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 شكر وعرفـان
 

عمى نعمة   عز وجلهللكؿ الشكر واالمتناف الحمد هلل ربي العالميف حمدا كثيرا طيبا مباركا و 
 التوفيؽ إلتماـ ىذا العمؿ

 أتقدـ أوال بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كؿ مف قدـ لي يد المساعدة إلنجاز ىذا البحث
وذلؾ لما أفادني بو مف  المشرؼ األستاذ الدكتور خنشور جماؿ،أستاذي  أخص بالذكر

 ب البنتو خبرتو الواسعة وتوجيياتو ونصائحو ومعاممتو لي معاممة األ
عمى  محمد بومحرز واألستاذ مكيديش محمد األستاذكؿ مف كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 

 اهلل عمًما وتواضًعا  ـفزاَدىالقيمة  توجيياتيـ ونصائحيـ
أعتبره إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة عمى تكرميـ قبوؿ تقييـ ومناقشة ىذا العمؿ الذي 

 شاء اهللخطوة أولى لبحوث مستقبمية إف 
كما أتقدـ بوافر الشكر وعظيـ االمتناف إلى كؿ مف شجعني وشد مف أزري ولو بالكممة 

 الطيبة، فشكرا جزيبل لمجميع 
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 الملخص: 

 

شيدت الطاقة الكيربائية في الجزائر تطورا ممحوظا ممثبل في زيادة الكيرباء المستيمكة نتيجة  

نولوجي وكذا النمو الديموغرافي، ليذا نيدؼ مف خبلؿ ىذه الدراسة لتطور النشاط االقتصادي والتطور التك

إلى البحث عف إمكانية تطبيؽ أسموبيف حديثيف لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية ىما 

منيجية بوكس جنكنز التي تعتبر مف أىـ األساليب القياسية التي أثبتت فعاليتيا في مجاؿ التنبؤ ونمذجة 

العصبية االصطناعية التي تيدؼ في مجمميا إلى لسبلسؿ الزمنية بمختمؼ أنواعيا، وكذلؾ الشبكات ا

 الزمنية والتنبؤ بقيميا المستقبمية  محاكاة العقؿ البشري مف أجؿ القياـ بعدة مياـ منيا نمذجة السبلسؿ

ممثمة في كمية  وعميو مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ السالؼ الذكر اخترنا أف تكوف عينة الدراسة

االستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط في والية بسكرة خبلؿ الفترة 

، وبعد تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز والشبكات 4103إلى غاية شير ديسمبر  4102مف شير جانفي 

النسبة لممؤسسة وذلؾ ألنيا العصبية االصطناعية توصمنا إلى أف منيجية بوكس جنكنز ىي األفضؿ ب

 أعطت نتائج قريبة جدا مف الواقع 

الطاقة، الطاقة الكيربائية، استيبلؾ الطاقة الكيربائية، منيجية بوكس جنكنز،  الكممات المفتاحية:

 الشبكات العصبية االصطناعية 
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Résumé7  

 

L'électricité de l'Algérie a connu un développement remarquable représenté 

par l'augmentation de la consommation d'électricité due au développement de 

l'activité économique, au développement technologique et à la croissance 

démographique, c'est pourquoi nous visons, à travers cette étude, d'étudier la 

possibilité d'appliquer deux méthodes pour prédire les futures valeurs de la 

consommation d'énergie électrique qui sont la méthodologie de Box-Jenkins ; 

l'un des plus importants méthodes économétrique qui se sont avérées efficaces 

dans la prédiction et la modélisation de divers types de séries chronologiques ; 

ainsi que l'application des réseaux neurones artificiels, qui dans leur intégralité 

visent à simuler le cerveau humain pour résoudre plusieurs problème parmi eux 

la modélisation des séries chronologiques et la prédiction de leurs futures 

valeurs. 

Par conséquent, afin de réaliser l'objectif général de l'étude, nous avons 

choisi la quantité de consommation mensuelle de l'énergie électrique de basse et 

moyenne tension dans la Willaya de Biskra entre janvier 2014 et décembre 2017 

comme échantillon d’étude, et après la mise en œuvre de la méthodologie de 

Box Jenkins et Réseaux neurones artificiels, nous avons trouvé que la 

méthodologie de Box Jenkins est la meilleure pour l'organisation car elle donne 

des résultats très proches de la réalité. 

Les mots-clés: Energie, Energie électrique, Consommation d'énergie 

électrique, méthodologie de Box-Jenkins, Réseaux neurones artificiels. 
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Abstract:  

 

  Electric energy in Algeria has seen a remarkable development represented 

by the increase of electricity consumed as a result of the development of 

economic activity and technological development as well as demographic 

growth, that is why we aim through this study to study the possibility of 

applying two methods to predict the future values of electric energy 

consumption are methodology of Box-Jenkins which is one of the most 

important econometric methods that have proven effective in predicting and 

modeling various types of time series, and artificial neural networks, which are 

designed in order to simulate the human mind to solve different problems like  

time series modeling and forecasting their future values.  

Therefore, in order to apply the general objective of the study, we chose to 

be the sample of the study represented by the monthly consumption of low and 

medium tension electric energy in Willaya of Biskra, this is during the period 

from January 2014 to December 2017, and after the applying of the 

methodology of Box-Jenkins and artificial neural networks we found that the 

methodology of Box-Jenkins is the best for the organization because it gave 

results very near to reality.  

Keywords: Energy, Electric energy, Electric energy consumption, Box- 

Jenkins methodology, Artificial neural networks. 
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 تمييد:

يعتبر التنبؤ في عصرنا الحالي مف أىـ العمميات التي ال يمكف لممؤسسة ومتخذي القرار االستغناء 

قميؿ مف عامؿ المخاطرة وكذا في وضع االستراتيجيات والخطط عمييا وىذا راجع ألىميتو الكبيرة في الت

المستقبمية أي إعطاء نظرة مستقبمية عف ما ستكوف عميو الظاىرة المدروسة أو متغيرات الدراسة، ومف 

أجؿ تحقيؽ ذلؾ فإف ىناؾ العديد مف األساليب التي يمكف االعتماد عمييا وىذا في ظؿ توافؽ بيانات 

 ؽ أسموب التنبؤ الدراسة وشروط تطبي

ومف بيف المجاالت الميمة التي تتطمب التنبؤ بالقيـ المستقبؿ نجد مجاؿ الطاقة وباألخص الطاقة 

الكيربائية التي تعتبر عنصر أساسي ال يمكف االستغناء عنو في حياتنا اليومية وىذا لما تتمتع بو مف 

تيجة التطور الحاصؿ في مختمؼ تزايد الطمب عمى ىذا المورد الطاقوي ن أدت إلىميزات وخصائص 

أشكاؿ الطاقة  األمر الذي يستدعي دراسة استيبلؾ ىذا الشكؿ الميـ مف، المجاالت في عصرنا الحالي

األمثؿ لموارد الطاقة الكيربائية بما يحد مف  بيدؼ سد احتياجات الشعوب وكذا السعي نحو االستيبلؾ

 ـ أو المساس بكفاءة األجيزة والمعدات المستخدمة إىدارىا دوف المساس براحة مستخدمييا أو إنتاجيتي

جدا في تحديد  وفعاال اميم اتجدر اإلشارة إلى أف التنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكيربائية يعتبر عنصر 

الخطط المستقبمية لمشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز )سونمغاز( وكذا وضع االستراتيجيات المناسبة 

مراعاة الظروؼ المحيطة  جؿ اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب معلذلؾ وىذا طبعا مف أ

بالمؤسسة، وعميو فمف خبلؿ ىذا البحث نسعى إلى تسميط الضوء عمى أسموبيف ميميف مف أساليب التنبؤ 

ذات الفعالية والكفاءة العاليتيف في دراسة السبلسؿ الزمنية أال وىما منيجية بوكس جنكنز باعتبارىا 

قياسي جيد لنمذجة السبلسؿ الزمنية العشوائية والتنبؤ بقيميا المستقبمية، وكذا أسموب الشبكات  أسموب

إحدى أساليب المدخؿ الرياضي حدى فروع الذكاء االصطناعي وكذا العصبية االصطناعية التي تعتبر إ
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شري وىذا الممزوج مع مداخؿ أخرى مدعمة ومكممة لو تيدؼ في مجمميا إلى محاكاة عمؿ العقؿ الب

 بيدؼ التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمظاىرة المدروسة والمتمثمة في استيبلؾ الطاقة الكيربائية في والية بسكرة 

 إشكالية الموضوع في السؤاؿ التالي: صياغةفإنو يمكف  طرحو سبؽ ومنو فانطبلقا مما

في التنبؤ بكمية ما مدى فعالية استخدام منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية 

 استيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة؟

انطبلقا مف اإلشكالية السالفة الذكر وبغرض اإللماـ أكثر  بمختمؼ جوانب الموضوع ارتأينا إلى 

تجزئة اإلشكالية إلى عدد مف األسئمة الفرعية التي سنحاوؿ اإلجابة عمييا مف خبلؿ ىذا البحث وىي 

 كاآلتي:

 مكانية منيجية بوكس جنكنز في صياغة نموذج جيد مبلئـ لمتنبؤ؟ما مدى ا -1

 ما مدى قدرة الشبكات العصبية االصطناعية في تحقيؽ دقة التنبؤ؟ -2

 كيؼ يمكف المفاضمة بيف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ؟ -3

 فرضيات البحث:-

 مفادىا ما يمي:يقوـ ىذا البحث عمى ثبلث فرضيات أساسية 

  ؛تسمح منيجية بوكس جنكنز بتحقيؽ جودة التنبؤ -1

 ؛االعتماد عمى الشبكات العصبية االصطناعية يسمح بتحقيؽ دقة التنبؤ -2

 ترتبط األفضمية بيف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية بدقة التنبؤ  -3
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 أىداف البحث:-

 ىداؼ نذكر منيا ما يمي:جاء ىذا البحث لتحقيؽ جممة مف األ

أىمية في توضيح وتقريب المفاىيـ الخاصة بالتنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكيربائية وىذا لما لو مف  -

عنصرا ميما عممية التخطيط ووضع االستراتيجيات الخاصة بمؤسسة سونمغاز فالطاقة الكيربائية تعتبر 

 ؛في التنمية االقتصادية المستدامة

مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية باعتبارىما  تسميط الضوء عمى كؿ-

 فعاليف في مجاؿ التنبؤ في مختمؼ المياديف وتقريب المفاىيـ الخاصة بكؿ أسموب؛أسموبيف 

محاولة اقتراح نماذج تسمح بدراسة تطور استيبلؾ الطاقة الكيربائية في والية بسكرة وتتبع ىذا -

وكذا بتطبيؽ كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية التطور في المستقبؿ وىذا 

 معرفة مدى كفاءة ىذيف األسموبيف في السمسمة قيد الدراسة؛

المفاضمة بيف نتائج تطبيؽ كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية عمى -

 الية بسكرة؛السمسمة الزمنية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في و 

كؿ مف منيجية الرغبة في توفير مرجع لمباحثيف يسمح مف خبللو معرفة إمكانية وشروط تطبيؽ  -

بصفة عامة والتنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكيربائية في التنبؤ  جنكنز والشبكات العصبية االصطناعيةبوكس 

 بصفة خاصة 

 أسباب اختيار الموضوع:-

 سباب الموضوعية والذاتية أىميا:اخترنا ىذا الموضوع لجممة مف األ
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الرغبة في البحث في مجاؿ الطاقة الكيربائية لمتعرؼ أكثر عمى ىذا الميداف وكذا التعرؼ عمى -

مكانيات الجزائر فيو؛  قدرات وا 

ابراز الدور الفعاؿ لمتنبؤ في المؤسسة ذلؾ أنو أصبح اليوـ ركيزتيا األساسية والميمة والتي مف  -

 خطط واالستراتيجيات المستقبمية والتقميؿ مف حدة المخاطرة؛خبلليا يتـ وضع ال

محاولة إثراء معارفنا والبحث أكثر في أسموبي الشبكات العصبية االصطناعية ومنيجية بوكس -

 جنكنز وىذا لما يمتازاف بو مف فعالية في الجانب التسييري والتنبؤي؛

يربائية في والية بسكرة مف خبلؿ استخداـ إعطاء بدائؿ فعالة لمتنبؤ بكمية استيبلؾ الطاقة الك -

منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية بيدؼ رسـ استراتيجيات وخطط فعالة في مواجية 

 الطمب المستقبمي عمى ىذا المورد 

 المنيج المتبع:-

تـ لئلجابة عمى إشكالية البحث واختبار مدى صحة الفرضيات التي تقوـ عمييا ىذه الدراسة سي

معالجة تحميؿ و الرياضي في الكمية التي تعتمد في مجمميا عمى المنطؽ ىج االمناالعتماد عمى بعض 

المؤسسة قيد  تطبيؽ األساليب المدروسة في الجانب النظري عمى بيانات ليذا سنعمؿ عمىالبيانات 

صطناعية عمى ، أي سنقوـ بتطبيؽ أسموبيف ىما: منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االالدراسة

 السمسمة الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية في والية بسكرة 
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 الدراسات السابقة:-

ىناؾ العديد مف الدراسات واألعماؿ التي تناولت جوانب مختمفة مف موضوعنا نذكر منيا عمى 

نز والشبكات سبيؿ المثاؿ ال الحصر بعض الدراسات التي تعرضت لممقارنة بيف منيجية بوكس جنك

 العصبية االصطناعية فيما يمي:

 Comparaison de plusieurs méthodesوالتي جاءت بعنواف:  دراسة ياسين حموش-

pour la prédiction de la charge électrique nationale ، وىي عبارة عف مذكرة ماجستير

اسة بدراسة تطور قيمة الشحنة الجزائر  تيتـ ىذه الدر –بجامعة عنابة  2776في االعبلـ اآللي لسنة 

الكيربائية عمى المستوى الوطني أي عمى مستوى الجزائر )وىي بيانات يومية بالساعات( والتنبؤ بقيميا 

المستقبمية وىذا باالعتماد عمى منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية ومف ثـ المقارنة 

العتماد عمى كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات بيف نتائج كؿ منيما حيث توصؿ إلى أنو يمكف ا

العصبية االصطناعية لمتنبؤ بقيمة الشحنة الكيربائية بخطوة واحدة لؤلماـ لكف الشبكات العصبية 

االصطناعية أعطت نتائج أفضؿ مف منيجية بوكس جنكنز في التنبؤ ليذا تـ االعتماد عمى الشبكات 

 ت لؤلماـ العصبية االصطناعية لمتنبؤ بعدة خطوا

   مف خبلؿ ىذه الدراسة الحظنا أف الحكـ عمى دقة التنبؤ لؤلسوب المستخدـ كاف مف خبلؿ

االعتماد عمى الرسـ البياني لمقيـ الحقيقية والقيـ المتنبأ بيا، كما أنو تـ االعتماد عمى نفس 

 المبدأ بالنسبة لممقارنة بيف األسموبيف 

تحميل ونمذجة والتي كاف عنوانيا: براىيم الياس: دراسة كل من ظافر رمضان مطر وانتصار ا-

وىي عبارة عف مقالة منشورة السمسمة الزمنية لتدفق المياه الداخمة إلى مدينة الموصل دراسة مقارنة، 
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  مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ  تطبيؽ كؿ مف 2777لسنة  72في المجمة العراقية لمعموـ االحصائية العدد 

ات العصبية االصطناعية لنمذجة السمسمة الزمنية لمتدفؽ الشيري لمياه نير منيجية بوكس جنكنز والشبك

والتنبؤ بقيميا المستقبمية، والنتائج المتوصؿ  7667-7677دجمة الداخمة إلى مدينة الموصؿ لمفترة مف 

إلييا أظيرت أف تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز أعطى تنبؤات أكثر مبلءمة مف تمؾ التي قدميا أسموب 

 ت العصبية االصطناعية الشبكا

   نبلحظ مف خبلؿ ىذا العمؿ أنو لـ يتـ دراسة دقة نتائج التنبؤ بالنسبة لؤلسموبيف كؿ عمى حدا

نما تـ االكتفاء بدراسة مدى مبلءمة النماذج المتحصؿ عمييا لمسمسمة األصمية قيد الدراسة  وا 

 كما أنو لـ يتـ التفصيؿ في كيفية تطبيؽ ىذيف األسموبيف 

استخدامات العمميات العشوائية ونماذج الشبكات والتي جاءت بعنواف:  عدالة العجال: دراسة-

العصبية في التنبؤ االقتصادي، ودورىا في دراسة اآلفاق المستقبمية لمواقع التقني والتسويقي لممؤسسة 

مية مطبقة ، وىي أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في العموـ االقتصادية تخصص تقنيات كالصناعية بالجزائر

بمحاولة نمذجة كمية مبيعات  مف خبلؿ ىذه األطروحة بجامعة وىراف  قاـ الباحث 2777/2777لسنة 

غرب وىذا باستخداـ كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات -( لمؤسسة ترانس كناؿC.A.Oأنابيب )

إال أف نموذج  األسموبيف أعطى قيـ تنبؤية ذات دقة عالية ىالعصبية االصطناعية وتوصؿ إلى أف كم

 الشبكات العصبية االصطناعية كاف األكثر مبلءة بالنسبة لمعطيات المؤسسة 

  ما يبلحظ في ىذه الدراسة أف الباحث أصدر الحكـ عمى نجاعة وفعالية األسموبيف

المستخدميف مف خبلؿ مبلحظة المنحنى البياني والمقارنة بيف القيـ الفعمية والمتنبأ بيا كما أنو 

الحكـ عمى أف الشبكات العصبية االصطناعية أفضؿ مف منيجية بوكس جنكنز تـ اصدار 

 لكف دوف ابراز ذلؾ في الجزء التطبيقي ودوف حساب مؤشرات جودة التنبؤ البلزمة لذلؾ 



  ةـــــدمـالمق

  د
 

تقييم تنبؤ : بعنواف توالتي كان: البدراني ورىاد عماد صميواظافر رمضان مطر  دراسة كؿ مف-

وىي عبارة عف مقالة منشورة في ، جات الحرارة باستخدام الشبكات العصبيةالسمسمة الزمنية لمعدالت در 

  مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ تطبيؽ كؿ مف 2772لسنة  29المجمة العراقية لمعموـ االحصائية العدد 

نكنز والشبكات العصبية االصطناعية عؿ بيانات المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة منيجية بوكس ج

والتنبؤ بقيميا المستقبمية، والنتائج المتوصؿ  7667-7677لمفترة مف  اليولندية De Belt العظمى لمدينة

بينت أف أداء الشبكات العصبية ذوات التغذية العكسية أفضؿ مف غيرىا ومف أداء منيجية بوكس إلييا 

 جنكنز 

  مبلءمة  ما يبلحظ في ىذه الدراسة ىو االعتماد عمى الرسـ البياني مف أجؿ الحكـ عمى مدى

النموذج المعتمد لمقيـ األصمية وكذا عمى الحكـ عمى دقة نتائج كؿ أسموب، كما أف معيار 

المقارنة بيف األساليب كاف مف خبلؿ مقارنة الرسـ البياني لمقيـ الفعمية ومخرجات كؿ أسموب 

 فقط  MSEوكذا معيار 

األسواق المالية العربية  محاولة التنبؤ بمؤشراتوالتي كانت بعنواف: : دراسة دربال أمينة-

وىي أطروحة دكتوراه في العموـ  ،باستعمال النماذج القياسية دراسة حالة: مؤشر سوق دبي المالي

بنيت ىذه بجامعة أبي بكر بمقايد بتممساف   2772وىذا سنة  نقود، بنوؾ وماليةاالقتصادية تخصص 

بيؽ النماذج القياسية )نموذج بوكس جنكنز، ما مدى فعالية تط :الدراسة لئلجابة عمى إشكالية أساسية ىي

ألخطاء ونموذج الشبكات العصبية االصطناعية( لمتنبؤ نموذج االنحدار الذاتي المشروط بعدـ تجانس ا

بعوائد مؤشر سوؽ دبي المالي؟ ومف بيف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أنو يمكف تطبيؽ النماذج المقترحة 

العصبية  و تـ التوصؿ إلى أف نموذج الشبكاتإال أن ؽ دبي الماليعمى السمسمة الزمنية لمؤشر سو 

 لديو قدرة أكبر عمى التنبؤ مقارنة مع النماذج األخرى  االصطناعية
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  مف خبلؿ ىذه الدراسة يتضح أنو لـ يتـ الحكـ عمى جودة النماذج المستخدمة لمتنبؤ كؿ عمى

نما اكتفت الباحثة بالحكـ عمى مبلءمة النماذج  لمسمسمة وىذا بناًء عمى قبوليـ احصائيا حدا وا 

فقط، كما أنو تـ االعتماد عمى الرسـ البياني لمحكـ عمى قدرة الشبكة العصبية االصطناعية 

فقط  AICو MSEفي محاكاة البيانات األصمية، وعند المقارنة فإنيا اعتمدت عمى مؤشر 

 دوف األخذ بعيف االعتبار باقي المؤشرات 

التبؤ  :بعنواف جاءتوالتي : عبد الكريم صاحب ومحمد حبيب الشاروطدعاء  دراسة كؿ مف-

باستيالك الطاقة الكيربائية في محافظة القادسية باستخدام نماذج السالسل الزمنية ونماذج الشبكات 

العدد  9المجمد  القادسية لعموـ الحاسوب والرياضياتمجمة مقالة منشورة في وىي  العصبية االصطناعية،

نكنز والشبكات العصبية ىذه الدراسة تـ  تطبيؽ كؿ مف منيجية بوكس ج في  2772لسنة  7

-2777لفترة االصطناعية عمى السمسمة الزمنية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية في محافظة القادسية خبلؿ ا

والتنبؤ بقيميا المستقبمية وقد أظيرت النتائج تفوؽ نموذج الشبكات العصبية االصطناعية عمى  2772

 نيجية بوكس جنكنز م

   نبلحظ مف خبلؿ ىذه الدراسة أنو تـ دراسة مدى مبلءمة النموذج المقترح لكؿ أسموب وعدـ

التركيز عمى االىتماـ بمدى دقة النتائج المتحصؿ عمييا وكذا عدـ االىتماـ بشرح سبب 

 األفضمية عند المقارنة بيف األساليب  

طرق اتخاذ القرار باستخدام الذكاء واف: والتي كانت بعندراسة جباري لطيفة مصطفى: -

االصطناعي: دراسة مقارنة لمتنبؤ بالطاقة الكيربائية لوالية تممسان باستعمال الشبكات العصبية 

وىي أطروحة دكتوراه في العموـ االقتصادية تخصص بحوث العمميات وتسيير المؤسسات  االصطناعية،

تممساف  ىدفت الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى بجامعة أبي بكر بمقايد ب 2777/2779وىذا سنة 
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اإلجابة عمى األسئمة األساسية التالية: ما ىو الدور الذي يمعبو الذكاء االصطناعي ومختمؼ نماذجو في 

أحسف طريقة لمتنبؤ باستيبلؾ الكيرباء في  ANNعممية اتخاذ القرار اليوـ؟ ىؿ يمكف اعتبار نموذج 

ائج التي تـ التوصؿ إلييا ىي أنو يمكف تطبيؽ كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والية تممساف؟ ومف بيف النت

يا اعتبرت أف منيجية والشبكات العصبية االصطناعية عمى السمسمة الزمنية الستيبلؾ الكيرباء إال أن

الشبكة العصبية االصطناعية أحسف طريقة  فإفمحدودة وبعيدة نوعا ما عمى الواقع لذلؾ  بوكس جنكنز

 بالطاقة الكيربائية وىذا استنادا إلى النتائج المتحصؿ عمييا والتي كانت أقرب إلى الواقع   لمتنبؤ 

   مف خبلؿ ىذه الدراسة يبلحظ أف الباحثة قامت بالحكـ عمى فعالية األسموبيف مف خبلؿ

النظر لمرسـ البياني الخاص بالقيـ الفعمية والمتنبأ بيا فقط كما أنيا قامت باالعتماد عمى 

يانات الشيرية عند تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز واالعتماد عمى البيانات اليومية )المحسوبة الب

بالساعات( عند تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية وقامت بتفضيؿ الشبكات العصبية 

االصطناعية بالنسبة لمنيجية بوكس جنكنز عمى أساس أف المنيجية ال يمكنا التعامؿ مع 

ذا تـ ذلؾ فإنيا ستعطي أخطاء كبيرة، أي أنيا لـ تعتمد عمى معايير الدقة البيانات اليومية و  ا 

 في التفضيؿ وال في الحكـ عمى جودة النماذج المستخدمة 

وعميو فمف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره يتضح أف ىناؾ اتفاؽ في الدراسات السابقة في كوف أف تطبيؽ 

ية يعطى نتائج جد مرضية وتنبؤات قريبة كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناع

جدا مف الواقع إال أف ىناؾ اختبلؼ في الدراسات عند المفاضمة بينيما ذلؾ أف ىناؾ مف يفضؿ منيجية 

بوكس جنكنز وىناؾ مف يفضؿ الشبكات العصبية االصطناعية وىذا راجع لعدة أسباب مف بينيا طبيعة 

 البيانات المدروسة وخصائصيا 
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رى أف القيمة المضافة التي تحمميا أطروحتنا ىذه بالنسبة لمدراسات السابقة تكمف في وعميو نحف ن

 النقاط التالية:

 محاولة توضيح المدخؿ الكمي الذي تنتمي إليو الشبكات العصبية االصطناعية؛ -

نعتمد في الحكـ عمى جودة ودقة نتائج كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية  -

عمى مبادئ كمية تتمثؿ في مؤشرات دقة التنبؤ بخصائصيا المختمفة وليس االكتفاء االصطناعية 

 باالختبارات المختمفة لمقبوؿ النيائي لمنموذج المعتمد؛

كما أنو مف خبلؿ أطروحتنا ىذه سنركز عمى دقة التنبؤ في المقارنة بيف منيجية بوكس جنكنز  -

السابقة اقتصرت في المفاضمة بينيما عمى مبلءمة  والشبكات العصبية االصطناعية ذلؾ أف الدراسات

النموذج المتحصؿ عميو وليس دقة التنبؤ كما سنركز في عممية المفاضمة عمى شرح فمسفة وخصائص كؿ 

 مؤشر مف المؤشرات وليس االكتفاء بمقارنة قيميا فقط؛ 

في الجزء  Eviews 8بالنسبة لمبرمجيات المستخدمة في ىذه األطروحة فمقد اعتمدنا عمى برنامج -

المتعمؽ بتطبيؽ منيجية بوكس جنكنز عمى السمسمة الزمنية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية وتطبيؽ برنامج 

MATLAB R2013a  بالنسبة لمجزء الخاص بتطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ باستيبلؾ

 الطاقة الكيربائية 

 تقسيمات البحث:-

البحث وعمى ضوء اإلشكالية المطروحة تـ تقسيـ البحث إلى ثبلثة بغية اإللماـ بالموضوع محؿ 

 فصوؿ باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة عمى النحو التالي:
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 -الترشيد وسبل االستيالك- الجزائر في الكيربائية الطاقة والذي جاء بعنواف:الفصل األول: -

ث استعماالتيا، أنواعيا وأىميتيا تـ التعرض ألىـ المفاىيـ الخاصة بالطاقة مف حيمف خبلؿ ىذا الفصؿ 

مكانيات الجزائر  براز أىـ ما يتعمؽ بالوقود األحفوري والطاقات المتجددةإفي مختمؼ القطاعات، وكذا  وا 

وواقع استيبلؾ ىذه األخيرة في  الكيربائية بالطاقة الخاصة األساسية المبادئ بعرض قمنا كما في ذلؾ،

 اليومية؛ حياتنا في الضرورية الموارد أىـ مف باعتبارىا ترشيدىاسبؿ و  الجزائر

 كأداة االصطناعية العصبية والشبكات جنكنـــز بـــوكس منيجيــــة والمعنوف بػػػػ: الفصل الثاني:-

شرح  وكذا، ومؤشرات قياس دقتوحيث يحتوي ىذا الفصؿ عمى المفاىيـ األساسية الخاصة بالتنبؤ ، لمتنبؤ

 منيجية بوكس جنكنزل الزمنية ونماذجيا المختمفة، كما تـ التطرؽسبلسؿ ألىـ المفاىيـ الخاصة بال

وأىـ المفاىيـ المتعمقة بيا مف جية وفمسفتيا مف جية والشبكات العصبية االصطناعية  يا المختمفةراحمبم

 إلى كيفية استخداميما كأداة لمتنبؤ   تطرقناأخرى وفي كمييما 

 باستخدام بسكرة والية في الكيربائية الطاقة استيالكب التنبؤ والذي كاف عنوانو: الفصل الثالث:-

تـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ إعطاء نظرة شاممة ، االصطناعية العصبية والشبكات جنكنز بوكس منيجية

حوؿ مؤسسة سونمغاز وكذا التعريؼ بالشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز والتطرؽ لمياميا وفروعيا 

  كما تمت دراسة جزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة )مديرية التوزيع بسكرة(المديرية الالتي مف بينيا 

خصائص السمسمة الزمنية الشيرية الستيبلؾ الكيرباء في والية بسكرة والتنبؤ بقيميا المستقبمية باستخداـ 

مؤشرات الشبكات العصبية االصطناعية ومنيجية بوكس جنكنز والمفاضمة بيف نتائجيما باالعتماد عمى 

 جودة التنبؤ    

وأخيرا خاتمة تحتوي عمى مجموعة مف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا باإلضافة إلى نتائج اختبار -

يـ جممة مف التوصيات واالقتراحات الفرضيات المطروحة وكذا تقد
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 تمييد:

ة وىذا راجع لكونيا تدخؿ في كؿ لقد ازداد االىتماـ في اآلونة األخيرة بالطاقة ومصادرىا المختمف

مجاالت الحياة، لكف أصبحت مصادر الطاقة التقميدية اليوـ أو ما يعرؼ بالوقود األحفوري معرضة 

لمنضوب عاجبل أـ آجبل مما أدى إلى التفكير بمصادر جديدة غير ناضبة قابمة لمتجديد وأقؿ تأثير عمى 

