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 إهداء 

 . أهدي ثمرة هذا الجهد الذي دام طوال مشواري الدراسي إلى الوالدين العزيزين

و حرصت على نجاحي و راحة بالي و سهلت لي , منحتني الحب و الحنان و الرعاية  إلى التي لطالما
 .الحياة بوجودها أمي أطال اهلل في عمرها و أدام هناءها

إلى الذي كان العطوف و المهتم بتفوقي و وفر لي الدعم المعنوي و المادي و لم يبخل بالنصيحة الثمينة 
 .أبي أطال اهلل في عمره,  و لطالما كان دعاءه نورا يضيء دربي, 

و دعمتني , إلى التي كانت األم الروحية لي و التي كان لها الدور البارز في إنشائي و تكوين شخصيتها 
فلم تبخل , ماديا و معنويا في مشواري الدراسي و حرصت على نجاحي بكل الوسائل رغم ضيق أحوالها 

 . في عمرهاخالتي خيرة أطال اهلل.علي في أي أمر  تعلق بدارستي

أختي العزيزة محجوبة أدام , إلى التي تقاسمنا معا الحلو و المر و كانت مدرستي األولى منذ نعومة أظافري 
 .اهلل هناءها

و التي لطالما ساعدتني في الوصول , إلى صديقتي التي كانت بمثابة أخت ثانية لي طيلة المرحلة الجامعية
سهام بن خضرة , داقتها أجمل ما حصل معي المرحلة الجامعيةلمرحلة التخرج حتى آخر لحظة و كانت ص

 .وفقها اهلل

       . و إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد و إلى كل من عرفت فأحببت أهدي هذا العمل المتواضع
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 شكر

إن هلل الحمد نحمده و نشكره على ما أنعم علينا بال حول وال قوة منا له الملك كله 
فاطر السماوات و األرض الذي وفقني إلنجاز عملي المتواضع هذا و ما كنت فاعلة 

 .لحمد و الشكر يا رب العالمينلوال أن ألهمني ربي الصبر والعلم المنير، لكل ا

 "يخلف عبد اهلل"كما أتقدم بالشكر الخالص و االحترام و التقدير لألستاذ المؤطر 

على قبوله اإلشراف على عملي المتواضع هذا ومد لي يد العون في كل ما استلزمته 
المذكرة بنصائحه القيمة التي كانت توجهني و تنير لي الطريق فمهما تقدمت له 

ر فيبقى قليال على ما تلقيته من مد يد العون واالهتمام الكبير بدراسة لهذه بالشك
المذكرة جزاك اهلل خيرا يا أستاذ القدير، كما أتقدم بفائق الشكر ألعضاء اللجنة 

لقبولهم مناقشة هذه المذكرة، و أتقدم بكامل الشكر والتقدير عرفانا لما قدموه لي و 
لنصيحة أو المراجع أو المعلومات فلوالهم ما أنجز ساعدوني بكافة الوسائل سواء با

باهي محمد، السيد فريحة يوسف، السيد حمادي عالء الدين، : هذا العمل و هم 
سهام التي ساعدتني كثيرا وكل عمال وحدة تغذية األنعام الذين كانوا سندا لي في 

 .حترام منيتوفير المعلومات الالزمة إلكمال هذه المذكرة  لكم فائق الشكر و اال

كما أقدم بالشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد حتى لو بدعاء أو كلمة طيبة 
 .إلنجاز هذا العمل المتواضع
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 : توطئة
 

يف عامل املنافسة وعصر السرعة هذا كل مؤسسة تسعى لتأخذذ مكااذا وترسذم طريقهذا لذو النجذام فكذل منذا         
نهذا أهذداف و طططذات تسذعى لتحقيقهذا باملسذتقبل وتتوقذع أ  يكذو  له هدف يسعى إليذه وكذذا املؤسسذات لكذل م

النجذذام حلياهذذان لكذذن أحيانذذا تصذذدم بذذاألمر الواقذذع وتذذر  كذذل منافسذذيها قذذد بلغذذوا سذذا  اجلبذذل وقذذاربوا علذذى وصذذول 
 القمة و هنذا  مذن وصذل القمذة يف قذرف قصذال وهذي ال تذزال تعذاين إمذا مذن كسذاد منتجاقذا لرداءتذه مقارنذة ملذا يوجذد
يف السذوق أو وقوعهذا يف ديذذو  هملتهذا دو  احتسذذاب العواقذب الوخيمذذة الذن قذذد تنجذر عذذن مةذل هكذذذا فعذلن فكذذل 
شيء ال يدرس مسبقا من مجيع اجلهات ومع وضع مجيع االحتماالت قد يصل صاحبه مرهقذا مبصذاعب و مشذاكل 

علميذذة الدقيقذذة والصذذحيحة يف عديذذدة واجهتذذه حذذه فقذذق هدفذذه وقذذد ال يصذذله رغذذم ذلذذىن لكذذن مذذن يتبذذع ا طذذى ال
توجيذذه مؤسسذذته لذذو النجذذام فقذذق مذذا يصذذبو إليهذذا دو  تكليذذف مسذذبق وهذذذا إامذذا مذذا نرغذذب يف الوصذذول إليذذه مذذن 
خذذذالل موضذذذو  ذةنذذذا هذذذذان فكذذذل دراسذذذة أو قذذذاهرة معينذذذة هلذذذا عوامذذذل تذذذؤثر فيهذذذا ومهمذذذا كانذذذ  الطريقذذذة أو النمذذذوذج 

يذذة أو أمن ذذذوذج يخذذر يبقذذى اهلذذدف واحذذد هذذو التنبذذؤ باملسذذتقبل وال يذذتم املسذذتعمل فيهذذا سذذواء الذذدار أو سالسذذل زمن
هذذذا حذذه نتذذابع تغذذالات الظذذاهرة مباضذذيها و حاضذذرها لنسذذتطيع التنبذذؤ مبسذذتقبلها وهذذذا مذذا تسذذعى إليذذه املؤسسذذات هذذو 

ص املتاحذة التنبؤ باملستقبل والتعرف إذا ما كان  سذتج  مذن مبيعاقذا ارباحذا فت ذاعف جهودهذا وتنتهذز أقصذى الاذر 
هلذذا أم أاذذا سذذتواجه امبااضذذا مببيعاقذذا فتسذذلى سذذلوكا يخذذر يسذذاعدها يف صذذده األزمذذة الذذن قذذد تواجههذذا كذذأ   اذذ  
أسعار منتجاقان فت  فرو  يف أماكن جديدة قد تلقى مبيعاقا رواجا كبالا هبا وهذا ذسب الظروف الذن تواجذه كذل 

  كانذذ  دقيقذذة النتذذائر أو جمذذرد حسذذابات ال تذذأيت بةمارهذذا أمذذام مؤسسذذة وحسذذب طريقذذة التنبذذؤ الذذن تعتمذذد عليهذذا إ
 : الواقع لذا عليها اختيار أف ل طريقة للحصول على أف ل النتائر ومن هنا نطرم اإلشكالية التالية 

 ؟ في ظل الطرق الحديثة للتنبؤ أجود طريقة للتنبؤ بالمبيعات ما هي 
 :تالية من السؤال الرئيسي تتار  األسئلة الارعية ال

 ما املقصود بالتنبؤ باملبيعات ؟ وفيما تكمن أمهيته؟ -
 يف ماذا تتمةل ذاذج التنبؤ احلديةة؟ -
 على أمنه أساس نقار  بني الطرق احلديةة للتنبؤ باملبيعات؟ -

 : االفتراضات 
 :وعلى أساس األسئلة الارعية نقدم االفرتاضات كإجابات مؤقتة تقبل الناي أو التأكيد وهي كما يلي 

لتنبذذذؤ باملبيعذذذات هذذذو توقذذذع املبيعذذذات يف املسذذذتقبلن وتكمذذذن أمهيتذذذه يف الت طذذذي  يف املسذذذتقبل علذذذى أسذذذاس ا -
 .النتيجة املتحصل عليها
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 .ذاذج االلدارن السالسل الزمنيةن بوكس جنكيز والشبكات العصبية: تتمةل ذاذج التنبؤ احلديةة يف  -
 .ديةة األخر  للتنبؤكل تنبؤ يكو  كبال هو أحسن تنبؤ من ضمن النماذج احل -

 
 :مبررات اختيار الموضوع  

يف بع  الت صصات باجلامعات وجتنب دراستها لصذعوبة بعذ  املقذاييس هبذان عذدم  ضعف الةقافة التنبؤية         
 .إملام املؤسسات االقتصادية على طرق التنبؤ بشكل صحي  وبالتايل ضعف الدقة يف التنبؤات خاصة يف املبيعات

 
 :مية الدراسة أهداف وأه

إ  اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة و اإلملام جبميع الطرق احلديةة للتنبذؤ باملبيعذات وهبذذا زيذادة يف تكذوي          
العلمذذي والتطلذذع علذذى يفذذاق جديذذدة مبنيذذة علذذى قواعذذد دقيقذذة والذذن تايذذدين باملسذذتقبل يف الدراسذذات العليذذا وحذذه يف 

و أفيذد بتكذذوي  اجلذذامعي هذذذان أمذذا عذذن أمهيذة الدراسذذة فهذذي إثذذراء للمكتبذذة بالدرجذذة اجملذال املهذذ  أي ذذا حيذذد أسذذتايد 
األوىل خاصذذة فيمذذا لذذب التنبذذؤ بالشذذبكات العصذذبية فذذاملراجع قليلذذة وشذذبه منعدمذذة فيهذذا باإلضذذافة إىل التنبذذؤ بنمذذوذج 

spss.20 ر تطور دائم وبالتذايل تطذور قد تكو  هنا  كتب هبذا الشأ  لكنها تبقى ناقصة نوعا ما أل  هلذا الربنام
 .وحداثة حه يف كياية التنبؤ به وعلينا مواكبة العصر بكل جديد حه يرتقى فكرنا وتزدهر أمتنا

 
 :حدود الدراسة 

تتمةل احلدود املكانية للدراسة هي وحدة تغذية األنعام التابعة جملمع تربيذة الذدواجن للغذرب مبسذتغامنن أمذا عذن        
 .باألشهر 2102إىل سنة  2103فكان  دراستها ممتدة من سنة احلدود الزمنية 

 
 :المنهج المستعمل 

 Excel, Spss.20, eviews 7لقذد اسذتعملنا يف الدراسذة املذنهر القياسذي التحليلذي باسذتعمال بذرامر        
 .واملنهر االستقرائي

 :تقسيمات البحث 
احتو  الاصل األول على ثالثذة مباحذد كانذ  حذول قسمنا ذةنا هذا إىل فصلني نظريني و فصل تطبيقين حيد  

التعريف بالتنبؤ وعموميات حول املبيعات باإلضافة إىل أساسيات التنبؤ باملبيعاتن أمذا عذن الاصذل الةذاين فقذد ضذمه 
طتلذذذف الطذذذرق احلديةذذذة للتنبذذذؤ مذذذن ذذذذاذج الذذذدار وسالسذذذل زمنيذذذة بنوعيهذذذا التمهيذذذد األسذذذي و بذذذوكس جنكيذذذز لي ذذذتم 

 بالشذذبكات العصذذبيةن وأخذذالا كذذا  للاصذذل التطبيقذذي مبحةذذني األول خذذبه مؤسسذذة الذذرتبب بالذذذكر أمذذا الاصذذل الةذذاين
 .املبحد الةاين فقد خصب لتطبيقات طرق احلديةة للتنبؤ ومقارنتها
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 :مرجعية الدراسة 
 هنذذا  دراسذذات سذذابقة قذذد تناولذذ  جذذزء فقذذ  مذذن ناذذس موضذذع ذةذذي هذذذا لكذذنهم امجعذذوا علذذى جتنذذب ذكذذر        

التنبذذؤ بالشذذبكات العصذذبية خاصذذة يف جامعذذات اجلزائذذر ذيذذد تنذذاول بوزيذذدمن أجذذد أمذذني اسذذت دام منهجيذذة بذذوكس 
ن لكن هدفه يف الدراسة كا  هدفذه هذو ( السميد)جنكيز للتنبؤ بالطلب على منتوجات الصناعة الغذائية يف اجلزائر 
هذذتم إال بالنتيجذذة الذذن توصذذل إليهذذا ومل يلذذمه ببذذاقي التنبذذؤ بالطلذذب رغذذم اسذذتعماله منهجيذذة بذذوكس جنكيذذز إال انذذه مل ي

أمذا عذن عذزمن سذهام فقذد عاجلذ  يف دراسذتها املقاربذة الكميذة يف ا ذاذ . الطرق احلديةذة للتنبذؤ أو حذاول املقارنذة بينهذا
لذذ  القذذرارات االداريذذة واهتمذذ  فقذذ  بالسالسذذل الزمنيذذة و االلذذدار وتلتاذذ  إىل طذذرق التنبذذؤ لتتعمذذق يف أمهيتهذذا وأمه

و خليذذدة دهلذذوم هذذي األخذذر  رغذذم تطرقهذذا إىل ذذذاذج االلذذدار و السالسذذل . هذذي االخذذر  الشذذبكات العصذذبية إامذذا
الزمنيذذة بأنواعهذذا يف التنبذذؤ إال أاذذا جتنبذذ  ذكذذر الشذذبكات العصذذبيةن ومذذن هنذذا نالحذذس توافذذق كذذل الدراسذذات السذذابقة 

وها جبميذذذع الطذذذرق احلديةذذذة للتنبذذذؤ ومل يقذذذوم باملقارنذذذة الذذذن الذذذذكر يف التنبذذذؤ بذذذبع  الطذذذرق احلديةذذذة للتنبذذذؤ ولكذذذن مل يلمذذذ
خ ع  هلا الدراسة الن قم  هبذا حيذد مل ينصذب اهتمذامي علذى نتيجذة التنبذؤ بقذدر صذحة هذذه النتيجذة وجودقذا 
.  هلذذذا السذذبب قمذذ  مبقارنذذة بذذني النمذذاذج احلديةذذة للتنبذذؤ إلكتشذذاف جذذودة التنبذذؤ ولذذيس جمذذرد نتيجذذة التنبذذؤ يف دراسذذن



 

 

 
          



 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول 

عموميات على التنبؤ 
بالمبيعات
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 :تمهيد   
 

كل مؤسسة اقتصادية تسعى إىل هقيق أكرب قذدر مذن األربذام بأقذل تكذاليف لكذن يذتم ذلذى فقذ  إذا كانذ         
لذى التنبذؤ ومبادئذه  تعتمد على أساليب علمية يف ا اذ قراراقا ومن أجل ذلى سنتطرق يف هذا الاصل إىل التعذرف ع

باإلضذذذذافة إىل تقنياتذذذذه متشذذذذعهبة األنذذذذوا  والذذذذن تسذذذذعى ملعرفذذذذة املسذذذذتقبل الذذذذذمن سذذذذيواجه مبيعاقذذذذان وبالتذذذذايل ال نسذذذذتطيع 
الوصذول إىل مرحلذذة التنبذذؤ باملبيعذذات إال بعذذد تقذدك ماذذاهيم لكذذل مذذن التنبذذؤ و التنبذؤ باملبيعذذات كذذل منهذذا علذذى حذذد  

املبحذد األول علذى  نا يفوحسب  ذلى ركز . العوامل الن قد تؤثر يف دقتها باملستقبللنربز أمهيتها يف عدة جوانب و 
التعرف على ماهية التنبذؤ واهلذدف مذن دراسذته وأنواعذه املتعذددةن أمذا عذن املبحذد الةذاين إحذورت الدراسذة يف تعريذف 

لذذن تعتمذذد عليهذذا القذذوة البيعيذذة املبيعذات وماهذذوم إدارقذذا الذذن هذذاول جاهذذدة توصذذيل منتجهذذا إىل املسذذتهلى واألسذذس ا
يذذتم الذذرب  يف املبحذذد الةالذذد بذذني التنبذذؤ و املبيعذذات لينبةذذق عنذذه أمهيذذة كبذذالة  التنميتهذذا و إرضذذاء مجيذذع زبائنهذذان وأخذذال 

تساعد املؤسسات على تطوير كيااا والتح ال ملواجهة أمن طارئ قد يصيبها مسذتقبال لتااديذه وبنذاء مسذتقبل واعذد 
 .وأهداف واضحة يف املستقبلهلا خبطى ثابتة 
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  ماهية التنبؤ  : األولالمبحث 
 

يعترب التنبؤ القاعدة األساسية للقيام بالعديد من العمليات اإلدارية وغالها من العمليات الن تقذوم هبذا املؤسسذة      
وعلذى هذذا األسذاس فتوقذع  .فهي تتعلق بتقدير الظواهر املستقبلية باالعتماد الارتات الزمنية يف املاضذي هلذذه الظذواهر

التغالات املمكن حدوثها من أجل ا اذ اإلجراءات فالتنبؤ يساعد علذى الت طذي  وا ذاذ القذرارات االقتصذادية وكذذا 
وتكذذذذو  هذذذذذه التنبذذذذؤات دقيقذذذذة تعتمذذذذد علذذذذى أسذذذذاس علمذذذذي منجذذذذي ذذذذذد وال إذذذذارس إاله مذذذذن قبذذذذل . إعذذذذادة صذذذذياغتها

ائف و أحوجهذذذا للتنبذذذؤ هذذذي إدارة املبيعذذذات حيذذذد هتذذذاج تنبذذذؤات علذذذى ومذذذن أبذذذرز الوقذذذ. املت صصذذذني يف هذذذذا اجملذذذال
 .مبيعاقا

 
 

 تعريف التنبؤ: المطلب األول 
 

هو عمليذة عذرض حذايل ملعلومذات مسذتقبلية باسذت دام معلومذات تارليذة بعذد دراسذة سذلوكها يف املاضذي كمذا أ      
  1.قراءة ملا سيكو  عليه املستقبل التنبؤ بنقطة أساسية وضرورية جلميع وسائل التسيال ألنه ميةل

 : وتعددت مااهيم التنبؤ بتعدد املاكرين االقتصاديني حيد نذكر من بني التعاريف مايلي   
التنبؤ هو توقع ألحداث املستقبل كذأ  نتنبذأ بكميذة اإلنتذاج للعذام املقبذل مذةالن حيذد تشذمل عمليذة التنبذؤ " -

 ".ها نتوصل إىل وضع افرتاضات للارتة املستقبليةدراسات إحصائية للارتات املاضيةن وعلى أساس

يعترب التنبؤ عنصرا مهما جلميع إجراءات التسيال إذ ميةل حكما على مذا يتوقذع أ  فصذل داخذل أو خذارج " -
     2".املؤسسة وحماولة هديد ما سيكو  عليه مجيع العناصر املؤثرة يف أداء املؤسسة

يلة ذات أمهيذذذة بالغذذذة يف تاسذذذال الظذذذواهر بعذذذ  الظذذذواهر االقتصذذذادية تعتذذذرب ذذذذاذج القيذذذاس االقتصذذذادمن وسذذذ     
فهذذذي عبذذذارة عذذذن معادلذذذة أو جمموعذذذة .والتنبذذذؤ بسذذذلوكها املسذذذتقبلي ألغذذذراض أمهههذذذا الربجمذذذة والت طذذذي  االقتصذذذادمن

باإلضذذذافة إىل جمموعذذذذة معلمذذذذات ( مسذذذذتقلة)وأخذذذذر  خارجذذذة ( تابعذذذذة)معذذذادالت تتشذذذذكل مذذذن متغذذذذالات داخليذذذة 
  3.ائيةن وإةل هذه املعادالت نظاما كامال لتشبيه طتلف نشاطات االقتصاد الوط ومقادير عشو 

                                                           
ن دراسة حالة مؤسسة ملبنة احل نة باملسيلة( االختيار بني ذوذج االلدار وذوذج السالسل الزمنية يف التنبؤ)يليات املااضلة بني النماذج يف التنبؤ ذجم املبيعات عاشور بدارن / أ  1

 .213ن ص 2103ن سنة 03املسيلةن العدد، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
مذكرة  رج لنيل شهادة املاسرت األكادميي  صب علوم اقتصادية فر  تقنيات كمية ، (SAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين)دراسة تنبؤية للمبيعات بوقروج نسيمةن  2

 .  38ن ص2102/2103مطبقةن جامعة عبد احلميد ابن باديسن مستغامنن دفعة 
 . 03ن ص 2101طبعة ثالةة منقحة ومزيدةن ديوا  املطبوعات اجلامعيةن اجلزائرن سنة لسالسل الزمنية وتقنيات التنبؤ القصير المدى، امولود حشما ن   3
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 4:ومن أجل القيام بعملية التنبؤ بشكل دقيق البهد من إتبا  ا طوات التالية

القيذام بدراسذذة الظذاهرة املعاجلذذةن وذلذذى مذن خذذالل هليذل السلسذذلة الزمنيذذة الذن تشذذتمل قذيم الظذذاهرة خذذالل   -1
 .متتابعة فرتات زمنية

 (.طول الارتة الزمنية)إجراء مقارنة دقيقة من أجل اختبار السلسلة الزمنية من حيد مدهقا  -4

 .إمكانية معرفة ما إذا كا  النموذج امل تار سيؤدمن إىل إعطاء النتائر ذات مستو  أعلى أم أدىن -3

ى باالسذذذتناد علذذذى كمذذذا أ  اكتشذذذاف نذذذو  املتغذذذالات لذذذه أمهيذذذة كذذذرب  يف عمليذذذات التنبذذذؤ اإلحصذذذائين وذلذذذ -2
االفذذرتاض القذذائم علذذى أ  السلسذذلة الزمنيذذة لذذن تغذذال مذذن سذذلوكها خذذالل فذذرتات زمنيذذة الحقذذةن إذ البذذد مذذن 
اإلملذذذام بطبيعذذذة السلسذذذلة الزمنيذذذة املذذذراد دراسذذذتها وإجذذذراء مقارنذذذة منطقيذذذة للتعذذذرف علذذذى طبيعذذذة النمذذذو و الذذذذمن 

  .   يساعدنا على اختيار النموذج األمةل

عيار التنبذؤ علذى أسذلوبني كمذي و نذوعين األسذلوب النذوعي ي ذم بذدوره جمموعذة مذن الطذرق تقذوم علذى ويعتمد م    
 5:ا ربة والرأمن الش صين أما األسلوب الكمي يعتمد على األساليب و الطرق اإلحصائيةن وي م

 :التنبؤ باست دام االقتصاد القياسي -

الات االقتصذذادية والتنبذذؤ بذذالقيم املسذذتقبلية للمتغذذال يهذذتم االقتصذذاد القياسذذي بقيذذاس العالقذذة بذذني طتلذذف املتغذذ
التابع أو الظاهرة موضو  البحدن ويعتمد االقتصاد القياسي يف التطبيق على النظرية االقتصاديةن وطتلذف 
األسذذاليب والطذذرق الرياضذذية واإلحصذذائيةن مةذذل االلذذدار الذذذايتن كمذذا أنذذه يسذذاعد علذذى تقذذدك تاسذذالات عذذن 

 .املتغال التابعالتغالات يف قيم 
 :التنبؤ باست دام السالسل الزمنية -

ويرتكذذذز التنبذذذؤ يف هذذذذه احلالذذذة علذذذى القذذذيم املاضذذذية ملتغذذذال مذذذا للتنبذذذؤ بقيمتذذذه املسذذذتقبليةن دو  تقذذذدك تاسذذذال 
  .للتغالات يف قيم املتغالن ويلجأ إىل هذا النو  من التنبؤ يف التنبؤ القصال املد 

استشذذراف حذذاالت وسذذلو  الظذذذاهرة يف )ؤ مب تلذذذف مااهيمذذه يعذذ  بشذذكل عذذذام ويف ماهذذوم يخذذرن التنبذذ         
فهذذو يعذذ  ماهومذذا واحذذدان أال وهذذو وصذذف . وقذذد يكذذو  تقذذديرا أو تكهنذذا أو توقعذذا(. املسذذتقبل القريذذب أو البعيذذد

 . حالة الظاهرة يف نقطة أو مدة زمنية معينة من املستقبل

رات ش صذذذية للباحذذذد أو االقتصذذذادمنن وقذذذد يكذذذو  مبنيذذذا علذذذى والتنبذذذؤ ميكذذذن أ  يكذذذو  تكهنذذذا مسذذذتندا علذذذى تصذذذو 
معلومات وبيانات حقيقية عن سلو  الظاهرة يف املاضذي وذلذى بتذأثال عوامذل معينذة وسذلو  حقيقذي يف احلاضذر مذع 

 6.توقعات عن السلو  املستقبلي للظاهرة تلى
                                                           

  .  20صمرجع سبق ذكره، بوقروج نسيمةن  4
التجارية  صب تسويقن جامعة احلاج   رن باتنةن دفعة  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستال يف العلوم، (دراسة حالة)أساليب التنبؤ بالمبيعات ن خليدة دهلوم  5
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 أهداف التنبؤ: المطلب الثاني
 

نشذذذال هنذذذا إىل وجذذذود . املتغذذذالات ذات األمهيذذذة بالنسذذذبة ملت ذذذذ القذذذرار مسذذذتقبلياإ  التنبذذذؤ يايذذذد يف هديذذذد قذذذيم         
نذذذوعني مذذذن التنبذذذؤ األول تذذذارلي اختبذذذارمن يسذذذت دم كاختبذذذار ملعرفذذذة دقذذذة تنبذذذؤ النمذذذوذج الرياضذذذي املصذذذمم عذذذن طريذذذق 

  7.مقارنة القيم املشاهدة مع التنبؤ  والةاين تنبؤ مستقبلي عملي ميداين ويتم بعد جنام األول
يتمةذذل اهلذذدف مذذن التنبذذؤ سذذواء ألغذذراض بيداغوجيذذة أو عمليذذة هذذو قيذذاس قذذيم مسذذتقبلية ملتغذذال داخلذذي كذذو          

اهلدف األساسي املنتظر من ذاذج السالسل الزمنيذة هذو هقيذق التنبذؤاتن بينمذا يكذو  هذدف رجذل األعمذال التنبئذي 
الوحذذدويني مذن هذذذه العمليذذة  مذذا يكذو  هذذدف االقتصذادينيحماولذة معرفذذة مقذدار مبيعاتذذه يف الشذهرين القذذادمني مذةال ك

  8.أي ا التنبؤ باملتغالات املهمة بالنسبة هلم كالدخل القومين االستهال  ومستو  التشغيل اخل
وقذذد أصذذب  التنبذذؤ يشذذغل حيذذزا كبذذالا مذذن فكذذر رجذذال األعمذذال ولكذذن االهتمذذام مل يعذذد قاصذذرا علذذى العذذاملني         

ىل املستشذايات أي ذا حيذذد أ  بع ذا منهذذا أصذب  مهتمذا بذذالتنبؤ بعذدد فحذوص الذذدم الذن سذذوف بالتجذارة بذل امتذذد إ
 .التذكارمن North Carolinaجتريها مةل مستشاى 

كما أ  احلكم علذى مسذتو  أداء التنبذؤ سذواء كذا  جيذدا أو سذيئا يعتمذد اعتمذادا كليذا علذى الغذرض املقصذود          
 . كبالا من الدقة يف التنبؤ بينما ال يستوجب األمر ذلى ألغراض أخر   من التنبؤ فهنا  أغراض تتطلب قدرا

عنثدما أوجثه حثديثي : "احلذائز علذى جذائزة نوبذل  Paul Samuelsonوكما جاء يف العبارة املشهورة لذذ         
عذ  ي Paulوكذا   إلى القائمين بمهمة التنبؤ العلمي، أؤكد على ضثرورة قيثامهم بدراسثة مثا لثديهم مثن بيانثات

أمذذرا بالغذذا يف األمهيذذة وهذذو أنذذه يتعذذني علذذى القذذائمني بتقيذذيم أمنه مذذن تقنيذذات التنبذذؤ أ  يقومذذوا ذسذذاب الاذذرق بذذني كذذل 
 . معلومة من ناحية و ما ينتظر أ  تؤول إليه تلى املعلومة بناءا على تقنيات التنبؤ من ناحية أخر 

نسا  عندما يذدرس الظذواهر االقتصذادية و فللهذا باسذت دام التنبؤ هدف النظرية االقتصادية ومبمارستها فاإل        
األسذذلوب اللا ذذي والرياضذذي والقياسذذي مذذا هذذي إال حماولذذة الكتشذذاف طبيعذذة الظذذاهرة وعواملهذذا ا ذذددة وتذذأثال هذذذه 

 :العوامل وغالها من التحليالت و الدراسات النظرية و التطبيقية الن تتجسد مهمتها يف اآليت 
ومولذذداقا  البيانذذات و املعلومذذات علذذى سذذلو  الظذذاهرة والظذذواهر والعوامذذل املرتبطذذة هبذذا مجذذع أكذذرب قذذدر مذذن -1

 .وحمازاقا ومؤثراقا وقوة ذلى

 .اكتشاف القوانني والعالقات الن تتحكم يف سلو  هذه الظاهرة -4

قذذذة اسذذذت دام املعلومذذذات والقذذذوانني واملاذذذاهيم والعالقذذذات لتوجيذذذه سذذذلو  الظذذذاهرة ملصذذذلحة البشذذذر وهذذذي طري -3
 .است دام التحليل املوضوعي يف اإلدارة املوضوعية أو املعيارية للظاهرة

                                                                                                                                                                                     
ن (التنبؤ و اإلختبارات القياسية من الدرجة الةانية)مشاكل االقتصاد القياسي التحليلي نوليد إمساعيل السياو. د.أو  إبراهيم جوادصائب جواد . فيصل ماتام شلوفن د. د.أ  6

 .23ن ص 2114ن -عما -هلية للنشر و التوزيعن اململكة األردنييةالطبعة العربية األوىلن األ
 .08-07ن ص مرجع سبق ذكرهمولود حشما ن  7   
     .208ن ص نفس المرجع السابق  8   
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فاإلنسا  بدو  معلومات عن املستقبل مةلذه مةذل الذذمن يسذال يف درب . وهذا ذد ذاته يقع من خالل التنبؤ        
 .ال نور فيه هبذا سيت ب  بشكل عشوائي وقد يصل إىل هدفه لكن بأضرار وخسائر قد تكو  جسيمة

أمذذا عنذذدما يكذذو  الذذدرب منذذالا فإنذذه يكذذو  ذو حريذذة أكذذرب يف احلركذذة والسذذال بشذذكل أسذذر  ممذذا كذذا  عليذذه يف         
حالة الظلمة إضذافة إىل هكمذه بسذاله بشذكل انسذيام وكلمذا زادت اإلنذارة زادت درجذة التأكذد عنذده وبالتذايل حريتذه 

 .يف احلركة والسال والتقدم
ملعلومذذذذات املؤكذذذذدة بقذذذذدر مذذذذا و الذذذذن تتذذذذي  لرنسذذذذا  احلركذذذذة وتوجيذذذذه الظذذذذاهرة لذذذذو أهدافذذذذه فذذذالتنبؤ هذذذذو تلذذذذى ا        

من سلو  الظاهرة الن ليسذ  لذه القذدرة علذى ( الرباغماتية) املستقبلية ويف أقل احلاالت فائدة هو االستاادة الناعية 
 .  التحكم هبا ملصلحته أي ا

فإنذه يسذتطيع ( قذاهرة غذال مذتحكم فيهذا) من سلع بالنو  والكميذة فلو عرف منتر ما سينتجه اآلخرو  مةال        
 .أ  يت ذ قراراته ا اصة باإلنتاج و إدخال اجلديد ليكو  منافسا وليحقق أهدافه بنسبة تأكيد عالية

وعنذذدما يعذذرف املسذذتهلى أ  سذذعر سذذلعة مذذا سذذالتاع مسذذتقبال ويكذذو  مبقدرتذذه أ  يشذذرتمن حاليذذا مبدخراتذذه مذذا         
 .ه أ  يكايه لارتة طويلة الستهالكه أو للم اربة و هقيق األربام وهكذاميكن

ومعرفذذة سذذلو  الظذذاهرة مذذا هذذي إال حماولذذة علميذذة وجذذادة يف االسذذتاادة القصذذو  مذذن مذذوارده املتاحذذة لتحقيذذق         
   9.أهدافه بوعي وسالسة ومعرفة مؤكدة مبستقبله

 
 
 
 

 

 أنواع التنبؤ : المطلب الثالث 
 

لقذذد تطذذورت تقنيذذات التنبذذؤ بشذذكل كبذذال ممذذا جعذذل اختيذذار األسذذلوب املالئذذم يف التقذذدير مسذذألة صذذعبة حيذذد         
كمذذا أ  للتنبذذؤ عذذدة معذذايال للتصذذنيف املعتمذذدة . 10لكذذل تقنيذذة قذذروف طتلاذذة لالسذذت دام لتعطذذي نتذذائر أكةذذر دقذذة 

 :نذكر منها مايلي 
 

      :أسلوب التنبؤ -1

                                                           
 . 33-32ن ص مرجع سبق ذكرهشلوفن  فيصل ماتام. د.أ  9

ن مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستال يف تسيال املؤسساتن (حالة مستشفى حي البير بقسنطينة دراسة)نظام الموازنات التقديرية في التسيير اإلستشفائي الطيب ساي ن   10
 .58-54نص 2114-2115جامعة منتورمنن قسنطينةن 



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

حيذذد كذذاله منهمذذا ي ذذم العديذذد الطذذرق للتنبذذؤ فاألسذذلوب الكمذذي يعتمذذد علذذى  هنذذا  أسذذلوبني الكمذذي والنذذوعي
 :وي م 11الطرق واألساليب اإلحصائية

 
 :ذاذج االقتصاد القياسي - أ

تعتمد هذه النماذج يف قياس وتاسال العالقذة بذني املتغذالات اسذتنادا إىل النظريذة االقتصذادية بشذأ  املتغذالات 
تاسذال دالذة االسذتهال  بواسذطة الذدخل املتذام مذع ثبذات : التذابع نمةذال الن تدخل يف تاسال سلو  املتغذال 

 :العوامل األخر  
C = a + b Y+U  ن حيد أC االستهال ن وYالدخل املتام نU عنصر عشوائي. 

