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  مناقشـا      ةـورقل بجامعة .د.أستاذ مساعد م    يوسـف قـــريشي.د

    مناقشـابجامعة ورقلـة   . د.تاذ مساعد مأس           يــخمحمــد شيــ.د

   2006-2005السنة الجامعية 

 تقدير نموذج للتنبؤ بالمبيعات باستخدام
 السـالســل الزمنيــة

) نمـــــــاذج بوكس و جينكينز (  
 دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 

)  ةـــة ورقلــمنطق(



 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 لي وفاذآروني أذآرآم و اشكروا ﴿
  ﴾تكفرون

   سورة البقرة152 اآلية
  

   الحمد هللا نحمده و نشكره على توفيقه ليإّن
 تحمل عناء هذا المشوار إلى و و إلهامه لي هبة الصبر

  نهايته
  أتقدم بالشكر و العرفان للدآتور إبراهيم بختي لقبوله

  صبره صدري و العمل وسعة اإلشراف على هذه 
  آما أتقدم بالشكر لألستاذ محمود فوزي شعوبي

  الدآتور محمد شيخي و
   هذا العملإلنجازعلى ما قدماه لي من مساعدة 

  دون أن أنسى السيدين حسين رواغة
  سونلغاز و إبراهيم دانون إطارين في شرآة 

  شكر و عرفان

عبلة 



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أهدي هذا العمل إلى          
  .أمي و أبي

  .زوجي و ابني محمد آرام
  .إخواني و أختي و أبنائهم

  .زوجات إخواني و زوج أختي
  .إلى أين وصلت في بحثك؟: إلى آل من يسألني 

  .إلى تقي الدين
  
  
  
 
  



  :رســالفه

 I                        شكر

 II                        اإلهداء

  IIIٍVIII-                      فهرس

    IX                      قائمة األشكال

  XII                      قائمة الجداول

 XIII                      قائمة المالحق 

  هـ-أ                       المقدمة

I- 44 -01                         االقتصادي التنبؤ 
        

     I-1-02                    . التنبؤ  
I         -1-1-03                   مفهوم التنبؤ  

I         -1-2-03                   أساليب التنبؤ  

  04                 األساليب النظامية-1               

  07               األساليب غير النظامية -2               

I         -1-3-08                 أنواع التنبؤ العلمي    

  08                   صيغة التنبؤ-1               

  09                   فترة التنبؤ-2               

  09                   درجة التأكد-3               

  09                 درجة الشمولية-4               

  09                 أسلوب التنبؤ -5               

I         -1-4-10           العالقة بين التخطيط االقتصادي و التنبؤ  

I  -2-11                   التنبؤ بالمبيعات  

I-2-1-12                تعريف التنبؤ بالمبيعات و أهدافه  

  12                مفهوم التنبؤ بالمبيعات -1       

  12                أهداف التنبؤ بالمبيعات-2       

I-2-2-13              بؤ بالمبيعات  أبعاد عملية التن  



  13               على مستوى االقتصاد العام -1           

  13                 على مستوى القطاع-2           

  14                 على مستوى المنشأة-3           

I-2-3- 15           العوامل المؤثرة في دقة التنبؤ بالمبيعات  

  16                 العوامل الخارجية-1      

  16                 لعوامل الداخلية ا-2      

I-2-4- 17               منهجية التنبؤ بالمبيعات  

 17                 العامط دراسة المحي-1      

  18               تقدير مستوى األسواق المؤسسة -2

  18               تقدير المبيعات حسب المنتوج -3

  19            بأهداف المؤسسة ) صفر–التنبؤ ( مقارنة -4

  19          حيحات لتقليل االنحرافات  التعديالت أو التص-5

  19                 تقييم موازنة المبيعات -6

I        -2-5-20         أهمية التنبؤ بالمبيعات و عالقته بالتخطيط المبيعات  

    I-3- 21              أسلوب السالسل الزمنية في التنبؤ      

I         -3-1-ا  22             مفهوم السلسلة الزمنية و مركباته  

  22               مفهوم السلسلة الزمنية -1              

  23               مركبات السلسلة الزمنية-2              

I      -3-2-25                 تحليل السالسل الزمنية   

  25            الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية -1         

  30               تقدير مركبات السلسلة الزمنية-2         

I      -3-3-32              حليل السالسل الزمنية العشوائية ت  

  33               اختبار استقرار السلسلة-1           

  37               طرق إزالة عدم االستقرار-2              

  38  ة في تحليل السالسل العشوائي(Box- Jenkins) منهجية بوكس و جينكينز -3           

II- 76-45                   تقديريةموازنة الال  

 II-1-  46               التقديريةةالموازننظرة عامة حول  



II      -1-1-47                    مفهوم الموازنة 

II          -1-2-48                  أهداف الموازنة  

  49                 الموازنة أداة للتخطيط  -1           

  49                 الموازنة أداة للتنسيق  -2           

  50                للرقابة      الموازنة أداة-3           

II          -1-3-50                المبادئ العلمية للموازنة  

  51                   مبدأ الشمولية -1           

  51              مبدأ التوزيع الزمني و الجغرافي -2           

  52                 مبدأ التعبير المالي -3           

  52                  مبدأ مشاركة    -4 

  53        الربط بين معايير الموازنة و مراكز المسؤولية مبدأ -5 

  53                 مبدأ وحدة الموازنة-6 

II -1-4-54             مراحل إعداد الموازنة و أنواع الموازنة  

  54               مختلف مراحل إعداد الموازنة-1 

  57                  أنواع الموازنات-2 

 II-1-5-59              التعبير عن الموازنات الوظيفية  

  61                   موازنة المبيعات-1

  61               موازنة التوزيع و التسويق-2

 62                   موازنة اإلنتاج -3

  62                موازنة المواد األولية-4

  63               موازنة العمالة أو العمل المباشر-5

  63             موازنة النفقات الصناعية غير المباشرة-6

  63                 موازنة المصالح العامة-7

  63               الموازنة العامة أو الشاملة -8

II-1-6-65               مزايا الموازنة و حدود استخدامها  

  65               مزايا إتباع أسلوب الموازنة -1

  67                حدود استخدام الموازنة-2



 II-2- 67                  موازنة المبيعات  

  II-2-1- 68            مفهوم و أهمية موازنة المبيعات  

II-2-2- 70               إعداد موازنة المبيعات  

  70                حسب مراكز المسؤولية-1

  70            على أساس موسمي أو الفترة الزمنية-2

  71              على أساس المنطقة الجغرافية-3

  71                 على أساس المنتجات-4

  71                   موازنة المجموع-5

II-2-3-72                  الرقابة على المبيعات  

  72                  لموسميةالرقابة ا-1

  72                 الرقابة الجهوية   -2

  72                الرقابة على المنتوج  -3

II-2-4- 73                شكل موازنة المبيعات  

II-2-5-74         ) المبيعات( تحليل االنحرافات على رقم األعمال 

III-141-77                 دراسة حالة الشركة الوطنية للكهربا و الغاز  

  III-1- 78                  تعريف المؤسسة  

1-1-III78             تطور شركة سونلغازى  نظرة عل  

III-1- 2-80                 الوسائل والثروة  

  80                    الكهرباء -1

  80                   الغــــاز-2

III -1-3-81       الهيكل التنظيمي العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز  

  82              :  مهمة وتنظيم مديرية التوزيع -1

  83    :- منطقة التوزيع ورقلة-مهمة و تنظيم المديرية الجهوية للتوزيع ورقلة-2

III -1-4-85           بعض التحوالت الحاصلة في سونلغاز  

  III-2-88           نمذجة مبيعات الكهرباء الموجهة للقطاع العائلي  

1-2-III-88                              تحليل السلسلة الشهرية لمبيعات القطاع العائلي  

   88        دراسة وصفية لبيانات السلسلة-1  



   88                السلسلةة الكشف عن طبيع-2

2-2-III-93                 دراسة استقرارية السلسلة    

  93                  اختبار استقرار السلسلة-1

  97                إزالة عدم إستقرارية السلسلة-2

-2-III3- تقدير نموذج التنبؤ لـ  AO103       فق منهجية بوكس و جينكينزو  

    104                التعرف على النموذج-1

  104           تقدير النماذج و الفحص التشخيصي للنماذج-2

  108                    التنبؤ-3

III-3-108           نمذجة مبيعات الكهرباء الموجهة للقطاع اإلداري  

1-3-III-108           تحليل السلسلة الشهرية لمبيعات القطاع اإلداري  

   109        دراسة وصفية لبيانات السلسلة-1

   110                السلسلةة الكشف عن طبيع-2

2-3-III-111               دراسة استقرارية السلسلة   

  111                 اختبار استقرار السلسلة-1

  114               إزالة عدم إستقرارية السلسلة-2

-3-III3-تقدير نموذج التنبؤ لـ FSM 118      س و جينكينز  وفق منهجية بوك  

  118                التعرف على النموذج  -1

  119           تقدير النماذج و الفحص التشخيصي للنماذج-2

  122                    التنبؤ-3

III-4-123            التواتر المتوسطت نمذجة مبيعات الكهرباء ذا  

      III -4-1-  123     طالكهرباء ذات التواتر المتوستحليل السلسلة الشهرية لمبيعات  

  123                دراسة وصفية لبيانات السلسلة-1

  124               السلسلةة الكشف عن طبيع-2

2-3-III-126                دراسة استقرارية السلسلة  

  126                 اختبار استقرار السلسلة-1

  127               إزالة عدم إستقرارية السلسلة-2

-3-III3-تقدير نموذج التنبؤ لـ MT 130      س و جينكينز وفق منهجية بوك  



  130                التعرف على النموذج  -1

  131           تقدير النماذج و الفحص التشخيصي للنماذج-2

  134                    التنبؤ-3

III-5-134                  إعداد موازنة المبيعات   

III -5-1-134            التنبؤ و إعداد الموازنة في شركة سونلغاز  

  135               المبيعاتةخطوات إعداد موازن-1

III-5-2- 137          2005 إعداد موازنة مبيعات الكهرباء لسنة  

  142                       الخاتمة

  146                       المالحق

  188                       المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :قائمة األشكال

  

    04              لتنبؤ ا أنواع أساليب-01-01: رقمالشكل

 11            خطيط التنبؤ و التبين العالقة -02-01: رقمالشكل

  21       العالقة التبادلية بين التنبؤ بالمبيعات و تخطيط المبيعات-03-01: رقمالشكل

  24               مركبات السلسلة الزمني-04-01:الشكل رقم

 AR .        39 دالة االرتباط الذاتي و الجزئي لنماذج-05-01:رقم الشكل

 MA.        40 دالة االرتباط الذاتي و الجزئي لنماذج-06-01: رقمالشكل

 55                 رزنامة الموازنة-01-02: رقمالشكل

 57           . إندماج مختلف مستويات الموازنة-02-02: رقمالشكل

 60              تسلسل الموازنات الوظيفية-03-02:رقمالشكل 

 64               . تمحور الموازنات-04-02: رقمالشكل

  69        .ت الرئيسية تأثير التنبؤ بالمبيعات على الموازنا-05-02: رقمالشكل

  76          . تجزئة االنحراف على رقم األعمال-06-02: رقمالشكل

 82       . الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز-01-03:الشكل رقم

 83             الهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع-02-03:الشكل رقم

 85          . الهيكل التنظيمي لمنطقة التوزيع ورقلة-03-03:الشكل رقم

  87        .  الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة سونلغاز-04-03:الشكل رقم

  منحنى مبيعات الكهرباء الموجهة للزبائن العادين السلسلة الخام – 05-03:الشكل رقم

  89 

 93    منحنى بياني للمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسلسلة الخام-06-03:الشكل رقم

 AO.          94كل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة  ش-07-03:الشكل رقم

  AO        96 للسلسلة ADF الختبار 03 تقدير النموذج -08-03:الشكل رقم

   DAO            97 منحنى السلسلة المعدلة-09-03:الشكل رقم

 DAO        98 للسلسلة ADF الختبار 03 تقدير النموذج -10-03:الشكل رقم

 DAO        99 للسلسلة ADFختبار  ال02 تقدير النموذج -11-03:الشكل رقم

 DAO        100 للسلسلة ADFالختبار 01 تقدير النموذج-21-03:الشكل رقم



 منحنى مبيعات الكهرباء الموجهة للزبائن العادين –13-03:الشكل رقم

    SDAO         101 المعدلة السلسلة

 SDAO    102 للسلسلة ADFالختبار 03 تقدير النموذج-41-03:الشكل رقم

 SDAO    103 للسلسلة ADFالختبار 02 تقدير النموذج-51-03:كل رقمالش

 SDAO     104للسلسلة  شكل دالة االرتباط الذاتي - 16-03:الشكل رقم

 SDAO       105 النموذج المختار للسلسلة -71-03:الشكل رقم

 105         معامالت التوزيع الطبيعي-18-03:الشكل رقم

 AO   107 االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي لسلسلة شكل دالة-19-03:الشكل رقم

 منحنى مبيعات الكهرباء الموجهة القطاع اإلداري السلسلة الخام– 20-03:الشكل رقم

 109 

 FSM  111 منحنى بياني للمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسلسلة-21-03:الشكل رقم

 FSM     112 ة شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسل-22-03:الشكل رقم

 DAO    113 للسلسلة ADFالختبار 01 تقدير النموذج-23-03:الشكل رقم

 DFSM منحنى السلسلة المعدلة– 24-03:الشكل رقم

 114 

 FSM.     115 شكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة -25-03:الشكل رقم

 SDFSM منحنى السلسلة المعدلة– 26-03:الشكل رقم

 116 

 SDFSM    116لسلسلةADF  الختبار03تقدير النموذج -27-03:الشكل رقم

  DSFSM   117 للسلسلة ADFالختبار  02 تقدير النموذج-28-03:الشكل رقم

 DSFSM    118 للسلسلة ADFالختبار01 تقدير النموذج-29-03:الشكل رقم

  SDFSM    119للسلسلة  شكل دالة االرتباط الذاتي-30-03:الشكل رقم

 SDFSM       120النموذج المختار للسلسلة -31-03:الشكل رقم

 120  معامالت التوزيع الطبيعي                                           -32-03:الشكل رقم

 SDSFM.  121 شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي لسلسلة -33-03:الشكل رقم

 124   وسط السلسلة الخاممنحنى مبيعات الكهرباء ذات التوتر المت– 34-03:الشكل رقم

 MT    125 منحنى بياني للمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسلسلة-35-03:الشكل رقم



  MT.     126شكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة ال -36-03:الشكل رقم

 DMT      127 منحنى السلسلة المعدلة–37-03:لشكل رقما

 DMT    128 للسلسلة ADFبار الخت03 تقدير النموذج-38-03:الشكل رقم

 DMT    129 للسلسلة ADFالختبار 02 تقدير النموذج-39-03:الشكل رقم

 DMT    129 للسلسلةADFالختبار 01 تقدير النموذج-40-03:الشكل رقم

 DMT     130شكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة-41-03:الشكل رقم

 DMT      131 النموذج المختار للسلسلة-42-03:الشكل رقم

 131        معامالت التوزيع الطبيعي-43-03:الشكل رقم

 132     . شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي-44-03:الشكل رقم

  133    . شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة مربعات البواقي-45-03:الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :قائمة الجداول

 

 41    موذج وفقا لمنحنى االرتباط الذاتالن طبيعة -01-01:الجدول رقم

  73    المبيعات حسب المنتجات و المناطق موازنة -01-02: رقمالجدول

 74     موازنة مبيعات المنطقة س حسب الفترة الزمنية-02-02: رقمالجدول

   79        يبين فروع المؤسسة-01-03:الجدول رقم

 88  ة من الكهرباء الموجهة للزبائن العاديين كمية المبيعات الشهري-02-03:الجدول رقم

 90       . اختبار تجانس المتوسط-03-03:الجدول رقم

 91       . جدول تحليل التباين-04-03:الجدول رقم

 92        لمقارنة مختلف متوسطات السنوات-05-03:الجدول رقم

 p    95حسب قيم  Schwarzو AKAIKE معايير-06-03:الجدول رقم

 108 . كمية المبيعات الشهرية من الكهرباء الموجهة للقطاع اإلداري-07-03:ل رقمالجدو

 110       . اختبار تجانس المتوسط-08-03:الجدول رقم

 110        جدول تحليل التباين-09-03:الجدول رقم
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ب  

 ـةــقدمـــــالمـــ

المجال ي فميز النصف الثاني من القرن العشرين تحوالت كبرى في شتى المجاالت و خاصة 

 كذا التطورات المتالحقة على مستوى االقتصاد واالقتصادي الذي سيطر فيه النظام الحر على العالم؛ 

القتصاد، وهي العملية التي تجمع إعادة هيكلة اإصالحات إعادة هيكلة  الوطني بالجزائر خاصة

دخولها أكثر في  و تدويل االقتصاد ب- خوصصة أو حل بعضها حسب الحاالت-المؤسسات االقتصادية

إلنظمام إلى منظمة التجارة الدولية، األمر الذي و المساعي الجارية لالشراكة األجنبية و العربية، 

يتطلب إعادة النظر في تنظيم االقتصاد، و االتجاه أكثر إلى التحرير مع اإلشراف بنسبة معينة من 

ت االقتصادية باعتبارها النواة  المؤسسايطرف الدولة، و إحداث تغيرات جذرية في نمط التسيير ف

األساسية لالقتصاد، نظرا الشتداد المنافسة من المؤسسات المحلية و األجنبية، األمر الذي يدفع 

بالمسيرين إلى ضرورة التفكير و بجدية في إستراتيجية دقيقة و واضحة، و استخدام أحدث التقنيات 

  .دة على اتخاذ القرار األقل خطورةالكمية المساع التسييرية و كذا االعتماد على الطرق

  

حتى تستطيع المؤسسة الوصول إلى نسبة عالية من الفعالية، و تضمن بذلك نموها و  

 بتطبيق منهجية و مسعى منطقي، من تحديد السياسات و الغايات و األهداف، إلى كيفية ماستمرارها تقو

مني محدد و حسب المراحل، من المدى  حصرها و توزيع عملية التنفيذ في إطار زدتوزيع الموارد بع

يسمى بعملية التخطيط، هذه العملية التي شغلت ى القصير إلى المدى المتوسط و الطويل، و هذا المسع

تعتبر  التخطيط عملية المسئولين كثيرا، و أظهرت مدى نجاحهم في التسيير و قدراتهم اإلدارية ألن

  ".مبادئ فايول"جزءا هاما من الوظائف اإلدارية 

  

 يعرف التخطيط على أنه عملية منهجية و مستمرة لمستقبل المؤسسة و التي تعتمد على 

التكاليف، : التنبؤات المختلفة و المتعددة لسلوك المتغيرات الداخلية و الخارجية للمؤسسة و من بينها

 أساسها ى علة إذساإلنتاج، التموين، و المبيعات، هذه األخيرة تعد نقطة االنطالق لوضع خطط المؤس

  .الخ...تضع مختلف البرامج المتعلقة باإلنتاج و التموين

  

 تبرز أهمية تخطيط المبيعات من كونها تفكير علميا للكيفية التي يمكن أن تسهم في تحقيق  

أفضل أداء ممكن لألعمال و األنشطة التي تقوم بها المؤسسة، كما أنها تساعد في توجيه العاملين في 

هداف المحددة، و يعتمد تخطيط أأل المتاحة باتجاه تحقيق تظيف جميع اإلمكانياالمؤسسة نحو تو

، لذا البد من االعتماد على مبيعاتالمبيعات كليا على النتائج المتحصل عليها من عملية التنبؤ بال

  .األساليب العلمية الدقيقة حتى يكون التنبؤ المتحصل عليه أقرب للدقة و الواقعية



 

ج  

 ـةــقدمـــــالمـــ

  

االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية و غيرها في عصرنا هذا و في ظل التقدم لم تعد البحوث 

التكنولوجي الهائل في كافة الميادين تكتفي بمجرد عرض المشاكل و دراسة الظواهر و تحديد األسباب 

و  و استخالص النتائج و اتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة بعيدة عن أسلوب اإلقناع و التقدير

ات هو استخدام طرق القياس الكمية و لقد أصبح االتجاه العام في مثل هذه البحوث و الدراس.سالقيا

وسائل اإلقناع اإلحصائية و ذلك لتحديد الخصائص و إبراز االتجاهات العامة في االجتماعية و 

و . هر على أساس موضوعي غير متحيزاإلدارية و تحليل العالقات المتشابكة و المتبادلة بين الظوا

علم اإلحصاء يعطي العديد من الطرق و األساليب الالزمة لضرورة القيام بالدراسات و البحوث 

االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية، على أساس من القياس لحركة العديد من المتغيرات المحددة 

  . للظواهر موضوع الدراسة

  

بصفة خاصة  -سونلغاز-اء و الغازالوطنية للكهربشركة  يعتبر قطاع الطاقة بصفة عامة، وال 

من بين أهم المؤسسات التي يجب أن تهتم بعملية التخطيط و التنبؤ، و استخدام أحدث األساليب لذلك، 

 مجالي اإلنتاج و يخاصة و أنها معرضة في المستقبل القريب إلى المنافسة من طرف الخواص، ف

 – سونلغاز - و رغم األهمية الكبيرة لمؤسسة "التصدير" و محاولتها الدخول لسوق األوروبيةالتوزيع،

 التنبؤ تي تعتمد على األساليب البسيطة و التقليدية في عمليال هذه الشركةز، ال تفي االقتصاد الوطني

  . رغم معرفتها و إهتمامها بهذه العمليةو إعداد الموازنات بالمبيعات

  

  : هذا ما أدى بنا إلى طرح التساؤل التالي 

ملية التنبؤ بصفة عامة و التنبؤ بالمبيعات خاصة اهتمام و أهمية بالغة من طرف الباحثين لما تكتسي ع"

  ".و المسيرين؟

  

  :هذا التساؤل يقودنا إلى طرح عدة أسئلة فرعية منها

   ما درجة اهتمام المؤسسات الجزائرية بالتنبؤ بالمبيعات-

  . ما أهمية التنبؤ بالمبيعات في وضع تقديرات المؤسسة؟-

  .؟ و ما أهميتها بالنسبة للمؤسسة؟  ما دور موازنة المبيعات؟ و ما الغرض منها- 

 تطبيق األساليب اإلحصائية في عملية نمذجة ن في ظل المعطيات المتوفرة حاليا هل باإلمكا-

  المبيعات؟
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 ـةــقدمـــــالمـــ

   و ماهي المتغيرات التي يمكن اعتماد عليها لتقدير نموذج للتنبؤ بالمبيعات؟-

  

  :إلجابة على هذه التساؤالت وضعنا الفرضيات التاليةحتى نتمكن من ا

  يعتبر التنبؤ بالمبيعات مدخال أساسيا إلعداد مجمل تقديرات المؤسسة -

 . األساس الذي يستند عليه في إعداد الموازنات األخرى هيموازنة المبيعات -

أكثر نجاعة في في ظل ما هو متوافر من المعلومات يعتبر أسلوب السالسل الزمنية األسلوب  -

 .عملية التنبؤ بالمبيعات

 . لتقدير نموذج التنبؤاعتماده أفضل ما يمكن  هيالمبيعات السابقة -

    

  : نهدف من خالل الموضوع إلى 

   التعريف ببعض وسائل و طرق التنبوء المعاصرة-

مبيعات بصفة  توضيح دور و أهمية استخدام األساليب العلمية في التنبؤ بصفة عامة و في التنبؤ ال-

  .خاصة

  . إبراز أهمية التنبؤ بالمبيعات و إعداد الموازنات، لما لها من فائدة في عملية الرقابة-

  .نماذج للتنبؤ بمبيعات الكهرباء الموجهة للجنوب الشرقي ذات التوتر المتوسط و المنخفضبناء -

  .2005 إعداد موازنة المبيعات لسنة -

   

  : على عدة أسباب منهاهذا الموضوع تم اختياره بناءا

  . تكملة العمل الذي قمنا به على مستوى شهادة الليسانس-

  . إمكانية تطبيق الموضوع في أي مؤسسة مهما كان نوعها و حجمها-

  . تحسيس المسيرين بضرورة استخدام األساليب العلمية و الكمية في عملية التنبؤ-

  . تنمية معرفتنا العلمية في مجال أساليب التنبؤ-

  : تكمن حدود البحث في 

  . االقتصار على إعداد موازنة المبيعات حسب المنتوج-

ذج للتنبؤ بالكميات المباعة من الكهرباء ذات التوتر المنخفض و المتوسط و الموجهة ما تقدير ن-

  -منطقة ورقلة.لمنطقة الجنوب الشرقي

  

  :المنهج المتبع و األدوات المستعملة
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 الوصفي التحليلي في الفصلين األول و الثاني و منهج دراسة هذا البحث مزيج بين المنهج

 و Econometric Views و RATS ا األدوات المستخدمة فهي برنامجأم. الحالة في الفصل الثالث

SPSS.  

  

 : وباالعتماد على ما توفر لدينا و للوصول ألهداف البحث قسمنا البحث إلى ثالثة فصول

 متنبؤ بالمبيعات حيث قسم إلى ثالثة مباحث، المبحث األول يهتفالفصل األول مخصص للتنبؤ و ال

أما المبحث الثاني . بالتنبؤ من حيث مفهومه و أساليبه و أنواعه وكذا العالقة بين التنبؤ و التخطيط

 خالل مفهوم التنبؤ بالمبيعات و أهدافه، أبعاد عملية التنبؤ بالمبيعات، و نفنتناول فيه التنبؤ بالمبيعات م

أما المبحث . عوامل المؤثرة عليها باإلضافة إلى منهجية التنبؤ بالمبيعات و أهمية التنبؤ بالمبيعاتال

الثالث فنتعرض فيه لألحد أساليب التنبؤ وهو السالسل الزمنية حيث نتعرض إلى مفهومها و مركباتها، 

  .- جينكينزبوكس و–تحليل السالسل الزمنية و تحليل السالسل العشوائية باستخدام طريقة 

أما في الفصل الثاني نتعرض لموازنة المبيعات و هو مقسم إلى مبحثين؛ األول مخصص 

للموازنة التقديرية انطالقا من التطور التاريخي لها مرورا بمفهومها و أهدافها و مبادئها إضافة إلى 

وازنة المبيعات المبحث الثاني خصص لمو. ا منتهين عند مزاياها و حدودهامراحل إعدادها و أنواعه

 إلى الرقابة على المبيعات و شكل ةمن حيث مفهومها وأهميتها و كذا إعداد موازنة المبيعات، إضاف

                              .      موازنة المبيعات و أخيرا االنحرافات على المبيعات

منطقة – الغاز دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء و" أما الفصل الثالث و المعنون بـ 

- مباحث األول مخصص للتعريف بالشركة الوطنية للكهرباء و الغازخمسفهو مقسم بدوره  " -ورقلة

 .AO الموجه للقطاع العائلي المنخفضمذجة مبيعات الكهرباء ذات التوتر والثاني يخص ن. -سنلغاز

 ع الرابالمبحث و ،FSM  الموجه لإلدارات لنمذجة مبيعات الكهرباء ذات التوتر المنخفضالثالثو

ألسلوب المتبع  الخامس فنتطرق من خالله ل المبحثاأم لنمذجة مبيعات الكهرباء ذات التوتر المتوسط،

حث ا معطيات المبل من خالالمبيعات، في شركة سونغاز لتنبؤ بمبيعات الكهرباء و إعداد موازنة

  .إعداد موازنة المبيعات للكهرباء الثة األخيرةالث
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

  

موضوع التنبؤ في الميدان االقتصادي أخد قسطا وافرا من الدراسة و االهتمام نظـرا لتعقـد                

 االقتصادية الضخمة إداريـا     تالحياة االقتصادية في هذا العصر بالذات، و كذا صعوبة إدارة المؤسسا          

  .بتنوع و كبر حجم تشكيلة منتجاتهابضخامة حجم عمالها، و اقتصاديا 

و ال زالت عملية التنبؤ بأرقام دقيق عن المبيعات صعبة و معقدة بسبب التغير المستمر فـي العوامـل                   

المؤثرة فيها، و من العوامل المهمة التي تجعل عملية التنبؤ بالمبيعات صعبة و غير دقيقة هي صعوبة                 

 إنتاج سلع و خدمات     تتطرأ على أنماط االستهالك و احتماال     التكهن بالتغيرات السريعة و الحادة التي       

  .الخ... جديدة

ـ               ـ  كإن التنبؤ بالمبيعات يعد األساس في تحديد مستقبل األنشطة اإلنتاجية، و على ضوء ذل م تي

كما يمكننا التنبؤ   . الخ... تخطيط اإلنتاج و إعداد الموازنات الخاصة بالمبيعات و اإلنتاج و المشتريات          

و من خالل إعداد التنبؤات التـي توضـح الطلـب           . ات من تحديد النفقات و األرباح المتوقعة      بالمبيع

المحتمل في المناطق المختلفة، تستطيع المؤسسات تحديد الجهود التي يتعين على رجال البيع بذلها في               

  .تلك المناطق و تحديد مدى كفايتهم في بلوغ األهداف المحددة لهم

  

I- 1-التنبؤ  :  

  

التنبؤ في الماضي مجرد تخمين بسيط لما سيكون عليه المستقبل، أما اليوم فهو يمثل احـد                كان  

الوسائل المهمة التي تمكن المنشاة من معرفة مستقبل األنشطة التي يتعين عليها القيام بها، و يمكنها من                 

 األنـشطة   معرفة مدى تأثير التغيرات التي تطرأ على العوامل و الظروف المحيطة بها على مختلـف              

  .التي تمارسها

و يشير التنبؤ بشكل عام إلى األنشطة التي تتناول تجميع البيانات و المعلومات التـي توضـح                 

عاليـات  جميع المتغيرات و الظروف و العوامل المحتملة في المستقبل و التي تؤثر على األنشطة و الف               

وظـائف  ترة المقبلة التي تقـوم بهـا، و ال         و تحليلها و تحديد مدى تأثيرها في الف        التي تقوم بها المنشأة   

  .الالزمة لبلوغ تلك األهداف
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

I-1-1-مفهوم التنبؤ:  

  

  : بعض التعاريف للتنبؤيجد العديد من التعاريف للتنبؤ و فيما يلتو

التنبؤ هو عملية عرض حالي لقيم مستقبلية باستخدام مشاهدات تاريخية بعد دراسة سـلوكها               

  1.في الماضي

  2. إلى تقدير قيمة المتغير التابع بمعلومية القيم الفعلية أو المتوقعة للمتغير المستقليشير التنبؤ 

التنبؤ العلمي هو تقدير كمي للقيم المتوقعة للمتغيرات التابعة في المستقبل القريب بناءا على               

  3.ما هو متاح لدينا من معلومات عن الماضي و الحاضر

ة لتلك المتغيرات في المستقبل القريب، معتمدة بـذلك         التنبؤات االقتصادية هي تقديرات كمي     

  4.على احد أساليب التنبؤ

إذا نستطيع القول أن التنبؤ هو نظرة مستقبلية لما ستكون عليه قيم متغيرة ما بناءا على الواقع                 

  . العوامل المؤثرة في هذه المتغيرةالحالي والماضي و 

  

I-1-2-أساليب التنبؤ :  

  

و تعتبر منهجية التنبؤ المتبعة واحدة مـن        "ساليب المتبعة في عملية التنبؤ،      يوجد العديد من األ   

، هذا المعيار يقسم أساليب التنبؤ إلى أسـاليب         "بين عدد من المعايير المستخدمة في تقسيم أساليب التنبؤ        

  :و أساليب غير نظامية، وكل أسلوب يتفرع إلى تقسيمات أخرى، و الشكل التالي يوضح ذلك  نظامية 
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

                    

  .لتنبؤ اأنواع أساليب: -01.1-الشكل

  

  
ــصدر                                -www.arab.15/03/05 :المـــــــــــ

api.org/course4/c4_1_1.htm  

  

  :ميةاألساليب النظا-1

  

 واستناداتعتمد على قاعدة صريحة بشأن جميع المتغيرات التفسيرية التي تفسر سلوك الظاهرة،             

على النظرية االقتصادية بتحديد جميع المتغيرات التي تدخل في تفسير الظاهرة علـى شـكل نمـوذج                 

  .نماذج غير سببية نماذج سببية و:مجموعتينرياضي قابل للتقدير، وتنقسم إلى 

  

  

  

أساليب نظامية أساليب غير نظامية
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

   :لنماذج السببية ا-أ 

يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية تفسر سلوكه، وباالعتماد على نظريـة              

معينة في تفسير الظاهرة موضوع البحث يتم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل لتقـدير،                

ـ  Y ، بدخول تلك األسر      C األسر من سلعة معينة      استهالكمثال على ذلك تفسير       Pعر الـسلعة    ، وس

 a,b,c، ثم تقدير معلمـات النمـوذج   C = a+bY+cPلنظرية الطلب يتم صياغة النموذج  واستنادا

  :من أهم النماذج السببية). طريقة المربعات الصغرى:مثال (باستخدام الوسائل اإلحصائية المتوفرة 

  

قياس وتفسير العالقـة بـين المتغيـرات    تعتمد هذه النماذج في     :نماذج االقتصاد القياسي   

 :مثـال  التـابع،  إلى النظرية االقتصادية بشأن المتغيرات التي تدخل في تفسير سلوك المتغير             استنادا

، حيث أن C = a + bY+U  : المتاح مع ثبات العوامل األخرى بواسطة الدخلاالستهالكتفسير دالة 

C ،االستهالك  

  .  متغير عشوائيةU الدخل، Yو

  :تطلب هذه النماذجوت

  .تحديد النظرية االقتصادية الخاصة بموضوع البحث -

  .رياضي صياغة نموذج -

  .جمع البيانات الخاصة بمتغيرات النموذج -

  .تقدير النموذج -

  .اختبار النموذج -

  .استخدام النموذج في التنبؤ -

يتم تصوير العالقة التبادليـة بـين مختلـف القطاعـات             :اذج المدخالت و مخرجات   نم 

، مـن   )سنة(تصادية خالل العملية اإلنتاجية في جداول مدخالت ومخرجات في فترة زمنية معينة             االق

 من مستلزمات اإلنتـاج لكـل القطاعـات األخـرى،           احتياجاتهخالل توضيح مدخالت كل قطاع من       

  .وتستخدم نماذج المدخالت والمخرجات في عملية التخطيط والتنبؤ

 وتهتم بطريقـة    األمثلة،مجة الخطية من أهم نماذج      تعتبر البر   :ماذج البرمجة الخطية  ن 

استخدام الموارد المتاحة في وصف العالقة بين متغيرين أو أكثر من خالل تعظيم أو تصغير دالـة                 

قيمة لدالة  ) أصغر(الهدف والتي تحتوى على متغيرات هيكلية يتم تحديد مستوياتها بشكل يحقق أكبر             

.  عالقة خطية بين هذه المتغيرات هذه العالقة مباشرة ونسبية         و يشير لفظ الخطية إلى وجود     ".الهدف
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

 هناك عالقة خطية بين ساعات العمل و كمية المخرجات، فهذا يعنـي أنـه إذا                تبمعنى أنه إذا كان   

  5".حدث تغير في ساعات العمل فهذا يؤدي إلى تغير في قيمة المنتجات المخرجة

 الباحث عند إجراء التجارب على أي نظام        لتفادي أية مشكلة قد تواجه      :ةنماذج المحاكا  

 يستخدم لذلك نماذج المحاكاة وهي نماذج رياضية تمثل وتعكس جميع خـصائص وسـلوك               حقيقي،

 معينة قد تأثر على المسار      اقتصاديةالنظام الحقيقي للتعرف على اآلثار المحتملة لقرارات وسياسات         

لة بين عدد من السياسات االقتـصادية التـي         المستقبلي لبعض المتغيرات، وكما تستخدم في المفاض      

  .تحقق الهدف المنشود

   : نماذج غير السببية-ب

تعتمد تلك النماذج على القيم التاريخية للمتغير المراد التكهن بقيمته المستقبلية وال تحتاج إلى تحديد               

  :من أهم النماذج الغير سببية. المتغيرات التي تفسر سلوكه

 االتجاه العام من أكثر الطـرق شـيوعا فـي           إسقاطاتيعتبر    :إسقاطات االتجاه العام   

التنبؤات طويلة المدى للمتغيرات االقتصادية ويعرف االتجاه العام لسلسلة على انه النمط العام للتغير              

في قيم المتغير موضوع البحث مع تجاهل المتغيرات األخـرى سـواء الموسـمية، الدوريـة، أو                 

  6:السلسلة الزمنية ناتجة عن مكوناتها التاليةالعشوائية، كما أن تذبذبات 

 . الحركة العامة على المدى البعيدالعام،االتجاه   -

 .  التقلبات الموسمية، تقلبات منتظمة تكرر نفسها حسب فترة زمنية -

 . التقلبات الدورية، حسب الدورة االقتصادية -

  . التقلبات العشوائية، ألسباب عوامل الطبيعة وغيرها -

ِكز هذه النماذج على الجانب العـشوائي فـي         تر  :حصائية للسالسل الزمنية  ماذج اإل الن 

 :إلىالسلسلة الزمنية، وتنقسم 

  

 

  

                                                 
 133ص ] 1997سونيا البكري، [  5
 . سيتم التطرق لها بالتفصيل في المبحث الثالث 6
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

  .AR نماذج انحدار ذاتي -أ

   MA. نماذج متوسطات متحركة -ب

، حيث  ARMA بنموذج   MA  و ،ARنز، يمكن التوفيق بين النموذجين      ينكي نماذج بوكس وج   -ت

  .تنبؤ قبل إجراء أية تمر هذه الطريقة بعدة مراحل

  ).VAR(ي ذات المتجه الذاتنماذج االنحدار -ث

  .7يستخدم هذا األسلوب في حالة النماذج اآلنية التي يوجد في ظلها عالقات تبادلية بين المتغيرات

  : أساليب غير النظامية-2

ك تعتمد على التقدير الذاتي، وال تحتاج إلى قاعدة أو تحديد المتغيرات التـي تفـسر سـلو                

 :مجمـوعتين  إلـى وتنقـسم   . المتغير موضوع االهتمام، إنما تعتمد على الخبرة والتقدير الشخصي        

  .و األساليب المعتمدة على أراء ذوي الشأن و الخبرة أساليب التناظر 

  : أساليب التناظر-أ

يتم التنبؤ بمسار متغير باستخدام المسار المحتمل لنفس المغيرات في حاالت متشابه، مثاال               

 وذلك من خالل التعرف على أثر تخفـيض العملـة           ،التضخمالتعرف على أثر تخفيض عملة على       

  .لقطر مشابه جدا القتصاد البلد

  : األساليب المعتمدة على أراء ذوي الشأن و الخبرة-ب

تهدف إلى التعرف علـى رأي ذوي الـشأن والخبـرة             :مسح الميداني و االستقصاء   ال 

 :مثـال القتصادية لغرض التنبؤ بـبعض المؤشـرات االقتـصادية،          وتوقعاتهم في بعض األنشطة ا    

تتم من خالل استطالع عينة مـن المعنيـين بـذلك           . التنبؤات باتجاهات السوق ومعدالت التضخم    

باستخدام استبيان خصص لذلك يوزع ويجمع إما عن طريق المراسلة أو بتكليف فريق عمل يقـوم                

  .باالستطالعبجمع المعلومات الخاصة 

تتمثل في إجراء حوار بين عدد من الخبراء والمفكرين لتبادل األفكـار              : الخبراء ندوة 

في المواضيع االقتصادية التي تُهم المجتمع بالدرجة األولى وتقديم حلول لجميع المشكالت القائمـة،              

  .المستقبلوقد تؤدي هذه الطريقة إلى تصور محدد بشأن 

                                                 
 .646ص ] 2000در عطية، عبد القا[ 7
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

 واألسـاس فـي تلـك       واليابان،ات المتحدة   من الطرق الشائعة في الوالي    :  طريقة دلفي  

الطريقة هو االعتماد على رأي عدد من الخبراء تم جمعهم بدقة والمزج والتنسيق بين آرائهم بشأن                

  .تنبؤاتهم للمواضيع البحث ثم التوصل لرأي واحد لجميع القضايا المطروحة

ألحـداث  السيناريو عبارة عن وصف أو سرد لمجموعة مـن ا         :  تطريقة السيناريوها  

والتصرفات المحتمل وقوعها في المستقبل ووصف للقوى المؤدية إلى وقوعها، ويعد هذا الوصـف              

 أن  باعتبـار بناء على ترتيب منطقي لتسلسل األحداث، ومحاولة تحديد جميع الروابط القائمة بينها،             

ـ هذه األحداث ال تقع منعزلة عن بعضها البعض، وأنها ترتبط من خالل عمليـة                 أي أن   ة،ديناميكي

  . األحداث والتصرفات:عنصرينالسيناريو يتكون من 

أن هناك من يسمي التنبؤ باألسلوب النظامي تنبؤا علميا، العتماده علـى             و تجدر اإلشارة هنا   

النماذج الرياضية، و امتالكه منهجا علميا دقيقا، عكس التنبؤ باستخدام األسلوب الثاني أين عملية التنبؤ               

الهائلة و المعرفة العلمية و العملية في مجال الظاهرة المدروسة مما يجعل التنبؤ في              تعتمد على الخبرة    

 للتنبؤ العلمي و    فو عليه فإن التعاريف المدرجة أعاله هي تعاري       . هذه الحالة اقرب إلى الفن من العلم      

  .فيما يلي أنواع هذا التنبؤ

  

I- 1- 3-8: أنواع التنبؤ العلمي  

  

  : يمكن أن نميز بين أنواع كثيرة للتنبؤ نذكر منها مايليانطالقا من عدة معايير

  

   : صيغة التنبؤ-1

  .و نفرق هنا بين تنبؤ النقطة وتنبؤ الفترة

 متوقعـة   عطاء قيمة واحدة  إأي  .هو التنبؤ بقيمة واحدة للمتغير التابع في كل فترة مقبلة          :النقطةتنبؤ   -

    .للمتغير محل الدراسة

 .التنبؤ مدى أو مجال معين تقع ضمنه قيمة المتغير التـابع و باحتمـال معـين               فهو   :الفترةأما تنبؤ    -

  .بمعنى إعطاء قيمة دني و قيمة قصوى للقيمة المتنبأ بها

  

  :  فترة التنبؤ-2

                                                 
  509ص   ] 2000 1عبد القادر عطية[ 8



  

 9

 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

 .بناءا على هذا المعيار يمكن أن نميز بين نوعين من التنبؤ، تنبؤ قبل التحقق و تنبؤ بعد التحقق        

يتوقع قيمـا للمتغيـر       التي تلي فترة تقدير النموذج، إال أن التنبؤ بعد التحقق          كال النوعين يتنبأن بالقيم   

التابع في فترة متاح عنها بيانات فعلية، و هذا يتيح فرصة للتأكد من مدى صحة التوقعات من خـالل                   

تـابع فـي     يحدد قيم المتغيـر ال     وأما فيما يتعلق بالتنبؤ قبل التحقق فه      .مقارنتها بالبيانات الفعلية المتاحة   

  . خاصة بالمتغير التابعتفترات مستقبلية ال تتاح عنها بيانا

  

  : درجة التأكد-3

التنبؤ المـشروط و التنبـؤ غيـر        : يمكن وفقا لهذا المعيار التفرقة بين نوعين من التنبؤ هما          

  . المشروط

كدة متاحـة عـن      يتمثل في التنبؤ بقيم المتغير التابع بناءا على معلومات مؤ          : المشروطالتنبؤ غير    -

  .ومن ثم فإن كل أنواع التنبؤ بعد التحقق تعتبر تنبؤ غير مشروط. المتغيرات التفسيرية

 التي سيتم على أساسها توقع قيم المتغير التابع    ة المشروط فإن قيم إحدى المتغيرات التفسيري      ؤ التنب  أما -

ومن ثم فإن دقة التنبؤ بقيمة المتغير       . ال تكون معروفة على وجه التأكيد و إنما يتعين توقعها أو تخمينها           

  .التابع تكون مشروطة بمدى دقة القيم المفترضة للمتغير التفسيري

  