، ومف بيف أشكاؿ الطاقة التي ازداد ة المائية وغيرىا، الطاقمثؿ الطاقة الشمسية، طاقة الرياحالبيئة 

ة العصرية تعتمد الطاقة الكيربائية وىذا راجع لكوف الحيا نجدبشكؿ كبير االىتماـ بيا في اآلونة األخيرة 

، ونتيجة لذلؾ ازداد الطمب عمييا وبالتالي زيادة استيبلكيا بشكؿ الطاقة اعتمادا كميا عمى ىذا النوع مف

التوجو  ت لبلنتباه، مما أدى إلى االستعماؿ الغير عقبلني لمطاقة الكيربائية وىنا تبرز أىميةوالف مفرط

  وعميو أردنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ اإلحاطة أكثر واتخاذ اإلجراءات والتدابير البلزمة لذلؾ انحو ترشيدى

واقع استيبلؾ الطاقة بمختمؼ جوانب الطاقة عموما والطاقة الكيربائية عمى وجو الخصوص مبرزيف بذلؾ 

    بالتطرؽ إلى المباحث التالية:في الجزائر والجيود المبذولة نحو ترشيدىا وذلؾ مف خبلؿ 

 الطاقة؛ حوؿ أساسيات المبحث األول:

مكانيات الجزائر منيما؛ المبحث الثاني:  مفاىيـ أساسية في الوقود األحفوري والطاقات المتجددة وا 

 ؛الكيربائية الطاقة في ةأساسي مبادئ :المبحث الثالث

 ؛الجزائر في الكيربائية الطاقة استيبلؾ واقع المبحث الرابع:

  ذلؾ في الجزائر وجيود الكيربائية الطاقة استيبلؾ ترشيد :المبحث الخامس
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 المبحث األول: أساسيات حول الطاقة

لبلقتصاد وكذا تعتبر الطاقة في عصرنا الحالي مف أىـ الموارد االقتصادية والمحرؾ األساسي 

عصب حياة الشعوب المختمفة، ليذا نسعى مف خبلؿ ىذا المبحث إلى إبراز أىـ المفاىيـ الخاصة بالطاقة 

 وتوضيحيا وىذا مف خبلؿ المطالب الموالية 

 التاريخي المطمب األول: مفيوم الطاقة وتطورىا 

( Enمركبة مف مقطعيف: )( الEnergosمف الكممة اليونانية القديمة ) مشتقة كممةكممة طاقة ىي 

( وتعني: نشاط، وبيذا فإف الكممة تعني في داخمو نشاط أو أف الشيء Ergosوتعني )في أو داخؿ( و )

 ؛1يحتوي عمى جيد أو شغؿ

وأصؿ يوناني " Energiaكما تشير أيضا بعض المراجع بأف الطاقة ىي كممة ذات أصؿ التيني "

"Energeia ؛2بالحركة"" وىي تعني "قوى فيزيائية تسمح 

أما اصطبلحا فإف التعريؼ السائد لمطاقة ىو "القدرة عمى القياـ بعمؿ ما"، فأّيا كاف العمؿ فكريا أو 

عضميا يتطمب إلنجازه كمية مبلئمة مف الطاقة  تجدر اإلشارة إلى أف مصادر الطاقة تطورت مع تطور 

ادية والمعنوية( عمى مدى تاريخو الطويؿ، وسائؿ العمؿ التي ابتكرىا اإلنساف لسد احتياجاتو المختمفة )الم

ففي البداية اعتمد اإلنساف عمى قوتو العضمية إلنجاز أعمالو اليومية ثـ استخدـ الطاقة الحيوانية واستغؿ 

دارة بعض طواحيف اليواء، كما اعتمد عمى مساقط المياه في إدارة بعض  حركة الرياح في تحريؾ السفف وا 

حـ منذ أف اكتشؼ النار فاستخدمو اإلنساف كمصدر لمطاقة في إدارة المحرؾ اآلالت المبدئية  وعرؼ الف

                                                             
مركز دراسات الوحدة مجمة المستقبل العربي،  حديات استغالليا في بمدان المغرب العربي،الطاقة المتجددة وتشبيرة بوعبلـ عمار، نبيؿ أبو طير، 1

  26، ص 2770، أفريؿ 272العربية، العدد 
2

جامعة تكريت، العراؽ، مجمة جامعة تكريت لمحقوق،  الطاقات المتجددة ودورىا في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة،مجيد أحمد ابراىيـ،  
    021، ص 4102، 45، العدد 4 المجمد
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البخاري، ثـ اكتشؼ بعد ذلؾ النفط والغاز الطبيعي وغيرىا مف مصادر الطاقة الحديثة، وفي عصرنا 

الحالي ومع التطور الكبير الذي شيدتو وسائؿ اإلنتاج أصبحت مصادر الطاقة في العالـ عديدة ومتنوعة 

  1صادر ناضبة )تقميدية( وأخرى متجددة أو دائمةمنيا م

ويمكف تعريؼ الطاقة عمى أنيا: "كؿ ما يحدث تغيير أو حركة والقدرة عمى ربط المادة بعضيا 

  2البعض"

وبعد عرض التعاريؼ السابقة لمطاقة يمكف أف نعتمد عمى التعريؼ التالي عمى أنيا: "الشغؿ 

تي تعمؿ باستخداـ أحد أنواع الوقود كالنفط والغاز والكيرباء المنجز بواسطة األجيزة والماكينات ال

والخشب أو غيرىا لتقديـ الخدمات الضرورية لمحياة، وببساطة ىي القدرة عمى أداء شغؿ أو عمؿ، والطاقة 

  3الكمية ألي جسـ تعتمد عمى موضعو وحالتو الحركية، وحالتو الداخمية وتركيبتو الكيماوية وكتمتو"

 ني: استعماالت الطاقةالمطمب الثا

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح أف الطاقة اليوـ تعتبر المحرؾ األساسي والرئيسي لحياتنا اليومية 

وىذا راجع الستعماالتيا المختمفة في مختمؼ القطاعات، لكف يمكف تقسيـ استخداماتيا إلى أربع عناصر 

 :4أساسية

                                                             
ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار في  "مصادر الطاقة المتجددة ودورىا في حماية البيئة"،مسيخ أيوب، رحاؿ سمية،   1

سكيكدة،  0511أوت  41يير، جامعة الطاقات المتجددة في ظؿ التوجو الحديث لممسؤولية البيئية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التس
  0، ص 4102نوفمبر  10-14الجزائر، يومي 

(، 0222-0222دراسة حالة قطاع غزة لمفترة )–تقدير دالة الطمب عمى استيالك الكيرباء لمقطاع العائمي في فمسطين فادي نعيـ الطويؿ،   2
   40، ص 4100غزة، فمسطيف، -بلميةمذكرة ماجستير في اقتصاديات التنمية، كمية التجارة، الجامعة اإلس

  0ص  مرجع سابق،مسيخ أيوب، رحاؿ سمية،   3
مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية، فرع االقتصاد الكمي، كمية العمـو  استيالك الطاقة في الجزائر دراسة تحميمية وقياسية،،  سمير بف محاد  4

 ( 9-2، ص )2772/2776االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 :مف الطاقة المستيمكة  %41قة ال يمثؿ إال حوالي االستخداـ المنزلي لمطا االستعمال المنزلي

في الدوؿ المتطورة وىي مختمفة كما ونوعا عنيا في الدوؿ النامية، كما أف الكيرباء، الغاز 

الطبيعي )عبر األنابيب أو في القارورات(، الفحـ، الخشب وغيرىا ىي أسس الطاقة في قطاع 

 امات أساسية: العائبلت والتي نستطيع تصنيفيا إلى أربع استخد

  مف ىذه  %21التدفئة: وىي األكثر استخداما في المنزؿ وتقدر بحوالي

 االستخدامات؛

  اإلنارة، األدوات الكيرومنزلية، السمعي البصري والتبريد، وتمثؿ ىذه االستخدامات

 مف االستعماالت الكمية؛ %41حوالي 

  ؛%01الماء الساخف الصحي: ويقدر بحوالي 

 مف إجمالي الطاقة  %11ستخداـ حوالي المطبخ: ويتـ فيو ا 

  :قبؿ قياـ النيضة الصناعية لـ يكف اإلنساف يممؾ إال الطاقة المتجددة االستعمال الفالحي

متمثمة في الطاقة الشمسية، الرياح، قوة المياه، الكتمة الحيوية التي تتكثؼ وتصبح قابمة ال

والجيد البشري، ليتغير الحاؿ بعد الثورة لبلشتعاؿ وبطريقة غير مباشرة استعماؿ الجيد الحيواني 

الصناعية لتظير أنواع أخرى مف الطاقة، ونستطيع تقسيـ استيبلؾ الطاقة في ىذا المجاؿ إلى 

 قسميف أساسييف:

 :مثؿ الوقود لآلالت)الجرارات، مضخات المياه،  (، الكيرباء  االستخداـ المباشر

 غذية؛لئلنارة، الغاز، الخشب مف أجؿ التدفئة وطبخ األ
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 :يتمثؿ فيما ىو ضروري لصناعة الوسائؿ والمواد المستعممة  االستخداـ الغير مباشر

 في صناعة أغذية األنعاـ، األسمدة    

  :منذ القديـ كاف االنساف ومازاؿ يستعمؿ قواه العضمية إلنتاج الطاقة االستعمال الصناعي

كف في العصر الحديث أصبحت الميكانيكية، الحصوؿ عمى الحرارة، اإلضاءة     وغيرىا، ل

تكنولوجيا تحويؿ الطاقة تمعب دورا ميما في الدوؿ الصناعية، كما أف استعماؿ الكيرباء عمـ 

في كؿ الصناعات وحتى في قطاعات أخرى كالنقؿ، التغذية، التدفئة، اإلنارة    إلخ  تجدر 

اقة عرؼ ثبلثة اإلشارة إلى أف استيبلؾ الطاقة في الدوؿ الصناعية مف حيث مصادر الط

مراحؿ: المرحمة األولى عرفت استخداـ الفحـ مقارنة مع مصادر الطاقة األخرى ودامت حتى 

منتصؼ ستينات القرف الماضي، المرحمة الثانية: عرفت استخداـ النفط حتى بداية الثمانينيات 

الميزاف ليميو استخداـ الغاز الطبيعي إضافة إلى الكيرباء ذات األصؿ النووي  كما أنو في 

الطاقوي لمدوؿ الصناعية حصة استيبلؾ القطاع الصناعي مف الطاقة يختمؼ مف دولة إلى 

 أخرى حسب نشاطيا 

 :تطورت مبادالت السمع والبضائع بيف الناس مع تطور الحضارة  االستعمال في قطاع النقل

الحيوانات، ثـ البشرية حيث كاف النقؿ البحري مفضبل لنقؿ البضائع الثقيمة وىذا بعد استعماؿ 

يأتي النقؿ البري بعد اكتشاؼ اآلالت البخارية، لندخؿ عيد اآلالت الحديثة بداية القرف العشريف 

متمثمة في السيارات والنقؿ الجوي واستعماؿ الوقود السائؿ، وتجدر اإلشارة إلى أف االستيبلؾ 

، بعد ذلؾ دخمت منو في وقود السيارات %41الرئيسي لمطاقة في قطاع النقؿ يتمثؿ حوالي 

الطاقة الكيربائية قطاع النقؿ باستعماليا في القطارات الكيربائية وقطارات األنفاؽ وغيرىا مف 

 االستخدامات 
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 : أىمية الطاقة ودورىا في مختمف القطاعات االقتصاديةالمطمب الثالث

الكبير الذي  تعتبر الطاقة بالغة األىمية عمى المستوييف السياسي واالقتصادي وىذا نظرا لمدور

تؤديو في مختمؼ القطاعات مف خبلؿ استعماالتيا المتعددة السابقة الذكر، ليذا مف خبلؿ ىذا المطمب 

سنحاوؿ ابراز ىذه األىمية وأيضا التفصيؿ في األىمية االقتصادية مف خبلؿ توضيح دور مصادر الطاقة 

 المتجددة والناضبة في مختمؼ القطاعات االقتصادية  

 ل: أىمية الطاقة عمى المستوى االقتصادي والسياسيالفرع األو

تتمتع الطاقة بأىمية بالغة في جميع نواحي حياتنا فيي أساس تقدـ الدوؿ وتحقيؽ رفاىية الشعوب، 

 ليذا سنحاوؿ إبراز أىمية ىذا المورد عمى المستوييف االقتصادي والسياسي 

 أىمية الطاقة عمى المستوى السياسي 

ساط المجتمع الدولي إلى قوة تأثيرىا في العبلقات بيف الدوؿ خصوصا مع تترجـ الطاقة في أو 

الدوؿ المستوردة لمطاقة والتي ىي في الغالب دوؿ صناعية كبرى، وبالتالي سنحاوؿ في النقاط التالية 

 :1تمخيص أىمية الطاقة عمى المستوى السياسي كما يمي

راتيجي الذي تمتمكو يجعميا تستغؿ ىذه الميزة ادراؾ الدوؿ الغنية بالطاقة ألىمية المورد االست -

 النسبية لتحسيف مكانتيا الدولية، وتقوية مكانتيا التفاوضية وتحقيؽ أىدافيا في مجاؿ سياستيا الخارجية؛

                                                             
مذكرة ماجستير في العمـو دور دول مجمس التعاون الخميجي في استقرار أمن الطاقة في ظل المتغيرات الدولية، خالد مبارؾ عوض الحارثي،   1

ايؼ العربية لمعمـو األمنية، االستراتيجية تخصص الدراسات اإلقميمية والدولية، قسـ الدراسات اإلقميمية الدولية، كمية العمـو االستراتيجية، جامعة ن
 ( 05-04ص )، ، 4103الرياض، المممكة العربية السعودية، 
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نظرا الكتفاء الدوؿ الغنية بمصادر الطاقة وعدـ حاجتيا النتياج سياسة اإلرضاء وتقديـ التنازالت -

تقبل نسبيا عمى المسرح الدولي تستطيع مف خبللو بناء التحالفات السياسية فيي تنتيج خطا سياسيا مس

 والعسكرية واالقتصادية وعقد االتفاقيات التي تراعي مصالحيا مع باقي دوؿ العالـ؛

الدولة المستقمة طاقويا يمكنيا بناء نظاـ أمني، عسكري، سياسي واقتصادي قوي ورصيف اعتمادا  -

 دوف الحاجة لمرضوخ لشروط الغير وبعيدا عف التبعية؛ عمى الذات وعمى مواردىا

قميمية متوازنة مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ ومبدأ المعاممة بالمثؿ؛-  إقامة عبلقات دولية وا 

التمتع بالمرونة في اتخاذ القرارات والمواقؼ التي تخدـ مصالح الدولة والشعب، كما وتدافع عف -

 قدراتو وحقوقو  

  عمى المستوى االقتصاديأىمية الطاقة 

 :1يمكف إيجاز أىمية الطاقة عمى المستوى االقتصادي في النقاط التالية

الطاقة ىي عصب بناء المبنات األساسية لمنمو االقتصادي ودفع عجمة التقدـ في الصناعات -

 المتوسعة، الزراعة الحديثة، التجارة المزدىرة، قطاعات النقؿ المتطورة وغيرىا مف القطاعات؛

استخداـ الطاقة مف قبؿ السكاف حوؿ العالـ مع عائبلتيـ ومجتمعيـ يؤدي إلى تحسيف مستوى -

 معيشتيـ ورفاىيتيـ؛

تعتمد الدوؿ بشكؿ أساسي عمى عوائد الطاقة الكبيرة لتوسيع وتحديث مصادر الطاقة لدييا مف -

لمشاريع الباىظة التكمفة نفط وغاز طبيعي وغيرىا مف المصادر  فيدؼ الدوؿ مف ىذه االستثمارات في ا

                                                             
 ( 04-03ص ) مرجع سابق،خالد مبارؾ عوض الحارثي،   1
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ىو مواجية الطمب المتزايد عمى النفط والغاز وتمويؿ ميزانياتيا لتغطية مختمؼ نواحي االقتصاد وتنمية 

 المجتمع واالرتقاء برفاىيتو؛ 

القدرة عمى بناء قاعدة بحث وتطوير تعتمد عمى تقنيات حديثة وأساليب عممية ناجعة تسيـ بشكؿ -

 تطوير مواردىا؛فاعؿ في تقدـ الدولة و 

يعتبر النفط مصدر ميـ مف مصادر الطاقة والمورد األكثر استخداما واستيبلكا الستخبلص  -

 المواد األولية التي تدخؿ في مختمؼ الصناعات البتروكيماوية والببلستيكية وغيرىا مف المنتجات    

 صادية الفرع الثاني: دور مصادر الطاقة المتجددة والناضبة في القطاعات االقت

نظرا لؤلىمية االقتصادية التي تتميز بيا الطاقة بمصادرىا المختمفة فإننا سنحاوؿ ابراز أىمية ودور 

 :1المواليةىذه المصادر عمى القطاعات االقتصادية المختمفة مف خبلؿ النقاط 

 :تستعمؿ مصادر الطاقة المختمفة الناضبة  دور مصادر الطاقة المختمفة في القطاع الصناعي

لمتجددة كمادة أولية وطبيعية إلجراء أو القياـ بعدة عمميات صناعية متعددة إلنتاج مختمؼ وا

المنتجات إضافة إلى إنتاج الطاقة الكيربائية لتشغيؿ اآلالت والمكائف  وبالتالي فالطاقة بمختمؼ 

د مصادرىا تسمح بإنجاز نشاطات صناعية كبيرة وميمة، خاصة بالنسبة لمطاقة النفطية والوقو 

الغازي في مجاؿ تحقيؽ الصناعات البتروكيماوية وصناعة األدوية واالسمنت والنسيج والجمود 

 وغيرىا مف الصناعات المختمفة؛

 :تمعب الطاقة بمصادرىا المختمفة دورا رئيسيا  دور مصادر الطاقة المختمفة في القطاع الزراعي

ف طريؽ تقديـ األسمدة الكيماوية في القطاع الزراعي خاصة الطاقة النفطية والوقود الغازي ع
                                                             

دراسة تحميمية لواقع وآفاق دور مصادر الطاقة الناضبة والمتجددة في التنمية االقتصادية عامة وفي العراق خاصة، عمي شنشوؿ جمالي،   1
 ( 779-777، ص )2772، 67، العدد 77كمية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراؽ، المجمد  مجمة اإلدارة واالقتصاد،
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والمبيدات والطاقة الكيربائية لتشغيؿ اآلالت والماكنات كماكنات الحصاد والري والتبريد وغيرىا، 

فمختمؼ العمميات الزراعية السابقة تحتاج إلى استخداـ مصادر الطاقة المختمفة مف مازوت 

 وغيرىا مف المصادر؛وغاز طبيعي وطاقة مائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية 

 :تعتبر مصادر الطاقة المختمفة الناضبة  دور مصادر الطاقة المختمفة في القطاع التجاري

والمتجددة سمعة رئيسية استراتيجية في التبادؿ التجاري لتنشيط وتطوير عممية التبادؿ التجاري 

بائية مقارنة مف خبلؿ تصديرىا كمصادر طاقة خاـ وكمنتجات طاقوية متنوعة كالطاقة الكير 

بالسمع غير الطاقوية األخرى في التبادؿ التجاري الدولي لموازنة ميزاف المدفوعات التجاري 

خاصة الطاقة النفطية فيي تعتبر مصدر ميـ لتوفير العمبلت الصعبة؛ كما أنو يتـ استخداـ 

يصاليا إلى المنتجيف  مختمؼ مصادر الطاقة لنقؿ مختمؼ السمع بكميات كبيرة وبأنواع متعددة وا 

والمستيمكيف بواسطة طرؽ ووسائؿ النقؿ البرية والبحرية والجوية حيث تحتاج إلى كميات كبيرة 

 مف مصادر الطاقة المختمفة؛

 :تؤدي الطاقة بمختمؼ أنواعيا دورا رئيسيا في  دور مصادر الطاقة المختمفة في قطاع الخدمات

الصحة، ويتضح دورىا بإيجاز فيما  قطاع خدمات النقؿ والمواصبلت وخدمات التعميـ وخدمات

 يمي:

 :تستيمؾ وسائؿ النقؿ  دور مصادر الطاقة المختمفة في خدمات النقؿ والمواصبلت

والمواصبلت بمختمؼ أنواعيا وأشكاليا كالسيارات والطائرات والقطارات والسفف العمبلقة 

زمة لتصنيعيا كميات كبيرة مف الوقود إضافة إلى استيبلكيا كمية كبيرة مف الطاقة البل

بشكؿ متكامؿ وباستمرار متواصؿ بسبب تعرض استيبلؾ ما صنع منيا في فترات زمنية 

سابقة وكذلؾ بسبب ارتفاع عدد األفراد مف سكاف العالـ القتنائيا، إضافة إلى ذلؾ يتـ 
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استخداـ مصادر الطاقة المختمفة خاصة النفطية لشؽ مختمؼ طرؽ المواصبلت الداخمية 

 قؿ األشخاص ومختمؼ البضائع برا وجوا وبحرا؛والخارجية لن

 :تمعب مصادر الطاقة المختمفة  دور مصادر الطاقة المختمفة في توفير الخدمات الصحية

دور رئيسي وكبير في توفير الخدمات الصحية خاصة الدوائية لئلنساف ولمحيواف، كما أف 

قي اإلنساف مف األمراض منظمة الصحة العالمية الدولية والوطنية وكذا المحمية التي ت

والطفيميات عرضة لمتراجع بسبب انخفاض توفر طاقة الوقود الرخيصة الثمف، فجميع 

الخدمات الصحية ومتطمباتيا كتكرير مياه، تصنيع وتوزيع المضادات الحيوية والمقاحات 

 جميعيا بحاجة إلى طاقة لتقميؿ معدالت الوفيات في العالـ؛ 

 تعمؿ الطاقة بصفة عامة عمى  صادر الطاقة المختمفة:الدور االجتماعي الخدمي لم

تسييؿ وتقديـ خدمات اجتماعية لمختمؼ أفراد المجتمع، ويمكف تمخيص أىـ الخدمات 

 المنجرة عف الطاقات بمختمؼ أنواعيا كما يمي:

زيادة االىتماـ بالتدريب الميني إلعداد عماؿ ماىريف لمقياـ بإعداد واستثمار مصادر  (0

 مفة والتي تحتاج إلى ميارات متخصصة؛الطاقة المخت

تقديـ الخدمات االجتماعية والصحية لموظفي وعماؿ المشاريع والشركات مجانا أو بأجور  (4

 مخفضة لكافة مصادر الطاقة المختمفة؛

زيادة عدد العماؿ أي توفير فرص عمؿ في مجاؿ إنتاج واستخداـ مصادر الطاقة  (0

 المختمفة؛
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لتعميمية والصحية والترفييية والمواصبلت باالستفادة مف تحقيؽ عدالة توزيع الخدمات ا (2

مصادر الطاقة المختمفة وبإشباع الحاجات األساسية لممجتمع وىو اليدؼ مف استخداـ 

 مصادر الطاقة المختمفة؛

 ومصادرىاأنواع الطاقة : مطمب الرابعال

أو المصدر الذي تعتمد نظرا ألىمية الطاقة ودورىا في جميع القطاعات المختمفة ميما كاف نوعيا 

 عميو فإننا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب توضيح مصادر الطاقة وكذا تصنيفيا 

 مصادر الطاقةالفرع األول: 

وفقا لديمومتيا وتجددىا إلى نوعيف أساسييف ىما: مصادر الطاقة  مصادر الطاقةيمكف تقسيـ 

 المتجددة ومصادر الطاقة الغير متجددة 

 المتجددة )الناضبة أو التقميدية(مصادر الطاقة الغير  -0

وىي المصادر التي تكوف كمياتيا في الطبيعة ثابتة وتتناقص عبر الزمف بسبب زيادة عمميات 

االستخداـ أو االستخراج مما يجعميا معرضة لمنفاذ إذا لـ يتـ اكتشاؼ كميات جديدة منيا مما يعرقؿ 

ويطمؽ عمى الطاقة الناجمة عف ىذه المصادر   1عمميات التنمية، كما أنيا تعتبر مصادر مموثة لمبيئة

 بالطاقة الناضبة أو الغير متجددة 

 

 

                                                             
مذكرة ماجستير في إطار مدرسة دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة ىيكمة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط االستدامة، صباح براجي،   1

 ( 04-03ص ) ،4104/4100، 0لعمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس سطيؼ الدكتوراه في ا



 -الترشيد وسبل االستيالك- الجزائر في الكيربائية الطاقةالفصل األول               

13 
 

 البديمة أو المستقبمية() مصادر الطاقة المتجددة-4

، فيي تتميز 1وىي تمثؿ مصادر الطاقة التي يتكرر وجودىا في الطبيعة عمى نحو تمقائي ودوري

 2استنفاذ منبعيا لذلؾ أطمؽ عمييا بالمصادر المتجددةبقابمية استغبلليا المستمر دوف أف يؤدي ذلؾ إلى 

لطاقة المتعمقة بيذه   وا3فمف أىـ سماتيا ىي التجدد ومحدودية اآلثار السمبية الناجمة عنيا عمى البيئة

 المصادر يطمؽ عمييا بالطاقة المتجددة 

 الفرع الثاني: أنواع الطاقة وتصنيفيا

 في العناصر الموالية  معايير نوجزىا يمكف تقسيـ الطاقة وتصنيفيا وفقا لعدة

 الطاقة المتجددة والغير متجددة 

 أساسييف ىما: إلى نوعيف يمكف تقسيـ الطاقة وفقا لديمومة مصادرىا وتجددىا

 الطاقة  الغير متجددة )الطاقة التقميدية أو الناضبة(-0

يعد المخزوف منيا في األرض تعرؼ الطاقة التقميدية عمى أنيا تمؾ الطاقة المتأتية مف الموارد التي 

ثابتا في إطار الزمف التخطيطي الواقعي، وىو ما يؤثر عمى إمكانية األجياؿ القادمة مف الحصوؿ عمييا 

  4واستغبلليا، وتنقسـ مصادر ىذه الطاقة إلى الفحـ الحجري، النفط والغاز

                                                             
 جامعة األنبار، ،نبار لمعموم اإلنسانية، مجمة جامعة األ إمكانات وفرص تعزيز الطاقة المتجددة في محافظة األنبار، إسماعيؿ عباس ىراط  1

  42، ص 4101، العدد األوؿ، مارس العراؽ
 عبد جامعةمجمة المالية واألسواق،  آليات تطوير وتنمية استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر،ياف، محمد عيسى محمد محمود، بوزيد سف  2

  002، ص 4103، مارس 2، العدد 0المجمد  ،الجزائر( مستغانـ) باديس بف الحميد
، 4جامعة تكريت، العراؽ، المجمد ة جامعة تكريت لمعموم القانونية، مجم دوافع االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة،مجيد أحمد إبراىيـ،   3

  215ص   ،4101، ديسمبر 44العدد 
ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني "تفعيل استخدام الطاقة المتجددة كاستراتيجية لمتنويع الطاقوي في الجزائر"، بوفاس الشريؼ، ببليمية ربيع،   4

قالمة، الجزائر،  0521ماي  4ائرية واستراتيجيات التنويع االقتصادي في ظؿ انييار أسعار المحروقات، جامعة حوؿ: المؤسسات االقتصادية الجز 
   2، ص 4103أفريؿ  42-41يومي 
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 البديمة أو المستقبمية( الطاقة  المتجددة )الطاقة-4

ىي عبارة عف طاقات ال تنضب يكوف مصدرىا الشمس، الرياح، حرارة األرض، الطاقات المتجددة 

مساقط الماء، البحار وأيضا الكتؿ الحيوية وغيرىا، كما أف استغبلؿ ىذه الطاقة يؤدي إلى نفايات قميمة أو 

   1بيئةمنعدمة فيي غير مموثة لمبيئة، ليذا فيي تعتبر طاقات المستقبؿ وىذا بفضؿ المزايا التي تقدميا لم

 الطاقة األولية والطاقة الثانوية 

وىذا حسب  يمكف التمييز بيف نوعيف مف الطاقة وفؽ ىذا التصنيؼ تجدر اإلشارة إلى أنو

 :2استخداميا

  الطاقة األولية: -0

تكوف إما عبارة  التيوتتمثؿ في الطاقة التي يمكف الحصوؿ عمييا مف المصادر الطبيعية 

رارية، المائية، الكتمة الحيوية، طاقة الرياح وطاقة المد والجزر( أو عف مصادر متجددة )شمسية، ح

 ـ، الغاز الطبيعي، البتروؿ     ( غير متجددة )الفح

 الطاقة الثانوية: -4

وىي تمؾ الطاقة التي يتـ اشتقاقيا مف خبلؿ الطاقة األولية أي أنو يتـ الحصوؿ عمييا مف 

اقة الكيربائية التي يتـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ خبلؿ تحوؿ طاقة أولية وكمثاؿ عف ذلؾ الط

تحويؿ طاقة أولية عبر تركيب قد يكوف مصنع ىيدروليكي أو مركز حراري، وقد تكوف أيضا 

                                                             
1 Soufi.Y, Bahi.T, Harkat.M.F, Mohamedi.M, Optimisation de la conversion de l’énergie éolienne, Journal of 

Fundamental and applied sciences, Faculty of sciences and technology, university of El Oued, Algeria, V 02, 

N 01, 2010, P 185. 
 تـ االعتماد عمى:  2
  2صمرجع سابق،  ،سمير بف محاد -
  42ص  مرجع سابق،فادي نعيـ الطويؿ،  -
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مكثفات أولية تستعمؿ مباشرة إلنتاج الحرارة لمقطاع الصناعي والخدماتي أو قطاع العائبلت، ىذه 

 عد تكريره بتروؿ بمكثفات ىي إما فحـ أو غاز طبيعي أو ال

 والنظام الطاقوي : أشكال الطاقةالمطمب الخامس

مف خبلؿ ىذا المطمب سنحاوؿ ابراز أىـ أشكاؿ الطاقة والتحوالت التي يمكف أف تطرأ عمييا، كما 