وتتطلب هذه النماذج هديد النظرية االقتصادية ا اصة مبوضو  البحد وصياغة النمذوذج رياضذيا مذع مجذع 
  12.مبتغالات النموذج مث نقوم بتقدير النموذج واختباره ليست دم يف التنبؤالبيانات ا اصة 

 
 13:طريقة املس  األسي البسي    - ب

و تت ذذمن املزايذذا (   R.G. Brown)مذذن طذذرف بذذراو   1191وضذذع  تقنيذذة املسذذ  األسذذي يف سذذنة 
 :التالية 
وكذذذذذلى القيمذذذذة  Xtة ال هتذذذذاج إىل  ذذذذزين  معلومذذذذات كةذذذذالة ويكاذذذذي معرفذذذذة القيمذذذذة الاعليذذذذة األخذذذذال  -

 .αوكذلى قيم  Stالتقديرية األخالة 

 .تعطي أوزانا طتلاة ومتنازلة بدءا من القيمة الاعلية وذلى وفقا ملتوالية هندسية -

 .tتأخذ بعني االعتبار كل البيانات الاعلية السابقة بدءا من الارتة  -

 .ديرية القادمةسهلة االستعمال ويكاي تشغيل يلة حاسبة يدوية لتحديد القيمة التق -

مرنذة حيذد ميكذذن تشذغيلها بطريقذذة يليذة عنذذدما ال يطذرأ أمن تغيذال علذذى املعطيذات كمذذا ميكذن تكيياهذذا  -
 .يف حالة حدوث تغالات طارئة يف البيانات اإلحصائية

 :ويكتب ذوذج التقدير هلذه الطريقة وفق املعادلة التالية          
                            

 : حيد 
  St+1   إةل التقدير للارتةt+1. 
   Xt  القيم الاعلية للارتةt. 

                                                           
 .27ص . مرجع سبق ذكرهن خليدة دهلوم  11
 .4-5راب  بلعباسن فعالية التنبؤ باست دام النماذج اإلحصائية يف ا اذ القراراتن ص   12
 .57-58نص نفس المرجع السابقساي ن الطيب   13



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

    α  1   :ثاب  التلميس >  α  >  0 . 
 

 :السالسل الزمنية  -جذ
إ  اهلذذدف األساسذذي لدراسذذة وهليذذل السالسذذل الزمنيذذة هذذو توضذذي  وهديذذد املكونذذات اهليكليذذة للسلسذذلة الزمنيذذة     
ن تقذذذدير وقيذذذاس ذذذذوذج االلذذذدار الذذذذمن تتطذذذور وفقذذذه هذذذذه (بذذذات املومسيذذذةن الدوريذذذة و العشذذذوائيةاالجتذذذاه العذذذامن التقل)

السلسذذلة عذذذال الذذزمن وكذذذذلى اسذذذت دام املعلومذذات ا صذذذل عليهذذا مذذذن أجذذذل إجذذراء االسذذذتطال  واحلصذذول علذذذى قذذذيم 
  14.تقديرية للسلسلة يف املستقبل

 15: اذج السالسل الزمنية ويف هذا اجملال البد أ  نارق بني ثالث أنوا  من ذ
 .النموذج العشوائي للسلسلة الزمنيةن وهو النموذج الذمن ال فتومن إال على املركبة العشوائية: النو  األول  -

ذذذوذج االجتذذاه العذذام للسلسذذلة الزمنيذذةن وهذذو النمذذوذج الذذذمن فتذذومن علذذى مركبذذة االجتذذاه العذذام : النذذو  الةذذاين  -
 .إضافة إىل املركبة العشوائية

املركبذة العشذوائيةن مركبذة االجتذاه العذام واملركبذة : وهو النموذج الذمن فتومن على كل املركبذات : و  الةالد الن -
 . الاصلية

أما عذن األسذلوب النذوعي ي ذم بذدوره جمموعذة مذن الطذرق الذن تعتمذد يف التقذدير بصذورة عامذة علذى يراء ا ذرباء 
ويلجذذذذأ إليهذذذذا عنذذذذد التنبذذذذؤ بذذذذالظواهر الذذذذن ال تتذذذذوفر فيهذذذذا . واألشذذذذ اص ذومن ا ذذذذربة الواسذذذذعة بالظذذذذاهرة املدروسذذذذة

 17:ومن تقنيات التنبؤ النوعية نذكر التقنيات التالية . 16املعطيات أو تتوفر ولكن بشكل غال كايف
 :االستقصاء   - أ

قذدف إىل التعذرف علذى رأمن ذومن الشذأ  وا ذربة وتوقعذذاهم يف بعذ  األنشذطة االقتصذادية لغذرض التنبذؤ بذذبع  
تذذتم مذذن خذذالل اسذذتبيا  خصذذب لذذذلى . االقتصذذادية كذذالتنبؤ باجتاهذذات السذذوق ومعذذدالت الت ذذ م املؤشذذرات

 .يوز  وجيمع إما عن طريق املراسلة أو بتكليف فريق عمل يقوم جبمع املعلومات ا اصة باالستطال 
 
 : طريقة دلاي  - ب

االعتمذذاد علذذى رأمن عذذدد مذذن  مذذن الطذذرق الشذذائعة يف الواليذذات املتحذذدة واليابذذا  واألسذذاس يف تلذذى الطريقذذة هذذو
ا ذذذرباء ع مجعهذذذم بدقذذذة واملذذذزج والتنسذذذيق بذذذني يرائهذذذم بشذذذأ  تنبذذذؤاقم للمواضذذذيع البحذذذد مث التوصذذذل لذذذرأمن واحذذذد 

 .جلميع الق ايا املطروحة
 

                                                           
  .270نص 2100الطبعة الةانيةن ديوا  املطبوعات اجلامعيةن اجلزائرن ، (دروس ومسائل محلولة )االقتصاد القياسي مكيد علين    14
 .057ص. 2118الطبعة األوىلن دار ا لدونيةن اجلزائرن اإلحصاء التطبيقي مع تمارين ومسائل محلولة، جالطو جياليلن   15
  .58-54 صمرجع سبق ذكرهن الطيب ساي ن  16
 .7راب  بلعباسن مرجع سبق ذكرهن ص   17



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 :طريقة السيناريوهات  -جذذذ
نهمذا وباعتبذذار أ  األحذذداث والتصذرفات وبتحديذد مجيذذع الذرواب  القائمذذة بي: إ  السذيناريو يتكذو   مذذن عنصذرين 

مذذذا ميكننذذذا مذذذن توقذذذع . األحذذذداث ال تقذذذع منعزلذذذة عذذذن بع ذذذها الذذذبع  فإاذذذا تذذذرتب  مذذذن خذذذالل عمليذذذة ديناميكيذذذة
 . األحداث يف املستقبل وفقا لرتتيبها و تسلسلها يف املاضي

 
 : صيغة التنبؤ   -2

 18:هنا  نوعا  من التنبؤ القياسي وفقا للطريقة املست دمة للتنبؤ ومها 
 
 :بنقطة  التنبؤ - أ

وهذذو تنبذذؤ يقصذذذد بذذه إعطذذذاء قيمذذة واحذذدة فقذذذ  للحذذدث املتوقذذذع أو احلذذدث املسذذتقبلي واملقصذذذود هنذذا أ  املتغذذذال 
وال توجذذد هلذذا احتمذذاالت أخذذر  مةذذل التنبذذؤ بقذذيم الذذدخل القذذومي ( YF)التذذابع سذذيأخذ قيمذذة مسذذتقبلية واحذذدة 

 .مليار دينار 40كأ  يكو    4010للعام 
 
 : التنبؤ بارتة  - ب

مليذذار دينذذار  44و  11و تقذذدر أكةذذر مذذن قيمذذة للمتغذذال التذذابع مسذذتقبال كذذأ  يكذذو  الذذدخل القذذومي بذذني هنذذا أ
أو  %19حيد يكو  هنا  حد أدىن متوقع للذدخل القذومي وحذد أعلذى لذه باحتمذال . وذلى بنسبة ثقة معينة

 . وهكذا 11%
 
 : فترة التنبؤ  -3

 19: ويقسهم التنبؤ من ناحية املدة الزمنية إىل 
 

 :نبؤ بعد التحقق الت - أ

وهو التنبؤ أو التوقع ا اص بقيم املتغذال التذابع يف فذرتة تاليذة للاذرتة الذن ع تقذدير النمذوذج خالهلذا أو يف          
فذرتة تكذذو  فيهذا بيانذذات فعليذة متاحذذة عنهذا وتسذذت دم هذذه التنبذذؤات ملقارنذة البيانذذات الاعليذة مذذع تلذى املتنبذذأ هبذذا 

 .وتعطي إمكانية إلعادة النظر فيهوالتحقق من صحة النموذج 
 :التنبؤ قبل التحقق  - ب

                                                           
 .31-28ص مرجع سبق ذكره، وليد إمساعيل السياون . د.أو  صائب جواد إبراهيم جواد. فيصل ماتام شلوفن د. د.أ  18

 . 31نمرجع سبق ذكرهن صسياووليد إمساعيل ال. د.أو  صائب جواد إبراهيم جواد. فيصل ماتام شلوفن د. د.أ   19 



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

وهذذذي تعتذذذ  بذذذالتنبؤ بأرقذذذام املتغذذذال التذذذابع مسذذذتقبال علذذذى أسذذذاس البيانذذذات واملعلومذذذات ا اصذذذة باحلاضذذذر           
يف عذام  4004واملاضي ذيد ال تكو  فيها أيذة قيمذة مذن قذيم هذذا املتغذال قذد هققذ  مةذل قيذاس الذدخل العذام 

1111. 
 

 :التنبؤ وفق درجة التأكد  -4

 20:وفيه هو اآلخر نوعا  مها التنبؤ املشروط و غال املشروط يتمةل كل منهما فيما يلي

 

 :التنبؤ املشروط  - أ

وهذذي تنبذذؤات تكذذو  فيهذذا أحذذد املتغذذالات التاسذذالية الذذن يذذتم التوقذذع علذذى أسذذاس غذذال معروفذذة علذذى وجذذه          
. هي أو  مينها فإذا مذا هقذق الت مذني أو التنبذؤ هققذ  التنبذؤات بالظذاهرة التأكيد وإذا جيب ا  يتم التنبؤ هبا

يبقى جمهوال ويذتم التنبذؤ بذه هذو اآلخذر فذإ  هققذ  قيمتذه املسذتقبلية هققذ   4040فالدخل القومي حه عام 
قيذق الذدخل الظاهرة املرتبطذة هبذا ولذيكن االسذتهال  فقيمذة االسذتهال  املسذتقبلية تكذو  مرتبطذة أو مشذروطة بتح

 .القومي املستقبلي
 
 :التنبؤ غال املشروط  - ب

مةذذل البيانذذات النامجذذة )ويكذو  التنبذذؤ هنذذا علذذى أسذاس معلومذذات مؤكذذدة متاحذذة عذذن املتغذالات التاسذذالية          
 (عن التنبؤ بعد التحقق أمن ااا تنبؤات غال مشروطة

 
 
 21:درجة الشمول  -5

 :ج املست دمة وتقسم إىل جزئنيوهو التنبؤ وفق عدد من املعادالت أو النماذ 
 .التنبؤ مبعادلة أو ذوذج واحد - أ

   .لتنبؤ بأكةر من معادلة أو ذوذج - ب

 
 
 
 

                                                           
 .30ن مرجع سبق ذكرهن صوليد إمساعيل السياو. د.أو  صائب جواد إبراهيم جواد. فيصل ماتام شلوفن د.   20
 .32ن مرجع سبق ذكره ن صوليد إمساعيل السياو. د.أو  صائب جواد إبراهيم جواد. فيصل ماتام شلوفن د.   21



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 عموميات حول المبيعات: المبحث الثاني 
 

فمذذن أهذذم وقذذائف . تقذذوم املنشذذإت بذذإدارة النشذذاط البيعذذي مذذن أجذذل هقيذذق اهلذذدف أو األهذذداف البيعيذذة        
وجيذذب . يذة والصذذناعية وقياذة البيذذع والذن تعذذ  تصذريف املنتجذذات الذن تتعامذذل فيهذاالذن تقذذوم هبذا املنشذذإت التجار 

عدم ا ل  بني ماهوم وقياة البيع وماهوم التسويق فهذا األخال هو النشاط األكذرب الذذمن يت ذمن العديذد مذن 
 .منها وقياة البيع ةالوقائف التسويقي

 
 

 مفهوم المبيعات : المطلب األول 
          

نتيجذة بيذع منتجاقذا يف ( نقذدا أو باألجذل)يقصد باملبيعذات املنشذأة اإليذرادات الذن هصذل عليهذا الشذركة         
وقذد يقصذد باملبيعذات مبيعذات منذتر معذني أو مبيعذات منطقذة (.عذادة سذنة ماليذة)السوق خالل فرتة زمنية معينذة 

 (. يوم أو أسبو  أو شهر)بيعية معينة أو مبيعات رجل بيع معنيه أو مبيعات فرتة زمنية معينة
خالل فرتة زمنيذة معينذة فإاذا ( اإليرادات)وحيد قدف إدارة املبيعات إىل هقيق رقم معني من املبيعات         

هذو ( اإليذرادات)إذ إ  اهلذدف مذن هقيذق رقذم معذني مذن املبيعذات . جيب أ  تأخذ يف االعتبار عنصذر التكذاليف
 : ا سائر وفق املعادلة التالية وتتحدد األربام أو . 22هقيق الرب 

 التكاليف –( اإليرادات)المبيعات ( = الخسائر)األرباح                              
تعتذذرب السذذلعة ككيذذا  مذذادمن مذذع مواصذذااقا الشذذكلية العنصذذر األول واألساسذذي لتكذذوين املذذزير التسذذويقين        

العامذذة يف  ااديذذة وغذذال املاديذذة املتاحذذة لذذو هقيذذق املؤسسذذة ألهذذدافهإذ أاذذا القلذذب ا ذذر  واملوجذذه لكافذذة املذذوارد امل
البقذاء واالسذذتمرار والنمذذو وهقيذذق املزيذذد مذذن األربذذام وإةذل السذذلعة مبذذا تت ذذمنه مذذن منذذافع أو فوائذذد الطذذرف األول 

املعادلذذةن  مذن املعادلذذةن بينمذذا ميةذذل إشذذبا  حاجذذات ورغبذذات املسذذتهلكني يف السذذوق املسذذتهدفة الطذذرف الةذذاين مذذن
ن وتصذذذنهف 23حيذذذد أ  العالقذذذة بذذذني الشذذذركة واألسذذذواق تذذذتم مذذذن خذذذالل املنتجذذذات الذذذن تقذذذوم الشذذذركة بتقذذذدميها

سذذلع اسذذتهالكية وسذذلع صذذناعية ومعرفذذة مشذذرتمن السذذلعة فذذدد نوعيتهذذا فذذإذا كذذا  املشذذرتمن : املبيعذذات إىل نذذوعني 
الذذمن يشذرتمن السذلعة ألغذراض االسذتهال  هو املستهلى النهائي فتلى السلعة اسذتهالكية ألنذه ذلذى الشذ ب 

 24.فتلى من السلع الصناعية يالش صي أو البين وليس للمتاجرة وإذا كا  املشرتمن هو املستعمل الصناع

                                                           
 . 81هن ص 0228املؤسسة العامة للتدريب التق  وامله ن اململكة العربية السعوديةن ، (إدارة المبيعات)مبادئ التسويق ن اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهر  22
وزيع والطباعةن عما  الطبعة الةانيةن دار املسالة للنشر والت مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق،مصطاى سعيد الشيخن .عبد الباس  حسونةن د.زكريا أجد عزامن د.د  23

 .085ن ص 2118ن األرد 
 .088مصطاى سعيد الشيخنناس املرجع السابقن  ص .عبد الباس  حسونةن د.زكريا أجد عزامن د.د  24
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  25:وتت من السلع االستهالكية أربعة أنوا  هي   
 

 : السلع امليسرة  -1

ر عنذذذد شذذذرائه بذذذدو  مجذذذع معلومذذذات يطلذذذق علذذذى املنذذذتر امللمذذذوس الذذذذمن يشذذذعر املسذذذتهلى بالراحذذذة واليسذذذ        
إضافة معلومات زائدة عنهن عادة ما يكو  احلاجة إليها بانتظام وسهولة استبداهلا بأمن بديل يخر وتتميذز أي ذا 
بذذأ  أسذذعارها من ا ذذة واملسذذتهلى علذذى اسذذتعداد لقبذذول أيذذة عالمذذة جتاريذذة مذذن العالمذذات التجاريذذة ملنذذتر ناسذذه 

املذواد الغذائيذةن الصذحف  ومذن أمةلذة هذذه السذلعالتجاريذة األكةذر تذوافرا يف السذوق وبالتايل يقوم بإشرتاء العالمذة 
اخل وذلذذى أل  هذذذه السذذلع ليسذذ  كبذذالة ...اليوميذذةن مذذواد التنظيذذفن األجهذذزة الكهربائيذذة كاملصذذابي  الكهربائيذذة

 .احلجم والتتأثر بشكل كبال باجتاهات املوضة
 

 :سلع التسوق  -4

لموس أو املذادمن الذذمن يرغذب املسذتهلى يف مقارنذة جودتذه وسذعرهن ومذن أمةلذة سذلع يطلق على املنتر امل        
التسذذذذذوق املالبذذذذذس الذذذذذن تتماشذذذذذى مذذذذذع خطذذذذذوط املوضذذذذذةن األثذذذذذاث واألجهذذذذذزة الكهربائيذذذذذة الرئيسذذذذذية باإلضذذذذذافة إىل 

 .الكماليات
 

 :السلع ا اصة  -3

يال قويذذذذان والذذذذذمن يتذذذذوافر لديذذذذه وهذذذذو املنذذذذتر امللمذذذذوس الذذذذذمن يا ذذذذل املسذذذذتهلى عالمتذذذذه التجاريذذذذة تا ذذذذ        
االستعداد لق اء وق  طويل وبذل اجلهد الكايف يف هديذد موقذع العالمذة التجاريذة املرغذوب فيهذان وهذي السذلع 
الذذن إتلذذى خصذذائب فريذذدة أو اسذذم ماركذذة معروفذذة وتذذوز  مذذن خذذالل عذذدد حمذذدود جذذدا يف حمذذالت التجزئذذة ومذذن 

 اخل...ماركات حمددة من السياراتالساعات الةمينةن : أمةلة السلع ا اصة 
 

 :السلع غال املنشودة  -2

تعد السلع غال املطلوبة منتجا مل يصب  املستهلى على درايذة بذه بعذد كمذا هذو احلذال يف السذلع اجلديذدة         
أطذر السذيارات امل صصذة : أو سلعة يعرف عنها لكنه مل ياكر بشرائها إال حلل مشكلة طارئة ومن أمةلة ذلذى 

اخل وهنذذذا ...امها علذذذى اجلليذذذدن السذذذيارات الكهربائيذذذةنالتأمني علذذذى احليذذذاةن طاايذذذات احلريذذذق وامل ذذذالتالسذذذت د
 . فتاج املستهلى بع  التشجيع على إشبا  تلى احلاجة وهنا يظهر دور مندوب البيع

 :أما عن السلع الصناعية فتنقسم إىل قسمني هي 

                                                           
  .072-071نفس المرجع السابق، ص مصطاى سعيد الشيخن .عبد الباس  حسونةن د.زكريا أجد عزامن د.د  25
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 :السلع اإلنتاجية املباشرة  -1

ع الن يتم استعماهلا يف عملية التصنيع لتشكل جذزءا مذن مكونذات املنذتر النهذائين وتنقسذم وهي السل          
  26:هي بدورها إىل مخسة أنوا  تتمةل فيما يلي 

 
  :  املواد األولية واألجزاء  -أ 

املعذذاد ن الكيماويذذاتن املنتجذذذات : هذذي املذذواد الذذن تذذدخل يف إنتذذاج السذذلع النهائيذذذة ومذذن أمةلذذة ذلذذى           
 اخل...الزراعية

 
 :املعدات الرئيسية  -ب 

هذذي معذذدات باهظذذة الذذةمن وطويلذذة األجذذل أليذذة مؤسسذذة ويذذتم تصذذنيعها حسذذب الطلذذب وأحيانذذا يلتذذزم           
البذذذائع خبذذذدمات مذذذا بعذذذد البيذذذع مةذذذل الرتكيذذذب والتذذذدريب اإلجبذذذارمن لجشذذذ اص الذذذذين يسذذذتعملو  هذذذذه األجهذذذزة 

التجهيذذذذذذزات اآلليذذذذذذةن مولذذذذذذدات الكهربذذذذذذاء الكبذذذذذذالة ووحذذذذذذدات : ا واإلصذذذذذذالم والصذذذذذذيانة الدوريذذذذذذة وكأمةلذذذذذذة عنهذذذذذذ
 اخل...الكمبيوتر

 
 :القطع واملكونات  -ج 

وهذذي السذذلع اجلذذاهزة الذذن تذذدخل يف خذذ  التجميذذع أو هتذذاج لذذبع  العمليذذات التحويليذذة الداخلذذذة يف           
 اخل...األسال ن الكوابل و قطع الكمبيوتر:  اإلنتاج ومن األمةلة على ذلى 

 
 :املواد التحويلية  -د 

عادة ما تدخل املواد التحويلية يف عملية اإلنتذاج ولذيس مذن السذهولة إييزهذا يف املنذتر النهذائي ألاذا ال           
الوقذذذودن املذذواد الكيماويذذذة : تذذدخل يف إنتذذاج السذذذلعة ولكنهذذا تسذذذاعد يف ذلذذى كمهمذذذات للتشذذغيل ومذذذن أمةلتهذذا 

 اخل...والزيوت
 
 :زاء املصنعة املواد واألج  -ه 

تدخل السلع التجارية الن تصذب  جذزءا مذن املنذتر النهذائي بعذد أ  تذتم معاجلتذه يف فئذة املذواد واألجذزاء                
يذذتم هويذذل احلديذذد ا ذذام إىل صذذلبن : املصذنعة و تلذذف عذذن املذذواد ا ذذام باملعاجلذذة الذذن إذذ  عليهذا وكأمةلذذة عذذن ذلذذى 

 اخل ...من يصب  جزءا من ا بزالغزل إىل أقمشةن الدقيق الذ

                                                           
 .078-075، ص ص  مرجع سبق ذكره مصطاى سعيد الشيخن.حسونةن د عبد الباس .زكريا أجد عزامن د.د  26
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 :السلع اإلنتاجية غال املباشرة -4

 27:وتنقسم هي األخر  إىل ثالث أنوا  تتمةل فيما يلي
 

 :املعدات غال األساسية يف الصناعة -أ 

يشذذمل هذذذا النذذو  مذذن املنتجذذات املعذذدات الذذن تسذذتعمل يف عمليذذة اإلنتذذاج ولكنهذذا ال تذذدخل يف صذذناعة         
الت احلاسذذبة واآلالت الكاتبذذة وغالهذذا مذذن املعذذدات املكتبيذذة و هذذي جمذذرد إكسسذذوارات يذذتم املنذذتر النهذذائي كذذاآل

شراؤها بشذكل روتيذ  يكذو  انهذا رخذيب ومتذوافرة يف ا ذالت وال هتذاج  ذدمات مذا بعذد البيذع كمذا هذو األمذر 
 .يف املعدات الرئيسية

     
 :املواد االستهالكية  -ب 

كية يف تسذذهيل عمليذذة اإلنتذذاج ولكنهذذا ال تشذذكل عنصذذرا رئيسذذيا مذذن عناصذذر ينحصذذر دور املذذواد االسذذتهال         
اخل وهذي مذن احتياجذات طتلذف املؤسسذات التصذنيعية وا دميذة ...املنتر النهائي كمذواد التنظيذف و الذدهانات 

 .ويتم شراءها من مصادر عديدة وبكميات كبالة بشكل روتي 
 

 :ا دمات الصناعية  -ج 

. دمات غذذال ملموسذة بالشذكل املذذادمن ولكنهذا تشذكل عنصذرا مهمذذا مذن عناصذر أمن عمذذلتعتذرب هذذه ا ذ        
ومذذن األمةلذذة علذذى ذلذذى ا ذذدمات املاليذذةن القانونيذذةن اإلداريذذة وا اسذذبية وقذذد تقذذوم بعذذ  املؤسسذذات بتذذوفال هذذذه 

 .       ا دمات داخليا أو تقوم بالتعاقد مع جهات خارجية للقيام هبا مقابل أجور معينة
 مفهوم إدارة المبيعات: لمطلب الثاني ا

         
هذذذي اجلهذذذة املسذذذؤولة عذذذن القيذذذام بأعمذذذال الت طذذذي  والتنايذذذذ عذذذن بذذذرامر البيذذذع الش صذذذي املصذذذمم إلجنذذذاز        

 .وهقيق األهداف البيعية للمؤسسة
 .وضع األهداف والسياسات البيعية:  طي  النظام البيعي  -1

 .تنايذ النشاطات البيعية -4

 .على جهود رجال البيع اإلشراف -3

  .الرقابة على النشاطات البيعية -2

                                                           
 .081-078، ص ص  مصطاى سعيد الشيخن مرجع سبق ذكره.عبد الباس  حسونةن د.زكريا أجد عزامن د.د  27
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خاصذذذة كذذذا  االهتمذذذام بالسذذذلع االسذذذتهالكية  1141بعذذذد هسهذذذن التجذذذارة ا ليذذذة وا ارجيذذذة وبعذذذد أزمذذذة         
العامة مما أوجب على املؤسسات البحد علذى أسذواق أخذر  لتصذريف منتجاقذا وهنذا قهذرت خذدمات مذا بعذد 

 :ملرحلة بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ البيع وإيزت هذه ا
 .قهور األسواق وا دمات احلرة -1

 .قهور القوانني من طرف الدولة -2

  :من أهم احللول الن جاءت حلل هذه املشاكل 
 .تطوير الوضعية التجارية -1

 .الدفع من التوزيع غال الش صي للمبيعات وكذلى استعمال العالقات العامة -2

 .تطوير البحد التجارمن -3

ن التجذذاريني مبذذديرمن املبيعذذات واسذذتعمل ينذذذا  رجذذل البيذذع يف الواليذذات املتحذذدة ملعرفذذة أذواق تغذذال املذذديري -4
 28.املستهلكني

  29: ومن خالل هذا فقد اتسم  إدارة املبيعات مبااهيم عديدة منها 
 

 :املاهوم التقليدمن  -1

ت ذذذ  ذلذذذى مذذذن خذذذالل التعريذذذف إ  املاهذذذوم التقليذذذدمن إلدارة املبيعذذذات كذذذا  مرادفذذذا إلدارة القذذذوة البيعيذذذة وي      
 طذذي  وتوجيذذه ورقابذذة نشذذاط : )الذذذمن وضذذعته اجلمعيذذة األمريكيذذة للتسذذويق حيذذد تذذر  أ  إدارة املبيعذذات هذذي 
 . البيع وهديد معداقم وخطوط سالهم واإلشراف عليهم ومنحهم املكافإت

