0,3827 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴11/2015 − 0,8422 𝜀03/2015   

 .(الخطأ المستقبلي يساوي الصفر)يساوي الصفر 𝜀𝑡+ℎ  : و لدينا    

 :وبالتعويض نجد
𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴01/2016 = −0,3827 149,9067 − 0,8422(25,31809)  

𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴01/2016 = −78,6921  

 أول قيمة للسلسلة𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴t

𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴t+h =  DGASOILSAt+h ∗  coefficient saisonnier 1       

𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴01/2016 = DGASOILSA01/2016  ∗ 0.945047  

     𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴01/2016 = −78,6921 ∗ 0.945047 = − 35,44 

 أول قيمة للسلسلةGASOIL𝑡

GASOIL𝑡+ℎ = 𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴t+h  +  GASOIL𝑡 

                       GASOIL01/2016 = 𝐺𝐴𝑆𝑂𝐼𝐿𝑆𝐴01/2016  +  GASOIL12/2015 

GASOIL01/2016 = − 35,44 +  684  

 GASOIL01/2016 = 648,56 
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 2016 لسنة  المازوتالقيم التنبؤية لمبيعات :(23.3)الجدول رقم 

 3م: الوحدة                                                                  
 مبيعات المازوتبالتنبؤ األشهر 
 648,56جانفي 
 579,31فيفري 
 594,87مارس 
 645,64أفريل 
 723,25ماي  
 739,82جوان 
 678,11جويلية 
 655,56أوت 

 637,05سبتمبر 
 663,94أكتوبر 
 677,42نوفمبر 
 695,90ديسمبر 

 من إعداد الطالب : المصدر  

جنكينز نالحظ أن القيم التنبؤية -من خالل النتائج المتحصل عليها عن طريق عملية التنبؤ بإستخدام طريقة بوكس
 . 2015معقولة جدا مقارنة بالقيم الحقيقية للعام 

 :القيم التنبؤيةمقارنة بين القيم الحقيقية و 
 سنقوم بمقارنتها مع القيم الحقيقية للمبيعات ابتداءا من شهر 2016بعد قيامنا بعملية التنبؤ بمبيعات المازوت لسنة 

 .  و ىذا اعتمادا لما قدمتو لنا الوكالة التجارية لمؤسسة نفطال تيارت2016 إلى غاية أفريل 2016جانفي 
 2016 لسنة المازوت القيم التنبؤية لمبيعاتمقارنة بين القيم الحقيقية و  :(24.3)الجدول رقم 

 3م: الوحدة                                                                                         
% نسبة الخطأ  القيم الحقيقية مبيعات المازوتبالتنبؤ األشهر 
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 9,49 587 648,56جانفي 

 9,72 523 579,31فيفري 

 6,36 557 594,87مارس 

 6,60 603 645,64أفريل 
 .من إعداد الطالب: المصدر  

 2016رسم بياني للقيم الحقيقية و التنبؤية لسنة : (7.3)الشكل رقم 
 

 

 

 
 

 

 

 .EXCEL من إعداد الطالب إعتمادا على :المصدر

و ىذا ما يدل على حسن إختيار النموذج و مدى  % 10من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الخطأ ككل ال تتعدى 
جنكينز و النتائج قريبة من الواقع، ومنو نستنتج أن ىذه الطريقة فعالة للتنبؤ بمختلف مبيعات -فعالية طريقة بوكس

 .الوقود
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 : الفصل الثالثخالصة

 طريقة بتطبيق قمناتيارت  حيث " نفطال"في ىذا الفصل تم القيام بدراسة تطبيقية على مبيعات الوقود لمؤسسة      
، فبعد التخلص من المركبة الفصلية ومركبة اإلتجاه العام (GASOIL)نز على سلسلة مبيعات المازوت يجنك-بوكس

، وبعد إخضاع السلسلة لإلستقرار  قمنا  TS تخضع لنموذج ةوبإستعمال إختبار ديكي فولر ، وجدنا أن السلسل
، ومن ثم توصلنا إلى النتائج النهائية لعملية التنبؤ ARMA(2,10)بتحديد و إختيار أفضل نموذج للتنبؤ للسلسلة  