 أننا سنحاوؿ ابراز مفيوـ النظاـ الطاقوي ومكوناتو 

 الفرع األول: أشكال الطاقة وتحوليا

أشكاؿ وكؿ شكؿ قابؿ أف يتحوؿ إلى أي شكؿ آخر، وىذه يمكف أف تتواجد الطاقة عمى عدة 

 : 1األشكاؿ نوجزىا كما يمي

  :أي الطاقة اآللية التي تضـ الطاقة الحركية والطاقة الكامنة وىي تعبر عف الطاقة الميكانيكية

 الطاقة الناتجة عف حركة األجساـ مف مكاف إلى آخر؛

 :ذرات الجزيء الواحد بعضيا ببعض في المركبات وىي الطاقة التي تربط بيف  الطاقة الكيميائية

الكيميائية، وبالتالي فيي تعبر عف الطاقة الناجمة عف التفاعؿ الكيميائي الذي يمكف أف يكوف 

 انفجاري؛

 :وتعتبر مف الصور األساسية لمطاقة التي يمكف أف تتحوؿ كؿ صور الطاقة  الطاقة الحرارية

 إلييا؛

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
دراسة تحميمية لعناصر المناخ المؤثرة –ل طاقة الرياح كبديل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر "استغال زرواط فاطمة الزىراء، مبلحي رقية، -

ورقة مقدمة إلى الممتقى العممي الدولي الثاني حوؿ: الطاقات البديمة خيارات التحوؿ وتحديات "، -في الرياح باستعمال طريقة المركبات األساسية
 ( 2-0، ص )4102نوفمبر  05-04ية العمـو التجارية وعمـو التسيير، جامعة أـ البواقي، الجزائر، يومي االنتقاؿ، كمية العمـو االقتصاد

-Mohamed Benyagoub, La conversion de l’énergie et ses répercussions sur l’environnement, Dirassat & 

Abhath, Université Ziane Achour de Djelfa, Algerie, volume 4, numéro 7, p 269. 
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  :قة ال ينضب ولكنيا تصؿ إلينا بشكؿ مبعثر وتحتاج إلى وىي مصدر لمطاالطاقة الشمسية

 تقنية حديثة لتجميعيا واالستفادة منيا؛

  :وىي الطاقة التي يمكف استخراجيا إما: عف طريؽ االنشطار النووي )كسر الطاقة النووية

ة أنوية الذرات أي تكسر الروابط بيف مكونات النواة )البروتونات والنترونات( مما يؤدي إلى طاق

ما بانصيار أنوية الذرات )أي ربط نواتيف في شكؿ واحد مع تحرير  حرارية كبيرة جدا(، وا 

 طاقة(؛

 :وىي تعبر عف الطاقة الناتجة مف اختبلؼ الشحف الكيربائية بيف نقطتيف مما  الطاقة الكيربائية

في ذلؾ  يولد تيار كيربائي، كما تجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد مصدر طبيعي لمكيرباء والسبب

أف جميع المواد متعادلة كيربائيا والطاقة الكيربائية ال تنشأ إال بتحويؿ نوع مف أنواع الطاقة إلى 

 طاقة كيربائية؛

وبالتالي فمف أجؿ استيبلؾ الطاقة فإنيا يجب أف تخضع لعممية التحوؿ، ليذا فإننا نميز أربع 

مدة مف الطبيعة )مثؿ البتروؿ الخاـ، الغاز وىي الطاقة المست الطاقة األولية( 0مراحؿ ىي كما يمي: )

وىي عبارة عف طاقة أولية حدث ليا  الطاقة الثانوية( 4الطبيعي، الكتمة الحيوية، طاقة الرياح،    (، )

وىي تمثؿ الطاقة التي توزع عمى الطاقة النيائية ( 0تحوؿ )مثؿ البنزيف، الطاقة الكيربائية  (، )

وىي الطاقة التي يبحث عنيا  الطاقة المستخدمة( 2التوزيع، وأخيرا )المستيمكيف عبر قنوات وشبكات 

  1المستخدميف النيائييف )مثؿ الحرارة المنتشرة في العمارات، القوة الضوئية في المصباح    (

 

                                                             
1
 Nadia Benalouache, L’énergie solaire pour la production d’électricité au Maghreb : transition 

énergétique et enjeux d’échelles, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, discipline géographie, Aix-

Marseille université, Université de Safex, 2017, p(32-33).  
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  الفرع الثاني: النظام الطاقوي وعناصره

قؿ الطاقة في أشكاليا يتكوف النظاـ الطاقوي مف مجموع الفروع التي تستخرج، تستقطب، تحوؿ وتن

في المحركات، اآلالت،  طاقة ضروريةويحوليا المستيمؾ إلى كطاقة نيائية المختمفة إلى أف توزع 

األفراف، أجيزة الطيي، الثبلجات، المصابيح والمكيفات وغيرىا  وقمة ىذا النظاـ ىي مصادر الطاقة 

ياح، وأدناه ىو االحتياجات مف الطاقة كحقوؿ الوقود األحفوري، مجاري المياه، األشعة الشمسية والر 

  1الضرورية كالقوة المحركة، اإلضاءة والحرارة أو التبريد

 :2تجدر اإلشارة إلى أف عناصر النظاـ الطاقوي متعددة نوجزىا كما يمي

  المستيمكوف: نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ العائبلت والمؤسسات الصناعية والزراعية

 الطاقة النيائية إلى طاقة ضرورية؛والخدمات، حيث يتـ تحويؿ 

 المؤسسات التي تنتج وتنقؿ وتوزع الطاقة؛ 

 المؤسسات المنتجة لتجييزات اإلنتاج وتجييزات النقؿ والتحويؿ النيائي؛ 

 :الدولة: ويمكف أف نميز بيف نوعيف مف تدخؿ الدولة وتأثيرىا عمى النظاـ الطاقوي 

 :ج باالستثمارات الكبرى المتعمقة أيف تقرر وتسمح لمؤسسات اإلنتا تدخؿ مباشر

 باإلنتاج والنقؿ؛

                                                             
مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية تخصص ، 0226-2740دراسة قياسية لمطمب العائمي عمى الكيرباء في الجزائر لمفترة إبراىيـ رحيـ،   1

ص ، 4104-4100رقمة، الجزائر، اقتصاد تطبيقي)النمذجة االقتصادية(، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة قاصدي مرباح و 
0   
  0، ص المرجع نفسو  2



 -الترشيد وسبل االستيالك- الجزائر في الكيربائية الطاقةالفصل األول               

18 
 

 :حيث تحدد أنظمة األسعار والضرائب كما توجو سموؾ بقية  تدخؿ غير مباشر

 الفاعميف في النظاـ الطاقوي 

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره في ىذا المبحث نستنتج أف الطاقة أصبحت تعتبر عصب الحياة 

ا راجع ألىميتيا ودورىا الكبير الذي تمعبو في مختمؼ العصرية ومحركيا األساسي والضروري وىذ

القطاعات والمستويات، كما أنو رغـ اختبلؼ أنواعيا وأشكاليا إال أف ليا مصدريف أساسييف يختمفاف 

حسب معيار التجدد ىما مصادر متجددة ومصادر غير متجددة )ناضبة( وىو ما سنفصؿ فيو مف خبلؿ 

 المبحث الموالي   
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مكانيات  وري والطاقاتالوقود األحف في أساسية مبحث الثاني: مفاىيمال المتجددة وا 

 الجزائر منيما

أو ما يطمؽ عميو نيدؼ مف خبلؿ ىذا المبحث إلى تقديـ أىـ المفاىيـ المتعمقة بالوقود األحفوري 

مزايا وعيوب  والطاقات المتجددة مع ابراز مصادر كؿ منيما والتفصيؿ في أيضا بالطاقة الغير متجددة

مكانيات الجزائر مف الطاقة بأنواعيا وىذا مف خبلؿ مجموعة  كؿ مصدر، كما أننا سنقوـ بإظيار واقع وا 

 مف العناصر التي سنتطرؽ إلييا في المطالب الموالية 

 ومزاياه مفيوم الوقود األحفوريالمطمب األول: 

ورية فإنيا تعتبر مورد ومصدر ميـ مف نظرا لمميزات التي يقدميا الوقود األحفوري أو الطاقة األحف

مصادر الطاقة وىذا رغـ السمبيات الناتجة عف استخداميا، ليذا مف خبلؿ ىذا المطمب سنحاوؿ التعريؼ 

  بالوقود األحفوري وابراز أىـ المزايا والعيوب المحيطة بو

 الفرع األول: مفيوم الوقود األحفوري

حيث تعتبر  أو الطاقة األحفورية وقود األحفوريباليطمؽ عمى مصادر الطاقة الغير متجددة 

النباتات والحيوانات المدفونة تحت األرض منذ مبلييف السنيف المصدر الرئيسي ليذا النوع مف الوقود، وقد 

سيطر تاريخيا عمى إمدادات الطاقة العالمية منذ بداية الثورة الصناعية في أوساط القرف الثامف عشر، إذ 

اعية آنذاؾ عمى الطاقة المتولدة مف ىذا النوع مف الوقود في توليد الطاقة بمختمؼ اعتمدت الدوؿ الصن

أنواعيا لتنمية وتطوير صناعاتيا، غير أف اآلثار الجانبية الخطيرة الناجمة عف إنتاج ونقؿ واستيبلؾ 
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لنظـ الطاقة المتولدة مف ىذا النوع مف الوقود تسببت في الكثير مف األمراض البشرية واضطرابات ا

    1االيكولوجية وتغيرات في المناخ العالمي

وبالتالي يمكف تعريؼ الوقود األحفوري أو الطاقة األحفورية عمى أنيا الطاقة المنتجة مف المكونات 

الناجمة عف تحمؿ رواسب المواد العضوية أي أنيا مشكمة أساسا مف الكربوف، وتضـ ىذه الطاقة البتروؿ، 

ناجـ عف تحمؿ النباتات والكائنات الحية المدفونة تحت األرض فيذه المصادر الغاز الطبيعي والفحـ ال

تتناقص باالستعماؿ المستمر ذلؾ أنيا تتطمب مبلييف السنيف مف أجؿ التشكؿ وبالتالي فيي تعتبر 

مميوف  211، فإنتاج الوقود األحفوري يتطمب عادة مبلييف السنيف وأحيانا يتجاوز 2مصادر غير متجددة

ما أف مصادر الطاقة األحفورية تشترؾ في أنيا تتكوف مف مواد ىيدروكربونية )مركبات مف سنة، ك

الكربوف والييدروجيف( إضافة إلى نسب مختمفة مف الشوائب األخرى كالماء والكبريت واألوكسجيف 

  3والنيتروجيف وأكاسيد الكربوف كما ويشمؿ الوقود األحفوري الفحـ

دة عوامؿ تحدد الكـ الطاقوي األحفوري أي تحدد كمية توافر الوقود تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ ع

األحفوري وكذا درجة نضوبو ونذكر منيا ما يمي: حجـ االحتياط، فعالية استخداـ الطاقة، مجاؿ 

  4االستيبلؾ وأخيرا بعدىا عف الطاقات المتجددة

 

                                                             
1
جامعة كرببلء، مجمة جامعة كربالء العممية، تحميل اتجاىات االستثمار العالمي في الطاقة المتجددة، كاظـ أحمد البطاط، كماؿ كاظـ جواد،   

   045، ص 4102، العدد الثاني، 02العراؽ، المجمد 
2
 Boubou-Bouziani N, Le défi énergétique : l’autre aspect de la problématique de l’eau, Larhyss Journal, 

Université Mohamed Khider, Biskra, Algerie, Numéro 22, June 2015, p 113. 
مذكرة  ن الطاقة الييدروجينية،القوية والضعيفة وبوجود محفز باإلثارة الميزرية لتأمي H-Oتقييم عممية فصم الرابطة وساـ نزيو عبد القادر،   3

ربية السورية، ماجستير في عمـو الميزر وتطبيقاتو، قسـ الفيزياء وتقانة الميزر، المعيد العالي لبحوث الميزر وتطبيقاتو، جامعة دمشؽ، الجميورية الع
    05، ص 4102

جامعة عبد الحميد  مخبر المغرب الكبير،، القتصاد والمجتمعمجمة ا حتمية ترشيد استيالك الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة،عماد معوشي،   4
   012، ص 4102، 01الجزائر، العدد  قسنطينة،–ميري 
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 الفرع الثاني: مزايا وعيوب الطاقة األحفورية

كثافة طاقة عالية وبسيولة نقمو وتخزينو، كما أنو  ري بصفة عامة بامتبلكويتميز الوقود األحفو 

بمعالجة الوقود األحفوري بتروكيميائيا يمكف الحصوؿ عمى أنواع مختمفة منو، خاصة السائمة والغازية، 

 حيث يتـ استخراج وقود منيا وذلؾ لبلستعماالت المختمفة في المحركات والطائرات والسفف 

تخداـ الطاقة األحفورية ىو احتراؽ الوقود األحفوري الذي يعد مف العوامؿ الرئيسية مف سيئات اس

لتموث اليواء والتسبب في االحتباس الحراري الناتج بدوره عف غازات تغمؼ المجاؿ الجوي وتمنع 

االنعكاس الحراري الصادر عف األرض مف انتقالو إلى خارج الكوكب، حيث تعكس بدورىا باتجاه األرض 

  وبالتالي فإنو يمكف 1رة أخرى، مما يسبب ارتفاعا في درجات حرارة األرض ويزيد التصحر والجفاؼم

القوؿ اف التوسع في استيبلؾ الوقود األحفوري يخمؽ العديد مف المضاعفات البيئية واالجتماعية 

 :2واالقتصادية والتي نوجزىا فيما يمي

 :ؾ الوقود األحفوري انبعاث كميات كبيرة مف ينتج عف التوسع في استيبل المضاعفات البيئية

الغازات والجسيمات )ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجيف وغيرىا( التي تعمؿ مف خبلؿ 

تراكميا في الغبلؼ الجوي عمى تغيير تركيبة اليواء مما أدى إلى حدوث خمؿ في نظامو 

ضار التي باتت تيدد كؿ اإليكولوجي، وأصبح معو اليواء مصدرا لكثير مف المخاطر والم

مظاىر الحياة  وقد تعددت صور اآلثار البيئية السمبية لمناتجة عف احتراؽ الوقود األحفوري 

                                                             
ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار "ترشيد استيالك الطاقة مدخل لتحقيق التنمية المستدامة"، تيتاف موراد، عماد معوشي،   1

سكيكدة،  0511أوت  41في ظؿ التوجو الحديث لممسؤولية البيئية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة  في الطاقات المتجددة
  2، ص 4100نوفمبر  10-14الجزائر، يومي 

التواصل في االقتصاد  الجزائر(،: آلية لتجسيد االستدامة )دراسة حالة  برامج الطاقة المتجددة والفعالية الطاقويةسعيدة سنوسي، أحمد جابة،   2
  299، ص 2779، ديسمبر 22، عدد 2، العدد 22المجمد  جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،واإلدارة والقانون، 
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منيا: تموث اليواء، تموث الماء مف خبلؿ اليطوؿ الحمضي، والتغيير المناخي وتآكؿ طبقة 

 األوزوف؛

 :وري تدىورا بيئيا كانت نتائجو رافؽ االعتماد الكبير عمى الوقود األحف المضاعفات االجتماعية

وخيمة عمى صحة األفراد، فتنوعت أضراره: األمراض الصدرية، وأمراض الكمى، أمراض الجياز 

العصبي وضعؼ التركيز، وكذلؾ األمراض السرطانية، حيث أكدت الدراسات ارتفاع نسبة 

اـ الكثيؼ لمصادر السكاف المقيميف بيا في األماكف القريبة مف المصانع التي تتميز باالستخد

 الطاقة األحفورية مثؿ صناعة المعادف؛

 :مف ىذه األعباء نذكر: ثقؿ تكاليؼ أعباء دعـ الطاقة عمى أرصدة  المضاعفات االقتصادية

المالية العامة، انخفاض االنتاجية لعنصر العمؿ )مرض العماؿ وآثاره عمى نقص أياـ العمؿ(، 

الطبيعية كخسائر انخفاض أو فقداف المحاصيؿ خسائر نقص االنتاج في األنظمة البيئية 

 الزراعية وأخيرا ارتفاع تكاليؼ برامج حماية البيئة ومعالجة التموث 

 المطمب الثاني: مصادر الوقود األحفوري ومميزاتيم

تجدر اإلشارة إلى أف مصادر الطاقة الغير المتجددة في العالـ تنقسـ إلى ثبلث أقساـ أساسية: 

نفط )البتروؿ( والغاز الطبيعي، ليذا سنقؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عند مفيوـ كؿ الفحـ الحجري، ال

مصدر مف مصادر الوقود األحفوري أي كؿ نوع مف أنواع الطاقة األحفورية )الناضبة والغير متجددة(  

 وأىـ ما يميزىا  
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 الفرع األول: الفحم ومميزاتو

د في الطبيعة عمى شكؿ طبقات بيف الفحـ الحجري ىو صخر ناعـ أسود أو بني الموف يوج

الصخور الرسوبية وىو أحد أىـ مصادر الطاقة، يتكوف بشكؿ أساسي مف عنصر الكربوف الذي يكسبو 

الموف األسود  يعود أصؿ الفحـ الحجري إلى النباتات التي عاشت منذ مبلييف السنيف في بيئات رطبة 

كة مف الرسوبيات حيث تعرضت لمتحمؿ بفعؿ ودافئة كالمستنقعات ودفنت بعد موتيا تحت طبقات سمي

البكتيريا، وباستمرار الترسيب والتعرض لمضغط والحرارة الناتجة عف ازدياد عمؽ الدفف تفقد بعض 

العناصر كاألكسجيف النتروجيف والييدروجيف ويتركز فييا عنصر الكربوف ذلؾ أنو كمما احتوى عمى 

عبارة عف بقايا نباتية دفنت في باطف األرض حـ يعرؼ بأنو   لذلؾ فإف الف1كربوف أكثر كمما زادت جودتو

   2وتعرضت لمضغط والحرارة وبمرور الوقت تصمبت وتحولت إلى ما يعرؼ بالفحـ

يستخدـ الفحـ بالصورة التي يستخرج بيا مف المنجـ وذلؾ ألنو يتكوف مف قطع متفاوتة في الحجـ 

لذلؾ يعامؿ الفحـ بطريقة خاصة لتصنيفو إلى قطع ويحتوي عمى كثير مف الشوائب واألتربة والرماؿ و 

، مما يتسبب بالكثير مف األضرار لممناطؽ المحيطة ويتـ ذلؾ عادة في مصنع خاص ذات أحجاـ متقاربة

بو أي إلحاؽ الضرر بسبلمة ونظافة البيئة المحيطة بموقع المنجـ، وبالتالي التسبب في العديد مف 

  3ذ الوسائؿ الكفيمة لمحد مف ذلؾاألضرار لمبيئة والفرد ما لـ تتخ

 

                                                             
الجزائر، جامعة الشييد حمو لخضر، الوادي، مجمة الدراسات المالية والمحاسبية،  واقع الطاقة البديمة في الجزائر،زوبيدة محسف، وليد قرونقة،   1

  27، ص 2777، 79العدد 
مجمة أبحاث  الموارد الطبيعية الناضبة وأثرىا عمى النمو االقتصادي: دراسة حالة البترول في الجزائر،بف رمضاف أنيسة، بممقدـ مصطفى،   2

دارية،    452، ص 4102، جواف 01العدد  كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،اقتصادية وا 
جامعة طاىري محمد بشار، الجزائر،  مجمة دراسات، الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر،محمد بف عمارة، موساوي سمية،   3

 ( 405-404، ص )4102ديسمبر  ،4، العدد 11المجمد 
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 ط وأىميتوـــــفــالفرع الثاني: الن

 يمكف توضيح مفيوـ النفط وأىميتو في النقاط الموالية 

 طـــــــمفيوم النف 

يعتبر النفط مورد اقتصادي طبيعي ناضب أو فاني ألنو يتمتع بمخزوف أو احتياطي غير متجدد 

في استعمالو ثانية، كما يتميز النفط الخاـ بالموف البني الغامؽ أو وال يترؾ بعد استعمالو األوؿ أي أمؿ 

األسود ذو البريؽ األصفر الذىبي، فيو يتكوف مف خميط مف المواد الييدروكربونية المتقاربة التي يمكف أف 

تتحد في أشكاؿ عديدة في تركيبيا الجزئي فينتج عنيا في كؿ حالة منتوج بترولي ذو خصائص تختمؼ 

  1نتجات األخرىعف الم

تجدر اإلشارة إلى أف النفط والبتروؿ كممتاف مترادفتاف لمداللة عمى نفس المادة، حيث البتروؿ ىو 

  وبالتالي فكممة نفط مستمد مف كممة "نافتا" 2مصطمح التيني األصؿ والنفط ىو مصطمح فارسي األصؿ

مف المغة البلتينية وىي مشتقة مف كممة " فأصميا Petroleumكممة البتروؿ " وتعني القابمية لمسرياف، أما

"Pétra" وتعني الصخر وكممة "Oleum"يتكوف النفط  ؛" وتعني الزيت وبذلؾ يكوف معناىا "زيت الصخر

عبر مراحؿ متتالية بصورة تدريجية بطيئة، ففي أولى مراحمو تتحوؿ البقايا العضوية عبر مبلييف السنيف 

ط البكتيريا المساعدة عمى تحميميا إلى ما يعرؼ بالكيروجيف )مادة بفعؿ مستوى الضغط  والحرارة التي تنش

ىبلمية تمثؿ النفط غير التاـ( ويبدأ ىذا األخير في التكوف بتحوؿ الكيروجيف إلى أسفمت )أردأ أنواع النفط 

، ألنو أقميا نضجا( الذي يتحوؿ بدوره إلى النفط الثقيؿ ثـ الخفيؼ وتزداد درجة خفتو بطوؿ فترات تكونو

                                                             
 المجمة الجزائرية لالقتصاد والمالية، سبيل لتحقيق التنمية بعيدا عن المحروقات،الطاقات المتجددة ...... الحيدوشي عاشور، سفير محمد،   1

  040، ص 4102، أفريؿ 11، العدد جامعة يحي فارس المدية، الجزائر
مكانيات"، جبار سعاد، ماحي سعاد،   2 مموارد الطاقوية ورقة مقدمة إلى المؤتمر األوؿ حوؿ: السياسات اإلستخدامية ل"الطاقة في الجزائر: موارد وا 

، ص 4101، الجزائر، 0بيف متطمبات التنمية القطرية وتأميف االحتياجات الدولية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ
5    
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كما أف النفط يترسب مف خبلؿ الطبقات األرضية المسامية التي تتسـ بارتفاع نسبة الرمؿ والجير بيا 

ليجتمع في النطاقات المعروفة بمصايد النفط، وتتحدد درجة جودتو مف خبلؿ معياري ثقمو أو خفتو 

ت فيو( وأجود انواع النفط )يتحدد تبعا لكثافتو( ومعيار مرارتو أو حبلوتو )يتحدد تيعا لكمية عنصر الكبري

نوع ويدخؿ في إنتاج أكثر  031ىو الخفيؼ الحمو )قميؿ الكبريت(، مف الجدير بالذكر أف لمنفط أكثر مف 

ألؼ منتج وبعد تكوف النفط الخفيؼ تزداد درجة خفتو تبعا لتوافر الظروؼ المبلئمة إلى أف  211مف 

ما يكوف في مصايد نفطية تـ تحوليا كميا يتحوؿ إلى غاز طبيعي )يكوف إما مصاحبا لمنفط في م صايده وا 

  1 إلى غاز طبيعي(

 أىمية النفــــــط 

يعتبر النفط مف أىـ موارد الطاقة في العصر الحديث، فقد ساىـ في تطوير وتقدـ الحياة البشرية 

 :2منذ اكتشافو إلى يومنا ىذا وتتجمى أىميتو في النقاط التالية

ة مرتفعة، ويعتبر أىـ مصدر لتوليد الطاقة الكيربائية في العالـ إلى يتميز بقيمة حراري صناعيا:-

ألؼ منتج مما يجعمو الوقود  61جانب تعدد مشتقاتو واستخداماتو حيث تقدر عدد منتجاتو بأكثر مف 

 المبلئـ إلحداث التحوالت التقنية المختمفة، ويعتبر ركيزة أساسية في الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية؛

يعتبر النفط مصدر لتوليد الطاقة المحركة لآلالت الزراعية وأساس في صناعة األسمدة  زراعيا:-

 والمبيدات الزراعية؛

يعتبر النفط سمعة تجارية دولية ليا قيمة مالية ضخمة فالشركات األجنبية تشتري النفط  تجاريا:-

 خيالية؛بأسعار ضعيفة ثـ تبيع منتجاتو بأسعار مرتفعة وبذلؾ تحقؽ أرباحا 
                                                             

جامعة الوادي، الجزائر، المجمد  ة،مجمة الدراسات االقتصادية والمالي مكانة النفط ضمن مصادر الطاقة الدولية: الواقع واآلفاق،شريؼ بوقصبة،   1
 ( 772-777، ص )2779، 77، العدد 76

 ( 040-044ص ) مرجع سابق، حيدوشي عاشور، سفير محمد،   2
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يعتبر النفط سبلح ضغط سياسي في يد الدوؿ المنتجة والمصدرة لو لمضغط بو عمى سياسيا: -

، وقد أصبح أىـ سبب وراء اندالع الحروب وذلؾ 0751الدوؿ الصناعية كما تجمى ذلؾ في حرب أكتوبر 

 بمحاولة السيطرة عمى المناطؽ الغنية بالنفط كما حدث في العراؽ؛

أصبح النفط بمثابة شرياف النقؿ الحديث لسيولة نقمو وتخزينو فأكبر نسبة ت: في قطاع المواصال-

 مف النفط المستيمؾ تستخدـ في قطاع المواصبلت؛

 يعتبر النفط أقؿ ضررا بالبيئة مقارنة بالمصادر التقميدية لمطاقة كالفحـ  بيئيا:-

 الفرع الثالث: الغاز الطبيعي واستعماالتو 

بيف أىـ مصادر الطاقة الغير متجددة الميمة والكثيرة االستعماؿ في  يعتبر الغاز الطبيعي مف

براز أىـ مجاالت  المجبلت المختمفة، ليذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا الفرع عرض مفيوـ الغاز الطبيعي وا 

 استعمالو 

 مفيوم الغاز الطبيعي 

غاز وبالتالي  الغاز الطبيعي ما ىو إال عبارة عف الجزء الخفيؼ مف النفط الذي يكوف عمى شكؿ

، كما أف 1فإنو يمكف القوؿ أف الغاز الطبيعي يتشكؿ مف تفكؾ وتحمؿ المواد العضوية مف قبؿ البكتيريات

مف غاز الميثاف  %51الغاز الطبيعي يعد مف أنظؼ أنواع الطاقة التقميدية وىو يتكوف مف أكثر مف 

قميؿ مف غاز كبريت الييدروجيف، وىذه ولذلؾ ال يسبب استخراجو تموث يذكر لمبيئة إال إذا احتوى عمى 

  2حالة نادرة، أو إذا أمسكت بو النيراف واشتعؿ وىذه أيضا يمكف تبلقي حدوثيا

                                                             
1 Loukil Leila, Les énergies fossiles en Algérie face à un environnement changeant, Science juridiques, 

politiques et administratives, Centre universitaire de Tamanrasset, Algerie, Volume 7, Numéro 1, 2018  p(54-

55).   
  441ص مرجع سابق، محمد بف عمارة، موساوي سمية،   2
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وبالتالي فالغاز يشكؿ موردا طاقويا ىاما نتيجة لمزاياه االقتصادية والبيئية ولذلؾ تطور إنتاجو 

مرتبة الثالثة عالميا بعد الفحـ والنفط واستيبلكو بشكؿ سريع إذ يحتؿ مف حيث األىمية االستيبلكية ال

مف مجمؿ االستيبلؾ العالمي، فيو يتميز عف النفط في كونو يوجد في صورة غازية  %04ويشكؿ نسبة 

ويتشكؿ في الحقوؿ النفطية أو في غيرىا، كما يمكف أف يتأثر بالعوامؿ التي أدت إلى تكوف الفحـ األمر 

  مف الجدير بالذكر أف الغاز الطبيعي لـ 1نة بالفحـ والنفطالذي يصعب مف ميمة تقدير مخزونو مقار 

يبرز كمصدر لمطاقة في الماضي إلى غاية نياية الحرب العالمية الثانية أيف اعتبر منتوجا ثانويا، ونظرا 

لعدـ وجود طمب عميو جرت العادة عمى التخمص مف الجزء الذي يستخرج مف الحقوؿ مقترنا بالنفط أو 

ريؽ حرقو وذلؾ بعد فصمو بواسطة أجيزة خاصة في الحقوؿ، لكف بعد نياية الحرب ذائبا فيو عف ط

العالمية الثانية بدأ استيبلكو خاصة في الواليات المتحدة األمريكية و أدى تزايد انتاجو واستيبلكو في 

  2العالـ إلى االىتماـ بتقدير احتياطاتو في مختمؼ أنحاء العالـ

 استعماالت الغاز الطبيعي 

 :3ى تعدد مكونات الغاز الطبيعي إلى تعدد استعماالتو التي نذكر منيا ما يميأد

 استعماالت صناعية (0

 االستعماالت الصناعية متعددة ومختمفة نذكر منيا ما يمي:

يستعمؿ في مواقع حقوؿ النفط وفي الكثير مف الصناعات كصناعة االسمنت واأللمنيوـ والكمس -

 والحديد عمى نطاؽ واسع؛

                                                             
  1ص  مرجع سابق،بوفاس الشريؼ، ببليمية ربيع،   1
  292ص  ،مرجع سابقسعيدة سنوسي، أحمد جابة،   2
، ص 4100، 5ورقمة، الجزائر، العدد  ، جامعة قاصدي مرباحمجمة الباحث بديمة المتجددة وغير المتجددة،النفط والطاقات المخمفي أمينة،   3

444  
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 الحرارة البلزمة لذوباف المعادف والزجاج؛ تزويد-

 يستعمؿ مف قبؿ شركات توليد الطاقة الكيربائية؛-

 يستعمؿ كمصدر ميـ في إنتاج الييدروجيف؛-

 يعتبر عنصر ىاـ جدا في تصنيع العديد مف المواد العضوية الكيميائية مثؿ الكحوؿ الميثيمي  -