 
 : املاهوم اإلدارمن  -4

اواة بينهذذذا وبذذذذني طتلذذذف اإلدارات املوجذذذذودة باملؤسسذذذذة  إ  اتسذذذا  مذذذذدلول إدارة املبيعذذذات أد  إىل املسذذذذ          
اخل فأصذذذبح  إذذذر جبميذذذع مراحذذذل العمليذذذة اإلداريذذذة مذذذن تنظذذذيمن  طذذذي  ...كذذذالتموينن اإلنتذذذاجن املذذذوارد البشذذذرية 

 .ورقابة على أعمال البيع
علذذذذذى السياسذذذذات الرئيسذذذذذية الواجذذذذب "وحسذذذذب هذذذذذذا املذذذذدخل فذذذذذإ  إدارة املبيعذذذذات تعذذذذذرف علذذذذى أاذذذذذا           

 . املستصنع ا اذها لتصريف منتوجه إىل أ  لرج من املصنع وحه يصل إىل املستهلى
 

 :املاهوم اهليكلي  -3

                                                           
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، ENADة مجمع إدارة القوة البيعية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمواد التنظيف والصيانزروقي إبراهيمن   28

 .41ن ص 2118/2101ن تلمسا ن سنة ديف العلوم االقتصادية  صب تسيالن جامعة أبكر بلقاي
 .42زروقي إبراهيمن ناس املرجع السابقنص  29
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وتعرف على أاذا اإلدارة املت صصذة يف اهليكذل التنظيمذي والذن تتذوىل مجيذع األعمذال املتصذلة بتصذريف           
 . ني التنظيمية واإلداريةاملنتوج على أساس كااءة العناصر الن تعمل هبا من الناحيت

هتذذل إدارة املبيعذذات مكانذذا ممتذذازا يف اهليكذذل التنظيمذذي للمؤسسذذات الصذذناعية والتجاريذذة ويرجذذع ذلذذى           
العذذذرتاف رجذذذال األعمذذذال باحلاجذذذة املاسذذذة إىل دراسذذذة وقذذذائف التسذذذويق وإىل ارتاذذذا  درجذذذة املنافسذذذة داخذذذل كذذذل 

االهتمام هبا كلما كربت املؤسسات الن يشرف عليهذا رجذال األعمذال ويزداد  .صناعة وبني الصناعات امل تلاة
فقد تشرف املؤسسة ناسها على تنظذيم ورقابذة مبيعاقذا أو أ  تعهذد بعمليذة التوزيذع . وزاد إنتاجها واتسع سوقها

وتتوقذذف عمليذذة االختيذذار علذذى عوامذذل عذذدة تتعلذذق مبقذذدرة املستصذذنع . إىل مؤسسذذات مت صصذذة يف هذذذه العمليذذة
 .دارية والتنظيمية و املالية وعلى العرف السائد بالنسبة للتجارة أو الصناعة املعنيةاإل

ميكذذن القذذول بصذذاة عامذذة أ  أمهيذذة إدارة املبيعذذات خذذالل النصذذف قذذر  املاضذذي كانذذ  يف تزايذذد مسذذتمر           
 30.حه أصبح  من أهم العوامل الن تساعد املؤسسات على هقيق أهدافها

 31:د مره التطور يف ماهوم إدارة املبيعات مبرحلتني أساسيتني مها وق          
 

 : املرحلة األوىل  -1

وقذد كذا  ماهذوم إدارة املبيعذات هنذا موجهذا مبسذؤوليات بيذع وتصذريف اإلدارة املوجهة باملاهوم البيعذي التقليذدمن  
بيعذات كانذ  حمصذورة يف إدارة وما صاحب هذا التوجه مذن تبعيذة يف الذدور الذذمن تقذوم بذه إدارة امل. ما ع إنتاجه

 :القو  البيعية بكل ما تنطومن عليه هذه العملية من أنشطة كا  أبرزها 
 .اختيار وتعيني مندوم البيع -

 . تدريب مندوم البيع وتطوير مستويات إنتاجيتهم -

 .مكافأة مندوم البيع وإدارة أجورهم ورواتبهم -

 .ئهماإلشراف والرقابة على مندوم البيع وتقييم أدا -

 

 :املرحلة الةانية  -4

وقذد نذتر عذن ذلذى . اإلدارة املوجهة باملاهوم احلذديد للتسذويقن والذذمن ارتكذز علذى ضذرورة إنتذاج مذا ميكذن بيعذه
  .أدوار ومهام جديدة أمام إدارة املبيعات كا  عليها االطال  هبا للقيام باملسؤوليات اجلديدة
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 تنمية القوة البيعية : المطلب الثالث 
 

نظذذرا ملذذا تتسذذم بذذه أمهيذذة القذذوة البيعيذذة للمؤسسذذة أصذذبح  تلعذذب دورا متناميذذا يف توسذذيع دائذذرة التبذذادل                
 32:فلذذذذذذاهم طبيعة القوة البيعية بوضوم نتطرق ألهم التعاريف الن تستند إليها . وحلقة اإلنتاج على السواء

عذذذو  مبهمذذذة أساسذذذية تذذذع القاسذذذم املشذذذرت  بيذذذنهم وهذذذي تعذذذرف علذذذى أاذذذا جمموعذذذة مذذذن األشذذذ اص يطل               
العملية البيعية أو السعي إىل بيع منتجات املؤسسة با ذل االتصذال املباشذر مذع العمذالء ا تملذنين املذوزعني ومذؤثرمن 

 . الشراء
التجاريذذة  وكمذذا تعذذرف القذذوة البيعيذذة أو شذذبكة البيذذع علذذى أاذذا جمموعذذة مذذن األشذذ اص التذذابعني للوحذذدة               

 .املوكلني باالتصال الش صي مع املشرتمن احلايل وا تمل
وتعرف كذلى على أاا تلذى اجملهذودات الش صذية الذن تذذل بغذرض إقنذا  املشذرتمن علذى شذراء سذلعة                

 .  أو خدمة يتم الرتوير هلا
بالبيع وإثارة الطلبن أو مبعذ  يخذر هذي القوة البيعية عبارة عن جمموعة األش اص التجاريني املكلاني           

جمموعة أش اص لديهم قوة البيذع أو تسذهيل بيذع املنتجذات ملؤسسذة مذا مذن خذالل االتصذال املباشذر مذع الزبذائن 
 .ا تملني
وعليه ميكن تعريف القوة البيعية على أاا وسيلة من وسائل تذروير املبيعذات الذن تت ذمن مقابلذة رجذل           
تهلى أو املشذرتمن الصذناعي وجهذا لوجذه بغذرض تعرياذه خبصذائب السذلعة أو ا دمذة وإقناعذه بشذرائها البيذع للمسذ

و تلف وسيلة القو  البيعية عذن أنشذطة تذروير املبيعذات األخذر  كذاإلعال  مذةال يف إمكانيذة الذتحكم يف نوعيذة 
ها حذه توافذق قذروف موقذف البيذع املعلومات الن يتبادهلا رجل البيع مع املستهلى أو املشرتمن الصذناعي وتعذديل

فيمكن لرجذل البيذع مذةال مالحظذة رد فعذل املسذتهلى للمذنهر البيعذي املسذت دم فذإ  الحذس اسذتمرار العميذل مبذا 
 .يقول أمكنه االستمرار يف هذا املنهر وإال أصب  ملزما بتغياله ملالئمة قروف املستهلى

صذذية مبعذذ  أاذذا قذذتم بذذالرتكيز علذذى فذذرد معذذني أو عذذدد قليذذل كمذذا تعتذذرب القذذوة البيعيذذة مذذن الوسذذائل الش            
مذذذذن األفذذذذراد للوصذذذذول إىل هذذذذدف اإلقنذذذذا  بالشذذذذراء وذلذذذذى علذذذذى خذذذذالف طذذذذرق الذذذذرتوير األخذذذذر  الذذذذن ترمذذذذي إىل 
 .االتصال بعدد كبال من املستهلكني كاإلعال  والن يصعب عند است دامها إتاحة االهتمام مبستهلى معني

ة إدارة القذذوة البيعيذذة تعتمذذد علذذى دقذذة توصذذيف مهذذام البيذذع ووضذذع مواصذذاات القيذذام هبذذان فمذذن إ  فاعليذذ          
الواجب هليل الواجبات واملسؤوليات الن تتطلبها كل مهمذة وتصذل إىل جمموعذة املذؤهالت الذن جيذب أ  يتمتذع 

ومذذدة احلاجذذة إىل بذذرامر هبذذا كذذل رجذذل بيذذع للقيذذام هبذذذه املهذذام وكذذذلى فذذدد التوصذذيف املااضذذلة بذذني املتقذذدمني 
       33.تدريبية
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

ولتنمية القوة البيعيذة تقذوم إدارة املبيعذات بتطذوير ذوثهذا يف الاذرص البيعيذة و الذن قذدف إىل اكتشذاف           
فذذرص جديذذدة للبيذذع والتعذذرف علذذى إمكانيذذة التوسذذع يف السذذوق والبحذذد عذذن مسذذتهلكني جذذدد وهذذو مذذا يكذذو  

كما قدف هذه البحوث أي ذا إىل حماولذة االحتاذاا بذاملركز السذوقي . سلع اجلديدةموضو  االهتمام بالنسبة لل
للمشذذرو  واحلاذذاا علذذى عمالئذذه احلذذاليني وذلذذى باكتشذذاف السذذلع املنافسذذة مذذةال واحتمذذاالت هذذول املسذذتهلكني 

ملذذذذزير إليهذذذا حذذذه يتسذذذذ  للمؤسسذذذة مواجهذذذة مةذذذذل هذذذذه احلذذذاالت بالقيذذذذام بإدخذذذال أيذذذة تغيذذذذالات يف السذذذلعة أو ا
 34.التسويقي مبا فتويه من سياسات سلعية وتروجيية وسعرية

وقد ركزت مرحلة املاهوم البيعي للتسويق على أ  املستهلى يشرتمن من سلع املنظمذة إذا كذا  هنالذى           
ت جمهودات البيع الش صية وغال الش صية من قبل املنظمة وبالتذايل كلمذا اهتمذ  املنظمذة بذاجلهود البيعيذة زاد

مبيعذات الشذذركة وبذذدأت هذذه املرحلذذة نتيجذذة السذذتمرار التقذدم والتطذذور التقذذ  الذذمن حذذدث يف عمليذذات التصذذنيع 
م وأد  ذلى إىل اختااء قاهرة سوق البائعني لعذدد كبذال مذن السذلع  1129وخاصة بعد احلرب العاملية الةانية 

ام املنظمذات هبذذه املرحلذة بكيايذة تعريذف هذذا وا دمات الن كان  مظهرا مألوفا يف املراحل السذابقة وبذدأ اهتمذ
 :الكم الكبال من السلع ومن أبرز خصائب هذه املرحلة 

 .الرتكيز على القو  البيعية لتصريف املنتجات وهقيق أقصى حجم ممكن من املبيعات -1

 .الرتكيز على ضرورة تصريف الاائ  من اإلنتاج -4

 .شراء املنتجاتالقيام باحلمالت الرتوجيية إلقنا  املستهلكني ب -3

 .قهور سوق مشرتين حيد الطلب أقل من العرض -2

          35 .بيع ما ع إنتاجه -9
مبا أ  مندوب البيع هو العنصر الاعال يف القو  البيعية فإذا أردنذا تنميذة هذذه األخذالة وتطويرهذا فعلذى           

 36:ني ما يلي املؤسسات حسن اختيار مندوم البيعن ومن مزايا االختيار اجليد للمندوب
 . اي  معدل دورا  العمل وبالتايل  اي  تكلاة البحد عن مندوم البيع واختيارهم وتدريبهم -1

 .هسني فرص هقيق أرقام مبيعات عالية مبا ينطومن عليه من زيادة يف األربام -4

سذهم يف أ  مندوب البيع الناج  يعترب حلقة فعالة يف منظومذة عالقذة املؤسسذة مذع مجهذور عمالئهذان ممذا ي -3
  .بناء عالقة متميزة معهم ويؤدمن إىل هسني صورة املؤسسة يف أذهاام

 
   

 أساسيات التنبؤ بالمبيعات: المبحث الثالث 
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

     
يعذذذذد التنبذذذذؤ باملبيعذذذذات مذذذذن أهذذذذم الوقذذذذائف يف املؤسسذذذذات والشذذذذركات والذذذذن تبذذذذ  علذذذذى أسذذذذاس ماضذذذذيها            

ل شذذركة ال تعتمذذد علذذى هذذذه التقنيذذة قذذد تتسذذبب بأضذذرار جسذذيمة أو وحاضذذرها لتقذذدير مذذا ستصذذل لذذه باملسذذتقبلن فكذذ
صعوبات جتعل من قراراقا عشوائية وقد تذؤدمن هبذا إىل اإلفذالس و الذدمار وقذد تصذل ألهذدافها لكذن بعذد عنذاء لعذدم 

ارات ثبات املسار الذمن تسال عليذهن لكذن الشذركات الذن تعتمذد علذى التنبذؤ يف مبيعاقذا تكذو  أهذدافها واضذحة والقذر 
الذذن تتبعهذذا تعذذود بذذالناع علذذى الشذذركة وقذذد تصذذل إىل هقيذذق ضذذعف أرباحهذذا أو علذذى األقذذل  طذذي املشذذاكل الذذن قذذد 
تواجهها باملستقبل كت ايف فاتورة التكذاليف إذا كانذ  إيراداقذا سذتقل وتوقعهذا بذديو  يصذعب تسذديدها أو تذؤدمن 

عاقذذا فتسذذتطيع إنتذذاج أكذذرب قذذدر ممكذذن لتحقيذذق أقصذذى إىل إفالسذذها والعكذذس إذا كانذذ  سذذتتنبأ بطلذذب كبذذال علذذى مبي
 . رب 
 
 

 تعريف التنبؤ بالمبيعات: المطلب األول 
 

يعذذرف التنبذذؤ باملبيعذذات بأنذذه تقذذدير لكميذذة أو قيمذذة املبيعذذات مذذن منذذتر معذذني أو جمموعذذة مذذن املنتجذذات الذذن          
وتشذتمل عمليذة التنبذؤ باملبيعذات علذى تقذدير كميذة . قبلميكن أ  تقوم املنشأة ببيعها خالل فرتة زمنية معينة يف املسذت

ويف هذذا السذياق البذد مذن اإلشذارة إىل أ  كذل . وقيمة املبيعات املتوقعذة خذالل فذرتة زمنيذة حمذددة( أمن عدد وحدات)
مذذا ميكذذذن أ  تقدمذذه دراسذذذات التنبذذذؤ بالطلذذب هذذذو العمذذذل علذذى تقليذذذل نسذذبة ا طذذذأ ا تمذذذل يف تقذذدير حجذذذم الطلذذذب 

كما أ  است دام األساليب العلمية احلديةة يف التنبؤ وكذلى دقة البيانات واملعلومذات يسذاعد علذى  اذي    .املتوقع
 .درجة ا طأ ا تمل يف التنبؤ بالطلب

ومن ناحية أخر  فإ  عدم الدقة يف نتائر التنبؤ باملبيعات إذا يذنجم عذن عذدم الدقذة يف هديذد العالقذة بذني          
ثرة على عملية التنبؤ أو عذن عذدم كاايذة املعطيذات اجملمعهذة عذن الظذاهرة املدروسذةن وقذد تذنجم أي ذا عذن املتغالات املؤ 

طويلذذة زاد هذامخل ا طذأ يف التنبذؤن وهلذذا جيذذب أ   اطذول الاذرتة الذن يذتم عنهذا التنبذذؤن فكلمذا كانذ  الاذرتة املتنبذأ عنهذ
        37.نشأة والظروف ا يطة هبايكو  السقف الزم  لارتة التنبؤ حمددا حسب طبيعة نشاط امل

حماولذذذذة لتقذذذذدير مسذذذذتو  املبيعذذذذات املسذذذذتقبلية وذلذذذذى باسذذذذت دام ويعذذذذرف أي ذذذذا التنبذذذذؤ باملبيعذذذذات علذذذذى أنذذذذه          
املعلومذذات املتذذوافرة عذذن املاضذذي واحلاضذذرن وبالتذذايل فذذإ  التنبذذؤ هذذو حماولذذة مذذن املؤسسذذة ملعرفذذة املسذذتقبل بعيذذو  املاضذذي 

نبؤ ليس حساب دقيق للمستقبل بقدر ما هو تقدير مب  على أسس فنية وعلميةن وبالتايل فهو أي ذا والت. واحلاضر
والتنبذؤ بذذلى لذيس . ليس نو  من الت مني الذمن ال يرتب  بنظام مرتب أو مقاييس موضذوعية هذدد صذورة املسذتقبل
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 ذربةن وإذذا هذذو مذزير متكامذل للعلذذم جمذرد إجذراء جمموعذة مذذن احلسذابات والتقذديرات عذذن صذورة املسذتقبل مبعزلذة عذذن ا
والان واحلكم الش صي املطلوب لدراسة ووضع االفرتاضات الن يتم وضع التنبؤ على أساسهان خاصذة وأ  عمليذة 

  38. التنبؤ هي مرشد رئيسي يف سلو  إدارات وأقسام املنشأة عند  طيطها للمستقبل
أو نصذذيب الشذذركة مذذن السذذوق الكليذذةن أمذذا إمكانيذذات املبيعذذات ويقصذذد بذذالتنبؤ باملبيعذذات هذذو التنبذذؤ ذصذذة          

فهذذذي النسذذذبة ا تمذذذل الوصذذذول إليهذذذان وعذذذادة مذذذا تقذذذوم املؤسسذذذة بذذذالتنبؤ مببيعاقذذذا يف ضذذذوء دراسذذذة العوامذذذل و املذذذؤثرات 
 39.الداخلية و ا ارجية وفقا لطرق علمية حمددة

قديذة أو ماديذة خذالل فذرتة معينذة مسذتقبليةن وتبعذا  طذة ويعرف أي ا بأنه تقدير حلجذم املبيعذات بوحذدات ن         
تسذذذويقية موضذذذوعة يف جمموعذذذة مذذذن الظذذذروف االقتصذذذادية واالجتماعيذذذةن وغالهذذذا مذذذن العوامذذذل ا ارجيذذذة عذذذن أوضذذذا  

   40.املؤسسة وقروف والن جيرمن التنبؤ مببيعاقا
فة أنشطة املؤسسة سذواء كانذ  جتاريذة أو صذناعية تعترب عملية التنبؤ باملبيعات الزناد الذمن تقدم بواسطته كا        

فاذذي حالذذة املؤسسذذات التجاريذذة فذذإ  التنبذذؤ باملبيعذذات وتقذذديرها ميةذذل قاعذذدة املعلومذذات الذذن تسذذتند إليهذذا . أو خدميذذة
فبنذذذذذاءىا علذذذذذى هذذذذذذه املعلومذذذذذات تسذذذذذتطيع إدارة املشذذذذذرتيات مذذذذذن هديذذذذذد املذذذذذواد واألصذذذذذناف . اإلدارة يف كافذذذذذة األنشذذذذذطة

مذذن حيذذد )ا امل تلاذذة الالزمذذة أمذذا إدارة األفذذراد فإاذذا تسذذتطيع أ  هذذدد احتياجذذات املؤسسذذة مذذن األفذذراد مبجموعاقذذ
كذذذلى احلذذال يف املؤسسذذات ا دميذذةن فذذإذا اسذذتطاع  التنبذذؤ مببيعاقذذا التقديريذذةن فذذإ  اإلدارات ( األعذذداد واملذذؤهالت

أمذذا يف املؤسسذذات الصذذناعية فذذإ  . ة مسذذتلزمات العمذذلاملعنيذذة تسذذتطيع هديذذد احتياجاقذذا مذذن األفذذراد واألجهذذزة وكافذذ
العمليذذة تذذزداد أمهيذذة حيذذد يقت ذذي األمذذر أكةذذر مذذن تذذوفال مسذذتلزمات اإلنتذذاج مذذن املذذواد والتجهيذذزات واألفذذراد بذذل إ  

            41.الت طي  للعمليات اإلنتاجية وجدولة برامر اإلنتاج تعترب عمليات يف غاية األمهية
 

 

  بالمبيعات  أهمية التنبؤ :المطلب الثاني
 

إ  التنبؤ يعد أهم وأول ا طوات الن جيب ا اذها قبل املشرو  يف أيذة عمليذة إداريذة أو تنظيميذة فمذن املهذم         
جدا التنسيق اجليد و اجلدهمن هلذه العمليةن حيد تعد إدارة املبيعات يف مقدمة طتلف اإلدارات والذن جيذب أ  تذويل 
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

التنبؤ أكةذذذر مذذذن الوقذذذائف األخذذذر ن وك طذذوة أوىل االهتمذذذام بذذذاحلجم املتنبذذذ  بذذذه مذذذن املبيعذذذاتن كمذذذا اهتمامذذا أكذذذرب بذذذ
 42.يتطلب املرور بعدة مراحل للحصول على ذوذج حمكم للتنبؤ

 إال . للتنبؤ أمهية كبالة يف التسيال األمةل لوقائف املؤسسة وذلى بتحقيق أهدافها وعقلنة است دام مواردها       

الطذذرق والتقنيذذات تبقذذى مسذذاعدة يف عمليذذة ا ذذاذ القذذراراتن وجيذذب علذذى املسذذال اسذذتعمال خربتذذه وجتربتذذه يف  أ  هذذذه
  43.توجيه احللول املقرتحة باستعمال هذه الطرق يف التسيال اإلسرتاتيجي ملؤسسته

 44:هقيق ما يلي  وقدف املنظمة عند است دامها ألحد ذاذج التنبؤ باملبيعات بطريقة علمية سليمة إىل        
يعذذد التنبذذؤ باملبيعذذات األسذذاس األول للت طذذي  لكافذذة األنشذذطة اإلداريذذة يف املنظمذذةن حيذذد ميةذذل األسذذاس  -

 اخل...الذمن تنبةق منه بقية ا ط  الارعية يف املنظمة مةل ا طة التسويقية وخطة التمويل وخطة اإلنتاج

 .ناس الارتةميكن من خالل التنبؤ باملبيعات تقدير األربام خالل  -

 .يعترب األساس عند ا اذ القرارات التسويقية مةل قرارات التسعالن الرتويرن التوزيع واإلنتاج -

يسذذاعد التنبذذؤ باملبيعذذات علذذى هديذذد الطلذذب املتذذوق مذذن املنذذاطق البيعيذذةن وبالتذذايل توزيعهذذا علذذى رجذذال البيذذع  -
 .بشكل أكةر عدالة وموضوعية

 .يد احلصب البيعية لرجال البيععند هد( بل يعترب األساس)يساعد  -

 .يساعد على توقع الصعوبات الن ستواجه املنظمة مستقبال وبالتايل اإلعداد ملواجهتها -

يعترب أساسا لنشاط الرقابة يف املنظمة فبدو  تنبؤ باملبيعات ال ميكن هديد حصب بيعية وبالتذايل ال ميكذن  -
بيعذذذات ال ميكذذذن تقذذذدير األربذذذامن وبالتذذذايل هديذذذد موازنذذذة  تقيذذذيم أداء رجذذذال البيذذذعن كمذذذا أنذذذه بذذذدو  التنبذذذؤ بامل

 .تقديرية للمنظمة

يسذذاعد علذذى هديذذد تكلاذذة التسذذويق وتوزيذذع التكذذاليف التسذذويقية وذلذذى علذذى أسذذاس القذذدرة املاليذذة املتوقعذذة  -
 .للمنظمة من خالل توقع املبيعات

 45:و تكمن أمهية التنبؤ باملبيعات أي ا فيما يلي
 .لن تليب حاجات ورغبات املستهلكني وفقاى للمؤشرات ا اصة الجتاهات الطلبتقدك املنتجات ا -
 .است دام املوارد املتاحة لد  املنظمة يف إنتاج املنتجات الن تقع عليها الطلب يف السوق -
 .وضع امليزانيات التقديرية للمبيعات -
 .ة والبيعيةيعترب األساس يف الت طي  يف جممل أنشطة املنظمة اإلنتاجية والتسويقي -
 .تقدير اإليرادات ا تمل احلصول عليها يف املستقبل -
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 .تقدير تكاليف األنشطة الن سوف يتم تنايذها  -
هديذذد األسذذعار بالشذذكل الذذذمن يتسذذم وطبيعذذة السذذوق وقذذدرات املسذذتهلكني وذلذذى وفقذذاى لريذذرادات والتكذذاليف   -

 .املتوقعة
 .توقعةهديد أوجهة اإلنااق على ضوء مؤشرات املبيعات امل -
هديذذد نقذذاط البيذذع وحصذذة كذذل نقطذذة مذذن املبيعذذات املتوقعذذةن األمذذر الذذذمن يسذذاعد علذذى هديذذد الناقذذات البيعيذذة   -

 .لكل نقطة
 .هديد ناقات الرتوير الالزم إنااقهان وذلى وفقاى للمبيعات املتوقعة -
 .املتوقعةمراقبة نشاط إدارة املبيعات ورجال البيع ومعرفة مد  كااءقم يف تنايذ املبيعات  -

ومذذع أمهيذذة الذذدور الذذذمن يسذذهم بذذه التنبذذؤ باملبيعذذات يف  طذذي  االسذذرتاتيجية التسذذويقية فذذإ  فاعليذذة هذذذه         
باإلضذافة إىل مذا ميكذن أ  ياذرزه التقذدم . العملية تتحدد بالظروف االقتصادية ا تمل أ  تسود السوق مستقبال

معاجلذة املعلومذاتن حيذد ترتاذع درجذة الدقذة املتوخذاة يف  التكنولوجي من معطيات تساعد على رفذع كاايذة نظذم
وإذا كا  من شأ  عدم االستقرار يف األوضا  االقتصادية أ  يؤثر على عمليذة التنبذؤ سذلبا فذإ  . عمليات التنبؤ

ة التطورات التكنولوجية يف جمال الكمبيوتر واست داماتهن كذا  هلذا وال يذزال دورىا هاميفذا يف هسذني مسذتويات الدقذ
     46.فيما فصل عليه امل ططو  من معلومات

 
 

 العوامل المؤثرة على التنبؤ بالمبيعات: المطلب الثالث 
 

 47: عدة تارعات و تقسيمات نذكر منها مايلي  لعوامل املؤثرة على عملية التنبؤ باملبيعات      
 

 :  مستو  الدخل   -1

لشذذرائية مل تلذذف السذذلع وا ذذدمات والذذذمن يذذنعكس علذذى يذذؤثر مسذذتو  دخذذل الاذذرد بشذذكل كبذذال علذذى قدرتذذه ا      
إ  ارتاذا  دخذل الاذرد يعذ  الزيذادة يف قدرتذه الشذرائية وملذا كذا  .  حجم الطلب املسذتقبلي مل تلذف السذلع وا ذدمات

الارد فاول احلصول علذى أكذرب إشذبا  ممكذن عنذد إناذاق دخلذه فإنذه سذوف يناذق دخلذه للحصذول السذلع وا ذدمات 
 .دخله احلالية مل يكن قادراى على امتال  هذه السلع  وا دمات يف قل دخله السابقيف قل قروف 
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 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

   :العوامل االجتماعية والةقافية  -4

إ  التطذذذذور االجتمذذذذاعي والةقذذذذايف ذات تذذذذأثال علذذذذى األذذذذذاط االسذذذذتهالكية ألمن جمتمذذذذع وبالتذذذذايل قهذذذذور أذذذذذاط         
هذذذذذا يعذذذذ  االجتذذذذاه لذذذذو االسذذذتهال  سذذذذلع جديذذذذدة و لذذذذي عذذذذن جديذذذدة أو الت لذذذذي عذذذذن أذذذذذاط االسذذذذتهال  القدميذذذة و 

 .استهال  سلع أخر  أصبح  ال تتماشى مع املستو  االجتماعي والةقايف اجلديد
 

 :  العوامل اجلغرافية  -3

ت للعوامل اجلغرافية كمناخ واملنطقذة اجلغرافيذة مذن أثذر علذى الطبيعذة السذلعة الذن تبذا  وعلذى مسذتويات املبيعذا             
وسذائل التدفئذة ) لقسم كبال من السلع حيد كما هو معروف بذأ  الطلذب علذى قسذم مذن السذلع يرتاذع يف بعذ  املنذاطق

ملنذذاطق بذذاردة أو وسذذائل التربيذذد يف املنذذاطق احلذذارة لذذذلى  علذذى القذذائم بعمليذذة التنبذذؤ األخذذذ هبذذذه التذذأثالات اجلغرافيذذة علذذى 
 .بلي هلاطبيعة املنطقة التنبؤ ذجم املبيعات املستق

 
 :الارتة الزمنية   -2

إ  عامل الزمن يلعب دوراى مهماى ومؤثراى يف عملية التنبذؤ باملبيعذات حيذد كمذا هذو معذروف بذأ  عمليذة التنبذؤ              
( األجذذل البعيذذد)تكذذو  أسذذهل وأكةذذر دقذذة مذذن التنبذذؤ لاذذرتات زمنيذذة متباعذذدة ( األجذذل القصذذال)يف الاذذرتات الزمنيذذة القصذذالة 

عذذود إىل احتماليذذة التغذذال يف الظذذروف ا يطذذة املذذؤثرة علذذى كميذذة الطلذذب باألجذذل القصذذال والذذن تكذذو  أقذذل أثذذراى والسذذبب ي
 .واحتماالى مما يف األجل الطويل

 

 : التطورات التكنولوجية  -9

علذذى إنتذذاج إ  التطذذورات التكنولوجيذذة تلعذذب دوراى مهمذذاى مذذؤثراى يف عمليذذة التنبذذؤ وأ  هذذذه التطذذورات تذذنعكس              
لذذذذلى علذذذى القذذذائم .  منتجذذذات جديذذذدة ومتطذذذورة مبذذذا يتماشذذذى مذذذع التطذذذورات الكبذذذالة يف أذواق وحاجذذذات  املسذذذتهلكني

بعملية التنبؤ أ  يأخذ بنظر االعتبار التطور الذمن قد فدث على الصعيد التكنولوجي والتق  وبالتايل قهور سذلع بديلذة 
 .تمل على السلع الن تتعامل هبا املنظمةجديدة تؤثر على حسابات التوقع للطلب ا 