  : درجة الشمول-4

 نقصد بدرجة الشمول عدد المعادالت المكون للنموذج؛ و في هذا الصدد قد يتم التنبؤ باستخدام               

  .دة معادالتنموذج مكون من معادلة واحدة، أو باستخدام نموذج مكون من ع

  

  : أسلوب التنبؤ-5

  .التنبؤ باستخدام السالسل الزمنيةسلوبين للتنبؤ، التنبؤ القياسي و  يوجد أ

 تربط بين متغيرات تابعة و متغيرات مستقلة،        ييعتمد على نماذج االنحدار الذاتي الت     : التنبؤ القياسي  -

  .يستخدم للتنبؤ في اآلجال الطويلةويساعد على تقديم تفسيرا للتغيرات في قيم المتغير التابع؛ و 

يعتمد على القيم الماضية لمتغير ما للتنبؤ بقيمتـه المـستقبلية، دون         : التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية   -

  . يستخدم في التنبؤ لآلجال القصيرةوتقديم تفسير للتغيرات في قيم هذا المتغير، 

  ."ل الزمنيةو سنتطرق في المبحث الثالث بنوع من التفصيل للسالس"

  

  :جدر اإلشارة إلى أن هناك أربعة مصادر محتملة للخطأ الذي يمكن أن يحدث في التنبؤ العلميتو   
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

حدوث بعض التغيرات العشوائية غير المتوقعة، كالزالزل و األوبئة و الحروب و غيرهـا،               

  .كل هذه التغيرات تنعكس في الحد العشوائي الذي يوجد في أي معادلة انحدار

 في تقدير النمـوذج الـذي سـوف    - ال تمثل المجتمع تمثيال صادقا     -دام عينة متحيزة    استخ 

ففي مثل هذه الحالة نجد أن المعلمات المقدرة من بيانات العينة ليست ممثلـة              . يستخدم في عملية التنبؤ   

  .لمعلمات المجتمع تمثيال جيدا

 التي يتم على أساسـها التنبـؤ        الخطأ في تقدير أو تخمين القيم المتوقعة للمتغيرات التفسيرية         

  .بقيم المتغير التابع، و ذالك في التنبؤ المشروط

  الخطأ في تقدير النموذج، و ذلك من حيث درجة خطية العالقة، أو عدد متغيراتها التفسيرية،                

  .أو عدد معادالت النموذج

  

I- 1-4 -9 بين التخطيط االقتصادي و التنبؤ العالقة:  

  

 لكـن   ل التنبؤ بمبيعات السنة المقبلـة،  ادثة معينة أو لموقف معين، ذلك مث      التنبؤ يمثل توقع لح   

الخطة تمثل برنامج لتصرفات معينة و نتائج مرغوبة، و يعتبر التنبؤ احد األركان الرئيـسية لعمليـة                 

التخطيط، ذالك ألن التخطيط يبدأ حيث ينتهي التنبؤ، و يمكن توضيح العالقة بين التنبؤ و التخطـيط و                  

  :وازنة التقديرية، الرسم التاليالم

  

  

  . التنبؤ و التخطيطبينالعالقة : -02.1-الشكل                               

                
  68ص  ]1986احمد نور : [ المصدر                                           

                                                 
 67ص ] 1986أحمد نور، [  9

 أساليب التنبؤ يطأساليب التخط

 الموازنات التقدیریة

 التكاليف الصناعية
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

  

       تحسين التخطيط و إلى سياسة رشيدة فيما يتعلق بـالمخزون،          و بالتالي التنبؤ الجيد يؤذي إلى       

و فضال عن ذالك فإنه يؤذي إلى تقليل حجم الطلب على رأس المال العامل، أو بصفة عامـة التنبـؤ                    

  .الجيد يؤذي إلى التخطيط الجيد، و النظام السليم للوازنات التقديرية

  

I -2-التنبؤ بالمبيعات  :  

  

لتنبؤ هو محاولة لمعرفة مسار بعض المتغيرات مستقبال، و التي على أساسها            ا أن   عرفنا سابقا 

  .ترسم المؤسسة نشاطاتها و تحدد احتياجاتها المالية، و هو إجراء البد منه

  

  

  

  

  

  

I-2-1-تعريف التنبؤ بالمبيعات و أهدافه :  

  

  :تعريف التنبؤ بالمبيعات -1

  :هناك العديد من التعاريف ندرج منها

 أو قيمة المبيعات المتوقعة في المستقبل، و الذي يمكن أن يتم            ةبيعات هو تقدير كمي   التنبؤ بالم  

  10.في ظل الظروف االقتصادية و االجتماعية المحتملة

التنبؤ بالمبيعات هو محاولة لتقدير مستوى المبيعات المستقبلية، و ذلك باستخدام المعلومـات              

  11.المتوفر عن الماضي و الحاضر

  12:ت يعني تقدير المبيعات المستقبلية كما و قيمة، و األخذ بعين االعتبارالتنبؤ بالمبيعا 

                                                 
 320ص ] غانم فنجان، محمد صالح، السنة مجهولة[ 10
 143ص ] 2000طلعت عبد الحميد، [ 11
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  .التغيرات و الصعوبات التي يفرضها المحيط -

  .أهداف السياسة التجارية للمؤسسة -

 بالقيم مع األخذ بعـين االعتبـار        التنبؤ بالمبيعات هو اإلعداد المسبق للمبيعات بالكميات أو        

 13.القيود التي تواجه المؤسسةالمعطيات السابقة و كذالك 

 المـستقبلية من التعاريف السابقة نستنتج أن التنبؤ بالمبيعات هو عملية تقدير أو توقع المبيعـات               

أو القيمة،  باستخدام المعلومات المتوفر عن الماضي و الحاضر، مع األخذ بعـين االعتبـار                 بالكميات

  .العوامل الداخلية و الخارجية المؤثرة في المؤسسة

  

  :أهداف التنبؤ بالمبيعات -2

تسعى المؤسسة من خالل عمليات التنبؤ إلى الوصول إلى رقم تقديري للمبيعات، و تعتبر هذه               

  :األهمية لألسباب التاليةالعملية في غاية 

 يعتبر التنبؤ بالمبيعات األساس الذي يعتمد عليه في عمليات التخطيط فـي كافـة األنـشطة التـي           -1

ارات المنشأة، حيث على ضوء هذا التنبؤ يتم صياغة خطط اإلنتاج، المـشتريات،             تمارسها أقسام و إد   

  .إلخ...و التمويل     التسويق، 

تستطيع المنشأة من خالل عملية التنبؤ بالمبيعات تقدير تكاليف األنشطة التي سـتقوم بتنفيـذها، و                 -2

 .الموازنة الماليةبالتالي تتمكن من تحديد مصادر الحصول على األموال، و يتم إعداد 

تستطيع المنشأة من خالل عملية التنبؤ تحديد األرباح المتوقعة من المبيعات في نهاية الفترة الزمنية                -3

التي تغطيها عملية التنبؤ، و ذالك بطرح تكاليف المبيعات المتوقعة مـن اإليـرادات المتوقعـة مـن                  

 .المبيعات

ة نشاط إدارة المبيعات، و رجال البيـع، و تحديـد مـدى             يساعد التنبؤ بالمبيعات اإلدارة في مراقب      -4

كفايتهم في تنفيذ المهام المسندة إليهم، و ذالك ألن التنبؤ يوفر األساس الذي يستخدم في مقارنة المبيعات                 

  .المحققة من المبيعات المتوقعة

و ترشيد قـرارات    يسهم التنبؤ في توجيه جهود األفراد العاملين و توظيفها لخدمة تحقيق األهداف،              -5

 .اإلدارة المتعلقة باإلنفاق على مختلف األنشطة

   

I-2-2-أبعاد عملية التنبؤ بالمبيعات :  

                                                                                                                                                         
12 [M. Gervais, 1987] p 38                 

13  [Didier Leclére, 1994] p 42 
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  :تنقسم عملية التنبؤ بالمبيعات إلى ثالثة أبعاد رئيسية هي

 التنبـؤ بحجـم     – التنبؤ بحجم المبيعات على مستوى القطـاع         -التنبؤ الكلي بالنشاط االقتصادي العام      

  .على مستوى المنشأةالمبيعات 

  

  : على مستوى االقتصاد العام-1

يحدد هذا النوع من التنبؤ المؤثرات العامة على النشاط االقتصادي في المجتمع ككل، و التـي                

تترك تأثيرا على المبيعات الكلية للصناعات و مبيعات المنشأة، مثل الدخل القومي، اإلنفاق الحكـومي،               

  .الستثمار القومي، العالقات التجارية، حاالت الرواج و حاالت الكسادالبطالة، األسعار و الدخول، ا

و يحتاج ذالك إلى دراية خاصة بعلوم االقتصاد، و االقتصاد القياسي، و القراءات المستمرة للـصحف                

  .االقتصادي

  

  :على مستوى القطاع-2

مادا على مجموعـة     بإعداد التنبؤ الخاص بها لمبيعات القطاع ككل اعت        تتقوم العديد من المنشآ   

إحصاءات االستهالك، و التجارة الخارجية، و اإلنتاج المحلـي، و الطاقـة            : من األرقام القومية، مثل   

كما يتم متابعة التكنولوجية الخاصة باإلنتاج، و يتم التنبؤ بتأثير الصناعات األخرى على             .الخ....المتاحة

و بالتالي  . كمياويات على المنسوجات القطنية   منافسة صناعتها مثل تأثير منسوجات المصنعة من البترو       

فان التنبؤ يأخذ في الحسبان مدى و حجم الجهود المبذولة من الصناعات األخرى، و الجهود المبذولـة                 

  .صناعتها في الحصول على حصة سوقية مناسبة

  

  : على مستوى المنشأة-3

 مناطقها المتعددة، من األمـور      يعتبر التنبؤ بالمبيعات على مستوى المنشأة بأصنافها المختلفة و        

  .الالزمة إلعداد الميزانيات التقديرية على مستوى المنشأة ككل

وتختلف طول مدة التنبؤ من قطاع اقتصادي ألخر و من صناعة ألخرى و من منشأة ألخرى،                

 التي تعمل ضمنها، أو السلعة التي تقـوم بإنتاجهـا، أو            فنظرا الختالف الصناعات من حيث الظرو     

قها، لهذا نجد منشآت تكون مدة التنبؤ بالمبيعات فيها تغطي سنة واحدة، و أخرى تزيد فيها هـذه                  تسوي

المدة عن السنة وقد تقل عن السنة في منشآت أخرى، فمثال المنشآت التي تـسوق الـسلع الرأسـمالية                   

لموسـمية  أما المنشأة التـي تـسوق الـسلع ا        .  التنبؤ فيها يغطي خمسة سنوات فما فوق       نكالعتاد، يكو 
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لكن البد التأكيد على أن أغلـب       . الخ، فال تزيد فترة التنبؤ فيها عن موسم واحد        ...كالمدفئ و المكيفات  

و ينتج مما تقدم أن هناك نوعان من التنبؤ بالمبيعات وفقا لمعيار المدة،             . المنشآت تعتمد التنبؤ لمدة سنة    

  :و هما

و الذي يعتمد أساسا في إعداد الموازنة       التنبؤ قصير األجل، ومدته سنة واحدة أو أقل، و ه          

  .(Cash flow)التشغيل،و في تحديد الكلف المعيارية األسعار الجارية، و مجرى النقود

التنبؤ طويل األجل، هو التنبؤ الذي يغطي مدة تزيد عن سنة، و هذا النوع هو الذي يعتمد                  

في العملية اإلنتاجية فـي المـستقبل       المطلوبة  ... أساسا في تخطيط االحتياجات من المعدات و المباني       

  .البعيد

 فيما يخص التنبؤ بالمبيعات و هي أنه كلمـا طالـت            امراعاتهو البد من التأكيد على نقطة مهمة يجب         

المدة التي يغطيها التنبؤ كلما زاد الخطأ و عدم التأكد، ذلك أن العوامل المؤثرة في المبيعـات تتغيـر                   

لظروف المستقبلية؛ إذا نستطيع القول أن هناك عالقة عكسية بين مدة           بشكل كبير، و كذا المستجدات و ا      

  .أو واقعية التنبؤ   التنبؤ و دقة 

  

  

  

I-2-3-العوامل المؤثرة في دقة التنبؤ بالمبيعات :  

  

تسعى إدارة المبيعات في كل المنشآت ألن تصل إلى تنبؤ دقيق عن المبيعات ذالك أن أي خطأ                 

 ا كل النشاطات األخرى في المنشأة، و ليس على إدارة المبيعات فقط؛ لهـذ             في المبيعات له تأثير على    

  نجدها 

توفر جهدا في استخدام كل األساليب الكمية و غير الكمية، و توظف كل الخبرات و المؤهالت التي                  ال

  .تجعلها قادر على تحقيق هذا الهدف

     في التنبؤ بالمبيعات سواء بالزيـادة       ةكبيرو تشير الدراسات التي تناولت التنبؤ بالمبيعات أن األخطاء ال         

  .أو النقصان يكلف المنشأة الكثير من األضرار االقتصادية و المعنوية

و يمكن تلخيص النتائج و األضرار التي تحصل عندما تكون المبيعات المتوقعة أكبر مـن المبيعـات                 

  :المحققة فيما يلي

  .تجميد مبالغ في المخزون السلعي -

  .ل تعرض المخزون السلعي للتلف و التقادمتزايد احتما -
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  .ارتفاع المبالغ المدفوعة كتأمين على المخزون -

  .تشغيل موارد في مختلف التخصصات أكثر من المطلوب -

  .ارتفاع تكاليف التخزين -

  :أما النتائج التي تحصل في حالة التقديرات المتوقعة للمبيعات أقل من المحققة فهي

          نتيجة لعـدم إرضـاء العمـالء        سواق و األوساط التجارية مستقبال     األ يفقدان سمعة المنشأة ف    -

  .و المستهلكين

  .فقدان فرص الحصول على األرباح المتوقعة من المبيعات -

تضطر المنشأة في بعض الحاالت بسب رغبتها في تلبية حاجة العمالء إلى شـراء المـواد و                  -

تكلفـة  –ضافية و بالتالي دفع أجور إضـافية        البضائع بأسعار مرتفعة، و تشغيل العمال أوقتا إ       

  .زائدة

  .تحدث الزيادة الحقيقة في الطلب إرباكا في جميع األنشطة -

تسبب الزيادة في الطلب إلى اإلسراع في توفير البضاعة للعمالء مما قد يـؤدي عـدم قـدرة                   -

  .سارة العمالءالمنشأة على توفيرها بالنوعية المطلوبة، األمر الذي يؤذي في األمد البعيد إلى خ

  .يتأثر التنبؤ بالطلب على السلع التي تسوقها المنشأة بنوعين من العوامل، خارجية و داخلية

  

  : العوامل الخارجية-1

نشأة سيطرة عليها، و نـذكر      و تشمل جميع العوامل التي تؤثر في الطلب على سلع المنشأة و ليس للم             

  :يليامنها م

      ل القومي، دخل الفرد، القوة الشرائية، حجـم االسـتثمار          العوامل االقتصادية مثل مستوى الدخ     •

و توزيعاتها  في القطاعات االقتصادية، خطط الدولة فيمـا يخـص االسـتيراد و التـصدير،                 

 بخصوص التدخل في الحيـاة  االضرائب، تقلبات األسعار، المنافسة،  و خطط الدولة واتجاهاته   

عم القطاع الخاص  و القطـاع المخـتلط و القطـاع            و برامجها التي تتعلق بد        االقتصادية  

  .وكذلك مستوى االستخدام و توفير فرص العمل للقادرين على العمل والراغبين فيه. التعاوني

 السكان، و توزيع السكان     يالعوامل الديمغرافية و التي تهتم بدراسة أثر السكان و نسب النمو ف            •

ه العوامل على الطلـب علـى الـسلع فـي           الجغرافيا،و حسب الجنس، و درجة تأثير كل هذ       

  .المستقبل

  .الخ......العوامل االجتماعية و تشمل العادات و التقاليد و الديانة •
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     العوامل الثقافية و العليمة و التقنية، و تتضمن جميع العوامل التي لها عالقة بالمستوى الثقافي               •

تحديد نوعية السلع المطلوبـة مـن       و العلمي والتقني السائد في المجتمع، حيث يساعد هذا في           

  .أفراد المجتمع

العوامل الطبيعية و تشمل جميع العوامل التي لها عالقة بالمناخ و التضاريس، و التي يكون لها                 •

   تأثير في الطلب على السلع، حيث يحدد المناخ نوع السلع المطلوبة من األفراد و مقدار الطلب                

ال يمكن تسويق مكيفات الهواء في المناطق البـاردة مثـل           ف. و األوقات التي يزداد فيها الطلب     

  .دول شمال أوروبا أي يكثر الطلب على المدفئات

  

  : العوامل الداخلية-2

 المادية و البشرية المتاحة للمنشأة، و التـي تـؤثر فـي         تو تشمل جميع العوامل التي تتعلق باإلمكانيا      

  :السلع المطلوبة من األفراد، و هذه العوامل هيتحديد قدرتها في مواجهة العوامل الخارجية و طرح 

  

  

  

   المالية للمنشأةتاإلمكانيا •

كفاية العاملين في المنشأة بصفة عامة، و كفاية القوى البيعية و كفاية األجهزة التي تتولى التنبؤ                 •

  .بالمبيعات؛ و تخطيط المبيعات و بحوث السوق

  . الحالية بهدف مواجهة المنافسةقدرة المنشأة على طرح سلعة جديدة أو تطوير السلع •

  .سياسات المنشأة المتعلقة باألرباح التي تمنحها للوكالء و الموزعين •

  .سياسات التسعير، و اإلعالن في المنشأة •

طرق و منافذ التوزيع التي تعتمد عليها المنشأة في توصيل البضائع إلى المستهلكين و العمالء                •

  .حاليا و في المستقبل

  .تكاليف التسويق •

  

I-2-4-14  منهجية التنبؤ بالمبيعات:  

  

                                                 
14    [M. Gervais, 1987] p38  
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  :صياغة تقدير المبيعات تتمحور عموما حول المراحل التالية

  

 :  العامطدراسة المحي -1

  :من الصعب تجاهل أو إلغاء المحيط االقتصادي الذي تتواجد فيه المبيعات، ألن هذا المحيط يؤثر على

 )يتناقصنشآت راد و المفي فترات الركود و األزمات دخل األف(إمكانية الشراء •

 -، و أخرى مهبطة للـشراء     -القروض تسهيل    توجد فترات مشجعة للشراء    (الرغبة في الشراء   •

  )-كثرة البطالة

  : نطلع غالبا علىنشأة و من أجل التنبؤ بوضعية البلد الذي تنشط فيه الم

  )ية الوطنية االقتصادة في فرنسا هذه المحاسبة تسمى الميزاني(المحاسبة الوطنية التقديرية -

 تجرى  تو معاهد وطنية مختصة، هذه الدراسا     منشآت   المرحلية المنجزة من طرف      تالدراسا -

حول تطور بعض   . ، المستهلكين نشأةلمامرات عدة في السنة، عن طريق سبر ألراء لمسئولي          

، مستوى األسعار، مستوى    ت الرغبة في الشراء، مستوى الطالبيا     (العوامل االقتصادية المهمة  

  .)زون، الخالمخ

 وزارة التخطـيط، الـصناعة، التجـارة        (تدراسات أكثر دقة تعـد مـن طـرف الـوزارا           -

  . االقتصاديةتمختصة في الدراسانشأة  مو، البنوك غرف التجارة أ)...الخارجية

  . العام للمنافسة التجارية-المناخ-هذا النوع من التحليالت تسمح بمعرفة المحيط

  

  :  أةنش تقدير مستوى األسواق الم-2

، و يستعمل لذلك عدة أسـاليب أو        نشأة  يعني التوقع بمستوى النشاط القطاع التي تعمل فيه الم        

النتائج المحصل عليهـا تقـارن مـع التقـديرات و           . -سبق ذكرها في المبحث السابق    –تقنيات للتنبؤ   

صادر  و معاهد خارجية و كذلك المعطيات المتحصل عليها من م          نشآتالدراسات المنجزة من طرف م    

 و إذا كانت المعلومات الخارجيـة       )الجرائد المختصة، أراء المختصين، معلومات حول المنافسة      (أخرى

  .تظهر تغير ملحوظ في ميادين معينة يجب التفكير في طريقة من أجل التأقلم مع الوضع الجديد

  

   : تقدير المبيعات حسب المنتوج-3

 و باستخدام، أحد أساليب التنبؤ، في هذه دائما:   Prévision – Zéro)صفر -التنبؤ(حساب  

متـاح لـدينا إحـصائيات عامـة و         . المرحلة، يجب الحصول على محيط تجاري حـسب المنتـوج         
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ـ    L’historique des ventes )مبيعات تاريخية(كثيرة  الماضـي  ة، و لكن الخطر يكمن فـي مطابق

جعـل المـستقبل مختلـف عـن        لذي ي  ا نشأةللمستقبل، لهذا البد البحث عن المحيط العام و الخاص بال         

  :الماضي، و هذا يتطلب

  . أو النقصانة العوامل التي لها تأثير على االتجاه العام للمبيعات بالزيادضبط -

  .توضيح نوع العالقات التي تربط هذه العوامل باالتجاه العام -

  .اإلحاطة بالقيمة التي تأخذها هذه العوامل في المستقبل -

  .) صفر–التنبؤ (نسميهاصحح من التغيرات التقديرية للمحيط أو مو نحصل هكذا على اتجاه م

  

  

  

  

    :نشأة بأهداف الم) صفر–التنبؤ ( مقارنة -4

حـصص  (صفر إلى أهـداف   – مستوى النشاط الناتج عن التنبؤ       ةهذه المرحلة تتمثل في ترجم    

ذا كانـت  كل هـدف علـى حـدا، فـإ    لاالنحرافات  ، حساب)سوقية، حجم الفوائد المحصل عليها، الخ    

  .االنحرافات كبيرة البد من إجراء تعديالت

  

    : التعديالت أو التصحيحات لتقليل االنحرافات-5

و   محـدودة نـسبيا، الهيكلـة        نـشأة  في الم  ةفي إطار عميلة إعداد الموازنة، العملية اإلرادي      

و مـع   . قـصير  ال ىاإلستراتيجية التجارة تحدد في المخطط طويل األجل، و يمثل أساسا لمعطيات المد           

ذلك، و دون إعادة النظر في هذه المتغيرات، يمكن إجراء تتغير تكتيكي يسمح بتحسين ماهو موجـود،                 

  :هذه التحسينات التكتيكية نحصل عليها بالعمل على العوامل التالية

  .) عمليات اإلشهار، دعم أو إعادة بعث منتوج(توزيع و مستوى تكاليف اإلشهار و الدعاية -

  البيع المطبقةمستوى أسعار  -

          تكاليف تخص قوى البيع، خدمات ما بعد البيـع، مـصلحة التعليـب            (تكاليف أخرى للتوزيع     -

 مرتبطة مباشرة بالهيكلة و اإلستراتيجية المعتمدة،       ةهذه األخير . )...و التغليف، إدارة المبيعات   

. دى البعيد م على ال  لذلك من الصعب إجراء تعديالت عليها دون الرجوع إلى القرارات المتخذة          

تشغيل أو تسريح بعض الممثلين، تعديالت فـي        ( ولكن في المقابل، يمكن التغيير في الهوامش      

  .)....معدل عموالت البائعين
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  : من هذه التغييرات البد اإلحاطة بءهانتاالو عند 

  .وقت التنفيذ •

  .التأثير على العمليات المحددة مسبقا •

ا من الوصول إلى األهداف يجب مراجعة هذه األخيرة و هـذا          إذا كانت هذه التعديالت ال تمكنن     

  . صفر، ومد صحته– إعادة النظر في الصياغة أو التفكير الذي أدى إلى التنبؤ بما يستوج

  

    : تقييم موازنة المبيعات-6

  .صفر من أجل تحديد الكميات المتوقعة- تعديالت على التنبؤءهذه المرحلة تتمثل في إجرا

وازنة يتطلب تثمين المبيعات أي ضرب الكميات المتوقعة في الـسعر، غالبـا             الحصول على م  

السعر المستعمل هو أخر سعر بيع، يضاف إليه معامل التطور، مع األخـذ بعـين االعتبـار معـدل                   

  . في السعرنشأةالتضخم، شروط السوق، و رغبات الم

I-2-5-التخطيط المبيعاتب  ه أهمية التنبؤ بالمبيعات و عالقت:  

 
فـالتنبؤ  . إن التنبؤ بالمبيعات يعّد عملية أساسية ولها أولوية على جميع أنواع التنبؤات األخرى            

، ويساعد علـى    )االستثمار الرأسمالي (بالمبيعات طويلة األجل يساعد على تخطيط النفقات االستثمارية         

حديـد الكميـات    والتنبؤ بالمبيعات في األجل القصير يساعد علـى ت        . تخطيط المبيعات قصيرة األجل   

المطلوب إنتاجها، ومن ثَّم تحديد المستلزمات السلعية المطلوب توافرها، والقـوى العاملـة المطلـوب               

  .وجودها

–إذا نستطيع القول أنه هناك عالقة بين التنبؤ بالمبيعات و تخطيط المبيعات، إذ يعتمد تخطيط المبيعات               

، و التنبؤ بالمبيعات يعتمد هو      ت التنبؤ بالمبيعا   على النتائج المتحصل عليها من عملية      -كما سبق ذكره  

 خطط المبيعات التي تم إعدادها في السابق، باعتبار أن تلك الخطط تمثـل احـد مـصادر                  ىأيضا عل 

 تقوم بدراستها،و تحليلها، و اعتمادهـا       ث حي  ؛ المعلومات التي تقوم الجهات الموكل لها مسؤولية التنبؤ       

  .ت في المستقبل هاما في التنبؤ بالمبيعاكمؤشر

و تظهر منه   . و يعرض الشكل التالي العالقة المتبادلة بين التنبؤ بالمبيعات و تخطيط المبيعات           

      . أن نقطة البداية في عمليات بالمبيعات و تخطيطها تكون بدراسة السوق الذي تسوق فيه المنشأة سلعها               

ؤثرة في الطلب على المبيعات، و بعـدها        و يتطلب هذا تجميع البيانات عن السوق و عن المتغيرات الم          

يتم تحليل البيانات بهدف الحصول منها على مؤشرات تستخدم في عملية التنبؤ، و تقوم الجهة المكلفـة                 
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بالتنبؤ باختيار إحدى طرق التنبؤ إنطاقا من المؤشرات المتحصل عليها، و بعد االنتهاء من إعداد التنبؤ                

  .ت على ضوء نتائج عملية التنبؤبالمبيعات يتم إعداد خطط المبيعا

  

  

  

  

  

  

  العالقة التبادلية بين التنبؤ بالمبيعات و تخطيط المبيعات: -03.1-الشكل

  305:  ص]جان موسى، محمد صالح عبد العباسنغانم ف[المصدر              

  

I-3-أسلوب السالسل الزمنية في التنبؤ  :  

  

ه العام في البحوث و الدراسات هو استخدام طرق القياس الكميـة و وسـائل               أصبح االتجا لقد  

اإلقناع اإلحصائية و ذلك لتحديد الخصائص و إبراز االتجاهات العامة للظواهر االجتماعية و اإلدارية              

  .و تحليل العالقات المتشابكة و المتبادلة بين الظواهر على أساس موضوعي غير متحيز
  :زمنية من بين أهم الوسائل اإلحصائية، وذلك لألسباب التاليةو تعتبر السالسل ال

  .غياب العالقات السببية بين المتغيرات و كذا صعوبة قياس بعضها األخر -

عدم توفر المعطيات الكافية حول المتغيرات الشارحة، كونها تحتاج إلى مجموعة كبيـرة مـن                -

  .المشاهدات

     كون هذه النماذج بسيطة التركيـب      يا و لتنبؤ،  في حالة رفض نموذج القياس االقتصادي إحصائ       -

  .و سهلة التفسير، وهذا يسمح للمسئولين غير المختصين في الميدان االستعانة بها

تنبؤ 
 بالمبيعات

تحليل 
 البيانات

تجميع 
البيانات 

عن 
السوق

استخدام 
 التنبؤ

 

طلب 
السوق 
 للسلعة

المبيعات خطة

اختيار 
طریقة 
تنبؤ 
 المبيعات
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 لمعلومـات معتبـرة و تطلبهـا        استعمالهاإضافة إلى كل هذا، فإن النماذج االنحدارية و رغم           -

 .ي مستوى هذه المجهوداتلمجهودات علمية و بشرية جبارة، فإن نتائجها ليست دوما ف

  

  

  

  

  

I-3-1- مفهوم السلسلة الزمنية و مركباتها :  

  

  : مفهوم السلسلة الزمنية-1

السلسلة الزمنية عبارة عن قيم ظاهرة من الظواهر في سلسلة تواريخ متعاقبة سوءا أن كانـت                 -

  15.الخ..... سنواتوهذه التواريخ أياما، أشهرا، أ

ة عن مجموعة من المشاهدات مأخوذة على فترات زمنيـة و           السلسلة الزمنية ألي ظاهرة عبار     -

ذلك نتيجة تعقب هذه الظاهرة فترة زمنية طويلة نسبيا و بصفة متتابعة و في الغالب هذه الفترة                 

 مستقل و هو الزمن و ألخر تابع و         او هي بذلك تحتوي على متغيرين، احدهم       .الزمنية منتظمة 

  16.هو قيمة الظاهرة

 متسلسلة حسب الزمن تبـين       لظاهرة ما  قيمهي  يتضح أن السلسلة الزمنية      من خالل التعاريف  

تقوم على تفسير المتغير التابع بواسطة الزمن أو بسلوك نفـس المتغيـر فـي               و   ،الظاهرة  هذه تطور

 االعتمـاد علـى النظريـة       ع تمثل حجم مبيعات سلعة معينة، فال نـستطي        Vالماضي، فمثال إذا كانت     

تغير آلن هذه التقلبات قد تكون ناتجة عن        تغيرات الحاصلة في حجم المبيعات بدقة،     معرفة ال لاالقتصادية  

 يمكن أن تكون ناتجة عن عوامل موضوعية أخرى         االخ، كم ...اإلنتاجية،الطاقة  األسعار، الدخل المتاح  

   .الخ.......نشأة، سياسة الم ذوق المستهلكينرال نستطيع قياسها كالطقس، تغي

ية من قيم متتالية لمتغير إحصائي خالل مدة زمنية منتظمـة، أسـبوع،             تتكون أي سلسلة زمن   

 لفتـرة   -فصل، أو سنة؛ و تتبع   قيمة أي متغير إحصائي في تغيرها الزمن، و تخضع في تغيرهـا                    

 لعدة مؤثرات بعضها منتظم يمكن ترتيبها و معرفة درجة تأثيرها و بعضها غيـر               –طويلة من الوقت    

  .لمؤثرات تسمى مركبات السلسلة الزمنية هذه ا- عشوائي –منتظم 

                                                 
 .243ص ] 1977ناضم حيدر، [  15
  . 97ص ] 1982مختار محمود الهاشمي، [ 16
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 :مركبات السلسلة الزمنية -2

تقوم دراسة السالسل الزمنية على تحليلها إلى مركباتها أو العناصـر المكونـة لهـا لعزلهـا                 

ومعرفة مدى تأثير كل منها على الظاهرة المشاهدة، و بذلك يكون القصد من التحليل رد القيمة الكليـة                  

ـ            للظاهرة إلى عنا    و التنبـؤات    ةصرها المكونة لها، حتى يصبح اإلمكـان القيـام بالتقـديرات الالزم

  :الضرورية، و هذه المركبات هي

  ):التغيرات االتجاهية( مركبة االتجاه العام -أ

 أو التقلص الطبيعي    المضطرهي أساسية في حركة السلسلة الزمنية، وتتميز بالنمو الطبيعي          و  

) بـبطء    تغيرات تحـدث  (و تنعدم مالحظة هذه التغيرات في فترة قصيرة         المتدرج للظاهرة المشاهدة،    

  17."و االستمرار مما يكسبها صفة الديمومة"فهي تأخذ شكلها تدريجيا فتستغرق وقت طويل 

االتجاه العام هو النمو الطبيعي للظاهرة، أو التقلص و االنكماش الطبيعي المتدرج للظاهرة، التغيـرات               

  18. القصيرة بينما تكون واضحة في الفترات الطويلةال تالحظ في الفترات

و ال تكون واضحة إال في الفترات       عبر الزمن    االتجاه العام تعبر عن تطور الظاهرة        ة مركب إذا

 .Tلرمز يرمز لهذه المركبة باو  الظاهرة، اتجاهالطويلة، فهي توضح لنا 

  ):التغيرات الموسمية( المركبة الموسمية -ب

ية هي التغيرات التي تحدث بانتظام في وحدات زمنية متعاقبة كشهر معين من             التغيرات الموسم 

  19.أو هي عبارة عن تقلبات تتكرر على نفس الوتيرة كل سنة،  معينةةالسنة، أو يوم معين، أو ساع

  .S بالرمز الالتيني اويرمز له

  ):التغيرات الدورية( المركبة الدورية -جـ

لزمنية طويلة األجل و التي تبـرز اثـر انتقـال األحـوال             تنعكس هذه المركبة في السالسل ا     

هي تـشبه التغيـرات    ؛ 20االقتصادية مثال من الكساد إلى االنتعاش، فالرواج ثم الركود و هكذا دواليك  

  21.الموسمية إال أنها تتم في فترات أطول نسبيا من الفترات الموسمية

                                                 
 .141ص ] 2000علي لزعر، [  17
 .190ص ] 1993محمد آالس،[ 18
 330ص] 1977ناظم حيدر، [  19
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 للدورة غير معلوم و إنما يتراوح بـين          بالتغيرات الموسمية فإن طول الفترة الزمنية      مقارنةو  

ثالثة و عشرة سنوات، و بالتالي يصعب معرفة التقلبات الدورية و مقاديرها، ألنها تختلـف اختالفـا                 

 و هذه   22.كبيرا من دورة ألخرى سواء من حيث طول الفترة الزمنية للدورة أو اتساع تقلباتها و مداها               

ي يتناوب فيها االنتعاش و الكساد، و يرمـز لهـا بـالرمز             التغيرات نصادفه في دوارات االقتصاد الت     

 .Cالالتيني 

  ):التغيرات العشوائية ( المركبة العشوائية -د

التغيرات العشوائية هي تغيرات شاذة و طارئة بمعنى أنه ال يمكن التنبؤ بوقوعهـا أو تحديـد                 

الزالزل، الفيضانات،  : مثلنطاق تأثيرها، حيث أنها تحدث نتيجة ألسباب عارضة لم تكن في الحسبان             

  23.الخ....إضراب العمال

أو هي التغيرات التي تحدث عادة نتيجـة لعوامـل المـصادفة، فهـي طارئـة غيـر قابلـة                    

و إذا هي كل التغيرات التي ال يمكن توقع حدوثها أو قياسها             24.......)كوارث طبيعية، ثورات  (للتحديد

  .Iيرمز لها بالرمز الالتيني 

  . مركبات السلسلة الزمنية-04-01:الشكل رقم 

                                                                    

  مركبة االتجاه العام                                                    المركبة العشوائية

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركبة العشوائية                                                                              المركبة الموسمية
 
 
 
 

   
 
 

                                                                                                                                                         
 .14ص ] 1998مولود حشمان، [ 20
 .191ص ] 1993محمد آالس،[21
 .246ص ] 1977ناظم حيدر،[ 22
 .138ص ] 19عبد العزیز فهمي هيكل،[ 23
 .141ص ] 2000علي لزعر،[ 24
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 276ص ] 1983-محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض[مقتبس من : المصدر
  

 لها، وهذا يعني أن نحدد العالقة بين        ا نموذج يتطلب تحديد تحليل السالسل الزمنية إلى مركباتها      

  :نات السلسلة الزمنية، و هناك نموذجان شائعا االستخداممكو

 عبارة عن مجموع    Hهو نموذج تجميعي و يفترض أن القيمة المقاسة للسلسلة الزمنية           : النموذج األول 

 .H=T+S+C+I: المركبات أي أن

ب هو نموذج حدائي و يفترض أ، القيمة المقاسة للسلسلة الزمنية تساوي حاصل ضـر             : النموذج الثاني 

 .H=T*S*C*I:  المركبات أي أن

يمكن معرفة طبيعة النموذج انطالقا من حساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري، فإذا             

كان هذين األخيرين ثابتين عبر وحدة الزمن فإن السلسلة تكون عبارة عن نموذج تجميعي، و في حالة                 

إجراء تعديالت علـى النمـوذج الجـدائي        العكس نقول عن السلسلة أنها تشكل نموذجا جدائيا؛ و عند           

أو باستخدام األسلوب البياني و تكون وفق هذه الطريقة، السلسلة الزمنية            .نحصل على نموذج تجميعي   

بينمـا  . عناصر تجميعية لما تنحصر ذبذباتها بين خطين متوازيين، أي أن هذه الهزات ثابتـة الـشدة               

 و بالتالي تقع بـين خطـين       ،)تباين متزايد أو متناقص   (لشدةالسلسلة الجدائية، تكون ذبذباتها غير ثابتة ا      

  .منفرجين

  

I-3-2-تحليل السالسل الزمنية  :  

  

  :25الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية -1

     قبل البدء في تحليل السلسلة الزمنية إلى مركباتها نقوم أوال بالكشف عن وجود هذه المركبـات                

  :و سنتناول فيما يلي بعض طالق الكشف

  :plot عن طريق تحليل المعلومات بيانيا -أ

نهتم في هذه الطريقة بدراسة و تحليل الظروف التي تتولد عنها السلسلة الزمنية، فإذا كان هذا                

المحيط مستقر تكون السلسلة كذلك و العكس صحيح، و تتمة لهذا العمل نقوم بتمثيل هـذه المعلومـات             

ة الزمنية بشكل أوضح، فيمثل االتجاه العـام فـي تلـك    الرقمية في شكل بياني، يعكس مركبات السلسل      

بينمـا  .المركبة التي تدفع بالمنحنى نحو الزيادة إذا كان ميلها موجبا، أو إلى األسفل إذا كان ميلها سالبا                

                                                 
 16ص ] 1998مولود حشمان، [ 25
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  بـشكل    – نتوءات   -انخفاضاتأو   تنعكس المركبة الفصلية و الدورية في الشكل البياني على هيئة قمم          

الـخ، بينمـا    ...حديد فترة حدوث هذه الظاهرة، كأن تكون في فصل، شهر معـين           منتظم، يسمح لنا بت   

  .المركبة العشوائية تتمثل في عدم تركها المركبات المنتظمة أن تكون كذلك بيانيا دائما

  :  عن طريق االختبارات اإلحصائية-ب

السلسلة ممـا   في كثير من األحيان، ال يكون االختبار البياني كافيا لوحده للكشف عن مركبات              

االختبارات الحـرة أو    يستلزم استعمال أدوات إحصائية لهذا الغرض؛ و يوجد نوعان من االختبارات،            

  . اختبارات غير الحر أو المعلمية و غير المعلميةة،

  : الكشف عن االتجاه العام-1

نقصد باالختبارات الحرة االختبارات التـي ال تخـضع بالـضرورة ألي            : االختبارات الحرة  •

 ضوزيع إحصائي، فهي ال تتطلب أي فرضية حول التوزيع االحتمالي لألخطاء وفيما يلي بع             ت

  :هذه االختبارات

  ):تعاقب اإلشارات(اختبارات التوالي  -

  يصلح هذا االختبار لكشف مدى عشوائية السلسلة الزمنية لهذا يدعى في الغالب باختبار العشوائية

 :صيغة االختبار

 0H: )ال يوجد اتجاه عام(السلسلة عشوائية                               

  1H: )يوجد اتجاه عام(السلسلة غير عشوائية                               

  :ين االختباروتك

  .تصاعديترتيب  ترتيب المشاهدات -1

  :ذه األخيرة تحسب بالعالقة التالية هm حساب الوسيط و هي المشاهدة المقابلة للرتبة -2

          فـــــردي   Tعـــــدد المـــــشاهدات   •
2

1+
=

TM          

     

          زوجي Tعدد المشاهدات   •
2
TM =  

 : في الحالة األولى و الثانية على الترتيبالتالي الوسيط يكون بو

                                                                                                  myMd =              

                                                                                                                                 

                                                                                                       ( )
2

1++
= mm yy

Md  
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  .Md و موجبة للقيم األكبر من Md  إعطاء إشارة سالبة للقيم األصغر من الوسيط-3

  .لعكس و الممثل لعدد مرات توالي اإلشارة من موجب إلى سالب و اR حساب -4

  :  اتخاذ القرار

  :إذا كان 0H نرفض

m<20: uRRفي حالة    - 1RRأو ≤ القيم المجدولة الدنيا و العليا علـى        1R و uR حيث     ≥

  )أنظر الملحق رقم    (m المقابلة للرتبة  والتوالي

m >20           2/αZZ   :في حالة - >  

            حيث            
R

RuRZ
δ
−

=  

=+1             أين                   muR                                                              

)            و     )
12
1

−
+

=
m
mm

Rδ  

  

 : Daniel’s Testاختبار دانيال -

يعتمد هذا المعامـل علـى   رمان  يستعين بمعامل االرتباط لسيبيعتبر هذا االختبار أقوى المعايير، و هو  

:      المعامـل يعـرف بالعالقـة التاليـة        .t و الزمنـي     tRلرتبـي   ا،   رتبتين قياس االرتباط الخطي بين   

( )1

6
1 1

2

+
−=
∑
=

TT

d
r

T

t
t

s 

∑حيث  2
tdيمثل مجموع مربعات الفرق بين الترتيب التصاعدي و الزمني أي ( )tRd tt −=  

11:   معامل ارتباط خطي فإنsrوكون  ≤≤− sr  

  

  :صيغة االختبار

 0H: اتجاه عامدال يوج                                                      

 1H:  وجد اتجاه عامي                                                       

  :اتخاذ القرار

  : حسب حجم العينة عندما يكون0Hرفض 

• T<30                                            2/αrrs > 
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• T>30                      <       2/αZZ >  

  :حيث أن

                                                         

1

1
1

0

−==

−
=

=

−
=

Tr
r

Z

T

u

ur
Z

s
r

s

r

r

r

rs

s

s

s

s

s

δ

δ

δ

  

  .26إضافة إلى هذا توجد عدة اختبارات مثل اختبار اإلشارة و اختبار نقطة االنعطاف

  

  الحرة تفترض وجود مركبة االتجاه العام غير االختبارات:  االختبارات غير الحرة 

  :ي لألخطاء أ معرفة التوزيع االحتماليفتراضالسلسلة إضافة إلى العشوائية مع ا في

                                                                 ( )2,0 δNut →   /    

( )tt utfy ,=    

)و بعد تحديد شكل الدالة       )tutf تجـاه العـام     يتم تقدير معالمها ثم اختبار معنوية معلمـة اال         ,

  .باستخدام إحصائية ستيودنت

  : الكشف عن المركبة الفصلية-2

في كثير من الحاالت يمكن كشف المركبة الفصلية بكل بساطة عند معرفة موضوع السلـسلة               

الزمنية ، فيمكن مسبقا توقع وجود مركبة فصلية ؛مثال من المعروف أن استهالك الكهرباء في المناطق                

  . أكثر منه في الشتاءالحارة يكون في الصيف

  :االختبارات الحرة 

يستعمل خصيصا لكشف الفصلية، والبد من إزالة االتجاه العام قبـل           : Kruskall-Wallis اختبار   -أ

  .محاولة الكشف عن المركبة الفصلية

 :صيغة االختبار

 0H: ال يوجد مركبة فصلية                               

  1H:يوجد مركبة فصلية                                      

                                                 
 23أنضر المرجع السابق ص  26
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

  :رتكوين االختبا

  . ترتيب المشاهدات ترتيب تصاعدي و تحديد الرتب الجديدة-1

 .iR جمع الرتب المقابلة لكل فصل و تسمى-2

 .KW حساب إحصائية -3

( ) ( )∑
=

+−
+

=
p

i i

i T
n
R

TT
KW

1

2

13
1

  : حيث   12

•  ( )
2

1−→ pXKW             .   