 استعماالت منزلية (4

كوقود لؤلفراف وتسخيف المياه، تشغيؿ وحدات التدفئة المركزية والتبريد االستعماالت المنزلية تكوف 

 وغيرىا مف االستعماالت  

 استعماالت حديثة (0

كوقود لمسيارات ( GPLاالستعماالت الحديثة ويكوف ىذا باستخدامو في شكؿ غاز النفط المساؿ )

ث أنو يتـ استخداـ الغاز الطبيعي ، حيمثمما يجري اآلف في كؿ مف ىولندا، الياباف ودوؿ أوروبا الشرقية

 كوقود بدال مف البنزيف والمازوت 

ومنو فرغـ المزايا التي تتمتع بيا مصادر الطاقة األحفورية إال أنيا تتميز بكونيا غير متجددة 

وتتواجد بكميات محدودة في الطبيعة، كما أف استخداميا المتكرر يؤدي إلى آثار سمبية غير مرغوب فييا، 

إلى البحث عف مصادر بديمة لمطاقة تكوف أقؿ ضرر عمى البيئة وتكوف متجددة باستمرار وىي مما أدى 

 موضحة في المطالب الموالية 
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 ومزايا استخداميا مفيوم الطاقة المتجددةالمطمب الثالث: 

قدـ الباحثوف والييئات الناشطة في مجاؿ الطاقة العديد مف التعاريؼ لمطاقة المتجددة سنحاوؿ 

 يـ أىميا مف خبلؿ ىذا المطمب وكذا ابراز المزايا الناجمة عف استخداميا بمختمؼ مصادرىا تقد

 الفرع األول: مفيوم الطاقة المتجددة

ىناؾ عدة تعاريؼ لمطاقات المتجددة قدمتيا مختمؼ الييئات الدولية والحكومية الناشطة في مجاؿ 

 :1البيئة نوجز أىميا

تتشكؿ الطاقة المتجددة مف مصادر الطاقة الناتجة عف  (:IEA)تعريف وكالة الطاقة العالمية -

مسارات الطبيعة التمقائية كأشعة الشمس والرياح والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة أعمى مف وتيرة 

 استيبلكيا 

تعرؼ الطاقة المتجددة بأنيا تمؾ الطاقة  (:UNEPتعريف برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة )-

حدود في الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسرع مف وتيرة استيبلكيا ممصدرىا مخزوف ثابت و  التي ال يكوف

وتظير في األشكاؿ الخمسة التالية: الكتمة الحيوية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكيرومائية وطاقة 

 باطف األرض 

جددة ىي كؿ طاقة الطاقة المت (:IPCCتعريف الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )-

يكوف مصدرىا شمسي، بيولوجي أو جيوفيزيائي والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة أو أكبر مف نسب 

استعماليا وتتولد مف التيارات المتتالية والمتواصمة في الطبيعة كطاقة الكتمة الحيوية والطاقة الشمسية 

                                                             
ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار في فاعمية الطاقة المتجددة في تحقيق البعد البيئي لمتنمية المستدامة"، "زرقوط حميدة، 1

، سكيككدة، 2955أوت  15التوجو الحديث لممسؤولية البيئية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة  الطاقات المتجددة في ظؿ
  3ص  ،1524نوفمبر  21-22الجزائر، يومي 
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المحيطات وطاقة الرياح، وتوجد العديد مف اآلليات والطاقة الجوفية، حركة المياه، طاقة المد والجزر في 

كالحرارة والطاقة الكيربائية أو إلى طاقة حركية  حويؿ ىذه المصادر إلى طاقاتوالتقنيات التي تسمح بت

 باستخداـ تكنولوجيات متعددة تسمح بتوفير خدمات الطاقة مف وقود وكيرباء 

ا الطاقة المستمدة مف الموارد الطبيعية التي تتجدد وعميو فإنو يمكف تعريؼ الطاقة المتجددة عمى أني

أو التي ال يمكف أف تنفذ والتي تكوف متوفرة في كؿ مكاف عمى سطح األرض ويمكف تحويميا بسيولة إلى 

الطاقة المتجددة طاقة نظيفة تؤمف بيئة سميمة وخالية مف كؿ المواد المموثة مما ينتج  تعتبركما ، 1طاقة

  2تحقيؽ التنمية المستدامةعنو حماية البيئة و 

 الفرع الثاني: مزايا استخدام الطاقة المتجددة

 :3يحقؽ استخداـ مصادر الطاقة المتجددة العديد مف المزايا أىميا

  :فيي بذلؾ تؤدي إلى وفرة في المصادر التقميدية لمطاقة، توفير تنويع مصادر الطاقة

إمكانية تحقيؽ فائض في المستقبؿ مف  احتياجات الطاقة لمقطاعات المختمفة، باإلضافة إلى

 الطاقة الكيربائية المنتجة مف المصادر المتجددة لمتصدير إلى الخارج؛

                                                             
1
شمسية في الجنوب دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة ال–الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر فروحات حدة،   

، ص 2772، 77الجزائر، العدد  كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة،ث، مجمة الباح ،-الكبير بالجزائر
726  

ورقة مقدمة إلى ية كنموذج"، دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة لدعم التنمية المستدامة "التجربة اإلماراتحمدي معمر، صميحة فبلؽ، لص2
رية وعمـو الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في ظؿ التوجو الحديث لممسؤولية البيئية، كمية العمـو االقتصادية والتجا

  3 ، ص1524نوفمبر  21-22، يومي -الجزائر-سكيكدة 2955أوت  15التسيير، جامعة 
"دراسة حالة –لتأمين إمدادات الطاقة التقميدية  كاستراتيجيةفعالية التوجو لالستثمار في الطاقات المتجددة مد مداحي، عبد القادر خميؿ، مح 3

  55 ، ص1524، 52جامعة أـ البواقي، العدد  مجمة الدراسات المالية المحاسبية واإلدارية، ،-الجزائر"
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 :تعتبر مصادر الطاقة المتجددة مصادر نظيفة ال تؤثر عمى البيئة؛ لذلؾ فإف  تحسين البيئة

قة الكيربائية استخداـ ىذه المصادر يساعد عمى تقميؿ انبعاث الغازات الناتجة عف إنتاج الطا

 باستخداـ المصادر التقميدية والمسببة لمتموث البيئي؛

 :مناطؽ مثؿ عدة يمكف إنشاء العديد مف مصادر الطاقة المتجددة في  توفير الطاقة الكيربائية

 طاقة الرياح، الحرارة الشمسية؛

 :ناطؽ يساعد إنتاج الكيرباء مف المصادر المتجددة في العديد مف الم رفع مستوى المعيشة

النائية والريفية في تحسيف مستوى المعيشة لؤلفراد وتوفير احتياجات ىذه المناطؽ مف الكيرباء 

 بالتكمفة المناسبة ليـ 

 ومنافعياالطاقة المتجددة المطمب الرابع: دوافع االتجاه نحو 

عؿ مف باإلضافة إلى المزايا التي تنجـ عف استخداـ الطاقة المتجددة فإف ىناؾ دوافع ومنافع تج

 ىذه الطاقة محؿ استقطاب العديد مف المستخدميف والمستثمريف، نوضحيا مف خبلؿ الفرعيف التالييف 

 الفرع األول: دوافع االتجاه نحو الطاقة المتجددة

رئيسية تحفز الدوؿ عمى االتجاه نحو الطاقة المتجددة وىي  دوافعأف ىناؾ ثبلث تجدر اإلشارة إلى 

 :1كما يمي

 :حيث تظير التوقعات الحالية لبلستيبلؾ العالمي لمطاقة استمرار : أمن الطاقة الحافز األوؿ

ارتفاع الطمب عمى الطاقة والمعتمد بشكؿ كبير عمى مصادر الطاقة التقميدية )الناضبة( ذلؾ أف 
                                                             

 تـ االعتماد عمى: 1
  4، ص مرجع سابقمسيخ أيوب، رحاؿ سمية، -
مجمة الدراسات االقتصادية الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لمرحمة ما بعد النفط في الدول العربية، ريـ قصوري، عبد الرحماف أوالد زاوي، -

   272، ص 1527، 51، الجزء 25جامعة الشييد حمو لخضر، الوادي، الجزائر، العدد  والمالية،
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أغمبية التوقعات تشير إلى أف تضاؤؿ احتياطات البتروؿ والغاز وازدياد االستيبلؾ العالمي 

يوي، كما أف منابع إنتاج الطاقة سوؼ يؤدي في النياية إلى زواؿ ىذا المصدر الح الحالي لمطاقة

تركز في منطقة شبو الجزيرة العربية وىي منطقة ممموءة بالصراعات وانفجارىا في أي لحظة ييدد 

استقرار األسواؽ العالمية لمطاقة، كما أف النمو السريع لمدوؿ كالصيف واليند يولد ضغطا متزايدا 

وبالتالي البد مف التفكير مف أسواؽ البتروؿ العالمية وىي مشكمة تتفاقـ مع مرور الوقت  عمى

 اآلف في إيجاد مصادر أخرى بديمة؛

 :الذي يعتبر الدافع لمتوجو نحو الطاقات المتجددة التي بإمكانيا  تغير المناخوىو  الحافز الثاني

لوقت مف انبعاث الغازات المسببة أف تساىـ في تأميف احتياجاتنا لمطاقة وتقمص في نفس ا

ة حتمية، فيي بذلؾ تساىـ في استعماؿ الذي يؤدي إلى نتائج سمبية وكارثلبلحتباس الحراري 

  طاقة خالية مف الكربوف؛

 :حيث يعتبر انخفاض تكمفة الطاقات المتجددة أحد الحوافز  :كمفة الطاقة المتجددة الحافز الثالث

حبلليا محؿ الطاقات التقميدية، التي تدفع العالـ نحو استخداـ  حيث أخذت الطاقات المتجددة وا 

تتقمص منذ عدة عقود فمف المنتظر أف تستمر تكمفة أنواع معينة مف  كمفة الطاقات المتجددة

الطاقة المتجددة في االنخفاض، ويمكف ارجاع سبب تقمص تكاليؼ الطاقة المتجددة إلى تحسف 

 نضوج ىذه الصناعة إلى غاية  وسوؼ يستمر ىذا التقمص تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة،

 الفرع الثاني: منافع الطاقة المتجددة

 :1ييمكف أف نوجز أىـ المنافع التي تحققيا الطاقة المتجددة فيما يم

                                                             
 Global،الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة )حالة الجزائر(ا بف عمي، عرابة الحاج بف محمود، نفاح زكري 1
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 تعتمد عمى مصادر الطاقة المحمية المتوافرة في سائر الدوؿ وىو ما يضمف أمف الطاقة؛-0

وىذا يعني أنيا لف تستنفد أبدا أو تمحؽ الضرر بالبيئة المحمية أو  مستدامة د طاقويةىي موار -4

 الوطنية أو العالمية؛

ىي موارد موثوقة، فالنظاـ الموزع لتوليد الطاقة مف مجموعة مف المصادر المتجددة يوفر نظاـ -1

 طاقة أكثر متانة وأقؿ عرضة النقطاع إمدادات الطاقة مقارنة باألنظمة المركزية؛

 ث ىذه الموارد اليواء أو اليابسة أو البحر وال تشكؿ مصدر خطر ييدد صحتنا؛ال تمو -2

تقي االقتصاديات مف األزمات التي تحدثيا التقمبات في أسعار الوقود التقميدية، فاالعتماد عمى -3

مصادر الطاقة المحمية المتجددة يمكف أف يحمي االقتصاديات المحمية مف مظاىر الفوضى االقتصادية 

 رمة التي تنشأ عف تقمبات في األسواؽ العالمية لمسمع األساسية؛العا

ومتطورة تكنولوجيا، وىو بذلؾ  يوفر نموا توفر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمؿ جديدة -4

ة الذي يستمـز توافر رأسماؿ لموظائؼ العالية الجودة ويتفوؽ في ىذا السياؽ عمى قطاع الطاقة التقميدي

 كبير؛

فير كميات أكبر مف الطاقة بتطبيؽ االستعماؿ الرشيد والناجح لمطاقات المتجددة كما يمكف تو -5

 تنمية -بيئة-ىـ في إيجاد حؿ لممشاكؿ المرتبطة بالواجية الثبلثية: طاقةاما يسم

 -المزايا والعيوب– الطاقة المتجددةأنواع  المطمب الخامس:

المطمب مع إيجاز أىـ مزاياىا وعيوبيا ىذا  ىناؾ مصادر متعددة لمطاقة المتجددة نذكر أىميا في

   أو األضرار التي قد تترتب عنيا



 -الترشيد وسبل االستيالك- الجزائر في الكيربائية الطاقةالفصل األول               

34 
 

 الفرع األول: الطاقة الشمسية

تعتبر الشمس أكبر مصدر حراري ضوئي يؤثر عمى سطح الكرة األرضية واالستفادة منيا ال تتوقؼ 

مف أشعة الشمس، عند حد معيف فكمما كاف المكاف قريبا مف خط االستواء كمما كانت االستفادة أكبر 

وتتمثؿ االستخدامات الرئيسية لمطاقة الشمسية في توليد الحرارة والطاقة الكيربائية باإلضافة إلى بعض 

  1االستخدامات األخرى

وعميو تعرؼ الطاقة الشمسية بأنيا الطاقة المستمدة مف الشمس والتي تصؿ األرض عمى شكؿ 

ثة مف الشمس خبلؿ ساعة واحدة تعادؿ ما تحتاجو إشعاع شمسي حيث نجد أف الطاقة الشمسية المنبع

الكرة األرضية لمدة سنة كاممة، ويطمؽ عمى الطاقة الشمسية بطاقة الصحاري ذلؾ أف ىناؾ بعض 

يمكف   2مميار نسمة 01الصحاري في العالـ تستطيع توفير طاقة آمنة، كافية ورخيصة تكفي لتعداد يفوؽ 

قبؿ االنساف بيدؼ االنارة، التدفئة والطبخ أو مف أجؿ إنتاج  أف تستعمؿ الطاقة الشمسية مباشرة مف

( وأبراج CSPالطاقة الكيربائية باالعتماد عمى األلواح الكيروضوئية أو األنظمة الحرارية الشمسية )

( بطريقة غير مباشرة، فالشمس تعتبر مصدر لمعظـ الطاقات المتجددة والطاقات CTPالطاقة الشمسية )

  3األحفورية

 :4لتالي ىناؾ تقنيتاف أساسيتاف لتجميع الطاقة الشمسية وتتمثبلف فيوبا

                                                             
1
مخبر  قتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي،، مجمة اإلصالحات االواقع وآفاق الطاقات المتجددة في الجزائرجدي سارة، جدي طارؽ،   

، 41، العدد 01اإلصبلحات االقتصادية، التنمية واستراتيجيات االندماج في االقتصاد العالمي بالتعاوف مع المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، المجمد 
  0ص  ،4101

ورقة مقدمة إلى الممتقى الدولي الثاني حوؿ:  "،مؤشرات دولية وعربية مبيئة"الطاقة النظيفة مدخل لتحقيق التطور المستدام ل خويمدات صالح،   2
، -أـ البواقي– الطاقات البديمة: خيارات التحوؿ وتحديات االنتقاؿ، كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، جامعة العربي بف مييدي

  6ص  ،1524نوفمبر  29-28الجزائر، يومي 
3 Zaoui Fares, Utilisation des énergies renouvelables influence de la température sur les performances du 

module P.V, Thèse Doctorat LMD en gestion de l’énergie, faculté des sciences de la technologie, département 

de génie électrique, université de Mohamed Khider, Biskra, Algerie, 2016, P (21-22). 
  0ص مرجع سابق، جدي سارة، جدي طارؽ،   4
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 :بالطاقة الشمسية الكيروضوئية )أو ما يسمى  الخاليا الضوئيةSolaire 

photovoltaique ) وتقوـ ىذه التقنية عمى تحويؿ أشعة الشمس إلى طاقة كيربائية

متنوعة بالدرجة األساس مف حيث تتكوف ىذه الخبليا مف مواد شبو موصمة  بصورة مباشرة،

مادة السيميكوف وال تحتوي عمى أجزاء متحركة، وتعمؿ عف طريؽ استخداـ المادة شبو 

الموصمة لتحويؿ ضوء الشمس أي الفوتونات التي تمتصيا تمؾ المادة إلى كيرباء بصورة 

 مباشرة بواسطة التأثير الضوئي؛

 ( األنظمة الحرارية الشمسيةSolaire thermique-CSP) وىي أنواع مختمفة منيا ما :

ىو بسيط يشتمؿ بالدرجة األساس عمى ألواح أو صحوف مسطحة شمسية توضع باتجاه 

ثابت اللتقاط أشعة الشمس وتوليد الحرارة  أما بالنسبة لمحطات الطاقة الحرارية الشمسية أو 

( Solar thermal concentrations systemsأنظمة التركيز الحرارية الشمسية )

تستخدـ لتوليد الحرارة ومف ثـ يتـ توليد الطاقة الكيربائية بصورة غير مباشرة عبر استغبلؿ ف

أشعة الشمس لتسخيف المياه وتوليد البخار الذي يدور التوربينات البخارية فتولد بدورىا طاقة 

 كيربائية، أي مف خبلؿ الحرارة وقوة البخار 

 مزايا الطاقة الشمسية 

 :1بعدة مزايا نكر أىميا فيما يمي تتميز الطاقة الشمسية

تعد الطاقة الشمسية طاقة صديقة لمبيئة فضبل عف كونيا تمعب دورا رئيسيا في التخفيؼ مف -

 التغيرات المناخية وتتميز كذلؾ بالتجديد التمقائي والديمومة؛

                                                             
مخبر االقتصاد الرقمي في  مجمة االقتصاد الجديد، مستقبل الطاقة الخضراء كبديل لمطاقة األحفورية في الجزائر،شماني وفاء، أوسرير منور،   1

 ( 05-04، ص )4102، 02 ، العدد0الجزائر، المجمد -الجزائر، جامعة خميس مميانة
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 متوافرة في معظـ دوؿ العالـ؛-

 محميا؛ تقمؿ االعتماد عمى واردات الطاقة والمجوء إلى إنتاجيا-

 تخمؽ فرص عمؿ في مجاالت الصناعة ذات النمو المستداـ؛-

 تمثؿ األساس إلمداد الدوؿ الصناعية والنامية بالطاقة بشكؿ مستديـ؛-

 تعتبر واحدة مف األسواؽ التي تشيد أكبر معدؿ نمو في جميع أنحاء العالـ؛-

تحويؿ الطاقة الشمسية إلى  كذلؾ مف بيف النتائج المشجعة التي توصمت إلييا األبحاث ىو نجاح-

 طاقة كيربائية صالحة لبلستخداـ في مجاالت شتى؛

كما أف األبحاث أيضا توصمت إلى تطوير مرايا االستقباؿ مف مرايا ثابتة إلى مرايا متحركة تتبع -

 أشعة الشمس وىذا ما يؤدي إلى رفع كفاءة محطات الطاقة الشمسية )محرؾ ستيرلنج(؛

إلى نجاح تخزيف الطاقة الشمسية باستغبلؿ الطاقة المحصمة في إنتاج غاز كما تـ التوصؿ أيضا -

 الييدروجيف الذي يمكف تخزينو ونقمو بشكؿ سائؿ أو مميع 

 عيوب الطاقة الشمسية 

  : 1يمكف إيجاز ما يعاب عمى الطاقة الشمسية بصفة عامة فيما يمي

أف عممية التخزيف تتطمب تقنيات  صعوبة تخزيف األشعة الشمسية أو الطاقة المتحررة منيا، إذ-

 عالية وال تزاؿ البحوث العممية جارية مف أجؿ الوصوؿ إلى تقنيات التخزيف؛

                                                             
 ( 042-041، ص )مرجع سابقحيدوشي عاشور، سفير محمد،   1
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عدـ امتبلؾ أنظمة الطاقة الشمسية لقابمية التخزيف بسبب تغير قيمة الطاقة المستفاد منيا في -

الباطاريات وىذا ما يتطمب الميؿ والنيار وخبلؿ الفصوؿ والحؿ المثالي ىو استخداـ وسائؿ التخزيف ك

صيانة وتكاليؼ إضافية زيادة عمى التكاليؼ المرتفعة بالنسبة لمردود الطاقة المنتفع بيا، ىذه العوائؽ 

 تجعؿ ىذا المصدر غير مجد بالدرجة المتوقعة؛

 مشكمة صيانة وتنظيؼ أجيزة الطاقة الشمسية بسبب الغبار الذي يصيبيا؛-

 الدراسة إلقامة مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية التكاليؼ العالية فيما يخص -

  الفرع الثاني: الطاقة المائية

يعود تاريخ االعتماد عمى المياه كمصدر لمطاقة إلى ما قبؿ اكتشاؼ الطاقة البخارية حيث كاف 

االنساف يستخدـ مياه األنيار في تشغيؿ بعض النواعير التي كانت تستعمؿ إلدارة مطاحف الدقيؽ وآالت 

سيج وغيرىا أما اليوـ وبعد أف دخؿ االنساف عصر الكيرباء بدأ استعماؿ المياه لتوليد الطاقة الكيربائية الن

وىذا في العديد مف الدوؿ، ومف أجؿ ىذه الغاية تقاـ محطات توليد الطاقة عمى مساقط األنيار وتبنى 

، 1ىذه المحطات بصورة دائمة السدود والبحيرات االصطناعية لتوفير كميات كبيرة مف الماء تضمف تشغيؿ

ويبمغ اإلنتاج العالمي  مف أنظؼ الموارد المتجددة واألكثر كفاءة إلنتاج الكيرباء الطاقة المائية برتتع كما

 ؛2 %07حوالي )طاقة كيرومائية( مف الكيرباء المولدة مف المياه 

                                                             
 ( 7-2ص )مرجع سابق، زرقوط حميدة،   1
مذكرة ماجستير في عمـو التسيير فرع نقود ، -دراسة حالة الجزائر–غالل الموارد الطاقوية عمى التنمية المستدامة أثر ترشيد است، لصاؽ حيزية  2

  231ص ، 1558-1557العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، ومالية، كمية 
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لمياه مف عمو أو الطاقة تعرؼ الطاقة المائية عمى أنيا عبارة عف الطاقة المتولدة نتيجة لسقوط ا

المتولدة نتيجة النسياب المياه بسرعة عالية في األنيار والجداوؿ، كذلؾ االختبلؼ في درجات الحرارة 

 1والكثافة ودرجة المموحة،

 :2تأتي الطاقة مف المياه بعدة طرؽ وأساليب مختمفة وفيما يمي أىميا

الشبلالت )مساقط المياه( كما ىو الحاؿ في الطاقة المتولدة مف تدفؽ المياه أو سقوطيا في حالة -

 السدود؛

طاقة األمواج في البحار حيث تنشأ األمواج نتيجة لحركة الرياح وفعميا عمى مياه البحر -

والمحيطات والبحيرات ومف حركة األمواج ىذه تنشأ طاقة يمكف استغبلليا وتحويميا إلى طاقة كيربائية 

 كيمواط لكؿ متر مف الشاطئ؛ 011إلى  01ية طاقة تقدر ما بيف حيث تنتج األمواج في األحواؿ العاد

 الطاقة المتولدة مف حركات المد والجزر في المياه؛-

الطاقة المتولدة مف الفوارؽ الحرارية لطبقات المياه، مف الفارؽ في درجات الحرارة بيف الطبقتيف -

 مئوية  درجات 01العميا والسفمى مف المياه التي يمكف أف يصؿ إلى فرؽ 

 مزايا الطاقة المائية 

 :3تتسـ الطاقة المستمدة مف ىذا المصدر بالعديد مف المزايا أىميا

 تعتبر مصدر نظيؼ مف مصادر الطاقة؛-

                                                             
  003ص  ،4100، 2فيبلدلفيا، األردف، العدد جامعة  فيالدلفيا الثقافية،مجمة  ىندسة الطاقات المتجددة والمستدامة،وكاع محمد،   1
مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية،  طاقة الرياح،تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية و سميماف كعواف، جابة أحمد،   2

 ( 21-15، ص )4101، 02، العدد 5جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة، الجزائر، الممجد 
  042ص  مرجع سابق،حيدوشي عاشور، سفير محمد،   3
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 استغبلؿ ىذا النوع مف الطاقة يؤدي إلى تنمية المجتمعات في أغمب مناطؽ العالـ؛-

اء فنسبة إنتاج الكيرباء المتأتية مف ىذا تعتبر الطاقة المائية المصدر األكثر كفاءة إلنتاج الكيرب-

  %05المصدر تمثؿ 

 عيوب الطاقة المائية 

 :1رغـ التطور في استغبلؿ الطاقة المائية إال أف ىناؾ ما يعاب عمييا نذكر منيا ما يمي

تصمح ىذه الطاقة في األماكف ذات الفارؽ الكبير بيف مستوى سطح الماء في كؿ مف المد -

 قميمة؛ف اكوالجزر وىي أم

يؤدي استغبلؿ ىذه الطاقة إلى تدمير وتخريب الينابيع وتجفيؼ الشبلالت والتدخؿ في الحياة -

 المائية، كما يؤدي أيضا إلى إىماؿ استغبلؿ األراضي القريبة مف المساقط المائية؛

العمر الصغير لمسدود وذلؾ نظرا المتبلئيا باألوحاؿ باإلضافة إلى إجبار السكاف عمى الرحيؿ -

 ىذه المشاريع يتطمب أمواال ضخمة تثقؿ كاىؿ الدوؿ؛لبناء السدود؛ كما أف مثؿ 

كما يعاب عمييا ارتباط إنتاجيا بكميات المياه الموجودة في السدود فمثبل في فترة الجفاؼ ال يمكف -

التي كانت تعتمد بشكؿ كبير عمى الطاقة  4110إنتاج الكيرباء وىذا ما حدث في البرازيؿ سنة 

 ومائية جراء الجفاؼ الذي أصابيا الكير 

 

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
المركز مجمة ميالف لمبحوث والدراسات،  ة المستدامة تجربة ألمانيا أنموذجا،الطاقات المتجددة ودورىا في تحقيق التنميبودرجة رمزي، -

 ( 201-215، ص)4103الجامعي عبد الحفيظ بوالصوؼ ميمة، الجزائر، جواف 
  042ص  مرجع سابق،حيدوشي عاشور، سفير محمد، -
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 الفرع الثالث: الطاقة اليوائية أو طاقة الرياح

وىي تعبر عف الطاقة المستمدة مف حركة اليواء والرياح، حيث تستخدـ وحدات الرياح في تحويؿ 

 طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تستخدـ مباشرة أو يتـ تحويميا إلى طاقة كيربائية مف خبلؿ مولدات 

يرتبط اليوـ مفيوـ ىذه الطاقة باستعماليا في توليد الكيرباء بواسطة "طواحيف ىوائية" ومحطات توليد تنشأ 

 ؛ 1في مكاف معيف ويتـ تغذية المناطؽ المحتاجة عبر األسبلؾ الكيربائية

تجدر اإلشارة إلى أف الرياح تعرؼ بأنيا حركة أفقية لميواء ناتجة عف اختبلؼ الضغط الجوي مف 

فيي عممية تحويؿ حركة )طاقة( الرياح إلى شكؿ آخر  ، أما الطاقة الريحية )طاقة الرياح(اف إلى آخرمك

مف الطاقة التي يستعمميا اإلنساف وأىميا الطاقة الكيربائية ويتـ ذلؾ باستعماؿ توربينات تديرىا الرياح 

تيار الموقع المناسب لتوليد الطاقة وتحوؿ دورانيا إلى كيرباء بواسطة مولدات كيربائية  ليذا فمف الميـ اخ

   2الكيربائية مف قدرة الرياح وكذا معرفة سرعة الرياح التي تتوفر في المنطقة

 مزايا طاقة الرياح 

دارة الطواحيف، وال تزاؿ تستخدـ  استخدمت طاقة الرياح منذ زمف بعيد في دفع السفف الشراعية وا 

ة الكيربائية ذات االستعماالت المتعددة، وفيما يمي سنذكر أىـ إلى يومنا ىذا لكف بتقنية جديدة مولدة لمطاق

 :  3طاقة الرياح المزايا التي تتمتع بيا

 تعد طاقة محمية متجددة غير منتجة لغازات االحتباس الحراري؛-

                                                             
كمية العمـو  مجمة البشائر االقتصادية، نفط "حالة الجزائر"،تحويمية لما بعد ال كإستراتيجيةاالستثمار في الطاقات المتجددة  مداحي محمد،   1

  5 ، ص1526العدد الثالث، مارس  ،جامعة طاىري محمد بشار، الجزائر، االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير
الجامعة مجمة عموم المستنصرية،  اق،دراسة قدرة الرياح عمى توليد الطاقة الكيربائية في محطات مختارة في العر جودت ىدايت محمد أحمد،   2

 ( 23-22، ص )4102، 0، العدد 41المستنصرية، العراؽ، المجمد 
  21ص  مرجع سابق،شماني وفاء، أوسرير منور،   3
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مف األراضي المستخدمة كحقوؿ الرياح يمكف استغبلليا كمزارع أو مراعي، كما يمكف  51%-

 لمباني؛وضع التوربينات فوؽ ا

 سيولة تركيب التوربينات اليوائية -

 عيوب طاقة الرياح 

 :1رغـ المزايا التي تتمتع بيا طاقة الرياح إال أنو يعاب عمييا ما يمي

 تبايف سرعة الرياح واتجاىيا مف وقت آلخر ومف مكاف آلخر؛-

دية وصعوبة حفظيا الكمفة المرتفعة إلنتاج الكيرباء والمقدرة بأربعة أضعاؼ كمفة الكيرباء التقمي-

ذلؾ أنيا تحتاج إلى مساحة كبيرة قد تكوف معزولة في أغمب األحياف مما يجعؿ  )مشكؿ التخزيف(،

 مناطؽ إنتاج طاقة الرياح بعيدة عف مناطؽ استيبلكيا وىذا ما يرفع مف حدة تكاليؼ نقميا؛

دوراف شفرات كما أف سرعة  التأثير البصري والضوضاء الصادرة عف التوربينات اليوائية،-