 
 :  درجة االستقرار االقتصادمن واالجتماعي  -6

إ  درجة االستقرار االقتصادمن واالجتماعي ذات أثر على الطلب علذى قسذم كبذال مذن السذلع وبالتذايل كلمذا          
لذذذى العكذذذس كلمذذذا كذذذا  الوضذذذع كذذذا  العوامذذذل االقتصذذذادية واالجتماعيذذذة أكةذذذر اسذذذتقراراى كلمذذذا سذذذهل عمليذذذة التنبذذذؤ وع
 .االقتصادمن واالجتماعي غال مستقر فإنه يصعب التوقع مبا سوف فدث من تغال



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 
 : شدة املنافسة   -7

إ  القذذائم بعمليذذة التنبذذؤ باملبيعذذات جيذذب أ  ي ذذع يف حسذذاباته حجذذم املنافسذذة املوجذذودة يف السذذوقن أسذذعار              
ا املنافسني مد  التطور التكنولوجي للمنافسذني وتقذدميهم السذلع خبصذائب جيذدة املنافسنين نوعية السلعة الن يتعامل هب

 .ومتطورة ميكن أ  هل حمل السلع الن يتعامل هبا املشرو 
 

 :درجة التعقيد  -1

وتقصد هنا بأ  الطلب علذى سذلعة مذا يتذأثر مبجموعذة مذن العوامذل متعذددة ولذيس بعامذل واحذد الذذمن ميكذن              
يذذه فذذإذا كذذا  الطلذذب علذذى السذذلعة مذذرتب  مبسذذتويات األسذذعار فقذذ  فإنذذه ميكذذن واحلالذذة هذذذه إةذذل هذذذه العالقذذة السذذيطرة عل

بشذذكل خطذذي أمن ميكذذن أ  يعذذرب عنهذذا بعالقذذة خطيذذة بسذذيطة وميكذذن أ  توضذذ  هبذذا حجذذم الطلذذب املتوقذذع مذذع مسذذتويات 
:  ة مذن املتغذالات تذؤثر املبيعذات املتوقعذة ومنهذااألسعار ولكن الواقذع لتلذف أل  الطلذب علذى منذتر مذا بتذأثال جمموعذة كبذال 

مسذذذتو  خصائصذذذهن وجذذذودة السذذذلعةن احلمذذذالت اإلعالنيذذذة والتغليذذذف والتعبئذذذةن أنذذذوا  منافذذذذ التوزيذذذعن مسذذذتو  ا ذذذدمات 
 .اخل فكلها عوامل تشرت  يف التأثال على رقم املبيعات املتوقع....املقدمة
 

 :درجة االستقرار السياسي -1

مذذا كانذذ  األمذذور السياسذذية مسذذتقرة كلمذذا سذذهل  عمليذذة التنبذذؤ وكلمذذا كانذذ  غذذال مسذذتقرة يصذذعب عمليذذة كل             
  .التنبؤ باملبيعات

 
  



 عموميات على التنبؤ بالمبيعات: الفصل األول 
 

 

 
 

 :خالصة 
 

من خالل الاصل الذذمن تطرقنذا لذه إطالعنذا علذى ماذاهيم عامذة حذول التنبذؤ و املبيعذات كأساسذيات للدراسذة         
ذذذذاذج التنبذذذؤ باملبيعذذذات ودراسذذذة جذذذودة التنبذذذؤ وكانذذذ  املبذذذادئ السذذذابقة الذذذذكر  الذذذن نقذذذوم هبذذذا والذذذن تتمةذذذل يف مقارنذذذة 

كممهذذد ملذذا سذذيأيت يف الاصذذلني الالهحقذذنين وأدركنذذا أمهيذذة التنبذذؤ يف إدارة املبيعذذات والذذن قذذد تذذؤدمن هبذذا إىل الذذتحكم يف 
يذذؤدمن إمهذذال هذذذه التقنيذذة ضذذمن قراراقذذا وضذذب  مشذذاريعها ومعرفذذة قذذدراقا و إمكاناقذذا للتقذذدم وتطذذوير مبيعاقذذا وقذذد 

إدارة املبيعات إىل العشوائية واالرجتالية يف ا اذ قراراقا وبالتايل عدم الوصول إىل ما تبتغيذه مذن أهذداف ونتذائرن كمذا 
أننذذا إطالعنذذا علذذى طتلذذف أنذذوا  تقنيذذات التنبذذؤ سذذواء كانذذ  كميذذة أو كيايذذة وغالهذذا مذذن التصذذنياات املتعذذددة للتنبذذؤ 

ر سن صذذب الاصذذل الةذذاين لنمذذاذج التنبذذؤ الكميذذة للتعمذذق أكةذذر يف هذذذه التقنيذذات ومعرفذذة طريقذذة كذذل وللتاصذذيل أكةذذ
.    واحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة منهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يف كيايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة التنبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤ



 

 

 
  



 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

نماذج التنبؤ



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 

  



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 
 

 :تمهيد 
 

أكةذذذذر يف بعذذذذدما تطرقنذذذذا يف الاصذذذذل األول لعموميذذذذات علذذذذى التنبذذذذؤ باملبيعذذذذات أصذذذذب  ملزمذذذذا علينذذذذا التعمذذذذق            
التعذذرف ودراسذذة ذذذاذج التنبذذؤ بشذذكل ماصذذل ودقيذذق حذذه نسذذتطيع الوصذذول إىل املرحلذذة االخذذالة مذذن املذذذكرة و لذذن 
حمملذذني مبجموعذذة مذذن املعذذارف و املهذذارات الذذن ستسذذاعدنا حلذذل اإلشذذكالية الذذن كنذذا قذذد طرحناهذذا يف مقدمذذة املذذذكرةن 

لتنبذؤ حيذد إحذور املبحذد األول حذول االلذدار بأنواعذه ومن أجل هذا قسمنا هذا الاصل حسب الطذرق احلديةذة ل
وقواعذذده ليليذذه يف املبحذذد الةذذاين كذذل مذذن بذذوكس جنكيذذز والتمهيذذد األسذذي إلنتماءمهذذا لذذناس العائلذذة وهذذي السالسذذل 

 .الزمنية مث ينارد املبحد الةالد بالشبكات العصبية
 

  



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 نماذج االنحدار: المبحث األول 
 

ية والقياسذذذية ا اصذذذة بذذذاملتغالات االقتصذذذادية اجلزئيذذذة منهذذذا أو الكليذذذة تعتمذذذد علذذذى النظريذذذة إ  الدراسذذذة اإلحصذذذائ      
االقتصادية حيد تعطينا هذه النظريذة فكذرة عذن العالقذة بذني املتغذالات االقتصذادية قيذد الدراسذة إال أاذا  ال ميكذن أ  

دمن معذذذني أل  العالقذذذة الذذذن جتمذذذع بذذذني يف واقذذذع اقتصذذذا; تعطذذذي أرقامذذذا ومؤشذذذرات حمذذذددة هلذذذذه العالقذذذة يف زمذذذن معذذذني
ويف هذا املبحد سنتطرق إىل التعذرف علذى . املتغالات االقتصادية قد تكو  خطية أو غال خطيةن طردية أو عكسية

 .طتلف أنوا  االلدار البسي  منها و املتعدد باإلضافة إىل طريقة املربعات الصغر  املعممة
 
 

 ار البسيطدراسة نموذج االنحد: المطلب األول 
 

وقذد يكذو  هذذا النمذوذج خطيذا أو . ذوذج االلدار البسي  هو النموذج الذمن يتكو  من متغال مستقل واحد      
  48.غال خطي ذيد يكو  خطي إذا كا  عبارة عن معادلة مستقيم وغال خطي إذا كا  عبارة عن منح 

بنمذجذذذة طتلذذذف النظريذذذات و االقرتاحذذذات النظريذذذة  كمذذذا أ  الدراسذذذات اإلحصذذذائية والقياسذذذية االقتصذذذادية قذذذتم       
حيذذذد أ  أول الدراسذذذات يف جمذذذال االلذذذدار ا طذذذي .املتعلقذذذة جبوانذذذب االجتماعيذذذة و البيولوجيذذذة واالقتصذذذادية خاصذذذة

 Francisيف جمذال العالقذات الوراثيذة مذن طذرف ( 0800-0722)البسي  قهرت يف بداية القر  التاسذع عشذر 
Galton  مث من طرفKarl Pearson.49 

إ  طتلف الظواهر ال تتطور بصاة عاوية بذل هنذا  مسذببات تذؤدمن هبذا إىل التغذال عذرب مراحذل وأوضذا  معينذةن       
 50:ولدراسة هذه الظواهر نتبع ا طوات التالية 

 .هديد املتغال التابع أمن الظاهرة املدروسة هديدا دقيقا -
 .ا ترتيبا تصاعديا حسب أمهيتهاهديد العوامل املؤثرة يف هذه الظاهرة وترتيبه -
 .اختيار العامل األكةر تأثالا يف هذه الظاهرة -
هديذذد نذذو  العالقذذة بذذني املتغذذال التذذابع واملتغذذال املسذذتقلن وذلذذى مذذن خذذالل كوكبذذة النقذذاط املتشذذكلة مذذن القذذيم  -

أو عكسذية أو السابقة للمتغذال التذابع و املسذتقلن فهذذه العالقذة إمذا أ  تكذو  خطيذة أو غذال خطيذةن طرديذة 
 .ال توجد عالقة

 (.خطية أو غال خطية)وضع الصياغة الرياضية لشكل العالقة  -

                                                           
 .08مكيد علين مرجع سبق ذكرهن ص   48
 .03ن ص جالطو جياليلن مرجع سبق ذكره  49
 .03جالطو جياليلن ناس املرجع السابقن ص  50



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 .وضع الشكل النهائي للنموذج مع فرضياته -
 .دراسة صالحية النموذج باستعمال األدوات اإلحصائية والقياسية -
 .هليل البواقي مع هسني النتائر املتحصل عليها -
 .جتريب النموذج -
           .عملية التنبؤ -

  51:يف االلدار البسي  تكتب العالقة العامة على الشكل 
          ………..(2.2) 

 Yهذذو املتغذذال التذذابعن أمذذا العنصذذر األخذذال مذذن املعادلذذة ميةذذل ا طذذأ يف تاسذذال  Yهذذو املتغذذال املسذذتقل و  Xحيذذد أ  
 : ومنه ميكن الكتابة انطالقا من العالقة السابقة 

                      
 52:واملعلمات ا اصة بالنموذج أعاله تتمةل عباراقا فيما يلي 

 

   
             

    
        

                             

 
                       

 53:والارضيات تتمةل فيما يلي 
 : األمل الرياضي لجخطاء معدوم  -0

                  
وتع  هذه الارضية أ  األخطاء ال تدخل يف تاسال املتغال التابعن إذ أاذا تعذرب عذن حذدود عشذوائية ال ميكذن قياسذها 

 .أو هديدها بدقة
ونعذذرب عنهذذا تتعلذذق بذذافرتاض ثبذذات تبذذاين األخطذذاء أو تشذذتتهان وهذذو مذذا يعذذ  أ  تبعةرهذذا حذذول املتوسذذ  ثابذذ   -2

 :رياضيا 
    

                    
 

 :ال يوجد ارتباط بني األخطاء املرتكبة على مشاهدات طتلف عناصر العينة ونعرب عنها رياضيا كما يلي  -3
                             

                                                           
 .0ن ص 0883ديوا  املطبوعات اجلامعيةن اجلزائرن نظرية االقتصاد القياسي سلسلة في دروس االقتصاد، فروخي مجالن .أ   51
   .023ن ص 2112ن -األرد  –ن عما  والتوزيع الطبعة األوىلن الوراق للنشر مقدمة في اإلقتصاد القياسي،حممد صاحل تركي القريشين . د.أ  52
 .2 -0سبق ذكرهن ص فروخي مجالن مرجع .أ  53



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 .ميكن السيطرة عليها أمن أاا ليس  عشوائية إاما xتارت من هذه الارضية أ   -2
مذذات هذذي تقذذديرات كميذة قياسذذيةن وألجذذل أ  تكذذو  هذذذه املقذذدرات وغالهذا مذذن املعل( a , b)إ  تقذدير املعلمذذات 

مةلذى ذات فعاليذة كبذالة تتذي  اسذت داماقا يف التنبذؤن جيذب أ  تتصذف هذذه القذيم خبصذائب معلومذة تقذرتب نتائجهذا 
وعنذذذذدما  تلذذذذف املقذذذذدرات احلقيقذذذذة عذذذذن . مذذذذن القذذذذيم الاعليذذذذة وأ  تكذذذذو  ذا جذذذذودة عاليذذذذة يف االسذذذذتدالل اإلحصذذذذائي

 %5مذذات احلقيقيذذة للمجتمذذع فذذال يسذذم  هلذذذا االخذذتالف أ  يتجذذاوز مسذذتو  املعنويذذة يف املمارسذذة العمليذذة عذذن املعل
باإلضذذافة إىل أ  هذذذه املقذذدرات املست لصذذة جيذذب أ  تسذذتند علذذى معذذايال معينذذة أال وهذذي أف ذذل تقذذدير خطذذي غذذال 

 :واملتمةلة يف ما يلي   54ن BLUEمتحيهز 
 

 :خطية املقدرات  -0
هذذذو أ  يكذذذو  وسذذذطها احلسذذذام مسذذذاوحل للوسذذذ  احلسذذذام احلقيقذذذي هلذذذذه ( a , b)طيذذذة املقذذذدرات املقصذذذود خب

 55 .ألاا ترتب  به خطيا( Yi )املقدرات وأاا دالة خطية للمتغال التابع 

 
 : خاصية عدم التحيز  -2

 56:مساوية للقيم احلقيقية هلا يف اجملتمع أمن ( a , b)وتع  أ  القيم املتوقعة لذ 
                                             

الاذذرق بذذني القيمذذة املتوقعذذة هلذذذا املقذذدار والقيمذذة احلقيقيذذة للمعامذذل يف )واملعذذ  اإلحصذذائي لعذذدم التحيذذز هذذو أ  
 :ويرمز هلا كاآليت ( اجملتمع تساومن صارا

                          
                     

 : إذا كا  التحيز مساويا للصار أمن  ويكو  املقدار غال متحيزاى 
                            
                            

 
 :خاصية كواا أف ل املقدرات ألاا إتلى أقل تباين  -3

حيذذذذد أ  أيذذذذة تقذذذذديرات تعتذذذذرب تقذذذذديرات جيذذذذدة فقذذذذ  يف حالذذذذة أ  تكذذذذو  تبايناقذذذذا أصذذذذغر تبذذذذاين مقارنذذذذة مذذذذع 
 :املقدرتني كما يلي  bو  aحيد تباين كل من . 57ت رجة بأية طريقة أخر التقديرات األخر  املس

                                                           
نظرية االقتصاد القياسي واالختبارات )أساسيات االقتصاد القياسي التحليلي وليد إمساعيل السياون . د.صائب جواد إبراهيم جوادن أ. د.فيصل ماتام شلوفن أ. د.أ  54

 .025  – 022ن ص ص 2114ن الطبعة األوىلن األهلية للنشر والتوزيعن اململكة األردنية عما  ،(القياسية من الدرجة األولى
 .025وليد إمساعيل السياون مرجع سبق ذكره ن ص . د.صائب جواد إبراهيم جوادن أ. د.فيصل ماتام شلوفن أ. د.أ  55
 .027وليد إمساعيل السياون مرجع سبق ذكره ن ص . د.صائب جواد إبراهيم جوادن أ. د.فيصل ماتام شلوفن أ. د.أ  56
 .031وليد إمساعيل السياون مرجع سبق ذكره ن ص . د.صائب جواد إبراهيم جوادن أ. د.فيصل ماتام شلوفن أ. د.أ  57



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

         
   

         
              

 

         
   

 
 

   
 

   
              

  58:  يأمها عن ا صائب املتبقية فتتمةل فيما يل
 :املقدرتني فيكو  كما يلي  bو  aأما تغاير التباين املشرت  للمعلمات  -2

              
  

   
                   

 :أ  يكو  للمقدر أصغر مربع متوس  لل طأ  -5
 :وهو مستنتر يف أصغر تباين وفسب كاآليت 

    
   

 

   
               

 :أ  يكو  املقدر كاوءاى  -4
 .تحيز وأصغر تباين يف الوق  ذاته باملقارنة مع املقدرات األخر أمن إتعه خباصن عدم ال

 
 :أ  يكو  املقدار كافيا  -8

وهذذو كذذاف عنذذدما يسذذت دم كذذل املعلومذذات الذذن هتويهذذا العينذذة يف املعلمذذات احلقيقيذذةن ذيذذد ال ت ذذيف أيذذة 
 . طريقة أخر  أية معلومات جديدة عن املعلمات احلقيقية للمجتمع املدروس

وبعذذذد مذذذرور النمذذذوذج بعذذذدة اختبذذذارات منهذذذا اختبذذذار سذذذتيودن ن اختبذذذار املعنويذذذة ملعامذذذل االرتبذذذاطن اختبذذذار            
املعنوية الكلية للنموذج من خذالل اختبذار فيشذر وغالهذا مذن االختبذارات الذن تبذني لنذا صذالحية النمذوذج مذن عدمذهن 

مث نقذوم ذسذاب متوسذ  ا طذأ املعيذارمن  . Xpابلذة لذذ املق  Ypوإذا كا  النموذج جيد ننتقل إىل التنبذؤ بتقذدير قيمذة 
  59:كما يلي 

              
 

 
 

        

        
             

 : حيد 

      
          

     
              

                                                           
 .032-033وليد إمساعيل السياون مرجع سبق ذكره ن ص ص . د.صائب جواد إبراهيم جوادن أ. د.فيصل ماتام شلوفن أ. د.أ  58
  .54مكيد علين مرجع سبق ذكرهن ص  59



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :أ  ترتاوم فيه كالتايل  (yp)مث يست رج جمال االستطال  الذمن ميكن للقيمة الاعلية للمتغال التابع 
                               

 :أمن 
                                                     

  
 :حيد 
ttab: قيمذذذة مقيذذذاس التوزيذذذع لسذذذتيودن  عنذذذد درجذذذة حريذذذة عذذذددهاV2=n-m-1  وعنذذذد مسذذذتو  معنويذذذة مقذذذذداره

α=0.05  أو α=0.01.    
 
 

 نموذج االنحدار المتعدد: المطلب الثاني 
 

يطلذذذق علذذذى العالقذذذة بذذذني أكةذذذر مذذذن متغذذذال مسذذذتقل ومتغذذذال تذذذابع واحذذذد النمذذذوذج ا طذذذي العذذذام أو االلذذذدار           
املتعذذدد وهذذي التسذذمية الذذن تطلذذق علذذى العالقذذة ا طيذذة بذذني أكةذذر مذذن متغذذال اقتصذذادمن مسذذتقل ومتغذذال تذذابع واحذذدن 

يتعذذني علينذذا دراسذذة النمذذوذج الذذذمن يت ذذمن أكةذذر مذذن متغذذال مسذذتقل واحذذد هقيقذذا لدقذذة أف ذذل يف التحليذذل والتقذذدير و 
وهذذو أنذذه ال توجذذد عالقذذة خطيذذة ( إىل فذذروض النمذذوذج ا طذذي البسذذي )ومذذع مراعذذاة أ  هنذذا  فذذرض إضذذايف . والتنبذذؤ

بذذني متغذذالين أو أكةذذر مذذن املتغذذالات املسذذتقلة فإنذذه تامذذة بذذني املتغذذالات املسذذتقلة ألنذذه لذذو كذذا  هنذذا  ارتبذذاط خطذذي تذذام 
 (.OLS)يستحيل حساب تقديرات معلمات 

وعذذدد مذذن املتغذذالات  Yiيسذذتند النمذذوذج ا طذذي املتعذذدد علذذى افذذرتاض وجذذود عالقذذة خطيذذة بذذني متغذذال تذذابع           
مذذن  kمذذن املشذذاهدات  nويعذذرب عذذن هذذذه العالقذذة بالنسذذبة لذذذ  Uiوحذذده عشذذوائي   Xk  , …,X2  ,X1املسذذتقلة 

 60:املتغالات املستقلة بالشكل اآليت 
                                                

 : تمعادلة تكو  النظام التايل من املعادال nلكن هذه املعادلة ت م جمموعة من 
                                         
                                         
  .        .          .              .                       .           . 
  .        .          .              .                         .            .            
                                          

                                                           
 .035ن ص 2118دار اليازورمن العلمية للنشر والتوزيعن عما  األرد ن االقتصاد القياسي،  حسني علي خبي ن سحر فت  اهللن. د.أ  60



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

ميةذذل احلذذد  (B0)مذذن املعلمذذات املطلذذوب تقذذديرها علمذذا بذذأ  احلذذد األول منهذذا ميةذذل ( k+1)هذذذه املعادلذذة تت ذذمن  
الةاب  مما يتطلب منا التعامل مع املصاوفات واملتجهات لتقدير تلى املعلماتن وتتمةذل صذياغة هذذه املعلومذات يف 

 61:املصاوفات التالية 

 

  

  

 
  

   

           

           

        
      

 
   

         
    

  

  

  

 
  

   

  

  

 
  

               

 وباختصار 
                     

 :حيد أ  
Y  : متجه عمودمن أبعاده(n+1 )مشاهدات املتغال التابع فتومن. 
X  : مصذذاوفة أبعادهذذذا(n*k+1 ) هتذذومن مشذذذاهدات املتغذذذالات املسذذتقلة فتذذذومن عمودهذذذا األول علذذى قذذذيم الواحذذذد

 .الصحي  ليمةل احلد الةاب 
B  : متجه عمودمن أبعاده(k+1*1 )فتومن على املعامل املطلوب تقديرها. 
U  : متجه عمودمن أبعاده(n+1 ) العشوائيةفتومن على األخطاء. 

ومبا أ  املعادلة املكتوبذة أعذاله باختصذار هذي العالقذة احلقيقذة اجملهولذة واملذراد تقذديرها باسذت دام اإلحصذاءات املتذوفرة 
ن فإنه يسذتوجب هقذق مذن الاذروض األساسذية  X1 ,X2,…..XKواملتغالات املستقلةن  Yعن املتغال التابعن 

 :التالية   Uiبذ 
                           

ومصذذذاوفة ( 1)متعذذذدد املتغذذذالات ملتجذذذه وسذذذطه صذذذارمن (  N) يتذذذوز  توزيعذذذا طبيعيذذذا  Uiوالذذذذمن يعذذذ  أ           
 :التباين والتباين املشرت  عددية وهي 

                    
ار البسذذذي ن نكتاذذذي يف عمليذذذة التقذذذدير هذذذذه مبتغذذذالين تاسذذذاليني حيذذذد سذذذنتبع ناذذذس الطريقذذذة املتبعذذذة يف ذذذذوذج االلذذذد

  62:حيد نكتاي بدراسة متغالين مستقلني فق   ليكن لدينا النموذج االلدارمن املتعدد التايل
                                      

 :حيد أ  جممو  مربعات البواقي تكو  بالشكل التايل 
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

وللحصول على مربعات صغر  للبواقي نقذوم بوضذع املشذتقات اجلزئيذة األوىل هلذذا املقذدار بالنسذبة ملعلمذات النمذوذج 
 :للحصول على ثالث معادالت طبيعية 

    
 

     

                                             

 
    

 

     

                                              

 
    

 

     

                                              

 : 2n-وذلى بتقسيم الطرفني على  aمن املعادلة األوىل نست رج 
 

   

 
 

  

 
 

        

 
 

        

 
                                
 :املقدرين التاليني   ومن املعادلتني الةانية والةالةة نتحصل على معاملي االلدار

 

    
                                 

                           
            

 

    
                                 

                           
           

  
ير النمذذوذج االلذذدار ا طذذي املتعذذددن فإنذذه جيذذب تذذوافر االفرتاضذذذات يف تقذذد OLSوعنذذد اسذذت دام طريقذذة          
 :اآلتية 
  E(Ui) =0         63:القيمة املتوقعة ملتجه حد ا طأ تساومن صاراى أمن إ   -0
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 64:عشوائية ثاب  والتباين املشرت  بينهما يساومن صاراىن أمن أ  تباين العناصر ال -2
                               
 

           

  

  

 
  

                      

 

    

 
 
 
 

  
          

      
      

 
    

 
    

      
      

 
  

  
 
 
 
            

 
 

    

 
 
 
 

    
                 

           
          

 
       

 
       

    
      

 
    

   
 
 
 

           

 
 

      

                          

                          
 

         
 

         

    
      

 
       

             

 :مع العلم أ  
            

                 
 
                                                    ,                     i ≠ j 
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

        

  
      

   
     

     
 

              

 
 :حيد أ  

  
    

      
           

 

    
    
    
    

              

 
                 

حيذد تشذكل العناصذر القطريذة يف  Uى املصاوفة العددية أعذاله مصذاوفة التبذاين والتبذاين املشذرت  حلذد ا طذأ وتسم
بينمذذا تبقذذى عناصذذر املصذذاوفة األخذذر  مسذذاوية للصذذار النعذذدام التبذذاين املشذذرت  والذذرتاب  بذذني  Uاملصذذاوفة تبذذاين قذذيم 

 . Uiقيم 
ة كمذا وأ  عذدد املشذاهدات جيذب أ  يزيذد علذى عذدد ليس هنا  عالقذة خطيذة تامذة بذني املتغذالات املسذتقل -3

 65:املعلمات املطلوب تقديرهان أمن أ  
                       

احلذذذذد ( 0)زائذذذذدا  (k)تسذذذذاومن عذذذذدد املتغذذذذالات املسذذذذتقلة  (X)رتبذذذذة مصذذذذاوفة البيانذذذذاتن  (r)حيذذذذد أ          
إذ  (x'x)وهذه الارضية ضرورية جدا إلجياد معكذوس املصذاوفة . (n)الةاب  وهي أصغر من عدد املشاهدات 

الذذن تسذذت دم يف  (x'x)وبالتذذايل فذذإ  رتبذذة  (k+1)أقذذل مذذن  (x)إ  انتاذذاء هذذذا الاذذرض جيعذذل رتبذذة املصذذاوفة 
وال ميكذن إجيذاد معكوسذها بسذبب مذا يسذمى مبشذكلة  (k+1)بذدورها أقذل مذن  OLSاحلصذول علذى مقذدرات 
 .  OLSدن وبالتايل ال ميكن احلصول على مقدرات املربعات الصغر  العادية االرتباط ا طي املتعد

 
وبعد دراسة الارضذيات ا اصذة بنمذوذج االلذدار املتعذدد سذنتطرق ملعامذل التحديذد أو التقريذر وهذو مربذع         

وهذذو يوضذذ  النسذذبة مذذع اإلشذذارة إىل املتغذذالات الذذن نقذذوم بدراسذذتها  (R²)معامذذل االرتبذذاط املتعذذددن ويرمذذز لذذه بذذذ 
الذذذن توضذذذحه املسذذذاحة املسذذذتوية لاللذذذدار ويكذذذو  ذلذذذى  Yاملئويذذذة  لاللذذذراف الكلذذذي احلاصذذذلة يف املتغذذذال التذذذابع 

 66:كما يلي  X2و  X1بواسطة املتغالات احلاصلة يف املتغال 

                                                           
 .038ن ص مرجع سبق ذكرهحسني علي خبي ن سحر فت  اهللن . د.أ  65
 .054 ن ص2112ن -األرد  –ن عما  والتوزيع الطبعة األوىلن الوراق للنشر مقدمة في اإلقتصاد القياسي،حممد صاحل تركي القريشين . د.أ  66



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

       
  

                                           

         
        

توضذ   Yعاليذة فذإ  نسذبة كبذالة مذن االلرافذات يف  (R²)فكلما كانذ  قيمذة  0و  1تقع ما بني  (R²)إ  قيمة 
بواسذذذطة املسذذذاحة املسذذذتوية لاللذذذدارن أمن أ  التوفيذذذق جيذذذد للمسذذذاحة املسذذذتوية ملشذذذاهدات العينذذذة اإلحصذذذائية وكلمذذذا  

 .صار فإ  التوفيق أو حسن التطابق يكو  رديئاأقرب إىل ال (R²)كان  قيمة 
النمذذوذج الذذن يتكذذو  منهذذا   Xiبذذاملتغالات املسذذتقلة  Y ومذذن أجذذل حسذذاب معامذذل ارتبذذاط املتغذذال التذذابع            

 B :67 و  Aحمل الدراسة نستعني باجلدول التايل لتكوين ا ددين 
 جدول معامالت االرتباط الزوجية( : 0.2)اجلدول رقم

X1        X2         X3        …………             Xn Y  املؤشرات 
rX2 Y              rX2 Y                 rX3 Y             ………….           rXn Y             1 Y 
1          rX1 X2               rX1 X3        ………….            rX1 Xn 

rX2 X1                1          rX1 X2        ………….            rX2 Xn 

rX3 X1         rX3 X2                     1      ………….            rX3 Xn   

……………………………………………….. 
rXn X1         rXn X             rXn X3         ...............               1                                                                     

rX1 Y 

rX2 Y 

rX3 Y 

….. 
rXn Y 

X1 
X2 
X3 

…… 
Xn 

 
 .038ن ص مرجع سبق ذكرهمكيد علين : املصدر 

 
 .فتومن كل عناصر اجلدول أعاله:  Aا دد 
فتذذذومن كذذذل عناصذذذر هذذذذا اجلذذذدول مذذذا عذذذدا الصذذذف و العمذذذود األولذذذني يشذذذكال  قذذذيم معذذذامالت االرتبذذذاط :  Bا ذذذدد 

 . Xiبكل من   Yزوجي لذ ال
فذذيمكن ( حالذذة وجذذود عالقذذة خطيذذة بذذني املتغذذالات املسذذتقلة واملتغذذال التذذابع ) يف حالذذة ذذذوذج االلذذدار املتعذذدد ا طذذي 

 : حسابه كالتايل 
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

    
 

                 

                     

    

 
    

     

 
     

 
 

     

 
 
 

  
     

 
 

 
                

 و
 

   
 

      
              

                      

     

 
     

     

 
     

 
 

     

 
 
 

  
     

 
 

 
              

 
أمن يف حالة عالقة ارتباطية متعددة غال خطية بني املتغال التابع واملتغالات املسذتقلة فذإ  معامذل االرتبذاط املتعذدد غذال 

 :فسب بواسطة العبارة التالية  ( R )ا طي 

                   
      

       
          

ويتمةذذل  Studentمعلمذذات النمذذوذج نسذتعني باختبذذار فيشذذر و هذذو عبذذارة عذن مربذذع قيمذذة اختبذذار والختبذار معنويذذة 
 68:فيما يلي 

   

 
    

     
   

 
            