، 2012سنوات ماضية، أي ابتداء من سنة  04، وذلك إنطالقا من معطيات شهرية لمدة 2016لمبيعات المازوت لسنة 
، فوجدنا أن القيم المحصل عليها جد  EVIEWS)  8.1 ( ، وذلك باستعمال برنامج2015إلى غاية نهاية سنة 

جنكينز -، وفي األخير يمكننا القول أن طريقة بوكس2016 مقارنتها بالقيم الحقيقية  لألشهر األولى لسنة بعدمعقولة 
تبقى الطريقة األنجع في عملية التنبؤ  بالمبيعات ، حيث يمكن للمؤسسة أن تستعملها في إجراء التنبؤات لمختلف 

. المنتوجات التي توزعها، وبالتالي ترفع من مستوى أدائها وتحسن طرق تسييرىا
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. ِٓ اٌؼٍُّبد األسبسُخ واذلبِخ يف اٌششوخ  أو ادلؤسسخ ثظفخ ػبِخ واٌزٕجؤ ثبدلجُؼبد ثظفخ خبطخ اٌزٕجؤَؼزرب 
فئْ وً ػٍُّخ رٕجؤ ثبدلجُؼبد رجذأ ثذساسخ طجُؼخ اٌسىق دلؼشفخ ِسزىي اٌطٍت ػًٍ اٌسٍغ واخلذِبد وَزطٍت ٘زا 
جتُّغ اٌجُبٔبد ػٓ اٌسىق وػٓ ادلزغًناد ادلؤصشح يف اٌطٍت ػٓ ادلجُؼبد وثؼذ ٘زا َزُ حتًٍُ رٍه اٌجُبٔبد هبذف 

 و ٌٍمُبَ ثؼٍُّخ اٌزٕجؤ ٕ٘بن اٌؼذَذ ِٓ اٌطشق االحظبئُخ ادلؼزّذح .احلظىي ػًٍ ِؤششاد رسزخذَ يف ػٍُّخ اٌزٕجؤ
عٕىُٕض و ِٓ خالي ٘زٖ األخًنح لّٕب ثذساسخ سٍسٍخ صُِٕخ -ػًٍ منبرط اٌسالسً اٌضُِٕخ و ٌؼً أمههب طشَمخ ثىوس

 .  حُش الحظٕب رمبسهبب ِغ اٌمُُ احلمُمخ2016دلجُؼبد ادلبصود دلؤسسخ ٔفطبي و حتظٍٕب ػًٍ لُُ رٕجؤَخ ٌسٕخ 
 أُ٘ ػٍُّخ يف اٌزخطُط ٌذي دساسخ اٌسىقِٓ خالي ٘زا اٌجحش أصجزٕب طحخ اٌفشػُخ األوىل حُش رؼزرب 

 .سسُ اسزشارُغُخ رسىَمُخ الصِخ ٌىست أورب حظخ رسىَمُخ ممىٕخادلؤسسبد اإللزظبدَخ ٌُزسىن ذلب 
ثبإلػبفخ إىل طحخ اٌفشػُخ اٌضبُٔخ أٌ أْ ادلجُؼبد اٌسبثمخ رشىً سالسً صُِٕخ ِزىىٔخ ِٓ ػذح ِشوجبد 

 .رسّح ٌٕب ثؼذ دساسزهب و حتٍٍُهب ِٓ اٌىطىي إىل ٔزبئظ رٕجؤَخ
عٕىُٕض ٌٍزٕجؤ ثبدلجُؼبد ٌزمبسة ٔزبئظ -و فُّب خيض اٌفشػُخ اٌضبٌضخ فمذ رجٌن ٌٕب ِذي جنبػخ طشَمخ ثىوس

ِشحٍخ اٌزؼشف ػًٍ إٌّىرط، ِشحٍخ : اٌمُُ اٌزٕجؤَخ ثبٌمُُ احلمُمُخ و ٘زا ِٓ خالي رطجُك أسثغ ِشاحً أسبسُخ 
 .اٌزمذَش ، ِشحٍخ اإلخزجبس و ِشحٍخ اٌزٕجؤ