 التوربينات العمبلقة تؤدي إلى قتؿ العديد مف الطيور 

  الفرع الرابع: طاقة الكتمة الحيوية

تعتبر طاقة الكتمة الحيوية مف مصادر الطاقة التي كانت شائعة في القروف الماضية خاصة قبؿ 

صطمح الكتمة الحيوية ىو ، فم2ظيور النفط وىي تعتمد عمى استعماؿ مواد الكتمة الحيوية التي تنتج محميا

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
   201ص  مرجع سابق،بودرجة رمزي، -
  4ص مرجع سابق، شماني وفاء، أوسرير منور، -
  777ص ، مرجع  سابقفروحات حدة،   2
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، وتتميز طاقة الكتمة الحيوية بتنوع المصادر المستخدمة 1مصطمح عاـ يغطي المخمفات النباتية والحيوانية

في إنتاجيا مثؿ المتبقيات الزراعية والغابية والنفايات، كما يمكف زراعة نباتات خاصة إلنتاجيا  كما يمكف 

تستخدـ في المباني ألغراض التدفئة والطبخ، أو في الصناعة تحويؿ طاقة الكتمة الحيوية إلى حرارة 

إلنتاج الطاقة أو تحويميا إلى وقود غازي أو سائؿ ألغراض النقؿ وتتميز طاقة الكتمة الحيوية بيذه 

  2المرونة عف باقي الطاقات المتجددة األخرى

يائية كالتجفيؼ تتعدد طرؽ عممية تحويؿ الكتمة الحيوية إلى مصادر لمطاقة فمنيا طرؽ فيز 

والتكثيؼ أو طرؽ حرارية  مثؿ الحرؽ واألكسدة أو طرؽ كيميائية كالتخمير والتفاعبلت البلىوائية، 

وعموما فإف عممية التحويؿ تؤدي في النياية إلى الحصوؿ عمى الوقود الحيوي الذي يشمؿ: اإليثانوؿ 

أو النشاء( والديزؿ البيولوجي )وقود البيولوجي )وىو وقود بيولوجي ينتج مف النباتات الغنية بالسكر 

يأتي الوقود   3بيولوجي ينتج مف عدة مواد أولية تشمؿ الزيوت النباتية أو الدىوف الحيوانية أو الطحالب(

الحيوي ضمف مصادر الطاقة البديمة التي يمكف أف توفر إمكانية تأميف مصادر الطاقة في مواجية 

ترتيب لمرحمة ما بعد النفط، يرتبط نشاط إنتاج الوقود الحيوي بالعديد التقمبات المستمرة ألسعار النفط مع ال

مف األنشطة والروابط التي تجمع بيف أكثر مف قطاع، بدءا مف القطاع الزراعي )تخصيص الموارد لزراعة 

المحاصيؿ والنباتات المستخدمة في مدخبلتو( ومرورا بعمميات إنتاجو في المصافي ونقمو وتوزيعو محميا 

                                                             
  0ص مرجع سابق،  خويمدات صالح،  1
مجمة أبحاث اقتصادية  ،2030التوجو الحديث نحو الطاقة المتجددة في الجزائر واقع واستشراف آلفاق آيت يحي سمير، منيجؿ جميمة،  2 

دارية،    707، ص 2772، جواف 27جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد وا 
مخبر مجمة دراسات في االقتصاد والتجارة والمالية،  الطاقة النظيفة مدخل لتحقيق التطور المستدام لمبيئة،الح، زايد مراد، خويمدات ص  3

  777، ص 2772، 72، العدد 77، الجزائر، المجمد 7الصناعات التقميدية لجامعة الجزائر 
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رجيا، فضبل عف شبكة مف الخدمات الموجستية والمالية والتقنية والعممية التي تخدـ إنتاجو وتداولو وخا

   1وتطوير استخدامو عمى المتوسط والطويؿ

 مزايا طاقة الكتمة الحيوية 

 :2تتسـ طاقة الكتمة الحيوية بالعديد مف المزايا أىميا

 توفرىا وتجددىا في كؿ مكاف حوؿ العالـ؛-

 صدر لموقود الذي يمكف تخزينو واستخدامو في حالة الحاجة إليو؛تعتبر م-

يسمح استخداـ ىذه الطاقة بإعادة استغبلؿ المخمفات سواء تعمؽ بمياه الصرؼ الصحي أو -

 المحاصيؿ الزراعية 

 عيوب طاقة الكتل الحيوية 

 :3فيما يمي رغـ المزايا التي توفرىا ىذه الطاقة إال أف ىناؾ ما يعاب عمييا ونوجز أىـ ذلؾ

 االستيبلؾ الواسع مف أجؿ إنتاج ىذه الطاقة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء؛-

 ارتفاع تكمفة إنتاج ىذه الطاقة بالمقارنة مع تكمفة إنتاج بعض مصادر الطاقة األخرى؛-

 اآلثار السمبية عمى البيئة خاصة فيما يتعمؽ بظاىرة التصحر نتيجة القطع العشوائي لؤلشجار -

 

                                                             
مجمة الغري لمعموم  لمتجددة والطاقة غير التقميدية العالمية،دراسة مقارنة ما بين الطاقة امحمد راضي جعفر، عدناف داود محمد العذاري،   1

 ( 00-04، ص )4102، 05، العدد 00، المجمد جامعة الكوفة، العراؽ واإلدارية،االقتصادية 
  043ص  مرجع سابق،حيدوشي عاشور، سفير محمد،   2
  043ص  المرجع نفسو،  3
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 رع السادس: الطاقة الجوفية )طاقة حرارة األرض الجوفية( الف

توصؼ طاقة حرارة األرض بأنيا أحد أىـ مصادر الطاقة حيث يرى العمماء أنيا تكفي لتوليد 

كميات ضخمة مف الكيرباء في المستقبؿ، فمنذ آالؼ السنيف استمد منيا اإلنساف الحرارة ثـ في إنتاج 

ما الماضية، ويذكر "اتكيف" أف طاقة حرارة باطف األرض تعد مصدرا الكيرباء عمى مدار التسعيف عا

مف ىذه  %011دولة يمكف إمدادىا بالكامؿ بنسبة  17دولة منيا  36أساسيا لمطاقة المتجددة لنحو 

فالحرارة الجوفية ىي طاقات حرارية دفينة في أعماؽ األرض وموجودة بشكؿ مخزوف مف المياه ، 1الطاقة

ار والصخور الحارة، لكف الحرارة المستغمة حاليا عف طريؽ الوسائؿ التقنية المتوفرة ىي الساخنة أو البخ

المياه الساخنة والبخار الحار بينما حقوؿ الصخور الحارة مازالت قيد الدراسة والبحث والتطوير، وتستعمؿ 

ية واالستخدامات ىذه الطاقة لتوليد الكيرباء كما يمكف استخداميا في مجاالت أخرى كالتدفئة المركز 

  يمكف أف نميز بيف ثبلث أنواع مف الحرارة الجوفية وىذا حسب 2الزراعية والصناعية واألغراض الطبية

( حرارة جوفية عالية الطاقة )ىنا تكوف درجة الحرارة عالية جدا وتتميز 0درجة الحرارة المتاحة لمتشغيؿ: )

( حرارة جوفية منخفضة الطاقة 4قة الكيربائية(، )بالعمؽ الكبير وىي تستخدـ أساسا مف أجؿ إنتاج الطا

درجة مئوية كما اف االستخداـ األساسي ليا بتمثؿ في تسخيف  011و 11)حيث تكوف الحرارة بيف 

( وأخيرا حرارة جوفية منخفضة الطاقة جدا )أيف تكوف درجة chauffage urbainالمناطؽ الحضرية 

  3ا الرئيسي يتمثؿ في التسخيف والتيوية الفردية(درجة مئوية واستخدامي 11و 01الحرارة بيف 

                                                             
  5، ص مرجع سابقمداحي محمد،  1
-2011عرض البرنامج الوطني لمطاقات المتجددة –استغالل الطاقات المتجددة ألجل تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ف، قريني نور الدي 2 

 ( 779-777،  ص )2772، جواف 7، العدد 7، الجزائر، المجمد 2جامعة البميدة مجمة االقتصاد والتنمية البشرية، أنموذجا،  2030
3
 Soltane Belakehal, Conception & commande des machines à aimants permanents dédiées aux énergies 

renouvelables, thèse doctorat en sciences, spécialité électrotechnique, Faculté des sciences de l’ingénieur, 

département d’électrotechnique, université de Constantine, Algérie, 2010, P 5.  
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 :1تتميز الطاقة الجوفية بمجموعة مف اإليجابيات أىميا 

 كونيا طاقة متجددة: فيي مف مصادر الطاقة التي ال تنفذ عمى األقؿ لؤلجياؿ القادمة؛ 

  يميا كونيا طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئة وال تسبب أي تموث سواء في استخراجيا أو في تحو

 أو استعماليا؛

 توفرىا بكميات كبيرة جدا وفي مساحات شاسعة وألغمب بمداف العالـ؛ 

 قمة تكاليؼ إنتاج الطاقة بعد التكاليؼ األولية إلنتاج المحطة )والتي يمكف أف تكوف باىظة(؛ 

  المردود العالي لمطاقة المستخرجة 

 الطاقات المتجددة المطمب السادس: إمكانيات الجزائر من الطاقات األحفورية و

تمتمؾ الجزائر إمكانيات معتبرة مف الموارد الطاقوية سواء الناضبة أو المتجددة األمر الذي أىميا 

بأف تحتؿ مراكز ومراتب جيدة في القطاع الطاقوي العالمي، ليذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب إبراز 

 إمكانيات الجزائر مف مختمؼ الموارد الطاقوية 

 إمكانيات الجزائر من الطاقات األحفورية الفرع األول:

 :2سنحاوؿ في ىذا الفرع إيجاز أىـ االمكانيات الطاقوية األحفورية الجزائرية كما يمي

 

 

                                                             
  21، ص مرجع سابقسميماف كعواف، جابة أحمد،   1
 ( 04-4ص ) ،مرجع سابقجبار سعاد، ماحي سعاد،   2
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 طـــــالنف : 

النفط أو البتروؿ ىو أحد المصادر الرئيسية لمطاقة في العالـ ويعتبر كذلؾ المادة الرئيسية لمعديد 

وكيماوية مثؿ األسمدة والمبيدات، ليذا فيو يتصدر المرتبة األولى عالميا مف المنتجات الكيمياوية والبتر 

كمصدر ميـ لمطاقة ومصدر غني لمعديد مف المركبات والمنتجات الكيميائية مما يجعمو مف أىـ البضائع 

في العالـ، وبالنسبة لمجزائر فيي تمتمؾ ثالث أكبر احتياطات النفط الخاـ في إفريقيا وكميا تقع في 

مناطؽ البرية ألف التنقيب البحري كاف محدودا، ووفقا لشركة سونطراؾ فإف ثمثي األراضي الجزائرية ال ال

يزاؿ اكتشافيا بعيد إلى حد كبير أو غير مستكشفة، كما أف الجزائر لدييا خمسة مصافي النفط بسعة 

 لوحة برميؿ/د   214111إجمالية قدرىا 

 الغاز الطبيعي 

كمية في العالـ مف احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة وثالث أكبر الموارد  تحمؿ الجزائر أكبر عاشر

أعطى مجمس الوزراء  4102القابمة لبلسترداد مف الناحية الفنية الغاز الصخري، ففي ماي مف سنة 

الموافقة الرسمية لتطوير الصخر الزيتي والغاز  باإلضافة إلى ذلؾ فإف الجزائر تصدر الغاز الطبيعي 

(، ولدييا ثبلث خطوط أنابيب LNGوط األنابيب وعمى الناقبلت في شكؿ غاز طبيعي مساؿ )عبر خط

لتصدير الغاز عابرة لمقارات: اثناف لنقؿ الغاز الطبيعي إلسبانيا وواحدة إلى إيطاليا، وتنتشر محطات 

بمد في العالـ الغاز الطبيعي المساؿ في الجزائر في المدف الساحمية أرزيو وسكيكدة وكانت الجزائر أوؿ 

  0742يصدر الغاز الطبيعي المساؿ سنة 
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 الفحم 

مميوف طف ورغـ قمتيا إال أنو  21تقدر احتياطات الفحـ المتواجدة بالجنوب الغربي لمببلد حوالي 

 يمكف استخداميا محميا إلنتاج الكيرباء  

 الفرع الثاني: إمكانيات الجزائر من الطاقات المتجددة  

اإلمكانيات الطاقوية المتجددة التي تتميز بيا الجزائر وحتمية االىتماـ بيا سنحاوؿ تمخيص أىـ 

 العناصر الموالية وىذا مف خبلؿ 

 الطاقة الشمسية 

نظرا لمموقع الجغرافي الذي تتمتع بو الجزائر فإنيا تتوفر عمى أكبر وأوسع حقوؿ شمسية في العالـ 

 0511ساعة سنويا ويمكنيا أف تصؿ إلى  4111حيث تفوؽ مدة التشمس في كامؿ التراب الوطني 

 4ـ0ساعة )في اليضاب العميا والصحراء(، كما أف الطاقة المستقبمة سنويا عمى مساحة عرضية قدرىا 

  مف 1في الجنوب الكبير )تمنراست( 1.2كيمواط ساعي في المتر مربع في الشماؿ وتتجاوز  0تصؿ إلى 

مرة احتياجات أوروبا الغربية وأربع مرات  21سمح بتغطية الجدير بالذكر أف ىذه اإلمكانيات اليائمة ت

   2مرة االستيبلؾ الوطني مف الكيرباء 1111االستيبلؾ العالمي، كما تسمح بتغطية 

 طاقة الرياح 

مصادر الرياح في الجزائر تتنوع مف منطقة إلى أخرى وىذا راجع لتنوع التضاريس والمناخ حيث 

كبر منيا في الشماؿ خاصة في الجنوب الشرقي مف الببلد أيف تكوف نجد أف سرعة الرياح في الجنوب أ

                                                             
 www.energy.gov.dz، دليؿ الطاقات المتجددة، عمى الموقع الرسمي: الجزائرية معمومات مأخوذة مف موقع وزارة الطاقة والمناجـ  1

  440ص مرجع سابق، موساوي سمية،  ،محمد بف عمارة  2
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، وىو ما يوفر إمكانية توليد 1ـ/الثانية في مناطؽ تمنراست4ـ/الثانية  وتتعدى 3سرعة الرياح أكبر مف 

متر في حالة  01مميوف واط ساعي في حالة تركيب توربيف ىوائي عمى عمو  230طاقة سنوية تقدر بػ 

  2مسكف مف الطاقة 0114ـ/ثانية وىي طاقة تسمح بتزويد  1.0 رياح ذات سرعة

 الطاقة الحرارية الجوفية 

مصدر حراري موجود في الجزء الشمالي مف الببلد مع توفر حوالي  411تممؾ الجزائر أكثر مف 

درجة في والية  004درجة مئوية كما يمكف أف تصؿ درجة الحرارة إلى  21منيا عمى حرارة تفوؽ  00%

 3ة بسكر 

 طاقة المياه 

مميار في المتر  21إف كميات تساقط المياه عمى التراب الوطني الجزائري معتبرة جدا وىي تقدر ب 

وىذا بسبب تمركزىا بمناطؽ محددة وتبخر جزء منيا مكعب لكف يتـ استغبلؿ القميؿ منيا في الجزائر 

ماؿ إلى الجنوب وتقدر حاليا الموارد وتدفقيا بسرعة نحو البحر، كما أف الموارد السطحية تتناقص مف الش

منيا موارد سطحية( مع اإلشارة إلى أف ىناؾ حوالي  4/0) 0مميار ـ 41المستخدمة والمتجددة بحوالي 

  4في طور اإلنجاز 11سد منجز و 010

وعميو فمف خبلؿ كؿ ما تقدـ ذكره في ىذا المبحث يتضح أف الطاقة بمصادرىا المختمفة الناضبة 

عتبر األداة المحركة لمختمؼ القطاعات االقتصادية، فالموارد الطاقوية األحفورية التي تتكوف والمتجددة ت

عمى مدى مبلييف السنيف مثؿ البتروؿ والغاز ىي بالضرورة محدودة ليذا كاف البد مف البحث عف 

                                                             
 الجزائرية  معمومات مأخوذة مف موقع وزارة الطاقة والمناجـ  1
  440ص مرجع سابق، محمد بف عمارة، موساوي سمية،   2
 الجزائرية  معمومات مأخوذة مف موقع وزارة الطاقة والمناجـ  3
 الجزائرية  معمومات مأخوذة مف موقع وزارة الطاقة والمناجـ   4
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عاد مصادر جديدة ال تنضب يطمؽ عمييا اسـ الطاقات المتجددة وىي تمثؿ الطاقات التي يمكف أف ي

تشكيميا بشكؿ مستمر مثؿ الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرىا، كما تـ التوصؿ إلى أف الجزائر تمتمؾ 

إمكانيات معتبرة مف الطاقات بمختمؼ أنواعيا سواء المتجددة أو الغير متجددة مما يسمح ليا باحتبلؿ 

كبير وتعتبر مف الركائز الطاقوية  مراكز معتبرة في العالـ  ومف بيف المواد الطاقوية التي تحظى باىتماـ

 في المجتمعات اليوـ ىي الطاقة الكيربائية التي سنتطرؽ ليا في المبحث الموالي 
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 الطاقة الكيربائيةمبادئ أساسية في : ثالثالمبحث ال

تتميز الطاقة الكيربائية بكثرة استخداميا في عصرنا الحالي وىذا لما تتوفر عميو مف مزايا 

ائص تجعميا طاقة أكثر مف ضرورية في حياتنا اليومية وأكثر كفاءة مف غيرىا ليذا سنحاوؿ مف وخص

 أىـ العناصر المحيطة بيا خبلؿ ىذا المبحث تقديـ 

 الطاقة الكيربائية مفيومالمطمب األول: 

 والية تعد الطاقة الكيربائية ذات أىمية حيوية لتسيير األعماؿ ليذا سنحاوؿ تعريفيا في النقاط الم

 الفرع األول: تعريف الكيرباء

أي  رباىوتعني القش ومف كاه مف جزئيف:  يعتبر أصؿ لفظ كيرباء عمى أنو لفظ فارسي مركب

المسمى بالمغة  الكيرمان، والمراد بكممة كيربا في الفارسية ىو جاذب القشالجاذب ومعناىا مجتمعة 

"جاذب وأيضا  "جاذبية الكيرمان"اء في العربية ىو ، أما المقصود مف كممة الكيربالعنبر األسودالعربية 

فيي  التعريؼ العممي لمكيرباء  أما 1وتطمؽ عمى صمغ شجرة إذا حؾ صار يجذب التبف نحوه التبن"

عبارة عف شحنات إلكترونية تكوف إما متدفقة في مادة موصمة ما كاألسبلؾ وتسمى كيرباء سارية، أو 

لة كيرباء ساكنة، وتجدر اإلشارة إلى أف أوؿ أشكاؿ الكيرباء التي تكوف غير سارية وتسمى في ىذه الحا

عرفيا البشر تمثمت في البرؽ وفي الجذب الكيربائي الساكف لؤلجساـ الخفيفة كاألوراؽ أما اليوـ فيي تعد 

   2مف متطمبات الحياة المدنية

 
                                                             

، بف عزة م  1  المجمة الجزائرية لمعولمة والسياسات االقتصادية، واقع قطاع الكيرباء في الجزائر دراسة حالة مجمع سونمغاز،حمد، بوىنة كمثـو
  041، ص 4101، 12العدد  ، الجزائر،0جامعة الجزائر 

واتجاىاتو المستقبمية حتى عام واقع الطمب عمى الطاقة الكيربائية لمحافظة نينوى أنمار أميف حاجي البرواري، يسرى حاـز جاسـ الحيالي،   2
 ( 2-0، ص )4100، 44، العدد 3جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد دراسات إقميمية،  القطاع المنزلي: دراسة حالة، 0223
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 الفرع الثاني: تعريف الطاقة الكيربائية

يا شكؿ مف أشكاؿ الطاقة التي تنجـ عف تدفؽ الجسيمات تعرؼ الطاقة الكيربائية عمى أن

المشحونة مثؿ االلكترونات واأليونات في وسط ناقؿ، أما التيار الكيربائي فيعبر عف سير الشحنات 

المتحركة في األسبلؾ المعدنية أو السوائؿ أو أشباه الموصبلت وتتحرؾ ىذه الشحنات نتيجة وجود فرؽ 

سط المعدني وقد يكوف التيار الكيربائي ثابت الشدة وموحد االتجاه ويعرؼ في جيد كيربائي بيف نقاط الو 

  يمكف 1ىذه الحالة بالتيار الكيربائي المستمر أو قد يكوف التيار متغير االتجاه أي متناوب االتجاه

الحصوؿ عمى الكيرباء وتطويعيا مف الطبيعة عف طريؽ الصواعؽ واالحتكاؾ وىذا صعب وغير مجدي، 

يمكف توليد الكيرباء بطرائؽ متعددة منيا الكيميائية عف طريؽ التفاعؿ الكيميائي في البطاريات أو ليذا 

عف طريؽ تحويؿ الطاقة الحركية إلى طاقة كيربائية وغيرىا مف الطرؽ، وأىـ ما يميز الطاقة الكيربائية 

صور أخرى مف صور الطاقة ىي أنو يمكف التحكـ بيا بسيولة، ليا كفاءة نقؿ عالية، يمكف تحويميا إلى 

  2بسيولة وكفاءة، ليس ليا مخمفات تموث اليواء الجوي كما أنيا تعد أكثر أمانا مف معظـ البدائؿ األخرى

 المطمب الثاني: لمحة تاريخية عن الطاقة الكيربائية

أىميا  مر مفيوـ الطاقة الكيربائية واستخداماتيا بمجموعة مف المراحؿ التاريخية المميزة والتي نذكر

 :3باختصار في النقاط التالية

                                                             
رية شعبة تسويؽ، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو التجاالمتغير الديمغرافي في الجزائر والتنبؤ بالطمب عمى الكيرباء، دليـو خميدة،   1

   41، ص 4102/4103، الجزائر، 0كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة باتنة 
  2ص مرجع سابق، أنمار أميف حاجي البرواري، يسرى حاـز جاسـ الحيالي،   2
 تـ االعتماد عمى:  3
  44، ص مرجع سابقإبراىيـ رحيـ، -
  40، ص مرجع سابقدليـو خميدة، -
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 فرانكمين الكيرباء الساكنة )البرؽ( ىي أوؿ ما عرؼ مف أشكاؿ الكيرباء مف قبؿ العالـ األمريكي-

(Franklin)  مادة صمغية تنتجيا بعض النباتات وىي تشبو ويمكف بالفعؿ إذا ما حكت قطعة راتنج(

أنواع الطاقة الموجودة في الطبيعة ويمكف الحصوؿ عمييا العنبر(، وبالتالي فالطاقة الكيربائية ىي أحد 

 عف طريؽ الصواعؽ واالحتكاؾ إال أنو صعب وغير مجدي؛

بعد حوالي مئة وثبلثيف سنة مف اعتقاد أف الطاقة الكيربائية تنتج مف حؾ قطعة راتنج  قاـ -

 عناصر العازلة لمكيرباء؛بجمع وتقديـ الئحة تتضمف أسماء العناصر الموصمة وال ستيفن غراياالنجميزي 

وجود شحنة كيربائية موجبة وأخرى سالبة فالشحنتيف  شارل دوفاياكتشؼ الفرنسي : 2511سنة -

 ذات طبيعة واحدة يحدث بينيما تنافر والمختمفيف يتجاذباف؛

مف برىنت أف العواصؼ الرعدية  (Franklin)تمكف العالـ األمريكي فرانكميف : 2530سنة  -

 ائية وذلؾ عندما قاـ بتمرير أحد صعقات البرؽ إلى "قنينة ليد"؛مف طبيعة كيرب

فولتا استطاع العالـ اإليطالي  8465سنة بعد ذلؾ توالت التجارب واالكتشافات بسرعة ففي -

(Volta ) مف إنتاج الكيرباء كيميائيا بواسطة وعائو المشيور "وعاء فولتا"، ذلؾ أنو تمكف مف إنتاج

بمراكمة اسطوانات مف فضة وأخرى مف توتياء تفصؿ بينيما حمقات مف ورقة مقوى بطارية كيميائية وذلؾ 

 مشربة بالماء المالح؛

أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف الكيرباء والمغناطيسية وىذا ما  ويرستدأبرز الدنماركي : 8581سنة -

نفس  الذي أوضح أف لقضيب فوالذي ممغنط( Ampereأندري ماري أمبير )أكده العالـ الفرنسي 

 خصائص الوشيعة المكيربة كما استطاع التمييز بيف التوتر )العمؿ( والتيار؛
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ظاىرة إيصاؿ أجساـ صمبة لمكيرباء ووضع تعرفا لمجيد ( Ohmأوم )فسر العالـ : 8583سنة -

 الكيربائي )قوة كيربائية( ومفعولو عمى الموصبلت؛

بقانون ف التوتر والتيار المعروفة العبلقة األساسية بي (Ohmأوم )العالـ  اكتشؼ: 8584سنة -

تمثؿ شدة التيار وتقاس باألوـ  كما بيف أيضا  Iتمثؿ المقاومة و Rتمثؿ التوتر و Uحيث  U=R×I أوم

 تأثير الحقؿ المغناطيسي؛( Faradayفاراداي )

 لكؿ المعارؼ السابقة؛ نظرية الكيرطيسية تركيباماكسويل قدـ العالـ : 8531سنة -

  في نظريتو النسبية بتفسير كؿ الظواىر الكيرطيسية  ألبرت أنشتاينؿ ما قدمو ذه المراحآخر ى-

تجدر اإلشارة إلى أنو تـ تصنيؼ المواد مف وجية نظر كيربائية تبعا لتفاعميا مع التيار الكيربائي 

 :1)مرور الشحنات الكيربائية( إلى ثبلثة أنواع كما يمي

  :)ي مقاومة بسيطة )قميمة( لمرور التيار الكيربائي وىي المواد التي تبدنواقل )مواد ناقمة

 فييا مثؿ المعادف؛

 :)وىي المواد التي تبدي مقاومة عالة لمرور التيار الكيربائي فييا  عوازل )مواد عازلة

 كالزجاج والمطاط وغيرىا؛

 :وىي المواد التي تبدي مقاومة عالية جدا لمرور التيار الكيربائي في اتجاه  أنصاف النواقل

يف بينما تبدي مقاومة منخفضة في االتجاه المعاكس، وىي تستخدـ مثبل في صنع مع

 الترانزيستور وغيره مف تجييزات أنصاؼ النواقؿ 

 

                                                             
  44ص مرجع سابق، إبراىيـ رحيـ،   1
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 المطمب الثالث: خصائص الطاقة الكيربائية 

تعتبر الطاقة الكيربائية مف أىـ أشكاؿ الطاقة التي أصبحت مقياسا ومؤشرا لتقدـ المجتمعات في 

 :1فيما يمي التي نوجز أىمياالخصائص  فيي تتميز بمجموعة مف الدوؿ، ليذا

إذ يمكف الحصوؿ عمى الطاقة الكيربائية مف مصادر  المرونة والتنوع في مصادر اإلنتاج: -

متعددة منيا المصادر التقميدية مثؿ الفحـ الحجري والنفط، والمصادر المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية 

 رياح؛والطاقة الحرارية وطاقة ال

ذلؾ أف استيبلكيا ال يسبب أي مموثات في حيف تتركز تمؾ الناتجة عف  تعتبر طاقة نظيفة: -

 إنتاجيا في مناطؽ توليدىا ويمكف السيطرة عمييا بسيولة؛

 يفرض سعرىا عمى جميع األطراؼ بشكؿ موحد؛ الطاقة الكيربائية ىي خدمة عمومية -

طفاء التيار الكيربائي  ائية:سيولة االستخدام والتحكم بالطاقة الكيرب - ذلؾ أف عممية تشغيؿ وا 

يعتمد عمى المفتاح الكيربائي فقط، كما أف عممية التحكـ بالطاقة الكيربائية مف خبلؿ استخداـ المحوالت 

ساعدت عمى إمكانية تجييز الطاقة الكيربائية إلى المستيمكيف بفولتية تتبلءـ مع متطمبات األجيزة 

 الصناعية المعقدة؛

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
مجمة العموم االقتصادية  ،0222-2762نمذجة قياسية لمعوامل المحددة الستيالك الطاقة الكيربائية في الجزائر خالل الفترة بوفنش وسيمة،  -

  32، ص 4101، 01، الجزائر، العدد 0ؼ كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطي وعموم التسيير،
مجمة الغري لمعموم  واقع إنتاج الطاقة الكيربائية في مدينة البصرة )نشوء، التطور، المعوقات(،محمد حسف عوده، حسيف عمي أحمد، -

 (  11-12، ص )4102، 05، العدد 00المجمد  جامعة الكوفة، العراؽ،االقتصادية واإلدارية، 
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: ذلؾ أف نقؿ الطاقة الكيربائية إلى مسافات بعيدة سيولة نقل وتوزيع الطاقة الكيربائية -

وبتكاليؼ اقتصادية منخفضة ونتيجة لذلؾ اتجيت المحطات الكيربائية الحرارية الكبيرة إلى التوطف بالقرب 

 مف مصادر الوقود بدال مف التوطف بالقرب مف أماكف استيبلؾ الطاقة الكيربائية؛

: مثؿ الطاقة الضوئية والحرارية والحركية إمكانية تحويل الطاقة الكيربائية من شكل إلى آخر -

مكية والبلسمكية وغيرىا مف باإلضافة إلى أنيا تستخدـ في تشغيؿ كافة أجيزة المواصبلت الس

 االستخدامات؛

اض عمى المدى مقارنة باألشكاؿ األخرى لمطاقة وتوجييا نحو االنخف استقرار تكاليف إنتاجيا -

الطويؿ؛ لكف رغـ ىذا فإنو يعاب عمييا كثافة رأس الماؿ الذي تتطمبو صناعتيا وطوؿ مدة إنشاء محطات 