•  iR: تمثل الرتب الجديدة و المقابلة للفصلi. 

•  in: عدد المشاهدات المقابلة للفصلi )تكرار الفص (.  

•  p : رباعي، ثالثي، شهرسداسي، (12، 4، 3، 2الدور و يساوي.(  

  : اتخاذ القرار

) إذا كان 0Hنرفض )
2

1−> pXKW  

  :االختبارات الحرة 

   من المؤشرات، Pو تتمثل في افتراض وجود المركبة الفصلية في السلسلة ب :  الطريقة االنحدارية-أ

 27. التي يتم تقدير معالمها ثم اختبارها إحصائياو يتم التعبير عنها بنفس العدد من المتغيرات التمثيلية

تعتمد على فكرة االرتباط بين المشاهدات و في فترات مختلفـة، و تظهـر              :  دالة االرتباط الذاتي   -ب

أي تظهر القمة في دورة     . Pالفصلية في هذه الدالة في شكل قمم و انخفاضات في فترات زمنية تعادل              

  Pتعادل 

  . و كذلك االنخفاض

  

  

  

  : تقدير مركبات السلسلة الزمنية-2

على ضوء ما قدمناه يمكن القول أن المقصود من تحليل السلسلة الزمنية هـو تبـسيط القيمـة          

) االتجاهية، الفصلية، الدورية، و الطارئـة       ( الكلية إلى العناصر المكونة لها، و ذلك بعزل المركبات          

                                                 
 97لإلطالع على هذه االختبارات انظر المرجع السابق ص  27
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

هرة، و نتطرق فيما يلي إلى بعض طرق تقدير         كل على حدا لمعرفة مدى تأثير كل منها على قيمة الظا          

  :هذه المركبات

  

  :تقدير االتجاه العام -أ

إن أبسط الطرق لتعيين االتجاه العام لظاهرة ما، هي رصد قيم هذه الظاهرة، فـي الوحـدات                 

أو منحني يمثـل     "28الزمنية المتتالية على رسم بياني، أي توقيع النقط عليه، ثم رسم أفضل خط مستقيم             

، و رغم أن هذه الطريقة تمتاز بالسرعة و البساطة إال           29"النقاط أفضل ما يمكن فيمر بينها باتزان      هذه  

  .أنها تتوقف على التقدير الشخصي، كما أنها ال تستند إلى أي أساس علمي

  :و من بين الطرق الدقيقة إليجاد االتجاه العام لتغير الظاهرة

 .طريقة المربعات الصغرى  -

  .النصفيةأسلوب المتوسطات  -

 .طريقة المتوسطات المتحركة -

  ." طريقة المتوسطات المتحركة"و نكتفي بعرض طريقة واحدة و هي

  :"بطريقة المتوسطات المتحركة"تقدير االتجاه العام 

  30:هذه الطريقة تقوم على خطوتين ضروريتين هما

 األخـذ فـي     تحديد طول الفترة التي يتعين اتخاذها أساسا للحساب، و ينبغي في هذا الـسياق              -

 كان خط االتجاه العام الناشئ عن هذا األسلوب         االحسبان أنه كلما كانت هذه الفترة أقصر، كلم       

 خط االتجاه العام أقل تموجا      ايعطي توفيقا أحسنا عن البيانات؛ و كلما كانت الفترة أطول، كلم          

  .للبيانات المعطاة) يئارد(غير أنه يعطي توفيقا أردأ 

  

  

  :تحركةحساب المتوسطات الم -

بعد تحديد الفترة الزمنية التي نرغب في اتخاذها أساسا في حساب المتوسطات المتحركة نقوم بالخطوة               

الثانية و المتمثلة في البدء في عملية الحساب؛ فمثال إذا اتخذنا طول فترة األساس ثالثة سـنوات فـإن                   

  :حساب المتوسطات المتحركة يكون كالتالي

                                                 
 .192ص ] 1993محمد آالس،[ 28
 .115ص] 1982مختار محمود الهاشمي،[ 29
 254ص ] 1977ناظم حيدر، [ 30
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 النتيجة المتحصل عليها مقابل المشاهدة      ع نقسم الناتج على ثالثة، نض     نجمع قيم الثالثة األولى و    

  الثانية، و نترك الخانة المقابلة للمشاهدة األولى فارغة؛ نعدها نقوم بجمع القيم الثانية و الثالثة

  و الرابعة و نقسم الناتج على ثالثة، و نضع النتيجة المتحصل عليها مقابل المشاهدة الرابعة؛

الك حتى نصل إلى الثالث سنوات األخيرة أي توضع النتيجـة المتحـصل عليهـا مقابـل                 و هكذا دو  

المشاهدة قبل األخيرة للسلسلة، فإذا قمنا بتمثيل هذه القيم بيانيا فسنحصل على خط االتجاه العـام لهـذه                  

  .السلسلة

  :تقدير المركبة الفصلية -ب

نسب الموسمية، طريقـة المتوسـطات      طريقة ال : هناك عدة طرق لتقدير المركبة الفصلية منها        

  . طريقة النسب الموسميةن، و نكتفي بتبيي.....المتحركة النسبية، الطريقة االنحدارية

  :تقدير المركبة الفصلية بطريقة النسب الموسمية

  ،)الموسمية(تستعمل هذه الطريقة الجدول و الوسط الحسابي العام لحساب المؤشرات الفصلية 

  :ين النموذج التجميعي و الجدائي أثناء الحساب، و نلخص هذه الطريقة فيما يليتفرق ب إال أنها ال

∑               .        حساب المتوسط الحسابي لقيم كل سنة على حدا -
=

=
p

j
iji y

p
y

1

1 

 . دليل الفصل أو الشهرj دليل السنة و iحيث 

∑                                                      حساب الوسط الحسابي العام -
=

=
m

i
iy

m
Y

1

1 

∑             الحسابي الفصلي لكل فصل                    طحساب الوس -
=

=
m

i
ijj y

m
y

1

1 

                                                       jحساب المؤشر الفصلي  -
Y
y

S j
j =  

  

 بالسلسلة البد من إزالة المركبة الموسمية أوال؛ و نحصل على سلسلة خالية مـن               و إذا أردنا التنبؤ   

                                            .الموسمية بقسمة القيم الحقيقية على مؤشر الفصلية
j

ij
ij S

y
X =   

  

I-3-3- العشوائية تحليل السالسل الزمنية :  
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 و الموسمية بالبساطة من حيث االفتراض و المنهجية، فلم تعطي أهميـة             تتسم نماذج االتجاه العام   

و تفترض معظم الدراسات التطبيقية االقتصادية التـي         للجانب العشوائي في المتغيرة موضوع البحث،     

تستخدم بيانات سلسلة زمنية أن هذه السلسلة مستقرة أو ساكنة؛ في حين أن اغلب الـسالسل الزمنيـة                  

، ويمكن مـن     االقتصادية تتصف بعدم االستقرار نتيجة عدم استقرار الظروف المحيطة         الخاصة بالحياة 

كمـا يرجـع عـدم      . خالل رسم انتشار السلسلة الزمنية الحكم على استقرار أو عدم استقرار السلسلة           

  31:االستقرار ألحد األسباب التالية

  .وجود اتجاه عام •

  .وجود تقلبات موسمية •

 .عدم استقرار التباين •

  32:ى نقول عن سلسلة ما أنها ساكنة ال بد أن تتصف بالخصائص التاليةو حت

)                                       . ثبات الوسط لحسابي عبر الزمن-1 ) TtuyE t ..1; ==  

)                                           . ثبات التباين عبر الزمن-2 ) TtyVAR t ..1;2 == δ  

يكون التغاير بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا على الفجوة الزمنية بين القمتين، و ليس على                 أن   -3

   أي التغاير ثابت.القيمة الفعلية للزمن لذي يحسب عنده التغاير

 ( ) kktt YYYCOVk ==> ) أو 0;,+ )
2

,
σ

ρ ktt
k

YYCOV +=  

  

، ويـسمى  k  إبطاءات متعددة ذات فتر وتقيس العالقة بين القيم في فترات زمنية

 التغاير معامل

  

  :اختبار استقرار السلسلة -1

  

  : ما يلياتوجد العديد من المعايير التي تستخدم في اختبار استقرار السلسلة نذكر منه

  : دالة االرتباط الذاتي-أ

                                                 
31 15/03/05. www.arab-api.org/course4/c4_4.htm  
  .614ص ] 2000عبد القادر عطية،[ 32
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 أي توضح االرتباط الموجـود      33.تبين دالة االرتباط الذاتي مدى ارتباط قيم السلسلة المتجاورة        

و هي ذات أهمية بالغة في إبراز بعض الخصائص الهامـة للسلـسلة              لمشاهدات لفترات مختلفة،  بين ا 

  34.الزمنية

  :و تعرف دالة االرتباط الذاتي رياضيا بالعالقة التالية

 كأي معامل ارتباط أخر، و فـي        1،  1-: بين القمتين  pو تتراوح قيمة معامل االرتباط الذاتي       

 ممـا يعنـي     k>0 مختلف عنه معنويا ألي فجوة     و، أ p=0وية للصفر   حالة االستقرار تكون قيمته مسا    

  .انعدام معامالت االرتباط الذاتي

 kو تعرف دالة االرتباط الذاتي عند الفجـوة         

                                                                                                        :كمايلي

  

  

                                                          

  : نستخدم اإلحصائية التاليةااالرتباط الذاتي لكل قيمة على حدوإلجراء اختبار لمعنوية معامالت 

  Barlett:35بارالت إحصائية  -

ـ   بوسط حسابي معدوم و تباين مـساوي       معامالت االرتباط الذاتي تتبع القانون الطبيعي              .T/1 ـل

  بارالت تساوي  حصائية و إ

T

pk

1
ˆ

.    

       
                                                                

                                                                   

        
T  :عدد المشاهدات.  

                                                 
33 15/03/05.www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm 
  .121ص ] 1998مولود حشمان، [ 34
35 15/03/05.www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm  
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 المجدولة فإننا نقبل فرضية العدم القائلة بأن معامل االرتباط مساوي           z المحتسبة أكبر من     zفإذا كانت   

  .مما يعني استقرار السلسلة. للصفر

  

 :ستخدم أحد اإلحصائيات التالية مجتمعة ن لمعنوية معامالت االرتباط الذاتياتباراخوإلجراء 

  :Pierce&Box إحصائية -

 عـدد  k حيـث  kبدرجـة حريـة    تستخدم في العينات الكبيرة، هذه اإلحصائية تتبع قانون كاي تربيع 

 .لفجوات

                                                                               

  
 أي أن ليست كل معـامالت        القيمة المحتسبة أكبر من المجدولة،     تنرفض فرضية العدم إذا كان    

العكس نقبـل فرضـية      ن تكون السلسلة غير مستقرة، أما إذا كا       ي بالتال االرتباط الذاتي مساوية للصفر   

  . و تكون السلسة مستقرة  العدم

  :Ljung&Box إحصائية -

و يـسمى   . كونها تصلح للعينـات الكبيـرة      عتعطي نتائج أفضل خاصة بالنسبة للعينات الصغيرة، م       و  

 .ربيعأيضا كاي ت، هذه اإلحصائية تتبع PORTMANTEAUاختبار 

                                                                  

 بالنسبة للسالسل المستقرة لها شكل خاص، حيث تتنـازل          ACF الذاتي   االرتباطو بصفة عامة دالة     " 

  "صفركلما زادت درجات اإلبطاء، كما أنها تتنازل بسرعة و تكون قريبة من ال

  

  36:اختبار جدر الوحدة لالستقرار -ب

 First-orderإلجراء هذا النموذج نبدأ بالنموذج المسمى نموذج االنحدار الذاتي من الدرجـة األولـى  

autoregressive Model AR (1)    

                                                                           ttt uayy += −1             

  : حد الخطاء العشوائي و يفترضut ثحي

                                                 
 .621ص ] 2000عبد القادر عطية، [ 36
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                                          ( ) ( )[ ] ( ) .0,,,0 22 ==−= jittt uuEuEuEuE δ  

 

  :و الختبار مدى استقرار السلسلة نتبع الخطوات التالية

                                                                                
1:
1:

1

0

≠
=

aH
aH

  

  

مقـسومة علـى    المقـدرة  â بعد تقدير الصيغة أعاله حيث تساوي ) τ )tau حساب اإلحصائية-1

:  لهااالنحراف المعياري 
a

a
ˆ

ˆ
δ

τ =  

 و Dickey & Fuller استخراج القيمة المجدولة من جداول معدة خصيصا من طرف البـاحثين  -2

  . (DF test)يعرف هذا االختبار ب

و نقبـل       المحتسبة أكبر من اإلحصائية المجدولة نرفض فرضـية العـدم          τ إذا كانت اإلحصائية   -3

 .، و منه السلسلة مستقرةالفرضية البديلة

  . مستقرة غير إذا كانت المحتسبة أقل من المجدولة نقول أن السلسلةو

 الـذاتي بـين     طاالرتبانستعمل هذا االختبار لتجاوز مشكلة       :ADF ديكي فوالر المطور   ختبارا •

 حتى تختفي   P الزمنية   الفجوات ذات   تالفروقاالخطاء العشوائية، و بالتالي يتم إدراج عدد من         

  .مشكلة االرتباط الذاتي

:1(ترتكز على الفرضية ADF اختباراتإن  11 <φH ( تقدير بواسطة المربعات الصغرى و على  

  : 37للنماذج
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⎪
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  .Schwarz أو معيار AKAIKE حسب معيار pونستطيع تحديد القيمة المناسبة لـ

   .DF يحمل نفس خصائص ADFإن اختبار 

  :رتباط الذاتي الجزئياال دالة -ب

                                                 
37 [Regis Bourbonnais,2003] p 234  
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بـات  ثباط الجزئي، و يقيس االرتباط بين القيم متتالية لمتغير ما خالل فترتين مـع               تحدد بمعامل االرت  

  38:الفترات األخرى و يحدد معامل االرتباط الجزئي بالعالقة

                                                                                        

( ) ( )[ ]
( ) )(........................................

var
,covˆ

*

*
11

*

III
yy

yyyyp
tt

tttt
kk −

−−
= ++  

  

*حيث أن   
ty   و *

kty kty و     ty متغيرات نحصل عليها من انحدار         +  علـى سلـسلة     )كل على حدا  ( +

}:المتغيرات التاليـة   }1,21,..., ++−+ ttkt yyy     و بالتـالي فـإن :jt

k

j
jt yy +

−

=
∑=

1

1

* α  وkjt

k

j
jkt yy ++

−

=
+ ∑=

1

1

`* α   

  (MCO) معامالت يحصل عليها بطريقة α` و αحيث 

  

  : منحى دالة االرتباط الذاتي-ج

  .(ACP) و دالة االرتباط الذاتي الجزئي(AC) يهو تمثيل بياني لدالة االرتباط الذات

  :سمح بو هذا التمثيل ي

  .الكشف عن وجود المركبة الموسمية -

  .الكشف عن وجود ارتباط المتغيرات الداخلية -

  .اختبار استقرار السلسة -

  .تحديد وسائط النموذج -

جميع النقاط تقـع   "(bruit blanc) نقول عن السلسلة أنها مستقرة البد أن تحاكي تشويشا أبيضاىو حت

  ."ضمن مجال الثقة

  

  :راراالستق طرق إزالة عدم -2

 من المعروف أن المتغيرات االقتصادية تُعتبر سالسل زمنية غير مستقرة كونها تسير بصفة              "  

، لذلك البد من تحويلها لـسالسل       ةعامة في اتجاه عام وبالتالي فإنه يصعب نمذجة تلك السالسل الزمني          

  39:"الزمنيةزمنية مستقرة، من بين األساليب المستخدمة في تثبيت السلسلة 

  :دم ثبات التباينعالج ع-

                                                 
 .56ص ] 1994بختي إبراهيم،[ 38
39 15/03/2005.www.arab-api.org/course4/c4_4_2.htm  
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

 الطبيعـي   ميت تباين السلسلة، الحصول علـى اللوغـار       من أهم التحوالت المستخدمة في تثبيت     

  .لبيانات السلسلة أو الحصول على الجذر التربيعي لها

  :إزالة االتجاه العام -ب

  :من الطرق المستخدمة في إزالة االتجاه العام نذكر مايلي

  :طريقة االنحدار الخطي •

           :التجاه العام للسلسلة خطيا فإننـا نـستعمل الـصيغة التاليـة لتقـدير االتجـاه العـام       إذا كان ا

     تقدير البواقيثم عزل االتجاه العام ب   

  .والتعامل مع البواقي كسلسلة زمنية مستقرة detrendingو تسمى هذه العملية   

  :طريقة الفروق أو التفاضل •

  ات إبطاء معينة، فمثال التفاضلتقتضي هذه الطريقة طرح قيم المشاهدات من بعضها البعض لفتر

                  (IV).…………………… :كالتالي من الدرجة األولي يكون 

  .  هو معامل التفاضلحيث أن 

  

   :أما التفاضل من الدرجة الثانية

( ) ( ) )........(2 212111 VyyyyyyyyyWWZ tttttttttttt −−−−−− −−=−−−=∆−∆=−=
  

  .من التفاضل لتخلص من االتجاه العام الباحث أحيانا إلى تطبيق عدة درجاتو قد يلجأ 

  

  :إزالة التقلبات الموسمية -ج

ـ    SEASONAL ل الموسـمي لتجريد السلسلة من العنصر الموسمي نستخدم طريقة التفاض

DIFFERENCING               وذلك بطرح القيم من بعضها البعض حسب فترات اإلبطاء المتسقة مع نـوع

  :فمثال البيانات،

4..........)...(                                       :التفاضل ربع سنوي VIyyZ ttt −−=  

12..........)....(                                        :التفاضل الشهري VIIyyZ ttt −−=  

   tz و لتثبيت التباين أخذنا الجذر التربيعي لها فحصلنا على tyنفترض أنه لدينا بيانات ربع سنوية "

=−−1 حيث tFو إلزالة أثر االتجاه العام حصلنا على  ttt zzF 
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

 فنحـصل  tFبات الموسمية نحصل على الفروق األولى لمـدة أربـع فتـرات للسلـسلة               و إلزالة التقل  

=−−4:على ttt FFW"  40.  

  

  :ة في تحليل السالسل العشوائي(Box- Jenkins) منهجية بوكس و جينكينز -3

  : J-Bالنماذج المستخدمة في منهجية  -أ

في الواليات المتحدة األمريكية إلى نشر عملهما المتعلـق   Box- Jenkins توصل 1970سنة 

   الذاتي  االرتباطمعالجة السالسل الزمنية و كيفية استعمالها في مجال التنبؤ و ذلك باالعتماد على دالة               

و استخدام مبدأ المتوسطات المتحركة و مبدأ االنحدار الذاتي، هذا التحليل يخضع السلسلة الزمنيـة               

 استقرار السلسلة، فإذا كانت غير ساكنة يتعين إجراء التعديالت          ةو تشترط هذه المنهجي   .إلى العشوائية 

  41:الالزمة حتى تستقر، و من تم نصفها بإحدى النماذج التالية

  : Auotoregressive Process AR نموذج االنحدار الذاتي*

لمشاهدات السابقة حتى الفترة     تكون مرتبطة با   yt ، المشاهدات الحالية  pفي نموذج االنحدار من الرتبة      

pو العالقــــة تكــــون كالتــــالي ،:                          

                         
( )IIXyyyaypAR

yyayAR

yayAR

tptpttt

tttt

ttt

...............................:)(
:)2(

:)1(

2211

2211

11

εθθθ
εθθ

εθ

+++++=
+++=

++=

−−−

−−

−

  

  

pθθθ ,....,,:   . الحد العشوائيtεمعامالت مقدرة موجبة أو سالبة و: 21

  :التالي بالشكل Dويمكن كتابة العالقة أعاله بتطبيق معامل التأخير 

                           ( ) )........(..........................1:)( 2
21 IXyDDDpAR tt

p
p εθθθ =−−−−  

  : بالشكل التاليARو بصفة عامة تكون دالة االرتباط الذاتي و دالة االرتباط الجزئي لنماذج 

 

 . AR دالة االرتباط الذاتي و الجزئي لنماذج-05-01: رقمالشكل                      

                                                 
 .631ص ] 2000عبد القادر عطية، [ 40
41 [Régis Bourbonnais,2000] p 240.  
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  www.arab-api.org/course4/c4_4_3_1.htm.15/03/05 :المصدر

  :Moving Average MAنموذج المتوسطات المتحركة •

، المشاهدات الحالية تكون مرتبطة باألخطـاء العـشوائية         qفي نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة     

  :يأخذ الصيغة التالية، و q حتى الفترة

                    
)........(..........................)(

)2(
)1(

2211

2211

11

XbqMA
bMA
bMA

qtqttt

ttt

tt

−−−

−−

−

−−−−+=
−−+=

−+=

εϑεϑεϑε
εϑεϑε

εϑε
              

qϑϑϑ ,.....,,    متغير عشوائي  tε معامالت مقدرة موجبة أو سالبة و21

  : معامل التأخير بالشكل التاليو يمكن كتابة العالقة أعاله بتطبيق

( ) )......(..........................1:)( 2
21 XIyDDDqMA tt

q
q =−−−− εϑϑϑ  

  : بالشكل التاليMAو بصفة عامة تكون دالة االرتباط الذاتي و دالة االرتباط الجزئي لنماذج 

  .MAدالة االرتباط الذاتي و الجزئي لنماذج: -06.1-الشكل
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  www.arab-api.org/course4/c4_4_3_2.htm.15/03/05 :المصدر

  :ARMAنموذج االنحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة  •

و األخطاء   بقةاهذا النموذج يجمع بين النموذجين السابقين، حيث يقدم نموذج يجمع بين المشاهدات الس            

  :رف بالمعادلة التاليةو يع qو pالسابقة، و يتصف برتبتين 

                   

( ) ( ) t
q

qt
p

p DDDyDDDqpARMA εϑϑϑθθθ −−−−=−−−− ....1.....1:).( 2
21

2
21  

 ARMA (1.0)=AR (1).    ARMA (0.1)=MA                                :بصفة عامةو 

(1).  

  :SARIMAو النماذج الموسمية  ARIMAنموذج االنحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة •

كنة نقول عنها أنها متكاملة، و إذا كان الوصـول إلـى اسـتقرارها              إذا كانت السلسلة األصلية غير سا     

  .( d) من الفروق فيقال عندئذ أن السلسلة متكاملة من الدرجة ( d)يتطلب عدد

  .ARIMA(p.d.q):  رتب و نكتببثالثة ARIMAو يتصف نموذج
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 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

          42: تسمح بتكامل من رتبة الفـروق الموسـمية و التحويـل يكـون كالتـالي               SARIMAأما نموذج   

( ) )......(....................1 XIIyDyy t
s

stt −=− −S*                :الفترة الموسمية .  

  :و الجدول التالي يلخص ميزات النماذج السابقة

  . طبيعة النموذج وفقا لمنحنى االرتباط الذاتي-1-01:رقم الجدول

  

  www.arab-api.org/course4/c4_4_3_3.htm .15/03/05 :المصدر

 

  : Jenkins&  Box  وفق منهجيةؤوات التنب خط-ب

هجية دراسة نظامية للسالسل الزمنية انطالقا مـن  ن  تعتمد على مBox & Jenkins مقاربة 

 لتقديم الظـاهرة    م و تحديد النموذج المالئ    ARIMAمواصفاتها، من أجل تحديدها ضمن عائلة نماذج        

  :المدروسة،وتمر بثالثة مراحل هي

  :مرحلة التعريف •

 التعريف جد مهمة و أكثر صعوبة، فهي تتمثل في تحديد النموذج المالئم فـي عائلـة نمـاذج                   مرحلة

ARMA. 

  ..ARMA للنموذج (p d q)و تعتمد على دراسة االرتباط الذاتي البسيط و الجزئي في تحديد الرتب 

  :مرحلة تقدير المعالم •

  .طريقة تقدير المعالم تختلف حسب نوع النموذج المستخدم

                                                 
  .         243 المرجع السابق ص   42



  

 41

 االقتصادي            التنبؤ          :  الفصل األول

 نستخدم طريقة المربعات الصغرى، أو اسـتخدام العالقـة الموجـودة بـين              AR(p)نموذج  في حالة   

 هي MA(q)تقدير معالم نموذج    و   .Yule-Wulker""معادالت  –االرتباط الذاتي و معامالت النموذج      

  .TSP جتقدير معالم النموذج وفقا لبرنام لLSو يستخدم األمر ،43أكثر تعقيد

  :و التنبؤ ) مالئمة النموذج (التشخيص •

  :بعد تقدير النموذج البد من اختبار مدى مالئمة أو صالحية النموذج من خالل

معامالت النموذج البد أن تكون ذات معنوية أي تختلف عن الصفر معنويا، و يستخدم هنـا                 -

 ARاختبار ستيودنت؛ فإذا كانت ال تختلف عن الصفر معنويا البد من استبعاد أحـد رتـب     

  .MAأو

 :ي باستخدام عنصرينتحليل البواق -

 المتوسط يجب أن يكون معدوم، أي أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط معدوم •

  .(T/1)و تباين 

 Box-Pierce لـ `Q وQالبواقي تحاكي تشويشا أبيضا، و اإلحصائية  •

  . تسمحان باختبار هذه الفرضيةLjung-Boxو 

النموذج األفضل من بين هـذه النمـاذج، و هنـا           في حالة قبول عدة نماذج إحصائيا، البد من اختيار          

  :نستعمل

 :معايير المفاضلة -1

  . قيمة ضعيفةايكون تباين النموذج ذأن  -

 .أن يكون مجموع مربع البواقي ضئيال -

أن يكون الفارق بين كثافة النموذج و بين الكثافة الحقيقة للمشاهدات ضئيلة أو بعبارة أخـرى                 -

و هـو    Akaikeهـو    يارمع عدد المعالم المقدرة، و هذا ال      تدنئة تباين النموذج مقارنة بزيادة    

)                           :معرف رياضيا بالعالقة ) ( )
T

qpAIC +
+= 2log 2δ  

  :حيث
2δ : تباين النموذج.  

( )qp   .عدد معالم النموذج المقدرة : +

 44:ستعملة ألكبر عدد من المشاهدات عدل بما يليو بسبب إعطائه وزن أكبر للنماذج الم

                                                 
 .248المرجع السابق ص 43
 .173ص ] 1998مولود حشمان،[ 44
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T

AICNAIC =  

                                                                 : التعديل التاليSchwarzأضاف و 

( ) ( ) ( )T
T

qpBIC loglog 2 +
+= δ  

  :بؤ دقة التن-2

  :يوجد عدة معايير لقياس مقدرة النموذج على التنبؤ نذكر منها

  

يستخدم هذا المعيار في حالة التنبؤ بعد التأكد، مـن خـالل مقارنـة              :   اختبار معنوية الفرق   •

 :و نستخدم اإلختبار التالي. المتغيرة المقدرة بالمتغيرة الفعلية

 

                                                                                     

aF

aF

yyH
yyH

≠
=

:
:

1

0 

  :حيث

yF :المتغيرة التابعة المقدرة.  

ya  :الفعليةةالمتغيرة التابع .  

 (n-2) و درجة حريةα عند مستوى معنوية (t)و نستعمل في هذا االختبار توزيع ستيودنت

:                                               القيمة المحتسبة تساويحيث 
y

Fa
c

yy
t

δ
−

=  

cTإذا كان  tt   . نقول أن مقدرة النموذج على التنبؤ جيدة<

cTإذا كان  tt   . نقول أن مقدرة النموذج على التنبؤ ضعيفة>

 

 : و يحسب بالعالقة التاليةTنرمز له بالرمز : (Theile)ثيل: معامل عدم التساوي ل •

( )
)......(..............................

1

2

2

1 XIII
d

dd
T n

i
ai

n

i
aiFi

∑

∑

=

=

−
=                                                      

dF  :التغير المتوقع في القيمة للمتغير التابع. 

da :للمتغير التابع في القيمةيالتغير الفعل . 
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n :عدد المشاهدات المأخوذة.  

  :إذا كان

• T≥ 0  يعني أن dF=da و هذا يشير إلى مقدرة النموذج على التنبؤ جيدة.  

• <T1      كلما زادت قيمة معامل ثيل عن الواحد كلما ذل         - يعني مقدرة النموذج على التنبؤ ضعيفة

 .- التنبؤذلك على انخفاض مقدرة النموذج على
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 تقديريةموازنة الال                   :  الفصل الثاني

  

من أهم أهداف اإلدارة العلمية الحديثة، في مستوى الوحـدة االقتـصادية أو الدولـة ككـل،                 

االستخدام األمثل للطاقات المادية و البشرية، و تنمية أكبر قدر من الموارد، تحقيقا ألهداف المـشروع                

 أهداف المشروع؛ و حتى يتحقق االستغالل األمثل لهذه الموارد البد على المسيرين             من تعد جزءا    التي

فنظام الموازنـات التقديريـة     .  اتخاذ القرار  والقيام بوظائف أساسية و هي التخطيط، التنسيق، الرقابة،         

 اإلداريـين بكـل     لينالمـسئو يهدف إلى القيم بهذه الوظائف السابقة الذكر، و يعد نظام متكامال يزود             

البيانات و التقارير التي تمكنهم من تخطيط و متابعة و مراقبة استغالل الموارد النادرة المتاحـة بكـل                  

و يأتي االهتمام بالموازنات من كونها أداة مـن         . األوقات المناسبة  فيكفاءة و اتخاذ القرارات المناسبة      

  أدوات متابعـــــــــة خطـــــــــة التنميـــــــــة االقتـــــــــصادية 

  .رية لربط موازنة الدولة بموازنات المؤسسات، و هي التقنية أكثر استعماال في المؤسسةو أداة ضرو

و ال يقتصر إتباع أسلوب الموازنة على أنشطة معينة بل يمتد إلى كل فرع وقطاع مهما كـان                  

       نشاطه؛ فأسلوب الموازنة يطبق في جميع المؤسسات، سواء كانت تقوم بنـشاط صـناعي أو تجـاري           

مؤسسة مشروعا فرديا أو شركة     راعي أو مالي أو تؤدي خدمات خاصة أو عامة، و سواء كانت ال            أو ز 

أو عامة، أو جهازا أو وزارة، أو هيئة أو إدارة حكومية، و سواء كانت هذه المؤسسة تمـارس                  خاصة  

  .    نشاطها في ظل نظام اشتراكي أو رأسمالي

  

 II-1-الموازنات التقديرية  :  

  

 Petite » أو « Bougette » إلى الكلمة الفرنسية « Budget »كلمة موازنة  1يعود أصل   

bouge »  و ؛Bouge  تعني صندوق أو حقيبة التي تحمل من طرف المسافر و تحوي كل ما يحتاجه 

خالل السفر، و يقصد بها أيضا الكيس الذي يضع فيه التاجر أمواله عند السفر فـي عمـل تجـاري،                    

،   معناه عدم القدرة على البقاء في مكان واحد« La bougette »و امتالك  .مةالمعارض الها كزيارة

  . و برمجت النفقات، و امتالك المبلغ الضروري لتغطية المشروع    توقعمع

 أخذ بعد ذالك المصطلح من طرف اإلنجليز في الوقت الذي بدأ فيه وضع الديمقراطية البرلمانية، حيث                

  عن قيمة النقود الممنوحة للكيان اإلداريعبر المصطلح بتعبير مجازي

 « Entité administrative »  ،فـي المرحلـة    "حتى تتمكن من وضع و تنفيذ القرارات البرلمانيـة

 الستخدام الموازنات كان وزير المالية إلنجليزي يعد تقديرات الموازنة التـي يقـدمها لمجلـس         األولى
                                                 

P 05  1] 1994didier.[  
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 Budgetذا أصبحت هذه التقديرات معروفة هنالك باسـم         العموم البريطاني في حقيبة جلدية، و على ه       

"2      

في بداية القرن العشرين ظهر ما يعرف بالتنظيمات االقتـصادية الكبيـرة أو ذات الحجـم                  

الكبير، أين منطق التسيير فيها يختلف عنه في المؤسسات الفردية أو الخاصة، مشاكل التسيير في هذه                

 و هي مشابها لتلك المطروحة على مستوى الدول؛ و ابتـدءا مـن              المؤسسات تأتي من عامل الحجم،    

 Procédure) تم إقحام إجراءات تسيير الموازنـات -للقرن العشرين- أو الثالثينات        العشرينات

de gestion budgétaire)      في المؤسسات الكبيرة األمريكية و األوروبية، و هـي مـشابهة لتلـك 

  .ةنياإلجراءات المالية البرلما

تسيير الموازنات أضحى أداة لمراقبة التسيير في المؤسسات الكبيرة، و كإجراء متطور مبدئيا             

ال  ألغراض المحاسبة العمومية و تسيير الدول، و لكن، و كالعديد مـن أدوات التـسيير، الموازنـات                

 عرفت منـذ بعـض      PMEتخص المؤسسات الكبيرة فقط بل حتى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة           

تـسيير  .لسنوات الفائدة من تسيير الموازنات لتوضيح إختيارتهم التسييرية، و وضع إجراءات المراقبة           ا

 . الموازنات أصبح كنشاط قاعدي و معرفته ضرورية لكل مسؤول اقتصادي

 أول من استخدم لفظ  الموازنة التقديرية حيث أدرج فـي طبعـة سـنة    De gazeuxو يعتبر

 Deن الموازنة التقديرية، و كانت الموازنة التقديريـة كمـا وصـفها     من كتابه فصال كامال ع1825

gazeux     من الموارد مع توقيت هذه االحتياجات، و لكـن اسـتخدام              عبارة عن جداول باالحتياجات

  .1912الموازنات التقديرية كنظام للرقابة يعتبر حديث العهد نسبيا، و يرجع إلى سنة 

  

II-1-1-مفهوم الموازنة  :  

 مفهوم الموازنة بالمفهوم الحديث لإلدارة العلمية في المشروعات االقتصادية، و تعد من             يرتبط

 للموازنة تختلـف    فيتعارأهم األدوات الضرورية الممارسة وظيفتي التخطيط و الرقابة؛ و هناك عدة            

  :وفيما يلي بعض هذه التعاريف. الفكرية والعلميةمباختالف الكتاب و اتجاهاته

  

 تعرف الموازنة بأنها الخطة المنسقة لجميع عمليات المشروع في Keller et Ferraraطبقا ل •

فترة الموازنة، فهي تمد المشروع بتقدير ألرباحه الكلية و لألرباح المحققة بواسطة كل قـسم                

                                                 
  .62ص ] 1986أحمد نور، [ 2
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من األقسام، عن طريق تجميع المبيعات و التكاليف الصناعية و المصاريف البيعية و اإلدارية              

     3.اصر اإليرادات و المصروفات التي لم تتضمنها أي موازنة فرعيةو بإدراج جميع عن

   تعبير مالي يظهر بالتفصيل تطلعات المنشأة إلى المستقبل و أين ترغب أن تكون،            الموازنة هي    •

و تعطي إلدارة المشروع وسيلة لقياس التقدم في تنفيذ األعمال لتحقيق األهداف الموضوعة، و              

    4.يمكن اتخاذه إلعطاء األوامرتمد أيضا األساس الذي 

 فـي   مـستقبلية الموازنة هي ترجمة مالية لخطة كمية تغطي جميع أوجه نشاط المشروع لفترة              •

 و المنفذون و يرتبطون بها، و تتخذ هدفا يتم          ئولونسالمصورة شاملة و منسقة، و يوفق عليها        

 اإلدارة من اتخـاذ اإلجـراءات   على أساسه متابعة نتائج التنفيذ الفعلي و الرقابة عليه، و تمكن   

   5.و التوصل الكفاية القصوى المصححة لمعالجة االنحرافات

     و يعرفها المعهد المحاسبين و اإلداريين بإنجلترة على أنها خطة كمية و قيمية، يتم تحـضيرها                •

ـ             لو الموافقة عليها قب    ات  فترة محددة، وتبين عادة اإليراد المخطط و المنتظر تحقيقـه أو النفق

    6.هذه الفترة، و األموال التي تستعمل لتحقيق هدف معين المنتظرة خالل

   ة لإلرادات أو التكاليف المتوقع تحققها في فترة معينة ال تتعدى سنة،           إذا الموازنة هي خطة مالي    

      .  القرارات التصحيحيةإتحادو تعتبر أداة لقياس األداء ، و تساعد على 

  

II-1-2-نة أهداف المواز :  

 وظيفتين أساسيتين من    باعتبارهمامن خالل تعريف الموازنة، ونظرا الرتباط التخطيط بالرقابة         

    التخطيط، الرقابة، : وظائف اإلدارة في المشروعات االقتصادية المعاصرة، تحدد الموازنة ثالثة أهداف         

  .و التنسيق

  

  

  :   الموازنة أداة للتخطيط-1

و اختيـار البـدائل المتاحـة، و        وعات االقتصادية على تحديد      المشر تقوم عملية التخطيط في    

  .اعتماد تلك التي تحقق أهداف المشروع ضمن اإلمكانيات المتاحة و استعمال الوسائل

                                                 
 .63المرجع السابق ص  3
 .64 المرجع السابق ص 4
 .38ص ] 2002جبرئيل جوزیف آحالة، رضوان حلوة حنان، [ 5
 .  4ص ] 2001محمد فرآوس، [ 6
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الخطـة  سائل و الطرق البديلة للوصول إلى       و في هذا المجال، تعد، الموازنة وسيلة األساسية لتقييم الو         

  . المحددة للموازنةالمستقبليةالفترة المثلى لتحيقي أهداف المشروع في 

إلـى   تعد الموازنة وسيلة أساسية لترجمة أهداف المشروع، و وسائله، و طرقـه، و أسـاليبه              

ــة    مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من البيانات الكمية و المالية المنسقة و المبوبة في جداول فرعية تعطي اإلدارة صورة واضـحة عـن                  

  .النتائج التي يمكن الوصول إليها

 المالية المتاحة لترجمـة     وة وسيلة هامة للتأكد من درجة الثقة في البيانات الكمية،           تعد الموازن 

خطة المشروع، نظرا العتمادها على معايير واقعية تحيط بمجمل الظـروف الداخليـة و الخارجيـة                

  .للمشروع

  زنة بقسم  باإلضافة إلى ذالك، تعبر الموازنة عن خطة شاملة للمشروع بأكمله، حيث ال تتعلق هذه الموا              

 . أو نشاط معين، بل تغطي جميع أقسام و أنشطة المشروع، و تربط بين سياساتها و برامجها

  

  :   الموازنة أداة للتنسيق-2

 التخطيط، فال يمنك تصور وجـود خطـة دون تنـسيق بـين              لنجاح التنسيق ضرورة حتمية    

ــشطة    األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طياته حتما التنسيق إلزالـة كـل تعـارض         الخ، فالتخطيط يحمل في     ...و الوحدات الفرعية و العاملين    

  . للهدف الرئيسي للمشروعافي األهداف الفرعية، تحقيق

 فالتنسيق ضروري مثال، بين إدارة المبيعات و إدارة اإلنتاج، بحيث يتوفر اإلنتاج التام لتسليمه              

نتاج متوافقا من   إلى الزبائن بالكميات الالزمة و في الوقت المناسب، و هذا يتطلب أن يكون برنامج اإل              

 جبرنـام حيث كميات اإلنتاج التام و أوقات تسليمها مع البرنامج التسويقي، و بالمثل، يجب أن يكـون                 

وكـذلك   .اإلنتـاجي  تسليمها مع البرنامج     أوقات و   ةوليالمواد األ  الكميات   ثمن حي المشتريات متوافقا   

النقدية الالزمة لتمويل هذه   توفر السيولةاالعتبار بعين تأخذ والتسويق أن اإلنتاجمج الشراء و ار بعلى

  . الوقت المناسبيالبرامج ف

 أن التنسيق بـين األهـداف و البـرامج و الـسياسات     إلى -في هذا المجال –و تجدر اإلشارة    

المختلفة ألقسام المشروع و أنشطته، يساعد كثيرا على كشف مواطن الضعف فيها، و يظهر األقـسام                

  . عنهاالمسئولين أداء المهام المنوطة بها و بيان التي تتخلف دون سواها عن

  

  :       الموازنة أداة للرقابة-3
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السياسات المخططة، يعتبـر عمـال خاويـا ال         و   جمراالب تنفيذ  إن التخطيط دون رقابة على      

 و تشمل الرقابة مقارنة النتائج المحققة في نهاية الفترة باألهـداف          . يوصل إلى نتيجة، و ال يحقق هدفا      

و من تم تحليل تنائج هذه المقرانة من أجل الوصول إلى العوامل التي كانت سـببا          . المحددة لهذه الفترة  

  .االنحرافات تصحيح  والحلول دإليجا النتائج عن األهداف، كنقطة بداية انحراففي 

 قـد   هذه األقـسام و األنـشطة     نبما أ و نظرا ألن الموازنة تغطي جميع أقسام المشروع و أنشطته، و            

 و المنفذون فيها على األهداف الموضـوعة و         المسئولونشاركت في وضع و إعداد الموازنة و وافق         

و الطرق و األساليب الموضوعة لهم لتحقيق األهداف، فـإن مراكـز المـسؤولية فـي                     الوسائل  

ام  بتحقيق الهدف المحدد لكل منها كحد أدنى، هذا مـن جهـة، و باسـتخد               التزمتالمشروع تكون قد    

   .الموارد بالقدر المبين في الموازنة من جهة أخرى

 وفقا لمراكز المسؤولية في المـشروع يـؤدي إلـى تحديـد             االنحرافاتو ال شك، أن تحديد      

 اإلدارة على   تساعد و سبل معالجتها، و بذلك تعد الموازنة وسيلة هامة           االنحرافات عن هذه    ةالمسؤولي

  .مسؤوليةبة الساممارسة الرقابة وفقا لنظام مح

  

II-1-3-المبادئ العلمية للموازنة  :  

  

 التي تعتبـر مرجعـا يـتم        العلميةأهدافها، تتبلور مجموعة من المبادئ       و من تعريف الموازنة  

 و تساهم هذه البادئ فـي تحقيـق    في المراحل المختلفة التي تمر بها الموازنة،      باستمرار به   االسترشاد

  :يليما

  . فهمها و شرح داللتهاإيضاح طبيعة الموازنة و تعميم -

  .تطوير األساليب و اإلجراءات المستخدمة في إعداد الموازنة -

 . الموازنة في الحياة العمليةاستخدامترشيد  -

  

  :هذه المبادئ هي

مبدأ الشمولية، مبدأ التوزيع الزمني، مبدأ التعبير المالي، مبدأ الربط بين معايير الموازنـة أو               

  .كة، مبدأ وحدة الموازنةمراكز المسؤولية، مبدأ المشار

  

  :   مبدأ الشمولية-1 
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يقصد بهذا المبدأ أن تكون الموازنة شاملة لجميع إدارات وأقسامه و مراكز المسؤولية فيـه، و                

 عملياته، و تمتد إلى جميـع       عتلمس جمي  جميع أوجه نشاط المشروع،      -بطبيعتها-عليه تشمل الموازنة  

 و  االتـصال وعلى ذالك، تهتم الموازنة بخطـوط       . نظيمية له  هي محددة في الخريطة الت     امستوياته كم 

لذا تعتبر من بين أهم أدوات      .  و المسؤولية، و بالتنسيق بين إدارات و أقسام المشروع            بحدود السلطة 

  . في المشروعاالتصال

  

  : مبدأ التوزيع الزمني و الجغرافي-2

على مدار فترة الموازنة حسب توقـع         يقصد بهذا المبدأ توقيت العمليات المختلفة و توزيعها         

حدوثها، كأن تقسم موازنة السنة إلى ربع سنوية أو شهرية،  و إعدادها حسب المناطق الجغرافية التي                 

قيم أداء كل منطقة في فصل أو شـهر معـين و حتـى نوجـه                تتابع و   تلكي  "  تتوزع عبرها المنشأة،  

كمـا هـي    – الموازنة بفترة زمنية مدتها عـام        باطارت، ألن   7" للمناطق ذات األداءات الضعيفة    االهتمام

  . لن تحدد إال في نهاية العاماالنحرافاتو   الدقيقة خالل التنفيذ،الرقابة لن تحقق -العادة