ػًٍ ِٓ خالي اٌزطشق ألُ٘ عىأت ادلىػىع وػرب ِشاحٍٗ ادلخزٍفخ ميىٓ إجيبص أُ٘ إٌزبئظ اٌيت مت اخلشوط هبب و 
 :يلإٌحى اٌزب

 ٌزا ادلؤسسخ، ٔشبطبد ػًٍ ػبِخ ثظفخ ادخذَرمذمي  ِٕزىط أو ِجُؼبد يف ادلؤصشح اٌؼٕبطش رلّىع ٘ى اٌسىق 
 و ثبدلٕزغٌن ووزا  ، ،االلزظبدٌ اٌضمبيف ، اٌزىٕىٌىعٍ ، اٌمبٔىين)ثبحملُط  َزأصش ادلسزهٍه طشف ِٓ اٌششاء فمشاس

 .(ادلىصػٌن
 ٗادلؤسسخ رىاعٗ اٌيت احملزٍّخ األخطبس و ادلزبحخ اٌفشص ػًٍ اٌزؼشف إىل اٌسىق دساسخ دفر.  
  َؼزرب اٌزٕجؤ ثبدلجُؼبد رمذَش ٌىُّخ أو لُّخ ادلجُؼبد ادلزىلؼخ واٌزٌ ميىٓ حتمُمٗ ِٓ سٍؼخ ِؼُٕخ يف سىق ِؼٌن

.  خالي فزشح ِؼُٕخ يف ػىء خطخ رسىَمُخ ِؼُٕخ
 ِشحٍخ اٌزؼشف): عٕىُض ودتش ٘زٖ اٌطشَمخ ثبدلشاحً اٌزبٌُخ-وأوضش٘ب شُىػب طشَمخ ثىوساٌؼٍُّخ   اٌطشقِٓ أثشص ،

 .  (ِشحٍخ اٌزٕجؤ،  ِشحٍخ االخزجبس، ِشحٍخ رمذَش ادلؼبمل

إْ دساسخ وحتًٍُ ادلجُؼبد أِش أسبسٍ يف وػغ إسزشارُغُخ سٍُّخ ٌٍزسىَك، إػبفخ إىل أٔٗ َسبػذ يف وػغ 
سُبسخ ٌٍّجُؼبد حىت رزّىٓ اإلداسح ِٓ حتذَذ ِذي وفبءح ِىاسد٘ب يف اٌىطىي إىل األ٘ذاف ادلسطشح، وال َزحمك 
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٘زا إال ػٓ طشَك وػغ أسس ولىاػذ ورمُٕبد رسًُنَخ، وأْ َىىْ ذلب ٔظبَ ِؼٍىِبيت ِزطىس َضود ادلسؤوٌٌن 
أطحبة اٌمشاس ثبدلؼٍىِبد حىي احلبػش اٌمشَت وادلزىسط واٌجؼُذ، وِٓ ثٌن ٘زٖ اٌزمُٕبد اٌزسًُنَخ اٌيت رسبػذ 

. ادلؤسسخ ػًٍ اٌزسًُن اٌجؼُذ ٌطبلبهتب وحتمُك ختطُط اسزشارُغٍ ٘ى وػغ ٔظبَ ٌٍزٕجؤ
:  ثُٕذ ِبٍٍَثىالَخ رُبسدإال أْ اٌذساسخ ادلُذأُخ ػًٍ ِسزىي ششوخ ٔفطبي 

 ػًٍ اٌطشق اٌجسُطخ اٌيت رؼزّذ ػًٍ اٌزىهٓ سااللزظب ػذَ اػزّبد اٌششوخ ٌألسبٌُت اٌؼٍُّخ يف ػٍُّخ اٌزٕجؤ و 
. ادلجذئٍ وادلجين ػًٍ خربح ادلىٍف ثئػذاد اٌزٕجؤ