 توليدىا؛

: لذلؾ اتجيت معظـ المشاريع صعوبة تخزين الطاقة الكيربائية بكميات كبيرة اقتصاديا وفنيا -

فإف  الحمولة لمسوؽ التي تخدميا، وعميو وةالكيربائية إلى بناء محطات كيربائية بسعة إجمالية تفوؽ ذر 

عدـ إمكانية خزف الكيرباء بكميات كبيرة وبتكاليؼ مقبولة سوؼ يؤدي إلى ضرورة إنتاج واستيبلؾ الطاقة 

الكيربائية في آف واحد؛ وىذا ما يؤدي إلى ضرورة تحقيؽ توازف آني بيف إنتاجيا واستيبلكيا وىذه 

تخضع لمتغيير بسيولة فاالستثمار في مجاؿ نقميا وتوزيعيا سيبقى  المشكمة جعمت منيا طاقة فريدة ال

 خاضعا لتنظيـ الدولة؛

 بيف العرض والطمب عمى الطاقة الكيربائية المتميز بالتقمب الشديد؛ صعوبة تحقيق التوازن -
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المتمثمة في الحرؽ والوفيات وتزداد ىذه  تحتوي الطاقة الكيربائية عمى العديد من المخاطر -

خاطر مع ازدياد ضغط التيار وتحدث أغمب الكوارث نتيجة عدـ أخذ الحذر عند استعماؿ الطاقة الم

 الكيربائية؛

تستخدـ في رفع الفولتية الكيربائية نتيجة لنقؿ الطاقة  ضرورة إنشاء محطات تقوية ثانوية -

 الكيربائية إلى مسافات بعيدة تزيد عف ألؼ كيمومتر عبر شبكات الضغط الفائؽ 

 طمب الرابع: محطات توليد الطاقة الكيربائيةالم

تقوـ محطات التوليد الكيربائية بتحويؿ مختمؼ أشكاؿ الطاقة إلى طاقة كيربائية ولذلؾ فإف طريقة 

تصنيؼ محطات التوليد تتحدد مف نوع مصدر الطاقة الخاـ المستخدـ فييا أو مف نوع الطريقة التي يتـ 

، ومف 1حركية مف خبلؿ محرؾ ميكانيكي يدير المولدات الكيربائيةبيا تحويؿ الطاقة الخاـ إلى طاقة 

 :2محطات توليد الطاقة الكيربائية المستعممة نذكر ما يمي

 :كاف أوؿ توليد لمطاقة الكيربائية مف المصادر المائية ببناء  حيث محطات التوليد المائية

نة بوفالو بوالية نيويورؾ ومف في شبلالت نياجارا بالقرب مف مدي 0451أوؿ محطة كيرومائية سنة 

كيمومتر مربع ولتحقيؽ ذلؾ يتطمب وجود تدفقات  01خبلليا نقمت الطاقة إلى مدينة بوفالو عمى بعد 

 مائية كافية؛

  :تعتمد ىذه المحطة في توليدىا لمطاقة الكيربائية عمى مختمؼ محطات التوليد البخارية

ؿ، الغاز الطبيعي والصناعي حيث يقوـ مبدأ حرؽ أنواع الوقود مثؿ الفحـ الحجري، البتروؿ السائ

نوع الوقود المتوفر في أفراف خاصة بتحويؿ الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود إلى طاقة حرارية 

                                                             
، ب  1   722ص مرجع سابق، ف عزة محمد، بوىنة كمثـو
 ( 26-27ص ) مرجع سابق،دليـو خميدة،   2
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تستخدـ لتسخيف المياه وتحويميا إلى بخار في درجة حرارة وضغط معيف ثـ تسميط ىذا البخار عمى 

 قة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية ثـ إلى الطاقة الكيربائية  توربينات بخارية وبذلؾ تتحوؿ الطا

  :باالتحاد  0512نفذت أوؿ محطة توليد حرارية نووية في العالـ سنة محطات التوليد النووية

ميغاواط غير أف أوؿ محطة تجارية كانت في المممكة المتحدة افتتحت سنة  1السوفياتي بطاقة 

تشابو محطات التوليد النووية نوعا ما مع محطات التوليد مكونة مف أربعة مفاعبلت، ت 0512

البخارية حيث تعمؿ بنفس المبدأ وىو توليد البخار مف الحرارة الناتجة مف االنشطار النووي 

 واستخدامو في تدوير التوربينات التي تقوـ بتدوير الجزء الدوار مف المولد لتوليد الكيرباء؛

 وىي عبارة عف آالت تستخدـ الوقود السائؿ حيث خمي: محطات التوليد ذات االحتراق الدا

يحترؽ داخؿ غرؼ احتراؽ وذلؾ بعد مزجيا باليواء بنسب معينة فتتولد غازات عمى ضغط مرتفع 

 تعمؿ عمى تحريؾ المكبس، وبالتالي يكوف التوليد بطريقتيف ىما:

التشغيؿ وااليقاؼ  تمتاز ىذه المولدات بالسرعة في عمميتي توليد الكيرباء بواسطة الديزؿ: (0

غير أنيا تحتاج إلى كمية كبيرة نسيا مف الوقود وبالتالي فإف كمفة الطاقة المنتجة منيا تتوقؼ 

 عمى أسعار الوقود كما تتميز بأنيا ال توجد منيا وحدات ذات قدرات كبيرة؛

ز تعتبر ىذه المحطات حديثة العيد نسبيا وىي تتمي توليد الكيرباء بالتوربينات الغازية: (4

ببساطتيا وانخفاض سعرىا نسبيا وبسرعة تركيبيا وسيولة صيانتيا وااليقاؼ غير أنيا ذات 

مردودية ضعيفة وعمرىا الزمني قصير نسبيا وتستيمؾ كمية أكبر مف الوقود مقارنة بمحطات 

 التوليد البخارية الحرارية 
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ليد الكيرباء إلى ثبلث ( فإنو يمكف تقسيـ محطات تو EIAحسب الوكالة الدولية لمطاقة )كما أنو 

أنواع رئيسية ىي: المحطات التي تعمؿ بالطاقات األحفورية، المحطات التي تعمؿ بالطاقات المتجددة 

 :1وأخيرا المحطات التي تعتمد عمى الطاقة النووية  ليذا سنحاوؿ شرح كؿ واحدة فيما يمي

 المحطات التي تعمل بالطاقات األحفورية (8

ات األقدـ في إنتاج الطاقة الكيربائية فيي تستخدـ الفحـ، النفط يعتبر ىذا النوع مف المحط

)البتروؿ(، والغاز الطبيعي لتقوـ بحرؽ ىذه المواد الطبيعية مف خبلؿ أفراف كبيرة مف أجؿ الحصوؿ عمى 

طاقة حرارية حيث تستخدـ ىذا المحطات آلية االحتراؽ الداخمي إلنتاج غازات ذات ضغط مرتفع تستطيع 

وربينات حركة دورانية وىو ما ينتج طاقة كيربائية مستمرة تتحوؿ إلى طاقة متناوبة مف خبلؿ تحريؾ الت

Transesteur، ( ويرجع خبراء الوكالة الدولية لمطاقةEIA أف الطاقة الكيربائية المنتجة باستعماؿ الفحـ )

أف حجـ  تؤكد OECDتوقعات ، كما أف 4101مقارنة بما كانت عميو في  %51سترتفع بػ  4121خبلؿ 

مف إجمالي اإلنتاج الذي يتوقع أف  %4اإلنتاج لمطاقة الكيربائية مف خبلؿ النفط ومشتقاتو لف يرتفع إال بػ 

، كما يرجع خبراء 4101مقارنة بما كاف عميو في سنة  4121ترليوف كيمواط ساعي سنة  17يصؿ إلى 

سيكوف بواسطة الغاز  4121المنتجة سنة  مف الطاقة الكيربائية  %42( أف EIAالوكالة الدولية لمطاقة )

وىذه التوقعات ترجع إلى االكتشافات اليامة التي تـ الوصوؿ إلييا مؤخرا الستغبلؿ الغاز الصخري 

 خاصة في الواليات المتحدة األمريكية 

 

 

                                                             
ورقة مقدمة إلى الممتقى العممي الدولي الخامس حوؿ: "واقع وآفاق الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكيربائية بالجزائر"، عمر ىاروف،   1

، 4104أفريؿ  42-40، يومي 4، جامعة البميدة -دراسة تجارب بعض الدوؿ–دامة استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورىا في تحقيؽ التنمية المست
 ( 5-0ص )
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 المحطات التي تعتمد عمى الطاقة النووية (8

نووية تنامي مستمر وىذا نظرا النخفاض يشيد سوؽ توليد الطاقة الكيربائية مف خبلؿ المفاعبلت ال

تكاليؼ ىذه الصناعة وقدرتيا عمى إنتاج كميات معتبرة بتكمفة منخفضة مقارنة بباقي اآلليات، حيث يتوقع 

 32274إلى  4101ترليوف كيمواط ساعي في  42441أف يرتفع اإلنتاج العالمي لمكيرباء بيذه الطريقة مف 

أف ىذه التكنولوجيا تبقى حكرا عمى الدوؿ المتقدمة ذلؾ أنو رغـ  ، إال4121ترليوف كيمواط ساعي في 

مكانية  قدرتيا عمى حؿ مشاكؿ إنتاج الكيرباء في الدوؿ الفقيرة إال أف خطورة التكنولوجيا النووية وا 

استعماليا غير السميمة تبقييا محصورة في الدولة المتقدمة، كما أف ىذه التكنولوجيا تشكؿ خطرا كبيرا في 

  4100مارس  00ة الكوارث الطبيعية أو األخطاء البشرية وىو ما حدث بعد تسونامي الياباف في حال

 المحطات التي تعتمد عمى الطاقات المتجددة (3

الطاقة المتجددة ىي تمؾ الطاقة المولدة مف مصدر طبيعي غير تقميدي مستمر وال ينضب ويحتاج 

ر قوة الرياح أو أشعة الشمس والمد والجزر التي فقط إلى تحويمو مف شكمو الخاـ إلى طاقة عمى غرا

خوؿ لئلنساف استعماؿ كـ ىائؿ مف الطاقة المحيطة بو والتي تعتبر تتحوؿ إلى طاقة كيربائية وىذا ما ي

وتعتبر الطاقات المتجددة األكثر نموا مقارنة بباقي آليات إنتاج الطاقة الكيربائية حيث يتوقع  ،ميدورة

وتبقى الطاقة  4121في  %43إلى  4101في سنة  %40تاج العالمي لمطاقة مف ارتفاع حصتيا مف اإلن

 مف إجمالي ما ينتج مف الطاقة الكيربائية المنتجة مف الطاقة البديمة  %61الكيرومائية في الصدارة بػ 

 مكونات قطاع الكيرباء وأىدافو المطمب الخامس:

يرباء الذي يعتبر قطاع ميـ وحساس في نيدؼ مف خبلؿ ىذا المطمب إلى إبراز مكونات قطاع الك

 جميع الدوؿ وىذا راجع لؤلىمية البالغة التي يكتسييا والتي نحاوؿ إبراز أىميا في العناصر الموالية 
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 الفرع األول: مكونات قطاع الكيرباء

يتكوف قطاع الكيرباء مف عدة أقساـ مندمجة بشكؿ عمودي تحت مؤسسة واحدة، وتتمثؿ وظائؼ 

 :1المختمفة فيما يمي ىذه األقساـ

  :وتتمثؿ في إنتاج الطاقة الكيربائية انطبلقا مف طاقة أولية "فحمية، وظيفة اإلنتاج

ىوائية     " وتتـ ىذه العممية مف طرؼ وحدات إنتاجية تختمؼ تكنولوجياتيا باختبلؼ 

 الطاقة األولية المعتمدة؛

 :ئية عبر شبكات النقؿ نحو وتتمثؿ ىذه الوظيفة في نقؿ الطاقة الكيربا وظيفة النقل

 وحدات التوزيع مف خبلؿ خطوط عالية التوتر؛

 :وتتمثؿ في عممية نقؿ الطاقة الكيربائية نحو المستيمؾ النيائي عبر  وظيفة التوزيع

 خطوط متوسطة ومنخفضة التوتر؛

 :وتتمثؿ في تقديـ مختمؼ الخدمات المتعمقة باإلعبلـ، الفوترة والتحصيؿ  الخدمات التجارية

  حتى إصبلح األعطاب لممستيمؾ النيائي  و 

 الفرع الثاني: أىداف قطاع الكيرباء

بما أف الطاقة الكيربائية مف الدعامات األساسية والبلزمة لتوفير احتياجات الشعوب األساسية فإف 

 :1العمؿ في ىذا المجاؿ يكوف عمى أساس برامج محددة تيدؼ في مجمميا إلى

                                                             
مقاربة نظرية حول قطاع الطاقة –القطاعات الشبكية بين المنافسة والتعديل االقتصادي شاكر محمد عمي قاسمي، معطى اهلل خير الديف،   1

  21، ص 4102، أفريؿ 21، العدد 41العمـو والتكنولوجيا، اليمف، المجمد جامعة مجمة الدراسات االجتماعية، الكيربائية الجزائري، 
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إلى الريؼ والقرى الصغيرة وذلؾ بعد أف وصمت إلى جميع المدف  الوصوؿ باإلمداد الكيربائي-

 والقرى الكبيرة؛

زيادة الطاقة الكيربائية بالشبكة الموحدة وربط المناطؽ النائية واستكماؿ محطات التوليد والخطوط -

 اليوائية ومحطات المحوالت؛

 الصغيرة؛التوسع في كيرباء المشاريع الزراعية والصناعات البيئية والحرفية -

 تعظيـ طاقة اإلنتاج في مجاؿ التصنيع المحمي لمميمات الكيربائية بمختمؼ أنواعيا؛-

 االستثمار في مجاؿ الكيرباء األمواؿ المحمية واألجنبية عمى تشجيع رؤوس -

 المطمب السادس: القطاعات المستخدمة لمطاقة الكيربائية

ية طمبات الفئات المستخدمة لمكيرباء، وبالتالي يقوـ إنشاء مرافؽ الكيرباء بمختمؼ فروعيا عمى تمب

فالطمب عمى الطاقة الكيربائية ىو الدافع األساسي لدى الدولة لعرض سمعة الكيرباء عمى الفئات التي 

 : 2تطمبيا، وتتمثؿ القطاعات المستخدمة لمكيرباء فيما يمي

 :القطاع العائمي 

يمكو المنازؿ عمى المستوى التجميعي لممستيمؾ القطاع العائمي لمطاقة الكيربائية ىـ مستمستيمكو 

وحجـ االستيبلؾ العائمي يتحدد  الفرد لمكيرباء فيو يشمؿ الشقؽ والمنازؿ ومباني اإلسكاف وما شابييا،

                                                                                                                                                                                              
أنظمة التكاليف الحديثة ودورىا في تحديد أساليب قياس تكمفة إنتاج الطاقة الكيرومائية بالسودان )دراسة ميدانية(، محمد بخيت محمد عمى،   1

-020، ص )4103ة الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف، أطروحة دكتوراه الفمسفة في التكاليؼ والمحاسبة اإلدارية، كمي
022 ) 

 تـ االعتماد عمى:  2
، محمد نور، - مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر  مجمة الحكمة لمدراسات االقتصادية، التحديات التي تواجو قطاع الكيرباء في الجزائر،بوىنة كمثـو

 ( 400-404ص ) ،4102، 0، العدد 4والتوزيع، الجزائر، المجمد 
  020ص مرجع سابق، محمد بخيت محمد عمى، -
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بمستوى دخؿ الفرد وسعر الوحدة مف الكيرباء، فكمما كاف الدخؿ مرتفع وسعر الوحدة متدني كمما زاد 

ازؿ وينخفض االستيبلؾ بارتفاع األسعار وثبات الدخؿ عند األفراد، كما االستخداـ الكيربائي في المن

يتأثر أيضا االستيبلؾ بالمناخ الذي تقع فيو العائمة أكاف حارا أو باردا، كما يتأثر أيضا بالموقع الجغرافي 

 ومستوى استخداـ األجيزة في المنازؿ  

 :القطاع التجاري 

التجارية بمختمؼ  اري لمطاقة الكيربائية: المحبلتمجموعة مستيمكو القطاع التجيندرج ضمف 

أنواعيا والمطاعـ والفنادؽ والمكاتب الخاصة كمكاتب المحاميف واالستشارييف والورش الصناعية والحرفية 

والمستشفيات والعيادات الخاصة ويكوف استيبلؾ ىذه الفئة بشكؿ متذبذب خبلؿ اليوـ جراء نشاط كؿ نوع 

فمنيا مف يعمؿ خبلؿ اليوـ كالمستشفيات ومنيا مف يعمؿ لساعات محددة في اليوـ  مف األنواع التجارية،

 كالمحاميف واألطباء ومنيـ مف يعمؿ معظـ ساعات اليوـ كالمحبلت التجارية وغيرىـ  

 :القطاع الصناعي 

إلى شرائح متفاوتة االستيبلؾ، فيناؾ صناعات  يقسـ مستيمكو القطاع الصناعي لمطاقة الكيربائية

ستخدـ الكيرباء في عممياتيا اإلنتاجية بشكؿ كثيؼ كصناعة األسمدة واأللمنيوـ وتعرؼ ىذه الصناعات ت

باستقرارىا النسبي وعدـ التذبذب خبلؿ اليوـ، وىناؾ صناعات تقوـ بالتشغيؿ خبلؿ ساعات في اليوـ أو 

اعات تقوـ بالتشغيؿ حسب الواردات واستيبلكيا لمكيرباء يكوف أقؿ استيبلكا مف سابقتيا، وىناؾ صن

باالعتماد عمى مصادر وقود أخرى ولكف تعتمد عمى الكيرباء الستخداميا اإلداري والتنفيذي واإلضاءة 

 الداخمية مثؿ صناعة الحديد والصمب أو الصناعات االستخراجية 
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يعتبر القطاع الصناعي أكبر مستيمؾ لمطاقة الكيربائية مف بيف القطاعات األخرى وفقا   

بلؾ العالمي لمطاقة الكيربائية، وليذا يجب عمى مرافؽ الكيرباء مراعاة ىذا القطاع في نشاطيا لبلستي

اليومي ذلؾ أف االنقطاعات الكيربائية في القطاع الصناعي يؤدي إلى خسارة في العممية اإلنتاجية وىذا 

مؾ الصناعات تقوـ ما ينعكس عمى الناتج المحمي اإلجمالي مف ناحية وعمى حجـ الصادرات إذا كانت ت

 عمى التصدير  

 :مستيمكون آخرون 

تضـ ىذه الفئة عددا كبيرا مف القطاعات اإلنتاجية والخدماتية مثؿ القطاع الزراعي وقطاع النقؿ 

شارات المرور وأجيزة الحكومة  نارة الشوارع وا  واالتصاالت والسياحة والمدارس والمستشفيات الحكومية وا 

ه الفئات مف أكثر الفئات التي مف الممكف أف تعرؼ مرافؽ الكيرباء بمختمؼ أشكاليا، وتعتبر ىذ

 احتياجاتيـ في اليوـ أو الفصؿ أو السنة وذلؾ لثبات استخداميـ مف الكيرباء 

مف خبلؿ كؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا المبحث توصمنا إلى أف الطاقة الكيربائية تعد مف الموارد 

ال يمكف االستغناء  وىذا لما ليا دور استراتيجي كبيرختمؼ القطاعات الطاقوية الحيوية التي تساىـ في م

استيبلؾ ىذه الطاقة بصفة واسعة ليذا سنحاوؿ مف خبلؿ المبحث  األمر الذي أدى إلى زيادتعنو 

 في الجزائر  الكيربائية الموالي تسميط الضوء عمى واقع استيبلؾ الطاقة
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 الكيربائية في الجزائرالمبحث الرابع: واقع استيالك الطاقة 

مف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى أىـ العناصر الخاصة بالطاقة الكيربائية في الجزائر مف تاريخ 

 إنتاجيا، التحديات التي تواجو القطاع، تطور قطاع الطاقة الكيربائية في الجزائر وكذا تطور استيبلكيا 

  جزائرتاريخ إنتاج الطاقة الكيربائية في ال :األول المطمب

 :1مر إنتاج الطاقة الكيربائية في الجزائر بمراحؿ ومحطات متعددة نوجزىا فيما يمي

  9191عام: 

ميغاواط في مياه مضيؽ  2.4تـ وضع في الخدمة أوؿ محطة إنتاج كيرومائية بقوة ثابتة تقدر بػ 

 قرية رميمة والية قسنطينة 

  9191عام: 

في حضيرة اإلنتاج بوضع في الخدمة أوؿ محطة  ب( تـ إدماج فرع الطاقة الحرارية البخارية )ت

 الكبير والية وىراف  ىسر مالفي ميغاواط  44الطاقة الحرارية البخارية تشتغؿ بالفحـ بقوة ثابتة تقدر بػ 

   9191إلى عام  9191من عام: 

 في فرع الطاقة الحرارية البخارية )ت ب(التي تشتغؿ بالفحـ حيث اكبير  االفترة تطور  ذهشيدت ى

 ( منشئات متمثمة في:30وضعت في الخدمة لػ ثبلث )

  ؛ميغاواط 42محطة الحامة بقوة 
                                                             

 
 spe-de-http://www.spe.dz/index.php/ar/historique :معمومات مأخوذة مف الموقع الرسمي لمشركة الجزائرية إلنتاج الكيرباء 1

[consulter le 25/04/2018] 

http://www.spe.dz/index.php/ar/historique-de-spe
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  ؛ميغاواط 02محطة مناء الجزائر بقوة 

  ميغاواط 42محطة عنابة بقوة. 

  9191إلى عام  9191من عام: 

( 30بوضع في الخدمة لػ تسعة )وىذا في الفرع الكيرومائي )ت ىػ(  اكبير  االفترة تطور  ذهى عرفت

 ميغاواط  432ئات بقوة إجمالية تقدر بػ منش

  9191عام: 

بيف غازي في حوض الحمراء )حاسي ر وضع في الخدمة أوؿ تو حيث تـ إدماج فرع توربيف غاز 

 ميغاواط  44مسعود( بقوة ثابتة تقدر بػ 

  9199عام: 

بتة مقدرة بػ ه الفترة خدمة إنتاج الكيرباء كانت تقدميا مؤسسة كيرباء وغاز الجزائر بقوة ثاذخبلؿ ى

 ميغاواط  822

  9191عام: 

جويمية  44لػ  4080ه الفترة تـ إنشاء الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز )سونمغاز( باألمر رقـ ذفي ى

 بدمج نشاط إنتاج الكيرباء ليا  9040أوت  39لمجريدة الرسمية المؤرخة في  9040

  9191إلى عام  9191من عام: 

 حيث كاف أساس اإلنتاج بالتوربينات البخارية  بقطاع إنتاج الكيرباء اكبير  اه الفترة تطور ذشيدت ى
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  9119و عام  9191من بين عام: 

ميغاواط  904و 942مستويات ما بيف ينات الغازية و ميغاواط لمتورب 933تـ إدماج مستويات 

 لمتوربينات البخارية 

  9119عام: 

 ميغاواط  498لغازية إلى غاية ميغاواط لمتوربينات ا 933بػ  تقدر  صوىإدماج مستويات ق

  9119عام: 

 38الموافؽ لػ  9244ذي القعدة عاـ  44المؤرخ في  39-34صدور قانوف حوؿ الكيرباء رقـ 

 متعمؽ بتوزيع الغاز بواسطة القنوات  4334فيفري 

  9111عام: 

فرع مف فروع شركة نتاج الكيرباء )ـ إ ؾ(، مديرية و أصبحت المديرية إل 39/39/4332في 

، يقع مقرىا االجتماعي بػ مميار دج 08ماؿ إجتماعي يقدر بػ نمغاز، الشركة إلنتاج الكيرباء ذات رأسسو 

 ، الجزائر  مكتب، جسر قسنطينة 033عمارة  02الطريؽ الوطني رقـ 

  9111عام: 

)ش إ  "الشركة الجزائرية إلنتاج الكيرباء"إلى  "شركة إلنتاج الكيرباء"تسمية  تفي ىذا العاـ تغير 

   ش ذ أ( ؾ
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  9191إلى عام  9191من عام: 

محطات توليد الكيرباء مف نوع  34شيدت ىذه الفترة توسع حضيرة اإلنتاج بوضع في الخدمة لػ 

 ميغاواط   4333توربيف غاز بقوة إجمالية تقدر بػ 

  9199و آفاق عام  9191عام: 

تكنولوجية بمعايير و  الكيرباء مشركة الجزائرية إلنتاجإدماج الدورة المشتركة في حضيرة اإلنتاج ل

 البيئة  احتراـذات كفاءة طاقوية و 

 المطمب الثاني: التحديات التي تواجو قطاع الكيرباء في الجزائر

عمى أنيا عبارة عف مجموعة مف العناصر واألجزاء المترابطة التي  أنظمة الطاقة الكيربائيةتعرؼ 

طاقة األحفورية والمتجددة إلى طاقة كيربائية وما تقوـ بمجموعة مف العمميات بيدؼ تحويؿ مصادر ال

 :2  وتتأثر ىذه األخيرة بالعوامؿ التالية1يرتبط بيا مف الوسائؿ التي تسمح بنقميا إلى أماكف استخداميا

 بنية االقتصاد؛-

 االعتماد عمى مصادر جديدة لمطاقة؛-

 واستخداميا؛ التغيرات السريعة في تكنولوجيا توليد الطاقة الكيربائية، نقميا-

 حدوث أزمات بيئية -

 

                                                             
  32مرجع سابق، بوفنش وسيمة،   1
  32المرجع نفسو، ص   2
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 :1التي نوجزىا فيما يمي التحديات بالنسبة لقطاع الكيرباء في الجزائر فإنو يواجو العديد مف

  :أىميا:التحديات الفنية 

 التفاوت الكبير في األحماؿ اليومية أثناء نفس اليوـ؛-

 التفاوت الكبير في استيبلؾ الطاقة الكيربائية خبلؿ السنة؛-

 ستثمارات المالية الكبيرة لمواجية الطمب خاصة أحماؿ الذروة اال-

  :ونذكر منيا:التحديات المالية 

 االستثمارات المالية المطموبة لمجابية الزيادة المطردة في الطمب عمى الطاقة الكيربائية؛-

 غياب االستثمارات المالية في مشروعات رفع كفاءة الطاقة )شركات خدمات الطاقة(؛-

 دية التمويؿ ألنشطة الترشيد )الحكومة / القطاع الخاص( محدو -

  :وىي تنحصر في مجموعة مف العوامؿ أىميا:التحديات االجتماعية 

 اإلسراؼ في استخداـ الطاقة الكيربائية؛-

 المعدالت المتنامية في عدد السكاف بالجزائر؛-

 الحاجة إلى إيصاؿ الخدمة الكيربائية إلى المناطؽ النائية؛-

 ر وعي أغمب المواطنيف بأىمية وضرورة الترشيد  قصو -

 

                                                             
، محمد نور،   1  ( 00-04ص )مرجع سابق، بوىنة كمثـو
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 المطمب الثالث: تطور قطاع الطاقة الكيربائية في الجزائر 

كما تعد أكبر مجمع كيربائي تعتبر شركة سونمغاز المجمع المحتكر لقطاع الكيرباء في الجزائر، 

، وبالتالي فمدراسة مؤشرات عربيكيربائية عمى صعيد العالـ الفي المغرب العربي، ومف بيف أكبر المرافؽ ال

عتمد عمى الجزائر سنتطور قطاع الكيرباء في الجزائر أي دراسة تطور قطاع الطاقة الكيربائية في 

 :1المعمومات المقدمة مف قبؿ مؤسسات ىذا المجمع، ونوضح ىذه المؤشرات كما يمي

 عدد الزبائن المستفيدين من الطاقة الكيربائية في الجزائر (8

وؿ الموالي تطور عدد زبائف مؤسسة سونمغاز أي تطور عدد المستيمكيف لمطاقة يظير الجد

  4105إلى غاية  4104الكيربائية في الجزائر وىذا خبلؿ الفترة مف سنة 

 (: تطور عدد مستيمكي الطاقة الكيربائية في الجزائر1-1الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 962 148 9 312 810 8 653 452 8 341 092 8 835 699 7 843 428 7 عدد الزبائن

 www.sonalgaz.dzمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الموقع  المصدر:

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله يتضح أف عدد زبائف مؤسسة سونمغاز )عدد المشتركيف( والذيف 

في تزايد مستمر مف سنة إلى أخرى حيث نجد أنو بمغ  يمثموف عدد مستيمكي الطاقة الكيربائية في الجزائر

زبوف، وىو ما يعكس التطور الكبير الحاصؿ في قطاع الطاقة الكيربائية  720262744ـ إلى  4105سنة 

 والجيود المبذولة لتقديـ خدمات تشبع حاجات ورغبات ىؤالء الزبائف 

 

 

                                                             
 www.sonalgaz.dzالموقع الرسمي لمؤسسة سونمغاز   1
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 حجم إنتاج الطاقة الكيربائية في الجزائر (8

موالي تطور حجـ إنتاج الطاقة الكيربائية في الجزائر وىذا خبلؿ الفترة مف سنة يظير الجدوؿ ال

 وىي بيانات مقدمة مف قبؿ سونمغاز ومبينة في الموقع الرسمي لممؤسسة  4105إلى غاية سنة  4104

 (: تطور حجم إنتاج الطاقة الكيربائية في الجزائر2-1الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 54 086 56 163 60 579 64 700 66 263 69 792 (GWhالكمية)

 www.sonalgaz.dzعمى بيانات الموقع مف إعداد الباحثة باالعتماد  المصدر:

وعميو تظير نتائج الجدوؿ أعبله أف حجـ إنتاج الطاقة الكيربائية في تزايد مستمر مف سنة إلى 

الطاقة الكيربائية، ذلؾ أف ىذه الزيادة في اإلنتاج تتوافؽ مع أخرى مما يعكس اىتماـ الجزائر بإنتاج 

الزيادة المستمرة في عدد مستيمكي الطاقة الكيربائية في الجزائر خبلؿ نفس الفترة والتي تعبر عف الزيادة 

في حاجات ورغبات المستيمكيف التي يتطمب إشباعيا، وعميو فإف زيادة اإلنتاج دليؿ عمى الجيد المبذوؿ 