  : مزايا يمكن تلخيصها كالتاليةإلى عدو يؤذي إتباع هذا المبدأ 

توازن الزمني بـين    تحاشي األزمات و اإلختنقات التي قد يتعرض لها المشروع نتيجة فقدان ال            •

  .عملياته المختلفة

 في بداية و نهاية فترة      عالمتوقعة للمشرو تحقيق التنسيق و التوافق بين الموارد و االستخدامات          •

  .الموازنة و أثناء هذه الفترة أيضا

 اتخـاذ ك يمكـن    ل بـذ   و وية للموازنة، وحسب كل منطقة،    متابعة األداء على مدار الفترة السن      •

  .ات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب و حسب المناطق الجغرافيةالخطوات و اإلجراء

  :   مبدأ التعبير المالي-3

يعتبر مبدأ التعبير عن الموازنة في شكل مالي أمرا حتميا، و ذلك لتوحيد أساس القيـاس بـين                  

ية، مثـل    إعداد بعض الموازنات على شكل معايير كمية نوع        -في البداية –الموازنات المختلفة، إذ يتم     

الخ؛ وهـو مـا     ...العمالةو  األولية أ  من المواد    االحتياجات، أمن اإلنتاج، أو     للمبيعاتالكمية المخططة   

يطلق عليه الموازنة العينية، إال أنه من الضروري ترجمة جميع هذه الموازنات إلى لغة مالية و يؤذي                 

   8:التعبير عن الموازنة في صورة مالية إلى

                                                 
 .10ص ] 2001محمد فرآوس، [ 7
 .42ص ] 2002جبرئيل جوزیف آحالة، رضوان حلوة حنان، [ 8
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ترحة على دخل المشروع عن طريق تبـين اإليـرادات و التكـاليف و              بيان أثر الخطة المق    •

  .صافي األرباح المتوقعة للمشروع

بيان أثر الخطة المقترحة على المركز المالي للمشروع عن طريق تبين ما يجب أن يكـون                 •

  .عليه المركز المالي للمشروع في نهاية فترة الموازنة

 إعـداد القائمـة     لمشروع عن طريق  لعامل في ا   ا  المال رأسبيان أثر الخطة المقترحة على       •

  .المعيارية للموارد و االستخدامات

 عن طريق إعداد القائمة المعياريـة        للمشروع  النقدي بيان أثر الخطة المقترحة على المركز      •

  .للتدفقات النقدية

  

  :     مبدأ مشاركة-4

ن هي أنسب الجهات لوضـع      من البديهي أن اإلدارات واألقسام، التي تقوم بالتنفيذ الفعلي، تكو         

لكي تنجح الموازنة ينبغي أن تنبع الخطـط التفـصيلية مـن اإلدارات واألقـسام               و  ومن ثَّم،   . خططها

إن مـشاركة المـستويات     . المختصة بالتنفيذ، بينما تؤدي لجنة الموازنة مهمة التنسيق بين تلك الخطط          

وهذا أفـضل مـن     . ؤولية، خالل تنفيذها  اإلدارية المختلفة في وضع الخطة، يعنى تنمية الشعور بالمس        

 الموازنـة وسـيلة     نالمستويات بـأ  فرض خطة الموازنة عليها من اإلدارة العليا، ألن ذلك يشعر هذه            

  .غريبة مفروضة عليها

و في الواقع يعتبر إعداد الموازنة عملية تعاونية تشترك فيه جميع المستويات، و تؤذي مشاركتهم فـي                 

تهم العمل على إنجاحها بكـل       محاول إلىو   دة درجة تقبل األفراد لها حين التنفيذ      إعداد الموازنة إلى زيا   

  .السبل

  :إن توسيع قاعدة إعداد الموازنة يؤدي إلى مزايا عدة منها

تحقيق ديمقراطية اإلدارة التي ترفع الروح المعنوية للعاملين في المشروع و تدفعهم إلى بـذل                •

  .أقصى الجهود

   ة تعبر عن تضافر الجهود و اآلراء و تقضي على التعصبات الفردية           الوصول إلى خطة متناسق    •

 .و تزيد من فاعلية العمليات المختلفة

بتهم عن األداء الفعلي على أساس ما وعـدوا         سامحممارسة رقابة أكثر فاعلية على العاملين و         •

 .   بإنجازه

  

  : مبدأ الربط بين معايير الموازنة و مراكز المسؤولية-5
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     الوحدة التنظيمية في المشروع التي تتخذ أساسا لتحديد الـسلطة          "كز المسؤولية بأنها  تعرف مرا 

 و يقصد بالربط بين معـايير الموازنـة و مراكـز            9"أو المسؤولية بغض النظر عن حجم هذه الوحدة       

المسؤولية تخطيط العمليات و تتبع تدفق التكاليف بحسب المسؤولية عن هـذه العمليـات و التكـاليف                 

لمرتبطة بها، بحيث يكون لكل مركز مسؤولية خطة عمل مرسومة يسير عليها و يتحمل تكاليفهـا، و                 ا

 الخطوات الالزمة لمعالجة نقاط     اتخاذهذا ما يمكننا من تحديد المسؤولية و تقييم األداء، وبالتالي يتسنى            

  . و تشجيع الكفايات      الضعف و اإلسراف

  

  : مبدأ وحدة الموازنة-6  

 العديد مـن  التفصيليةكون الموازنة في صورتها النهائية من مجموعة من الخطط الفرعية             تت

الجداول المعيارية، و من الضروري أن تجمع هذه الخطط خطة شاملة واحدة حتى يتحقـق التجـانس                 

بينها، لذالك يجب النظر إلى الموازنة كوحدة واحدة ال تتجزأ، بمنعى أن كل جزء من أجزاء الموازنـة                  

  .تأثر بأجزاء الموازنة األخرى، نتيجة العالقات التبادلية بين مختلف أوجه نشاط المشروعي

 و حجم المخزون من هذه      اإلنتاجفمثال نجد أن خطة المشتريات من المواد األولية تتأثر بخطة           

ي  و في حجم المديونية للغير و فـي المركـز المـال            اإلنتاجالمواد، و بالمقابل، تؤثر هي في برنامج        

  .الخ...للمشروع

و تظهر أهمية مبدأ وحدة الموازنة في التركيز على عامل التنسيق و إبراز أهميته، إذ التنسيق                

 ةموازنـة واحـد   و الوصول إلـى     .  المشروع يالنشاط ف يؤذي إلى تحقيق التوازن بين مختلف أوجه        

  . و مترابطة  متكاملة

  

  

  

II-1-4-مراحل إعداد الموازنة و أنواع الموازنة  :  

  

 المـشروع،   يالمسؤولية ف تبين لنا سابقا أن إعداد الموازنة الشاملة يتم بمشاركة جميع مراكز            

 العليـا  اإلدارة   أهدافوعلى مختلف مستوياتها اإلدارية، و مع ذالك البد من جهة معينة تقوم بتوصيل              

 الفرعيـة لهـذه     األهـداف إلى مختلف المستويات اإلدارية األخرى في المشروع و تقوم بالتنسيق بين            

  .المستويات، و من تم إخراجها على شكل موازنة شاملة للمشروع بأكمله

                                                 
 .43المرجع السابق ص 9
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 من المـدير العـام      -في الغالب -للقيام بهذه األعمال، وتتكون   " لجنة الموازنة "لذالك يتم تكوين    

التـسويق  - المـديريات المعنيـة    مدراء و   -مدير الموازنة - و المدير المال   -كرئيس اللجنة –للمشروع  

  . مشروعلظروف ك و بعض الخبراء بحسب -...تاج المشترياتاإلن

   :و تختص هذه اللجنة بما يلي

  . تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها في إعداد الموازنات •

  . المالية في الوحدةديرات األنشطة المختلفة والموارد تحديد التاريخ النهائي، لتقديم تق •

  . دها، والتنسيق بينهامراجعة التقديرات المختلفة المقدمة واعتما •

  . اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتحسين مستوى األداء في الوحدة •

لسابق اعتمادها، في ضوء انحرافات النتـائج الفعليـة عـن           إجراء التعديالت في الموازنات ا     •

  .الموازنات

  

  10: مختلف مراحل إعداد الموازنة-1

 االختالفـات فروعها؛ و رغم أن     وقت إعداد الموازنات جد متغير، حسب حجم نشاطها و عدد           

 الضرورية، و تداخل التفـاعالت التـي يجـب          اآلجالمهمة على مستوى األدوات المستعملة، و على        

و فيما يلي عـرض لرزنامـة الموازنـة، و          . و القرارات التنسيق التي يجب عرضها        التحكم فيها، 

  :الوصل بين مختلف الموازنات

رزنامة تحترم كل سنة من سبتمبر إلى ديسمبر، هاتـه           تتمحور حول    الموازنةمختلف مراحل   

أوت، مـن   /المراحل هي متتالية منطقية إلجراء تخطيطي عملي متوقع، و الذي ينتهي عادة في جويلية             

 انطـالق جهة أخرى، الموافقة النهائية على الموازنة من طرف المديرية العامة البـد أن ال يتجـاوز                 

ن قي بداية جانفي، و أي تأخير يؤدي إلى خسارة الفائدة من المقارنة             مرحلة التنفيذ، أي في أغلب األحيا     

  .عبالنسبة للمتوقو تقييم النتائج المحققة 

المصلحة المركزية لمراقبة التسيير و فروعها في مختلف الوحدات هي غالبا المكلفة بتـسيير              

  : الموازنة التي نبينها في الشكل التاليصيرورة

  

  موازنةرزنامة ال: -01.2-الشكل

       1+                                                   السـنـة نالسنة ن  

                                                 
10 [P-L-Bescos et autre, 1997] p 151  
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E 

  التنفيذ

EXECUTION

D 

 الموافقة

APPROFATION 

C 

 التنسيق/التحكيم

ARFITRAGE 

B 

 الموازنة األولية

PRE-BUDGET 

A 

 إطار الموازنة

CADRE 

BUDGETAIRE
  1-ة نـن السنـة عـاعـر نجـثـات أكـومـلـعـم                                              

    Itérations     تكرارات    

  

 p 152 [P-L-Bescos et autre, 1997]:المصدر

      

  :مختلف المراحل يمكن وصفها كمايلي

A-    ـ    ،للمقرالمصالح الوظيفية   /الفروع/ الرجوع إلى مختلف الوحدات  عـن طريـق     ة إلطـار الموازن

  :تسيير المركزية، و يحتوي علىمصلحة ال

توقعـات   (فرضيات االقتصاد الكلي الموضوعة من طرف مصلحة التخطيط، أو مراقبة التـسيير            -1

                        )محتمل تحققها مقارنة باإلجراء التخطيطي

هداف، خاصة األ (. التذكير باإلتجهات المحددة من طرف المديرية العامة في نهاية مرحلة التخطيط           -2

 االسـتثمار  مثل مقاييس األجور، االستخدام الممكـن،        احترامها و التي يجب     الداخليةالقيم المتغيرة و    

   )..المحقق

الرزنامة المتبعة، المسؤولية في إعداد الموازنـة و التنـسيق،          : الصيرورة لحول تسلس  معلومات   -3

  .يح و المقارنةصيغ نموذجية مع تعريف المفاهيم المستعملة لتسهيل عملية التصح

B-                 وضع موازنة أولية لكل فرع و حسب درجة التشاور المتخذة، و يمكن التفاوض حول األهـداف 

هذه الموازنة تقدم لمصلحة مراقبة التـسيير        . -حتى رئيس العمال  –على مستوى كل مركز مسؤولية      

  . تصحيحات أوليةالمركزية، لدراستها و معالجة عدم التجانس الذي قد يكون موجود فيها، و إعداد

C-تبادل المعلومات بين المركز و الفروع من أجل إجراء التنسيق و الوصول إلى موازنة نهائية    .  

فـات و  هذه المرحلة تسمح بالفصل فـي الخال . )- navette budgétaire-ةالموازن رجوع ذهاب و (

 األهداف الفرعيـة مـع      جامانسالمديرية العامة خاصة و أنها فرصة لفحص        التنسيق بين الفروع و مع      

  . و المخططات العملية   اإلستراتيجية

D-11. الموافقة على الموازنة النهائية و الشاملة من طرف المجلس اإلداري   

                                                 
  .  التنسيق بين الخطط الفرعية–2.  تحدید األهداف-1: في بعض المراجع نجد مراحل إعداد الموازنة مختصرة في ثالثة مراحل هي 11
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  األقسام/مستوى المقر
 )موازنات مقوات(

  مصلحة/ مستوى األقسام 
 )موازنات مقوات(

  فروع/ مستوى مصلحة 
 )موازنات وظيفية(

  ةمراآز المسؤولي/ مستوى فروع 
 )مراآز المسؤولية تموازنا(

  :نات ينبغي التمييز بينوعند إعداد المواز

    . أو الوظيفيةموازنة العمليات الجارية -

  ). افة طاقات جديدةإنفاق استثماري رأسمالي، إلض(الموازنة االستثمارية  -

   .مل إعداد كلتا الموازنتين على عدة موازنات فرعيةشوي

و في كل فـرع تتسلـسل       .  هي المتبعة في العديد من المؤسسات الصناعية       الرزنامة المقترحة أعاله و   

سيتم التحـدث   - الوظيفية الموازنات تسمى   ، لكن تخص موازنات   الصيرورة تشبه تقريبا هذه     صيرورة

ـ       انسجاماإلجراءات تكون أقصر للوصول إلى       .-عنها الحقا   ى الموازنات الوظيفية داخل كل فرع حت

عداد الموازنة تمر عبر العديـد مـن        ‘نصل إلى تركيبة متجانسة تخص كل مركز، و عليه إجراءات           

  .المستويات حسب حجم المؤسسة،التوزيع الجغرافي،و تنوع األنشطة

  :و الشكل التالي يوضح هذه المستويات

  

  

  

  

  

  

    .إندماج مختلف مستويات الموازنة: -02.2-الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  153نفس المصدر السابق ص : المصدر

  

  : أنواع الموازنات-2

                                                                                                                                                         
                            2 فهي المرحلة C، أما المرحلة 1 في المرحلة Bو  Aوهي ال تتعارض مع ما ذآرناه، إذ تجمع المرحلتين .   اعتماد الموازنة–3= 

  . 3 هي المرحلة Dو المرحلة 



  

 57

 تقديريةموازنة الال                   :  الفصل الثاني

 – فيما يلـي     –تختلف الموازنات في محتواها وفقا لعدة متغيرات و عوامل، و سوف نتعرف             

  :على بعض هذه األنواع طبقا ألهم هذه المتغيرات و العوامل

  : وهنا تنقسم الموازنات إلى:عمليات النشاط حسب طبيعة -ا 

الجارية تختص هذه الموازنات بتخطيط أنشطة العمليات       : )الوظيفية(موازنات العمليات الجارية   •

 المشروع و تتناول جميع جوانب هذه األنشطة، و بذلك فهي تتكون من موازنة المبيعـات،                يف

  .....اإلنتاج، المشتريات، تكاليف التسويق،

   أنشطة العمليات الرأسمالية بتخطيطو تختص هذه الموازنات : العمليات الرأسماليةموازنات  •

   في األصول المختلفة، و موازنة الموارد االستثمارفي المشروع، و تتكون من موازنة برامج 

  .و اإلستخدمات الرأسمالية

وع، و تبين كال    تختص هذه الموازنات بتخطيط أنشطة العمليات المشر      : موازنات العملية النقدية   •

وتلعب دورا هاما في تخطـيط و رقابـة     .الصادرة منه و  تدفقات النقدية الواردة للمشروع     من ال 

  .النقدية في المشروع و إيجاد التوازن المستهدف بين السيولة و الربحية

  

  

  

  : وفقا لهذا المعيار تنقسم الموازنات إلى: من حيث الفترة التي تغطيها-ب

وتكـون   ،-سنةعادة  – وتغطي هذه الموازنة فترة محاسبية واحدة مقبلة         :موازنة قصيرة األجل   •

فالموازنة السنوية، مثالً،   .  الزمنية التي تغطيها   وتُقَّسم على مدار الفترة   . أداة تخطيط ورقابة معاً   

  .تُقّسم إلى موازنات ربع سنوية، أو شهرية، أو حتى أسبوعية، إذا اقتضت الضرورة ذلك

 زمنية طويلة تتراوح بين خمـس أو        فتراتتعد هذه الموازنات لتغطي     : لموازنات طويلة األج   •

عشر سنوات،و تستخدم كأداة للتخطيط، و تهدف إلى التنسيق بين األهداف و اإلمكانيات فـي               

  .المستقبل على ضوء أهداف و إمكانيات الحاضر و على أساس الخبرات المكتسبة في الماضي

ا من الموازنات طويلة األجل لهـذا يجـب أن ال يكـون هنـاك     وتعتبر الموازنات قصيرة األجل جزء   

  .أهدافهمتعارض بين 

  مستمر،بنوعيها السابقين، إّما على أساس يمكن بناء هيكل الموازنات، : الموازنات المستمرة •

 تُبنى على أساس مستمر، تعنـى أنهـا         التي،  )قصيرة األجل (فالموازنة السنوية   .  أو على أساس نهائي   

نة في المستقبل، بما يعادل     األمر االمتداد بتاريخ نهاية المواز     وبذلك، يقتضي . صفة مستمرة تغطي سنة ب  

ففـي أول فبرايـر تـصبح       د الموازنة من يناير إلى ديسمبر،       فإذا بدأ إعدا  . الذي تم إنجازه منها   الزمن  
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ار في عملية   استمرار الموازنة إلى ضرورة االستمر    ويؤدى  وهكذا،  … الموازنة من فبراير إلى يناير،      

أوالً  ضوء الخبرات، التي يـتم اكتـسابها         التخطيط في المستقبل، وتعديل التقديرات الخاصة بها، على       

  .للرقابةالموازنة، كأداة للتخطيط، ووسيلة ومن ثَّم، تزداد فعالية . بأول

طريق االمتـداد بهـا فـي       مستمرة، كذلك، من    ) طويلة األجل (كما يمكن أن تكون الموازنات      

  .امتد مداها إلى سنة أخرى في المستقبلفكلّما انقضت سنة منها، . تقبل بالطريقة نفسهاالمس

  .بانقضائها تنقضيو تغطي الموازنة التي تعد على أساس نهائي فترة زمنية محدودة 

  .و تعتبر الموازنة المستمرة أفضل بكثير من الموازنة النهائية

  

  :  وعين من الموازنات همايمكن التمييز بين ن:   حسب مستوى النشاط-ج

فترض وجود مستوى واحد ثابت     موازنة وفقاً لمبدأ الثبات، إذ ي     ويعني أن تُعّد ال   : موازنة ثابتة  •

فـإذا  . من النشاط، وفي ضوء هذا المستوى الثابت، تُعّد جميع التقديرات الخاصة بالموازنـة            

علي للنشاط عـن المـستوى      تغير مستوى النشاط تفقد الرقابة فاعليتها، الختالف المستوى الف        

 لهذا فهيا تحتاج  إلى عمليات تعديل و مراجعة بشكل مستمر إذا أريد لها أن تكـون                  .المخطط

  .كأداة رقابية جيدة

 تعد على أساس مستويات متعددة من النشاط، طبقاً للتقلبات المتوقـع            :أو متغيرة موازنة مرنة    •

مرنة أكثر واقعية من الموازنة الثابتة، نظرا        و تعتبر الموازنة ال    .حدوثها، خالل فترة الموازنة   

نتيجـة  –ومن الطبيعـي  . ألن معظم العمليات الجارية في المشروع تتميز بالحركة و المرونة   

  . مستويات النشاطباختالف أن تختلف التكاليف -لذلك

  :   التمييز بين وعلى هذا األساس يمكن:  حسب وحدة القياس المستعملة-د

بالطاقة اإلنتاجية، ومشتمالً   نتاجي للوحدة االقتصادية مرتبطا     ح البرنامج اإل  توض: موازنة عينية  •

ويعّبر عن ذلك في شـكل      . واالحتياجات من القوى العاملة   لمستلزمات الّسلعية والخدمية،    على ا 

         . وحدات عينية، من دون ترجمتها إلى قيم نقدية

ية بالضرب في األسعار، كما توضـح الخطـة         تمثل ترجمة مالية للموازنة العين    : موازنة مالية  •

 علـى   العتمادها و لكن أغلب الموازنات يعبر عنها على أساس نقدي نظرا            . التمويلية للوحدة 

المعلومات المستقاة من المحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية، و أيضا ألنه يتم جمـع مختلـف                

 .لقياسالموازنات في موازنة شاملة لدى البد من توحيد وحدة ا

  ، وقد تكون مستمرة رالمدى القصي إما للمدى الطويل أو ةالوظيفيتجدر اإلشارة إلى أن الموازنات 

  .ة أو مرنة، عينية أو ماليةبتأو نهائية، ثا
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II-1-5-التعبير عن الموازنات الوظيفية  :  

  

ادة هي مراكز   يتعلق األمر هنا بالموازنات لمختلف مراكز المسؤولية الداخلية؛هذه المجموعة ع         

 الرزمانـة   باإلنتاج، في الغالب، نجد في كل النشاطات التي تبدأ من التمويل إلى البيع مرورا               االستثمار

حتـى    سابقا، إال أن الموازنات تعد حسب المصلحة و بالتالي حـسب الوظيفـة             طرق إليها التي تم الت  

     :لشكل التالينستطيع وضع متابعة داخلية منظمة، وتسلسل هذه الموازنات يبينه ا

                        

  

  

  تسلسل الموازنات الوظيفية: - 03.2 –الشكل 
                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  p 155 [P-L-Bescos et autre 1997]: المصدر

  

  موازنة المبيعات
 )الكميات المباعة و السعر(

  موازنة التوزیع
 )اإلعالن، العموالت(

  موازنة اإلنتاج
 )و السعر، التخزینالكميات (

  موازنة المصالح العامة
 )حسب المخطط االقتصادي(

 موازنة الخزینة

 الميزانية و حساب النتيجة التقدیریة
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ازنات تبدأ بالتنبؤ بالمبيعات و تكوين موازنة لها، و من          من خالل الشكل نالحظ أن إعداد المو      

 ،  (HTC) بها؛ هذه الموازنات تعطى بمبالغ خارج الرسـم        ةالوظيفية المرتبط تم إعداد باقي الموازنات     

  .- المحتمل للفواتيرخالتاريأي – االلتزامشهر بشهر و بتاريخ 

بالغ في هذه الحالة تأخذ مـع جميـع         و الم –موازنة الخزينة تقوم بالتركيب بين هذه الموازنات        

، لكن مع بعض التعديالت في التوقيت، ألنها تأخذ في الحسبان التاريخ المحتمل للدفع؛  (TTC)الرسوم

حساب النتيجة التقديرية يكون نتيجة لتركيب الموازنات الوظيفة بالمبـالغ خـارج الرسـم، الميزانيـة                

  .ةت الوظيفية على مناصب الميزانيالتقديرية تأخذ رصيد الخزينة و وقع الموازنا

  

  

  :  موازنة المبيعات-1

  .تمثل موازنة المبيعات األساس الذي يعتمد عليه في إعداد باقي الموازنات الفرعية األخرى

  .)التفصيل في المبحث القادمب  و سنأتي عليها ( 

  

  : موازنة التوزيع و التسويق-2

نا الحاضرة مبالغ ضخمة بحيث أنها تساوي أو         التسويق تمثل في أيام     و إن مصاريف التوزيع  "

 من رقم   ةالمائوتكلفة وظيفة البيع تمثل في الدول المتقدمة عشرين إلى ثالثين في            . تفوق تكاليف اإلنتاج  

ـ األعمال، بينما في الخمسينات كانت تكلفة وظيفة البيع تعادل خمسة إلى عشرة في               مـن رقـم     ةالمائ

  .األعمال فقط

تبطة بـرقم   تكاليف التوزيع تكون مر   ف. تكاليف التوزيع و تكاليف الدراسة أو التسويق      البد التمييز بين    

   12:األعمال، وتنقسم إلى ثالثة أنواع

 هـذه   ) تكليف التغليف و التسليم و النقل      نالتجارييمثل نسب فوائد الممثلين     (: التكاليف المتغيرة  •

  .التكليف تمثل نسبة مئوية من سعر البيع

مثل الهاتف المـستعمل فـي      (تمثل جزء من النشاط و جزء من التنظيم       : غيرةالتكاليف شبه مت   •

 : و تحدد بالعالقة التالية.)عملية البيع و في حل المشاكل اإلدارية المتعلقة بعملية البيع

Y=a QV + b                                                                                                 

جـار  ي التكاليف المتعلقة بإ(أي المستقلة على المدى القصير عن مستوى النشاط     : الثابتةالتكليف   •

   .).......المحالت التجارية، أجور العمال الدائمين
                                                 

12 [M-Gervais, 1987] p 54 
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     13:تكاليف التسويق و هي متعلقة باألهداف التجارية، و تحتوي على نوعين من النفقات

  .ر، و تكاليف التحسيناتتكاليف مباشرة لدعم المبيعات، كاإلشها •

  .) دراسة السوق مثال(تكاليف الدراسات التجارية •

حتى تتمكن المؤسسة من إعداد تنبؤات مرضية البد أن تفصل في مجموع هذه األعباء، هـذا                

األمر تتحمله المصلحة التجارية، و يتطلب هذا و جود محاسبة تحليلية جيدة تعالج األعباء المتأتية مـن                 

  .طبيعتهاة حسب المحاسبة العام

و من أجل نمذجة و تبسيط الحسابات البد من البحث عن عالقة بـين مـستوى المبيعـات و                   

  .التكاليف التجارية، و يتعلق األمر هنا بالحصول على موازنة مرنة، و عالقة خطية

  :و تكون العالقة معرفة بالشكل التالي

  ب + يعات المب. أ=                           الموازنة التجارية 

  : حيث

  .الثابتةالتكاليف التجارية : ب.  ة نقدية من رقم األعمالدالتكاليف المتغيرة لكل وح: أ

   

 :  موازنة اإلنتاج-3

وتُعّد حجر الزاوية لموازنات     العمليات اإلنتاجية في المشروع،      تختص موازنة اإلنتاج بتخطيط   

 استنتاجفبمعرفة حجم المبيعات المقدرة يمكننا       .رةغير المباش ، والعمالة، والمصروفات الصناعية     المواد

الكمية الواجب إنتاجها، مع مراعاة الطاقات المتاحة، و المخزون من المنتجات التامة،و البد من إيجـاد             

  .تسوية أو توافق بين المصلحة التجارية و إمكانيات اإلنتاج

         14: التاليةبرنامج النشاط المصانع و الورشات يعتمد عموما على التقديرات

  .شهريا المتاحةالطاقات  •

 .، العوائد، األجور، وقت اإلنتاج، تكاليف التصنيعةالمرد ودي •

 المقاولـة   (الخارجيـة المؤسـسات   / الفـروع /المصانع/ تحويالت النشاط بين الورشات    احتمال •

 .Sous-traitance).بالباطن 

  .ماراالستث التشغيل أو اقتراحاتمن خالل هذه التقديرات تظهر 

  

  :موازنة المواد األولية -4

                                                 
13 [P-L-Bescos, 1997] p158 
 .160نفس المرجع ص  14
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 من أصـناف المـواد      ،تختص موازنة المواد بتحديد مستلزمات موازنة اإلنتاج من كل صنف         

 اعتبارهـا  المواد و اللوازم غير المباشرة ببرنامج اإلنتاج فإنه ال يمكـن             ارتباطو نظرا لعدم    .المباشرة

  .اريف غير المباشرة المصةإلى موازن الماد المباشرة و لكن تضم ةضمن موازن

  

  

  : موازنة العمالة أو العمل المباشر-5

يعتبر العمل المباشر من أهم عناصر اإلنتاج و تكلفته تمثل قسطا كبيرا في تكلفة اإلنتاج و لهذا                 

      قت الالم لتنفيذ برنامج اإلنتـاج     وو تهدف هذه الموازن إلى تحديد ال      . وجب تخطيط األجور و مراقبتها    

أما العمل غير المباشر    .  المباشرة من جهة ثانية    رتقدير األجو  المتاح هذا من جهة، و       تلوقمقارنته با و  

  .فيضم إلى موازنة األعباء غير المباشرة

   

  :)اإلضافية( موازنة النفقات الصناعية غير المباشرة-6

ت  تختص موازنة النفقات الصناعية اإلضافية بتقدير احتياجات العمليات اإلنتاجيـة، وعمليـا           

 ويراعى عند تقدير المصروفات     الصناعية غير المباشرة، ما   الخدمات المتصلة بها من عناصر النفقات       

التـي ال   (، والثابت منها    )التي تتغير بتغير حجم اإلنتاج    (الصناعية غير المباشرة، التمييز بين المتغير       

  .ى التغيير في مستوى اإلنتاج، حتى يمكن تعديل الموازنة عند الحاجة إل)تتغير مهما تغير حجم اإلنتاج

  

   15: موازنة المصالح العامة-7

 مثل مـصلحة المعلوماتيـة،      المصالح،خدمات لباقي    مصالح التي تقدم  نعني بالمصالح العامة ال   

هذه المصالح توجد في المقر الرئيسي للمؤسسة ولها        . المالية، البحث، الموظفين، وطبعا مراقبة التسيير     

، فهي تجديد لموازنـات سـابقة       بسيطةغلب األحيان موازنة المصالح العامة      في أ . فروع في كل فرع   

  .ومضخمة بنسب معينة تحسبا للتضخم أو زيادة تكلفة المشاريع الجديدة

 

    :الشاملة أو  الموازنة العامة-8 

و تمثـل   . الموازنـات الفرعيـة   ة األنشطة الرئيسية، التي تشملها      توضح الصورة الشاملة لكاف   

الميزانية التقديريـة، حـساب النتـائج       (لف الموازنات و تنتهي عند تحديد الحاالت المالية         تركيب مخت 

  .هتالكاتوائد المقدرة للفترة مع إقحام اال و العءاألعبا من انطالقاو تبنى .)التقديرية

                                                 
 .167نفس المرجع السابق ص  15
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مختلف الموازنات تمثل مجموع متجانسة ترتبط مع بعضها البعض ثنائيا لتجد نفسها مركبة في حاالت               

  .لية تقديرية، و الشكل التالي يمثل بطريقة ملخصة مختلف العالقات الموجودة بين مختلف الموازناتما

  

  

  .تمحور الموازنات: -04.2-الشكل

  

                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  p 283 [Patrick Boisselier, 1999]: المصدر

  

 التجارية للمؤسـسة، المؤسـسة      الصيرورةجموعة األولى من الموازنات تتبع نفس منطق        الم -

ذكره إعداد الموازنـات يتطلـب      ق   وكما سب  –يمكن بيعه؛ إذا     ليست مجبرة على إنتاج كل ما     

 بساعد على معرفة أو التنبؤ بالكميات الواجـب إنتاجهـا        الذيتقدير مسبق لرقم األعمال األمر      

 تم يتم إعداد برنامج التموين باألخـذ فـي   منيها من إمكانيات و قدرات، و    وفق ماهو متاح لد   

  .  من كل نوعالمحزوناتالحسبان 

 مخزون اإلنتاج التام

موازنة الخدمات 
 الوظيفية

 موازنة المبيعات

 موازنة اإلنتاج

موازنة المصاریف  موازنة المخزون موازنة التصنيع
 الصناعة

 مخزون المواد األولية

  
             حـــساب الـنـتـيجة التـقـدیـریة

  
                                 الـمـيـزانـية الـتـقــدیـریـة

 موازنة االستثمار

 موازنة الخزینة

 تغير المخزون

 المخزون النهائي
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ـ  و بعد تحديد المتوقعة من المبيعات و اإلنتاج و التموين، يمكن البدء في بناء                      .االموازنات حق

تـاج و البيـع و تقيـيم         الـشراء و اإلن    بـصيرورة و هكذا تحسب كل العوائد و اإليرادات المرتبطة         

  .المحزونات

من خالل األعباء و اإليرادات يتم حساب النفقات و المداخيل و التي رصيدها يسمح بإعـداد موازنـة                  

  .الخزينة

 المرتبطة بدورة   االستغالليمكن أن نتصور العديد من التقريبات للخزينة، و نبرز أوال خزينة            

 و  اسـتثمارية  العمليـات    االعتبار بعين   تأخذينة الكلية التي    الشراء و اإلنتاج و البيع، ثم موازنة الخز       :

  .التمويل و كذا عمليات التسوية المحتملة

 : - كمـا سـبق ذكـره      – من الضروري وضع وثائق تركيـب        الصيرورةو أخيرا و لتكملة     

ـ                ى الميزانية التقديرية و حساب النتيجة التقديرية، هذه الوثائق تسترجع مجمل الموازنات و ترتكـز عل

  .     الميزانيات النشاط السابق

  

II-1-6-مزايا الموازنة و حدود استخدامها  :  

  

  :مثل أي أداة الموازنة تتميز بحدود و مزايا نوردها فيما يأتي

  

  :   مزايا إتباع أسلوب الموازنة-1

 إلى البحث عن الفرص تكون أكثر ربحية و إلـى           يالتقديرية يؤد  إن استخدام نظام الموازنات     

    ب هذا فإن أسلوب الموازنات التقديرية يقدم ثالثة خدمات رئيسية لإلدارة و هي التخطيط و التنسيق                جان

سلوب الموازنـة، علـى مـستوى الوحـدة         يمكن تلخيص مزاياً إتباع أ    و الرقابة،كما أوضحنا سابقا،       

     :االقتصادية، في مجالي التخطيط والرقابة، كاآلتي

   :في مجال التخطيط •

 تحضير الموازنة فرصة التعرف على المشاكل المحتمل حدوثها، خالل فترة الموازنـة، ممـا               يتيح. أ

  . يسمح بدراستها وتحليلها ووضع البدائل لمواجهتها، في وقت مبكر

ويتطلـب تحـضيرها     لجميع أنشطة الوحدة االقتـصادية،       نظراً إلى أن الموازنة هي خطة شاملة      . ب

فـي  "العاملين بمسؤوليتهم، وأنهم جميعاً     رية، فإن ذلك يشعر جميع      يات اإلدا تضافر جهود كافة المستو   

  . ، يتجه نحو هدف واحد"قارب واحد
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تتيح فرصة تخطيط الموازنة، إجراء التنسيق بين خطط اإلدارات واألقسام، في ضوء هدف واحـد               . ج

  . للمشروع ككل

ة مـن التـوازن االقتـصادي       يحقق التخطيط السليم، ألنشطة المشروع، الوصول بالمنشأة إلى حال        . د

  . والمالي، مع تحقيق الكفاية القصوى في جميع مجاالت العمل وأنشطته

يدعو التخطيط، لفترة مقبلة، إعادة النظر في السياسات المعمول بها، كي تتالءم مـع الظـروف                . ـه

  . المنتظر حدوثها خالل الفترة، التي يتم إعداد خطة لها

. بالنسبة إلـى الوحـدة    لخطط البديلة وتختار األنسب منها       لتدرس ا  تظهر الفرص واضحة لإلدارة،   . ز

  . وهكذا، يتيح التخطيط اختيار أفضل البدائل المتاحة، في ضوء البيانات المتوفرة خالل فترة التخطيط

  في مجال الرقابة  •

ـ     تأكد من سير العمليات، في الطريق       تُعّد الموازنة أداة، تسمح بال    . أ ة تحقـق   المخطط لهـا، وأن الخط

  . األهداف الموضوعة، من دون انحراف أو إسراف في النفقات

تُعّد الموازنة أداة مهمة، لالتصال بين المستويات اإلدارية المتتابعة، من طريق التقارير الرقابيـة،              . ب

  . حتى يصبح العاملون جميعهم وكأنهم في خط مواجهة واحد، ويعملون بجهود منسقة

إلى تحقيق أكبر قدر من األرباح، وذلك من طريق التوصل إلـى االسـتخدام              تؤدي رقابة الموازنة    . ج

. في األنشطة الجارية أو في االستثمارات الرأسـمالية المتاحة، سواء كان هذا االستخدام    األمثل للموارد   

  . كما يتحقق التوازن المالي، بتوفير االحتياجات النقدية، في الوقت المناسب

 مقارنة األداء الفعلي، لكافة المستويات اإلدارية، مع ما هو مخطط لها، بهدف             تتطلب رقابة الموازنة  . د

  . التوصل إلى الكفاية عن طريق تصحيح االنحرافات السالبة وتنمية االنحرافات الموجبة

تهدف رقابة الموازنة إلى إجراء التنسيق الالزم، بين اإلدارات واألقسام، خـالل عمليـة تنفيـذ                . هـ

 يؤدي العاملون واجباتهم، في توازن تام، لتحقيق األهداف، وفقاً لجدول زمني محـدد،              الموازنة، حتى 

  . وتوقيت متناسق، بين األنشطة، بعضها ببعض

  . ، مما يوفر الوقت والجهد"اإلدارة باالستثناء"تُسّهل الموازنة تنفيذ أسلوب . ز

ـد أسباب االنحراف عن الخطـة      ، عند تحدي  "المساءلة المحاسبيـة "تتيـح الموازنة فرصة تطبيق     . ح

وبذلك، يشعر كل مسؤول بحدود مسؤوليته والصالحية المخولة له، وبالجـدول الزمنـي،             . الموضوعة

  .الذي يرتبط بـه، في تنفيذ النشاط المكلف به

  

  :حدود استخدام الموازنة  -2
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يـساعد  على الرغم من أهمية الموازنة، والمزاياً التي تعود من استخدامها، كأسـلوب إداري              

من نجاح الموازنة، يلزم أخـذها      اإلدارة في تحقيق أهداف التخطيط والرقابة، إال أن هناك عوامل تحد            

  : الحسبان عند إعدادها واستخدامها، وتتمثل أهم هذه العوامل في اآلتيفي 

  . الموازنات واستخدامها االستخدام الصحيحعدم توافر الوعي اإلداري، بأهمية إعداد.  أ

   الموازنة، العتمادهما على عنصري  التنبؤ والتقدير، عند إعدادصعوبة. ب

 كثير من األحيان، إذا     ي ف واقعيتهاي، مما قد يؤدي إلى عدم       والتقدير الشخص " uncertaintyالتأكدعدم  "

  . كان التقدير غير دقيق

، في  طبتغير الخط االفتقار إلى عنصر المرونة، عند االعتماد على الموازنة الثابتة، الذي ال يسمح             .  ج

                                           . الوقت المناسب

          . تداخل الصالحيات المخولة والمسؤوليات، عند إعداد الموازنة، إذا لم  تحدد كلٌّ منهما تحديداً دقيقاً. د

  : لى نجاح الموازنة تُعّد األساليب التالية من العوامل التي تؤثر ع

خفض القيمة المقدرة للمبيعات في الموازنة، لتجنب النقد المحتمل في حالة عدم تحقيـق هـذه                •

ويؤثر التخفيض المتعمد لقيمة المبيعات في دقة تخطيط األنشطة الوظيفيـة األخـرى،             . القيمة

  . اإلنتاج، والمخزون، وبرامج اإلعالن، ونفقات البيع، والتوزيع: مثل

  . عن اإلنفاق التقديريار النجاح في خفض اإلنفاق الفعلي دير الزائد لقيمة النفقات، إلظهالتق •

وقد . طلب نقدية أكثر من المطلوب، حتى ال تحتاج اإلدارة إلى طلب نقدية إضافية أثناء العمل               •

بقى  حتى ال تتيؤدى ذلك إلى زيادة اإلنفاق بغير حساب قرب نهاية الفترة المعدة عنها الموازنة،            

  .قد تخصم عند إعداد تقديرات الفترة التاليةمبالغ غير مستغلة، 

  

II-2-موازنة المبيعات :  

   

 مسئولويعد التنبؤ بالمبيعات الخطوة األولى و األساسية في إعداد الموازنات،و أول ما يقوم به               

ألساس التـي يعتمـد     إعداد الموازنات هو إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات؛ وتمثل موازنة المبيعات ا          

  .عليه في إعداد باقي الموازنات الفرعية األخرى

  II-2-1- مفهوم و أهمية موازنة المبيعات:  
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جات ، و تحقيـق أربـاح       مشروع تجاري أو صناعي في بيع منت       يتمثل الهدف األساسي ألي     

ن السلع المنتجـة    مناسبة و لكي يتمكن المشروع من تحقيق هذه األرباح البد له من بيع كمية مناسبة م               

األولـى  أو المقتناة بأقل تكلفة ممكنة، و لذلك، يعتبر التنبؤ بالمبيعات وإعداد موازنة المبيعات الخطوة               

 بالمبيعات و إعـداد الخطـط       ؤيعتبر التنب ، إذ   - الوظيفية - خطوات إعداد موازنة العمليات الجارية     نم

نات الفرعية األخرى ذات العالقـة المباشـرة و         المعيارية الالزمة لها مدخال إلعداد الكثير من المواز       

و غيرهـا مـن     ... موازنة المشتريات و اإلنتاج و تكاليف التـسويق       : القوية بمبيعات المشروع مثل     

  .الموازنات الفرعية التي تتأثر باإليرادات المحققة من المبيعات

خالل فترة الموازنة،   ها تقدير كمي و قيمي للمبيعات المتوقعة        نأ وتعرف موازنة المبيعات على   

  .مقسمة إلى فترات شهرية و ربع سنوية، تبعا لألقسام المختلفة،أو المنتجات أو مناطق البيع

و يعتبر التنبؤ بالكميات المباعة ذو أهمية كبيرة أكثر من التنبؤ بسعر البيع، ألن السعر يـتم تحديـده                       

  16:في الغالب بحسب

  )الوضعية التنافسية(السوق -

  ين و قواعدمحدد بقوان -

  )القيمة التنافسية للمنتوج عالية. أو االحتكارفي حالة (المؤسسة  -

فنجاح نظام الموازنات التقديرية يعتمد إلى حد كبير على مدى دقة التنبؤ بالمبيعات، و لهذا البد                

 .       قةمن إتباع األساليب العلمية في عملية التنبؤ بالمبيعات حتى تكون التقديرات على درجة عالية من الد

  . و الشكل التالي يوضح العالقة بين التنبؤ بالمبيعات و موازنة المبيعات مع باقي الموازنات

  

  

  

  

  

  

  .ةالرئيسي تأثير التنبؤ بالمبيعات على الموازنات -05.2-الشكل

                                                 
16 [M-Gervais, 1987] p 38  
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 بؤ بالمبيعاتالتن

 موازنة المبيعات

  
  

  موازنة اإلنتاج 
 و المخزون

  
  

موازنة نفقات 
 التوزیع

  
  

  الموازنة المالية
  و اإلداریة

  
موازنة تكلفة 

 اإلنتاج

  
موازنة نفقات 

 البيع

  
موازنة نفقات 
  اإلعالن
  و الترویج

موازنة 
المواد 
 المباشرة

  
موازنة 
العمالة 
 المباشرة

موازنة 
نفقات 

 غير جاإلنتا
 المباشرة

  الـمــوازنــة الـنـــقـدیــة

 الموازنة الرئيسية و القوائم المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  66ص ] 1999سونيا البكري،:[المصدر

  

II-2-2-إعداد موازنة المبيعات  :   
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ع تقديرات للمبيعات البد أن يتبعه موازنة للمبيعات، و تعد موازنة المبيعـات إمـا علـى                 وض

 أو مناطق البيع أو الفترة الزمنية، أو على أساس هـذه األسـس               أوالعمالء  أو األقسام  المنتجاتأساس  

  :و نتعرض فيما يلي لبعضها     . مجتمعة

  

  17: مراكز المسؤوليةحسب -1 

 هـل لـه     ( يسمح بتحديد مسؤولية كل إطار تجاري        ةيض الجيد للمسؤولي   أن التقسيم أو التفو   

معرفة هذه األعباء يتطلب   .)أعباء ضمن موازنة مداخيل، موازنة أعباء، أو موازنة المداخيل و األعباء          

النـسبة للمركـز و     األعباء المباشرة ب   معرفة أي منها تستعمل مباشرة من طرف هذا المركز أو غيره          

و تلك المصاريف التي ال يمكـن حـسابها إال عـن طريـق المفـاتيح األساسـية                  .هرفالمراقبة من ط  

  .  )المصاريف غير المباشرة بالنسبة للمركز و غير المراقبة من طرفه(للتوزيع

  

   :على أساس موسمي أو الفترة الزمنية -2

 الفتـرة  ياراختأن المبيعات ال تباع مرة واحدة خالل السنة، و لكن تباع على فترات مختلفة، و           

فال توجد مؤسسة تنتظر إلى أخر السنة حتـى تراجـع تقـديراتها             .   المراقبة للمؤسسة  احتياجاتتمليه  

التجارية، ولكن كلما كانت المراقبة دورية كلما أدت إلى زيادة التكاليف، لهذا، البد من تحديـد فتـرة                  

نـاخ  م ال التقاليـد و  العادات و    و إمكانيات المؤسسة،هذا من جهة، و من جهة أخرى              مناسبة تتناسب 

، حيث تختلف الكمية المباعة من بضاعة معينة من موسم إلى أخر،            المستهلكينالخ تؤثر على سلوك     ...