  ِظٍحخ اٌزٕجؤ رمىَ ثئػذاد اٌزمذَشاد دوْ االشزشان واٌزؼبوْ ِغ سعبي اٌزسىَك اٌزَٓ َؼزربوْ خرباء يف رغًناد
 .اٌسىق

 وِٓ خالي إٌزبئظ ادلزحظً ػٍُهب ٔزمذَ ثجؼغ اٌزىطُبد اٌيت ٔمزشحهب ػًٍ أطحبة اٌمشاس ثبٌششوخ الختبر 
: ٌزذاثًن اٌالصِخا
 إلبِخ ِظٍحخ اٌزٕجؤ ثبدلجُؼبد ثبٌزؼبوْ ِغ خرباء اٌسىق واٌزسىَك. 
 اٌمُبَ ثذساسخ اٌسىق ثظفخ دوسَخ .
 اسزغالي اٌطبلخ اٌجششَخ وادلبدَخ ادلزبحخ ثىُفُخ ػمالُٔخ. 
  اٌؼٕبَخ أوضش ثزطجُك اٌطشق اٌؼٍُّخ يف اٌزٕجؤ واٌزمذَشاد، فئرا ا٘زّذ اإلداسح ثبٌزٕجؤ مبجُؼبهتب، فئٔٗ َىىْ يف إِىبهنب

 .أْ حتىي أسبٌُت اٌزٕجؤ إىل أداح لىَخ يف سسُ سُبسخ اٌجُغ
 إعشاء دوساد رىىَُٕخ ٌضَبدح اخلربح واٌىفبءح ادلهُٕخ دلىظفٍ اٌششوخ .

 

 ٌسذ أدػٍ حببي أين اسزىػجذ دتبِب وً ٔىاحٍ اٌجحش واٌذساسخ يف ٘زا دلىػىع ووطٍذ فُٗ ويف األخًن
 وَجمً ٘زا اٌؼًّ زلبوٌخ ٌفزح اجملبي ٌجحىس ،إىل اٌغبَخ، فّغهىد اٌفشد ِهّب ػظُ لًٍُ، وػٍّٗ ِهّب خبع ػئًُ

 . أخشي يف ٘زا ادلُذاْ اٌزٌ َجمً فؼبء واسؼب ٌٍجحش واٌزٕمُت واإلصشاء
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   اهليكم انتنظيمي ملؤسسة نفطال(:11-1)املهحق رقم 
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  القيم اجملدولة الختبار ديكي فولر:(1-3)امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحــق
 

 :(3-3)امللحق رقم                                           :(2-3)امللحق رقم 

 (:5-3)امللحق رقم                                (:4-3)امللحق رقم 

 (:7-3)امللحق رقم                                         (:6-3)امللحق رقم 
Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:13

Sample (adjusted): 2012M06 2015M12

Included observations: 43 after adjustments

Convergence achieved after 6 iterations

MA Backcast: 2011M08 2012M05

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(4) -0.059084 0.161419 -0.366031 0.7162

MA(10) -0.825077 0.049131 -16.79344 0.0000

R-squared 0.387242    Mean dependent var 6.011417

Adjusted R-squared 0.372297    S.D. dependent var 103.2217

S.E. of regression 81.78023    Akaike info criterion 11.69134

Sum squared resid 274208.2    Schwarz criterion 11.77326

Log likelihood -249.3639    Hannan-Quinn criter. 11.72155

Durbin-Watson stat 2.356020

Inverted AR Roots  .35+.35i      .35+.35i   -.35+.35i -.35+.35i

Inverted MA Roots       .98      .79+.58i    .79-.58i  .30-.93i

 .30+.93i     -.30-.93i   -.30+.93i -.79-.58i

-.79+.58i          -.98

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:02

Sample (adjusted): 2012M04 2015M12

Included observations: 45 after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(2) -0.293973 0.153509 -1.915023 0.0620

R-squared 0.072940     Mean dependent var 6.735187

Adjusted R-squared 0.072940     S.D. dependent var 103.5264

S.E. of regression 99.67932     Akaike info criterion 12.06377

Sum squared resid 437182.6     Schwarz criterion 12.10391

Log likelihood -270.4347     Hannan-Quinn criter. 12.07873

Durbin-Watson stat 2.548810

Inverted AR Roots -.00+.54i     -.00-.54i

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:05

Sample (adjusted): 2012M06 2015M12

Included observations: 43 after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(4) -0.104443 0.159746 -0.653802 0.5168