 طريقة المربعات الصغرى المعممة : المطلب الثالث 
  

 69 : ويتمةل ذوذج املربعات الصغر  املعممة وفرضياته فيما يلي         
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :الارضيات 
 

 :الارضية األوىل 
                    

 :الارضية الةانية 
                                

 :  الارضية الةالةة 
    

                                                  
 :الارضية الرابعة 

 .ثابتة وغال عشوائية Xأما عن هذه الارضية فإ  
 :الارضية ا امسة 

 .k=   (x)ويف هذه الارضية لدينا رتبة 
 :الارضية السادسة 

 :هي أ  تكو  املصاوفة التالية معرفة موجبة معطاة كما يلي 

   

          

          

 
   

 
   

 
 

 
   

            

 :يف صياغة املصاوفات النموذج أعاله يكتب على الشكل اآليت 
                   

 : حيد أ  
                    

 70:أما عن تقدير معلمات هذا النموذج جند 
 : املصاوفاتية أعاله جند إذا طبقنا طريقة املربعات الصغر  على النموذج املكتوب بالصياغة  -0

                                                   
تشذذتتها لذذيس أصذذغريا  إذا هذذي مقذذدر خطذذي غذذال متحيذذز للمعلمذذة احلقيقيذذةن وبذذالرغم مذذن ا  املعلمذذة املقذذدرة كذذذلى إال ه

 .ضمن عائلة التقديرات ا طية وغال املتحيزة
 ورتبة املصاوفة                 ورتبة املصاوفة                            
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

                            
 : ومنه  

 
      
    

             
                                                         
                                             

 :إذ  
                        

 :ميكننا دائما وضع 
                               

 : تعطي 
                                     

                  
 
                                                      

 :حيد أ  
                                

 مها متماثلتا  
                                     

املقذذدرة تكذذو  ذو تشذذت   v(B)فذذإ    D = 0وإذا اخرتنذذا  Dx=0وإذا اخذذذنا بعذذني االعتبذذار العالقذذة السذذابقة 
 .يزة للمعلمة احلقيقية يف النموذجأصغرمن ضمن عائلة التقديرات ا طية والغال املتح

هذ  الارضذيات السذابقة ( 0)للنمذوذج ( خطي غال متحيز وذو تشت  أصذغرمن ) التقدير األكةر فعالية : ا الصة 
 : هو 

                                
 .Aitkenيسمى تقدير طريقة املربعات الصغر  املعممة أو تقدير 

 
 71:بطريقة املعقولية العظمى علينا إضافة الارضية التالية  ²ðو  ßولتقدير     

                      
 :                  دالة التوزيع للحدود العشوائية املتمةلة فيما يلي 
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

            
 

                  
     

 

   
                 

                                                                                      .      املصاوفة حمدد هو 
        

 

 
        

 

 
       

 

 
          

 

   
                                    

              
 

   
                  

       

  
    

 

   
                               

                         
           

 .Aitkenوهو تقدير 

       

   
    

 

 

 

  
 

  

   
                              

 :الن تعظم معها دالة املعقولية لنحصل على الدالة التالية .   مقدرة s²بتقديره و نرمز إىل  ßنعوض 

    
                

             

 
 دراسة السالسل الزمنية : المبحث الثاني 

 
توضذذذي  وهديذذذد املكونذذذات اهليكليذذذة للسلسذذذلة الزمنيذذذة والذذذن إ  اهلذذدف الرئيسذذذي لدراسذذذة السالسذذذل الزمنيذذذة هذذذو       

تت ذذذمن االجتذذذاه العذذذام و التقلبذذذات املومسيذذذة باإلضذذذافة إىل الدوريذذذة والعشذذذوائية وذلذذذى مذذذن أجذذذل تقذذذدير وقيذذذاس ذذذذوذج 
االلذذذدار الذذذذمن تتطذذذور وفقذذذه السلسذذذلة الزمنيذذذة وكذذذذلى اسذذذت دام املعلومذذذات ا صذذذل عليهذذذا مذذذن أجذذذل االسذذذتطال  

 .ل قيم تقديرية يف املستقبلواحلصو 
 
 
 
 
 



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 تحليل السالسل الزمنية : المطلب األول 
 

نستطيع تكوين النموذج القياسي باالعتماد على نوعني مذن املعطيذات األوليذة إمذا أ  تكذو  معطيذات خاصذة        
متتاليذذةن والنمذذاذج  بعذدة مؤشذذرات اقتصذذادية يف مذذدة زمنيذذة معينذذة أو قذذاهرة واحذذدة قيذذد الدراسذذة لكذذن يف فذذرتات زمنيذذة

ويف هذذا املطلذب سذنتطرق إليهذا للتعذرف علذى مكوناقذا و . املكونة من النو  الةذاين تسذمى بنمذاذج السالسذل الزمنيذة
 .أساسيا عملها و طرق العمل و التنبؤ هبا

عكذذس السلسذذلة الزمنيذذة هذذي جمموعذذة مذذن القذذيم ا اصذذة مبؤشذذر مذذا مذذأخوذة خذذالل فذذرتات زمنيذذة متتاليذذة وهذذي ت       
تطذذور ذلذذى املؤشذذر عذذرب الذذزمن وكذذل قيمذذة مذذن حذذدود السلسذذلة الزمنيذذة تتشذذكل نتيجذذة تااعذذل عذذدد كبذذال مذذن العوامذذل 

 72:املؤثرة يف الظاهرة املدروسة والن ميكن تقسيمها إىل أربع جمموعات 
 .العوامل الن تؤدمن بتااعلها إىل تكوين االجتاه العام ملسار تطور السلسلة -0
 .عنها التقلبات املومسية يف السلسلة العوامل الن تنشأ -2
 .العوامل الن تؤدمن إىل تكوين التقلبات الدورية -3
 . العوامل ذات التأثال العشوائي على قيم السلسلة -2

ونظذذرا لعذذدم وضذذوم الطريقذذة البيانيذذة نسذذتعني بالطريقذذة التحليليذذة للكشذذف عذذن مركبذذات السلسذذلة الزمنيذذة والذذن تتمةذذل 
 :فيما يلي 

 73 :ديد مركبة االجتاه العام كشف وه  -أوال
للكشف عن هذه املركبة نستعمل بع  االختبذارات اإلحصذائية اهلامذة وهذي طريقذة االختبذارات احلذرة وتذدعى        

بذذذاحلرة أل  املتغذذذال العشذذذوائي ال ل ذذذع ألمن توزيذذذع احتمذذذايل وحسذذذب فرضذذذيات املربعذذذات الصذذذغر  العاديذذذة ا  املتغذذذال 
لطبيعذذين ومذن بذني االختبذذارات احلذرة تعاقذب اإلشذارات وهذذو يسذتعمل يف الكشذف عذذن العشذوائي ل ذع إىل التوزيذع ا

مد  عشوائية السلسلة الزمنية فإذا باختبار العشوائية هذا عشوائية يف السلسذلة معذ  هذذا ال توجذد مركبذة اجتذاه عذام 
ط الذذرتيب وذلذذى بعذذد يف السلسذذلة الزمنيذذة والعكذذس صذذحي ن ولبسذذاطة هذذذا االختبذذار نكتاذذي ذسذذاب معامذذل االرتبذذا

 : ترتيب القيم املوجودة يف السلسلة الزمنية ترتيبا تصاعديا مث نقوم ذساب العالقة التالية 
 

    
    

  
   

       
           

 سذذوبة مث نقذوم مبقارنذذة القيمذة ا سذذوبة ملعامذل االرتبذذاط الذرتيب و القيمذذة اجلدوليذة لذذناس املعامذلن فذذإذا كانذ  القيمذذة ا
 .أكرب من القيمة اجلدولية نقول ا  السلسلة هتومن على مركبة االجتاه العام باإلضافة إىل مركبة العشوائية
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 الكشف عن املركبة املومسية : ثانيا 
العذائلي   تغال الظاهرة املدروسة مذن فذرتة زمنيذة إىل أخذر  مةذل االسذتهال,تعرب املركبة الاصلية أو املومسية عن تااوت 

ويذذذذتم عذذذرض هذذذذه التغذذذذالات مذذذن خذذذالل العذذذذرض البيذذذاين حيذذذد ميكذذذذن  . سذذذاعة 22الصذذذناعي مذذذن الكهربذذذذاء كذذذل أو 
الكشذذف عنهذذا بكذذل وضذذوم إال أاذذا تتطلذذب دقذذة كبذذالة و تبقذذى الطذذى التحليليذذة هذذي األنسذذب دومذذا ومذذن أجذذل ذلذذى 

 :و املتمةل فيما يلي  Kruskall- Wallis نستعني باختبار 

   
  

      
  

  
 

  
                  

 درجة حرية (p-1)حيد أ  هذا املقدار يتبع توزيع كامن مربع بذ 
                       

 
 :علما أ  

Rj : جممو  رتبj. 
mi  : عذذدد القذذيم أو املشذذاهدات املقابلذذة للاصذذلj   تكذذو  يف األغلذذب تعذذرب عذذن السذذنوات فذذإذا كانذذmi>5  مذذع

فذذإ  السلسذذلة  KW>X²ة فذذإ  درة احلريذذة السذذابقة الذذذكر تبقذذى كمذذا هذذين أمذذا إذا كانذذ  يعذذدم وجذذود مركبذذة فصذذل
 .الزمنية هتومن على مركبة فصلية

P :  هي دورية املركبة الاصلية فإذا كان  السنة مقسمة إىل ثالثيات فإP=4…اخل 
  

الذذذة بنمذذذوذج السلسذذذلة الزمنيذذذة الذذذن مث نقذذذوم بذذذالتنبؤ بواسذذذطة ذذذذوذج االجتذذذاه العذذذام حيذذذد نقتصذذذر يف هذذذذه احل          
هتذذومن عذذل مذذركبتني و مهذذا مركبذذة االجتذذاه العذذام و املركبذذة العشذذوائية و العنصذذر الرئيسذذي ملذذتحكم يف الظذذاهرة هذذو عنصذذر 

وللقيذذذام بعمليذذذة التنبذذذؤ ن ذذذع صذذذيغة كذذذل مذذن املعلمتذذذني انطالقذذذا مذذذن املعذذذادالت الطبيعيذذذة وباسذذذتعمال املربعذذذات . الذذزمن
 74:كما يلي الصغر  العادية  

              
       

 

   

          

 

   

            

 :على التوايل لنتحصل على املعادلتني الطبيعيتني التاليتني  ßو αمقدرات  bو  aحيد أ  
 

    
             

  
       

    
             

  
              

 :على  وباالشتقاق لصل

                                                           
 .041 – 058مرجع سبق ذكرهن ص   جالطو جياليل  74



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

                  
 

  
         

    
 

                
   

         
            

 
 إذ   t=1,2,3,….,nمع العلم أ  

        
   

 
              

 

  
       

   
 

    

  
    

  
 

              

 
 

 قة بوكس جنكيز التنبؤ بطري: المطلب الثاني 
 
توصذذذل العاملذذذا   0881إ  هليذذذل السالسذذذل الزمنيذذذة عذذذامل واسذذذع مذذذن الدراسذذذة وهذذذو يف تطذذذور دائذذذم فاذذذي عذذذام       

Box & Jenkins  بالواليذذات املتحذذدة األمريكيذذة مذذن إيصذذال أفكارمهذذا و ذوثهمذذا يف معاجلذذة السالسذذل الزمنيذذة
تمذذادا علذذذى دالذذذة االرتبذذذاط الذذذذايت واسذذذت دام املتوسذذذطات حيذذد إحذذذورت الاكذذذرة يف اسذذذت دامها يف التنبذذذؤ وذلذذذى اع

الذايتن وعلى هذه السلسلة املدروسة أ  تكو  مسذتقرة وإذا كذا  العكذس علينذا  راملتحركة باإلضافة إىل مبدأ االلدا
   75إجراء تعديالت خاصة بالسالسل الزمنية حه تكو  مستقرة 

 :شكل اآليت وكتمهيد ملنهجية عمل طريقة بوكس جنكيز نقدم ال
 
 
 
 
 
 

                                                           
مذكرة  رج ضمن  دراسة المقاربة الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية دراسة حالة مؤسسة عمومية المستشفى الجامعي مصطفى باشا ووكالة التأمين سالمة، عزمن سهامن  75

    . 88ن ص 2100/2102ن اجلزائرن 3م التسيال العمومين جامعة اجلزائر متطلبات نيل شهادة املاجستال يف قسم علو 



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 مراحل طريقة بوكس جنكيز( : 0.2)الشكل رقم  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن مذكرة مقدمة كجزء من (السميد نموذجا)استخدام منهجية بوكس جينكيز للتنبؤ بحجم الطلب على منتوجات الصناعات الغذائية في الجزائربوزيدمن حافس أمنين : املصدر 
 .71ن ص -اجلزائر  -ات شهادة املاجستال ف علوم التسيالن جامعة حممد خي رن والية بسكرة متطلب

 
 

 هليل مميزات اإلستقرارية 

 إلغاء امليولة 

 إلغاء الاصلية

 هليل البواقي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAو  ARللنماذج  qو  pهديد درجات 
                        خ 

خ                         
خ                         
خ                         
خ                         
خ                         
خ                         
خ                         

 خ    خ

 تقدير معلمات النموذج 

 اختبار واختيار النموذج

 هليل املعامالت

 واقي هليل الب

 التش يب والتعرف 

 التقدير 

 الاحب الش صي

 التنبؤ



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :أما عن خطوات التنبؤ بواسطة منهجية بوكس جنكيز فتتمةل فيما يلي 
 :مرحلة التعرف على النموذج : أوال   

ضذذافة إىل هديذذد النمذذوذج املالئذذم والذذن هتذذومن علذذى األدوات املسذذاعدة علذذى التعذذرف علذذى احلذذدود ودرجتهذذا باإل     
ومن بني هذه األدوات هي للتعرف دالة االرتبذاط الذذايتن دالذة االرتبذاط الذذايت اجلزئذي  ARIMAيف عائلة ذاذج 

 76.وشكل دالة االرتباط
 : وتوضي  أكةر يبني اجلدول التايل أشكال دوال االرتباط الذايت 
 

 يت أشكال دوال االرتباط الذا:  2.2اجلدول رقم 
 دالة االرتباط الذايت اجلزئية دالة االرتباط الذايت  نو  االرتباط 
MA(q)  تبرت بعد الارتةq  غال منعدمة 
AR(p)  تبرت بعد الارتة  غال منعدمةp 

ARMA(p,q)  غال منعدمة  غال منعدمة 
 

 .174ن صمرجع سبق ذكرهمولود حشما ن : املصدر 

 
صذذعب مرحلذذة يف بنذذاء ذذذاذج السالسذذل الزمنيذذة ا طيذذة هذذي مرحلذذة التمييذذز حيذذد وتعذذد هذذذه املرحلذذة هذذي أ           

ميكذذذن احلصذذذول علذذذى عذذذدة بذذذدائل للنمذذذاذج املمكنذذذة كمذذذا ميكذذذن رفذذذ  النمذذذوذج األويل امل تذذذار يف مرحلذذذة الاحذذذب 
مذذن يف والذذن تك (p,q)واالختبذار ويذذتم فيهذذا أي ذا التعذذرف علذذى النمذوذج وتش يصذذه باإلضذذافة إىل اسذت راج املعذذامل 

 :77املعادلة التالية 
              

                   
            

 

 مرحلة تقدير املعامل : ثانيا 

بعد االنتهاء من مرحلة التعرف على معامل النموذج نقذوم بتقذدير هذذه املعذامل ذيذد  تلذف طذرق تقذديرها            
  78:لي حسب كل ذوذج وتتمةل فيما ي

 

                                                           
 . 012ص  مرجع سبق ذكرهن خليدة دهلومن  76
 .70 ن ص مرجع سبق ذكرهبوزيدمن حافس أمنين   77
 .012نص  مرجع سبق ذكره خليدة دهلومن  78



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 : AR(p)ذوذج  -0
يكذذذذو  أسذذذذلوب التقذذذذدير غذذذذال خطذذذذي ويف الغالذذذذب هذذذذو معظميذذذذه االحتمذذذذال أو نسذذذذت دم العالقذذذذة 

 .املوجودة بني االرتباط الذايت ومعامالت النموذج
 : ARMA(p,q)و  MA(q)ذوذج  -2

تقذذذدير معذذذامل هذذذذه النمذذذاذج معقذذذدة ألاذذذا غذذذال خطيذذذة واحلذذذد العشذذذوائي غذذذال منظذذذور وبالتذذذايل فهذذذي 
لذذب طذذرق تقذذذدير تكراريذذة وعليذذه يكذذذو  أسذذلوب التقذذذدير غذذال خطذذي ويف الغالذذذب هذذو معظميذذذه تتط

 .نيوتن –االحتمال كذلى طريقن البحد التشابكي وغوس 

تقودنذذذذذذذذذا إىل سلسذذذذذذذذذلة الاذذذذذذذذذروق  (X1,………,Xn)وإذا قمنذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذافرتاض أ  الدراسذذذذذذذذذة للسلسذذذذذذذذذة األصذذذذذذذذذلية 
W=(W1,.........,Wn)  نعترب أاا نتج  من النموذجARMA(p,q)  79:حسب املعادلة التالية  

                                                       

 : كما يلي   Wtميةل قيمة ثابتة مرتبطة بالوس  احلسام لذ :  C  حيد

                              

 توزيع الطبيعي نارتض أ  املتغال العشوائي يتبع قانو  ال

                  
اهلذذدف مذذن هذذذا هذذو تقذذدير املعذذامل باسذذتعمال املعقوليذذة العظمذذى املعروفذذة والذذن تعتمذذد علذذى تصذذغال جممذذو  مربعذذات 

 :البواقي حيد أننا سن تار شعا  املعامل الذمن ي من لنا هذا الصغال أمن 

              
 

 

   

           

املعروفذذذة كذذذذلىن كمذذذا أنذذذه توجذذذد عذذذدة طذذذرق لتقذذذدير املعذذذامل حسذذذب  MCOات الصذذذغر  العاديذذذة أو بطريقذذذة املربعذذذ
 .طبيعة كل ذوذج

 

 

                                                           
ن مذكرة مقدمة كجزء من (السميد نموذجا)منتوجات الصناعات الغذائية في الجزائراستخدام منهجية بوكس جينكيز للتنبؤ بحجم الطلب على بوزيدمن حافس أمنين   79

 .72-70ص  ص ن2103/2102ن-اجلزائر  -متطلبات شهادة املاجستال ف علوم التسيالن جامعة حممد خي رن والية بسكرة 



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 مرحلة تش يب النموذج املالئم: ثالةا 

بعذذد االنتهذذاء مذذن مرحلذذة التعذذرف علذذى النمذذوذج مث مرحلذذة تقذذديره ننتقذذل لتش يصذذه وهذذو عبذذارة عذذن اختبذذار           
 :ية يف مرحلة الحقة ولتش يب النموذج املقدر علينا اتبا  ا طوات اآلتية قوته اإلحصائية مث التنبؤ 

مقارنذذة دالذذة االرتبذذاط الذذذايت للسلسذذلة األصذذلية مذذع تلذذى املتولذذدة عذذن النمذذوذج املقذذدر فذذإذا لذذوحس وجذذود  -0
اخذذذتالف بينهمذذذا يذذذدل ذلذذذى علذذذى أ  النمذذذوذج امل تذذذار غذذذال مناسذذذب وعلينذذذا اختيذذذار ذذذذوذج يخذذذر والقيذذذام 

      80.الذايت للنموذج املقدر طه من جديد والشكل املوايل ميةل دالة االرتبابتقدير 
 دالة االرتباط الذايت للنموذج املقدر ( : 2.2)الشكل 

 
 

  .119ن صمرجع سبق ذكرهمولود حشما ن  :املصدر 

 
ل دراسة وهليل البواقي والن تنقسم هي بدورها إىل دراسة بيانية وحسابيةن حيد نالحس من خال -2

الدراسة البيانية أ  شكل دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئي للبواقي وهي ناس الدالة 
السابقة غال أاا تطبق على البواقي وإذا ات   أ  مجيع القيم تقع داخل جمال الةقة املعرب عنه خبطني 

ن 81عنوية وعليه النموذج مالئممتوازيني يع  أ  االرتباط الذايت بني حدود احلد العشوائي غال م
 :والشكلني التاليني ميةال  دالن االرتباط الذايت و االرتباط الذايت اجلزئي على التوايل 

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .085 ن صمرجع سبق ذكرهمولود حشما ن   80
 .015ص  مرجع سبق ذكرهن خليدة دهلومن  81
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 دالة االرتباط الذايت للبواقي( : 3.2)الشكل رقم 

 
 .116 ن ص4010مزيدةن ديوا  املطبوعات اجلامعيةن اجلزائرن سنة طبعة ثالةة منقحة و السالسل الزمنية وتقنيات التنبؤ القصير المدى، مولود حشما ن  : :املصدر 

 

 دالة االرتباط الذايت اجلزئية للبواقي( : 2.4)الشكل رقم         

 
 .116 ن ص مرجع سبق ذكرهمولود حشما ن  : :املصدر 

 *tعلذى إحصذائيتني  أما عن الطريقة احلسابية فيجب التأكد من أ  البواقي النموذج هاكي تشويشا أبي ىذا ونعتمذد
ويف حالذذة العكذذس دل ذلذذى علذذى أ  النمذذوذج غذذال تذذام وهنذذا  نقذذب يف مراتذذب العمليذذات كذذذلى املتوسذذ  جيذذب أ  

. (T/1) يكو  معدومن أمن أ  البواقي تتبع التوزيع الطبيعي مبتوس  معدوم وتباين 
82
  

                                                           
 015ص ،  مرجع سبق ذكره ليدة دهلومنخ  82
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :اختبار معنوية معامل النموذج الكلية واجلزئية  -3
طبيعذذي التقذذارم ملعلمذذات النمذذوذج معذذدوم وتبذذاين معذذني فذذإ  كذذل مذذن اختبذذار فيشذذر وسذذتيودن  باعتبذذار أ  التوزيذذع ال

 83:واللتا  تأخذا  الشكلني التاليني مةال  x²و  N(0,1)تصب  ال مع  هلا وكبديل هلا نستعمل كل من 

 
  
    

     
  

                    

 : املقدرة والاعلية ه  فرضية العدم اآلتية   ßjهذا املعيار خاص باختبار املعلمة
                                 

               
عبذارة عذن االلذراف املعيذارمن للمعلمذة املعنيذة كمذا أ  اختبذار جمموعذة مذن املعلمذات ينيذا ال ( 0)يف العالقذة  seبينما 

 :من مربع املعطاة وفق العالقة التالية يتم بداللة إحصاءة فيشر إذا بواسطة إحصاءة كا
           

    
  

   
              

هذي عبذارة عذن جممذو  مربعذات البذواقي  URSSو  RRSSهي عدد املعلمات املراد اختبارهذا حيذد  mحيد 
 .على الرتتيب Haو  H0ه  الارضية 

تم رف ذها وهذذه املقذاييس  ذب كذل مذن العذامل أخالا اختيار املعذايال إككنذا بذني طتلذف النمذاذج الذن مل يذ -2
AKAIKE الذذذذذذذذذذذذمن قذذذذذذذذذذذدم معيذذذذذذذذذذذار AIC  باإلضذذذذذذذذذذذافة إىل العذذذذذذذذذذذامل  0882يف عذذذذذذذذذذذامSchwarz 

Bayeusaine  الذمن قذدم معيذارSBIC  والعاملذا  0887يف عذامHannan-Quinn     الذذا
  84: ن وتتمةل كل هذه املعايال فيما يليHQICأضافا معيار 

            
  

 
           

             
 

 
                 

             
  

 
                      

 .p+q+1هو جممو   kاملقدرة هي تباين البواقي و  σ2 حيد 
 
 

                                                           
 .087-088مرجع سبق ذكرهن ص مولود حشما ن   83

84 Chris brooks, Inroductory Econometrics for Finance, second edition, CAMBRIDGE university press, New 

York, 2008, p232-233.    



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 مرحلة التنبؤ : رابعا 
يف عمليذة  ت دام هذذا النمذوذجواختيار النموذج األف ل من بينها نقوم باسذ ARIMAبعد تقدير معامل النموذج 

  85:تشال إىل يخر السلسلة الزمنية فإ  النموذج يكو  على الشكل التايل  Tالتنبؤن بافرتاض أ  
                                       

م القيمة التنبؤيذة األوىل للتنبذؤ ويتم التنبؤ تتابعيا أمن است دا Tبذ  T-1نقوم باستبدال البواقي ذد ا طأ ونستبدل 
 : بالقيمة التنبؤية للارتة التالية كما يلي 

                                        
                               

 
 

  Winters-Holtالتنبؤ عن طريق التمهيد األسي لث  : المطلب الثالث 
 

التمهيذذد هذذو قذذذيب السلسذذلة الزمنيذذة عذذن طريذذق اسذذتبعاد أو إزالذذة التغذذالات املؤقتذذة أو العارضذذة قصذذد دراسذذة          
السلسلة الزمنية بشذكل جيذدن وتعتمذد طريقذة التمهيذد األسذي علذى ذذوذج بذراو  حيذد يعطذي هذذا النمذوذج ترجيحذا 

وقبذل أ  نتطذرق إىل التنبذؤ عذن طريذق التمهيذد  86.لسذابقة عنهذاأكرب للقيم القريبة مذن الاذرتة املدروسذة مقارنذة بذالقيم ا
 :األسي سنتعرف على طرق التهذيب التالية 

 :التمهيد األسي األحادمن  -0
 :ذيد فتومن مركبة واحدة وهي املركبة العشوائية ومبا أاا تكو  ثابتة تقريبا ميكن كتابة النموذج بالصيغة التالية

                

 

   

              

                 
 .صغالا كلما كا  الرتجي  كبالا kمعامل الرتجي  فكلما كا   k(α-1)معلمة التكيف و  αعلما أ  

 
 

                                                           
 .014ص  مرجع سبق ذكرهن خليدة دهلومن  85
  .83ن ص جع سبق ذكرهمر سهام عزمنن   86



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :التمهيد األسي الةنائي  -2
  يف هذذذه احلالذذة يوجذذد مذذركبتني مهذذا زيذذادة علذذى املركبذذة العشذذوائية توجذذد أي ذذا مركبذذة االجتذذاه العذذام وإذذر مبذذرحلتني مهذذا

 :كما يلي 
 .وتتمةل يف تقدير للنموذج حسب التمهيد األسي األحادمن: املرحلة األوىل 
 :وتتمةل يف التقدير الةنائي التايل : املرحلة الةانية 

                                
 :وعليه فإ  القيم املقدرة هسب على الشكل اآليت 

                        
 :ن القيم التنبؤية فتحسب بالشكل اآليت أما ع

      
 

                  
      

 
                       

قريبذة مذن الصذار هذذا يعذ  أنذه علينذا االعتمذاد عذل القذيم القدميذة أمذا إذا كانذ   αلكن عند التنبؤ عندما تكو  
أمذذذذا عذذذذن التنبذذذؤ هبذذذذذه الطريقذذذة فهذذذذو عبذذذذارة عذذذن خذذذذ  مسذذذذتقيم تقذذذرتب للواحذذذذد فتعطذذذى األمهيذذذذة للقذذذذيم اجلديذذذدةن 

  kمث ميكن إديد هذه التنبؤ آلفاق معينذة لكذن ال جيذب أ  تكذو  قيمذة  btو  atإحداثياته مها القيم األخالة لذ 
 . كبالة وإاله كا  التنبؤ غال صحي 

 :طريقة هول   -3
يذد تتبذع السلسذلة خطذأ مسذتقيم صذاعدا أو ح ةتست دم طريقة هول  عند وجذود اجتذاه عذام يف السلسذلة الزمنيذ

الذذذنم  األسذذذي كذذذو  السلسذذذلة تتبذذذع خذذذ  متصذذذاعد منحذذذ  إىل األعلذذذى عندئذذذذ يتذذذأثر التوقذذذع املسذذذتقبلي للنمطذذذني 
ويشذذذبه مبذذذدأ هذذذذه الطريقذذذة مبذذذدأ بذذذراو  إاله أنذذذه ال سذذذت دم معادلذذذة التمهيذذذد (.ß)ا طذذذي واألسذذذي بةابذذذ  ذذذذ  

ومركبذذذة االجتذذذاه العذذذام هذذذي كمذذذا  mtسذذذي  فذذذإ  املقذذذدر اجلديذذذد للمسذذذتو  وكمذذذا يف التمهيذذذد األسذذذي الب. ال ذذذرم
 87:يلي

                                     
                                  

 

                                                           
ن 2ن العدد 25جملة الرتبية والعلمن اجمللد التنبؤ بكمية المبيعات للمنتج الطبي بواسطة طريقة التمهيد األسي الثالثي،ن ند  سامل يونسن منهال دانيال عبد األحد  87
 .050ن ص2102سنة



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 : Holt-Wintersالتنبؤ عن طريق التمهيد األسي لذ  -2
 (LED)ويتعلذذذق االمذذذر بتمهيذذذد أسذذذي ثنذذذائي  0841وضذذذع  هذذذذه التقنيذذذة مذذذن طذذذرف هولذذذ  و وانذذذرتز سذذذنة 

وبالتذايل فذإ  هذذه  Wintersهلول  مبعاملني بالنسذبة ملركبذة االجتذاه العذام وإهيذد أسذي مذومسي مبعامذل واحذد لذذ 
معذذذامالت ويف هذذذذا الصذذذدد علينذذذا أ  ناذذذرق بذذذني احلذذذالتني الشذذذكل التجميعذذذي والشذذذكل  3الطريقذذذة هتذذذومن علذذذى 

 88:امل اعف املتمةال  فيما يلي 
 الشكل امل اعف : أوال 

 : يكتب شكل السلسلة الزمنية يف هذه احلالة كالتايل 
                               

 :حيد نقوم بةالث إهيدات طتلاة على هذا النموذج 
 [ .1,0]حيد أنه ينتمي للمجال  0αمبعامل إهيد  aإهيد املتوس   -
 [.1,0]حيد أنه ينتمي للمجال  2αامل التمهيد مبع b رإهيد معامل االلدا -
 [.1,0]حيد أاا تنتمي للمجال  3αمبعامل إهيد  Sإهيد الاصلية  -

 :النمذجة 
 : aإهيد املتوس   -

      
  

    
                                

 : bإهيد معامل االلدار  -
                                       

 : Sإهيد الاصلية  -

      
  

  
                         

 : التنبؤ 
                                

 إذا كا  
 

                   
                                                           