 .-كاألعياد مثال–و من شهر إلى أخر، كما قد ترتفع في أيام معينة 

 لتحديد هـذه     يدعى بالتغيرات الموسمية، لهذا تحلل المبيعات السابقة       االختالفهذا التفاوت و     "

، و يستخرج متوسط التغيرات الموسمية فـي شـكل          حدا على   بضاعةالتغيرات الموسمية لمبيعات كل     

  .  18"نسب مئوية حيث يمثل الموسم نسبة مئوية من مبيعات السنة 

       :على أساس المنطقة الجغرافية-3

منطقة ألخرى   يختلف من    االستهالكمن الضروري توزيع المبيعات على أساس المناطق ألن         

 يمكن أن   ا م معرفةنظرا للتوزيع السكاني المختلف، و المستوى االقتصادي و االجتماعي لكل منطقة،و            

يباع في كل منطقة يجب دراسة توزيع المبيعات لذلك المنتوج في السنوات الماضية، مع األخذ بعـين                 

 : العوامل التاليةاالعتبار

                                                 
17 [M-Gervais, 1987] p 55  
 .34ص ] 2001محمد فرآوس، [ 18
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  . الديمغرافينسبة توزيع السكان على المناطق، و النمو -

 .سكان المناطق المختلفةالمستوى االقتصادي و االجتماعي ل -

 .الخ.. عدد الشركات و حجمها و العاملين فيهااالعتباربالنسبة للمنتجات الصناعية تؤخذ بعين  -

       و الهدف من هذا التوزيع يتمثل في حساب و قياس النتائج المحصل عليها من كـل منطقـة                  " 

   19."هالت و المجهودات التي قام بها الباعة في هذه المنطقةو مقارنتها بالمؤ

  

  : المنتجات على أساس -4

       إن الهدف من هذا التوزيع هو تمكين المؤسسة من متابعة و تقييم تطور مبيعات كل منتـوج،                

و الطريقة المتبعة في التوزيع هي إما التوزيع حسب السنوات السابقة أو حسب أهمية هامش الـربح،                 

 التي تحقق هامش ربح كبير و تشجعه، و التقليـل مـن بيـع               المنتجاتحيث تعمل المؤسسة على بيع      

 يساعد  المنتجاتكما أن التوزيع على أساس      .  التي لها هامش ربح ضعيف أو يصعب تسويقه        المنتجات

  . القديمةالمنتجات الجديدة على مبيعات المنتجاتعلى معرفة مدى تأثير 

  

  :    موازنة المجموع  -5

يمكن القول أنه ال يجد تصميم موحد صالح لكل المؤسسات، لذلك بإمكان كل مؤسسة تـصميم                

  :  التاليةالنقاطوعموما تحتوي موازنة المبيعات على . الموازنة حسب ما تراه مناسبا

  .توزيع المبيعات حسب المنتوج -

  .تقدير المبيعات بالكميات و القيمة و سعر البيع -

  .توج توزيعا موسميا و حسب المناطقتوزيع مبيعات كل من -

  

II-2-3-الرقابة على المبيعات  :  

  

حتى نقوم بعملية المراقبة البد من مقارنة البيانات الموازنة مع النتائج المحققـة فعـال، هـذه                 

المقارنة تكون دورية عن طريق أعداد مجموعة من التقارير التي تبين فيها المبيعـات الفعليـة لكـل                  

و تختلف هذه التقارير من مؤسسة لألخرى حـسب النـشاط و            .و نوع من المنتجات   منطقة، و فصل،    

  .حاجاتها للتقرير، و أيضا حسب نسبة الهامش المسموح به

                                                 
19 [M-Gervais, 1987] p 57 
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    :الموسميةالرقابة  -1

 المبيعات في فترة معينة من السنة في منطقة معينة أو جميع المناطق،             انخفضتإذا حدث و أن     

د في تلك المناطق؛ و لكن إذا كان حجم المبيعات ضعيفا في فترة زمنية              فيمكن إرجاع السبب إلى الركو    

معينة من السنة على مستوى وكيل أو ممثل بيع واحد، أو عدة ممثلين، ففي هذه الحالة على اإلدارة أن                   

  . بهامقطوعة،و عدد الزيارات التي يقمواتراقب الممثلين و ذلك برقابة المسفات ال

   

     :الرقابة الجهوية-2

 العام في الناطق األخـرى،      االتجاهإذا كان االتجاه العام للمبيعات في منطقة معينة يختلف عن           

و تنـصب   . ، لتصحيحه و تجنب الوقوع فيـه مـستقبال        االختاللفإنه يستوجب البحث عن أسباب هذا       

: ليـة أو داخ . كاإلضرابات أو الركـود المحلـي     : خارجيةاألسباب قد تكون    . الرقابة على وكالء البيع   

 .كنقص التموين أو عدم كفاءة رجال البيع و الممثلين

   

    :الرقابة على المنتوج-3

كـالركود، و ضـعف أداء   :  األسباب األخـرى   نبمعزل ع هنا تقوم المؤسسة بمراقبة المنتوج      

 مبيعات المنتوج بصفة عامة أو بدأت في التناقص؛ فعلـى  انخفضتو هذا في حالة ما إذا   . رجال البيع 

  هذه الحالة اإلسراع في تغيير السياسة البيعية المتبعة،كأن توقف إنتاجه  فيالمؤسسة

   أو تغيير سعر البيع، أو أنترفع من النوعية خصوصا إذا كانت هناك منافسة للمنتوج، 

 . إضافيةإشهارأو القيام بحملة دعاية 

 

II-2-4- شكل موازنة المبيعات :  

  

زنة المبيعات تقديراتها الخاصـة بكميـات الـسلع و          من الناحية العملية، يجب أن تظهر الموا      

 حتى تسهل عملية تقييم األداء و الرقابة على التنفيذ، حيث أن تقـدير المبيعـات   حداأسعارها كل على   

بقيم نقدية إجمالية ال يمكن المؤسسة من معرفة السبب في الفرق، هل هو ناجم عن الفرق في الكمية أو                   

و ناجم عنهما معا؛ هذه الفكرة تنطبق على كل نظـام الموازنـات، فـي               ناجم عن الفرق في السعر، أ     

و أنـواع الـسلع و المنـاطق     موازنة المبيعات يجب أن توزع تقديرات المبيعـات حـسب األشـهر    
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 الكمية و السعر و القيمـة       (، وعليه، يمكن إعداد موازنة المبيعات مبوبة وفقا ألنواع السلع         ...الجغرافيا

وفقا للتوزيع الجغرافي   ة ، أو مبوب  )لكل سلعة 

  .لفترات الموازنة البيع، أو وفقا    لمناطق

 علـى   مؤسـسة و  و يتوقف إتباع إحدى هذه الطرق دون غيرها على الظروف الخاصة بكل             

  . طريقة البيع المتبعة

  . المنتجات و المناطق موازنة المبيعات حسب-01.2-الجدول

  

  

  

  

  

  79ص ] زيف كحالة، رضوان حلوة حنانجبرائيل جو:[المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موازنة مبيعات المنطقة س حسب الفترة الزمنية-02.2-الجدول

  اإلجمالي  المنطقة ص  المنطقة ع  المنطقة س
  المنتج

  قيمة  آمية  قيمة سعر  آمية  قيمة  سعر  آمية  قيمة سعر  آمية

  أ

  

  ب

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 المجموع

  بالمنتج     أالمنتج 
  الزمنية الفترة

  قيمة  آمية  قيمة  آمية
  اإلجمالي

  الربع األول

  الربع الثاني

  الربع الثالث
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  .80نفس المصدر السابق ص 

 

II-2-5-20) المبيعات( تحليل االنحرافات على رقم األعمال :  

  

، إال أنـه    االنحرافاتليل   في تح  على رقم األعمال ال يمثل عنصرا أساسي      رغم أن االنحراف    

يمكن أن يأتي ببعض الفائدة على مستوى اإلنجاز التجاري، و يجب مع ذلك أن يكون موضع تفكيك جد          

ت في حالة منتوج واحد، عنه فـي حالـة          انحرافو يختلف حساب اال   . ابال لالستغالل دقيق حتى يكون ق   

بين رقم األعمال الفعلي و رقم األعمـال        نحراف الكلي يمثل الفرق     لتين اال و في كلتا الحا   . عدة منتجات 

                               E/CA = CAr – CAb. ) المأخوذ من الموازنة(  التقديري

CAr:عمال الفعليرقم األ.  

CAb :عمال التقديريم األ .  

E/CA :نحراف على رقم األعمالاال.  

نحـراف علـى    على الـسعر و اال    اف على رقم األعمال إلى االنحراف       نحر اال -تقسيم-ويمكن تجزئة 

  .الكمية

  :   في حالة منتوج واحد •

  :و يحسب بالعالقة التالية. نحراف على السعر يثمن أو يقيم الكمية الفعليةاال -

E/P = (Pr – Pb)Qr                                                                   

  

Pr :السعر الفعلي.  

                                                 
20 [Patrick Boisselier, 1999] p 325 

    الربع الرابع

            المجموع
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 تقديريةموازنة الال                   :  الفصل الثاني

Pb :السعر التقديري.  

Qr :لكمية الفعليةا.  

  :ويحسب بالعالقة التالية. نحراف على الكمية يقيم بالسعر التقديرياال -

E/Q = (Qr – Qb)Pb                                                                 

Qb :الكمية التقديرية.  

  

لكل منتوج  نحرافات  لة عدة منتجات عن طريق حساب اال      ستخدام هذه الطريقة في حا    و يمكن ا  

 على هامش الربح هو أكثر إرشـادا لنـسبة          االنحرافات أن حساب أو تفصيل      انشير هن و   .على حدى 

 على هامش الربح ال يكون حاضرا بسرعة مثل         االنحرافاتإال أن تحليل    . مساهمة كل منتوج في الربح    

  . على رقم األعمالاالنحرافتحليل 

الكلي لرقم األعمـال للعديـد مـن المنتجـات           االنحرافعند حساب   : في حالة تعدد المنتجات    •

يعطي الصورة الحقيقة لوضعية المؤسسة ألن تحقيق الهدف قد           ال االنحرافمجتمعة، فإن هذا    

 االنحـراف يكون نتيجة لمنتوج واحد له أداء حسن دون البقية، في هذه الحالة البد من تجزئة                

  :يالكلي بطريقة تختلف عن السابقة؛ هذه التجزئة هي كالتال

  

  : على الحجم الكلياالنحراف -

E/VG = (QTr – QTb)Pmb                                                                

QTr:الكمية الكلية الفعلية.  

 QTb:الكمية الكلية التقديرية.  

Pmb : متوسط السعر التقديري و يساوي(CATb/QTb)  

  

  : ) المزيجافانحر( على مكونات المبيعات االنحراف -

E/CV = (Pmp – Pmb)QTr                                                                           

                                                                   

 

Pmp:Prix moye préétabli  مسبقاالموضوع متوسط السعر     .  

  .م األعمال المعياري للمبيعات الفعلية على الكمية الكلية الفعلية من قسمة رقانطالقاو يحسب 

[(Qr1*Pb1) + (Qr2*Pb2) + ………..] / (Qr1 + Qr2 + ……..)                  
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 تقديريةموازنة الال                   :  الفصل الثاني

                            :المصدر:  على رقم األعمالاالنحرافالجدول التالي يوضح تجزئة 

  .عمالتجزئة االنحراف على رقم األ: -09.2-الشكل

 p 327 [Patrick Boisseier, 1999]:المصدر

  

التي تسعى إليها، وأنها أفـضل      دارة، تساعدها على تحقيق األهداف      إن الموازنة أداة في يد اإل     

 الكفاية والفاعليـة    أسلوب، قدمته العلوم المحاسبية واإلدارية، يمكن استخدامه في تحقيق أقصى درجات          

  . في المنشأة

لمبيعـات، و ذلـك ألن التنبـؤ        إعداد موازنة المبيعات يعتبر أكثر من مجرد تنبؤ بهـذه ا           و  

 سلبيا في حين يجب أن تعكس موازنة المبيعات صورة شاملة و واضحة             -في الغالب -عات يكون بيبالم

 ترغب اإلدارة القيام بها للتأثير على األحداث المقبلة، و ينبغي على اإلدارة الناجحة أن               يللتصرفات الت 

 االسترشـاد  يمكـن  بح قبل إعداد الموازنة و ذلك حتىلرتستخدم تحليل العالقة بين التكلفة و الحجم و ا  

بنتائج هذه الدراسة في إعداد موازنة المبيعات، إذ تعتبر دراسة العالقة بين التكلفة و الحجم و الـربح                  

  . المترتبة على السياسات اإلدارية البديلةاآلثارأساس عملية تخطيط األرباح و تحديد 

  

  

  

 CA – CAاالنحراف على رقم األعمال 

  االنحراف على الكمية حسب المنتوج

االنحراف على السعر حسب 

  المنتج

االنحراف على مكونات 

  المبيعات

  

  المنتجاتالعديد من 

  ياإلجمالاالنحراف على الحجم 

  

  جاتالعديد من المنت

  مسؤولية مصلحة التجارة
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-1-III سنلغاز"  التعريف بالشركة الوطنية للكهرباء و الغاز:"  

  
1-1-IIIنظرة عل تطور شركة سونلغاز  :  

  

قررات الحكومـة االسـتعمارية     1947في جوان من سنة           عقب الحرب العالمية الثانية وبالتحديد      

و أ وكلت لهذا المؤسسة مهمة إنتـاج  EGA "ُ"بالجزائر تنمية االقتصادية بإنشاء مؤسسة لتوزيع الطاقة

  .ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز
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   شركة سونلغاز                   دراسة حالة                             :       الفصل الثالث

 كلم لنقـل الكهربـاء      2910 أعيد تشكيل الشبكة باعتماد أسالك كهربائية طولها         1962في سنة         

 وقـدرت   كلم،7200 إلى 1210ت التوتر المتوسط، والتوتر المنخفض لتزويد مدن يصل مداها من         ذا

ـ الطاقة اإلنتاجية للكهر   أما بخصوص الغاز الطبيعي فلم يتم اسـتغالله إال فـي           .  ميغاواط 461: باء ب

 .م في حاسي الرمل1956م بالرغم من اكتشافه في سنة 1961سنة 

 الصادر في الجريدة الرسمية في األول   1969 جويلية   26 من يوم    6959 م      بالمرسوم التنفيذي رق  

 التي  "EGA" أنشئت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز محل كهرباء و غاز الجزائر             1969من أوت   

حلت حسب نفس المرسوم، و قد حدد المرسوم لها مهمة رئيسية تتمثل في االندماج بطريقة منـسجمة                 

خلية للبلد، إن احتكار إنتاج و نقل توزيع و إستراد و تصدير الطاقة الكهربائيـة               في سياسة الطاقة الدا   

كما أن احتكار تسويق الغاز الطبيعي داخل التـراب         . المخصصة لسونلغاز قد عزز من مكانة الشركة      

 . الوطني لجميع أصناف الزبائن تطلب منها إنجاز وتسيير قنوات النقل و شبكة التوزيع

 بإعادة تـشكيل البنيـة      1973  الطلب المتزايد على خدمات المؤسسة قامت في سنة         وبناء على      

 1200 إلـى  1969 ميغاواط سنة 624 للمؤسسة من  قواعدها ومركباتها لتقفز الطاقة اإلنتاجيةتحتية ل

 ، بفضل المراكز الحرارية المتواجدة في كل من عنابة، وهران ، باإلضافة إلـى               1974ميغاواط سنة   

ت الغازية المتواجدة في الجزائر، ارزيو، حاسي مسعود، تقرت ، غردايـة  مـستعملة بـدلك                 المولدا

  . كلم للضغط المتوسط والمنخفض850 كلم لضغط العالي ، و 850خطوطا لنقل يزيد طولها عن 

 طورت المؤسسة خدماتها لتحقيق أهداف المخطط الوطني المتعلق بإعادة تهيئـة            1978وفي سنة        

ـ        1200000بغية تلبية الحاجيات حوالي     الكهرباء   :  مشترك واستحدثت خطوطا جديدة قدر طولها بـ

60000. 

 وضمن برنامج إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لم تفلت سونلغاز هى األخرى            1983وفي سنة          

  :من إعادة الهيكلة لتتمخض عنها ستة مؤسسات فرعية وهى

  . يبين فروع المؤسسة1-3: الجدول رقم 
 أشغال الكهربة

KAHRIF  
 KAHRAKIB ةتركيب البنى التحتية و اإلنشاءات الكهربائي

 KANAGHAZ انجاز قنوات نقل و توزيع الغاز
 INERGA أعمال الهندسة المدنية
 ETTERKIB التركيب الصناعي

 AMC صناعة عدادات الكهرباء واالت القياس والرقابة
  .www.sonelgaz.com.dz/arabe.12/03/2005: المصدر 

  
  "تعتبر سونلغاز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحتكر لحساب الدولة النشاطات التالية 
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   شركة سونلغاز                   دراسة حالة                             :       الفصل الثالث

  .إنتاج، ونقل وتوزيع الكهرباء •
  نقل وتوزيع الغاز •
  :النصوص التي تعني هذه النشاطات هي •
ئيـة   والمتعلق بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربا     1985 أوت   06 المؤرخ في    07-85القانون رقم    •

  :والتوزيع العمومي للغاز وتنظيم هذه المؤسسة مجموعة من النصوص القانونية أهمها
 والدي يقضي بتحويل الطبيعة     14/12/1991 المؤرخ في    475   -91المرسوم التنفيذي رقم     •

       القانونية للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز إلى المؤسـسة العموميـة ذات الطـابع صـناعي     
                 .و تجاري

يؤكد على طبيعـة سـونلغاز       17/12/1995 المؤرخ في    280 - 95المرسوم التنفيذي رقم     •
  .تجاريكمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و

  "02المادة "سونلغاز وضعت تحت الوصاية الوزير المكلف بالطاقة -

  "04المادة "سونلغاز تمنح الشخصية المعنوية و تتمتع باالستقاللية المالية -

ـ                سونلغ  تعاملهـا مـع     ياز تخضع لقواعد القانون العام في عالقتها مع الدولـة و تعـرف كتـاجر ف

  "05المادة"اآلخرين

  :  مهام سونلغاز 06نفس القرار يعرف في مادته رقم 

  .تأمين اإلنتاج، النقل و توزيع الطاقة الكهربائية -

  .تأمين التوزيع العمومي للغاز -

  .ل األسعار، وهذا في ظل مهمتها للخدمات العامةالمحافظة على شروط الجودة و األمن بأق

  :تلتزم بـ" سونلغاز"  بمقتضى االمتياز الممنوح لها من الدولة فان 
تلبية كل طلب على الكهرباء والغاز ضمن الشبكة الموجودة بنوعية وانتظـام فـي الخدمـة                 •

  .وبأمان
ضمن القيام ببرنامج تطوير الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية وخاصـة بـرامج إيـصال               •

  .الكهرباء وتوزيع العمومي للغاز

  :تطبيق العدالة بين الزبائن المشتركين من خالل •

  .التسعيرة المحددة تبعا المراسيم التنظيمية -

  .طاقة العامة التي تحدد الشروط العامة لتوصي وتوريد الددفتر للبنو -

 مرفق كهربائي في المغرب العربي دون منازع ومن بين أكبر المرافـق  أكبر" سونلغاز"وتُعّد    

 ).والمصرّية والكويتّية الّرابعة بعد الشّركات الّسعودّية(الكهربائّية على صعيد العالم العربي 

  

 III-1- 2- الوسائل والثروة:  
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   شركة سونلغاز                   دراسة حالة                             :       الفصل الثالث

وكـذلك  ) اإلنتـاج، النقـل، التوزيـع     (  منشآت     تتكون الثروة الفيزيائية للمؤسسة أساسا من     

مقرات الوحدات، نقاط استقبال الزبائن، مركـز التكـوين، ورشـات           ( المنشـات القاعدية التابعة لها   

  ).الصيانة

  :   الكهرباء-1

 ميغاواط وتتكون من مولدات     2740 مراكز للمحركات البخارية بطاقة إجمالية تقدر بحوالي         07توجد  

  ميغاواط2349بطاقة إجمالية ) (TURBINES A GAZبمحركات غازية 

   ميغاواط 275: مراكز باستعمال الطاقة المائية تقدر) HYDROELECTRIC(مجمع إنتاج •

   ميغاواط   184 في واحات الصحراء طاقتها متواجدةGROUPS DIESEL(مولدات ديزال  •

  . ميغاواط5584 ـمتاحة تقدر ب هناك طاقة إنتاجية إجمالية   ادن

 138تربط مابين   ) لطوكيلو ف 220و60( غط المرتفع       ض من الخطوط ذات ال      النقل شبكة -

 .محطة

ذات الضغط  )  كيلو فولط  5.5و30،10(  ذات الضغط المتوسط     توزيع على الزبائن  الشبكة   -

 . كلم1734677يتكون من ) لطو ف380.220(المنخفض 

  

  : الغــــاز-2

  .ت الضغط المرتفع كلم من القنوات ذا4061شبكة النقل تتكون من  -

 . كلم من القنوات ذات الضغط المتوسط والمنخفض14025شبكة التوزيع تتكون من  -

  

 كيلومتر من شبكات 13500كيلومتر من شبكات النّقل، و 4500 تملك اليوم" سونلغاز"يذكر أن "

 من %59 وتوّزع الشّركة.  مشترك صناعي200 ألف مشترك منزلي وحوالي 200ومليون و التّوزيع،

منـه لالسـتخدام   % 18المنزلي، و منه لالستهالك% 23غازها الطّبيعي على معامل توليد الكهرباء، و

 600اليوم تجهيزات بقـدرة إنتاجّيـة تبلـغ حـوالي     " سونلغاز" في قطاع الكهرباء، تملك. الّصناعي

فتبيع الشّركة   ألف جيغاوات ـ ساعة تقريباً، أما في قطاع الغاز، 22تنتج طاقة بمقدار  ميغاوات، وهي

  65".حوالي ثالثة باليين متر مكّعب في الّسنة

  

III -1-3-الهيكل التنظيمي العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز :  

                                                 
65  18/02/2006.www.arabecomomsult.com/algeria/eletco.htm ;.  
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 نظرا ألهمية خـدماتها المقدمـة       ة اعتمدت الشركة في تنظيم هيكلها على األسلوب الالمركزي       

أهم المديريات التـي تحويهـا المؤسـسة    واتساع رقعتها الجغرافية على مستوى التراب الوطني ومن         

  :نذكر

 XD مديرية التوزيع الكهرباء والغاز KD مديرية الهندسة

 XG مديرية إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية DAG مديرية اإلدارة العامة

 XS مديرية األمن DOI مديرية التنظيم واإلعالم

 DRH مديرية الموارد البشرية DF مديرية المالية

 DEE مديرية الدراسات االقتصادية CNC  الوطني للحساباتالمركز

  

  .الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز:1-3الشكل رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مصلحة الزبائن بمنطقة التوزيع ورقلة: المصدر
  

  المدير العام

  ةمديرية المالية و الميزاني  مديرية اإلدارة العامة

  مديرية الموارد البشرية  مديرية التنظيم و اإلعالمية

  مديرية الدراسات االقتصادية  رية اإلنتاج و نقل الحساباتمدي

  مديرية نقل الغاز  مديرية الهندسة

  مديرية البحث و التطوير  المركز الوطني للحسابات

  مديرية التوزيع
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     :مهمة وتنظيم مديرية التوزيع -1
  

بتوزيـع الطاقـة الكهربائيـة      "  سونلغاز" لتوزيع للكهرباء والغاز مكلفة في حدود صالحيات        مديرية ا 

  .  والغازية  وإشباع حاجيات الزبائن مع اخذ بعين االعتبار التكلفة ونوعية الخدمة واألمان

 ينوع الضغط العال   تضمن المديرية ضمان التسيير اإلداري واستغالل الشبكات الكهرباء والغاز من         و  

غط الخفيف وتوكل إليها مهمة تطوير الشبكات وصيانتها وكذلك الشأن لـشبكات            ضالضغط المتوسط ال  

   التخطيط العام للشبكاتيلمؤسسة وفنقل الكهرباء كما تساهم في تحديد الساسة التجارية ل

  وتقديم النصائح والمساعدة لهم وهذا صمن إطارالزبائن (Raccordement)وضمان تسيير وإيصال

  . يقرره دفتر البنود العامة ما

   الهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع-2-3: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

                     
  وحـدة التوزيــع

  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 

 اإلدارة العامة

 ءكهرباالتقنيات وتوزيع ال
 

  التوزيعمديرية

 التنظيم واألنظمة

 العالقات التجارية

 لــــــــةج بور ق.م

  ج.م
  بجاية

التقنيات وتوزيع الغاز

المستخدمين والتكوين

المخططات والتسيير

تموين السوق والمحزون

ج.م
الشلف

  ج.م
وهران

  ج.م
سطيف

  ج.م
  عنابة

  ج.م
قسنطينة

  ج.م
زائرالج

  ج.م
دةيالبل
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  مصلحة الزبائن بمنطقة التوزيع ورقلة: المصدر
  

  :- منطقة التوزيع ورقلة-يع ورقلة مهمة و تنظيم المديرية الجهوية للتوز-2
  

  :تكمن مهمة منطقة التوزيع ورقلة فيما يلي

  :ضمان و في أحسن الظروف التقنية واالقتصادية ما يلي •

  تسيير شبكة الكهرباء و الغاز -

 .تسيير المشتركين و الموصلين بهذه الشركة -

 .دراسة و تطوير و إنجاز الشبكات و األشغال -

  .نشاطات مراكز التوزيعتقديم المساعدة و الدعم ل •

  :هذه المهمة تخول لها الصالحيات التالية

  :السهر على صيانة و تطوير و في أحسن الظروف التقنية و االقتصادية مايلي •
  .شبكات الكهرباء و الغاز -
 .الوسائل الضرورية للتدخل على مستوى الشبكات -

 لشبكة قادرة على إشباع      من خالل التصور الجديد    ك ضمن إطار تطوير المنطقة، وذل     طاالنخرا •

  .حاجيات المستقبلية و ذلك بعد جمع المعلومات من هيئات عمومية

دراسة و إنجاز أشغال التوزيع و ذلك باسـتخدام الوسـائل الخاصـة بالمنطقـة أو الوسـائل                   •

 .الخارجية

 . و المنازعاتةتمثيل الشركة لدى السلطات و اإلدارات و في القضايا القانوني •

 . و الربط بين نشاطات مراكز التوزيعتنشيط المراقبة •

 .تنشيط و إعداد برامج إيصال الكهرباء على مستوى الوالية •

تقـرت، حاسـي    ( علما أن هذه المديرية تشرف على توزيع الكهرباء لمدن وواليات المنطقـة           

 عن طريق وكاالتهـا   ) مسعود، ورقلة، جانت ، الليزي ، غرداية، االغواط ، بسكرة ، الوادي، تمنراست            

  .أو مراكزها المتواجدة في المناطق المذكورة
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  .الهيكل التنظيمي لمنطقة التوزيع ورقلة3-3 : رقمالشكل

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مصلحة الزبائن بمنطقة التوزيع ورقلة: المصدر 

منطقة التوزيع -المديرية الجهوية للتوزيع ورقلة

  -ورقلة

  مديرية الوقاية و األمن  مديرية تقنيات توزيع الكهرباء

  رية التجارةمدي  مديرية تقنيات توزيع الغاز

  مديرية المالية و المحاسبة  مديرية توصيل الكهرباء

  مديريةالمستخدمين  مديرية الوسائل

  مركز غرداية  مركز األغواط

  مركز الوادي  مركز بسكرة

  مركز ورقلة  مركز تمنراست
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III -1-4-بعض التحوالت الحاصلة في سونلغاز :  

  
و الترقيـة الـصناعية،      في إطار إستراتيجيتها في إعادة المركزية المتعلقة بمهنتها األساسـية          -

عددا من النشاطات المحيطة تحت شكل فروع، تتضمن شـركاء و متعـاملين              مت سونلغاز ظن

  : و يتعلق األمر تحديدا بـ جزائريين و أجانب

TRANSMEX :شركة للنقل واإليداع االستثنائي للمعدات الصناعية والكهربائية.  

MEI:الصناعية  صيانة التجهيزات .    

Transfo Centre  :تصليح محوالت الجهد المتوسط والجهد المنخفض.  

 Transfo Est  :ح محوالت الجهد المتوسط والجهد المنخفضتصلي.  

Transfo Ouest  :تصليح محوالت الجهد المتوسط والجهد المنخفض.  

INFO-SAT  :مطبعة.  

 MPVA  : الجزائر/ حظيرة صيانة السيارات.  

MPVO  : وهران/ السيارات حظيرة صيانة.  

MPVE  : الشرق/ حظيرة صيانة السيارات.  

MPVS  : الجنوب/ حظيرة صيانة السيارات.  

SPAS  :شركة للمراقبة واألمن.  

ALGESCO  : أمريكية لتصليح العنفات الغازية-شركة مختلطة جزائرية .  

SAFIR  : فرنسية للهندسة واإلنجاز–شركة جزائرية .  

SIMAS  :شركة للميكانيك الثقيل وسخانات الضغط.  

INMA  :شركة هندسة وصيانة.  

ABBESCO  : شركة الخدمات الكهربائيةABB.  

  

سندات للجمهور سواء للخـواص أو الـشركات باسـتثناء الـشركات             إصدار   2005 ماي   22في   -

  66.المالية

                                                 
  23ص ] 2005ماي-أصداء سونلغازأفریل[ 66
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       و ذلك من خالل إنشاء أربعـة مـديريات عامـة للتوزيـع     2006 تفريع التوزيع ابتداء من جانفي     -

 عون وفقا   12000و مراجعة توزيع التنظيم على كل مستوياته و تنصيب المدراء الجهويين وكذا نشر              

  67.يم الجديدلمتطلبات التنظ

     إمضاء اتفاقية لضم مجموعة من الشركات المهيكلة إلى شـركة سـونلغاز             2005 ديسمبر   17 في   -

 حيث أصبحت اليوم ملك لسونلغاز Kahrakib, Kahrif, Etterkib, Kanaghaz et Inergaو هي 

 68(Groupe sonelgaz) ؛ واليوم تدعى مجموعة سونلغاز 100%

  :كل التنظيمي الجديد لسونلغازو الشكل التالي يبين الهي

  
  
  

                                                 
  .إصدارات سونلغاز 67 

[Fédération ]P 1 68   
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  . الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة سونلغاز-4-3: الشكل رقم

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .www.sonelgaz.com.dz/arabe.12/03/2005: المصدر 

األمين العام

 مديرية المالية ةمديرية الموارد البشري

مجلس اإلدارة

 الرئيس المدير العام

 ممثل المهام الرئيسية الفروع والمشاركة

 تمدیریة مراقبة الحسابا

 مديرية البحث التنمية

مديرية التوزيع 
  طقة الجزائرلمن

مديرية التوزيع 
  الغربلمنطقة

مديرية التوزيع 
  الشرقلمنطقة

مديرية التوزيع 
 الوسطلمنطقة 

 شبكة نقل الغاز فرع مسير شبكة نقل الكهرباء فرع مسير تاج الكهرباءفرع إن

المديرية العامة للتنمية 
 ظمة المعلوماتيةاألن
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III-2-هة للقطاع العائلي  نمذجة مبيعات الكهرباء الموج :  
  

1-2-III-تحليل السلسلة الشهرية لمبيعات القطاع العائلي  :  
    

  : كمية المبيعات الشهرية من الكهرباء الموجهة للزبائن العاديين-02-03الجدول رقم 
  

1995:01   49.64500  48.23700  42.28900  46.96700  46.45900  43.94700 
1995:07  56.62200  59.72900  54.34700  66.41700  57.88300  41.47000 
1996:01  45.51900  51.24100  42.31400  43.92800  50.70200  45.27900 
1996:07  64.07400  67.48900  50.88700  66.49500  59.54400  36.65900 
1997:01   51.82800  56.74300  36.48600  47.40800  48.00200  38.95900 
1997:07   62.29700  72.26900  56.18600  74.08300  69.85800  37.37800 
1998:01  53.13200  55.32800  38.98100  51.47000  54.36400  40.09300 
1998:07  64.56100  74.74700  54.05400  79.98000  71.57100  44.15100 
1999:01  59.03100  62.54900  44.33600  59.28800  61.08800  46.50600 
1999:07  80.04000  92.26800  65.16800  87.20000  76.52700  52.76100 
2000:01  68.88900  71.54900  44.58600  63.68700  67.95100  48.20800 
2000:07  79.22100  90.25200  61.87600  88.23100  80.81100  49.95800 
2001:01  69.30500  75.45600  46.71200  68.17400  69.10400  53.04200 
2001:07  87.36700  105.3960  67.86100  114.8770  96.41200  54.76100 
2002:01  79.33600  80.59800  49.02600  74.96500  75.79200  52.72600 
2002:07  97.16000  107.5620  76.65300  107.3730  88.33600  57.96100 
2003:01  83.09700  82.34600  56.87300  81.49700  79.04200  64.18100 
2003:07  110.9020  119.0650  88.04800  121.1750  101.7060  62.12400 
2004:01  94.23900  89.29800  63.50200  87.23500  82.79700  66.28400 
2004:07  112.1580  119.9260  89.98600  132.4170  114.7830  68.80700 

  سونلغازلشركةلالمصلحة التجارية : المصدر
 
   : دراسة وصفية لبيانات السلسلة-1

السلسلة الموجودة لدينا تتمثل في المبيعات الشهرية للكهرباء ذات التوتر المخفـض الموجهـة              

 مشاهدة ممتـدة مـن      120 ورقلة و المقدرة بالجيغا وات و المحددة ب          ةللقطاع العائلي الخاصة بمنطق   

  1997سجلت في سـنة     )36.486(و قيمة دنيا  )68.34585(، بمتوسط 2004 إلى ديسمبر    1995ي  جانف

 عن متوسطها بانحراف معياري     ة،و تتشتت قيم هذه السلسل    2004في سنة   ) 132.417(و قيمة قصوى  

 السلسلة، عدد المـشاهدات     ت،وهو ما يعطينا فكرة حول درجة عدم تجانس مستويا        21.556044قدره  

  .فتراض أن السلسلة تتبع توزيعا طبيعيا و بالتالي تشخيص النموذج على أحسن وجههذا  كافي ال

  : الجدول في المنحنى التاليلويمكن تمثيل البيانات السلسلة من خال
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  . الخام السلسلةللزبائن العادينمنحنى مبيعات الكهرباء الموجهة  – 05-03 : رقمالشكل

20

40

60

80

100

120

140

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

AO
  

  .02-03رقم  من بيانات الجدول  انطالقاEVIEWSبرنامج : المصدر
  

  :بالتدقيق في المنحنى نالحظ

  .اتجاه عام متنامي

  .توتر متزايد مع الزمن

  .وجود تذبذبات متمثلة في تقعرات و نتؤات

هذه التذبذبات ناتجة عن اختالف الكميات المباعة من الكهرباء من فترة إلى أخرى كما نالحظ               

س الوتيرة كل سنة مع اختالف الوتيرة التي تزداد بها من سـنة             أن هذه التذبذبات تتكرر بانتظام و بنف      

 في كل سنة يكون في الشهور الصيفية، و القـيم           ة جليا أن المستوى األكبر للسلسل     رإلى أخرى، ويظه  

الصغرى توافق أشهر الشتاء، و هذا بديهيا ألن معطيات السلسلة تخص منطقة الجنوب الشرقي التـي                

 ارتفاع الطلب على الكهرباء خالل هـذا الفـصل          ر ما يفس  اارة صيفا، وهذ  تتميز بارتفاع درجة الحر   

  الخ...نتيجة الستخدام المكيفات و المراوح الكهربائية و مضاعفة استخدام الثالجات

زيادة عدد السكان عامة،    : أما ارتفاع وتيرة استهالك الكهرباء من سنة إلى أخرى فنرجعه إلى          

لقول أن فئة الشباب هي أكثر استهالكا للكهرباء منهم فـي فئـة             حيث يمكن ا  –و نسبة الشباب خاصة     

 فـي اسـتعمال     ةالزيـاد -، ارتفاع مستوى المعيشة عموما و كذا المستوى الثقافي        -األطفال و الشيوخ  

  .   -اآلالت الكهرومنزلية و األجهزة الكهربائية كالحواسب

  .كبة االتجاه العامهذه التغيرات تؤشر لنا على إمكانية وجود مركبة موسمية  و مر
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  : السلسلةة الكشف عن طبيع-2

نـستعين بالمتوسـط الحـسابي و       ) جدائية أو تجميعية    ( من أجل الكشف عن طبيعة السلسلة       

  .االنحراف المعياري للسلسلة الخام

  
  :اختبار تجانس المتوسط -أ
  

 . اختبار تجانس المتوسط03-03: الجدول رقم
Test of Homogeneity of Variances 

AO  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,006 9 110 ,045 
 SPSS من برنامج مستخرج:المصدر

  
  مقارنـة –من خالل معطيات هذا الجدول يمكننا اختبار تساوي متوسطات بين السنوات عامة 

Levene       2.006 وهذا عن طريق إحصائية المـساوية لــ          - كل السنوات وليس كل سنتين على حدا 

   .0.045 و مستوى األهمية  110 و 9:ةبدرجتي حري

  
  :صيغة االختبار

ji

n

XXjiH

XXXH

≠∧∃

===

/:

....:

1

210  

  :القرار
   إذا كان مستوى األهمية اكبر منα نقبل فرضية العدم أي تساوي المتوسطات، 

 و إذا كان مستوى األهمية أقل من و لـدينا           α.69 المتوسطات  نقبل الفرضية البديلة أي عدم تساوي      

 و بالتالي نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلـة إذا عـدم تـساوي                0.05 اقل من  0.045: هنا

   .المتوسطات بين سنوات الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ]2004أبراهيم الحكيم، [  69
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  : اختبار تجانس التباين-ب
  

 .تباين جدول تحليل ال04-03: جدول رقمال
ANOVA  

AO 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 24758,790 9 2750,977 9,910 ,000
Within Groups 30536,112 110 277,601   

Total 55294,901 119    
  SPSS برنامج مستخرج من :المصدر

  :يغة االختبار التاليةمعطيات هدا الجدول تهدف إلى اختبار تجانس التباين من خالل ص

 
ji

n

jiH

H

δδ

δδδ

≠∧∃

===

/:

.....:

1

20 1                                                                 

 نقبل فرض العدم القائل بتجانس التبـاين بـين          αأكبر من ) األهمية( إذا كان مستوى المعنوية     

  .                  السنوات

 وعليـه نقبـل     0.05دول مستو األهمية مساوي للصفر، و هي أقل من مساوية ل          لدينا من الج  

  . الفرضية البديلة أي عدم تجانس التباين

الجدول التالي يقارن بين متوسطات كل سنة مع باقي الـسنوات موضـحا زمـن بدايـة االخـتالف                   
  . المتوسطات
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 70نوات لمقارنة مختلف متوسطات الس05-03: جدول رقمال
Multiple Comparisons  

Dependent Variable: AO  
Bonferroni 

95% Confidence Interval 
(I) 
D 

(J) 
D 

Mean Difference       
(I-J) 

Std. 
Error Sig. Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

1996 -,842750 6,801973 1,000 -23,62314 21,93764 

1997 -3,123250 6,801973 1,000 -25,90364 19,65714 

1998 -5,701167 6,801973 1,000 -28,48156 17,07922 

1999 -14,395333 6,801973 1,000 -37,17572 8,38506 

2000 -16,766750 6,801973 ,6860 -39,54714 6,01364 

2001 -24,537417(*) 6,801973 ,0210 -47,31781 -1,75703 

2002 -27,789167(*) 6,801973 ,0040 -50,56956 -5,00878 

2003 -36,336500(*) 6,801973 ,0000 -59,11689 -13,55611 

1995

2004 -42,284500(*) 6,801973 0,000 -65,06489 -19,50411 

 SPSS من برنامج مستخرج:المصدر
  

 مع باقي السنوات أن االختالف في المتوسطات بدأ         1995 سنة    متوسط نالحظ من خالل مقارنة   

و يرجع هذا إلى أن أثر تغير السياسة البيعية للمؤسسة و كـذا التوسـع               . 2001هر إبتداءا من سنة     يظ

 .2001العمراني في المنطقة لم تظهر مباشرة في السنوات الموالية ولكن تأخر إلى سنة 

ن إال أن    تغيرات في الكميات المباعة من الكهرباء الموجهة للزبائن العاديي         دو ال يمكن القول أنه ال توج      

 .      هذا االختالف بسيط ال يأخذ بعين االعتبار إحصائيا

 لها متوسطات مختلفة من فترة إلى أخـرى و تبـاين مختلـف              و عليه نستنتج أن البيانات المتعلقة ب      

  .كذلك،وهذا يدل على أن السلسة جدائية أي أنها غير مستقرة؛ و الشكل التالي يوضح ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  04:  باقي الجدول مدرج في الملحق رقم  70
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 . منحنى بياني للمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسلسلة الخام-06-03: الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 03: الملحق رقمانطالقا من بيانات  EVIEWSبرنامج : المصدر
  

" حالة عدم تجانس التباين   "من الشكل أعاله نالحظ أن االنحراف المعياري غير مستقر في وحدة الزمن             

  .وذج جدائي سلسلة لها نمFSMإذا السلسلة 

  

2-2-III-دراسة استقرارية السلسلة  :  

  

  : اختبار استقرار السلسلة-1

للكشف عن استقرارية أو عدم إستقرارية السلسلة الزمنية نستخدم االختبارات التي تطرقنا لهـا              

 هذه االختبارات لزيادة التأكد ألن عدم استقرار السلسلة واضح من خـالل             منستخد-في الفصل األول،    

  . البياني لها و كذا جدائيتهارسمال

  

 -معدومةkp دالة االرتباط الذاتيتتكون السلسلة مستقرة إذا كان معامال  :دالة االرتباط الذاتي •

 و الشكل التالي يبين شكل دالـة االرتبـاط    k>0 من أجل كل قيمة لـ-تقع ضمن مجال الثقة

  : AOالذاتي للسلسلة الخام 
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      دراسة حالة                                                                                                           

  .AO شكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة -07-03:قم الشكل ر
  

Date: 03/17/06   Time: 13:05           
Included observations: 120       

              

Autocorrelation 
Partial 

Correlation   AC   PAC  Q-Stat  Prob 
              

       .|****   |        .|****   | 1  0.508  0.508  31.716  0.000 
       .|***    |        .|*      | 2  0.395  0.184  51.044  0.000 
       .|*****  |        .|*****  | 3  0.682  0.593  109.30  0.000 
       .|*      |    *****|.      | 4  0.178 -0.661  113.29  0.000 
       .|*      |        .|**     | 5  0.111  0.302  114.87  0.000 

       .|****   |        .|**     | 6  0.479  0.281  144.28  0.000 
       .|*      |        *|.      | 7  0.097 -0.087  145.51  0.000 
       .|*      |        .|**     | 8   0.148  0.266  148.37  0.000 

       .|*****  | .|**     | 9  0.600  0.255  195.86  0.000 
       .|**     |        .|*      | 10  0.296  0.116  207.55  0.000 
       .|***    |        .|**     | 11  0.380  0.260  226.91  0.000 

       .|****** |        .|*      | 12  0.792  0.167  311.99  0.000 
       .|***    |      ***|.      | 13  0.356 -0.326  329.35  0.000 
       .|**     |        *|.      | 14  0.280 -0.104  340.15  0.000 
       .|****   |       **|.      | 15  0.527 -0.250  378.85  0.000 
       .|.      |        .|*      | 16  0.064  0.143  379.43  0.000 
       .|.      |        *|.      | 17  0.019 -0.080  379.48  0.000 

       .|***    |        *|.      | 18  0.332 -0.061  395.31  0.000 
       .|.      |        .|.      | 19 -0.014  0.025  395.34  0.000 
       .|.      |        .|.      | 20  0.053  0.003  395.74  0.000 

       .|***    |        .|.      | 21  0.439  0.004  424.26  0.000 
       .|*      |        .|*      | 22  0.167  0.067  428.41  0.000 
       .|**     |        .|.      | 23  0.252 -0.031  437.99  0.000 

       .|*****  |        .|*      | 24  0.600  0.091  492.91  0.000 
       .|**     |        *|.      | 25  0.212 -0.155  499.85  0.000 
       .|*      |        .|.      | 26  0.162 -0.002  503.92  0.000 
       .|***    |        .|.      | 27  0.368 -0.055  525.23  0.000 
       .|.      |        .|.      | 28 -0.046  0.056  525.56  0.000 
       *|.      |        .|.      | 29 -0.070 -0.016  526.35  0.000 
       .|*      |        *|.      | 30  0.192 -0.066  532.32  0.000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

  

     تختلف معنويا عـن الـصفر،      27 مالحظة الجدول نالحظ أن معامالت دالة االرتباط حتى الفجوة            من

 :و إلثبات ذلك نستعمل االختبارات التالية

  :Ljung-Boxاختبار •

نستعمل هذا االختبار لدراسة المعنوية الكلية لمعامالت دالة االرتباط الـذاتي، و توافـق اإلحـصائية                

 : في الشكل أعاله Q-stat ر أخر قيمة في العمود المحسوبة لهذا االختبا

                                                                32.532373.432
30:05.0 =<= LBX             
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      دراسة حالة                                                                                                           

إذن اإلحصائية المحتسبة أكبر من اإلحصائية المجدولة، و بالتالي نرفض الفرضية االبتدائيـة             

)ة االرتباط معدومة  القائلة بأن كل معامالت دال     )30210 .......: pppH ، و عليه السلـسلة غيـر       ===

  . مستقرة

  :ADFاختبار ديكي فوالر المطور  •

  : للوصول إلى استقرار السلسلة 71نتبع منهجية ديكي فوالر

   3 نقدر النموذج-1

يـار   لمع  الـضئيلة  قيمـة  ذو ال  ج النموذ  من أجل فجوات مختلفة للتأخيرات ، ثم نختار        3النموذج  نقدر  

AKAIKE أو معيارSchwarz    

     
  p حسب قيم  Schwarzو AKAIKE معايير06-03-: الجدو ل رقم 

P DW AKAIKE Schwarz 
0 1.96 5.56 5.63 
4 1.98 4.22 4.39 
6 2.06 3.99 4.20 
7 1.98 4.00 4.24 
8 2.01 3.95 4.22 
9 2.05 3.94 4.23 

12 2.04 3.20 3.58 
13 2.03 3.19 3.59 
14 1.98 3.21 3.64 

 EVIEWSانطالقا من برنامج : المصدر
  

 لهما أقل قيمـة     13 و   12من معطيات الجدول أعاله نالحظ أن النموذجان المقابالن للفجوتين          

    12  ، و نختار نحن النموذج المقابل للفجوة AKAIKEو Schwarz بالنسبة لمعياري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  07:أنظر الملحق رقم 71
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      دراسة حالة                                                                                                           

 AO. للسلسلة ADFتبار  الخ03 تقدير النموذج -08-03: الشكل رقم 

ADF Test Statistic               -1.909592 1%   Critical Value* -4.0460 
  5%   Critical Value -3.4519 
   10% Critical Value -3.1512 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation                      
LS // Dependent Variable is D(AO)              

Sample (adjusted): 1996:02 2004:12                            
Included observations: 107 after adjusting endpoints                      
      

Variable   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
AO(-1) -0.384666 0.201439 -1.909592  0.0593 

D(AO(-1)) -0.178947 0.205794 -0.869544  0.3868 
D(AO(-2)) -0.204819 0.193996 -1.055788  0.2938 
D(AO(-3)) -0.157149 0.179886 -0.873599  0.3846 
D(AO(-4)) -0.288353 0.167868 -1.717737  0.0892 
D(AO(-5)) -0.345242 0.153764 -2.245275  0.0271 
D(AO(-6)) -0.282875 0.142654 -1.982944  0.0504 
D(AO(-7)) -0.374375 0.133252 -2.809520  0.0061 
D(AO(-8)) -0.459150 0.121946 -3.765183  0.0003 
D(AO(-9)) -0.412698 0.115788 -3.564260  0.0006 

D(AO(-10)) -0.470906 0.110918 -4.245534  0.0001 
D(AO(-11)) -0.417114 0.108208 -3.854729  0.0002 
D(AO(-12)) 0.354990 0.102357 3.468151  0.0008 

C 16.37143 8.167435 2.004477  0.0480 
@TREND(1995:01) 0.185860 0.085535 2.172927  0.0324 

      
R-squared 0.962596 Mean dependent var  0.217645 

Adjusted R-squared 0.956905 S.D. dependent var  22.42701 
S.E. of regression 4.655719 Akaike info criterion  3.205526 

Sum squared resid 1994.166      Schwarz criterion      3.580222 

Log likelihood -308.3221 
          

       F-statistic   169.1186 
Durbin-Watson stat 2.047857 Prob(F-statistic)  0.000000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

   

 :من بيانات الشكل أعاله نستنتج المعلومات التالية

)نرفض الفرضية  • )0:0 =bH            ألن   أي أن معامل االتجاه العام يختلف معنويـا عـن الـصفر

0.05<0.0324 .  