 ىذه الحاجات والرغبات لمختمؼ أنواع المستيمكيف      لسد 

 طول الشبكة الكيربائية في الجزائر (3

تزايد حجـ إنتاج الكيرباء مف سنة إلى أخرى يصاحبو بالضرورة تزايد في طوؿ الشبكة الكيربائية 

ئية وىذا طبعا في الجزائر أي تزايد في طوؿ شبكة االمداد بالطاقة الكيربائية إلى المناطؽ البعيدة والنا

إلى غاية  4104لمواجية الطمب المتزايد عمى ىذا المورد، والجدوؿ الموالي يوضح ىذا التطور مف سنة 

4105  
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 (: تطور طول الشبكة الكيربائية في الجزائر3-1الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 293 473 305 051 317 097 330 462 344 168 358 250 (Kmsالكمية)

 www.sonalgaz.dzلموقع مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات االمصدر: 

وبالتالي فإف نتائج الجدوؿ تبيف أف التطور الحاصؿ في طوؿ الشبكة الكيربائية في الجزائر مف 

جزائر ـ يعكس التطور والتقدـ المستمر في قطاع الطاقة الكيربائية في ال4105ـ إلى غاية 4104سنة 

 وكذا السعي المستمر لمرقي بيذا القطاع 

 المطمب الرابع: تطور استيالك الطاقة الكيربائية في الجزائر

تطور قطاع الطاقة الكيربائية في الجزائر مف سنة إلى أخرى يعبر بالضرورة عمى تطور 

 استيبلكيا، ليذا مف خبلؿ ىذا المطمب سنقوـ بالتطرؽ ألىـ المؤشرات الخاصة بذلؾ 

 ستيالك الطاقة الكيربائية في الجزائرال السنوي تطوراللفرع األول: ا

 عرؼ استيبلؾ الطاقة الكيربائية في الجزائر تزايدا مستمرا والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ 

 ( GWh(: تطور االستيالك السنوي لمطاقة الكيربائية في الجزائر )1-9الجدول رقم )

 السنوات
الكيربائية  الطاقة استيالك
(GWh) السنوات 

الكيربائية  الطاقة استيالك
(GWh) 

2008 77722 2013 45050 
2009 77270 2014 49192 
2010 35677 2015 68767 
2011 38901 2016 70747 
2012 41980   
ة الموقع الرسمي لمنظمة األقطار العربية المصدر  مف التقارير المأخوذةمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر: 

  www.oapecorg.org[consulter le 05/25/2018]لمبتروؿ 

http://www.oapecorg.org/
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 وبتمثيؿ بيانات الجدوؿ السابؽ نحصؿ عمى المنحنى البياني التالي:

(: التمثيل البياني لتطور االستيالك السنوي لمطاقة الكيربائية في الجزائر 2-2الشكل رقم )

(GWh) 

 
 (4-1مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )ر: المصد

ومنو فمف خبلؿ معطيات الجدوؿ السابقة والمنحنى الممثؿ ليا يتضح أف االستيبلؾ الوطني لمطاقة 

الكيربائية عرؼ تطور ممحوظا ويرجع ذلؾ لعدة أسباب أىميا تحسف المستوى المعيشي لؤلفراد وزيادة 

 قبؿ مختمؼ القطاعات مف كيربائية الطمب عمى الطاقة ال

 (GWh) حسب القطاعات االستيالك الوطني لمطاقة الكيربائية الفرع الثاني: تطور

مف خبلؿ الجدوؿ الموالي نبلحظ تطور االستيبلؾ الوطني لمطاقة الكيربائية في الجزائر حسب 

 القطاعات المستيمكة ليذه الطاقة 
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الوطني لمطاقة الكيربائية في الجزائر  (: تطور االستيالك9-9الجدول رقم )

 (GWhحسب القطاعات )

 قطاعات أخرى قطاع صناعي قطاع تجاري قطاع منزلي السنوات

2006 77797 2767 77920 2777 

2007 77772 2707 72277 2929 

2008 72272 2029 72207 2007 

2009 72077 2607 77762 2267 

2010 77072 0272 77772 7727 

2011 72022 0672 79222 7027 

2012 72092 6700 70777 7602 

2013 70727 2097 70772 7772 

2014 70706 6926 76227 2222 

2015 76902 77779 27906 2079 

2016 27277 77926 27277 2272 

2017 27009 77767 27270 7777 
جودة في النشرات البيانات االحصائية المو مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر: 

 االحصائية لبلتحاد العربي لمكيرباء
 وعند تمثيؿ المعطيات المدونة في الجدوؿ أعبله نحصؿ عمى الشكؿ الموالي:
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 (GWh(: االستيالك الوطني لمطاقة الكيربائية حسب القطاعات في الجزائر )0-2الشكل رقم)

 
 ( 7-1دوؿ )مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجالمصدر: 

( وتمثيميا بيانيا في الشكؿ أعبله يتضح أف 1-0مف خبلؿ البيانات المدونة في الجدوؿ )

االستيبلؾ السنوي لمطاقة الكيربائية في تزايد مستمر وىذا في جميع القطاعات ولكف االستيبلؾ األكبر 

لذي يعرفو القطاع والحاجة كاف في القطاع الصناعي وقد يرجع ذلؾ إلى تزايد االستثمارات وكذا التطور ا

الممحة ليذه الطاقة التي أصبحت مصدر أكثر مف ضروري  كما نبلحظ أيضا أف استيبلؾ القطاع 

تزايد في عدد السكاف وما إلى الالمنزلي يعرؼ نمو كبير جدا يعادؿ تقريبا القطاع الصناعي ويرجع ذلؾ 

ذا لعدة أغراض منيا استخداـ األدوات ينجر عنو مف تزايد في حاجة األفراد لمطاقة الكيربائية وى

  الكيرومنزلية

 الفرع الثالث: التطور السنوي لحصة الفرد من الطاقة الكيربائية في الجزائر

نظرا لتطور االستيبلؾ السنوي لمطاقة الكيربائية في قطاع العائبلت فإننا مف خبلؿ ىذا الفرع 

 ية في الجزائر والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ سنوضح تطور النصيب السنوي لمفرد مف الطاقة الكيربائ
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(: تطور الحصة السنوية لمفرد من الطاقة الكيربائية 4-2الجدول رقم )

(Kwh) 

 السنوات
الحصة السنوية لمفرد 

(Kwh) 
 السنوات

الحصة السنوية لمفرد 

(Kwh) 

2006 202 0 2012 7277 

2007 7772 2013 7227 

2008 7792 2014 7720 

2009 607 2015 7977 

2010 629 2016 7977 

2011 7727 2017 7922 
البيانات االحصائية الموجودة في النشرات مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر: 

 االحصائية لبلتحاد العربي لمكيرباء

يتبيف أف النصيب السنوي لمفرد مف الطاقة الكيربائية في تزايد وعميو فمف خبلؿ الجدوؿ أعبله 

وىذا ما يؤكد زيادة اعتماد الفرد عمى الطاقة الكيربائية  (Kwh) 0242ـ  4103حيث بمغ سنة  مستمر

 لسد حاجاتو المتزايدة بسبب التطورات التكنولوجية الحاصمة 

وعميو فمف خبلؿ كؿ ما تـ عرضو في ىذا المبحث يتضح أف الطاقة الكيربائية تعتبر مف أىـ 

ناء عنيا في عصرنا الحالي مما أدى إلى تزايد الطمب عمييا وبالتالي وأبرز الطاقات التي ال يمكف االستغ

تزايد استيبلكيا، األمر الذي يتطمب السعي نحو ترشيدىا والبحث عف أفضؿ الحموؿ التي تؤدي إلى حسف 

 استغبلليا وىو ما سنتطرؽ إليو في المبحث الموالي 
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 د الجزائر في ذلكالمبحث الخامس: ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية وجيو 

يكتسي ترشيد استيبلؾ الطاقة الكيربائية أىمية كبيرة وىذا باعتباره مف مستمزمات التطور في جميع 

القطاعات، ليذا سنقوـ مف خبلؿ ىذا المبحث بإبراز أىـ العناصر المحيطة بترشيد استيبلؾ الطاقة 

 ناصر في النقاط التالية الكيربائية مف مفيوـ واستراتيجيات وجيات مسؤولة وغيرىا مف الع

 والسياسات الالزمة لذلك مفيوم ترشيد استيالك الطاقةالمطمب األول: 

نيدؼ مف خبلؿ الفرعيف الموالييف إلى تقديـ مفيوـ لترشيد استيبلؾ الطاقة وكذا ابراز السياسات 

 الواجب اتباعيا ليذا الغرض 

 الفرع األول: مفيوم ترشيد استيالك الطاقة

الستيبلؾ بمفيومو البسيط أو ذلؾ المتعمؽ بالسموؾ الفردي بأنو سموؾ تربوي في حد يعرؼ ترشيد ا

اإلسراؼ في كؿ مصاريفو وما يقوـ بو مف أعماؿ  ـوتدريبو عمى التعود عمى عد أذاتو، يقوـ بتربية النش

منفذه عمى  يساعد سموؾ فالترشيد ىووذلؾ عف طريؽ عدـ استخداـ الشيء الذي ال حاجة فعمية لو 

  1التدبير في كؿ ما يممكو مف إمكانيات ومقومات وأدوات وماديات متاحة

ومنو فالترشيد في استيبلؾ الطاقة بصفة عامة يجب أف يكوف باالستغبلؿ األمثؿ والحد مف سوء 

 االستعماؿ والتبذير، كما يجب أف يكوف بإيجاد بدائؿ أخرى أىميا الطاقات المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية

  2التي مف شأنيا التقميؿ مف االستيبلؾ في المصادر األحفورية البدائؿ وغيرىا مف

 

                                                             
  001، ص مرجع سابق عماد معوشي،  1
ورقة مقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي العاشر حوؿ:  يالك الطاقة في الدول العربية"،"فرص ترشيد استنوري عياد زربية، سعد فتحي الصبلبي،   2

 .0ص  ،4102ديسمبر  40-40دولة اإلمارات العربية المتحدة، يومي -الطاقة والتعاوف العربي، أبو ظبي
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 الفرع الثاني: السياسات الالزمة لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة

 وبالتالي أو الفرد، الدولة مستوى عمى سواء لمجيود تكاتؼ يمزمو الطاقة لترشيد برنامج أي تنفيذ إف

 :1يمي الترشيد فيما برنامج تطبيؽ تسييؿ إلى تؤدي التي السياسات بعض إيجاز يمكف

 وتطبيقاتيا؛ الطاقة استخداـ كفاءة تكنولوجيات مجاالت في العممي البحث دور تفعيؿ -

 الطاقة؛ استخداـ كفاءة مجاؿ في القياسية المواصفات إصدار الستكماؿ البلزمة اإلجراءات اتخاذ -

 الطاقة؛ مف يبلكيااست لبياف المنزلية لؤلجيزة البطاقات نظاـ تطبيؽ -

 أجيزة مف لمطاقة الموفرة الميمات عمى العرض يقتصر حتى -المنافسة تنمية– السوؽ تطوير -

 مناسبة؛ زمنية فترة خبلؿ وغيرىا إضاءة وأجيزة منزلية

 األنشطة المستيمكة كافة في والمتجددة الجديدة الطاقة تكنولوجيات استخداـ في التوسع تشجيع -

 والمنازؿ الصناعة في التسخيف الشمسي ذلؾ ومثاؿ الطاقة إنتاج مجاالت عمى تصاراالق وعدـ لمطاقة

 الحوافز منح مع أسعارىا ارتفاع لمواجية مساعدةالوسائؿ ال وتطبيؽ الري مضخات لتشغيؿ الرياح وطاقة

 النظيفة؛ يعرؼ بالطاقات ماأي  استخداميا نظير المجزية

 والضريبية المالية بالوسائؿ الطاقة استخداـ كفاءة فلتحسي لمطاقة المستيمكة الجيات تحفيز -

 ؛المبلئمة والجمركية

 ووسائؿ الطاقة نظـ إدارة أساليب تتضمف الطاقة استخداـ كفاءة عف شاممة بيانات قاعدة إعداد - 

 ذلؾ؛ تحقؽ التي والمعدات والتكنولوجيا كفاءتيا رفع

                                                             
 ( 777-777ص )مرجع سابق، عماد معوشي،   1
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الطاقة بمعنى  استخداـ كفاءة تحسيف جاؿم في العاممة اإلطارات لتدريب البلزمة الخطط وضع -

 الطاقة؛ استيبلؾ ديترش في البشري المورد تنمية

 مجاؿ في الطاقة وتثقيفيـ بقضية المواطنيف لتوعية اإلعبلـ وسائؿ في دائمة إعبلمية بحممة القياـ-

 ؛ذلؾ تعزز المعارض التي وتنظيـ استيبلكيا ترشيد وأىميةعمييا  المحافظة

 برامج تدريس عمى -الوطنية التربية وزارة الجزائر في– والتعميـ بالتربية المكمفة وزارةال مع االتفاؽ-

 االبتدائي التعميـ مراحؿ جميع في تموث البيئة وعدـ الطبيعية الموارد عمى لمحفاظ ترشيدىا وأىمية الطاقة

  الثانوي  حتى

 : جيود الجزائر في ترشيد استيالك الطاقةلثانيالمطمب ا

طار مؤسساتي يمكف تقس يـ السياسات الوطنية لترشيد استيبلؾ الطاقة إلى إطاريف: إطار قانوني وا 

 نوجزىما في النقاط الموالية 

 الفرع األول: اإلطار القانوني والتشريعي 

قامت وزارة الطاقة والمناجـ في السنوات األخيرة باستحداث العديد مف القوانيف وتعديؿ بعضيا وىذا 

 :1وير وترقية القطاع، وبالتالي صادقت عمى عدة قوانيف منياسعيا منيا إلى تط

  والذي ييدؼ إلى تحديد  م:2777جويمية سنة  06بتاريخ  27-77إصدار قانون لمطاقة رقم

 شروط السياسة الوطنية لمتحكـ في الطاقة، كما يتضمف ما يمي: 

                                                             
البرامج الوطنية لكفاءة الطاقة لألجيزة الكيربائية المنزلية في الدول األعضاء بالمركز منزلية، مشروع تحسيف كفاءة الطاقة لئلضاءة واألجيزة ال  1

 (442-41، ص )4104(، انقاهزة، سبتمبز RCREEEالمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
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 وير الطاقات مجمؿ اإلجراءات والنشاطات التطبيقية بغية ترشيد استخداـ الطاقة وتط

 المتجددة والحد مف تأثير النظاـ الطاقوي عمى البيئة؛

  تحديد معايير الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة التي تنطبؽ عمى األجيزة المستعممة

اء والغاز والمواد البترولية تخص كؿ جياز جديد مباع أو مستعمؿ عمى مستوى لمكيرب

شيار المواصفات عمى بطاقات المردودية الطاقوية لؤلجيزة وكذا عمى  التراب الوطني، وا 

 غبلؼ تعبئتيا؛

  ثبات المطابقة مع المعايير الخاصة وضع نظاـ مراقبة الفعالية الطاقوية يسمح بمبلحظة وا 

 بالمردودية الطاقوية لمتجييزات والمعدات واألجيزة؛

 الذي  اقةآليات تمويؿ التحكـ في الطاقة مف خبلؿ تأسيس صندوؽ وطني لمتحكـ في الط

يموؿ عف طريؽ رسوـ تتناسب مع مستويات االستيبلؾ الطاقوي الوطني )والتي تحدد 

مستويات الرسوـ عمى االستيبلؾ الطاقوي والخاصة بتزويد ىذا الصندوؽ عف طريؽ قانوف 

المالية وعمى أساس احتياجات التمويؿ لمبرنامج السنوي لمتحكـ بالطاقة(، إعانات الدولة، 

المقررة في إطار ىذا القانوف، رسوـ عمى األجيزة المفرطة في استيبلؾ  ناتج الغرامات

 الطاقة؛

  إجراءات تحفيزية وتشجيعية لمنح امتيازات مالية وجبائية وجمركية لؤلنشطة والمشاريع التي

تساىـ في تحسيف الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات المتجددة باإلضافة إلى وضع إجراءات 

 ات؛لممراقبة والعقوب
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  تحسيف معرفة النظاـ الطاقوي الوطني لضماف تنظيـ المعطيات اإلحصائية الخاصة

 بالطاقة وتطويرىا وتسييرىا والمحافظة عمييا مف طرؼ ىيئة وطنية مختصة؛

  تحديد ىيئة وطنية لتنسيؽ وتنشيط تطبيؽ اإلجراءات واألنشطة المتعمقة بالتحكـ في الطاقة 

  يحدد اإلطار المؤسساتي لمتشاور  :0222ماي سنة  27في مؤرخ  227-22مرسوم تنفيذي رقم

وكيفية إعداد البرنامج الوطني لمتحكـ في الطاقة وتنفيذه، ويعد البرنامج الوطني لمتحكـ في الطاقة 

إطارا لتنفيذ التحكـ في الطاقة عمى المستوى الوطني وتحت مسؤولية الوزير المكمؼ بالطاقة وتوافؽ 

صفة يشتمؿ عمى إطار التحكـ في الطاقة وآفاقو، تقييـ القدرات وتحديد عميو الحكومة، وبيذه ال

أىداؼ التحكـ في الطاقة، وسائؿ العمؿ الموجودة والواجب تنفيذىا لبموغ األىداؼ عمى المدى 

 البعيد باإلضافة إلى برنامج العمؿ الخماسي 

  قيؽ الطاقوي يتعمؽ بالتد  :0223ديسمبر سنة  04مؤرخ في  173-23مرسوم تنفيذي رقم

لممنشآت األكثر استيبلكا لمطاقة، حيث يحدد ىذا المرسوـ مستويات استيبلؾ الطاقة التي تحدد 

مقاييس إخضاع المنشآت لمتدقيؽ ودورية التدقيؽ وشروط وكيفية تنفيذ التدقيؽ الطاقوي واعتماد 

كثر استيبلكا والتي المكمفيف بالتدقيؽ باإلضافة إلى تحديد واجبات التدقيؽ الطاقوي لممنشآت األ

 تشمؿ:

 إللزامية التدقيؽ الطاقوي جميع المنشآت الصناعية ومنشآت النقؿ والخدمات ميما  تخضع

تكف طبيعتيا القانونية أو نشاطيا طالما بمغ استيبلكيا السنوي مف الطاقة المستويات 

 المحددة في المرسوـ؛
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 ساوي مجموع استيبلكيا السنوي تخضع إللزامية التدقيؽ الطاقوي المنشآت الصناعية التي ي

  طف مف معادؿ البتروؿ؛ 4111مف الطاقة أو يفوؽ 

  تخضع إللزامية التدقيؽ الطاقوي منشآت النقؿ التي يساوي مجموع استيبلكيا السنوي أو

 طف مف معادؿ البتروؿ؛ 0111يفوؽ 

 بلكيا تخضع إللزامية التدقيؽ الطاقوي منشآت الخدمات التي يساوي أو يفوؽ مجموع استي

 طف مف معادؿ البتروؿ؛ 111السنوي مف الطاقة أو يفوؽ 

  تستثنى الكيرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة مف حساب االستيبلؾ اإلجمالي

 لمطاقة؛

  يتعيف عمى كؿ منشأة خاضعة لمتدقيؽ تكميؼ مكتب لمرقابة الطاقوية معتمد لمقياـ دوريا

 ي المرسوـ؛بتدقيؽ طاقوي عمى نفقتيا كما ىو محدد ف

  تحديد دورية التدقيؽ الطاقوي بثبلث سنوات بالنسبة لممنشآت الصناعية ومنشآت النقؿ

  وخمس سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات 

 الفرع الثاني: اإلطار المؤسساتي

لتحقيؽ السياسة الوطنية لترشيد استيبلؾ الطاقة تـ االعتماد عمى جياز تنفيذ شامؿ وعقبلني مكوف 

 :1الرئيسية التالية مف العناصر

 

                                                             
  2ص مرجع سابق، جبار سعاد، ماحي سعاد،   1
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 وكالة ترقية وعقمنة استعمال الطاقة (APRUE :) تـ إنشاؤىا مف طرؼ الحكومة مف

أجؿ تنشيط تنفيذ سياسة التحكـ في الطاقة، حيث يتمثؿ دورىا الرئيسي في التنسيؽ 

ومتابعة إجراءات التحكـ في الطاقة وفي ترقية الطاقات المتجددة، وتنفيذ مختمؼ البرامج 

تمت المصادقة عمييا في ىذا اإلطار مع مختمؼ القطاعات )الصناعة، النقؿ، التي 

 الزراعة    (؛

 الصندوق الوطني لمتحكم في الطاقة :واليدؼ مف الصندوؽ الوطني لمتحكـ في الطاقة ى 

 اإلسياـ في تشجيع وتطوير سوؽ لمتحكـ في الطاقة بمرور الوقت عف طريؽ عدة وسائؿ

ال تستيدؼ الربح بأسعار  فائدة تنافسية، منح قروض حسنةار منح قروض بأسعمنيا 

كما يستخدـ  منخفضة وكذا تقديـ ضمانات قروض مف أجؿ تسييؿ الحصوؿ عمى قروض

الصندوؽ لغرضيف ىما: جزء مف موارده مخصص لموازنة الوكالة الوطنية لمتحكـ في 

نوف، وكذا تستخدـ معظـ الطاقة في إطار مياـ التحكـ في الطاقة الموكولة إلييا بحكـ القا

موارده لمساندة اإلجراءات والمشروعات التي يشترؾ فييا البرنامج الوطني لمتحكـ في 

 الطاقة؛

 البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (PNME :) بموجب المرسوـ التنفيذيPNME  تـ

، 4112المؤرخ في  APRUEتحديد البرنامج الوطني لترشيد استيبلؾ الطاقة عمى 

عميو مف قبؿ الحكومة، حيث تسير وكالة تنفيذ ىذا البرنامج تحت رعاية وزارة  والمصادؽ

الطاقة والمناجـ، والذي تـ مف خبللو: تحديد إطار وآفاؽ ترشيد الطاقة، تقييـ إمكانيات 

                                                             
 Agence chargée de la maitrise de l’énergie. 
 Le fonds national de la maitrise de l’énergie. 
 Programme national de maitrise de l’énergie. 
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التحكـ في الطاقة وكذا االنجازات المحتمؿ تحقيقيا عمى المدى القصير والمتوسط وكذا 

 الطويؿ؛

  المشتركة بين القطاعات لترشيد استيالك الطاقةالمجنة الوطنية  ِ(CIME) 

 وفوائدىا مفيوم ترشيد استيالك الطاقة الكيربائيةالمطمب الثالث: 

نظار لؤلىمية البالغة التي تحضا بيا الطاقة الكيربائية اليوـ أصبح مف الضروري البحث والسعي 

 لكيرباء والفوائد التي يحققيا نحو سبؿ ترشيدىا، ليذا سنحاوؿ التعريؼ بترشيد استيبلؾ ا

 الفرع األول: مفيوم ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية

الترشيد في استخداـ الكيرباء يقصد بو استغبلؿ أقؿ ما يمكف منو، ويعني أيضا االستخداـ العقبلني 

  1لمكيرباء وعدـ اإلسراؼ أو التبذير فيو وصوال إلى االستخداـ األمثؿ لمطاقة الكيربائية

كما يعرؼ ترشيد استيبلؾ الطاقة الكيربائية بأنو: "االستيبلؾ األمثؿ لموارد الطاقة الكيربائية بما 

اءة األجيزة والمعدات يحد مف إىدارىا دوف المساس براحة مستخدمييا أو إنتاجيتيـ أو المساس بكف

دة في مختمؼ ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ اعتماد أساليب وتدابير حكيمة ورشي المستخدمة"،

  2قطاعات االستيبلؾ

 

                                                             
 Comité intersectoriel de maitrise de l’énergie. 

التسويق العكسي في ترشيد استيالك الكيرباء بحث في إقميم كردستان  إمكانية تطبيق استراتيجياتميسر أحمد حسف، مصدؽ نجيب صالح،   1
، ص 4104، 42، العدد 4كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، المجمد مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية،  حالة محافظة دىوك،–العراق 
000  

برامج الوطنية لكفاءة الطاقة لألجيزة الكيربائية المنزلية في الدول األعضاء بالمركز المشروع تحسيف كفاءة الطاقة اإلضاءة واألجيزة المنزلية،   2
  0، ص 4104المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، القاىرة، سبتمبر اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
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 الفرع الثاني: أىمية وفوائد ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية

 :1يمكف إيجازىا فيما يمي الفوائد يحقؽ ترشيد استيبلؾ الطاقة الكيربائية عددا مف

 الكيربائية الطاقة في محطات توليد المستخدمة الطاقة األحفورية لمصادر األمثؿ االستغبلؿ -

 القادمة؛ لؤلجياؿ ىذه المصادر عمى حفاظلم

التيار  مف الضياع الكيربائية، وتقميؿ الطاقة توليد لمحطات البلزمة الصيانة تكاليؼ انخفاض -

 التوزيع؛ عممية في الخاصة الشبكات في الكيربائي

 المستيمكيف؛ عمى الكيرباء استيبلؾ فاتورة قيمة تخفيض -

 الطاقة؛ ترشيد وسائؿ استخداـ إلى التوجو في ودعميا المحمية المنظمات تشجيع -

 البديمة؛ الطاقة مجاؿ في لبلستثمار المحمية المنظمات أماـ المجاؿ فتح -

  ودعمو الوطني االقتصاد تنمية -

 استراتيجيات ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية المطمب الرابع: 

ستخدمة في ترشيد استيبلؾ الطاقة سنقوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بإيجاز أىـ االستراتيجيات الم

 الكيربائية 

 

 

                                                             
دراسة تطبيقية عمى المستيمك األردني في –رشيد استيالك الكيرباء أثر التسويق العكسي في التأثير عمى تفارس محمد شحاده سمماف،   1

  00، ص 4101مذكرة ماجستير تخصص تسويؽ، كمية الدراسات العميا، جامعة الزرقاء، األردف، ، -محافظة عمان/األردن
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 استراتيجية زيادة األسعار 

األسعار أي أف  رفع لسياسة تستجيب المرتفع ال الدخؿ ذات األسر أف الدراسات إحدى نتائج تؤكد

 عمى تعمؿ لكنيا عمى أنماط استيبلكيا المتوسط ستحافظ الدخؿ ذات األسر بينما نمط استيبلكيا ال يتغير،

 يمكف أف الحالة ىذه وفي الكيرباء، استيبلؾ لترشيد والتجييزات الكيربائية االقتصادية الكفؤة المعدات ناءاقت

 تتأثر فإنيا الدخؿ المنخفض األسر ذات أما أي زيادة الطمب، تدريجيا الكيرباء استيبلؾ زيادة إلى يؤدي

ليذه  الدعـ لتقديـ الحكومية السمطات تدخؿ يستدعي مما نمط المعيشة، تغيير حساب عمى لكف السياسة بيذه

 الكيرباء إدارة إلى المناداة ىنا جاءت يستحقيا ومف لمف الدعـ توصيؿ لضماف لمسمعة وليس الشريحة

بيف  التوازف إحداث في اميم عامبل يعد السعر أف وباعتبار  تحديد األسعار في االجتماعي البعد بمراعاة

 الخاضعة تمؾ بيف الخدمية المنظمات في تختمؼ األسعار ةسياس استخداـ أف إال العرض والطمب،

الخدمات  مف الكيرباء أف وبما السوؽ  لقوى تخضع التي لمربح والخدمات اليادفة غير الحكومية لمتشريعات

 لقوى الخاضعة الخدمات في كما بنفس األىمية يتمتع ال األسعار اعتماد فإف الحكومية لمتشريعات الخاضعة

 بالنسبة لبلستخدامات الكيرباء استيبلؾ في الشرائح نظاـ تطبيؽ ىو األساليب المستخدمة وأكثر السوؽ،

  1الكيرباء عمى الطمب تحجيـ في يساىـ الشريحة مما قيمة زادت كمما الدعـ يقؿ وبالتالي المنزلية،

 استراتيجية نشر الوعي وزيادة الثقافة االستيالكية عن الكيرباء 

زيادة ثقافة ترشيد استيبلؾ الكيرباء أحد الحموؿ لمعالجة االستيبلؾ المتزايد تعتبر استراتيجية نشر و 

عبلن بدعاياتلمكيرباء، ولتنفيذ ذلؾ يتطمب القياـ  مستخدميف جميع الوسائؿ اإلعبلنية المتاحة  ةمكثف اتوا 

المحفزة  وتحت إشراؼ المعنييف في وزارة الكيرباء، وال بد مف دعـ ىذه الوسائؿ بمجموعة مف التشريعات

                                                             
اسة استطالعية آلراء عينة من المستيمكين التسويق العكسي كآلية لترشيد االستيالك المنزلي لمطاقة الكيربائية: در زكية مقري، آسية شنو،   1

  99، ص 2772، ديسمبر 77جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية، في مدينة باتنة، 
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نوجز فيما يمي أىـ الوسائؿ والطرؽ المستخدمة لوعي االستيبلكي الرشيد لمكيرباء و والتي تساىـ في نشر ا

 :1في المجاؿ كما يمي

  القياـ بحمبلت توعوية مكثفة مع توضيح كيفية االستخداـ األمثؿ لمكيرباء مستعينيف

بات التوجييية التي توضح مزايا بوسائؿ اإلعبلف بمختمؼ أنواعيا، المنظمات المدنية والكتي

 االستخداـ األمثؿ لؤلجيزة الكيربائية؛

  التشجيع عمى استخداـ نظاـ العزؿ في المنازؿ والمكاتب التجارية لما لو مف مزايا في ترشيد

 استيبلؾ الكيرباء حيث أف نسبة كبيرة مف الكيرباء تذىب لمتكييؼ؛

  معدات ذات كفاءة في ترشيد استيبلؾ تعريؼ المستيمؾ بالتقنيات المرشدة مف أجيزة و

الطاقة الكيربائية، مع دعـ ىذه األجيزة حتى يقبؿ المستيمؾ عمى اقتنائيا ويغير أدواتو 