 .083-082ص  مرجع سبق ذكرهن جالطو جياليلن  88



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

                                  
 إذا كا  

                    
 الشكل التجميعي : ثانيا 

 89:ويكتب الشكل التجميعي للسلسة الزمنية بالشكل التايل 
                              

 : النمذجة 
 : aإهيد املتوس   -

                                            
 : bإهيد معامل االلدار  -

                                       
 :إهيد الاصلية  -

                                    
 .ومعامالت التمهيد هذه هي تلى القيم الن جتعل مقدار جممو  مربعات البواقي أصغر ما ميكن

 : kالتنبؤ للارتة 
                                

 إذا كا        
                   

 
                                  

 إذا كا  
                      

 
 
 
 
                                                           

 .082-083جع السابقن ص ص جالطو جياليلن ناس املر   89
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 دراسة الشبكات العصبية : المبحث الثالث 
 

الذذمن تبذ  الشبكات العصبية االصطناعية هي إحذد  أقسذام علذم الذذكاء االصذطناعي وهذو العلذم احلذديد          
عليذذذه كافذذذة التطبيقذذذات احلديةذذذة واملعقذذذدة مذذذن صذذذناعة الروبوتذذذاتن نظذذذم دعذذذم القذذذرارن أنظمذذذة الذذذتحكم اآليل وأنظمذذذة 

 .التعرف والتنبؤن ويف هذا املبحد سنقوم بالتعرف على هذه الشبكات دراستها و االستعانة هبا يف التنبؤ
 
 

  مفهوم الشبكات العصبية االصطناعية:  المطلب األول
  

م  0823عذذام  املاهذذوم األول للشذذبكات العصذذبية Pits-Warren Maul lochصذذمم العاملذذا           
حيد وقف تصميمهم هذا  وقالوا بأ  األنظمة العصبية تتكو  من عدد من العصبونات البسذيطة الذن هذي املصذدر 

      Konhonen-Anderson.90الرئيسي يف زيادة القدرات احلسابية وعه تطويرها من قبل العاملا  
هي تقنيات حسذابية مصذممة  اكذاة الطريقذة الذن تذؤدمن هبذا الذدما  البشذرمن مهمذة معينذة وذلذى عذن طريذق          

معاجلذذذة ضذذذ مة موزعذذذة علذذذى التذذذوازمنن ومكونذذذة مذذذن وحذذذدات معاجلذذذة بسذذذيطةن وهذذذذه الوحذذذدات مذذذا هذذذي إال عناصذذذر 
هلذذا خاصذذية عصذذبية مذذن حيذذد أاذذا تقذذوم والذذن ( Nodes, Neurons)حسذذابية تسذذمى عصذذبونات أو عقذذد 

وتعذذذد . بت ذذذزين املعرفذذذة العمليذذذة واملعلومذذذات التجريبيذذذة لتجعلهذذذا متاحذذذة للمسذذذت دم وذلذذذى عذذذن طريذذذق ضذذذب  األوزا 
الشبكة العصبية االصطناعية نظام قابل للتكيف حيد تتغال بنيته اعتمادا على املعلومات الن تعرب مذن خاللذه فيمذا 

وميكهذن االسذت دام العملذي هلذذه الشذبكات يف امكانيذة تطبيذق خوارزميذات مصذممة لتغيذال وز  يسمى مبرحلة التعلمن 
أو قذذوة الذذرواب  الذذن تذذرب  ا اليذذا العصذذبية االصذذطناعية ببع ذذها الذذبع  إلنتذذاج سذذيل عصذذيب معذذني فعذذل أو رد فعذذل 

 :عية يف الشكلني املوالينيوميكننا مقارنة كل من ا لية العصبية البشرية و ا لية العصبية االصطنا. 91معني

                                                           
 ،الشبكات العصبية االصطناعية واستخداماتها في تمييز البصمةأبو عاقلة الزين األمني أجدن أجد تاج السر أجد حممدن ربيع ادريس عامر ذرن حممد ماهر نصر سعيدن   90

    .7ن ص2117ن ن السودا امعة أم درما  اإلسالميةذد تكميلي لنيل درجة الدبلوم التق  بكلية التنمية البشرية قسم هندسة احلسوبن ج
ن جامعة تشرينن اجلمهورية العربية (MATLABتمييز األحرف األبجدية العربية بواسطة )تطبيقات على الشبكات العصبية عبد الغ  علي مجعةن علي بشار الشريفن   91

 .7-8ص  ن ص2102السوريةن 



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

خلية عصبية بشرية ( : 5.2)الشكل رقم

 
 .7ص نمرجع سبق ذكرهعبد الغ  علي مجعةن علي بشار الشريفن : املصدر 

 خلية عصبية اصطناعية ( : 4.2)الشكل رقم 

 
 .7ص  مرجع سبق ذكرهعبد الغ  علي مجعةن علي بشار الشريفن : املصدر 

والذذمن  weightsباإلضذافة إىل الذوز   (x1,x2,….,xn)ن املدخالت وهنا إةذل بالذذ وجند أنه يتكو  م       
 activitionميةل درجة قوة الرتاب  بني عنصر و الذمن قبله و الذمن بعدهن كما أ  تابع التنشي  و الذمن يدعى 

function ملدخلذذذذذة هذذذذذو يكمذذذذذن بذذذذذه العمذذذذذل احلقيقذذذذذي لل ليذذذذذة العصذذذذذبية أمن مذذذذذةال إذا مجعذذذذذ  األوزا  لرشذذذذذارات ا
ومقارنتها بقيمة معينة للحد فإذا كا  جممو  أوزا  اإلشارات يزيذد عذن احلذد أو العتبذة تكذو  اإلشذارة امل رجذة واحذد 



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

ويذذذتم قيذذذاس درجذذذة االخذذذتالف بذذذني الشذذذبكات العصذذذبية االصذذذطناعية والنظذذذام  92.وإذا كذذذا  أقذذذل يكذذذو  النذذذاتر صذذذار
اذذذة للشذذذبكات العصذذذبية االصذذذطناعية و النظذذذام احليذذذومنن أمذذذا العصذذذيب البيولذذذوجي بذذذإجراء مقارنذذذة بذذذني األصذذذناف امل تل

الذذبع  اآلخذذر فذذال  أ  البحذذد يف قذذدرة الشذذبكات العصذذبية علذذى إجنذذاز املهذذام أكةذذر أمهيذذة مذذن هذذذه املقارنذذة لتميهذذذز 
األنظمذذذذذة العصذذذذذبية احليويذذذذذة خبصذذذذذائب حسذذذذذابية واضذذذذذحة يذذذذذتم علذذذذذى أساسذذذذذها اقذذذذذرتام معماريذذذذذة الشذذذذذبكات العصذذذذذبية 

  93.شابه العصبو  االصطناعي الذمن هو عنصر معاجلة إىل حد كبال مع العصبو  احليومناالصطناعية ويت
ويعرب شذكل الشذبكة العصذبية االصذطناعية عذن عذدد الطبقذات وعذدد عناصذر املعاجلذة يف كذل طبقذة وطريقذة           

 :الرتاب  بني عناصر املعاجلةن وتنقسم الشبكات العصبية االصطناعية إىل قسمني 
 :وحيدة الطبقة  تالشبكا -0

وتتكذذو  مذذن طبقذذة واحذذدة مذذن ترابطذذات األوزا  كمذذا تتميذذز هذذذا الشذذبكات بوجذذود طبقذذة واحذذدة مذذن املذذدخالت 
الذذن تسذذتقبل اإلشذذارة مذذن العذذامل ا ذذارجي وطبقذذة امل رجذذات الذذن لصذذل منهذذا علذذى اسذذتجابة الشذذبكة وتوضذذع 

 : وميكن التوضي  أكةر بواسطة الشكل التايل 94.الرتابطات بينهما
 شبكة عصبية اصطناعية وحيدة الطبقة ( : 8.2)الشكل رقم 

      
 طبقة المدخالت                          قة أوزان الترابطات           طب     طبقة المخرجات             

 .20الشيماء إبراهيم السيد الوصياين ناس املرجع السابقن ص : املصدر 

 

                                                           
 .8ناس املرجع السابقن ص  عبد الغ  علي مجعةن علي بشار الشريفن  92
 .8ويخرو ن مرجع سبق ذكرهن ص  أبو عاقلة الزين األمني أجد  93
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات ، (دراسة تطبيقية)التنبؤ باستخدام الدمج بين الشبكات العصبية االصطناعية ونماذج بوكس وجينكينز الشيماء إبراهيم السيد الوصياين   94

   .21ن ص 2102اجستال يف اإلحصاء التطبيقين جامعة املنصورةن مصرن احلصول على درجة امل



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :الشبكات متعددة الطبقات  -2
وتتكو  هذه الشبكات من طبقة واحدة أو أكةر من النيورونات والن تدعى بالطبقة ا اية وتوضع بني       

طبقة املدخالت وطبقة امل رجات كما أنه يوجد بني كل طبقتني متجاورتني طبقة من ترابطات األوزا  
بالنسبة للشبكة  وهذا( طرجات  –طبقة خاية )و( طبقة خاية  –مدخالت )ن (طرجات  –مدخالت )

وتستطيع . العصبية االصطناعية الن هتومن على طبقة خاية واحدة ما بني طبقن املدخالت وامل رجات
متعددة الطبقات باملقارنة مع الشبكات وحيدة الطبقة حل العديد من املشاكل املعقدة مع أ   تالشبكا

التدريب هلذه الشبكات ناجحا أكةر تدريب مةل هذه الشبكات يستغرق وقتا أطولن لكن ميكن أ  يكو  
و  95.من غاله حيد ميكن أ  نتعرض إىل مشكلة ال ميكن حلها إطالقا باست دام شبكة وحيدة الطبقة

 :الشكل املوايل يبني ما سلف ذكره للتوضي  أكةر 
 

شبكة عصبية اصطناعية متعددة الطبقات( : 7.2)الشكل رقم 

 
 .22ن ص  مرجع سبق ذكرهن الشيماء ابراهيم الوصياين : املصدر 

  

                                                           
 .20الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   95
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 كيفية عمل الشبكة العصبية االصطناعية:  المطلب الثاني
      

إىل بنية الشبكة فإ  هديد قيم األوزا  إةذل خاصذية إييذز هامذة بذني الشذبكات العصذبية امل تلاذة  باإلضافة          
 إشرايف باإلضافة هنا  نذو  مذن لذلى سوف نارق بني نوعني من التدريب حيد هنا  تدريب إشرايف وتدريب غال

 : ين وسيتم كل هذا فيما يل96الشبكات الن هلا أوزا  ثابتة وال هتاج إىل أمن تدريب
    

 :التدريب اإلشرايف   -0
التذذدريب يذذذتم هنذذذا عذذذن طريذذذق تقذذذدك تتذذذابع مذذن متجهذذذات أو أذذذذاط التذذذدريب كمذذذدخالت كذذذل مصذذذحوب        

مذذن مث يذذتم تعذذديل األوزا  طبقذذا  ذذوارزم الذذتعلم وكذذا  أول عمذذل هبذذذه مبتجذذه امل رجذذات املسذذتهدف املذذرتب  بذذهن و 
وتذتم  97الشبكات الن تعتمد على مةل هذا التدريب تصنف املدخالت إمذا تنتمذي أو ال تنتمذي إىل فئذة معينذةن

من خالل جتميع البيانذات وتقسذيمها إىل بيانذات داخلذة إىل الشذبكة وبيانذات خارجذة مذن الشذبكة ويذتم تشذغيل 
يانذذذات الداخلذذذة هبذذذدف التنبذذذؤ بذذذالقيم املسذذذتقبلية ليذذذتم مقارنذذذة النتذذذائر عذذذن طريذذذق القذذذيم ا ارجذذذة ومذذذن مث ميكذذذن الب

  98.تعديل األوزا 
 :التدريب غال اإلشرايف   -2

يف هذه احلالة بتجميع املتجهات ا اصة باملذدخالت املتشذاهبة معذا بذدو  اسذت دام بيانذات  بيتم التدري       
ديذذذد اجملموعذذذات مسذذذبقا أمن أننذذذا ذذذذد الشذذذبكة مبتتابعذذذة مذذذن متجهذذذات املذذذدخالت فقذذذ  وال التذذذدريب أمن دو  ه

حيذذد يوجذذد  99يوجذذد متجهذذات طرجذذات مسذذتهدفة ويسذذمى هذذذا النذذو  مذذن الشذذبكات العصذذبية ذاتيذذة التنظذذيمن
ارجذة كمذا تشابه كبال بني هذا التدريب والذمن سبق لنا ذكره إال أنه لتلف عنه بأنه ال يوجد قيم للمتغالات ا 

سلف وأ  ذكرنا حيذد تقسذم البيانذات الداخلذة إىل جمموعذات تقذوم الشذبكة باكتشذاف املميذزات الغذال الظذاهرة 
 100.فيها مث بعد ذلى يتم تقسيم البيانات الداخلة إىل جمموعات طتلاة مث املقارنة فيما بينها

 :الشبكات ذات األوزا  الةابتة   -3
العصذذبية ميكنهذذا حذذل مشذذاكل التعظذذيم املقيذذدة مةذذل الشذذبكات الذذن لنذذا يوجذذد أنذذوا  أخذذر  مذذن الشذذبكات        

ذكرهان قد تعمل بطريقة أف ل يف حالذة املشذاكل الذن يصذعب حلهذا باألسذاليب التقليديذة وذلذى مةذل املشذاكل 
 مبع  ال ميكن هقيق كل القيود معذا وغالبذا يف مةذل هذذه احلذاالت يوجذد حذل أمةذل تقذرييب ةذات القيود املتعارض

                                                           
 .22الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   96
 .23الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   97
معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية قسم ، SPSSالعصبية االصطناعية وتطبيقاتها في العلوم االجتماعية باستخدام  مقدمة في الشبكات عبد احلميد حممد العباسين   98

 .4ن ص 2103اإلحصاء احليومن والسكاينن جامعة القاهرةن مصرن 
 .23الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   99
  .4عبد احلميد حممد العباسين ناس املرجع السابقن ص  100



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

تصذذذل إليذذذه الشذذذبكةن وعنذذذدما تصذذذمم هذذذذه الشذذذبكات فذذذإ  األوزا  توضذذذع ملةذذذل القيذذذود وكذذذذلى الدالذذذة الذذذن نريذذذد 
   101.تعظيمها أو تدنيتها ومن أمةلة هذه الشبكات ما يسمى مباكينة بولتزما  وشبكة هوبايليد املستمرة

لذذذة التحويذذذل بذذذني املذذذدخل العصذذذبية االصذذذطناعية علذذذى ثقذذذل كذذذل وصذذذلة ودا تويعتمذذذد سذذذلو  الشذذذبكا          
والن إةل ا اليا العصبيةن وتتمةل هذه الدوال يف ثالثة أنوا  الذن هكذم العالقذة  توامل رج الن تتحدد للوحدا

 :بني املدخل وامل رج وهي كما يلي 
 : دالة الوحدة   -0

قيمذذذة  وفيهذذذا تكذذذو  قيمذذذة امل رجذذذات هذذذي ناسذذذها Linear Functionوتسذذذمى بالدالذذذة ا طيذذذة          
 :ن وتكو  دالتها كما يلي 102املدخالت

                                       
 
 دالة الوحدة ( : 8.2)شكل رقم 

 
 .22الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص : املصدر 

 :الدالة السلمية الةنائية  -2
  واحذد أو مسذتويني اعتمذادا علذى كذو  وتعرف أي ا بدالة احلد الااصل ويتم فيها ضب  امل رج عنذد مسذتو    

 :ويكو  شكل معادلتها كما يلي . امجايل املداخل أكرب من  أو أقل من القيمة االستهاللية

      
                
                

              

                                                           
 .23الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   101
 .22الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   102



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

الدالة السلمية الةنائية  ( : 01.2)الشكل رقم   

 
 .25جع سبق ذكرهن ص الشيماء ابراهيم الوصياين مر : املصدر 

 ( :دالة السجمويد ) الدالة األسية  -3
وهذذذذي دالذذذذة هايذذذذز مايذذذذدة وهلذذذذا دالتذذذذني شذذذذائعتني مهذذذذا الدالذذذذة اللوجسذذذذتيكية ودالذذذذة sوهذذذذي الذذذذدوال الذذذذن هلذذذذا شذذذذكل 

Hyperbolic Tangent  ومهذذذا يتميذذذزا  علذذذى وجذذذه ا صذذذوص يف اسذذذت دامات يف الشذذذبكات العصذذذبية
 :وتتمةل معادلة الدالة األوىل فيما يلي . فاملدربة عن طريق االنتشار لل ل

     
 

           
            

 :والشكل البياين املرفق هلذه الدالة هو كالتايل 
 الدالة ثنائية السمجويد( : 00.2)الشكل رقم 

 
 .24الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص : املصدر 



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :ي أما عن الدالة الةانية فتتمةل فيما يل

             
 

          
   

          

          
         

 :ويتمةل الشكل البياين هلذه الدالة كما يلي 
 

 دالة السجمويد ثنائي القطب( : 02.2)الشكل رقم 

 
 .24الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص : املصدر 

 

  العصبية االصطناعيةاستخدامات الشبكات  : المطلب الثالث
  

إ  أول اسذتعمال للشذذبكات العصذذبية االصذطناعية بالنسذذبة لنذذا هذي طريقذذة االنتشذذار ا لاذي ليليهذذا اسذذت دام          
هذه الشذبكات يف التنبذؤ واكتشذاف القذيم املسذتقبلية املسذتهدفةن ولطريقذة االنتشذار ا لاذي ثالثذة مراحذل تتمةذل فيمذا 

 : ييل
 :ية لعينات تدريب املدخالت مرحلة التغذية األمام -0

إشارة تنتقل إىل الطبقة ا اية مث يتم حساب قيمة التنشذي  هلذذه اإلشذارة  xiتستقبل كل وحدة من املدخالت 
 (yk)باسذت دام إحذذد  دوال التحايذذز الذذن سذذبق وأ  ذكرناهذا وترسذذل بعذذدها إشذذارات إىل وحذذدات امل رجذذات 

 تباالسذذتعانة هبذذذه التكنولوجيذذا حيذذد تقذذوم وحذذدات امل رجذذاويذذتم حسذذاب تنشذذيطهان مث نقذذوم بتحديذذد ا طذذأ 
  103.باملقارنة بني النتائر الن توصل  إليها بالقيمة الاعلية للم رجات

 
                                                           

 .28الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص   103



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 :                                                            مرحلة االنتشار ا لاي با طأ   -2
وبة يذتم تصذحي  األوزا  وتعذديلهم مذن خذالل عمليذة الذتعلم الذن تذتم بعد املقارنة بني القيم املرغوبذة والقذيم ا سذ

 :على الشبكة وذلى من خالل املعادلة التالية 
                             

عذذن الاذذرق بذذني القيمتذذني  ßعذذن معذذدل الذذتعلم والذذذمن يذذتم وضذذعه عنذذد أدىن مسذذتو  تعلذذمن بينمذذا تعذذرب  αوتعذذرب 
ن وذلذذذى حلسذذذاب ا طذذذأ وتسذذذمى باملرحلذذذة الرتاجعيذذذة وتكذذذرر هذذذذه العمليذذذة يف (ß=xi-yi)ا سذذذوبة واملرغوبذذذة 

 Epoch.104الشبكة لعدة مرات خبطوة أمامية وخطوة تراجعية تسمى بدورة 
 :مرحلة هديد األوزا   -3

حيذد يذتم هذديد األوزا  يف عمليذذة التذدريب حذه تصذذل إىل أف ذل مسذتو  لل طذذأن ويذتم تعذديل األوزا  وفقذذا 
  105:ة االنتشار ا لاي كما يلي لطريق

                                
 

أما عن است دام الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ فقد كذا  اسذت دامها واسذع جذدا يف هذذا اجملذال كمذا 
التنبذذذؤ  أنهذذذا هتذذذاج فروضذذذا قليلذذذة وكذذذذلى عذذذدد مذذذن املشذذذاهدات أقذذذل مقارنذذذة بذذذالطرق التقليديذذذة ومذذذن أمةلذذذة ذلذذذى

  106.بأسعار األسهمن التنبؤ باملبيعاتن التنبؤ هبطول األمطارن التنبؤ بدرجات حرارة اجلو وغالها
 107:ذاذج الشبكات العصبية الصناعية هي دوال غال خطية مرنة تكتب وفق شكلها العام التايل    

                                      
 : إةل  وحسب لغة الشبكات العصبية

 امل رجات :  xاملتغالات املستقلة 
 امل رجات أو الناتر: Yاملتغال التابع 

 الطبقات ا اية :  Hدوال الشبكات العصبية  
 .طرجات دالة التحايز ا اية:  Fدوال الشبكات العصبية 

لذذذة االلذذذدار ومذذذن أهذذذم الاذذذروق بذذذني ذذذذوذج االلذذذدار ا طذذذي و الشذذذبكات العصذذذبية االصذذذطناعية هذذذو أ  دا     
 :ا طية هي خطية يف معلماقا وال توجد هنا  دوال الطبقات ا اية يف ذوذج االلدار فتأخذ الشكل اآليت 

Y=XB+u…..(143.2) 

                                                           
 .8عبد احلميد حممد العباسين مرجع سبق ذكرهن ص   104
 .31-28 الشيماء ابراهيم الوصياين مرجع سبق ذكرهن ص  105
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 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

وحسذذب ماهذذوم الشذذبكات العصذذبية فذذإ  للمعادلذذة طذذرج واحذذد وبذذدو  طبقذذات خايذذة مذذع دالذذة التحايذذز خطيذذة 
 .لطبقة الناتر

  



 نماذج  التنبؤ :الفصل الثاني 
 

 

 
 

 :خالصة 
 

صذذذلنا يف هذذذذا الاصذذذل إىل أهذذذم الطذذذرق واألنذذذوا  للنمذذذاذج احلديةذذذة للتنبذذذؤ حيذذذد لكذذذل طريقذذذة ومبادئهذذذا لقذذذد تو        
وخصائب عملها والطريقة الن تتنبأ هبا فاهلدف من دراستنا ليس جتليد هذه املعارف وإذا جتسذيدها يف الواقذع فذرغم 

ا يف اجلانب التطبيقذي وهذذا مذا سذيتجلى لنذا توسعنا فاملعارف يف هذا الاصل إال ا  ثقل كل معلومة فيه تلقى صداه
.عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدما نتطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرق للاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل الةالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد



 

 

 
  



 

 

 

 :الفصل الثالث 

مقارنة بين الطرق الحديثة 
للتنبؤ بالمبيعات دراسة 

تطبيقية في مؤسسة تربية 
.الدواجن للغرب



دراسة حالة مجمع تربية  –مقارنة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بالمبيعات وقياس جودة التنبؤ : الفصل الثالث 
 للغربالدواجن 

 

 

  



دراسة حالة مجمع تربية  –مقارنة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بالمبيعات وقياس جودة التنبؤ : الفصل الثالث 
 للغربالدواجن 

 

 
 

 :تمهيد 
   

امة مث يف الاصل الةذاين قمنذا بذالتعمق بعدما تطرقنا يف الاصل األول لعموميات حول التنبؤ باملبيعات بصاة ع       
أكةر يف ذاذج التنبؤ حا  الوق  لتطبيق تلى املعارف النظرية يف الواقع من خالل الدراسة الن أجريناهذا يف الذرتبب 
بإحذد  وحذدات تغذيذة األنعذام التابعذذة جملمذع تربيذة الذدواجن للغذرب و املتواجذذدة علذى مسذتو  واليذة مسذتغامنن لنقذذوم 

يعاقذذذا دراسذذذة إحصذذذائية كتقذذذدك أو كتمهيذذذد للهذذذدف الذذذذمن مذذذن أجلذذذه قمنذذذا بإنشذذذاء هذذذذه املذذذذكرة أال وهذذذو بدراسذذذة مب
حيذذد سذذنتعرف يف هذذذا الاصذذل علذذى ذذذوذج . املقارنذذة بذذني النمذذاذج احلديةذذة للتنبذذؤ باملبيعذذات مذذع قيذذاس جذذودة التنبذذؤ
ضذذافة إىل ذذذوذج بذذوكس جنكيذذز وكذذذا التمهيذذد االلذذدار املتعذذدد والتنبذذؤ بذذه وكذذذا هديذذد درجذذة كااءتذذه هلذذذا التنبذذؤ باإل

 . األسي لن تم النماذج احلديةة للتنبؤ بنموذج الشبكات العصبية
  



دراسة حالة مجمع تربية  –مقارنة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بالمبيعات وقياس جودة التنبؤ : الفصل الثالث 
 للغربالدواجن 

 

 
 تقديم مجمع تربية الدواجن للغرب فرع وحدة أغذية األنعام: المبحث األول 

ويذذذة إىل مذذذن جذذذراء إعذذذادة هيكلذذة املؤسسذذذات العموميذذذة اجله 0887عذذام  ONABنشذذأ اجملمذذذع الصذذذناعي          
احليوانيذذذذذذذذذذذذذة  وكذذذذذذذذذذذذذذا شذذذذذذذذذذذذذعبة التغذيذذذذذذذذذذذذذة  ORAVIE و ORAVIO,ORACشذذذذذذذذذذذذذعبة تربيذذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذدواجن  

EPEONAB . وقد إ  هذه اهليكلذة ملواجهذة املنافسذة احلذادة املوجذودة يف السذوق بعذد اناتاحهذا كليذا يف إطذار
ت ا اصذة برتبيذة الذدواجن كما ا  هذا اجملمع يقوم بكذل النشذاطا. السياسة اجلديدة الن إنتهجتها السلطة العمومية

ممذذا جيعذذل منذذه جممعذذا متكذذامال ومنذذدجمان حيذذد تقذذوم فروعذذه امل تصذذة باسذذتالاد املذذواد األوليذذة وبتموينهذذا وإنتذذاج أغذيذذة 
األنعذذذام والذذذدواجن واجملذذذرتات وكذذذذا املذذذواد املعدنيذذذة املعبذذذأة بالايتامينذذذات وسذذذنتطرق يف هذذذذا املبحذذذد إىل تقذذذدك شذذذامل 

 .بهصذذذذذذذذذذذذذذنا من تعريف به واهليكل التنظيمي ا اص هبذا اجملمع باإلضافة إىل مبيعات املتنوعةللمجمع الذمن ع به تر 
 
 

  UABالتعريف بثوحدة تغذية األنعام بمستغانم المسماة بثثثث   :المطلب األول 
 

يف فذذذرتة  0852تعذذذده وحذذذدة تغذيذذذة األنعذذذام واحذذذدة مذذذن اثنذذذا  وثالثذذذو  وحذذذدة عذذذرب الذذذوطنن تأسسذذذ  عذذذام         
 ONABمث قذذام الذذديوا  الذذوط  بتجنيسذذها هذذ  اسذذم  MACLAاالسذذتعمار مذذن قبذذل مجعيذذة فرنسذذية املسذذماة 

 08بوحذذذدة مسذذذتغامن و  48عذذذامال مذذذنهم  77هذذذ  رعايذذذة وزارة املنذذذاجم والصذذذيد البحذذذرمنن وتتكذذذو  الوحذذذدة علذذذى 
وتتمةذذل القذذدرة اإلنتاجيذذة . مناذذذ 35مسذذال و  23إطذذار  31يوجذذد  77عامذذل بوحذذدة بذذ  يذذاحين ومذذن بذذني هذذؤالء 

 Les silosطن بالساعة ه  توسذيع جمذال اإلنتذاج وهذذا بتجديذد املعذدات و اآلالت الالزمذة منهذا  01بالوحدة 

 0887مث يف سذذذنة  SILOS 20توصذذذل  إىل احلصذذذول علذذذى  0874ا اصذذذة بت ذذذزين املذذذواد األوليذذذةن ويف سذذذنة 
وذلذى لتقذدك كذل الوسذائل  EXTRAHORDINAILIبتأسذيس مجعيذة  ONABإ  هيكلذة املؤسسذة األم 

 .GAOواملعدات ا اصة بالوحدة أو مؤسسة التابعة للمجمع ه  رعاية جممع تربية الدواجن للغرب 
 :ويتم تقسيم وحدات تغذية األنعام على مستو  الغرب حسب الواليات املبينة يف اجلدول التايل 

 
 
 
 
 
 



دراسة حالة مجمع تربية  –مقارنة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بالمبيعات وقياس جودة التنبؤ : الفصل الثالث 
 للغربالدواجن 

 

 األنعام بالغرب حسب الواليات توزيع وحدات تغذية( : 3.3)اجلدول رقم 
 الواليات وحدات تغذية األنعام بالغرب

 مستغامن وحدة مستغامن
 مستغامن وحدة ب  ياحي
 وهرا  وحدة واد تليالت
 تلمسا  وحدة الرمشي
 تيارت وحدة الرحوية
 البي  وحدة بوقطاب
 بشار وحدة عبادلة

 سيدمن بلعباس وحدة سيدمن ابراهيم
Source : HAMADI Alla-Eddine Mohamed, Le processus de production, mémoire de fin d’études pour 

l’obtention du diplôme de technicien supérieur en « Marketing », Institut National spécialisé en Formation 

professionnelle, Mostaganem, promotion :2004-2007. 