1:0(نقبل فرض العدم   • =φH ( ـ     ألنه لد  أقـل   -1.909ينا اإلحصائية المحسوبة و المـساويةل

، عنـد مـستوى معنويـة       -3.151،  -3.451،  -4.046بالقيمة المطلقة من القـيم الحرجـة        

1%,5%,10%  

DS غير مستقرة و هي من النوع  aoولجعل هذا النوع من النماذج مـستقر نجـري     و عليه السلسلة

 ). الدرجة األولى إلزالة االتجاه العامنستعمل الفروق من( الفروق من الدرج األولى 
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      دراسة حالة                                                                                                           

  : إزالة عدم إستقرارية السلسلة-2 

 العام نستخدم الفروق من الدرجة األولـى، نحـصل          ه من أجل إزالة االتجا    :إزالة االتجاه العام    - أ

  daoعلى السلسلة المعدلة

  dao = ao(t)-ao(t-1) 
 DAO المعدلةالسلسلة منحنى – 09-03 : رقمالشكل

- 6 0

- 4 0

- 2 0

0

2 0

4 0

6 0

9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

D A O
  

 : الملحق رقم من بيانات انطالقاEVIEWSرنامج ب: المصدر

  

من مالحظة الشكل نجد أن المنحنى يوازي محور الفواصل ما يدل على غياب االتجاه العام في                

  .أي أن السلسلة غير مستقرة.السلسلة مع بقاء المركبة الموسمية

  .Ljung-Box:وهذا ما تؤكده لنا إحصائية

X² = 43.373 < LB =1144.1     

و عليه السلـسلة    . نرفض فرضية العدم التي تفترض انعدام كل معامالت االرتباط الذاتي         إذن  

  .غير مستقرة

  
   :اختبار ديكي فوالر •

 :03 تقدير النموذج رقم -1

   DAO للسلسلة03 قمنا بتقدير النموذج رقم  )13،........،1،2،3(  من أجل فجوات مختلفة

   11 و وقع اختيارنا على النموذج ذو الفجوة 
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      دراسة حالة                                                                                                           

 DAO للسلسلة ADF الختبار 03 تقدير النموذج -10-03: الشكل رقم 

  
ADF Test Statistic -5.875197     1%   Critical Value* -4.0460 

       5%   Critical Value -3.4519 
        10% Critical Value -3.1512 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(DAO)    
Sample(adjusted): 1996:02 2004:12    

Included observations: 107 after adjusting endpoints   
          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DAO(-1) -6.320129  1.075730 
-

5.875197  0.0000 

D(DAO(-1))  4.793538  0.994802 
 

4.818587  0.0000 

D(DAO(-2))  4.272280  0.907483 
 

4.707836  0.0000 

D(DAO(-3))  3.833278  0.817681 
 

4.687990  0.0000 

D(DAO(-4))  3.288308  0.729856 
 

4.505420  0.0000 

D(DAO(-5))  2.720309  0.643377 
 

4.228170  0.0001 

D(DAO(-6))  2.248691  0.554886 
 

4.052528  0.0001 

D(DAO(-7))  1.716133  0.463148 
 

3.705366  0.0004 

D(DAO(-8))  1.130101  0.374691 
 

3.016086  0.0033 

D(DAO(-9))  0.622646  0.287059 
 

2.169054  0.0326 

D(DAO(-10))  0.090616  0.195918 
 

0.462520  0.6448 

D(DAO(-11)) -0.355141  0.103803 
-

3.421292  0.0009 

C  0.909041  1.083732 
 

0.838807  0.4037 

@TREND(1995:01)  0.025200  0.015636 
 

1.611660  0.1104 
          

R-squared  0.985830     Mean dependent var -0.467523 
Adjusted R-

squared  0.983849     S.D. dependent var  37.15147 
S.E. of regression  4.721499     Akaike info criterion  3.225706 

Sum squared resid  2073.207     Schwarz criterion  3.575422 
Log likelihood -310.4017     F-statistic    497.6871 

Durbin-Watson stat  2.040828     Prob(F-statistic)  0.000000 
 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

) :إختبار الفرضية • )0:0 =bH  

 ، و بالتالي غياب االتجـاه       011<0.05معامل االتجاه العام ال يختلف معنويا عن الصفر ألن          

 .العام؛ هذه النتيجة تقودنا لتقدير االتجاه النموذج الثاني
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      دراسة حالة                                                                                                           

  : 02 تقدير النموذج رقم -2

  :11النموذج المختار هو النموذج الموافق للفجوة 
 DAO للسلسلة ADF الختبار 02 تقدير النموذج -11-03: لشكل رقم ا

  
ADF Test 

Statistic -5.607742     1%   Critical Value* -3.4922 
       5%   Critical Value -2.8884 
        10% Critical Value -2.5809 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(DAO)    
Sample(adjusted): 1996:02 2004:12    

Included observations: 107 after adjusting endpoints   
          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DAO(-1) -5.775527  1.029920 -5.607742  0.0000 

D(DAO(-1))  4.290854  0.952634  4.504202  0.0000 
D(DAO(-2))  3.817633  0.869821  4.388988  0.0000 
D(DAO(-3))  3.426804  0.784394  4.368729  0.0000 
D(DAO(-4))  2.928427  0.700737  4.179065  0.0001 
D(DAO(-5))  2.405605  0.618217  3.891201  0.0002 
D(DAO(-6))  1.979534  0.533635  3.709530  0.0004 
D(DAO(-7))  1.491023  0.445321  3.348200  0.0012 
D(DAO(-8))  0.947439  0.360161  2.630601  0.0100 
D(DAO(-9))  0.486139  0.276599  1.757556  0.0821 

D(DAO(-10))  0.001528  0.189548  0.008063  0.9936 
D(DAO(-11)) -0.397537  0.101264 -3.925732  0.0002 

C  2.359472  0.608885  3.875070  0.0002 
          

R-squared  0.985434     Mean dependent var -0.467523 
Adjusted R-

squared  0.983574     S.D. dependent var  37.15147 
S.E. of regression  4.761449     Akaike info criterion  3.234561 
Sum squared 

resid  2131.111     Schwarz criterion  3.559297 
Log likelihood -311.8754     F-statistic    529.9387 

Durbin-Watson 
stat  2.076677     Prob(F-statistic)  0.000000 

  EVIEWالمصدر مستخرج من برنامج 

00 :أختبار الفرضية • == cH 

   عليه نرفض فرض العدم أي أن معامل الثابت غير معدوم  و0.0002>0.05 لدينا 

  

  :01 تقدير النموذج رقم -3

  .13النموذج المختار هو النموذج المقابل للفجوة 
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      دراسة حالة                                                                                                           

  DAO للسلسلة ADFالختبار 01 تقدير النموذج-21-03: الشكل رقم 

ADF Test 
Statistic -2.061465 1%   Critical Value* -2.5854 

  5%   Critical Value -1.9431 
  10% Critical Value -1.6173 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
LS // Dependent Variable is D(DAO)   
Sample(adjusted): 1996:04 2004:12   

Included observations: 105 after adjusting endpoints  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

DAO(-1) -1.886880 0.915310 
-

2.061465 0.0421 
D(DAO(-1)) 0.433100 0.895059 0.483878 0.6296 
D(DAO(-2)) 0.132985 0.859686 0.154691 0.8774 
D(DAO(-3)) 0.043636 0.792509 0.055060 0.9562 

D(DAO(-4)) -0.152166 0.721654 
-

0.210858 0.8335 

D(DAO(-5)) -0.355238 0.650099 
-

0.546437 0.5861 

D(DAO(-6)) -0.454098 0.576748 
-

0.787341 0.4331 

D(DAO(-7)) -0.633925 0.505008 
-

1.255276 0.2126 

D(DAO(-8)) -0.856414 0.435280 
-

1.967499 0.0522 

D(DAO(-9)) -0.978328 0.365099 
-

2.679624 0.0087 

D(DAO(-10)) -1.139108 0.300863 
-

3.786140 0.0003 

D(DAO(-11)) -1.219494 0.244890 
-

4.979772 0.0000 

D(DAO(-12)) -0.497295 0.192113 
-

2.588553 0.0112 

D(DAO(-13)) -0.161423 0.111194 
-

1.451722 0.1500 
R-squared 0.984812 Mean dependent var -0.352848 

Adjusted R-
squared 0.982642 S.D. dependent var 37.48044 

S.E. of regression 4.937990 Akaike info criterion 3.317483 
Sum squared 

resid 2218.921 Schwarz criterion 3.671344 
Log likelihood -309.1564 F-statistic  453.8917 

Durbin-Watson 
stat 1.992406 Prob(F-statistic) 0.000000 

  EVIEWS من برنامج المصدر مستخرج

1:0إختبار الفرضية  • =φH:     أقل من  ) -2.061465(من الشكل أعاله لدينا االحصائية المحتسبة

   %1عند مستوى معنوية ) -2.5854(القيمة الحرجة 

 .إذن نقبل الفرض العدم وعليه السلسلة غير مستقرة
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      دراسة حالة                                                                                                           

  : إزالة المركبة الموسمية-ب

فتحـصلنا علـى    ).12( ب منا إجراء الفروق من الدرجة إثنى عشر       التخلص من الموسمية تط   

 sdao  sdao= dao(t)-dao(t-12)                                              ةالسلسلة المعدل

  

  السلسلةللزبائن العادينمنحنى مبيعات الكهرباء الموجهة – 13-03 : رقمالشكل

  SDAOالمعدلة

- 2 0

- 1 0

0

1 0

2 0

3 0

9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

S D A O
  

 : الملحق رقمنطالقا من بياناتا  EVIEWSبرنامج : المصدر

 

ـ لسلسلة؛ غير أن هذا غير كافي لـذا  الشكل أعاله تعطي لنا نظرة أولية عن استقرار ا     ستعرض سن

  :ختبار ديكي فوالرال ييلفيما 
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      دراسة حالة                                                                                                           

  :03تقدير النموذج رقم  -1

 SDAO للسلسلة ADFالختبار 03 تقدير النموذج-41-03: الشكل رقم 

ADF Test Statistic -11.47430 1%   Critical Value* -4.0477 
  5%   Critical Value -3.4527 
  10% Critical Value -3.1516 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
LS // Dependent Variable is D(SDAO)   

Sample(adjusted): 1996:04 2004:12   
Included observations: 105 after adjusting endpoints  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

SDAO(-1) -1.805411 0.157344 
-

11.47430 0.0000 
D(SDAO(-1)) 0.310644 0.094479 3.287990 0.0014 

C 0.167073 1.219471 0.137004 0.8913 

@TREND(1995:01) -0.000160 0.016584 
-

0.009659 0.9923 
     

R-squared 0.716382 Mean dependent var -0.032524 
Adjusted R-

squared 0.707958 S.D. dependent var 9.529210 
S.E. of regression 5.149671 Akaike info criterion 3.315216 

Sum squared resid 2678.430 Schwarz criterion 3.416319 
Log likelihood -319.0374 F-statistic  85.03779 

Durbin-Watson stat 1.972705 Prob(F-statistic) 0.000000 
  EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

  

) إذن نقبل فرض العدم0.05>0.9923  من الشكل أعاله لدينا- )0:0 =bH .  
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  :02 تقدير النموذج رقم -2 

  SDAO للسلسلة ADFالختبار 02 تقدير النموذج-51-03: الشكل رقم 

ADF Test 
Statistic -11.53187 1%   Critical Value* -3.4934 

  5%   Critical Value -2.8889 
  10% Critical Value -2.5812 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
LS // Dependent Variable is D(SDAO)   

Sample(adjusted): 1996:04 2004:12   
Included observations: 105 after adjusting endpoints  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

SDAO(-1) -1.805429 0.156560 -11.53187 0.0000 
D(SDAO(-1)) 0.310646 0.094014 3.304240 0.0013 

C 0.156342 0.500453 0.312402 0.7554 
     

R-squared 0.716382 Mean dependent var -0.032524 
Adjusted R-

squared 0.710821 S.D. dependent var 9.529210 
S.E. of regression 5.124367 Akaike info criterion 3.296169 
Sum squared 

resid 2678.432 Schwarz criterion 3.371997 
Log likelihood -319.0374 F-statistic  128.8195 

Durbin-Watson 
stat 1.972670 Prob(F-statistic) 0.000000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
 

00 و عليه نقبل فرض العدم0.7554<0.05من الشكل أعاله لدينا  - == cH     

لقـيم  وهي أكبر بالقيمة المطلقـة مـن ا       ) -11.351(االحصائية المحتسبة لديكي فوالر تساوي     -

 بالترتيب,%10 ,%5 ,%1 عند مستوى معنوية ) -2.5812، -2.8889، -3.4934(الحرجة 

1:0و بالتالي نرفض فرض العدم أي أن ≠φH.  

  .و منه نقول أن السلسلة مستقرة

  
  

-2-III3- تقدير نموذج التنبؤ لـ  AOوفق منهجية بوكس و جينكينز :  

  

سلة ننتقل إلى أهم  مرحلة و هي مرحلة تقدير نمـوذج التنبـؤ              بعد الوصول إلى استقرار السل    

    B-J. حسب منهجية
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   : التعرف على النموذج -1

 و ذالك باالعتماد على شكل دالة       MA و   ARالتعرف على النموذج يعني تحديد رتبة النماذج        

    (conelogramme)االرتباط الذاتي 

  
 .كل دالة االرتباط الذاتي ش16-03 -: الشكل رقم

1 9 9 5 1 9 9 6
4

2

0

2

4

6

8

0

  
 RATSبرنامج : المصدر

 

وعليـه   2و  1عند مالحظة الشكل أعاله نالحظ أن المشاهدات خارج مجال التقة هي المشاهدة                 

   .2 و 1 تأخد الرتب AR,MAالنماذج 

  

  : تقدير النماذج و الفحص التشخيصي للنماذج -2

:)1,1,0)(1,1,0(12:بعد معاينة النماذج الممكنة وصلنا إلى النمودج المالئم التالي  SARIMAAO   

 . و معنوية المعالم و اختبار تجانس التباينAKIAKEو ذلك باالعتماد على معيار 
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  SDAO النموذج المختار للسلسلة -71-03: الشكل رقم 

  
Dependent Variable AO - Estimation by Box-Jenkins   

Iterations Taken     9                                              

Monthly Data from 1996:03 to 2004:12  

Usable Observations    106            Degrees of Freedom   105  

Centered R**2     0.944980            R Bar **2   0.944980  

Uncentered R**2   0.995225          T x R**2     105.494  

Mean of Dependent Variable          70.501490566  

Std Error of Dependent Variable    21.837839544  

Standard Error of Estimate               5.122375964  

Sum of Squared Residuals              2755.0672295  

Durbin-Watson Statistic                         1.893530  

Q(26-1)                                               44.077353  

Significance Level of Q                      0.01063116   

Variabl           Coeff.                 Std Error             T-Stat           Signif  

 MA{1}    -0.550890158        0.083382959        -6.60675        0.00000
 RATSبرنامج : المصدر

  :                                               اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر-أ

 لتأكدلحساب مجالت الثقة التنبؤية و التأكد من فاعلية اختبارات ستودنت على المعالم، البد من ا              

كانـت سلـسلة البـواقي تحمـل         من التوزيع الطبيعي لألخطاء، في هذه الفقرة سنحاول معرفة إذا ما          

  : باختبارات التاليةنخصائص التوزيع الطبيعي و من أجل ذالك نستعي

   معامالت التوزيع الطبيعي-18-03: الشكل رقم 

  
  RATSبرنامج : المصدر
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:0) :فرضية التناظر(الختبار فرضية العدم  : Skewnessاختبار 10 =vHنقوم بحساب اإلحصائية ،:  

589.0

107
6

0139560.0
6

02
1

1
1 =

−
=

−
=

n

Bv 

96.11لدينا  <vو منه نقبل فرض العدم أي أن سلسلة البواقي متناظرة .  

:0) :فرضية التسطح الطبيعي  (الختبار فرضية العدم     : Kurtosisاختبار   20 =vH قـوم بحـساب    ، ن

  :اإلحصائية

  

646.1

107
24

3779776.3
24

32
1 =

−
=

−
=

n

Bv  

96.11لدينا  <vو منه نقبل فرضية التسطح الطبيعي لسلسلة البواقي .  

   :Jarque- Beraاختبار 

-نقوم بحساب إحصائية جـاك ) 0H::سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي  (  من أجل اختبار فرض العدم      

) :بيرا )221 3
246

−+= BnBnSو هي تتبع توزيع كاي تربيع.  

  .%5معنوية   و عليه نقبل فرضية سلسلة البواقي تتبع توزيعا طبيعياX²=5.99<S=3.058231لدينا 

) سلسلة البواقي تحاكي تشويشا أبيضا    (الختبار استقرار سلسلة البواقي     :  الذاتي ط تحليل دالة االرتبا   -ب

  : ، حيثLjung-Box-Pierceنستعمل اختبار 

( ) ( )∑
=

−−
• →−+=

k

i
pqki XriknnQ

1

222 

   p=1 و q=0 و k=30من أجل 

670.517.532لدينا  
30 =>= •QX               و منه نقبل فرض العدم الذي يقر بانعدام جميـع معـامالت دالـة 

  .االرتباط الذاتي
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  .AO شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي لسلسلة-19-03:الشكل رقم 

  
 EVIEWS من برنامج المصدر مستخرج

 
  : اختبار تجانس التباين-جـ

  .نهدف من خالل هذا االختبار اختبار وجود عالقة بين األخطاء و المتغيرة المستقلة

          .ARCH-LM أو اختبارLMو نستعمل هنا اختبار 

F-statistic                       0.413100      Probability     0.66267 
Obs*R-squared    0.630264      Probability     0.729693  

  
                                                                    nR²=0.6302<X²=5.99:لدينا

  .و هذا جيد للنموذج) أي أن هناك تجانس في تباين النموذج( إذا ال يوجد اختالف التباين 

 : اختبار معنوية المعالم المقدرة - د

  .وزيع ستيودنت و توزيع فيشر نستعمل هنا ت

*96.160675.6كون اإلحصائية المحتسبة     =>= tca tt  الفرضـية  ض فإننا نرف ( )110 0ˆ: =θH    و منـه 

  . تختلف معنويا عن الصفر1̂θالمعلمة المقدرة

  .وألن لدينا معلمة فقط نكتفي باختبار ستيودنت و نستغني عن اختبار فيشر

  : بار جودة االرتباطاخت -

  . و هو قريب من الواحد إذا االرتباط بين المتغيرة المستقلة و المتغيرة التابعة جيدة:R²= 0.944لدينا 
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-إلجراء هذا االختبـار نـستخدم إحـصائية ديـربن         : اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء     -

 ال يوجـد   تقع ضمن مجال الثقة لقبـول الفرضـية   D-W=1.893؛ لدينا )(D-Wواتسون

  .ارتباط بين األخطاء

  .كل ما سبق يؤذي إلى قبول النموذج إحصائيا
  

  :التنبؤ -3
  : يكون على الشكل التالي SDAO للسلسة المعدلة  صيغة نموذج التنبؤ بمبيعات القطاع العائلي

( )
1550890158.0

550890158.01

−−=
−=

ttt

tt

SDAO
LSDAO
εε
ε 

)0.083382959              (                                   

R²=0.944980,      n=106                                                                                  

  .مة الموجودة داخل القوس إلى االنحراف المعياري للمعلمة المقدرةحيث تشير القي

  

III -3- جهة للقطاع اإلداريوالم  نمذجة مبيعات الكهرباء:  
  

1-3-III- اإلداريالشهرية لمبيعات القطاع  تحليل السلسلة   :  
  

 . كمية المبيعات الشهرية من الكهرباء الموجهة للقطاع اإلداري-07-03الجدول رقم 

1995:01 5.360000 6.006000 6.069000 6.081000 6.733000 6.646000 
1995:07 6.282000 6.992000 6.050000 7.039000 7.255000 5.310000 
1996:01  8.087000 9.318000 6.461000 9.592000 6.818000 6.691000 
1996:07 9.958000 8.552000 6.017000 10.00500 7.888000 6.712000 
1997:01 9.158000 7.712000 7.703000 8.810000 6.103000 6.054000 
1997:07 8.735000 7.239000 6.826000 11.17700 6.864000 6.571000 
1998:01 10.01600 8.083000 8.250000 8.877000 6.904000 5.882000 
1998:07  8.039000 7.277000 6.637000 10.07800 8.010000 6.729000 
1999:01 10.12500 9.800000 10.60500 12.47600 8.230000 8.076000 
1999:07 12.53400 8.599000 8.296000 13.74300 9.443000 10.12100 
2000:01 14.21700 14.20800 8.572000 10.38200 8.055000 7.071000 
2000:07 11.41900 8.522000 6.923000 11.20300 8.084000 6.891000 
2001:01  8.485000 9.595000 14.65100 7.033000 7.575000 13.85300 
2001:07  7.414000 8.477000 12.24400 8.571000 8.765000 13.41000 
2002:01 10.37000 12.04500 14.84300 8.953000 8.206000 13.05500 
2002:07 8.394000 8.764000 14.42600 9.226000 8.631000 13.08000 
2003:01 11.13700 10.45600 16.89200 10.83000 8.793000 14.70200 
2003:07 8.577000 7.374000 17.84600 9.696000 7.695000 16.44000 
2004:01 10.16100 10.10100 19.15000 9.362000 7.558000 16.65800 
2004:07  9.280000 7.560000 21.17800 10.33300 8.483000 22.94200 

 المصلحة التجارية الشركة: المصدر
  : دراسة وصفية لبيانات السلسلة-1
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السلسلة الموجودة لدينا تتمثل في مبيعات الشهرية للكهرباء ذات التـواتر المـنخفض الموجـه               

 مشاهدة ممتـدة مـن      120خاص بمنطقة ورقلة، المقدرة بالجيغا واط،و المحددة بـ          ال اإلداريللقطاع  

سجلت فـي سـنة     ) 5.31( ، و قيمة دنيا      9.5046، بمتوسط يساوي    2004 إلى ديسمبر    1995جانفي  

، و تتشتت قيم هـذه السلـسلة عـن متوسـطها            2004سجلت سنة   ) 22.94(، و قيمة قصوى     1995

  .0.29821بانحراف معيار قدره 

عدد المشاهدات المتوفر لدينا كافي الفتراض أن السلسلة تتبع توزيعا طبيعيا و بالتالي تشخيص              

  .النموذج على أحسن وجه

  :ويمكننا تمثيل بيانات السلسلة من خالل الجدول في المنحنى التالي

  

  منحنى مبيعات الكهرباء الموجهة القطاع اإلداري السلسلة الخام– 20-03: الشكل رقم

5

10

15

20

25

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

FSM
  

  EVIEWSدر مستخرج من برنامج المص
  

 :من مالحظة الشكل نالحظ

  . عام متنامياتجاه -

  .تواتر متزايد مع الزمن -

وجود نتوءات و تقعرات، ناتجة عن اختالف الكميات المباعة من فترة إلى أخـرى حـسب الفـصول                  

  ).البيانات تخص الجناب الشرقي(

لى الزيادة تطور عدد النـشأت االقتـصادية         أما تزايد مبيعات الكهرباء من سنة إلى أخرى فنرجعه إ          -

عبر الزمن، وكذا توسع نشاط بعض المؤسسات أو الزيادة في عدد فروعها كالجامعة مثال، باإلضـافة                

  ).االعتماد على الحواسيب و األالت بدل العمل اليدوي(إلى التطور في استخدام التكنولوجية 
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  : الكشف عن طبيعة السلسلة-2

  :وسطاتاختبار تجانس المت  - أ

  
 . اختبار تجانس المتوسط08-03: الجدول رقم

 
Test of Homogeneity of Variances 

fsm  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

11,768 9 110 ,000
 SPSSمستخرج من برنامج :المصدر

  

Sig = 0.00 نرفض فرض العدم و نقبل الفرض البديل 0.05 أقل من مستوى المعنوية المساوي لـ ،

  . عدم تجانس المتوسطأي

 :اختبار تجانس التباين - ب

   جدول تحليل التباين09-03: الجدول رقم

ANOVA 
fsm 

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 429,338 9 47,704 6,243 ,000
Within Groups 840,530 110 7,641   

Total 1269,868 119    
 SPSS مستخرج من برنامج:المصدر

  
ا نقبل الفرض البديل القائل بـ عدم تجـانس  \، إ0.05= أقل من sig = 0.00لدينا من الجدول 

  .التباين

نستخلص من هذه االختبارات أن السلسلة الموجودة لدينا سلسلة جدائية، و هذا ما يؤكده الشكل               

  :البياني التالي
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  FSMنحراف المعياري للسلسلة الخام منحنى بياني للمتوسط الحسابي و اال-21-03: الشكل رقم

0
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95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

MFSM SFSM
  

 03: انطالقا من بيانات الملحق رقمEVIEWSبرنامج : المصدر

" حالة عدم تجانس التباين   "من الشكل أعاله نالحظ أن االنحراف المعياري غير مستقر في وحدة الزمن             

  . سلسلة لها نموذج جدائيFSMإذا السلسلة 

  

2-3-III - السلسلة دراسة إستقرارية :  

  

 : اختبار استقرار السلسلة-1

 إال) جدائيـة (بالرغم من أنعدم استقرار السلسلة واضح من خالل الشكل البياني و نوع السلسلة            

  . اختبارات االستقرارية للتأكد من ذالكإجراءأنه البد من 
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 :دالة االرتباط الذاتي  - أ

 

 .FSM شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة-22-03:الشكل رقم 

Sample: 1995:01 2004:12             
Included observations: 120       

Autocorrelation 
Partial 

Correlation t AC   PAC  Q-Stat  Prob 
              

       .|*      |        .|*      | 1  0.088  0.088  0.9540  0.329 
       .|.      |        .|.      | 2  0.049  0.041  1.2498  0.535 

       .|****** |        .|****** | 3  0.753  0.752  72.200  0.000 
       .|.      |       **|.      | 4  0.020 -0.199  72.249  0.000 
       .|.      |        .|*      | 5  0.036  0.078  72.413  0.000 

       .|*****  |        .|*      | 6  0.641  0.153  125.21  0.000 
       .|.      |        .|.      | 7  0.025  0.045  125.29  0.000 
       .|.      |        .|.      | 8  0.039  0.011  125.50  0.000 

       .|****   |        .|*      | 9  0.564  0.082  167.52  0.000 
       .|.      |        .|.      | 10  0.014 -0.024  167.55  0.000 
       .|.      |        .|.      | 11  0.049  0.053  167.88  0.000 

       .|****   |        .|*      | 12  0.530  0.099  206.01  0.000 
       .|.      |        .|.      | 13  0.017 -0.002  206.05  0.000 
       .|.      |        *|.      | 14  0.004 -0.114  206.05  0.000 

       .|***    |        *|.      | 15  0.419 -0.089  230.52  0.000 
       .|.      |        .|.      | 16 -0.001  0.017  230.52  0.000 
       .|.      |        .|.      | 17  0.014  0.059  230.54  0.000 

       .|***    |        .|.      | 18  0.353 -0.047  248.41  0.000 
       .|.      |        .|.      | 19  0.015  0.041  248.44  0.000 
       .|.      |        .|*      | 20  0.050  0.072  248.81  0.000 
       .|**     |        .|.      | 21  0.306  0.004  262.64  0.000 
       .|.      |        .|.      | 22  0.013 -0.005  262.67  0.000 
       .|*      |        .|*      | 23  0.084  0.072  263.74  0.000 
       .|**     |        .|*      | 24  0.327  0.140  280.03  0.000 
       .|.      |        .|.      | 25  0.036  0.016  280.23  0.000 
       .|.      |        *|.      | 26  0.034 -0.137  280.42  0.000 
       .|**     |        .|.      | 27  0.252 -0.055  290.38  0.000 
       .|.      |        .|.      | 28  0.008 -0.037  290.39  0.000 
       .|.      |        .|.      | 29  0.018  0.002  290.44  0.000 
       .|**     |        *|.      | 30  0.200 -0.072  296.96  0.000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

  

 ما يدل على    30 حتى الفجوة    ةالثقمن الشكل نالحظ أن معامالت دالة االرتباط الذاتي تقع خارج مجال            

  . السلسلةاستقرارعدم 

X=43.373>L-B=296.96  

  .اإلحصائية المحتسبة أكبر من المجدولة، إذا نقبل الفرض البديل أي السلسلة غير مستقرة
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  :ر الجذر الوحدوياختبا - ب

 

 DAO للسلسلة ADF اختبار 03 تقدير النموذج-23-03: الشكل رقم 

ADF Test Statistic -3.535225 1%   Critical Value* -4.0407 
  5%   Critical Value -3.4494 
  10% Critical Value -3.1497 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
LS // Dependent Variable is D(FSM)   

Date: 03/17/06   Time: 20:28    
Sample(adjusted): 1995:07 2004:12   

Included observations: 114 after adjusting endpoints  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

FSM(-1) -0.751899 0.212688 
-

3.535225 0.0006 

D(FSM(-1)) -0.065346 0.195255 
-

0.334669 0.7385 

D(FSM(-2)) -0.358562 0.171911 
-

2.085744 0.0394 
D(FSM(-3)) 0.270175 0.166461 1.623055 0.1075 

D(FSM(-4)) -0.169910 0.130229 
-

1.304696 0.1948 

D(FSM(-5)) -0.122016 0.103726 
-

1.176325 0.2421 
C 4.960107 1.406181 3.527359 0.0006 

@TREND(1995:01) 0.037432 0.011171 3.350786 0.0011 
     

R-squared 0.869155 Mean dependent var 0.142947 
Adjusted R-

squared 0.860514 S.D. dependent var 4.326529 
S.E. of regression 1.615865 Akaike info criterion 1.027332 

Sum squared resid 276.7680 Schwarz criterion 1.219346 
Log likelihood -212.3169 F-statistic  100.5881 

Durbin-Watson stat 1.953609 Prob(F-statistic) 0.000000 
 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

 
  : من خالل بيانات الجدول نستنتج  

  . عام في السلسلةاتجاه نقبل فرضية وجود 0.0011> 0.01 •

  من الجدولة  بالقيمة المطلقة المحتسبة لديكي فوالر أقلاإلحصائية •

  ).3.449-و4.040-<3.535-(

 و لتخلص من االتجاه العام لهذه السلسلة نجري الفـروق           DSلسلة من نوع    ومنه نستنتج أن الس   

  .األولىمن الدرجة 
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  : إزالة عدم إستقرارية السلسلة-2

   :  إزالة االتجاه العام-أ

 ةعلى السلسل  فنتحصل   األولى من الدرجة    تبالمفروقا العام من السلسلة األصلية نستعين       هاالتجا ةإلزال

                                     DFSM=FSM(t) – FSM(t-1)المعدلة

  
  DFSM منحنى السلسلة المعدلة– 24-03: الشكل رقم
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 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

  

من الشكل البياني يتضح لنا أن المنحنى البياني للسلسلة المعدلة يوازي محور الفواصل و هـذا                

  . السلسلةاستقرارلة، مع بقاء المركبة الموسمية ما يعني عدم  االتجاه العام في السلسلة المعدانعداميعني 

 : الذاتيطاالرتبادالة  -
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  .FSM شكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة -25-03:الشكل رقم 

Sample: 1995:01 2004:12             
Included observations: 119           

Autocorrelation
Partial 

Correlation t AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     ***|.      |      ***|.      | 1 -0.431 -0.431  22.655  0.000 
    ****|.      |   ******|.      | 2 -0.458 -0.791  48.487  0.000 
       .|****** |        .|**     | 3  0.793  0.323  126.51  0.000 
     ***|.      |       **|.      | 4 -0.362 -0.226  142.93  0.000 
     ***|.      |        .|.      | 5 -0.365 -0.008  159.74  0.000 
       .|*****  |        .|.      | 6  0.685  0.057  219.50  0.000 
      **|.      |        .|.      | 7 -0.319  0.005  232.61  0.000 
     ***|.      |        .|.      | 8 -0.320 -0.020  245.91  0.000 
       .|****   |        .|.      | 9  0.584 -0.022  290.60  0.000 
      **|.      |        *|.      | 10 -0.294 -0.111  302.01  0.000 
      **|.      |        *|.      | 11 -0.272 -0.105  311.89  0.000 
       .|****   |        .|*      | 12  0.562  0.086  354.32  0.000 
      **|.      |        .|*      | 13 -0.242  0.144  362.29  0.000 
      **|.      |        .|*      | 14 -0.275  0.094  372.67  0.000 
       .|***    |        *|.      | 15  0.454 -0.062  401.23  0.000 
      **|.      |        .|.      | 16 -0.200 -0.057  406.81  0.000 
      **|.      |        .|.      | 17 -0.203  0.039  412.62  0.000 
       .|***    |        .|.      | 18  0.373 -0.048  432.48  0.000 
      **|.      |        *|.      | 19 -0.189 -0.058  437.64  0.000 
       *|.      |        .|.      | 20 -0.151 -0.004  440.95  0.000 
       .|**     |        .|.      | 21  0.298 -0.048  453.95  0.000 
       *|.      |        *|.      | 22 -0.182 -0.060  458.85  0.000 
       *|.      |        *|.      | 23 -0.110 -0.110  460.68  0.000 
       .|**     |        .|*      | 24  0.312  0.101  475.44  0.000 
       *|.      |        .|*      | 25 -0.148  0.139  478.80  0.000 
       *|.      |        .|*      | 26 -0.136  0.101  481.66  0.000 
       .|**     |        .|.      | 27  0.245  0.008  491.06  0.000 
       *|.      |        .|.      | 28 -0.122 -0.038  493.41  0.000 
       *|.      |        .|.      | 29 -0.101 -0.035  495.06  0.000 
       .|**     |        *|.      | 30  0.201 -0.079  501.62  0.000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

        
 . السلـسلة  ر  نقبل الفرض القائل عدم إستقرا      L-B=501.62<X=43.373: من الشكل لدينا    

وألن الشكل البياني للسلسلة المعدلة يبين وجود المركبة الموسمية في السلسلة ، سنحاول التخلص مـن                

  .ة باللجوء للفروق من الدرجة االثنى عشر هذه المركب

  
  :إزالة الموسمية-ب

إلزالة المركبة الموسمية من السلسلة المعدلة نجري الفروق من الدرجة االثنى عشر لنتحـصل              

                             sdfsm = dfsm(t)-dfsm(t-12) :في االخير على السلسلة المعدلة
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 SDFSMسلسلة المعدلة منحنى ال– 26-03: الشكل رقم

-15

-10

-5

0

5

10

15

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

SDFSM
 

  EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
  

  . السلسلةاستقرارالمنحنى البياني للسلسلة يقدم لنا نظرة أولية عن 
  
  :اختبار ديكي فوالر •

  :03تقدير النموذج
  SDFSMلسلسلةADF  الختبار03 تقدير النموذج-27-03: الشكل رقم 

ADF Test Statistic -7.967148     1%   Critical Value* -4.0485 
       5%   Critical Value -3.4531 
       10% Critical Value -3.1519 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(SDFSM)    

Sample(adjusted): 1996:05 2004:12    
Included observations: 104 after adjusting endpoints   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

SDFSM(-1) -2.258997  0.283539 -7.967148  0.0000 
D(SDFSM(-1))  0.521164  0.197644  2.636877  0.0097 
D(SDFSM(-2)) -0.103189  0.101621 -1.015428  0.3124 

C -0.356197  0.471941 -0.754749  0.4522 
@TREND(1995:01)  0.005498  0.006389  0.860505  0.3916 

          
R-squared  0.862421     Mean dependent var  0.024952 

Adjusted R-squared  0.856862     S.D. dependent var  5.159706 
S.E. of regression  1.952102     Akaike info criterion  1.384697 

Sum squared resid  377.2596     Schwarz criterion  1.511831 
Log likelihood -214.5738     F-statistic    155.1462 

Durbin-Watson stat  1.908646     Prob(F-statistic)  0.000000 
  EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
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  : من الشكل نستنتج ما يلي

  .امل االتجاه العام معدوم مع0.01>0.3916  -

  . ال يوجد جذر وحدوي4.0485>7.96  -

  وعليه وحسب منهجية ديكي فوالر نقدر النموذج الثاني

  : 02  تقدير النموذج

  DSFSM للسلسلة ADFالختبار 021 تقدير النموذج-28-03: الشكل رقم 

ADF Test 
Statistic -20.24315     1%   Critical Value* -3.4934 

       5%   Critical Value -2.8889 
        10% Critical Value -2.5812 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation    
LS // Dependent Variable is D(SDFSM)    

Sample(adjusted): 1996:04 2004:12    
Included observations: 105 after adjusting endpoints   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

SDFSM(-1) -2.521002  0.124536 -20.24315  0.0000 
D(SDFSM(-1))  0.707877  0.072434  9.772776  0.0000 

C  0.024554  0.189805  0.129366  0.8973 
          

R-squared  0.861136     Mean dependent var  0.082229 
Adjusted R-

squared  0.858413     S.D. dependent var  5.168273 
S.E. of regression  1.944719     Akaike info criterion  1.358390 
Sum squared 

resid  385.7571     Schwarz criterion  1.434218 
Log likelihood -217.3040     F-statistic    316.2657 

Durbin-Watson 
stat  1.801490     Prob(F-statistic)  0.000000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
  

  :من الشكل لدينا 

 . و هذا يقودنا لتقدير النموذج الثالثامعدوم المعامل الثابت غير 0.01>0.8973 -
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  :01تقدير النموذج 

  DSFSM للسلسلة ADFالختبار01 تقدير النموذج-29-03: الشكل رقم 

ADF Test 
Statistic -20.34446     1%   Critical Value* -2.5854 

       5%   Critical Value -1.9431 
       10% Critical Value -1.6173 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(SDFSM)    

Sample(adjusted): 1996:04 2004:12    
Included observations: 105 after adjusting endpoints   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

SDFSM(-1) -2.521234  0.123927 
-

20.34446  0.0000 

D(SDFSM(-1))  0.707990  0.072082 
 

9.822021  0.0000 
          

R-squared  0.861113 
    Mean dependent 

var    0.082229 
Adjusted R-

squared  0.859765 
    S.D. dependent 

var    5.168273 

S.E. of regression  1.935415 
    Akaike info 

criterion    1.339507 
Sum squared 

resid  385.8204     Schwarz criterion    1.390059 
Log likelihood -217.3127     F-statistic   638.6111 

Durbin-Watson 
stat  1.800955     Prob(F-statistic)    0.000000 

  EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

  
  :من الشكل لدينا

 اإلحـصائية  أكبر بالقيمة المطلقـة مـن   - 20.344 و المساوية لـ  D-Fالقيمة المحتسبة إلحصائية 

و القرار هنا يكون ال وجـود للجـذر   ).1.617-، 1.643-،2.585-(المجدولة عند مختلف المستويات   

  .الوحدوي إذا السلسلة مستقرة

  

3-3-III -التنبؤ لـ  تقدير نموذجFSM حسب منهجية بوكس و جينكينز  :  

  

  :  التعرف على النموذج -1

الرتباط  و ذالك باالعتماد على شكل دالة ا       MA و   ARالتعرف على النموذج يعني تحديد رتبة النماذج        

    (conelogramme).الذاتي 
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 SDFSMللسلسلة شكل دالة االرتباط الذاتي 30 -03 -: الشكل رقم

1 9 9 5 1 9 9 6
0

5

0 0

5

5 0

7 5

0 0

  
  RATSبرنامج : المصدر

  

 3 و   2،  1عند مالحظة الشكل أعاله نالحظ أن المشاهدات خارج مجال الثقـة هـي المـشاهدة                

   .3 و 2 ،1 تأخذ الرتب AR,MAوعليه النماذج 

  

  :حص التشخيصي للنماذج تقدير النماذج و الف

:)1,1,3)(1,1,3(12  :بعد معاينة النماذج الممكنة وصلنا إلى النموذج المالئم التالي  SARIMAfsm  
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  SDFSM النموذج المختار للسلسلة-31-03: الشكل رقم 

Dependent Variable FSM - Estimation by Box-Jenkins
Iterations Taken    10
Monthly Data From 1996:06 To 2004:12 
Usable Observations               103         Degrees of Freedom    99
Centered R**2                0.621581         R Bar **2            0.610114
Uncentered R**2            0.966983         T x R**2                  99.599
Mean of Dependent Variable                          9.7893009709
Std Error of Dependent Variable                    3.0414134415
Standard Error of Estimate                             1.8990848833
Sum of Squared Residuals                            357.04581599
Durbin-Watson Statistic                                           1.963618
Q(25-4)                                                                   57.773922
Significance Level of Q                                       0.00002758

   Variable         Coeff             Std Error               T-Stat                Signif
1.  AR{1}     -1.619561384      0.136799983       -11.83890        0.00000000
2.  AR{2}     -1.334765634      0.158139003       -8.44046          0.00000000
3.  AR{3}     -0.524514913      0.118961323       -4.40912          0.00002639
4.  MA{1}     0.900931148       0.091840948        9.80969           0.00000000 

  RATSبرنامج : المصدر

  

  :    اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر-أ 

   معامالت التوزيع الطبيعي-32-03: الشكل رقم 

  
 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

:0) :فرضية التناظر(الختبار فرضية العدم  : Skewnessاختبار 10 =vHنقوم بحساب اإلحصائية ،:  

596.3

104
6

0863756.0
6

02
1

1
1 =

−
=

−
=

n

Bv  
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96.11لدينا  >vي غير متناظرة و منه نقبل فرض البديل أي أن سلسلة البواق. 