R-squared 0.006638     Mean dependent var 6.011417

Adjusted R-squared 0.006638     S.D. dependent var 103.2217

S.E. of regression 102.8786     Akaike info criterion 12.12796

Sum squared resid 444528.0     Schwarz criterion 12.16892

Log likelihood -259.7511     Hannan-Quinn criter. 12.14306

Durbin-Watson stat 2.408084

Inverted AR Roots  .40-.40i      .40-.40i   -.40+.40i -.40+.40i

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:06

Sample (adjusted): 2012M07 2015M12

Included observations: 42 after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(5) -0.037633 0.166294 -0.226306 0.8221

R-squared -0.000388    Mean dependent var 4.147477

Adjusted R-squared -0.000388    S.D. dependent var 103.7379

S.E. of regression 103.7580    Akaike info criterion 12.14552

Sum squared resid 441394.9    Schwarz criterion 12.18689

Log likelihood -254.0560    Hannan-Quinn criter. 12.16069

Durbin-Watson stat 2.365036

Inverted AR Roots  .42+.31i      .42-.31i   -.16-.49i -.16+.49i

     -.52

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:07

Sample (adjusted): 2012M12 2015M12

Included observations: 37 after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(10) -0.552624 0.177725 -3.109428 0.0037

R-squared 0.209051     Mean dependent var 6.179458

Adjusted R-squared 0.209051     S.D. dependent var 107.8454

S.E. of regression 95.91266     Akaike info criterion 11.99141

Sum squared resid 331172.6     Schwarz criterion 12.03495

Log likelihood -220.8410     Hannan-Quinn criter. 12.00676

Durbin-Watson stat 2.370313

Inverted AR Roots  .90+.29i      .90-.29i    .55+.76i  .55-.76i

 .00+.94i     -.00-.94i   -.55-.76i -.55+.76i

-.90-.29i     -.90+.29i

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:09

Sample (adjusted): 2012M02 2015M12

Included observations: 47 after adjustments

Convergence achieved after 8 iterations

MA Backcast: 2011M04 2012M01

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MA(10) -0.811040 0.058623 -13.83493 0.0000

R-squared 0.374790     Mean dependent var 5.810825

Adjusted R-squared 0.374790     S.D. dependent var 102.5790

S.E. of regression 81.10948     Akaike info criterion 11.65052

Sum squared resid 302622.4     Schwarz criterion 11.68989

Log likelihood -272.7873     Hannan-Quinn criter. 11.66534

Durbin-Watson stat 2.313126

Inverted MA Roots       .98      .79+.58i    .79-.58i  .30-.93i

 .30+.93i     -.30-.93i   -.30+.93i -.79-.58i

-.79+.58i          -.98
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Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:11

Sample (adjusted): 2012M04 2015M12

Included observations: 45 after adjustments

Convergence achieved after 7 iterations

MA Backcast: 2011M06 2012M03

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(2) -0.382794 0.150551 -2.542621 0.0147

MA(10) -0.842267 0.046890 -17.96261 0.0000

R-squared 0.469245    Mean dependent var 6.735187

Adjusted R-squared 0.456901    S.D. dependent var 103.5264

S.E. of regression 76.29401    Akaike info criterion 11.55049

Sum squared resid 250293.4    Schwarz criterion 11.63079

Log likelihood -257.8861    Hannan-Quinn criter. 11.58043

Durbin-Watson stat 2.562239

Inverted AR Roots -.00+.62i     -.00-.62i

Inverted MA Roots       .98      .80+.58i    .80-.58i  .30-.93i

 .30+.93i     -.30-.93i   -.30+.93i -.80-.58i

-.80+.58i          -.98

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:14

Sample (adjusted): 2012M07 2015M12

Included observations: 42 after adjustments

Convergence achieved after 7 iterations

MA Backcast: 2011M09 2012M06

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(5) -0.002541 0.172263 -0.014753 0.9883