  

وليذذذة مذذذن طذذذرف هذذذذه الوحذذذدات الةمانيذذذة الذذذن سذذذبق ذكرهذذذا يف اجلذذذدول أعذذذاله وتوجذذذه بأف ذذذلية إىل وتصذذذنع املذذذادة األ
SPA   واملتمةلذذة يف فذذروGAO-ORAVIO ، وتعتمذذد قذذدرات إنتذذاج األغذيذذة املركبذذة وهذذذا بتنذذو  احلاجيذذات

ة مذذن النذذو  اجليذذد الغذائيذذة للحيوانذذات حسذذب صذذناها وسذذنها واملنتذذوج املذذراد اسذذت راجه منهذذان لذذذا يذذوفر اجملمذذع صذذيغ
ويكذذو  الغذذذاء علذذى شذذكل حبيبذذات وفظذذى باهتمذذام كبذذال يف خطذذة املذذد  املتوسذذ  ألنذذه . مناسذذب ملتطلبذذات املذذربني

يشكل صيغة لجغذية املركبة للحيوا  األكةر استعماال عامليا يف جمال التغذية احليوانية وله فوائد كةالة مقارنذة بالغذذاء 
هسني الشهية واهل م والوقاية من األمراض التناسية وكما تعذد أحسذن طريقذة  بشكل الدقيق ويكو  هذا من حيد

حلاذذس هذذذه املذذواد وهذذذا لتحسذذني مسذذتو  االسذذتهال  ونوعيذذة الغذذذاء مذذع  اذذي  تكذذاليف املذذواد للعذذف أل  معظذذم 
 . تعماهلاالوحدات التابعة للمجمع إلى يالت لصنع هذه األغذية وزيادة تسويقها هبدف التعريف هبا وتعميم اس

فيذه ع إديذد شذهادة  2112ا صل عليه أفريذل  2111طبعة  ISO -1009وتأكيدا لنظام تسيال النوعية       
للشرق والغرب ملدة ثالث سنوات عرفانا بالتحكم اجليذد  premix بالنسبة للمؤسسات 2118النوعية يف أفريل 

 .يف مسار النوعية رو يف طرق الصنعن حيد التزم  وحدات أغذية األنعام بدورها بش
وثالثة جممعات جهوية لرتبية الذدواجن  TRADE ONABواليوم تتكال املؤسسة بتسيال فرو  منها مؤسسة  

عامل وإلذى قذدرات إنتاجيذة كبذالة ممذا  85111يبلغ عدد موقايها  PREMIXومؤسسة صيانة وفرعني للمزج 
ات اجلهويذذة فهذذي تشذذرف علذذى النشذذاط بواسذذطة شذذذركاقا جيعلهذذا هتذذل الصذذدارة يف ميذذدا  تربيذذة الذذدواجن أمذذا اجملمعذذ

املكلاذذة بذذاللحم والبذذي  إىل جانذذب ثالثذذة شذذركات للمذذذاب  كمذذا تقذذوم بتسذذيال مباشذذر لنشذذاط صذذنع األغذيذذة املركبذذة 
 (.UABوحدات تغذية األنعام )
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يشذرتط مرورهذا  إلعطذاء أمهيذة جوهريذة ملنتجاتذه ذيذد ONABأما عذن مراقبذة النوعيذة فتسذعى املؤسسذة األم جممذع 
مذن املذواد األوليذة حذه املنتذوج النهذائي وزيذادة علذى املراقبذة املذؤداة  انطالقذابشبكة مراقبة النوعية على كافة املسذتويات 

يف الوحذذدات املينائيذذة ووحذذدات اإلنتذذاج تذذتم مراقبذذة املنتذذوج النهذذائي مذذن طذذرف وحذذدة  امل ذذرب املسذذتقل عذذن وحذذدات  
تعتذذرب هذذذه الوحذذدة ا اصذذة بذذامل رب مركذذز أداء  ا ذذدمات  TRADE ONAB اإلنتذذاج والواقعذذة يف مقذذر فذذر 

 :بوحدات  اجملمع وكذا لل واصن وتكمن مهمة هذه الوحدة يف مراقبة 
 املواد األولية اإلضافية املستوردة -
 األمزجة املسبقة  -
 األغذية  -
 .احتجاجوكذا القيام مبراقبة هاليل املنتوجات  الن هي  موضع  -
 .ONAB كوين و تأهيل عمال طابر  ووحدات  اإلنتاج لارو  اجملمعت -

 :كما أ  املؤسسة األم وضع  خطة تعمل عليها قدف إىل 
الذذداخلي لكاذذاءات وخذذربات املتواجذذدة عذذرب كافذذة اجملذذاالت خاصذذة منهذذا نوعيذذة املنتجذذات وهسذذني  التنسذذيق -

 .تقدم يف املنافسةالقدرات التقنية و االقتصادية لتمكني خلق  قروف إن   ال
االسذذتةمار يف ميذذادين هامشذذية للاذذر  مةذذل البيذذع بالتجزئذذة عذذرب شذذبكة مذذن نقذذاط  البيذذع وتنميذذة تربيذذة دجذذاج  -

 .اللحم والتموين  يف إطار عالقات الشراكة
تطوير وهسني منتجذات التغذيذة احليوانيذة ال سذيما األغذيذة ا ببذة ومنتجذات جديذدة أخذر  وذلذى بعصذرنة  -

 .اجمصانع اإلنت
وأخذذذالا البحذذذد عذذذن الشذذذراكة وهذذذذه االسذذذرتاتيجية ترمذذذي يف األخذذذال  إىل جعذذذل منتجذذذات اجملمذذذع يف مسذذذتو    -

املقاييس الدولية مع أسعار مطابقة للمعايال سارية كمذا قذدف إىل ترشذيد إجيذام للجهذد االقتصذادمن املتذوفر 
     .لد  اجملمع وفروعه
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 التنظيمي للمؤسسة األم ومجمع تربية الدواجن للغرب الهيكل:  المطلب الثاني
 

 ليتم توضي  ما سبق لنا ذكره يف املطلب األول ONABميةل الشكل التايل هيكل تنظيمي للمؤسسة األم 
 

 الشركة األم ONABاهليكل التنظيمي ملؤسسة ( : 03.3)الشكل رقم 

 
 .2101املؤسسة الوطنية للتغذية وتربية الدواجننجملة وحدة أغذية األنعامن مستغامننسنة ONABسياسة النوعية و الشراكةن اجملمع الصناعي : املصدر 

شركة ONABمؤسسة 
ذات أسهم شركة األم 

عامل 7500  

شركة ذات أسهم  
100% 
PREMIX للغرب 

شركة ذات أسهم 
100%PREMIX 

 للشرق 

مجمعات تربية الدواجن 
 الجهوية 

مجمع تربية الدواجن 
 % 68GAOللغرب 

 وحدات أغذية األنعام
UAB : 7 

شركة تربية الدواجن 
06 

 شركة المذابح للغرب 

مجمع تربية الدراجن 
 % GAC 80 للوسط

وحدات أغذية األنعام 
UAB :08  

شركة تربية الدواجن 
06 

شركة المذابح للوسط 
SAC 

مجمع تربية الدواجن 
  % GAE 66للشرق 

وحدات أغذية األنعام 
UAB :08 

شركة تربية الدواجن 
07 

 شركة المذابح للشرق
SAE  

شركة ذات أسهم 
ENIMI 100% 

ONAB TRADE 
 شركة ذات أسهم 100%

 وحدة المخبر 04الوحدات المينائية 
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 GAOوالشكل املوايل ميةل فرعا من فرو  الشركة األم و هو اهليكل التنظيمي جملمع تربية الدواجن للغرب 
 GAOاهليكل التنظيمي ملقر جممع تربية الدواجن للغرب ( :02.3)الشكل رقم 

 .30،ص 1113/1113ن باديس، مستغانم، الدفعة األولى يسنةالسلوك التنظيمي وأثر دراسته في المنظمة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في إدارة األعمال شعبة علوم التسيير، جامعة عبد الحميد ببن عابد نعيمةن بن شريطة فتيحةن : املصدر   
  

رئيس مدير 
 عام

مساعد مدير 
 عام

 خلية التدقيق

قسم مراقبة 
 التسيير

دائرة 
 اإلحصائيات

دائرة 
 الموازنة

قسم تربية 
 الدواجن

دائرة صحة 
 الحيوانات 

 دائرة التقنية 
دائرة 

 االستغالل

قسم تغذية 
 األنعام

 دائرة التموين دائرة الصيانة
دائرة تسيير 

 المخزون
دائرة مراقبة 

 الجودة

قسم المالية 
 والمحاسبة 

دائرة 
 المحاسبة

 دائرة التوطيد دائرة المالية

قسم اإلدارة 
 العامة 

دائرة الموارد 
 البشرية

دائرة 
 الممتلكات

 دائرة القانون

مساعد مكلف 
 بالتسويق

 الكاتبة العامة
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 مبيعات وحدة تغذية األنعام:  المطلب الثالث
 

لذذد  وحذذدة تغذيذذة االنعذذام أصذذناف طتلاذذة ملبيعاقذذا حسذذذب حاجذذة كذذل نذذو  مذذن احليوانذذات وحسذذب رغبذذذة          
 :فالم يف املنتر الذمن يرغب أ  تنتجه األنعام الن ميلكهان وسنذكر يف هذا املطلب طتلف هذه األنوا  كما يلي 

 :chairأغذية الدجاج املوجه يصب  حلوم بي اء  -0
  موجذذا لالسذذتهال  مباشذذرةن مبعذذ  أنذذه مبصذذب مباشذذرة جمموعذذة مذذن الذذدجاج ليصذذب  وهذذذا الذذدجاج يكذذو 

حلوما بي اء فيمر هذا الدجاج من مرحلة الكتكوت إىل أ  يصذل إىل مرحلذة الذدجاج املوجذه لالسذتهال  
 :بنو  من التغذية ا اصة هبذا النو  الذمن نرغب يف احلصول عليه و املتمةلة فيما يلي 

 .والن تكو  يف املرحلة االوىل من عمر الكتكوت démarrageتغذية البداية  -
 .وتكو  من مرحلة الكتوكوت إىل أ  يصب  يف مرحلة الدجاج croissanceتغذية النمو  -
وهذي تغذيذة خاصذة هبذذا لذدجاج البذالغ لكذن مذن أجذل أ   finition 2و  finition 1تغذية  -

ومن عليهذذذذا جسذذذم الذذذدجاج و هذذذذذه يوجذذذه لالسذذذتهال  جيذذذذب أوال الذذذت لب مذذذن الشذذذذحوم الذذذن فتذذذ
التغذية تساعد على حرق تلى الشحوم وهبذا يصب  الذدجاج بعذد تناولذه هلذذه التغذيذة لاذرتة معينذة 

 .جاهزا ليوجه لالستهال  كلحوم بي اء
 : pontأغذية الدجاج البيوض  -2

ا الذدجاج  وهنا أي ا نستطيع التحكم يف املنذتر الذذمن نرغذب بذهن مبعذ  نسذتطيع بتغذيذة خاصذة تعطذى هلذذ
كي ينتر البي  لكن حسب ما نرغب به إما بذي  موجذه لالسذتهال  أو بذي  ملقذ  ليصذب  كتاكيذ ن 
ومن أجل احلصول على ما ذكرناه علينا اتبذا  التغذيذة التاليذة وطبعذا يكذو  هذذا النذو  مذن الذدجاج قذد مذر 

 : démarrageعلى مرحلة تغذمن البداية يف األسبوعني األولني 
 .  من األسبو  الةاين يع  بداية مرحلة النمو إىل غاية األسبو  الةامنوتكو  pfp1تغذية  -
 .وتكو  من األسبو  الةامن إىل غاية األسبو  الةامن عشر pfp2تغذية  -
وهذو عبذارة غذذاء خذاص يذتحكم  pondeuseتغذية الدجاج الن ينتر بي  موجذه لالسذتهال   -

 .من أجل البي  املوجه لالستهال  يف إنتاج هذا الدجاج لينتر بي  عقيم غال ملق  وهذا
 pont reproتغذيذة الذدجاج املنذتر للبذي  امللحذق الذذمن يصذب  كتاكيذ  بعذد فذرتة ويسذمى بذذ  -

وهبذذذا لصذذل علذذذى بذذي  ملقذذذ  للحصذذول علذذذى كتاكيذذ  إمذذا تبذذذا  مةلمذذا هذذذي او   ذذع إلحذذذد  
 .الن سبق ذكرها 2أو  0املرحلتني 
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  s/t ruminant: تغذية البقر  -3
 :ي األخر  إىل قسمني كما يلي وتنقسم ه

وهذذذو غذذذذاء خذذذاص بذذذالبقرة احللذذذوب يسذذذاعدها يف إنتذذذاج احلليذذذب وال جيذذذوز للةذذذور  bovinتغذيذذذة  -
التناول مذن ناذس غذذاءها أل  كذل نذو  لذه غذذاء يتوافذق حسذب حاجاتذه وطبيعذة احليذوا  بناسذه و 

 .ما نرغب يف احلصول عليه من منتر كما سلف وأ  ذكرنا
 .يوجه هذا النو  من الغذاء إىل الةور وا روف ألنه يساعد يف النمووهنا  ovinتغذية  -

 : s/t Diversتغذية أخر  تدعى بذ  -2
 :و ب بالذكر باقي األنعام الن نذكرها يف االصناف أعاله ومنها

 .الديى الرومي -
 .احلصا  -
 .الغزال  إذا كنا نتحدث عن احليوانات املوجودة ذديقة احليوانات -
 .األرانب -
 .احليواناتوباقي  -
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مقارنة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بالمبيعات دراسة حالة مجمع تربية الدواجن للغرب : المبحث الثاني 
 -مستغانم–وحدة تغذية األنعام 

           
سذذذذنتطرق يف هذذذذذا املبحذذذذد إىل دراسذذذذة إحصذذذذائية حذذذذول النمذذذذوذج لدراسذذذذته واختبذذذذار قوتذذذذه مذذذذن معامذذذذل               

 spss.20الرتبذذذاط وغذذذالهن باإلضذذذافة إىل تقذذذدك النتذذذائر املتوصذذذل إليهذذذا يف التنبذذذؤ وهذذذذا بعذذذد االسذذذتعانة بربنذذذامر ا
لن تم هذا املبحد خبالصة املقارنذة بذني الطذرق احلديةذة للتنبذؤ وتكمذن املقارنذة يف قيذاس معذدل مربعذات األخطذاء 

 .لكل طريقة من الطرق الن سنتطرق إليها
 
 

 دراسة إحصائية حول مبيعات وحدة تغذية األنعام : المطلب األول
     

لقذد قمنذذا بذذإجراء تذذربب علذذى مسذذتو  وحذذدة تغذيذة األنعذذام مذذن أجذذل دراسذذة مبيعاقذذا والتكذذاليف الداخلذذة         
يف اإلنتذذاج وكونهذذذا اجلذذذدول التذذذايل الذذذذمن سذذذيظهر بذذذه رقذذم األعمذذذال باإلضذذذافة إىل التكذذذاليف مذذذن أجذذذور العمذذذال 

يذذة وكذذذلى تكذذاليف نقذذل املذذواد األوليذذة ودو  ا  ننسذذى السذذعر الوحذذدومن للمبيعذذاتن وقذذد كانذذ  واملذذواد األول
باألشذذذهر أمذذذا إطارهذذذا املكذذذاين فكانذذذ  علذذذى  2102إىل سذذذنة  2103دراسذذذتنا يف إطارهذذذا الزمذذذاين مذذذن سذذذنة 

جامعذذة  – مسذتو  وحذذدة تغذيذة األنعذذام مبسذتغامن املتواجذذدة ذذي زغلذذول قذرب املعهذذد الذوط  للدراسذذات العليذا
 :واجلدول يتمةل فيما يلي . ومشال غرب حي مشومة -ليذذذذذذذذذذذذذذذذذناس
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 مبيعات وتكاليف اإلنتاج وحدة تغذية األنعام مبستغامن  ( : 2.3)جدول رقم 
  salaire transport matiere prem prix U chiffre d’affare 

jan-13 7292122,01 593808,65 47528088,77 4418,00 60339013,72 

févr.-13 7415737,18 638211,71 59476120,44 4418,00 75195970,62 

mars-13 5825115,49 900521,10 66553291,30 4418,00 83951498,80 

avr-13 6385832,46 1336537,00 66489824,92 4418,00 81758246,46 

mai-13 8750174,87 538341,06 61430387,62 4418,00 75790319,16 

juin-13 4326137,61 835154,91 62001808,41 4418,00 76666930,76 

juil.-13 4702614,46 737459,65 46512089,45 4418,00 56036261,92 

août-13 5985800,14 523311,04 41909306,31 4418,00 52448942,40 

sept-13 4444006,82 373470,11 38622755,45 4418,00 49198753,00 

oct.-13 9468823,08 614100,44 33823324,23 4418,00 42620277,20 

nov.-13 4554190,20 383487,74 33208558,01 4418,00 38465500,40 

déc.-13 4376025,88 1134157,91 44647671,61 4418,00 55648054,20 

jan-14 4453742,61 417443,00 31226685,63 3875,00 37622512,80 

févr.-14 4444399,59 802976,00 20511422,99 3875,00 29985663,80 

mars-14 4651153,78 482983,10 34095793,09 3875,00 44461261,80 

avr-14 4378751,06 781282,82 35339098,05 3875,00 52956327,40 

mai-14 6067619,41 506109,09 43171499,68 3875,00 47831127,90 

juin-14 4676175,08 631721,43 37094912,58 3875,00 48459905,62 

juil.-14 8162279,43 653065,18 31043917,25 3875,00 36758751,28 

août-14 5407445,90 1750803,13 32298347,47 3875,00 46089806,20 

sept-14 4971183,70 568736,08 43568404,89 3875,00 55056633,20 

oct.-14 7861530,50 590006,67 35460397,04 3875,00 45140545,10 

nov.-14 4226542,96 1036524,59 34020118,45 3875,00 42889989,00 
 .من إعداد الطالبة: املصدر

وملعرفة العالقة بني املتغال التابع وهو رقم األعمال و املتغالات املستقلة االخر  ن ع الرسذم البيذ  التذايل و الذذمن 
 :سحابة نقطية خطيةن و الرسم البياين هو كالتايل  هو عبارة عن
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 عرض بياين لسحابة نقطية لرقم املبيعات ( : 05.3)شكل رقم 

 
 

 .spss.20ربنامر من إعداد الطالبة بن وايل  مسالة باالستعانة ب: املصدر 

  
 : التعليق على العرض البياين 

 . بباقي املتغالات املستقلة هي عالقة خطية نالحس من العرض البياين أ  عالقة املبيعات
 

 :ومن أجل اختبار قوة النموذج نستعني باجلدول التايل 
 اختبار قوة النموذج( : 5.3)جدول رقم 

 

Récapitulatif des modèles
b
 

Modèle Changement dans les statistiques Durbin-Watson 
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Variation de R-

deux 

Variation de F ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 ,971
a
 151,692 4 18 ,000 2,471 

a. Valeurs prédites : (constantes), prix_U, transport, salaire, matiere_prem 

b. Variable dépendante : chiffre_affaire 

  . SPSS.20من إعداد الطالبةن باإلستعانة بربنامر: املصدر 

ومنذذه فذذإ  القذذدرة التاسذذالية للنمذذوذج كبذذالةن  1.880ا  قيمذذة معامذذل التحديذذد تسذذاومن  مذذن اجلذذدول اعذذاله نالحذذس
 .1.15أقل من   Sig. Variation de Fوللنموذج معنوية إحصائية أل  

 
 

  التنبؤ بالمبيعات باستعمال الطرق الحديثة:  المطلب الثاني
 

 :ألنعام والن سنعرض نتائجها فيما يلي لقد قمنا بدراسة أربع طرق للتنبؤ مببيعات وحدة تغذية ا      
 :طريقة االلدار املتعدد  -0

 دج 53800737,70: بطريقة االلدار املتعدد لقد كان  قيمة التنبؤ تساومن 
 .2102جدول يبني قيمة التنبؤ باملبيعات لشهر ديسمرب ( : 4.3)جدول رقم 

Statistiques des résidus
a
 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart-type N 

Prévision 28194528,0000 83821448,0000 53711838,8148 
15027438,7104

8 
23 

Erreur Prévision -1,698 2,004 ,000 1,000 23 

Erreur standard de la 

prévision 
953191,750 2170916,000 1300196,594 305807,677 23 

Prévision corrigée 27740172,0000 84795240,0000 53735884,0545 
15072130,0825

3 
23 

Résidu -6005996,50000 7217406,50000 ,00000 2588268,79805 23 

Erreur Résidu -2,099 2,522 ,000 ,905 23 

Stud. Résidu -2,310 2,675 -,005 ,994 23 

Résidu supprimé -7273632,50000 8118261,00000 -24045,23969 3140846,18171 23 

Stud. Résidu supprimé -2,676 3,349 ,005 1,118 23 

Mahal. Distance 1,485 11,707 3,826 2,472 23 

Distance de Cook ,001 ,225 ,041 ,058 23 

Bras de levier centré ,067 ,532 ,174 ,112 23 

a. Variable dépendante : chiffre_affaire 

 . SPSS.20ربنامرمن إعداد الطالبةن باإلستعانة ب: املصدر 
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 :التعليق 
إ  قيمذذة التنبذذؤ قريبذذة مذذن الواقذذع ومعقولذذةن لكننذذا ال ميكذذن أ  لسذذم النتيجذذة إال بعذذد التطذذرق آلخذذر مرحلذذة مذذن 

 .املقارنة والن ستكو  املطلب الةالد
 
 
 : ARIMAطريقة بوكس جنكيز  -2

 .دج  5228112.28: أما بطريقة بوكس جنكيز فكان  قيمة التنبؤ تساومن 
 

التنبؤ بواسطة بوكس جنكيز( : 8.3)ل رقم جدو   
Prévision 

Modèle 36 

VAR00002-Modèle_1 

Prévision 5,45E+006 

UCL 8,86E+006 

LCL 2,04E+006 

 .spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 

 :التعليق 
تنبذؤ بطريقذة االلذدار لكذن ال ميكننذا الاصذل أمنه مذن القيمة املتنبذؤ هبذا بطريقذة بذوكس جنكيذز أصذغر بكةذال ممذا قيمذة ال

 .الطريقتني أقرب للواقع
 

 :طريقة التمهيد األسي  -3
 .دج 23253822.72: وبطريقة التمهيد األسي وجدنا أ  قيمة التنبؤ تساومن 
 

التنبؤ بواسطة التمهيد األسي( : 7.3)جدول رقم   
Prévision 

Modèle 24 

chiffre_affaire-Modèle_1 

Prévision 4,35E+007 

UCL 6,43E+007 

LCL 2,26E+007 

 . spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 

 :التعليق 
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رغذذم أ  قيمذذة التنبذذؤ لذذيس قريبذذة قمذذة تنبذذؤ االلذذدار إال أاذذا ليسذذ  أقذذل مذذن قيمذذة تنبذذؤ بذذوكس جنكيذذز و أي ذذا أقذذرب 
 .ا نسطيع اختيار أحسن تنبؤللواقع ورغم كل هذا ال ميكننا القول أنن

 
 :طريقة التنبؤ بالشبكات العصبية  -2

 :يف هذه الطريقة القيمة املتنبأ هبا تكو  عبارة عن أوزا  حسب اجلدول التايل 
 التنبؤ بواسطة الشبكات العصبية( : 8.3)جدول رقم 

Estimations de paramètre 

Variable indépendante Prévisions 

Strate masquée 1 Strate de sortie 

H(1:1) H(1:2) chiffre_affaire 

Strate d'entrée 

(Biaiser) -,427 -,084  

matiere_prem -,283 ,027  

Salaire ,178 -,316  

Transport ,409 ,191  

prix_U -,168 -,452  

Strate masquée 1 

(Biaiser)   ,277 

H(1:1)   -,261 

H(1:2)   ,662 

 spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 

 :التعليق 
نالحس أ  هبذه الطريقة ال جند قيمة حمددة للتنبؤ كالطرق السابقة الذكرن لكن هنذا  أوزا  متنبذأ هبذا مةلمذا يوضذحه 

األنعذام سذنتطرق إاليهذا  اجلدول أعالهن لكن املقارنة احلقيقية للكشف عن الطريقة املةلى للتنبؤ مببيعات وحذدة أغذيذة
 .يف املطلب التايل

 

 

  المقارنة بين الطرق الحديثة للتنبؤ بمبيعات وحدة أغذية األنعام: المطلب الثالث 
 

يف هذذذذا املطلذذذب سذذذنقوم بتحديذذذد معذذذدالت مربعذذذات األخطذذذاء لكذذذل الطذذذرق احلديةذذذة للتنبذذذؤ مث نقذذذوم مبقارنتهذذذا         
 :بيعات وحدة تغذية األنعام كما يلي ملعرفة أمنه طريقة هي أنسب للتنبؤ مب

 :هديد معدالت مربعات األخطاء لكل طريقة من الطريق احلديةة للتنبؤ مببيعات وحدة تغذية األنعام  -0
 :معدل مربعات أخطاء طريقة االلدار املتعدد  -
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  33.818: إ  معدل مربعات األخطاء بااللدار املتعدد هو 
 :ول التايل وقد قمنا ذسابه باالستعانة باجلد

 
 جدول يبني معدالت مربعات األخطاء ( : 01.3)جدول رقم 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 4968126112338790,000 4 
1242031528084697,5

00 
151,692 ,000

b
 

Résidu 147380978161141,060 18 8187832120063,393   

Total 5115507090499931,000 22    

a. Variable dépendante : chiffre_affare 

b. Valeurs prédites : (constantes), prix_u, transport, salaire, matiere_prem 

 spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 

 :وقد قمنا ذساب هذا املعدل بالطريقة التالية 
                    

                            

  
 :معدل مربعات أخطاء طريقة بوكس جنكيز  -

 08.272: معدل مربعات أخطاء ا اص بطريقة بوكس جنكيز هو 
 :إلجياد هذا املعدل استعن باجلدول التايل 

 جدول يبني تقدير معامل النموذج ( : 00.3)جدول رقم 
Estimation des paramètres 

Modèle Nombre de 

variables 

indépendantes 

Statistiques de qualité d'ajustement du modèle 

R-deux 

stationnaire 

R-deux RMSE MAPE 

chiffre_affaire-Modèle_1 1 ,471 ,471 11348013,538 19,282 

 .spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 

 :ء لطريقة التمهيد األسي معدل مربعات األخطا -
 04.771: لقد وجدنا قيمة معدل مربعات أخطاء التمهيد األسي تساومن 

 :ولقد استعنه باجلدول التايل إلجياد هذا املعدل 
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 جدول يبني معدل مربعات األخطاء بالنسبة لطريقة التمهيد األسي( : 02.3)جدول رقم 
Estimation des paramètres 

Modèle Nombre de 

variables 

indépendantes 

Statistiques de qualité d'ajustement du modèle 

R-deux 

stationnaire 

R-deux RMSE MAPE 

chiffre_affaire-Modèle_1 0 ,007 ,566 10045630,133 16,880 

 .spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 

 

 :بكات العصبية معدل مربعات أخطاء طريقة الش -
 0.722: وجدنا قيمة معدل مربعات األخطاء ا اص بطريقة الشبكات العصبية تساومن 

 :ولقد استعنه باجلدول التايل إلجياد هذا املعدل 
 يبني اجلدول معدل مربعات األخطاء لطريقة الشبكات العصبية( : 03.3)جدول رقم 

Récapitulatif des modèles 

Apprentissage 

Erreur de somme des carrés 4,065 

Erreur relative ,581 

Arrêt de la règle utilisée 

1 étape(s) 

consécutive(s) 

sans diminution 

dans l'erreur
a
 

Durée de formation 0:00:00,02 

Test 
Erreur de somme des carrés 1,822 

Erreur relative ,676 

Variable dépendante : chiffre_affaire 

a. Les calculs d'erreurs sont basés sur l'échantillon de test. 