:0) :فرضية التسطح الطبيعي  (الختبار فرضية العدم     : Kurtosisاختبار   20 =vH     نقـوم بحـساب ،

  :اإلحصائية

305.12

107
24

3911543.8
24

32
1 =

−
=

−
=

n

Bv 

96.11لدينا  >vو منه نرفض فرضية التسطح الطبيعي لسلسلة البواقي . 

   :Jarque- Beraاختبار 

 بمعنوية  فرضية سلسلة البواقي تتبع توزيعا طبيعيا نرفض و عليهS=164.3661>X²=5.99    لدينا

5%.  

  :  تحليل دالة الرتباط الذاتي-ب

  .SDSFM شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي لسلسلة -33-03:الشكل رقم 

  

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
342.537.532لدينا  

30 =>= •QX   فرض العدم الذي يقر بانعدام جميع معـامالت          و منه نقبل 

  .،أي أن سلسلة البواقي  مستقرةدالة االرتباط الذاتي

 : اختبار تجانس التباين-جـ

.        نهدف من خالل هذا االختبار الختبار وجود عالقة بـين األخطـاء و المتغيـرات المـستقلة                

           .ARCH-LM أو اختبارLMو نستعمل هنا اختبار 
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    F-statistic                 0.229815      Probability   0.795108 
   Obs*R-squared     0.479428              Probability   0.786853 

         
                                                                    nR²=0.479<X²=5.99:لدينا

 .و هذا جيد للنموذج) ي أن هناك تجانس في تباين النموذجأ( و بالتالي ال يوجد اختالف التباين 

 :  اختبار معنوية المعالم المقدرة- د 

 .نستعمل هنا توزيع ستيودنت و توزيع فيشر 

  :لدينا

 96.1* => tca tt      لجميع المقدرات و بالتالي نرفض الفرضية ( )10 0ˆ: =iH θ     و منه المعالم المقـدرة iθ̂ 

  .تختلف معنويا عن الصفر

  :  اختبار جودة االرتباط- هـ

 و هو  قريب من 0.966، أما معامل االرتباط المصحح فمساوي ل0.5 أكبر من R²= 0.621: لدينا 

  .الواحد إذا االرتباط بين المتغيرة المستقلة و المتغيرة التابعة جيدة

؛  )(D-Wواتسون-ذا االختبار نستخدم إحصائية ديربن    إلجراء ه : اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء      - و

ال يوجـد ارتبـاط بـين    (  و هي تقع ضمن مجال الثقة لقبول الفرضية االبتدائية D-W=1.963لدينا

  ).األخطاء

  .كل هذه االختبارات تؤذي إلى قبول النموذج إحصائيا

  

  : التنبؤ-3

  :شكل التالي  صيغة نموذج التنبؤ بمبيعات القطاع اإلداري يكون على ال

( ) ( ) tt DDSFSMDDD εϑθθθ 1
3

3
2

21 11 −=−−− 

.90013.052451.033476.161956.1 1321

11332211

ttttt

ttttt

SDFSMSDFSMDSFMSDFSM
SDFSMSDFSMDSFMSDFSM

εε
εεϑθθθ

++−−−=
++++=

−−−

−−−

            (-11.8389)         (-8.44046)            (-4.40912)           (9.80969)   

R²=0.6215                        n=103 

   

  .ف المعياري للمعلمة المقدرةحيث تشير القيم الموجودة داخل القوس إلى االنحرا
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III-3-التواتر المتوسطت نمذجة مبيعات الكهرباء ذا  :  
 

III -3-1-  الكهرباء ذات التواتر المتوسطتحليل السلسلة الشهرية لمبيعات:  
  

   كمية المبيعات الشهرية من الكهرباء ذات التوتر المتوسط-10-03الجدول رقم 

1995:01   55.83700   42.30300  53.06000  46.77300  56.32100  56.17700 
1995:07  68.45300  69.73100  64.22500  62.90400  47.55800  55.41600 
1996:01  45.10000  46.91500  54.69800  54.65400  40.18600  63.30400 
1996:07  68.54700  83.39800  85.77500  80.52800  63.95700  52.12000 
1997:01  56.79300  60.84700  74.61100  59.95800  57.47400  60.93900 
1997:07  86.21900  70.26700  87.36300  69.01400  63.22800  67.06200 
1998:01  62.17900  72.33200  51.36200  66.37400  66.01000  72.84300 
1998:07  75.81700  85.36400  85.69600  103.4400  54.45100  66.24600 
1999:01  68.60100  64.83400  65.49000  81.37000  67.67900  74.00100 
1999:07  72.38900  108.6510  96.86700  87.66800  72.54400  78.44400 
2000:01  56.11200  71.78000  63.97000  63.33100  75.47800  81.66000 
2000:07  87.06700  95.25300  95.70100  70.02200  69.10600  72.86900 
2001:01  54.39200  87.37800  70.89000  68.85500  67.23800  94.11400 
2001:07  86.66800  102.1210  94.15200  99.02700  80.80100  82.29600 
2002:01  73.52300  81.22900  76.64600  64.38000  79.23900  80.72000 
2002:07  96.20900  99.23700  88.36900  92.07600  73.04900  85.77800 
2003:01  75.93700  79.97600  71.87600  67.91800  87.33700  85.89000 
2003:07  107.8660  105.0700  108.3060  86.48700  82.42700  70.28800 
2004:01  86.82500  83.53700  78.73600  71.44100  79.13700  87.20900 
2004:07  107.6690  109.5260  107.2140  90.56500  81.96500  85.33600 

 المصلحة التجارية الشركة: المصدر

  
 
  : دراسة وصفية لبيانات السلسلة-1

الخـاص  توسـط   السلسلة الموجودة لدينا تتمثل في مبيعات الشهرية للكهرباء ذات التـواتر الم           

 إلى ديـسمبر    1995 مشاهدة ممتدة من جانفي      120ددة بـ   بمنطقة ورقلة، المقدرة بالجيغا واط،و المح     

، و قيمـة قـصوى      1995سجلت في سـنة     ) 5.31( ، و قيمة دنيا      9.5046، بمتوسط يساوي    2004

، و تتشتت قيم هذه السلسلة عـن متوسـطها بـانحراف معيـار قـدره                2004سجلت سنة   ) 22.94(

السلسلة تتبع توزيعا طبيعيـا و بالتـالي        عدد المشاهدات المتوفر لدينا كافي الفتراض أن         .0.29821

  .تشخيص النموذج على أحسن وجه

  :ويمكننا تمثيل بيانات السلسلة من خالل الجدول في المنحنى التالي
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   منحنى مبيعات الكهرباء ذات التوتر المتوسط السلسلة الخام– 34-03: الشكل رقم

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

M T
  

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
  

  :سلسلة األصلية يعطي لنا المالحظات التاليةالمنحنى البياني لل

  .اتجاه عام متنامي- -

  .تواتر متزايد مع الزمن -

وجود نتوءات و تقعرات ناتجة عن اختالف الكميات المباعة من  فترة إلـى أخـرى حـسب                   -

  .الفصول

       إلى تطـور عـدد الـشركات    يرجع تزايد المبيعات ذات التواتر المنخفض من سنة إلى أخرى

  .سسات المستهلكة لهذا النوع من الكهرباء،و توسيع نشاط البعض منهاو المؤ

  .هذه التغيرات توحي بوجود اتجاه عام في السلسلة إضافة إلى المركبة الموسمية

  

  : الكشف عن طبيعة السلسلة-2

  :اختبار تجانس المتوسطات -أ

 . اختبار تجانس المتوسط11-03: الجدول رقم

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

,745 9 110 0.000 

 SPSSمستخرج من برنامج :المصدر
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sig=0.00        نرفض فرض العدم و نقبل الفرض البـديل         0.05 أقل من مستوى المعنوية المساوي لـ ،

  .أي عدم تجانس المتوسط

  :اختبار تجانس التباين - ب

  جدول تحليل التباين12-03: الجدول رقم

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

12203,322 9 1355,925 8,255 ,000 

Within 
Groups 

18067,196 110 164,247     

Total 30270,518 119       
  SPSSمستخرج من برنامج :المصدر

  
  .ا نقبل الفرض البديل القائل بـعدم تجانس التباين\، إ0.05= أقل من sig=0.00لدينا من الجدول 

  

بارات أن السلسلة الموجودة لدينا سلسلة جدائية، و هذا ما يؤكده الشكل البيـاني         نستخلص من هذه االخت   

  :التالي

 MT منحنى بياني للمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للسلسلة الخام-35-03: الشكل رقم
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 03:  انطالقا من بيانات الملحق رقمEVIEWSبرنامج : المصدر
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III -3-2- لسلسلةدراسة استقرار ا :  
  
 : اختبار استقرار السلسلة-1
  
  : دالة االرتباط الذاتي-أ

 .MT شكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة -36-03:الشكل رقم 

Sample: 1995:01 2004:12             
Included observations: 120           

Autocorrelation
Partial 

Correlation t AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       .|*****  |        .|*****  | 1  0.662  0.662  53.921  0.000 
       .|****   |        .|*      | 2  0.542  0.184  90.309  0.000 
       .|**     |       **|.      | 3  0.289 -0.231  100.76  0.000 
       .|**     |        .|.      | 4  0.209  0.051  106.26  0.000 
       .|*      |        .|.      | 5  0.113  0.023  107.89  0.000 
       .|*      |        .|*      | 6  0.150  0.122  110.80  0.000 
       .|*      |        .|.      | 7  0.115 -0.025  112.51  0.000 
       .|*      |        .|.      | 8  0.162  0.064  115.95  0.000 
       .|**     |        .|**     | 9  0.243  0.224  123.72  0.000 
       .|***    |        .|**     | 10  0.418  0.317  146.92  0.000 
       .|****   |        .|**     | 11  0.561  0.282  189.23  0.000 
       .|*****  |        .|*      | 12  0.623  0.117  241.82  0.000 
       .|****   |        *|.      | 13  0.519 -0.097  278.73  0.000 
       .|***    |        *|.      | 14  0.350 -0.155  295.64  0.000 
       .|**     |        .|.      | 15  0.207 -0.020  301.62  0.000 
       .|*      |        *|.      | 16  0.069 -0.118  302.30  0.000 
       .|.      |       **|.      | 17 -0.025 -0.197  302.39  0.000 
       .|.      |        .|*      | 18  0.001  0.073  302.39  0.000 
       .|.      |        .|.      | 19 -0.015 -0.020  302.42  0.000 
       .|.      |        .|.      | 20  0.039 -0.035  302.64  0.000 
       .|*      |        .|.      | 21  0.122 -0.025  304.83  0.000 
       .|**     |        .|*      | 22  0.314  0.163  319.55  0.000 
       .|***    |        .|*      | 23  0.422  0.117  346.44  0.000 
       .|***    |        *|.      | 24  0.441 -0.097  376.08  0.000 
       .|***    |        .|.      | 25  0.362 -0.042  396.25  0.000 
       .|**     |        .|.      | 26  0.241  0.039  405.33  0.000 
       .|.      |        *|.      | 27  0.064 -0.075  405.97  0.000 
       .|.      |        .|.      | 28 -0.014  0.015  406.00  0.000 
       .|.      |        .|*      | 29 -0.045  0.120  406.33  0.000 
       *|.      |        .|.      | 30 -0.071 -0.042  407.15  0.000 

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

  

شكل دالة االرتباط الذاتي يبين لنا أن معامالت هذه األخيرة خارج مجال الثقة حتى المـشاهدة                

   : L-B أي أن السلسلة غير مستقرة األمر الذي تؤكده لنا إحصائية 26

L-B=407.15>X²=43.373قبول الفرض البديل عدم استقرار السلسلة .  
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 :زالة عدم استقرار السلسةا -1

  .جعل السلسلة مستقرة يستوجب عزل مركبتي االتجاه العام و الموسمية عن السلسلة

  

 :زالة االتجاه العامإ-أ

للتخلص من التجاه العام نستعمل الفروق من الدرجة االولى لنحصل على السلسلة المعدلة 

DMTالتالية:DMT=MT(t)-MT(t-1)                                                                  

  DMT منحنى السلسلة المعدلة– 37-03: الشكل رقم 

-60

-40

-20
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20

40

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

DMT
 

  EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
  

 يوازي محور الفواصل ما يدل على انعدام        DMTيبين أن المنحى البياني للسلسلة      ) 35(الشكل  

  :لة نقدم فيما يلي اختبار ديكي فوالر ،و لتأكد من  استقرار السلس االتجاه العام في السلسلة ،
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  :اختبار ديكي فوالر -

  :03تقدير النموذج

  DMT للسلسلة ADFالختبار 03 تقدير النموذج-38-03: الشكل رقم 

ADF Test Statistic -15.39771     1%   Critical Value* -4.0380 
      5%   Critical Value -3.4481 
      10% Critical Value -3.1489 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(DMT)    
Included observations: 118 after adjusting endpoints   
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DMT(-1) -1.341946  0.087152
-
15.39771  0.0000

C  1.151816  2.311043
 
0.498397  0.6192

@TREND(1995:01) -0.011759  0.033282
-
0.353309  0.7245

     
R-squared  0.673396     Mean dependent var  0.143263
Adjusted R-
squared  0.667716     S.D. dependent var  21.36158
S.E. of regression  12.31368     Akaike info criterion  5.046516
Sum squared resid  17437.07     Schwarz criterion  5.116958
Log likelihood -462.1792     F-statistic    118.5544
Durbin-Watson stat  1.920179     Prob(F-statistic)  0.000000

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 

الل النتائج المقدمة من النموذج أعاله يتبين لنا انعدام معامل االتجاه العام، وبالتالي نتابع              من خ   
  . بتقدير النموذج الثانيD-Fمنهجية 
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  :02تقدير النموذج 

  DMT للسلسلة ADFالختبار 02 تقدير النموذج-39-03: الشكل رقم 

ADF Test Statistic -15.45269     1%   Critical Value* -3.4865 
      5%   Critical Value -2.8859 
      10% Critical Value -2.5796 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(DMT)    
Included observations: 118 after adjusting endpoints   
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DMT(-1) -1.341518  0.086815
-
15.45269  0.0000

C  0.440307  1.129445  0.389843  0.6974
     
R-squared  0.673042     Mean dependent var  0.143263
Adjusted R-
squared  0.670223     S.D. dependent var  21.36158
S.E. of regression  12.26714     Akaike info criterion  5.030652
Sum squared 
resid  17456.00     Schwarz criterion  5.077613
Log likelihood -462.2432     F-statistic    238.7855
Durbin-Watson 
stat  1.919043     Prob(F-statistic)  0.000000

 EVIEWSج من برنامج المصدر مستخر
  

  . األول إذا نتجه لتقدير النموذجCهذه النتائج تبين انعدام المعامل الثابت 

  :01تقدير النموذج 

 DMT للسلسلةADFالختبار 01 تقدير النموذج-40-03: الشكل رقم 
  

ADF Test 
Statistic -15.50458     1%   Critical Value* -2.5831 
      5%   Critical Value -1.9427 
       10% Critical Value -1.6171 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
LS // Dependent Variable is D(DMT)    
Included observations: 118 after adjusting endpoints   
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DMT(-1) -1.340942  0.086487 -15.50458  0.0000
     
R-squared  0.672614     Mean dependent var  0.143263
Adjusted R-
squared  0.672614     S.D. dependent var  21.36158
S.E. of 
regression  12.22260     Akaike info criterion  5.015012
Sum squared 
resid  17478.87     Schwarz criterion  5.038493
Log likelihood -462.3205     Durbin-Watson stat  1.917797

 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
 

  :من الشكل لدينا
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 أكبـر بالقيمـة المطلقـة مـن     - 15.504 و المساوية لـ  D-Fالقيمة المحتسبة إلحصائية 

و القرار هنـا يكـون ال       ).1.617-،  1.943-،2.585-(توياتاالحصائية المجدولة عند مختلف المس    

  .وجود للجذر الوحدوي إذا السلسلة مستقرة

  

III -3-3- تقدير نموذج التنبؤ للسلسلة MT:  

  

   :التعرف على النموذج -1

 و ذالك باالعتماد على شكل دالـة        MA و   AR التعرف على النموذج يعني تحديد رتبة النماذج         

   . (conelogramme)االرتباط الذاتي 

 DMTشكل دالة االرتباط الذاتي للسلسلة-41-03 -: الشكل رقم

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7
4

2

0

2
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0

 
 RATSبرنامج : المصدر

  
 وعليه النمـاذج    2و  1عند مالحظة الشكل أعاله نالحظ أن المشاهدات خارج مجال التفة هي المشاهدة             

AR,MA 2 و 1 تأخذ الرتب.   
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  : تقدير النماذج و الفحص التشخيصي للنماذج -2

:)1,1,0( :ج المالئم التالي ذبعد معاينة النماذج الممكنة وصلنا إلى النمو ARIMAMT  

  DMT النموذج المختار للسلسلة-42-03: الشكل رقم 

Dependent Variable MT - Estimation by Box-Jenkins
Iterations Taken     2 
Monthly Data From 1996:04 To 2004:12
Usable Observations               105      Degrees of Freedom            103
Centered R**2                0.314149      R Bar **2                       0.307490
Uncentered R**2            0.976779      T x R**2                            102.562
Mean of Dependent Variable                                 77.963523810
Std Error of Dependent Variable                           14.664666543
Standard Error of Estimate                                     12.203520474
Sum of Squared Residuals                                     15339.368932
Durbin-Watson Statistic                                                    2.120337
Q(26-2)                                                                           60.322167
Significance Level of Q                                                0.00005752

   Variable       Coeff                 Std Error              T-Stat                    Signif
1.  AR{1}    -0.789506144     0.096345831        -8.19450        0.00000000
2.  AR{2}    -0.224594238     0.095968152        -2.34030         0.02119583

 RATSبرنامج : المصدر

 :                                               اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر-

في هذه الفقرة سنحاول معرفة إذا ماكانت سلسلة البواقي تحمل خصائص التوزيع الطبيعي و من أجـل                 

  :ةذالك نسعين باختبارات التالي

  معامالت التوزيع الطبيعي-43-03: الشكل رقم 
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 EVIEWSالمصدر مستخرج من برنامج 
  

:0) :فرضية التناظر(الختبار فرضية العدم  : Skewness اختبار 10 =vH  ، 

7084.0

117
6

0160440.0
6

02
1

1
1 =

−
=

−
=

n

Bv  

96.11لدينا  <vناظرة و منه نقبل فرض العدم أي أن سلسلة البواقي مت. 

  

:0) :فرضية التسطح الطبيعي  (الختبار فرضية العدم     : Kurtosisاختبار   20 =vH     نقـوم بحـساب ،

  :اإلحصائية

8233.1

107
24

3825804.3
24

32
1 =

−
=

−
=

n

Bv  

96.11لدينا  <vو منه نقبل فرضية التسطح الطبيعي لسلسلة البواقي . 

   :Jarque- Beraاختبار 

  )  0H::سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي (    نختبر فرض العدم

 و عليه نقبل فرضية سلسلة البواقي تتبع توزيعا طبيعيـا بمعنويـة     X²=5.99<S=3.826463لدينا 

5%.  

  :تحليل دالة الرتباط الذاتي -

  . شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي-44-03:الشكل رقم 
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 EVIEWSبرنامج المصدر مستخرج من 
  
39.1103.522لدينا 

29 =<= •QX أي عدم استقرار سلسلة البواقي الفرض البديل و منه نقبل.  
  : مع أن سلسلة مربعات البواقي مستقرة و هذا ما يثبته االختبار التالي

   
  

  . شكل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة مربعات البواقي-45-03:الشكل رقم 

  
 EVIEWSنامج المصدر مستخرج من بر

  
767.263.522لدينا 

29 =>= •QX أي استقرار سلسلة البواقي فرض العدم و منه نقبل.  

  : اختبار تجانس التباين-

  
F-statistic               2.545714   Probability   0.082908 

Obs*R-squared          4.952927       Probability   0.084040 
   

                                                                    nR²=4.952<X²=5.99:لدينا

     

  .و هذا جيد للنموذج) أي أن هناك تجانس في تباين النموذج( و بالتالي اليوجد اختالف التباين 

 

 : اختبار معنوية المعالم المقدرة -

  .نستعمل هنا توزيع ستيودنت و توزيع فيشر 
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*8.19450   96.1 :  األولى هية للمقدرتسبةكون اإلحصائية المح =>= tca ttض فإننا نرف   

)الفرضية )110 0ˆ: =θH1̂ و منه المعلمة المقدرةθتختلف معنويا عن الصفر .  

*2.34030   96.1: و اإلحصائية المحتسبة للمقدرة الثانية هي =>= tca tt  

)الفرضية )120 0ˆ: =θH 2و منه المعلمة المقدرةθتختلف معنويا عن الصفر .  
   
  : اختبار جودة االرتباط -

 هو قريب من الواحـد  R'²= 0.9767 ومعامل االرتباط المصحح مساوي لـ :R²=0.3141لدينا 

  .إذا االرتباط بين المتغيرة المستقلة و المتغيرة التابعة جيدة

-Dواتسون-إلجراء هذا االختبار نستخدم إحصائية ديربن     : ين األخطاء اختبار االرتباط الذاتي ب    -

W)( ؛ لديناD-W=2.120 ة تقع ضمن مجال الثقة لقبول الفرضية االبتدائي)   ال يوجد ارتبـاط

  ).بين األخطاء

  .كل ما سبق يؤذي إلى قبول النموذج إحصائيا

  :التنبؤ-3

  :يكون على الشكل التاليالمتوسط الكهرباء ذات التواتر  صيغة نموذج التنبؤ بمبيعات 

( )

tttt

tttt

tt

SDMTSDMTDSMT
SDMTSDMTDSMT

SDMTDD

ε
εθθ

εθθ

+−−=
++=

=−−

−−

−−

21

2211

2
21

224594.0789506.0

1
 

               (-8.19450)          (-2.34030) 

R²=.314149.      R"²=0.976779         n=105.   

 
III-4- إعداد موازنة المبيعات   :  

  

III-4-1-التنبؤ و إعداد الموازنة في شركة سونلغاز  :  

     

التـواتر المـنخفض و التـواتر       :  ورقلة بتوزيع الكهرباء بتوترين مختلفين هما         تهتم منطقة التوزيع  

  .المرتفع

 وهي موجهـة  MT ويرمز لها بالرمز (Moyenne tension)الكهرباء ذات التواتر متوسط  -

      ، المستـشفيات الجامعـات،  "Post électricité"للشركات الكبرى والتي تمتلك مركز كهرباء
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فولط ، الفاتورة شهرية نظـرا لـضخامة        30000و يقدر تواترها بـ     . الخ...... و المصانع   

  .قيمتها المالية

 و لها تـواترين   BT  و يرمز لها بالرمز(Basse tension)الكهرباء ذات التواتر المنخفض  -
 :فولط وهي موجه لنوعين من الزبائن380فولط و 220

  .الب العائالت و نقصد بهم في الغAOالزبائن العاديين و يرمز لها بـ 

  . وهم االدراتFSMاإلصدار بالفوترة و يرمز لها بالرمز 

السعر بالنسبة للتوترين نفسه لكن االختالف يكمن في سعر كراء العداد، أما االخـتالف بـين                

فاالدارات عادة ما تـسدد فـواتير       .الزبونين يتمثل في طريقة التسديد و عدد الفاتورات المقدمة للزبون         

يق الشيكات و لها الحق في االستفادة من أكثر من نـسخة مـن الفـاتورة و ذلـك                   الكهرباء عن طر  

أما العائالت فالتسديد يكون نقدا و ال يمكنها الحصول على أكثر من نسخة واحـدة               .ألغراض محاسبية 

 29 المؤرخ فـي     264-98 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم       04كما يستفيدون من المادة     .من الفاتورة 

  .1998 من سنة 64منشور في الجريدة الرسمية رقم  ال1998أوت 

 المبيعات تلجاء الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز إلى التنبؤ لما سـيكون عليـه               ةإلعداد موازن 

 فاألولى تعني ما    probable و   prévision و نفرق هنا بين كلمتي       – السنة المقبلة    –مبيعاتها مستقبال   

رة أخرى هدف المؤسسة و تتحصل عليه من خـالل اإلحـصائيات      تتوقع الشركة أن تصل إليه أو بعب      

أما الثانية فتعني ما يحتمل أن تكون عليه مبيعـات          . المقدمة لها من المتعاملين و هو غير أكيد التحقق        

السنة المقبلة وهو شبه أكيد و وتتحصل عليه بعد مرور بضع شهور عادة منتصف السنة و هو موعد                  

  .إعداد الموازنة

  

  : المبيعاتةت إعداد موازنخطوا-1

  :التنبؤ بمبيعات السنة المقبلة  •

في عملية التنبؤ بمبيعات الكهرباء تهتم الشركة بزبائن تـسميهم زبـائن الـضغط المتوسـط                

 و تخصهم بمعاملة خاصة نظرا لضخامة قيمـة فـاتورة   ،(Abonnes M.T importants)المهمين

حيث  . ى عشرة ماليين دينار جزائري للزبون الواحد      استهالك الكهرباء لتصل في كثير من األحيان إل       

زيادة عدد فروعها أو    بتقدم لها هذه األخيرة معلومات عما سيكون عليه استهالكها في السنة المقبلة إما              

كذلك األمر بالنسبة لزبـائن الـضغط المتوسـط         . الزيادة في استهالك الطاقة بزيادة الطاقة اإلنتاجية      

  .المهمين الجدد
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 نقصد بهم الشركات المستهلكة للكهرباء  : (Abonnes M.Tpetits)لضغط المتوسط الصغارزبائن ا

  .ذات التواتر المتوسط بكيات أقل نوعا ما من سابقتها

  :زبائن الضغط المنخفض التنبؤ بهذه الفئة يكون كالتالي

ء ألنهـا الحتـوي     و نقصد بها إدخال الكهرباء لمناطق تتوفر فيها الكهربـا          : زبائن الكهرباء الريفية  

إيصال الكهرباء لمثل هذه المناطق يكون عن طريق قرار رئاسي          . توصيالت أو شبكات نقل الكهرباء    

أو حكومي أو وزاري، ذلك أن إنجاز مثل هذه المشاريع يتطلب تكلفة عالية لذا تتكفـل بهـا الدولـة                    

 تتصل بمصالح الوالية    زايجعل الشركة الوطنية للكهرباء و الغ      بتخصيص ميزانية خاصة بها، هذا ما     

  . كل مركزبلمعرفة عدد المستفيدين من هذا النوع من الكهرباء حس

نقصد هنا مناطق مستفيدة من شبكات نقل الكهرباء و لكن يتوقع إنجاز مـشاريع              :  المجمعات السكنية 

  سكنية بها، و تتحصل الشركة على عدد الزبائن المتوقعين من مصالح البلدية

  .قارية و الوكاالت الع

  .الطلبات الفردية المقدمة من طرف المواطنين مباشرة

  .كل هذه المعلومات تساعد الشركة في عملية التنبؤ بعدد الزبائن الموقعين للسنة المقبلة

ـ :  كل زبون في السنة    كالتنبؤ بمتوسط استهال   •  و يحسب بالطريقـة     (KWh/AB/AN)يقدر ب

   .n لسنة إذا كانت لدينا المعلومات التالية: التالية 

    X1=   بالكيلو واط ساعي nاستهالك الكهرباء خالل السنة -

  n = X2عدد الزبائن في السنة  -

  : الكهرباء للزبون الواحد هونإذا متوسط االستهالك السنوي م

                                                                 CA1=X1/X2   

  : توسط االستهالك الجديد بالعالقة التالية من خالل هذه المعطيات نحسب م

      CA2 = CA1+(CA1*نسبة الزيادة)     

بعد تقدير عدد الزبائن و متوسط االستهالك يصبح من السهل على المؤسـسة تقـدير كميـة                   •

  :مبيعاتها من كل نوع و ذلك حسب العالقة التالية

            V = X3*CA2 

ألسعار في الجزائر هي من اختصاص الدولة، فغادة االسـتقالل          سياسة تحديد ا  : تقدير األسعار  •

كان مسعى الدولة متمثال في استعمال الطاقة بأسعار منخفضة و  ذلك للشروع فـي عمليـات                 

  .التصنيع في البلد، و كذلك للمساهمة  في تحسين الحالة االجتماعية للمواطنين

  :داف المتعلقة باألسعار واليوم فإن إنشاء ميكانيزم القتصاد السوق يحدد األه
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  .األسعار يجب أن تغطي النفقات و تؤمن سقف من االستقالل المالي -

  .األسعار يجب أن تبحث عن فعالية اقتصادية و عقالنية السلوكيات في ظل األسعار الحقيقية -

 ونتحصل عليه من حاصل جداء كمية المبيعات المقدرة و السعر المقدر: تقدير اإليرادات •

  

III -5-2- 2005 إعداد موازنة مبيعات الكهرباء لسنة:  

  

حـسب المنتـوج وحـسب      " مختلطـة "الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز تعد الموازنة سنوية مركبـة           

، و سنحاول في هذا المبحث إعداد موازنة المبيعات سنوية أجمالية و أخرى شهرية، حـسب              72المناطق

  .73المنتوج، معتمدين على السعر المعتمد فالشركة

، 2005 باستخدام نماذج التنبؤ المتحصل عليها في المباحث الثالثة السابقة نتنبأ بالكميات المباعة لسنة              

و هذا  .2006 إلى ديسمبر    2005و فيما يلي القيم المتنبأ بها من للفترة الممتدة من جانفي            .2006و سنة   

   :RATSباستخدام برنامج 

  

 المتنبأ بها  من الكهرباء الموجهة للزبائن  كمية المبيعات الشهرية-13-03الجدول رقم 

 2006 و 2005العاديين لسنة

AOF       

2005:01 71.57725701370 
 

103.80105022096  98.96884342822 

2005:04 73.28163663548  97.12342984274  76.39001625725 

2005:07 76.39001625725 
 

122.37280946451
 

130.24960267177

2005:10 100.41839587902 142.95818908628 125.43298229354

2006:01  82.33603251450 114.66861892902 109.94520534353

2006:04  84.36679175805 
 

108.31737817256
 

104.09696458708

2006:07  87.80155100159 133.89313741611 141.87872383062

2006:10 
 

112.15631024514
 

154.80489665965 137.38848307417
 RATSبرنامج : المصدر

                                                 
  .02: م  أنظر الملحق رق 72
 .نفس الملحق السابق الصفحة األخيرة 73
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 كمية المبيعات الشهرية المتنبأ بها  من الكهرباء الموجهة للقطاع -14-03الجدول رقم 

  2006 و 2005اإلداري لسنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  RATSبرنامج : المصدر

 كمية المبيعات الشهرية المتنبأ بها  من الكهرباء ذات التوتر المتوسط -15-03الجدول رقم 

  2006 و 2005لسنة

 Fmt       
 

 2005:01  90.76855799147   92.88441417755 86.43307456422 
 

 2005:04   79.34820182668   79.34820182668 95.25889583289 

 2005:07 
 

115.91172859298
 

117.77896253341 115.53681874045
 

 2005:10   98.95162727765 90.40681470752 93.84116763626 
 

 2005:01  99.33256857149 101.50899388078   95.11787381128

 2006:04 88.09310878480   96.17554140763
 

104.12424529325

 2006:07 124.83729268363
 

126.76472835025
 

124.58278598384
 

 2006:10 108.05779908347 99.57318866719 103.06774494688
  RATSبرنامج : المصدر

 

  : قياس دقة التنبؤ  •

  :قياس دقة التنبؤ تحتاج لمعايير تم التطرق لها في الفصل األول، و فيما يلي تقديم لهذه المعايير

 FFSM        

 2005:01 19.055527063960 11.055826541012 11.131376920329

 2005:04 21.292819256111 10.414137844319  8.720031044870 

 2005:07 18.494950231631 10.424989405648  8.787869843240 

 2005:10 22.813277996938 11.528371721791  9.737555203359 

 2006:01 20.554131352997 12.273700160705 12.389398833563

 2006:04 22.695262107199 11.636271364244  9.967798966927 

 2006:07 19.826460869963 11.639483352943 10.017307426580

 2006:10 24.089554799350 12.727485407696 10.943929348200
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 AO بالنسبة لنمـوذج الخـاص بالسلـسلة         T=1القيمة المتحصل عليها لمعامل ثيل هي         :معامل ثيل 

  .T=096 فهو MT ، أما معامل ثيل بالنسبة لنموذج السلسلةFSMو

وهـذا مـا يؤكـده      . فهذا يعني أن قدرة النماذج الثالثة على التنبؤ مقبولـة          1 وألن معامل ثيل أقل من    

  : البيانية التاليةتالمنحنيا

  

  12/06 إلى01/95 من ao محنى بياني للسلسلة -46-03: الشكل رقم

1 9 9 51 9 9 71 9 9 92 0 0 12 0 0 32 0 0 5
2

8

4

0

6

2

8

4

0

  
  RATSبرنامج: المصدر

  
  12/06 إلى01/95 من FSM محنى بياني للسلسلة-47-03: رقمالشكل 

1 9 9 51 9 9 71 9 9 92 0 0 12 0 0 32 0 0 5
0

5

0

5

0

5

0

5

0

  
  RATSبرنامج: المصدر
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  12/06 إلى01/95 من MT محنى بياني للسلسلة-48-03: رقمالشكل 

1 9 9 51 9 9 71 9 9 92 0 0 12 0 0 32 0 0 5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  
  RATSبرنامج: المصدر

  
 مالحظة المنحنيات السابقة يتضح لنا جليا أن السلسلة للفترة المتنبأ بها تتبع نفس السلوك للسلـسلة                 من

   .األصلية

وذج موازنة شـركة سـونلغاز،      النتائج تقودنا لبناء موازنة المبيعات بنوع من الثقة متبعين نفس نم          هذه  

للكيلواط ، و اإليرادات بالمليون دينـار   حيث تقدر الكمية بالميغا واط، و السعر بالسنتيم دينار جزائري      

 .جزائري

  2005 موازنة المبيعات اإلجمالية لسنة -16-03: الجدول رقم 

ــدة MDAاإليرادات بـ  ــعر الوحـ  سـ
  CDA/KW  بـ

 ت بالكميـا  المبيعات
   GWبـ

 

 
 
 

4057.078 
  544.033 

 
  4601.111 

 
 
 

332.83 
332.83 

 
332.83 

 
 
 

1218.96420 
 163.45674 

 
1382.42094 

 المخفـض زبائن الضغط 
BT 

  
 AOالزبائن العاديين   

FSMاإلدارات   
 AO+FSM    مجموع

 
  4450.531 

 
293.48 

 
1516.46830 

  زبائن الضغط المتوسط
MT 

 
  9051.642 

 
- 

 
    2898.88924 

  
 BT+MT  مجموع

  من أعداد الطالب: المصدر
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  .2005 الموازنة الشهرية لمبيعات الكهرباء لسنة -17-03: الجدول رقم 
  

 MT     FSM       AO     
 لكمية  السعر القيمة الكمية  السعر  القيمة الكمية  السعر

2934800 87.4465805 63,42 332,8300 19.0555271 238,23 332,8300 71.577257 
2934800 95.1554842 36,79 332,8300 11.0558265 345,48 332,8300 103.80105 
2934800 91.9350528 37,04 332,8300 11.1313769 329,39 332,8300 98.9688434
2934800 87.2003329 70,86 332,8300 21.2928193 243,90 332,8300 73.2816366
2934800 79.9715971 34,66 332,8300 10.4141378 323,25 332,8300 97.1234298
2934800 87.7338611 29,02 332,8300 8.72003104 254,24 332,8300 76.3900163
2934800 95.8721251 61,55 332,8300 18.4949502 254,24 332,8300 76.3900163
2934800 116.398389 34,69 332,8300 10.4249894 407,29 332,8300 122.372809
2934800 118.321653 29,24 332,8300 8.78786984 433,50 332,8300 130.249603
2934800 116.075917 75,92 332,8300 22.813278 334,22 332,8300 100.418396
2934800 99.4931811 38,36 332,8300 11.5283717 475,80 332,8300 142.958189
2934800 90.959445 32,40 332,8300 9.7375552 417,47 332,8300 125.432982

   
  من أعداد الطالب: المصدر
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في المؤسسة لمـا لهـا مـن                    يعتبر التنبؤ و التنبؤ بالمبيعات من العمليات األساسية و الهامة         

أهمية بالغة فماالهمية التي تكتسي هذه العملية و دورها و ما عالقتها بالتخطيط و الموازنـة ومـاهو                  

  . األسلوب األمثل لعملية التنبؤ؟

  :ل الدراسة النظرية توصلنا للنتائج التالية           من خال

التنبؤ بالمبيعات في دورها في توجيه الخطـط و البـرامج و الـسياسات داخـل                 تكمن أهمية  

ط و إلى سياسة رشـيدة فيمـا يتعلـق          أن التنبؤ الجيد يؤذي إلى تحسين التخطي      المؤسسة حيث   

 وازنات التقديرية مجيد، و    تخطيطي   يعط التنبؤ الجيد ي أن   ، أ  و حجم العمالة   المخزونباإلنتاج و 

 ومهما كان األسلوب المتبع في التنبؤ بالمبيعات فهناك العديد من العوامل المؤثرة فيه هذه               .دقيقة

 عوامل خارجية مثل    والعوامل قد تكون من داخل المؤسسة مثل كفأة العاملين المكلفين بالتقدير، أ           

  .و العوامل االجتماعية و الثقافية-ة و خططهادخل الفرد، سياسة الدول–العوامل االقتصادية 

يعتبر التنبؤ بالمبيعات مدخل للموازنات التقديرية هذا النظام الذي يعتبر ذو أهميـة كبيـرة                

و تعتبر موازنة المبيعـات الحجـر       . للمؤسسة لما لها من دور في التخطيط و الرقابة و التنسيق          

  إذ يعتبـر   تسي موازنة المبيعات أهمية كبيـرة،      هنا تك  ناألساس أو المدخل لباقي الموازنات، م     

التنبؤ بالمبيعات و إعداد الخطط المعيارية الالزمة لها مدخال إلعداد الكثيـر مـن الموازنـات                

موازنة المـشتريات و    : الفرعية األخرى ذات العالقة المباشرة و القوية بمبيعات المشروع مثل         

ازنات الفرعية التي تتأثر باإليرادات المحققة من       و غيرها من المو   ... اإلنتاج و تكاليف التسويق   

  أن يكون دقيقـا؛    د ما نبدأ به عند إعداد الموازنات، فالب       لو ألن التنبؤ بالمبيعات هو أو     .المبيعات

   .حتى يكون كذلك يجب إتباع الطرق العلمية في عملية التنبؤو 

بؤ بصفة عامـة و التنبـؤ       أن أسلوب السالسل الزمنية أحسن إن لم نقل األدق في عملية التن            

عـدم تـوفر    أو  غياب العالقات السببية بـين المتغيـرات         خاصة عند    .بالمبيعات بصفة أخص  

       .المعطيات الكافية حول المتغيرات الشارحة، كونها تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المشاهدات

الكهرباء لشركة سونلغاز و                في الفصل التطبيقي حولنا تقدير نموذج للتنبؤ بمختلف مبيعات          

 تبين تطور مبيعات    يحيث قمنا بتحليل السالسل الزمنية الشهرية الت      تبين طريقة التنبؤ في هذه الشركة،       

 و مبيعات الكهرباء ذات التوتر المتوسـط  FSM وAO بنوعيها   BTالكهرباء ذات التوتر المنخفض

MT –    و قد بينت االختبارات اإلحصائية     . 2004 إلى ديسمبر    1995 من جانفي    - كل سلسلة على حدا

 الثالث غير مستقرة الحتوائها على مركبة االتجاه العام و المركبة الموسمية،و مـن أجـل                لأن السالس 

توفير شروط االستقرارية في السالسل قمنا بتعديلها أوال بإزالة االتجاه العام باسـتخدام الفـروق مـن                 

إزالـة الموسـمية    "  عن طريق الفروق من الدرجة أثنى عشر       الدرجة األولى ، وثانيا بإزالة الموسمية     
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 ، استقرت بعد الفروق مـن الدرجـة األولـى   MT إلن السلسلة FSMوAO كانت بالنسبة للسلسلتين

و كنـا حريـصين علـى إيجـاد أو          ..تأكدنا من استقرار السالسل عن طريق االختبارات اإلحصائية       و

أقـل قيمـة    (المتحصل عليها باستخدام معايير المفاضلة    باألحرى اختيار أفضل نموذج من بين النماذج        

: وقد أثبتت قوة هذه النماذج إحـصائيا مـن خـالل           ).لتباين النموذج، أقل قيمة لمجموع مربع البواقي      

      .    معنوية المعالم المقدرة، معامل االرتباط، تحليل دالة االرتباط الذاتي للبواقي، التوزيع الطبيعي للبواقي

 استطعنا الحصول على الكميات المتوقعـة       RATS النتائج و باالعتماد على برنامج       وفقا لهذه 

لفتـرة أربـع و عـشرون       .من مبيعات الكهرباء الموجهة للجنوب الشرقي و التي تخص منطقة ورقلة          

حيث بينت هذه القيم تناسقا مـع مثيالتهـا فـي السلـسلة             )2006 إلى ديسمبر    2005من جانفي   (شهر

ـ         .ا صورة مستقبلية لمبيعات الكهرباء      و قدمت لن  .األصلية داد و انطالقا من هذه المعطيـات قمنـا بإع

 علـى    معتمدين  واحدة شهرية و أخرى سنوية،        2005 موازنة لسنة موازنة للمبيعات حسب المنتوج     

  :و توصلنا للنتائج التالية  .السعر المحدد من طرف الدولة

 على المبيعات السابقة ، مبيعـات الكهربـاء         مبيعات الكهرباء الموجهة للقطاع العائلي تعتمد      

الموجة للقطاع اإلداري تعتمد على المبيعات السابقة إضافة للتغير العشوائي، في حين تعتمـد              

  .مبيعات الكهربا ذات التوتر المتوسط على المتغير العشوائي فقط

AO=SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12,FSM=SARIMA(3,1,1)(3,1,1)12, 

MT=ARIMA(2,1,0) . 