MA(10) -0.821190 0.052108 -15.75931 0.0000

R-squared 0.376210     Mean dependent var 4.147477

Adjusted R-squared 0.360615     S.D. dependent var 103.7379

S.E. of regression 82.95045     Akaike info criterion 11.72081

Sum squared resid 275231.1     Schwarz criterion 11.80356

Log likelihood -244.1370     Hannan-Quinn criter. 11.75114

Durbin-Watson stat 2.318318

Inverted AR Roots  .24+.18i      .24-.18i   -.09-.29i -.09+.29i

     -.30

Inverted MA Roots       .98      .79+.58i    .79-.58i  .30-.93i

 .30+.93i     -.30-.93i   -.30+.93i -.79-.58i

-.79+.58i          -.98

Dependent Variable: DGASOILSA

Method: Least Squares

Date: 05/16/16   Time: 00:15

Sample (adjusted): 2012M12 2015M12

Included observations: 37 after adjustments

Convergence achieved after 23 iterations

MA Backcast: 2012M02 2012M11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(10) -0.315299 0.211761 -1.488941 0.1455

MA(10) -0.810246 0.060850 -13.31537 0.0000

R-squared 0.457812     Mean dependent var 6.179458

Adjusted R-squared 0.442321     S.D. dependent var 107.8454

S.E. of regression 80.53669     Akaike info criterion 11.66784

Sum squared resid 227015.6     Schwarz criterion 11.75492

Log likelihood -213.8551     Hannan-Quinn criter. 11.69854

Durbin-Watson stat 2.251511

Inverted AR Roots  .85+.28i      .85-.28i    .52+.72i  .52-.72i

 .00+.89i     -.00-.89i   -.52-.72i -.52+.72i

-.85-.28i     -.85+.28i

Inverted MA Roots       .98      .79+.58i    .79-.58i  .30-.93i

 .30+.93i     -.30-.93i   -.30+.93i -.79-.58i

-.79+.58i          -.98
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 :امللخص
انعمهيات انيت تزتكش عهيها جناح املؤسسات االقتصادية يف انتخطيط  أهم إن عمهية انتىبؤ باملبيعات تعترب مه

و هذا ما تىاونىاي يف ، االستزاتيجي، وهلذا وجب عهى املؤسسات إختيار مىهج عهمي فعال  حيقق وتائج اجيابية 
ملؤسسة وفطال بىالية  (املاسوت)جىكيىش نهتىبؤ مببيعات انىقىد -هذا انبحث مه خالل تطبيق طزيقة بىكس

 حيث حتصهىا عهى 2015 إىل غاية ديسمرب 2012تيارت إعتمادا عهى معطيات فعهية بذاية مه شهز جاوفي 
  .2016تىبؤات قيم املبيعات نسىة 

 

 :انكهمات املفتاحية
 .جىكيىش-انتىبؤ باملبيعات، انسالسم انشمىية، طزيقة بىكس

 

Résumé : 

L’opération de prévision des ventes est l'un des processus les plus importants qui 

sous-tendent le succès des institutions économiques dans la planification 

stratégique, cela doit être l'institution de choix la méthode scientifique efficace 

pour obtenir des résultats positifs, et c'est ce que nous avons eu dans cette 

recherche en appliquant la méthode de Box-Jenkins pour obtenir les prévisions 

des ventes de carburant (Gasoil) de la société NAFTAL de la Wilaya de Tiaret 

en fonction des données réelles depuis le début du mois de Janvier 2012 jusqu'à 

Décembre 2015, où nous avons acquis les valeurs de prévisions des ventes pour 

l'année 2016. 

Mots clés : 

Prévision des ventes, séries temporelles, méthode de box-Jenkins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم األول
 سوق انولود يف اجلزائر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاين
مناذج انسالسم انزمنية و 

 عرض طريمة بوكس جنكينز 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثانث
تطبيك طريمة بوكس جنكينز 

 نهتنبؤ مببيعات انولود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممدمة عامة
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