 .spss.20من إعداد الطالبةن باالستعانة بربنامر : املصدر 
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 :مقارنة معدالت مربعات األخطاء البواقي للطرق احلديةة للتنبؤ مببيعات وحدة تغذية األنعام -2
مبربعذات األخطذاء للطذرق األربعذة للتنبذؤ مببيعذات وحذدة تغذيذة األنعذام سذنقوم بعد هديد مجيع املعدالت ا اصة 

 :بوضعها يف جدول ونقار  أمن طريقة هي أمةل للتنبؤ باملبيعات كما يلي 
 

 املقارنة بني معدالت مربعات أخطاء البواقي للطرق احلديةة للتنبؤ( : 02.3)جدول رقم 
طريقة االلدار           

 املتعدد
طريقة التمهيد  بوكس جنكيزطريقة 

 األسي
طريقة الشبكات 

 العصبية
معدالت مربعات 
 أخطاء البواقي

33.818 08.272 04.771 0.722 

 .من إعداد الطالبة: املصدر 

 :النتيجة 

 spss.20بعد املقارنة بني معدالت مربعات األخطاء للبواقي بواسطة النتائر املتحصل عليها بواسطة برنامر 
طريقة الشبكات العصبية : جلدول أعاله توصلنا أ  الطريقة املةلى للتنبؤ من بني الطرق السابقة هي املوجودة با

ن كما أ  هذا ال يع  بأ  الطرق األخر  غال صاحلة للتنبؤ ولكن معدل مربعات  0.722مبعدل يساومن 
ؤ يف دراسات أخر  بشكل أخطائها للبواقي كا  مرتاعا يف هذه الدراسة وقد تصل  هذه الطرق احلديةة للتنب

 . جيد
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 :خالصة 
 

لذذيس جمذذرد مقارنذذة لقذذيم  ةمذذوقنني أ  املقارنذذة بذذني ذذذاذج التنبذذؤ احلديةذذ نابعذذد االنتهذذاء مذذن هذذذا الاصذذل أصذذبح         
باإلضذذذافة إىل التنبذذذؤ أيهذذذا أكذذذرب وإذذذذا مذذذا علينذذذا فعلذذذه هذذذو دراسذذذة النمذذذوذج بدقذذذة وهليذذذل قوتذذذه االحصذذذائية و التاسذذذالية 

املعنويذذذة الكليذذذة للنمذذذوذج والذذذن قمنذذذا باختبارهذذذا مبقيذذذاس فيشذذذرن دو  أ  ننسذذذى العالقذذذة ا طيذذذة بذذذني املتغذذذال التذذذابع و 
كتمهيذذذد   كذذذو  التنبذذذؤ مب تلذذذف الطذذذرق احلديةذذذة للتنبذذذؤ ملبيعذذذات وحذذذدة تغذيذذذة األنعذذذام ملسذذذتغامنوي. املتغذذذالات املسذذذتقلة
جلهذذا بنينذذا هذذذه املذذذكرة وهذذي املقارنذذة بذذني معذذدالت مربعذذات أخطذذاء البذذواقي للنمذذاذج الذذن سذذبق للنتيجذذة الذذن مذذن أ

املعدل أقل ما ميكن كلما كا  النمذوذج املنسذوب هلذذا املعذدل أكةذر كاذاءة و قذدرة علذى ذكرهان وهذا ألنه كلما كا  
التنبؤ باملبيعات فدرجة االخطاء يف التنبؤ هلا حظها من األمهية يف دقة هذا التنبذؤ حيذد إذا كذا  لذدينا تنبذؤ كبذال قذد 

علذذى القليذذل ممذذا تنبأنذذا بذذه فتصذذب  كذذل  يسذذعدنا هذذذا األمذذر ولكنذذه مرفذذق بدرجذذة أخطذذاء كبذذالة ويف الواقذذع لذذن لصذذل إال
اجلهود املبذولة بال ناع جمرد تكاليف لن يف غذ  عنهذان لذذا علينذا الرتكيذز كمذا سذبق وأسذلا  الذذكر علذى معذدالت 

لن تار أقلها قيمة لنحصل على تنبؤ جيد وصاحل يعود بالناع علذى مؤسسذاتنا و طططاقذا مربعات األخطاء للبواقي 
     . املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتقبلية



 

 

 

  



 

 

 

 

الخاتمة العامة



 خاتمة عامة

 

 

  



 خاتمة عامة

 

      :الخاتمة العامة 
باإلضذافة إىل التنبذؤ تطرقنا إىل التعذرف علذى ماهيذة بعد دراستنا ملوضو  مقارنة الطرق احلديةة للتنبؤ باملبيعات        

كذا  يف الاصذل األول أمذا عذن النتذائر وكذل هذذا  التنبذؤ باملبيعذات  أمهيذة إلقاء نظذرة عامذة حذول املبيعذات مث ركزنذا علذى
نذذه توجذذد أربذذع طذذرق تتمةذذل يف ذذذاذج االلذذدارن بذذوكس أالذذن توصذذلنا إليهذذا بعذذدما تعرفنذذا علذذى الطذذرق احلديةذذة للتنبذذؤ 

حيذذد قمنذذا بدراسذذة كذذل طريقذذة علذذى حذذد  بطذذرق تقذذدرها و تنبؤهذذا  التمهيذذد األسذذي والشذذبكات العصذذبية جنكيذذزن
تذذرتجم اهلذذدف الرئيسذذي للمذذذكرة مذذن وأخذذالا يف الاصذذل التطبيقذذي  نوصذذالحية هذذذه النمذذوذج مذذن حيذذد كذذل اجلوانذذب

شذذذهران حيذذذد كذذذا  رقذذذم تطبيذذذق حيذذذد قمنذذذا بذذذالتنبؤ مببيعذذذات وحذذذدة تغذيذذذة األنعذذذام ملذذذدة أربذذذع وعشذذذرو  النظذذذرمن إىل ال
والنقذذل وأجذور العمذذال باإلضذذافة هذذو املتغذال التذذابع و املسذتقلة تتمةذذل يف تكذاليف اإلنتذذاج وهذي املذذادة األوليذة األعمذال 

حيذذد كذذل دراسذذة تناذذرد عذذن  جبميذذع الطذذرق احلديةذذة للتنبذذؤ باالسذذتعانةوكذذا  هذذذا التنبذذؤ  ملبيعاقذذاإىل السذذعر الوحذذدومن 
التنبذذؤ بواسذذطة ذذذوذج االلذذدار وعلذذى عكسذذه فنمذذوذج بذذوكس ا مذذا تطلذذب مجيذذع املتغذذالات املسذذتقلة مةذذل غالهذذا فمنهذذ

أمذذذا عذذذن الشذذذبكات العصذذذبية فهذذذي تتطلذذذب عذذذدد كبذذذال مذذذن  جنكيذذذز مذذذا فتاجذذذه كمتغذذذال مسذذذتقل هذذذو الوقذذذ  ال دونذذذه
مثه قارنذا بذني معذدالت مربعذات أخطذاء البذواقي هلذذه الطذرق و مل تتحذدد مقارنتنذا علذى نتذائر التنبذؤ  املتغالات املستقلة

لو كان  نتيجة التنبؤ كبالة ودرجة ا طأ كبالة فال لتاج مةل هذا التنبؤ املزيذف بذل لتذاج تنبذؤ صذادق ودقيذق فحه 
حذذه 0.8 النتيجذذة حيذذد مل تتعذذد باملبيعذذات فحذذددنا أصذذغر معذذدل لجخطذذاء وكذذا  مذذن نسذذيب الشذذبكات العصذذبية 

ة وبالتذذايل نكذذو  قذذد أجبنذذا علذذى اإلشذذكالية الذذن وباملقارنذذة مذذع الطذذرق احلديةذذة األخذذر  يف األحسذذن للتنبذذؤ جبذذودة كبذذال 
وهبذا نكذو  قذد أكذدنا علذى الارضذية الةانيذة صذحيحة حيذد اهتممنذا يف هذذه الدراسذة بذأربع طذرق طرحناها باملقدمة 

للتنبؤ الن ع ذكرها سابقان لكذن الارضذية الةالةذة مرفوضذة أل  جذودة التنبذؤ ال تكمذن يف القيمذة الكبذالة للتنبذؤ بذل يف 
الذذذن أمهلهذذذا العديذذذد يف دراسذذذاته رغذذذم  للبذذذواقي عذذذات البذذذواقي كمذذذا حذذذدده اجلذذذدول األخذذذال غر قيمذذذة ملعذذذدالت مربأصذذذ

قذوة القيمذة املتنبذأة وال يعذالو  االهتمذام مبعذدل األخطذاء وهذذا مذا كذا  أمهيتهان فالبع  يظن أ  قوة التنبؤ تكمذن يف 
ائجها عن القيمة املتنبأ هبا إال أاذا أقهذرت بصذري  العبذارة يف دراسن رغم أ  الشبكات العصبية مل تصرم علنا يف نت

ر معذذدل يف اجلذذدول االخذذال بالاصذذل الةالذذد الذذذمن احتذذو  علذذى مقارنذذة معذذدل مربعذذات أخطذذاء البذذواقي وكانذذ  اصذذغ
الذذذمن خذذب مبقارنذذة الطذذرق احلديةذذة للتنبذذؤ  بذذني الطذذرق احلديةذذة للتنبذذؤ مذذن حيذذد معذذدالت مربعذذات أخطذذاء البذذواقي 

 .للبواقيبل ضم معدل مربعات األخطاء  باملبيعات لكنه مل ي م قيم التنبؤ للمقارنة
 :النتائج والتوصيات 

وكذذذلى االفذذرتاض الةذذاين صذذحي  هذذو اآلخذذر لكننذذا  االفذذرتاض األول صذذحي  مذذن خذذالل هذذذه الدراسذذة اسذذتنتجنا أ 
املقارنذذة بذذني الطذذرق احلديةذذة للتنبذذؤ تذذتم مذذن خذذالل مقارنذذة معذذدالت مربعذذات البذذواقي  نذذرف  االفذذرتاض األخذذال حيذذد

نسذي  أو مل أمل بطريقذة حديةذة للتنبذؤ كنذ  لعلذ  ومذن حيذد التوصذيات فأصغر معذدل هذو الطريقذة األجذود للتنبذؤن 
املذذذكرة قرأ هذذذه سذذيالذذذمن  وجذذدت نقذذائب مبذذذكراقم لعذذل أجهلهذذا كغذذالمن ممذذن سذذبق  بدراسذذاقم حذذول التنبذذؤ فكمذذا

.  دراسذن يسذتطيع غذالمن بإثرائهذا بطذرق أخذر  للتنبذؤالشذبكات العصذبية يف بإضذافةوكمذا قمذ   سيجد فيهذا نقذائب



 

 

 

 

 

 المراجع

  



 

 

 
 :الكتب 
الطبعذذذذة األوىلن دار ا لدونيذذذذةن اإلحصثثثثاء التطبيقثثثثي مثثثثع تمثثثثارين ومسثثثثائل محلولثثثثة، جالطذذذذو جذذذذياليلن   -9

 .2118اجلزائرن 
دار اليذذذازورمن العلميذذذة للنشذذذر والتوزيذذذعن االقتصثثثاد القياسثثثي، حسذذذني علذذذي خبيذذذ ن سذذذحر فذذذت  اهللن . د.أ  -2

 .2118عما  األرد ن 
مبثادئ التسثويق الحثديث بثين مصذطاى سذعيد الشذيخن .حسذونةن دعبذد الباسذ  .زكريذا أجذد عذزامن د. د  -3

 .2118الطبعة الةانيةن دار املسالة للنشر والتوزيع والطباعةن عما  األرد ن  النظرية والتطبيق،
ديذذوا  املطبوعذذات اجلامعيذذةن نظريثثة االقتصثثاد القياسثثي سلسثثلة فثثي دروس االقتصثثاد، فروخذذي مجذذالن . أ  -4

 .0883اجلزائرن 
أساسثثثيات وليذذذد إمساعيذذذل السذذذياون . د.صذذذائب جذذذواد إبذذذراهيم جذذذوادن أ. د.ماتذذذام شذذذلوفن أفيصذذذل . د.أ -5

 ،(نظريثثة االقتصثثاد القياسثثي واالختبثثارات القياسثثية مثثن الدرجثثة األولثثى)االقتصثثاد القياسثثي التحليلثثي 
 .2114الطبعة األوىلن األهلية للنشر والتوزيعن اململكة األردنية عما ن 

مشثاكل االقتصثاد وليد إمساعيل السياون . د.أو  صائب جواد إبراهيم جواد. فيصل ماتام شلوفن د. د.أ -6
ن الطبعذذة العربيذذة األوىلن األهليذذة (التنبثثؤ و اإلختبثثارات القياسثثية مثثن الدرجثثة الثانيثثة)القياسثثي التحليلثثي

 .2114ن -عما -للنشر و التوزيعن اململكة األردنيية
اجلذذذزء األولن الطبعذذذة الةالةذذذةن دار وائذذذل للنشذذذر المبيعثثثات، األصثثثول العلميثثثة فثثثي إدارة نذذذاجي معذذذالن . د.أ -7

 .2118والتوزيعن عما ن 
الطبعذة الةانيذةن ديذوا  املطبوعذات اجلامعيذةن ، (دروس ومسثائل محلولثة )االقتصثاد القياسثي مكيد علذين  -8

 .2100اجلزائرن 
طبعذذة ثالةذذة منقحذذة ومزيذذدةن ديذذوا  السالسثثل الزمنيثثة وتقنيثثات التنبثثؤ القصثثير المثثدى، مولذذود حشذذما ن   -1

 .2101املطبوعات اجلامعيةن اجلزائرن سنة 
الطبعذة األوىلن الذوراق للنشذر والتوزيذعن  مقدمة في اإلقتصاد القياسثي،حممد صاحل تركي القريشين . د.أ  -90

 .2112ن -األرد  –عما  
 
 
 
 



 

 

 :البحوث الجامعية 
الثثثدمج بثثثين الشثثثثبكات العصثثثبية االصثثثثطناعية التنبثثثؤ باسثثثثتخدام الشذذذيماء إبذذذراهيم السذذذيد الوصذذذذياين  -0

مذذذكرة مقدمذذة كجذذزء مذذن متطلبذذات احلصذذول علذذى درجذذة ، (دراسثثة تطبيقيثثة)ونمثثاذج بثثوكس وجينكينثثز 
 .2102املاجستال يف اإلحصاء التطبيقين جامعة املنصورةن مصرن 

اسثثثثتخدام منهجيثثثثة بثثثثوكس جينكيثثثثز للتنبثثثثؤ بحجثثثثم الطلثثثثب علثثثثى منتوجثثثثات بوزيذذذذدمن حذذذذافس أمذذذذنين  -1
ن مذذذذذكرة مقدمذذذذة كجذذذذزء مذذذذن متطلبذذذذات شذذذذهادة (السثثثثميد نموذجثثثثا)اعات الغذائيثثثثة فثثثثي الجزائثثثثرالصثثثثن

ن  السذذذذذنة اجلامعيذذذذذة -اجلزائذذذذذر  -علذذذذذوم التسذذذذذيالن جامعذذذذذة حممذذذذذد خي ذذذذذرن واليذذذذذة بسذذذذذكرة  ر املاجسذذذذذتال فذذذذذ
2103/2102. 

مذذكرة  ذرج ، (SAAدراسثة حالثة الشثركة الوطنيثة للتثأمين)دراسثة تنبؤيثة للمبيعثات بوقروج نسذيمةن  -4
لنيل شهادة املاسرت األكادميي  صب علوم اقتصادية فر  تقنيات كمية مطبقذةن جامعذة عبذد احلميذد ابذن 

 .2102/2103باديسن مستغامنن دفعة 
مذكرة مقدمذة لنيذل شذهادة املاجسذتال يف العلذوم ، (دراسة حالة)أساليب التنبؤ بالمبيعات خليدة دهلومن  -3

 .2117/2118احلاج   رن باتنةن دفعة التجارية  صب تسويقن جامعة 
إدارة القثثوة البيعيثثة فثثي المؤسسثثة االقتصثثادية دراسثثة حالثثة المؤسسثثة الوطنيثثة لمثثواد زروقذذي إبذذراهيمن  -5

أطروحذذذة مقدمذذذة لنيذذذل شذذذهادة دكتذذذوراه يف العلذذذوم االقتصذذذادية ، ENADالتنظيثثثف والصثثثيانة مجمثثثع 
 .2118/2101سنة   صب تسيالن جامعة أبكر بلقايدن تلمسا ن

دراسثة حالثة مستشثفى حثي البيثر )نظام الموازنات التقديرية في التسيير اإلستشفائي الطيب ساي ن  -4
ن مذذذذكرة مقدمذذذة لنيذذذل شذذذهادة املاجسذذذتال يف تسذذذيال املؤسسذذذاتن جامعذذذة منتذذذورمنن قسذذذنطينةن (بقسثثثنطينة
2115-2114. 

السثلوك التنظيمثي وأثثر دراسثته فثي المنظمثة، مثذكرة عابذد نعيمذةن بذن شذريطة فتيحذةن طيبن  الشيماء -8
تخثثرج لنيثثثل شثثثهادة الليسثثانس فثثثي إدارة األعمثثثال شثثعبة علثثثوم التسثثثيير، جامعثثة عبثثثد الحميثثثد بثثثن 

 .1113/1113باديس، مستغانم، الدفعة األولى يسنة
نصذذذر  أبذذو عاقلذذة الذذزين األمذذني أجذذدن أجذذد تذذاج السذذر أجذذذد حممذذدن ربيذذع ادريذذس عذذامر ذذذرن حممذذد مذذاهر -2

ن ذذذد تكميلذي لنيذذل درجذذة الشثثبكات العصثثبية االصثثطناعية واسثتخداماتها فثثي تمييثثز البصثثمةسذعيدن 
الذذذدبلوم التقذذذ  بكليذذذة التنميذذذة البشذذذرية قسذذذم هندسذذذة احلسذذذوبن جامعذذذة أم درمذذذا  اإلسذذذالميةن السذذذودا ن 

2117. 



 

 

مقدمثثثثة فثثثثي الشثثثثبكات العصثثثثبية االصثثثثطناعية وتطبيقاتهثثثثا فثثثثي العلثثثثوم عبذذذد احلميذذذذد حممذذذذد العباسذذذذين  -3
معهذذذذد الدراسذذذذات والبحذذذذوث اإلحصذذذذائية قسذذذذم اإلحصذذذذاء احليذذذذومن ، SPSSاالجتماعيثثثثة باسثثثثتخدام  

 .2103والسكاينن جامعة القاهرةن مصرن 
تمييثثثز األحثثثرف )تطبيقثثثات علثثثى الشثثثبكات العصثثثبية عبذذذد الغذذذ  علذذذي مجعذذذةن علذذذي بشذذذار الشذذذريفن    -01

 .2102ن جامعة تشرينن اجلمهورية العربية السوريةن (MATLABاألبجدية العربية بواسطة 
دراسثثة المقاربثثة الكميثثة فثثي اتخثثاذ القثثرارات اإلداريثثة دراسثثة حالثثة مؤسسثثة عموميثثة عذذزمن سذذهامن  -00

مذذكرة  ذرج ضذمن متطلبذات نيذل شذهادة  المستشفى الجامعي مصطفى باشا ووكالة التأمين سثالمة،
 .2100/2102ن اجلزائرن 3املاجستال يف قسم علوم التسيال العمومين جامعة اجلزائر 

الشثثثركة الوطنيثثثة لأللمنيثثثوم "طثثثرق وأسثثثاليب التنبثثثؤ عثثثن االمبيعثثثات دراسثثثة حالثثثة قذذذادرمن ريذذذاضن  -02
ALGAL" ،2101نة ن تلمسذا ن سذمذكرة ماجستال  صب تسويقن جامعة أم بكر بلقايذد -

2100. 
 

 :المقال المنشور 
دور المبيعثثات فثثي صثثثنع القثثرار فثثثي حجمذذاومن توفيذذذقن . بذذن عذذذاتق عمذذر و أ. بلمقذذدم مصذذطاىن أ. د -0

 .-دراسة حالة المؤسسة الجزائرية ملبنة ربو –المؤسسة االقتصادية 
حماضذذرة السذذنة أوىل  عدالذذة العجذذالن األسذذس الرياضذذية واإلحصذذائية يف عمليذذة النمذجذذة دراسذذة قياسذذيةن. د -1

 .2102ماسرت تقنيات كمية مطبقةن 
 

 :الجرائد والمجالت العامة 
املؤسسذة الوطنيذة للتغذيذة وتربيذة الدواجننجملذة ONABسياسة النوعية و الشذراكةن اجملمذع الصذناعي  -0

 2101وحدة أغذية األنعامن مستغامننسنة 
 املؤسسذة العامذة للتذدريب، (إدارة المبيعثات)التسثويق مبثادئ اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املنذاهرن      -2

 .ه0228التق  وامله ن اململكة العربية السعوديةن 
ن مدونذذذذة ملسذذذذاعدة طذذذذالم يف جامعذذذذة (الاصذذذذل التاسذذذذع) إدارة المبيعثثثثات سذذذذيف شذذذذعبا  عاشذذذذورن. أ -3

 .2103خانيونسن جامعة األقصى كلية العلوم اإلدارية واملاليةن فلسطنين  –األقصى 
االختيذذار بذذني ذذذوذج االلذذدار )عاشذذور بذذدارن يليذذات املااضذذلة بذذني النمذذاذج يف التنبذذؤ ذجذذم املبيعذذات  -2

مجلثثثثة العلثثثثوم دراسذذذذة حالذذذذة مؤسسذذذذة ملبنذذذذة احل ذذذذنة باملسذذذذيلةن ( وذذذذذوذج السالسذذذذل الزمنيذذذذة يف التنبذذذذؤ
 .03املسيلةن العدداالقتصادية وعلوم التسيير، 



 

 

التنبؤ بكمية المبيعثات للمنثتج الطبثي بواسثطة طريقثة ونسن منهال دانيال عبد األحدن ند  سامل ي -5
 .2102ن سنة2ن العدد 25جملة الرتبية والعلمن اجمللد التمهيد األسي الثالثي،
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Corrélations 

 chiffre_affaire salaire transport matiere_prem 

Corrélation de Pearson 

chiffre_affaire 1,000 ,190 ,230 ,982 

Salaire ,190 1,000 -,127 ,222 

Transport ,230 -,127 1,000 ,155 

matiere_prem ,982 ,222 ,155 1,000 

prix_U ,605 ,232 -,047 ,639 

Sig. (unilatérale) 

chiffre_affaire . ,193 ,145 ,000 

Salaire ,193 . ,282 ,154 

Transport ,145 ,282 . ,240 

matiere_prem ,000 ,154 ,240 . 

prix_U ,001 ,143 ,416 ,001 

N 

chiffre_affaire 23 23 23 23 

Salaire 23 23 23 23 

Transport 23 23 23 23 

matiere_prem 23 23 23 23 

prix_U 23 23 23 23 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

chiffre_affaire 53711838,8148 15248706,48836 23 

salaire 5775104,5313 1618521,32546 23 

transport 731748,3657 326994,90749 23 

matiere_prem 42610166,2452 12655815,02949 23 

prix_U 4158,3043 277,33938 23 



 

 

Corrélations 

 prix_U 

Corrélation de Pearson 

chiffre_affaire ,605 

salaire ,232 

transport -,047 

matiere_prem ,639 

prix_U 1,000 

Sig. (unilatérale) 

chiffre_affaire ,001 

salaire ,143 

transport ,416 

matiere_prem ,001 

prix_U . 

N 

chiffre_affaire 23 

Salaire 23 

Transport 23 

matiere_prem 23 

prix_U 23 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 

prix_U, 

transport, 

salaire, 

matiere_prem
b
 

. Entrée 

 

 



 

 

a. Variable dépendante : chiffre_affaire 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles
b
 

Modèle Changement dans les statistiques Durbin-Watson 

Variation de R-

deux 

Variation de F ddl1 ddl2 Sig. Variation de 

F 

1 ,971
a
 151,692 4 18 ,000 2,471 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), prix_U, transport, salaire, matiere_prem 

b. Variable dépendante : chiffre_affaire 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 5600196,722 10899952,216  ,514 ,614 

salaire -,147 ,394 -,016 -,373 ,713 

transport 3,473 1,946 ,074 1,784 ,091 

matiere_prem 1,188 ,065 ,986 18,229 ,000 

prix_U -1006,680 2926,551 -,018 -,344 ,735 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coefficients
a
 

Modèle 95,0% % intervalles de confiance 

pour B 

Corrélations 

Borne inférieure Limite supérieure Corrélation 

simple 

Partielle Partie 

1 

(Constante) -17299753,126 28500146,569    

salaire -,974 ,680 ,190 -,088 -,015 

transport -,616 7,561 ,230 ,388 ,071 

matiere_prem 1,051 1,325 ,982 ,974 ,729 

prix_U -7155,136 5141,775 ,605 -,081 -,014 

 

Coefficients
a
 

Modèle Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

1 

(Constante)   

salaire ,916 1,091 

transport ,919 1,088 

matiere_prem ,547 1,827 

prix_U ,565 1,770 

 

a. Variable dépendante : chiffre_affaire 

 

 

Coefficients de corrélation
a
 

Modèle prix_U transport salaire matiere_prem 



 

 

 

a. Variable dépendante : chiffre_affaire 

 

 

Diagnostics de colinéarité
a
 

Modèle Dimension Valeur propre Index de 

conditionnement 

Proportions de la variance 

(Constante) salaire transport 

1 

1 4,761 1,000 ,00 ,00 ,01 

2 ,146 5,715 ,00 ,08 ,77 

3 ,055 9,295 ,00 ,35 ,05 

4 ,037 11,398 ,03 ,57 ,11 

5 ,001 59,553 ,97 ,00 ,05 

 

 

 

 

 

 

1 

Corrélations 

prix_U 1,000 ,176 -,091 -,635 

Transport ,176 1,000 ,148 -,256 

Salaire -,091 ,148 1,000 -,132 

matiere_prem -,635 -,256 -,132 1,000 

Covariances 

prix_U 8564701,012 1002,308 -104,997 -120,985 

Transport 1002,308 3,787 ,114 -,032 

salaire -104,997 ,114 ,155 -,003 

matiere_prem -120,985 -,032 -,003 ,004 



 

 

Diagnostics de colinéarité
a
 

Modèle Dimension Proportions de la variance 

matiere_prem prix_U 

1 

1 ,00 ,00 

2 ,01 ,00 

3 ,51 ,00 

4 ,12 ,01 

5 ,36 ,99 

 

a. Variable dépendante : chiffre_affaire 

 

Statistiques des résidus
a
 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Prévision 28194528,0000 83821448,0000 53711838,8148 
15027438,7104

8 

Erreur Prévision -1,698 2,004 ,000 1,000 

Erreur standard de la 

prévision 
953191,750 2170916,000 1300196,594 305807,677 

Prévision corrigée 27740172,0000 84795240,0000 53735884,0545 
15072130,0825

3 

Résidu -6005996,50000 7217406,50000 ,00000 2588268,79805 

Erreur Résidu -2,099 2,522 ,000 ,905 

Stud. Résidu -2,310 2,675 -,005 ,994 

Résidu supprimé -7273632,50000 8118261,00000 -24045,23969 3140846,18171 

Stud. Résidu supprimé -2,676 3,349 ,005 1,118 

Mahal. Distance 1,485 11,707 3,826 2,472 

Distance de Cook ,001 ,225 ,041 ,058 



 

 

Bras de levier centré ,067 ,532 ,174 ,112 

 

Statistiques des résidus
a
 

 N 

Prévision 23 

Erreur Prévision 23 

Erreur standard de la prévision 23 

Prévision corrigée 23 

Résidu 23 

Erreur Résidu 23 

Stud. Résidu 23 

Résidu supprimé 23 

Stud. Résidu supprimé 23 

Mahal. Distance 23 

Distance de Cook 23 

Bras de levier centré 23 

 

a. Variable dépendante : chiffre_affaire 

 

 

Diagrammes 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 11ملحق رقم :      التنبؤ بواسطة الشبكات العصبية 

Perceptron multi-couches 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N Pourcentage 

Echantillon 

Apprentissage 15 65,2% 

Test 8 34,8% 

Valide 23 100,0% 

Exclus 1  

Total 24  

 

a. Exclusion de l'unité biaisée 

 

 



 

 

Récapitulatif des modèles 

Apprentissage 

Erreur de somme des carrés 4,065 

Erreur relative ,581 

Arrêt de la règle utilisée 

1 étape(s) 

consécutive(s) 

sans diminution 

dans l'erreur
a
 

Durée de formation 0:00:00,02 

Test 

Erreur de somme des carrés 1,822 

Erreur relative ,676 

 

Variable dépendante : chiffre_affaire 

a. Les calculs d'erreurs sont basés sur l'échantillon de test. 

 

Estimations de paramètre 

Variable indépendante Prévisions 

Strate masquée 1 Strate de sortie 

H(1:1) H(1:2) chiffre_affaire 

Strate d'entrée 

(Biaiser) -,427 -,084  

matiere_prem -,283 ,027  

salaire ,178 -,316  

transport ,409 ,191  

prix_U -,168 -,452  

Strate masquée 1 

(Biaiser)   ,277 

H(1:1)   -,261 

H(1:2)   ,662 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14ملحق رقم :       التنبؤ بواسطة التمهيد األسي 

Time Series Modeler 

 

 

Description du modèle 

 Type de modèle 

ID de modèle chiffre_affaire Modèle_1 Simple 

 

Récapitulatif des modèles 

Qualité de l'ajustement 

Statistique de qualité de 

l'ajustement 

Moyenne SE Minimum Maximum 

R-deux stationnaire ,007 . ,007 ,007 

R-deux ,566 . ,566 ,566 

RMSE 10045630,133 . 10045630,133 10045630,133 

MAPE 16,880 . 16,880 16,880 

MaxAPE 41,042 . 41,042 41,042 

MAE 8218489,266 . 8218489,266 8218489,266 

MaxAE 20643055,150 . 20643055,150 20643055,150 

BIC standardisé 32,382 . 32,382 32,382 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qualité de l'ajustement 

Statistique de qualité de 

l'ajustement 

Centile 

5 10 25 50 

R-deux stationnaire ,007 ,007 ,007 ,007 

R-deux ,566 ,566 ,566 ,566 

RMSE 10045630,133 10045630,133 10045630,133 10045630,133 

MAPE 16,880 16,880 16,880 16,880 

MaxAPE 41,042 41,042 41,042 41,042 

MAE 8218489,266 8218489,266 8218489,266 8218489,266 

MaxAE 20643055,150 20643055,150 20643055,150 20643055,150 

BIC standardisé 32,382 32,382 32,382 32,382 

 

 

 

 

Qualité de l'ajustement 

Statistique de qualité de l'ajustement Centile 

75 90 95 

R-deux stationnaire ,007 ,007 ,007 

R-deux ,566 ,566 ,566 

RMSE 10045630,133 10045630,133 10045630,133 

MAPE 16,880 16,880 16,880 

MaxAPE 41,042 41,042 41,042 

MAE 8218489,266 8218489,266 8218489,266 

MaxAE 20643055,150 20643055,150 20643055,150 

BIC standardisé 32,382 32,382 32,382 

 



 

 

Estimation des paramètres 

Modèle Nombre de 

variables 

indépendantes 

Statistiques de qualité 

d'ajustement du modèle 

Ljung-Box Q(18) 

R-deux 

stationnaire 

R-deux Statistiques DDL 

chiffre_affaire-Modèle_1 0 ,007 ,566 15,174 17 

 

Estimation des paramètres 

Modèle Ljung-Box Q(18) Nombre de valeurs éloignées 

Sig. 

chiffre_affaire-Modèle_1 ,583 0 

 

 

Prévision 

Modèle 24 

chiffre_affaire-Modèle_1 

Prévision 4,35E+007 

UCL 6,43E+007 

LCL 2,26E+007 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13الملحق رقم :            التنبؤ بواسطة بوكس جنكيز 

Time Series Modeler 

 

Description du modèle 

 Type de modèle 

ID de modèle chiffre_affaire Modèle_1 ARIMA(0,0,0) 

 

Récapitulatif des modèles 

Qualité de l'ajustement 

Statistique de qualité de 

l'ajustement 

Moyenne SE Minimum Maximum 

R-deux stationnaire ,471 . ,471 ,471 

R-deux ,471 . ,471 ,471 

RMSE 11348013,538 . 11348013,538 11348013,538 

MAPE 19,282 . 19,282 19,282 

MaxAPE 68,595 . 68,595 68,595 

MAE 9492871,720 . 9492871,720 9492871,720 

MaxAE 20568658,040 . 20568658,040 20568658,040 

BIC standardisé 32,762 . 32,762 32,762 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qualité de l'ajustement 

Statistique de qualité de 

l'ajustement 

Centile 

5 10 25 50 

R-deux stationnaire ,471 ,471 ,471 ,471 

R-deux ,471 ,471 ,471 ,471 

RMSE 11348013,538 11348013,538 11348013,538 11348013,538 

MAPE 19,282 19,282 19,282 19,282 

MaxAPE 68,595 68,595 68,595 68,595 

MAE 9492871,720 9492871,720 9492871,720 9492871,720 

MaxAE 20568658,040 20568658,040 20568658,040 20568658,040 

BIC standardisé 32,762 32,762 32,762 32,762 

 

Qualité de l'ajustement 

Statistique de qualité de l'ajustement Centile 

75 90 95 

R-deux stationnaire ,471 ,471 ,471 

R-deux ,471 ,471 ,471 

RMSE 11348013,538 11348013,538 11348013,538 

MAPE 19,282 19,282 19,282 

MaxAPE 68,595 68,595 68,595 

MAE 9492871,720 9492871,720 9492871,720 

MaxAE 20568658,040 20568658,040 20568658,040 

BIC standardisé 32,762 32,762 32,762 

 

 

 



 

 

Estimation des paramètres 

Modèle Nombre de 

variables 

indépendantes 

Statistiques de qualité d'ajustement du modèle 

R-deux 

stationnaire 

R-deux RMSE MAPE 

chiffre_affaire-Modèle_1 1 ,471 ,471 11348013,538 19,282 

 

Estimation des paramètres 

Modèle Ljung-Box Q(18) Nombre de valeurs 

éloignées 

Statistiques DDL Sig. 

chiffre_affaire-Modèle_1 40,300 18 ,002 0 
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