شركة سونلغاز تعنى بعملية التنبؤ و إعداد موازنة المبيعات و تعطيهـا أهميـة بالغـة إالأن                  

األسلوب المتبع في عملية التنبؤ يعتبر غير دقيق، مثال بالنسبة إلنجاز السكنات المجمعة مـن               

طرف الدولة المدة المحددة إلنجازها ال تكون دوما مؤكدة، ففي الغالب تتأخر اإلنجازات عن              

 .تاريخ المحددال

كون الشركة منتشرة في كافة التراب الوطني و تنتج أنواع مختلفة من المبيعات فهـي تعـد                  

 وعلى أساس المنتجات وهذا جيد ألن هـذها         -حسب المناطق – على أساس جغرافي     اموازنته

النوع من الموازنات يبين للشركة المناطق األكثر أستهالكا لمنتجاتها  نـوع المنـتج األكثـر      

 . اهمة في رقم األعمالمس

 لبناء نماذج التنبؤ، و بالرغم من أنها أعطـت نتـائج            ة   ركزت دراستنا على المبيعات التاريخي    

استخدام نماذج سببية تدخل متغيرات أخرى تؤثر علـى         [جيدة ، إال أنه بمكان تقدير نماذج للتنبؤ         

لقادمة لن تبقى وحيدة في مجـال       ألن الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز في السنوات ا        ( المبيعات  

  .)بيع الكهرباء
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-في بحثنا هذا اعتمدنا على السعر المحدد من طرف الدولة عنـد إعـدادنا للموازنـة و ألن شـركة                   

 يصبح من الضروري القيام بتقدير لسعر البيع إما         -كما سبق الذكر  - ستشهد منافسة مستقبال   -سونلغاز

  . يق دراسة السوق و العوامل المؤثرة في السعرعن طريق بناء نموذج للتنبؤ به، أو عن طر

 على المبيعات الشهرية، لكن لم نتمكن من ذلك نتيجة التحوالت التـي             فكنا نود أجراء تحليل لالنحرا    

طرأت هيكلة الشركة و تحول منطقة ورقلة للتوزيع إلى مركز تابع إلى لمدرية التوزيع لمنطقة التوزيع                

ـ            بالبليدة، بالرغم من عدة محاو      لالت لم نتمكن من الحصول على المعلومات المطلوبـة إلجـراء تحلي

  .تاالنحرافا

 في عملية التنبؤ للحصول     ةأما عن التوصيات المقدمة لشركة سونلغاز فتتمثل في أتباع األساليب العلمي          

  .على نتائج دقيقة قريبة للواقع

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AO, FSM, MT لـ 2004 إىل 1995لشهرية من الكهرباء من السنة املبيعات ا :01امللحق رقم 
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  . مختلف مراحل إعداد موازنة المبيعات في شركة سونلغاز:02الملحق رقم 
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  .MT وFSM وAOجداول تقدم وصف للسالسل : 03الملحق رقم 
  

Descriptives  
AO 

6  
95% Confidence Interval for Mean

1 
 

2  
N 

3  
Mean 

4  
Std. Deviation

5  
Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound

 
 

7  
Minimum

8  
Maximum

1995 12 51,16817 7,784663 2,247239 46,22203 56,11431 41,470 66,417 

1996 12 52,01092 10,169934 2,935807 45,54925 58,47258 36,659 67,489 

1997 12 54,29142 13,355605 3,855431 45,80567 62,77716 36,486 74,083 

1998 12 56,86933 13,320891 3,845410 48,40564 65,33302 38,981 79,980 

1999 12 65,56350 15,374312 4,438182 55,79513 75,33187 44,336 92,268 

2000 12 67,93492 15,163870 4,377432 58,30025 77,56958 44,586 90,252 

2001 12 75,70558 21,269866 6,140082 62,19135 89,21981 46,712 114,877 

2002 12 78,95733 19,315303 5,575848 66,68498 91,22969 49,026 107,562 

2003 12 87,50467 21,657191 6,251892 73,74434 101,26499 56,873 121,175 

2004 12 93,45267 22,255984 6,424749 79,31189 107,59344 63,502 132,417 

Total 120 68,34585 21,556044 1,967789 64,44943 72,24227 36,486 132,417 

  
  

Descriptives  
fsm 
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95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 
Upper Bound

 
 

1995 12 6,3186 ,62917 ,18162 5,9188 6,7183 5,31 7,26 

1996 12 8,0083 1,46224 ,42211 7,0792 8,9373 6,02 10,01 

1997 12 7,7458 1,49874 ,43265 6,7935 8,6980 6,05 11,18 

1998 12 7,8985 1,30669 ,37721 7,0683 8,7287 5,88 10,08 

1999 12 10,1707 1,87471 ,54118 8,9795 11,3618 8,08 13,74 

2000 12 9,6314 2,64179 ,76262 7,9529 11,3099 6,89 14,22 

2001 12 10,0061 2,74454 ,79228 8,2623 11,7499 7,03 14,65 

2002 12 10,8328 2,50010 ,72172 9,2443 12,4212 8,21 14,84 

2003 12 11,7032 3,76352 1,08644 9,3119 14,0944 7,37 17,85 

2004 12 12,7305 5,61101 1,61976 9,1654 16,2956 7,56 22,94 

Total 120 9,5046 3,26667 ,29821 8,9141 10,0950 5,31 22,94 

  
  
  

 N  Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

     Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  

1995 12 56,56317 8,572078 2,474546 51,11673 62,00961 42,303 69,731 
1996 12 61,59483 15,395971 4,444434 51,81270 71,37697 40,186 85,775 
1997 12 67,81458 10,366293 2,992491 61,22816 74,40101 56,793 87,363 
1998 12 71,84283 14,462275 4,174899 62,65394 81,03172 51,362 103,440 
1999 12 78,21150 13,490354 3,894330 69,64014 86,78286 64,834 108,651 
2000 12 75,19575 12,495324 3,607089 67,25660 83,13490 56,112 95,701 
2001 12 82,32767 14,511703 4,189168 73,10737 91,54796 54,392 102,121 
2002 12 82,53792 10,237482 2,955307 76,03333 89,04250 64,380 99,237 
2003 12 85,78150 14,347760 4,141842 76,66537 94,89763 67,918 108,306 
2004 12 89,09667 12,488471 3,605111 81,16187 97,03146 71,441 109,526 
Total 12

0 
75,09664 15,949110 1,455948 72,21372 77,97956 40,186 109,526 

  
  

يمثل : 1الجداول أعاله تقدم لنا نظرة شاملة عن مختلف اإلحصاءات حسب كل سنة، فالعمود 
: 6الخطاء المعياري، : 5ري، االنحراف المعيا: 4المتوسط، : 3عدد المشاهدات، : 2السنوات، 

  .القيمة القصوى للمشاهدات: 8القيمة الدنيا للمشاهدات، : 7مجال الثقة للمتوسط، 
  

Descriptives  
mt 
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  AO,FSM,MTللسالسل .مقارنة بين متوسطات مختلف السنوات: 04الملحق رقم
  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: AO  

Bonferroni 

95% Confidence Interval 
(I) D (J) D Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound

1996 -,842750 6,801973 1,000 -23,62314 21,93764 

1997 -3,123250 6,801973 1,000 -25,90364 19,65714 

1998 -5,701167 6,801973 1,000 -28,48156 17,07922 

1999 -14,395333 6,801973 1,000 -37,17572 8,38506 

2000 -16,766750 6,801973 ,686 -39,54714 6,01364 

2001 -24,537417(*) 6,801973 ,021 -47,31781 -1,75703 

2002 -27,789167(*) 6,801973 ,004 -50,56956 -5,00878 

2003 -36,336500(*) 6,801973 ,000 -59,11689 -13,55611 

1995

2004 -42,284500(*) 6,801973 ,000 -65,06489 -19,50411 

1995 ,842750 6,801973 1,000 -21,93764 23,62314 

1997 -2,280500 6,801973 1,000 -25,06089 20,49989 

1998 -4,858417 6,801973 1,000 -27,63881 17,92197 

1999 -13,552583 6,801973 1,000 -36,33297 9,22781 

2000 -15,924000 6,801973 ,946 -38,70439 6,85639 

2001 -23,694667(*) 6,801973 ,032 -46,47506 -,91428 

2002 -26,946417(*) 6,801973 ,006 -49,72681 -4,16603 

2003 -35,493750(*) 6,801973 ,000 -58,27414 -12,71336 

1996

2004 -41,441750(*) 6,801973 ,000 -64,22214 -18,66136 
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1995 3,123250 6,801973 1,000 -19,65714 25,90364 

1996 2,280500 6,801973 1,000 -20,49989 25,06089 

1998 -2,577917 6,801973 1,000 -25,35831 20,20247 

1999 -11,272083 6,801973 1,000 -34,05247 11,50831 

2000 -13,643500 6,801973 1,000 -36,42389 9,13689 

2001 -21,414167 6,801973 ,095 -44,19456 1,36622 

2002 -24,665917(*) 6,801973 ,020 -47,44631 -1,88553 

2003 -33,213250(*) 6,801973 ,000 -55,99364 -10,43286 

1997

2004 -39,161250(*) 6,801973 ,000 -61,94164 -16,38086 

1995 5,701167 6,801973 1,000 -17,07922 28,48156 

1996 4,858417 6,801973 1,000 -17,92197 27,63881 

1997 2,577917 6,801973 1,000 -20,20247 25,35831 

1999 -8,694167 6,801973 1,000 -31,47456 14,08622 

2000 -11,065583 6,801973 1,000 -33,84597 11,71481 

2001 -18,836250 6,801973 ,297 -41,61664 3,94414 

2002 -22,088000 6,801973 ,070 -44,86839 ,69239 

2003 -30,635333(*) 6,801973 ,001 -53,41572 -7,85494 

1998

2004 -36,583333(*) 6,801973 ,000 -59,36372 -13,80294 

1995 14,395333 6,801973 1,000 -8,38506 37,17572 

1996 13,552583 6,801973 1,000 -9,22781 36,33297 

1997 11,272083 6,801973 1,000 -11,50831 34,05247 

1998 8,694167 6,801973 1,000 -14,08622 31,47456 

2000 -2,371417 6,801973 1,000 -25,15181 20,40897 

2001 -10,142083 6,801973 1,000 -32,92247 12,63831 

2002 -13,393833 6,801973 1,000 -36,17422 9,38656 

2003 -21,941167 6,801973 ,074 -44,72156 ,83922 

1999

2004 -27,889167(*) 6,801973 ,004 -50,66956 -5,10878 

1995 16,766750 6,801973 ,686 -6,01364 39,54714 

1996 15,924000 6,801973 ,946 -6,85639 38,70439 

1997 13,643500 6,801973 1,000 -9,13689 36,42389 

1998 11,065583 6,801973 1,000 -11,71481 33,84597 

1999 2,371417 6,801973 1,000 -20,40897 25,15181 

2001 -7,770667 6,801973 1,000 -30,55106 15,00972 

2002 -11,022417 6,801973 1,000 -33,80281 11,75797 

2003 -19,569750 6,801973 ,217 -42,35014 3,21064 

2000

2004 -25,517750(*) 6,801973 ,013 -48,29814 -2,73736 

1995 24,537417(*) 6,801973 ,021 1,75703 47,31781 2001

1996 23,694667(*) 6,801973 ,032 ,91428 46,47506 
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1997 21,414167 6,801973 ,095 -1,36622 44,19456 

1998 18,836250 6,801973 ,297 -3,94414 41,61664 

1999 10,142083 6,801973 1,000 -12,63831 32,92247 

2000 7,770667 6,801973 1,000 -15,00972 30,55106 

2002 -3,251750 6,801973 1,000 -26,03214 19,52864 

2003 -11,799083 6,801973 1,000 -34,57947 10,98131 

2004 -17,747083 6,801973 ,465 -40,52747 5,03331 

1995 27,789167(*) 6,801973 ,004 5,00878 50,56956 

1996 26,946417(*) 6,801973 ,006 4,16603 49,72681 

1997 24,665917(*) 6,801973 ,020 1,88553 47,44631 

1998 22,088000 6,801973 ,070 -,69239 44,86839 

1999 13,393833 6,801973 1,000 -9,38656 36,17422 

2000 11,022417 6,801973 1,000 -11,75797 33,80281 

2001 3,251750 6,801973 1,000 -19,52864 26,03214 

2003 -8,547333 6,801973 1,000 -31,32772 14,23306 

2002

2004 -14,495333 6,801973 1,000 -37,27572 8,28506 

1995 36,336500(*) 6,801973 ,000 13,55611 59,11689 

1996 35,493750(*) 6,801973 ,000 12,71336 58,27414 

1997 33,213250(*) 6,801973 ,000 10,43286 55,99364 

1998 30,635333(*) 6,801973 ,001 7,85494 53,41572 

1999 21,941167 6,801973 ,074 -,83922 44,72156 

2000 19,569750 6,801973 ,217 -3,21064 42,35014 

2001 11,799083 6,801973 1,000 -10,98131 34,57947 

2002 8,547333 6,801973 1,000 -14,23306 31,32772 

2003

2004 -5,948000 6,801973 1,000 -28,72839 16,83239 

1995 42,284500(*) 6,801973 ,000 19,50411 65,06489 

1996 41,441750(*) 6,801973 ,000 18,66136 64,22214 

1997 39,161250(*) 6,801973 ,000 16,38086 61,94164 

1998 36,583333(*) 6,801973 ,000 13,80294 59,36372 

1999 27,889167(*) 6,801973 ,004 5,10878 50,66956 

2000 25,517750(*) 6,801973 ,013 2,73736 48,29814 

2001 17,747083 6,801973 ,465 -5,03331 40,52747 

2002 14,495333 6,801973 1,000 -8,28506 37,27572 

2004

2003 5,948000 6,801973 1,000 -16,83239 28,72839 

* The mean difference is significant at the .05 level. 
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Multiple Comparisons  
Dependent Variable: fsm  

Bonferroni 

95% Confidence Interval 
(I) D (J) D Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound

1996 -1,68967 1,12851 1,000 -5,4691 2,0898 

1997 -1,42717 1,12851 1,000 -5,2066 2,3523 

1998 -1,57992 1,12851 1,000 -5,3594 2,1996 

1999 -3,85208(*) 1,12851 ,040 -7,6316 -,0726 

2000 -3,31283 1,12851 ,182 -7,0923 ,4666 

2001 -3,68750 1,12851 ,065 -7,4670 ,0920 

2002 -4,51417(*) 1,12851 ,005 -8,2936 -,7347 

2003 -5,38458(*) 1,12851 ,000 -9,1641 -1,6051 

1995

2004 -6,41192(*) 1,12851 ,000 -10,1914 -2,6324 

1995 1,68967 1,12851 1,000 -2,0898 5,4691 

1997 ,26250 1,12851 1,000 -3,5170 4,0420 

1998 ,10975 1,12851 1,000 -3,6697 3,8892 

1999 -2,16242 1,12851 1,000 -5,9419 1,6171 

2000 -1,62317 1,12851 1,000 -5,4026 2,1563 

2001 -1,99783 1,12851 1,000 -5,7773 1,7816 

2002 -2,82450 1,12851 ,621 -6,6040 ,9550 

2003 -3,69492 1,12851 ,064 -7,4744 ,0846 

1996

2004 -4,72225(*) 1,12851 ,003 -8,5017 -,9428 

1995 1,42717 1,12851 1,000 -2,3523 5,2066 

1996 -,26250 1,12851 1,000 -4,0420 3,5170 

1998 -,15275 1,12851 1,000 -3,9322 3,6267 

1999 -2,42492 1,12851 1,000 -6,2044 1,3546 

2000 -1,88567 1,12851 1,000 -5,6651 1,8938 

2001 -2,26033 1,12851 1,000 -6,0398 1,5191 

2002 -3,08700 1,12851 ,327 -6,8665 ,6925 

2003 -3,95742(*) 1,12851 ,030 -7,7369 -,1779 

1997

2004 -4,98475(*) 1,12851 ,001 -8,7642 -1,2053 

1995 1,57992 1,12851 1,000 -2,1996 5,3594 

1996 -,10975 1,12851 1,000 -3,8892 3,6697 

1997 ,15275 1,12851 1,000 -3,6267 3,9322 

1999 -2,27217 1,12851 1,000 -6,0516 1,5073 

1998

2000 -1,73292 1,12851 1,000 -5,5124 2,0466 



 

 171

2001 -2,10758 1,12851 1,000 -5,8871 1,6719 

2002 -2,93425 1,12851 ,477 -6,7137 ,8452 

2003 -3,80467(*) 1,12851 ,046 -7,5841 -,0252 

2004 -4,83200(*) 1,12851 ,002 -8,6115 -1,0525 

1995 3,85208(*) 1,12851 ,040 ,0726 7,6316 

1996 2,16242 1,12851 1,000 -1,6171 5,9419 

1997 2,42492 1,12851 1,000 -1,3546 6,2044 

1998 2,27217 1,12851 1,000 -1,5073 6,0516 

2000 ,53925 1,12851 1,000 -3,2402 4,3187 

2001 ,16458 1,12851 1,000 -3,6149 3,9441 

2002 -,66208 1,12851 1,000 -4,4416 3,1174 

2003 -1,53250 1,12851 1,000 -5,3120 2,2470 

1999

2004 -2,55983 1,12851 1,000 -6,3393 1,2196 

1995 3,31283 1,12851 ,182 -,4666 7,0923 

1996 1,62317 1,12851 1,000 -2,1563 5,4026 

1997 1,88567 1,12851 1,000 -1,8938 5,6651 

1998 1,73292 1,12851 1,000 -2,0466 5,5124 

1999 -,53925 1,12851 1,000 -4,3187 3,2402 

2001 -,37467 1,12851 1,000 -4,1541 3,4048 

2002 -1,20133 1,12851 1,000 -4,9808 2,5781 

2003 -2,07175 1,12851 1,000 -5,8512 1,7077 

2000

2004 -3,09908 1,12851 ,317 -6,8786 ,6804 

1995 3,68750 1,12851 ,065 -,0920 7,4670 

1996 1,99783 1,12851 1,000 -1,7816 5,7773 

1997 2,26033 1,12851 1,000 -1,5191 6,0398 

1998 2,10758 1,12851 1,000 -1,6719 5,8871 

1999 -,16458 1,12851 1,000 -3,9441 3,6149 

2000 ,37467 1,12851 1,000 -3,4048 4,1541 

2002 -,82667 1,12851 1,000 -4,6061 2,9528 

2003 -1,69708 1,12851 1,000 -5,4766 2,0824 

2001

2004 -2,72442 1,12851 ,784 -6,5039 1,0551 

1995 4,51417(*) 1,12851 ,005 ,7347 8,2936 

1996 2,82450 1,12851 ,621 -,9550 6,6040 

1997 3,08700 1,12851 ,327 -,6925 6,8665 

1998 2,93425 1,12851 ,477 -,8452 6,7137 

1999 ,66208 1,12851 1,000 -3,1174 4,4416 

2000 1,20133 1,12851 1,000 -2,5781 4,9808 

2001 ,82667 1,12851 1,000 -2,9528 4,6061 

2003 -,87042 1,12851 1,000 -4,6499 2,9091 

2002

2004 -1,89775 1,12851 1,000 -5,6772 1,8817 

1995 5,38458(*) 1,12851 ,000 1,6051 9,1641 2003

1996 3,69492 1,12851 ,064 -,0846 7,4744 
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1997 3,95742(*) 1,12851 ,030 ,1779 7,7369 

1998 3,80467(*) 1,12851 ,046 ,0252 7,5841 

1999 1,53250 1,12851 1,000 -2,2470 5,3120 

2000 2,07175 1,12851 1,000 -1,7077 5,8512 

2001 1,69708 1,12851 1,000 -2,0824 5,4766 

2002 ,87042 1,12851 1,000 -2,9091 4,6499 

2004 -1,02733 1,12851 1,000 -4,8068 2,7521 

1995 6,41192(*) 1,12851 ,000 2,6324 10,1914 

1996 4,72225(*) 1,12851 ,003 ,9428 8,5017 

1997 4,98475(*) 1,12851 ,001 1,2053 8,7642 

1998 4,83200(*) 1,12851 ,002 1,0525 8,6115 

1999 2,55983 1,12851 1,000 -1,2196 6,3393 

2000 3,09908 1,12851 ,317 -,6804 6,8786 

2001 2,72442 1,12851 ,784 -1,0551 6,5039 

2002 1,89775 1,12851 1,000 -1,8817 5,6772 

2004

2003 1,02733 1,12851 1,000 -2,7521 4,8068 

* The mean difference is significant at the .05 level. 
 

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: mt 

Bonferroni 
(I) 
D 

(J) D Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

199
5 

1996 -5,031667 5,232068 1,000 -22,55431 12,49098 

 1997 -11,251417 5,232068 1,000 -28,77406 6,27123 
 1998 -15,279667 5,232068 ,191 -32,80231 2,24298 
 1999 -21,648333(*) 5,232068 ,003 -39,17098 -4,12569 
 2000 -18,632583(*) 5,232068 ,025 -36,15523 -1,10994 
 2001 -25,764500(*) 5,232068 ,000 -43,28715 -8,24185 
 2002 -25,974750(*) 5,232068 ,000 -43,49740 -8,45210 
 2003 -29,218333(*) 5,232068 ,000 -46,74098 -11,69569 
 2004 -32,533500(*) 5,232068 ,000 -50,05615 -15,01085 
199
6 

1995 5,031667 5,232068 1,000 -12,49098 22,55431 

 1997 -6,219750 5,232068 1,000 -23,74240 11,30290 
 1998 -10,248000 5,232068 1,000 -27,77065 7,27465 
 1999 -16,616667 5,232068 ,087 -34,13931 ,90598 
 2000 -13,600917 5,232068 ,478 -31,12356 3,92173 
 2001 -20,732833(*) 5,232068 ,006 -38,25548 -3,21019 
 2002 -20,943083(*) 5,232068 ,005 -38,46573 -3,42044 
 2003 -24,186667(*) 5,232068 ,000 -41,70931 -6,66402 
 2004 -27,501833(*) 5,232068 ,000 -45,02448 -9,97919 
199
7 

1995 11,251417 5,232068 1,000 -6,27123 28,77406 

 1996 6,219750 5,232068 1,000 -11,30290 23,74240 
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 1998 -4,028250 5,232068 1,000 -21,55090 13,49440 
 1999 -10,396917 5,232068 1,000 -27,91956 7,12573 
 2000 -7,381167 5,232068 1,000 -24,90381 10,14148 
 2001 -14,513083 5,232068 ,293 -32,03573 3,00956 
 2002 -14,723333 5,232068 ,261 -32,24598 2,79931 
 2003 -17,966917(*) 5,232068 ,038 -35,48956 -,44427 
 2004 -21,282083(*) 5,232068 ,004 -38,80473 -3,75944 
199
8 

1995 15,279667 5,232068 ,191 -2,24298 32,80231 

 1996 10,248000 5,232068 1,000 -7,27465 27,77065 
 1997 4,028250 5,232068 1,000 -13,49440 21,55090 
 1999 -6,368667 5,232068 1,000 -23,89131 11,15398 
 2000 -3,352917 5,232068 1,000 -20,87556 14,16973 
 2001 -10,484833 5,232068 1,000 -28,00748 7,03781 
 2002 -10,695083 5,232068 1,000 -28,21773 6,82756 
 2003 -13,938667 5,232068 ,400 -31,46131 3,58398 
 2004 -17,253833 5,232068 ,059 -34,77648 ,26881 
199
9 

1995 21,648333(*) 5,232068 ,003 4,12569 39,17098 

 1996 16,616667 5,232068 ,087 -,90598 34,13931 
 1997 10,396917 5,232068 1,000 -7,12573 27,91956 
 1998 6,368667 5,232068 1,000 -11,15398 23,89131 
 2000 3,015750 5,232068 1,000 -14,50690 20,53840 
 2001 -4,116167 5,232068 1,000 -21,63881 13,40648 
 2002 -4,326417 5,232068 1,000 -21,84906 13,19623 
 2003 -7,570000 5,232068 1,000 -25,09265 9,95265 
 2004 -10,885167 5,232068 1,000 -28,40781 6,63748 
200
0 

1995 18,632583(*) 5,232068 ,025 1,10994 36,15523 

 1996 13,600917 5,232068 ,478 -3,92173 31,12356 
 1997 7,381167 5,232068 1,000 -10,14148 24,90381 
 1998 3,352917 5,232068 1,000 -14,16973 20,87556 
 1999 -3,015750 5,232068 1,000 -20,53840 14,50690 
 2001 -7,131917 5,232068 1,000 -24,65456 10,39073 
 2002 -7,342167 5,232068 1,000 -24,86481 10,18048 
 2003 -10,585750 5,232068 1,000 -28,10840 6,93690 
 2004 -13,900917 5,232068 ,408 -31,42356 3,62173 
200
1 

1995 25,764500(*) 5,232068 ,000 8,24185 43,28715 

 1996 20,732833(*) 5,232068 ,006 3,21019 38,25548 
 1997 14,513083 5,232068 ,293 -3,00956 32,03573 
 1998 10,484833 5,232068 1,000 -7,03781 28,00748 
 1999 4,116167 5,232068 1,000 -13,40648 21,63881 
 2000 7,131917 5,232068 1,000 -10,39073 24,65456 
 2002 -,210250 5,232068 1,000 -17,73290 17,31240 
 2003 -3,453833 5,232068 1,000 -20,97648 14,06881 
 2004 -6,769000 5,232068 1,000 -24,29165 10,75365 
200
2 

1995 25,974750(*) 5,232068 ,000 8,45210 43,49740 

 1996 20,943083(*) 5,232068 ,005 3,42044 38,46573 
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 1997 14,723333 5,232068 ,261 -2,79931 32,24598 
 1998 10,695083 5,232068 1,000 -6,82756 28,21773 
 1999 4,326417 5,232068 1,000 -13,19623 21,84906 
 2000 7,342167 5,232068 1,000 -10,18048 24,86481 
 2001 ,210250 5,232068 1,000 -17,31240 17,73290 
 2003 -3,243583 5,232068 1,000 -20,76623 14,27906 
 2004 -6,558750 5,232068 1,000 -24,08140 10,96390 
200
3 

1995 29,218333(*) 5,232068 ,000 11,69569 46,74098 

 1996 24,186667(*) 5,232068 ,000 6,66402 41,70931 
 1997 17,966917(*) 5,232068 ,038 ,44427 35,48956 
 1998 13,938667 5,232068 ,400 -3,58398 31,46131 
 1999 7,570000 5,232068 1,000 -9,95265 25,09265 
 2000 10,585750 5,232068 1,000 -6,93690 28,10840 
 2001 3,453833 5,232068 1,000 -14,06881 20,97648 
 2002 3,243583 5,232068 1,000 -14,27906 20,76623 
 2004 -3,315167 5,232068 1,000 -20,83781 14,20748 
200
4 

1995 32,533500(*) 5,232068 ,000 15,01085 50,05615 

 1996 27,501833(*) 5,232068 ,000 9,97919 45,02448 
 1997 21,282083(*) 5,232068 ,004 3,75944 38,80473 
 1998 17,253833 5,232068 ,059 -,26881 34,77648 
 1999 10,885167 5,232068 1,000 -6,63748 28,40781 
 2000 13,900917 5,232068 ,408 -3,62173 31,42356 
 2001 6,769000 5,232068 1,000 -10,75365 24,29165 
 2002 6,558750 5,232068 1,000 -10,96390 24,08140 
 2003 3,315167 5,232068 1,000 -14,20748 20,83781 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعطيات الرقمية للسالسل المعدلة: 05الملحق رقم 
  

 Modified: 1995:01 2004:12 // dao=ao-ao(-1)   
1995:01:00 NA -1.408000 -5.948000 4.678000 -0.508000 -2.512000 
1995:07:00 12.67500 3.107000 -5.382000 12.07000 -8.534000 -16.41300 
1996:01:00 4.049000 5.722000 -8.927000 1.614000 6.774000 -5.423000 
1996:07:00 18.79500 3.415000 -16.60200 15.60800 -6.951000 -22.88500 
1997:01:00 15.16900 4.915000 -20.25700 10.92200 0.594000 -9.043000 
1997:07:00 23.33800 9.972000 -16.08300 17.89700 -4.225000 -32.48000 
1998:01:00 15.75400 2.196000 -16.34700 12.48900 2.894000 -14.27100 
1998:07:00 24.46800 10.18600 -20.69300 25.92600 -8.409000 -27.42000 
1999:01:00 14.88000 3.518000 -18.21300 14.95200 1.800000 -14.58200 



 

 175

1999:07:00 33.53400 12.22800 -27.10000 22.03200 -10.67300 -23.76600 
2000:01:00 16.12800 2.660000 -26.96300 19.10100 4.264000 -19.74300 
2000:07:00 31.01300 11.03100 -28.37600 26.35500 -7.420000 -30.85300 
2001:01:00 19.34700 6.151000 -28.74400 21.46200 0.930000 -16.06200 
2001:07:00 34.32500 18.02900 -37.53500 47.01600 -18.46500 -41.65100 
2002:01:00 24.57500 1.262000 -31.57200 25.93900 0.827000 -23.06600 
2002:07:00 44.43400 10.40200 -30.90900 30.72000 -19.03700 -30.37500 
2003:01:00 25.13600 -0.751000 -25.47300 24.62400 -2.455000 -14.86100 
2003:07:00 46.72100 8.163000 -31.01700 33.12700 -19.46900 -39.58200 
2004:01:00 32.11500 -4.941000 -25.79600 23.73300 -4.438000 -16.51300 
2004:07:00 45.87400 7.768000 -29.94000 42.43100 -17.63400 -45.97600 

  
 Modified: 1995:01 2004:12 // sdao=dao-dao(-12)   

1995:01:00 NA NA NA NA NA NA 
1995:07:00 NA NA NA NA NA NA 
1996:01:00 NA 7.130000 -2.979000 -3.064000 7.282000 -2.911000 
1996:07:00 6.120000 0.308000 -11.22000 3.538000 1.583000 -6.472000 
1997:01:00 11.12000 -0.807000 -11.33000 9.308000 -6.180000 -3.620000 
1997:07:00 4.543000 6.557000 0.519000 2.289000 2.726000 -9.595000 
1998:01:00 0.585000 -2.719000 3.910000 1.567000 2.300000 -5.228000 
1998:07:00 1.130000 0.214000 -4.610000 8.029000 -4.184000 5.060000 
1999:01:00 -0.874000 1.322000 -1.866000 2.463000 -1.094000 -0.311000 
1999:07:00 9.066000 2.042000 -6.407000 -3.894000 -2.264000 3.654000 
2000:01:00 1.248000 -0.858000 -8.750000 4.149000 2.464000 -5.161000 
2000:07:00 -2.521000 -1.197000 -1.276000 4.323000 3.253000 -7.087000 
2001:01:00 3.219000 3.491000 -1.781000 2.361000 -3.334000 3.681000 
2001:07:00 3.312000 6.998000 -9.159000 20.66100 -11.04500 -10.79800 
2002:01:00 5.228000 -4.889000 -2.828000 4.477000 -0.103000 -7.004000 
2002:07:00 10.10900 -7.627000 6.626000 -16.29600 -0.572000 11.27600 
2003:01:00 0.561000 -2.013000 6.099000 -1.315000 -3.282000 8.205000 
2003:07:00 2.287000 -2.239000 -0.108000 2.407000 -0.432000 -9.207000 
2004:01:00 6.979000 -4.190000 -0.323000 -0.891000 -1.983000 -1.652000 
2004:07:00 -0.847000 -0.395000 1.077000 9.304000 1.835000 -6.394000 

  
  

 Modified: 1995:01 2004:12 // dfsm =fsm-fsm(-1)   
1995:01:00 NA 0.646000 0.063000 0.012000 0.652000 -0.087000 
1995:07:00 -0.364000 0.710000 -0.942000 0.989000 0.216000 -1.945000 
1996:01:00 2.777000 1.231000 -2.857000 3.131000 -2.774000 -0.127000 
1996:07:00 3.267000 -1.406000 -2.535000 3.988000 -2.117000 -1.176000 
1997:01:00 2.446000 -1.446000 -0.009000 1.107000 -2.707000 -0.049000 
1997:07:00 2.681000 -1.496000 -0.413000 4.351000 -4.313000 -0.293000 
1998:01:00 3.445000 -1.933000 0.167000 0.627000 -1.973000 -1.022000 
1998:07:00 2.157000 -0.762000 -0.640000 3.441000 -2.068000 -1.281000 
1999:01:00 3.396000 -0.325000 0.805000 1.871000 -4.246000 -0.154000 
1999:07:00 4.458000 -3.935000 -0.303000 5.447000 -4.300000 0.678000 
2000:01:00 4.096000 -0.009000 -5.636000 1.810000 -2.327000 -0.984000 
2000:07:00 4.348000 -2.897000 -1.599000 4.280000 -3.119000 -1.193000 
2001:01:00 1.594000 1.110000 5.056000 -7.618000 0.542000 6.278000 
2001:07:00 -6.439000 1.063000 3.767000 -3.673000 0.194000 4.645000 
2002:01:00 -3.040000 1.675000 2.798000 -5.890000 -0.747000 4.849000 
2002:07:00 -4.661000 0.370000 5.662000 -5.200000 -0.595000 4.449000 
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2003:01:00 -1.943000 -0.681000 6.436000 -6.062000 -2.037000 5.909000 
2003:07:00 -6.125000 -1.203000 10.47200 -8.150000 -2.001000 8.745000 
2004:01:00 -6.279000 -0.060000 9.049000 -9.788000 -1.804000 9.100000 
2004:07:00 -7.378000 -1.720000 13.61800 -10.84500 -1.850000 14.45900 

  

 
Modified: 1995:01 2004:12 // sdfsm = dfsm - dfsm(-

12)   
1995:01:00 NA NA NA NA NA NA 
1995:07:00 NA NA NA NA NA NA 
1996:01:00 NA 0.585000 -2.920000 3.119000 -3.426000 -0.040000 
1996:07:00 3.631000 -2.116000 -1.593000 2.999000 -2.333000 0.769000 
1997:01:00 -0.331000 -2.677000 2.848000 -2.024000 0.067000 0.078000 
1997:07:00 -0.586000 -0.090000 2.122000 0.363000 -2.196000 0.883000 
1998:01:00 0.999000 -0.487000 0.176000 -0.480000 0.734000 -0.973000 
1998:07:00 -0.524000 0.734000 -0.227000 -0.910000 2.245000 -0.988000 
1999:01:00 -0.049000 1.608000 0.638000 1.244000 -2.273000 0.868000 
1999:07:00 2.301000 -3.173000 0.337000 2.006000 -2.232000 1.959000 
2000:01:00 0.700000 0.316000 -6.441000 -0.061000 1.919000 -0.830000 
2000:07:00 -0.110000 1.038000 -1.296000 -1.167000 1.181000 -1.871000 
2001:01:00 -2.502000 1.119000 10.69200 -9.428000 2.869000 7.262000 
2001:07:00 -10.78700 3.960000 5.366000 -7.953000 3.313000 5.838000 
2002:01:00 -4.634000 0.565000 -2.258000 1.728000 -1.289000 -1.429000 
2002:07:00 1.778000 -0.693000 1.895000 -1.527000 -0.789000 -0.196000 
2003:01:00 1.097000 -2.356000 3.638000 -0.172000 -1.290000 1.060000 
2003:07:00 -1.464000 -1.573000 4.810000 -2.950000 -1.406000 4.296000 
2004:01:00 -4.336000 0.621000 2.613000 -3.726000 0.233000 3.191000 
2004:07:00 -1.253000 -0.517000 3.146000 -2.695000 0.151000 5.714000 

  
  
  
  

 Modified: 1995:01 2004:12 // dmt=mt-mt(-1)   
1995:01:00 NA -13.53400 10.75700 -6.287000 9.548000 -0.144000 
1995:07:00 12.27600 1.278000 -5.506000 -1.321000 -15.34600 7.858000 
1996:01:00 -10.31600 1.815000 7.783000 -0.044000 -14.46800 23.11800 
1996:07:00 5.243000 14.85100 2.377000 -5.247000 -16.57100 -11.83700 
1997:01:00 4.673000 4.054000 13.76400 -14.65300 -2.484000 3.465000 
1997:07:00 25.28000 -15.95200 17.09600 -18.34900 -5.786000 3.834000 
1998:01:00 -4.883000 10.15300 -20.97000 15.01200 -0.364000 6.833000 
1998:07:00 2.974000 9.547000 0.332000 17.74400 -48.98900 11.79500 
1999:01:00 2.355000 -3.767000 0.656000 15.88000 -13.69100 6.322000 
1999:07:00 -1.612000 36.26200 -11.78400 -9.199000 -15.12400 5.900000 
2000:01:00 -22.33200 15.66800 -7.810000 -0.639000 12.14700 6.182000 
2000:07:00 5.407000 8.186000 0.448000 -25.67900 -0.916000 3.763000 
2001:01:00 -18.47700 32.98600 -16.48800 -2.035000 -1.617000 26.87600 
2001:07:00 -7.446000 15.45300 -7.969000 4.875000 -18.22600 1.495000 
2002:01:00 -8.773000 7.706000 -4.583000 -12.26600 14.85900 1.481000 
2002:07:00 15.48900 3.028000 -10.86800 3.707000 -19.02700 12.72900 
2003:01:00 -9.841000 4.039000 -8.100000 -3.958000 19.41900 -1.447000 
2003:07:00 21.97600 -2.796000 3.236000 -21.81900 -4.060000 -12.13900 
2004:01:00 16.53700 -3.288000 -4.801000 -7.295000 7.696000 8.072000 
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2004:07:00 20.46000 1.857000 -2.312000 -16.64900 -8.600000 3.371000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .منحنيات البواقي:06الملحق رقم
 SDAOالمحنى البياني لسلسلة البواقي للسلسلة 
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 SDAOالمحنى البياني لسلسلة البواقي للسلسلة 

-60

-40

-20

0

20

40

-60

-40

-20

0

20

40

96 97 98 99 00 01 02 03 04

Residual Actual Fitted
  

  
  

  منهجية ديكي فوالر: 07الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tttt):3(تقدير النموذج btcyy µφ +++= −1  
 b=0       :اختيار •

11: اختيار  =φ 

TS    :11لنموذج ا <φ   

 111 µφ +++= − btcyy tt   
 DS منوذج

tttt): 2(تقدير النموذج btcyy µφ +++= −1 
 b=0       :اختيار •
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  .مخطط لتكوين يعده مركز التخطيط بعمان: 08الملحق رقم 
  
 

 الموازناتاالساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط واعداد 

 

 المدة مكان األنعقاد تاریخ األنعقاد

03/07/2005  
 عمان 14/07/2005

   ساعة 50
  14= عدد األيام 
 2 = عدد األسابيع

  

 یؤدي الى الدبلوم المهني

  االدارة المالية  •
 المحاسبة  •

  
 األهداف

  

 

تعريف المشارآين بوسائل وطرق التنبؤ المعاصرة  
باستخدام األساليب البسيطة وبعض األساليب الرياضية 

 موجة الى

  

 

المديرين ونوابهم ومساعديهم والعاملين في اإلدارات التالية  
  :رآات والمؤسسات في آل القطاعاتفي الش

 

  الموازنة 
 

  المحاسبة والتدقيق 
 

  اإلدارة المالية 
 

  االستراتيجية 
 

  التخطيط والرقابة، 
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  .المتقدمة
 

تنمية قدرات المشارآين في إعداد الموازنات والتي  
أصبحت ضرورة في الوقت الحاضر بل وإلزامية في 

  .بعض الحاالت
 

  عداد تطبيقات مستندإ 
 

 ة للحاسوب في إعداد الموازنات 

  
  
  

  :اليوم االول
 

  .تقديم األآاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 
 

  .تقديم البرنامج، وأهدافه، ومكوناته الرئيسة 
 

  الموازنات التخطيطية 
 

  التعريف واألهمية 
 

  األنواع وآيفية اإلعداد 
 

  دور الموازنات في الرقابة والتخطيط 

 

 ت تطبيقيةحاال 

 

  :اليوم الثاني 
 

  التخطيط 
 

  المبادئ األساسية 
 

  استخدام الموازنات المرنة لقياس اإليرادات 
 

  استخدام الموازنات المرنة لقياس المصروفات 
 

  التخطيط والرقابة للتدفقات النقدية 
 

  تحليل االنحرافات ومعالجتها 

 

 حاالت تطبيقية 

  
  
  
  

 

 :اليوم الخامس 
 

   
 

  نتاجالموازنات الشاملة  موازنة اإل 

 موازنة المبيعات الموازنة النقدية حاالت تطبيقية
 

  :اليوم السادس 

 تطبيقات عملية مستندة للحاسوب في إعداد الموازنات
 

 :اليوم السابع 
 

   
 

 تطبيقات عملية مستندة للحاسوب في إعداد الموازنات 
 

 

  البحوث والتطوير 
 

  .غيرها 

 
  
  
  
  
  
  

 

  :اليوم الثالث 
 

  الطرق الرياضية في التنبؤ باألرقام 
 

  الرسم البياني 
 

  المعادالت الرياضية 
 

  السالسل الزمنية 
 

  االنحدار واالرتباط 
 

  ّدان األعلى واألدنىالح 

  حاالت تطبيقية 
 

 

  :اليوم الرابع 
 

  التنبؤ 
 

  ماهية  و طرق استخدامه 
 

  مزايا وعيوب الطرق المختلفة للتنبؤ 
 

  اتخاذ القرارات في ظل التأآد وعدم التأآد 
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   معايير دقة التنبؤ:09الملحق رقم 
  

Actual: DMT     Forecast: DMTF 
Sample: 1995:04 2004:12 
Include observations: 117 

 
Root Mean Squared Error            12.94182  

Mean Absolute Error       9.91281  
Mean Absolute Percentage Error  104.9476  

Theil Inequality Coefficient 0.960206   
Bias Proportion   0.000541  

Variance Proportion                     0.927139  
Covariance Proportion                        0.072320  

 
Actual: SDFSM     Forecast: SDFSMF 

Sample: 1996:05 2004:12 
Include observations: 104 

 
Root Mean Squared Error             3.019386 
Mean Absolute Error                    2.119663 
Mean Absolute Percentage Error      100.0000 
Theil Inequality Coefficient         1.000000 
Bias Proportion                                 0.000091 

Variance Proportion                    0.999909 
Covariance Proportion                 0.000000 

 
Actual: SDAO     Forecast: SDAOF 

Sample: 1995:01 2004:12 
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Include observations: 107 
 

Root Mean Squared Error             5.727865 
Mean Absolute Error                      4.384869 
Mean Absolute Percentage Error  100.0000 
Theil Inequality Coefficient             1.000000 
Bias Proportion                                  0.000311 
Variance Proportion                        0.999689 
Covariance Proportion                        0.000000 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :عــراجــمــل
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