 الحالية بحيث تكوف أسعارىا منافسة لؤلدوات األقؿ كفاءة؛

  وضع الخطط والسياسات والبرامج اليادفة لرفع كفاءة استيبلؾ الطاقة لؤلجيزة الكيربائية

 ىمة في تقميؿ اليدر  لممسا

 استراتيجية القطع المبرمج لمتيار الكيربائي 

 مناطؽ وفي محددة مسبقا زمنية لفترات الكيربائي التيار قطع عمى يقوـلمكيرباء   المبرمج نظاـ القطع

 التوزيع عممية في عدالة النظاـ ىذا يحقؽ أف أخرى، ويشترط مناطؽ إلى التيار بذلؾ ويعطى محددة

 فبل وجزئي مؤقت ىو حؿ بؿ لممشكمة جذريا حبل ليس المبرمج القطع أف إلى اإلشارة ويجب وشموليتو،

                                                             
  777ص مرجع سابق، ميسر أحمد حسف، مصدؽ نجيب صالح،   1
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قاىرة، كما أف االنقطاعات تكوف بسبب  لظروؼا تكف لـ دائـ ما بشكؿ االستراتيجية ىذه المواطنوف يتقبؿ

   1الحمؿ الذروي الذي يحدث عندما يكوف ىناؾ نقص في الوحدات المجيزة

  الزبون وتقبمو إلجراءات ترشيد استيالك الكيرباءاستراتيجية والء 

 الصادؽ والسعي الزبوف احتراـ تقوـ عمى حيث ومنتسبييا لممنظمة عامة فمسفة الوالء تسويؽ يعتبر

 أف تجيب مف بد ال االستراتيجية ىذه تعتمد التي فالمؤسسة معو التعامؿ والمصداقية في واألمانة إلرضائو

 درجة ىي وما ؟ يطمبو الزبوف ما أقدـ كيؼ ؟ لمزبوف أقدـ ماذا ؟ الزبوف يفضمو الذي التالية: ما األسئمة عمى

 ؟ الوالء تسويؽ بفمسفة المنظمة يؤمنوف في العامميف جميع ىؿ الزبوف؟ رضا

 والغاز الكيرباء توزيع مؤسسة اعتمدت والئيـ لمشركة، مستوى وتحسيف الزبائف إرضاء إطار وفي

 تييئة وكاالتيا بإعادة وذلؾ زبائنيا مف المديرية وتقريب الخدمات ترقية :مثؿ متنوعة برامج )الجزائر(

  الزبائف بانشغاالت األمثؿ والتكفؿ ىذه الوكاالت مستوى عمى لمزبوف مميزة خدمة وتوفير التجارية

 تسديد مف الممكف أصبح حيث الجزائر بريد مصالح مع الشركة تعاقدت مستحقات الزبائف تسديد ولتسييؿ

 بالقضاء لممديرية التجارية الوكاالت عمى يخفؼ الضغط مما وذلؾ البريد وكاالت أماـ االستيبلؾ اتورةف

الطوابير الطويمة وغيرىا مف الخدمات التي تعمؿ عمى تقوية والء الزبائف مف أجؿ قبوؿ التغيرات  عمى

  2التي تحدث ومختمؼ االستراتيجيات

 

 

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
  92ص  مرجع سابق،كية مقري، آسية شنو، ز-
  772ص  مرجع سابق،ميسر أحمد حسف، مصدؽ نجيب صالح،  -
 ( 07-96ص ) مرجع سابق،زكية مقري، آسية شنو،   2
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 الطاقة الكيربائية استيالك تحقيق ترشيد الجيات المسؤولة عن المطمب الخامس: 

يعتبر تغيير سموؾ المستيمؾ وتوليد قناعة لديو بضرورة ترشيد استيبلؾ الطاقة الكيربائية عممية 

 :1تتطمب تضافر جيود أطراؼ عديدة نذكر منيا ما يمي

 :رنشو  بناء المجتمع في كبير دورلؤلجيزة الحكومية  األجيزة الحكومية أو مؤسسات الدولة 

فيناؾ المؤسسات التشريعية التي تعمؿ عمى سف الطاقة الكيربائية،  ترشيد استيبلؾ ثقافة

القوانيف واألنظمة التي تتعمؽ بترشيد استيبلؾ الطاقة الكيربائية والتي تكوف بشكؿ ممـز 

جباري وكذا المؤسسات التنفيذية لمدولة التي يكوف ليا دور في تسييؿ عممية الترشيد وااللتزاـ  وا 

 بيا؛

 :ألنيا االستيبلؾ، وذلؾ ثقافة ترشيد نشر في جوىريا دورا اإلعبلـ وزارة تمعب وزارة اإلعالم 

 سواء اإلعبلـ وسائؿ عمى لسيطرتيا لذلؾ وىذا راجع البلزمة اإلمكانيات، والقدرات تمتمؾ

المجبلت،  اإلذاعية، وحتى المحطات إلى التمفزيوف محطات مف الخاص أو اإلعبلـ الحكومي

 تحقيؽل االجتماعي التواصؿ وسائؿ استخداـ عمى قدرتيا مع اليومية واألسبوعية لجرائدوا

ونشر حمبلت التوعية التي  سموؾ المستيمكيف عمى لمتأثير مع المستيمؾ المباشر التواصؿ

 ؛تقوـ بيا أجيزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني

  :سموؾ توجيو في المدني المجتمع لمنظمات ميـ دور ىناؾمنظمات المجتمع المدني 

 امتبلؾ عمى لقدرتيا وذلؾ الكيربائية، الطاقة في االستيبلؾ وخاصة ترشيد نحو المستيمؾ

حكومية وألنيا الييئة األقرب  غير منظمات ألنيا المستيمؾ فييا ثقة و لذلؾ، البلزمة الوسائؿ

 وكريمة وبيئةحياة صحية  المستيمؾ، وتأميف مصمحة لتحقيؽ ربحية وتيدؼ إليو، وىي غير

                                                             
 ( 72-77ص )مرجع سابق، سمماف،  هفارس محمد شحاد  1
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 القدرة ليذه المنظمات المستيمكيف، وأف فئات جميع االعتبار بعيف األخذ مع لمحياة صالحة

وىذا عمى الرغـ مف محدودية اعدادىا  المختمفة الحكومية الجيات مع التواصؿ والتنسيؽ عمى

كثر وأنشطتيا ومحدودية الميزانيات التي تمتمكيا ولكف في المستقبؿ سوؼ يكوف ليا دور أ

فاعمية وأكثر تأثيرا عمى المستيمؾ وأجيزة الدولة ومؤسساتيا المختمفة لموصوؿ إلى اليدؼ 

 ؛المنشود

مف خبلؿ كؿ ما تقدـ ذكره في ىذا المبحث يتضح أف ترشيد استيبلؾ الطاقة بصفة عامة أصبح 

خاصة النادرة  أكثر مف ضرورة مما يستوجب سف القوانيف ووضع األطر المؤسسية لمحد مف تبذير الموارد

االستغبلؿ األمثؿ ليا، ومف بيف الموارد الطاقوية التي تمقى استيبلؾ كبير ومتزايد نجد الطاقة منيا و 

الكيربائية التي أصبحت مف ضرورريات الحياة اليومية ومصدر ميـ ال يمكف االستغناء عنو ليذا 

مختمفة تيدؼ في مجمميا إلى الحد فالجزائر في سعي مستمر لترشيد استيبلؾ ىذا المورد باستراتيجيات 

مف تبذير ىذه الطاقة واالستغبلؿ األمثؿ ليا وىذا طبعا بتظافر جيود مختمؼ الجيات المسؤولة عف 

 ترشيد استيبلؾ الطاقة الكيربائية  
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 خالصة الفصل

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ يتضح أف الطاقة تعتبر مف أىـ العناصر المحركة 

صاد والتي تكتسي أىمية كبيرة لدى جميع الدوؿ، فاستعماالتيا تتعدد وتختمؼ باختبلؼ حاجيات لبلقت

ورغبات مستعممييا، ومف بيف أشكاؿ الطاقة نجد الطاقة الكيربائية التي تعتبر سمعة حيوية ال غنى 

صناعي، عنيا كما تعتبر مف متطمبات تحسيف المستوى المعيشي لؤلفراد وكذا التطور االقتصادي وال

ليذا نجد أف استيبلؾ الطاقة الكيربائية اليوـ أصبح في تزايد مستمر مف قبؿ جميع مستخدمييا 

األمر الذي جعؿ الدوؿ ومف بينيا الجزائر تفكر في ترشيد استيبلؾ ىذا المورد الياـ والسعي نحو 

ئمي المذاف قبؿ جميع القطاعات وعمى رأسيا القطاع الصناعي والقطاع العاعقمنة استخدامو مف 

، ليذا كاف مف لمطاقة الكيربائية في الجزائر خصوصا في السنوات األخيرة واسعاشيدا استيبلكا 

الضروري وضع سياسات وطنية لترشيد استيبلؾ ىذه الطاقة وكذا تبني استراتيجيات تساعد عمى 

، مكيرباءلبلكية استراتيجية نشر الوعي وزيادة الثقافة االستيذلؾ منيا استراتيجية رفع األسعار و 

مف الضروري البحث عف تطبيؽ أفضؿ األساليب الكمية التي تساعد في التنبؤ  ضحىوبالتالي أ

باستيبلؾ ىذه الطاقة بيدؼ بناء وتخطيط استراتيجيات تسمح بتغطية الطمب المتزايد عمييا، 

 ربائية والفصؿ الموالي يوضح بعض األساليب التي تساعد عمى التنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

منيجية بوكس جنكنز والشبكات 

 العصبية االصطناعية كأداة لمتنبؤ
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 تمييد

أصبح التنبؤ اليوـ عممية أكثر مف ضرورية في مختمؼ المياديف وىذا راجع ألىميتو الكبيرة في 

التقميؿ مف عامؿ المخاطرة وعدـ اليقيف الذي يسود محيط األعماؿ، ليذا نجد أف ىناؾ أساليب عديدة 

يانات وغيرىا مف العوامؿ المؤثرة، ومف بيف أساليب لمتنبؤ تختمؼ باختبلؼ اليدؼ المرغوب فيو ونوع الب

التنبؤ التي أثارت اىتماـ العديد مف الباحثيف وىذا نظرا لفعاليتيا ونجاعتيا في حؿ العديد مف المشكبلت 

 نجد منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية المذاف يعتبراف محور اىتمامنا  

 المباحث التالية: ىإل الفصؿ ىذا بتقسيـمنو قمنا و 

 ؛مفاىيـ نظرية حوؿ التنبؤ المبحث األول: 

 مبادئ أساسية في السبلسؿ الزمنية؛ المبحث الثاني: 

 كأداة لمتنبؤ؛ Box-Jenkinsاستخداـ منيجية  المبحث الثالث: 

 الشبكات العصبية االصطناعية؛ فمسفة المبحث الرابع:

 والتنبؤ  الشبكات العصبية االصطناعية المبحث الخامس: 
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 مفاىيم نظرية حول التنبؤالمبحث األول: 

نيدؼ مف خبلؿ ىذا المبحث إلى التطرؽ إلى أىـ المفاىيـ الخاصة بالتنبؤ الذي يعتبر مف 

العمميات الميمة والتي ال يمكف االستغناء عمييا في وقتنا الراىف، ليذا سنحاوؿ ايجاز أىـ ما يحيط بيذا 

 ية الموضوع في المطالب الموال

 ومجاالتو المطمب األول: تعريف التنبؤ

سنحاوؿ مف خبلؿ فروع ىذا المطمب إلى تقديـ مفيوـ لمتنبؤ وعرض أىـ المجاالت التي يمكف أف 

 يطبؽ فييا 

 الفرع األول: مفيوم التنبؤ 

يعتبر التنبؤ جزء مكمؿ لعممية اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارات عمى اختبلؼ مستوياتيا، فالمؤسسة 

ع جممة مف األىداؼ وتحاوؿ في الوقت نفسو التنبؤ بالعوامؿ المؤثرة فييا وىذا مف أجؿ اختيار تض

المسارات العممية التي تعتقد أنيا ستمكنيا مف الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة، لذلؾ فإف التنبؤ الجيد أو 

 تنبؤ نذكر منيا:وعميو فإنو يمكف تقديـ عدة تعاريؼ لم  1الرديء سيؤثر ببل شؾ في المؤسسة ككؿ

 ؛2 "األحداث المستقبمية محاولة معرفةفف وعمـ " :عمى أنو التنبؤعرؼ ي -

 تنبؤاتيشير التنبؤ إلى تمؾ الدراسات المتعمقة بالمستقبؿ سواء احتوت ىذه الدراسة عمى كما  -

دمت تعتمد عمى األسموب الشخصي أو انتيجت المنيج التخطيطي بإتباع أساليب عممية منظمة أو استخ

حصائية لقياس العبلقات  ؛1ىذه الدراسات أساليب رياضية وا 

                                                             

المستيمكة لمحافظة  في التنبؤ بكميات الطاقة الكيربائية ARIMAاستخدام نماذج باسـ شميبو مسمـ، سعد عبيد جميؿ، أحمد سعد فاضؿ،  1 
  770، ص 2772، 79جامعة واسط ، العراؽ، العدد مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية، واسط، 

  777، ص 2776 األردف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،إدارة المبيعات )مفاىيم وتطبيقات(، حميد عبد النبي الطائي،  2
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الحوادث المستقبمية بيدؼ  الوقوؼ عمىعبارة عف " :بصفة عامة بأنو ؤ أيضاالتنبويعرؼ  -

 ؛2"استخدامو ألغراض التخطيط

عممية عرض حالي لمعمومات مستقبمية باستخداـ معمومات "أنو  يمكف أيضا تعريؼ التنبؤ -

  3 "خية بعد دراسة سموكيا في الماضيمشاىدة تاري

 الفرع الثاني: مجاالت التنبؤ 

ىناؾ العديد مف المجاالت التي أثبت فييا أف القياـ بعممية التنبؤ لو فائدة كبيرة وميـ جدا خاصة 

 :4منيا االقتصادية، ومف أىـ ىذه المجاالت نذكر ما يمي

 يط اإلنتاج، إدارة المبيعات      ؛تخطيط العمميات والمراقبة مثؿ إدارة المخزوف، تخط-

 التسويؽ وىذا في مختمؼ عممياتو؛-

االقتصاد وىذا مف خبلؿ التنبؤ بمختمؼ المتغيرات االقتصادية الرئيسية مثؿ االستيبلؾ، -

 االستثمار وغيرىا؛

 إدارة األصوؿ المالية مثؿ أسعار الصرؼ، سعر السمع؛-

 عائد األصوؿ؛إدارة المخاطر المالية مثؿ التنبؤ بتقمب -

                                                                                                                                                                                              
التجارية الوطنية في قطاع  دراسة تطبيقية عمى المصارف–تماد المصارف عمى التحميل المالي لمتنبؤ بالتعثر مدى اععامر أكـر عمر الطويؿ،  1

  92، ص 2772، -غزة-الجامعة اإلسبلمية ،كمية التجارةمذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويؿ، ، غزة_
 تـ االعتماد عمى:  2
  26، ص 2772 األردف، دار الميسرة لمنشر والتوزيع،والعمميات، مقدمة في إدارة اإلنتاج سميماف خالد عبيدات،  -
  22، ص 2776مصر،   -مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث، القاىرةأساسيات االقتصاد اإلداري، سيد كاسب، محمد فيمي عمى، -

، ص 2772 الجزائر، ف المطبوعات الجامعية،ديوا، -دراسة مدعمة بأمثمة محمولة-نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدىمولود حشماف،   3
700  

4 Damodar Gujarati, Econometrics by example, Palgrave Macmillan, UK, 2012, P 261. 
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 الميزانية التجارية والحكومية وكذا النمو الديمغرافي؛ -

 إدارة األزمات مثؿ التنبؤ باحتماؿ عدـ الدفع أو بانخفاض العممة -

أخيرا تجدر اإلشارة إلى أنو باالعتماد عمى القيـ الحالية والماضية لممعمومات يكوف اليدؼ مف -

 مستقبؿ وىذا حسب االىتمامات المرجوة مف العممية  التنبؤ ىو توفير تنبؤات كمية محتممة لم

 : العوامل المؤثرة في عممية التنبؤثانيالمطمب ال

تتأثر عممية التنبؤ واختيار األسموب األفضؿ والمناسب لمظاىرة المدروسة بالعديد مف العوامؿ نوجز 

 أىميا مف خبلؿ النقاط التالية:

بؤ المستخدـ بطبيعة المتغير المدروس أي يتأثر نوع أسموب التن حيث :طبيعة المتغير (7

 لبيانات غالبا سيحتاج مثبل ما منتج عمى بالطمب التنبؤ، فالتنبؤ موضوعطبيعة المتغير 

 ؛مثبل الزمنية السبلسؿ طرؽ احدى استخداـ مما يستدعي تاريخية

جدا  يعتبر مدى توفر البيانات البلزمة لمقياـ بعممية التنبؤ أمر ميـ: مدى توفر البيانات (2

 نمط مبلءمةفي عممية التنبؤ  جدا الميـ مفوضروري في اختيار األسموب المبلئـ لمتنبؤ، ف

، وكمثاؿ عمى ذلؾ فإنو يفضؿ المجوء إلى المستخدـ التنبؤ أسموب مع المتوفرة البيانات

 ؛1الطرؽ النوعية عندما يكوف المنتج جديد ذلؾ أنو لف تكوف ىناؾ بيانات تاريخية عميو

حيث يعتبر المدى الزمني لمتنبؤ ميـ جدا في اختيار األسموب المناسب : منيالز المدى  (7

لمتنبؤ، فاألساليب النوعية غالبا تستخدـ في التنبؤ طويؿ المدى لممتغيرات )أو الظواىر( 

التي ال يمكف أف تأخذ طابع كمي مثؿ االستراتيجيات طويمة المدى، بينما نجد أف 

                                                             
    720، ص 7666 ، دار النشر لـ تذكر، مصر،الطبعة الرابعةوالعمميات في الصناعة والخدمات،  اإلنتاجإدارة أحمد سيد مصطفى، 1
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بؤات القصيرة المدى ذلؾ أنو كمما زادت فترة التنبؤ قمة األساليب الكمية تستخدـ في التن

الدقة، باإلضافة إلى أف عدد الفترات المراد التنبؤ بيا ليا دور ميـ في اختيار األسموب 

 اآلخر والبعض واحدة لفترة التنبؤ في مبلءمة أكثرالمبلئـ ذلؾ أف ىناؾ أساليب تكوف  

 ؛المستقبؿ في فترات لعدة مبلئـ

لؾ أف التكمفة تؤثر بشكؿ كبير عمى اختيار أسموب التنبؤ واستخدامو وىذا ما ذ: كمفةتال (2

 مباشرة عناصر ثبلثة تحمؿ إلى يؤدي التنبؤ أسموب استخداـكشفتو العديد مف الدراسات، ف

أخيرا و  البيانات، وتوفير إعدادتكمفة  التنبؤ، ألسموب والتطوير االختبارتكمفة : ىي كمفةتلم

 أخرى أساليب الستخداـ البديمة الفرصة كمفة ذلؾ إلى يضاؼو  لمتنبؤ، عميةالف العمميةتكمفة 

 ؛استخداميا يتـ لـ

فمف بيف المبادئ الميمة في عممية التنبؤ نجد بساطة األساليب : تطبيقالبساطة وسيولة  (7

المستخدمة في عممية التنبؤ وسيولة تطبيقيا مف قبؿ متخذي القرارات والمسؤوليف عمييا، 

ناؾ فوارؽ أساسية بيف المستفيد مف التنبؤ ومعد التنبؤ ال بد مف مراعاتيا فاختيار ذلؾ أنو ى

أسموب التنبؤ يعتمد عمى القدرة الفنية لمعد التنبؤ وبالتالي ىنا تظير مشكمتيف أساسيتيف 

يؤدياف إلى االخفاؽ في عممية التنبؤ ىما كوف أسموب التنبؤ قد يكوف مبلئـ لخبرة معد 

ئـ لحاجات وظروؼ المستفيد أو قد يكوف ليس مبلئـ لقدرة المستفيد عمى التنبؤ وليس مبل

  1فيـ تفاصيمو وجوانبو الفنية خاصة

مف بيف العوامؿ الميمة التي تدخؿ في اختيار أسموب التنبؤ المبلئـ نجد دقة التنبؤ:  دقة (9

مرتبط التنبؤ ذلؾ أف مستوى دقة التنبؤات الممكف الحصوؿ عمييا باستخداـ أسموب معيف 
                                                             

-الرياض عة والنشر بمعيد اإلدارة العامة،اإلدارة العامة لمطباالجزء األوؿ، إدارة العمميات: النظم واألساليب واالتجاىات الحديثة، ـ، نجـ عبود نج 1
   (722-727)، ص 2777 ،-المممكة العربية السعودية
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بشكؿ محكـ بالتفاصيؿ المطموبة في التنبؤ، فكمما زادت دقة التنبؤ كمما ارتفعت تكاليؼ 

  1التنبؤ

 أساليب التنبؤ : لثالثالمطمب ا

بصفة عامة تقسـ أساليب التنبؤ حسب نوع المتغير إلى قسميف أساسييف ىما أساليب التنبؤ الكمية 

 وأساليب التنبؤ الكيفية حيث: 

يستخدـ ىذا النوع مف األساليب عند عدـ توفر بيانات بؤ الكيفية أو الوصفية: أساليب التن -

تاريخية عف الظاىرة المدروسة لذلؾ فيذا النوع مف األساليب يكوف مناسبا في حالة إعداد تنبؤات طويمة 

ـ األجؿ ويكوف ىذا مثبل في حالة طرح منتجات أو خدمات جديدة، ومف بيف األساليب الشائعة االستخدا

  2في ىذا النوع مف التنبؤ نجد طريقة دلفي، معرفة آراء الخبراء، تقديرات رجاؿ البيع وغيرىا مف األساليب

والتي تعرؼ بأنيا عبارة عف مجموعة مف الطرؽ والصيغ التي تعتمد  الكمية: التنبؤ أساليب -

مكانية القياس الموضوعي لمتغيرات المشكمة ومعايير القرار وذ لؾ باستخداـ الطرؽ والنماذج عمى التكميـ وا 

الرياضية في حؿ المشكمة، فالمدخؿ الكمي لئلدارة والذي يشير إلى األساليب الكمية يتطمب أف تكوف 

مشكبلت القرار محددة وخاضعة لمتحميؿ والحؿ بطريقة عممية منيجية منطقية مبنية عمى البيانات والوقائع 

ذا النوع مف األساليب يتطمب توفر مجموعة مف الشروط   وتطبيؽ ى3والمعمومات والمنطؽ وليس التخميف

ثرة فييا، وأف بيانات تاريخية عف الظاىرة المراد التنبؤ بسموكيا في المستقبؿ والمتغيرات المؤ أىميا توفر 

بمعنى أف سموؾ الظاىرة في المستقبؿ تكوف ىذه البيانات مقاسة بوحدات كمية مع افتراض االستمرارية 

                                                             
  26، ص مرجع سابقسيد كاسب، محمد فيمي عمى،   1
   720، ص 2770دار المعتز لمنشر والتوزيع، األردف، الطبعة األولى، المجمد األوؿ، (، Marketingإدارة التسويق )وائؿ رفعت خميؿ،   2
 ( 77-6، ص )2770دار الجناف لمنشر والتوزيع، األردف،  األساليب الكمية في إدارة األعمال،محمود الفاتح محمود بشير المغربي،   3
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  كما أف النجاح في استخداـ األساليب الكمية يعتمد عمى االختيار 1وكيا في الماضيتكوف امتداد لسم

المبلئـ لؤلسموب أو النموذج لممشكمة المدروسة كما يعتمد أيضا عمى التسييبلت التي يقدميا الحاسوب 

  2في التعامؿ مع كمية كبيرة مف البيانات وسرعة معالجتيا والتوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ الممكنة

وتضـ ىذه المجموعة عدد كبير مف األساليب نكر منيا ما يمي: أسموب االنحدار الخطي، أساليب 

جنكنز، الشبكات العصبية االصطناعية )ىذيف األخيريف ىما محور -التمييد األسي، منيجية بوكس

  3اىتمامنا في ىذه األطروحة(  وغيرىا مف األساليب التي تحتكـ إلى المنطؽ الرياضي

والتي نرغب  نوع المعمومة المتوفرةشارة إلى أنو يمكف تقسيـ األساليب الكمية لمتنبؤ حسب تجدر اإل

في استخداميا إلى ثبلث أنواع مف األساليب ىي: أساليب إسقاطيو، أساليب تفسيرية وأخيرا أساليب 

 ، نوجزىا فيما يمي:4نظامية

وىي تعبر  رؽ السبلسؿ الزمنيةأو ط الطرؽ االستقرائيةوتسمى أيضا ب أساليب تنبؤ إسقاطيو: -

عف األساليب التي تعتمد وتستخدـ القيـ الحالة لمظاىرة وكذا القيـ الماضية مف أجؿ التنبؤ بقيميا 

مف أجؿ إيجاد المنطؽ الذي يسيرىا ويسمح بإطالتيا سمسمة الزمنية تعتمد عمى تاريخ الأي أنيا  المستقبمية

ومف بيف ىذه األساليب نذكر: أسموب  يضا بالطرؽ الداخمية،ليذا يطمؽ عمييا أ وتحديدىا في المستقبؿ

 ؛5التمييد األسي، منيجية بوكس جنكنز وأيضا الشبكات العصبية االصطناعية

                                                             
1
دورية أكاديمية  مجمة الباحث ،باألقساط في سوق التأمين المصري باستخدام السالسل الزمنيةنبؤ بمعدل االحتفاظ لتاأسامة ربيع أميف سميماف،  

  72ص، 2777، 72العدد  الجزائر،-التسيير، ورقمة كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو، وسنويةمحكمة 
2
  6ص مرجع سابق، محمود الفاتح محمود بشير المغربي،   

3 Martinovic Jelena, Damnjanovic Vesna, "The sales forecasting techniques", work for the international 

scientific days about: Competitivness in the EU-Challenge for the V4 countries, Faculty of economic and 

management SAU in Nitra, Slovakia, May 17-18, 2006, P 529. 
4 Guy Mélard, Initiation à l’analyse des séries temporelles et à la prévision, Revue Modulad, Société 

française de statistiques, La France, Numéro 35, 2006, P 87. 
5
 تـ االعتماد عمى:   

- Guy Mélard, OPCIT, P 87. 
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وىي تضـ جميع  الطرؽ الخارجية وتسمى أيضا بالطرؽ السببية أو أساليب تنبؤ تفسيرية: -

مع األخذ بعيف االعتبار القيـ الحالية والماضية  األساليب التي تيتـ بالقيـ الحالية والماضية لمظاىرة لكف

عمى متغيرات تفسيرية تفسر يعتمد المتغير موضوع البحث  لممتغيرات التي تفسر الظاىرة أيضا، أي أف

تعبر عف مجموع األساليب التي تبحث عف ارتباطات بيف سمسمة وبالتالي فاألساليب التفسيرية  سموكو

، ومف أىـ ىذه األساليب أسموب االنحدار الخطي والسمسمة التفسيرية الظاىرة التي نرغب في دراستيا

 كما يمكف تصنيؼ الشبكات العصبية االصطناعية وفؽ ىذا النوع أيضا؛ 1البسيط والمتعدد

وىي تعبر عف األساليب التي تيتـ بدراسة العبلقة بيف المتغيرات في االتجاىيف  أساليب نظامية: -

  x 2عمى المتغير  yوأيضا دراسة تأثير المتغير  yعمى المتغير  xأي دراسة تأثير المتغير 

 :3كما نجد أف ىناؾ مف يقسـ أساليب التنبؤ وفؽ أربعة أنواع أساسية ىي كاآلتي

وىي تمثؿ مجموع األساليب التي تعتمد عمى الذاتية والغير موضوعية األساليب النوعية:  (1

نظرىـ مف أجؿ القياـ بالتنبؤ وعمى سبيؿ والتي تعتمد عمى الحكـ الشخصي لؤلفراد ووجية 

 المثاؿ نذكر طريقة دلفي؛

                                                                                                                                                                                              

-Christian Mascle, Julien Gosse, article sous titre : Optimisation des stocks par la prévision des ventes. 

Publier sur le sites www.simagi.polymtl.ca/cigi2011/Articles/_Mascle-Optimisation.pdf [consulter le : 

02/10/2012]. 
1
 تـ االعتماد عمى:  

- Guy Mélard, OPCIT, P 87. 
-2011دراسة تحميمية لمتنبؤ بإنتاج الطاقة الكيربائية في محطة كيرباء اليارثة البخارية في محافظة البصرة لألعوام معاني أحمد الحكيـ،  -

  222، ص 2772، 77العراؽ، العدد مجمة دراسات البصرة،  ،2012
2 Guy Mélard, OPCIT P 87. 
3
  Tugba Efendigil, Semih Onut, Cengiz Kahraman, A decision support system for demand forecasting with 

artificial neural networks and neuro-fuzzy models : a comparative analysis, Expert systems with 

applications, Elsevier, London, England, Number 36, 2009, P 6697. 

http://www.simagi.polymtl.ca/cigi2011/Articles/_Mascle-Optimisation.pdf
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وىي مجموع األساليب التي تعتمد وتستخدـ البيانات التاريخية  أساليب السالسل الزمنية: (2

لمظاىرة المدروسة مف أجؿ القيـ بالتنبؤ بالقيـ المستقبمية ومف بينيا منيجية بوكس جنكنز 

 والتي تعتبر محور اىتمامنا؛

تفترض ىذه األساليب أف الظاىرة المدروسة تتأثر بمجموعة مف العوامؿ  ساليب السببية:األ (3

المحيطة أي أنيا تعكس أساليب التنبؤ التي تأخذ بعيف االعتبار المتغيرات المحيطة 

 بالظاىرة المدروسة والتي تؤثر فييا وكمثاؿ عمى ذلؾ أسموب االنحدار الخطي؛ 

يب التي تعمؿ عمى محاولة إنشاء نسخة معينة تعبر عف وىي األسال أساليب المحاكاة: (4

الظاىرة المدروسة وتسمح بالتنبؤ بقيميا المستقبمية ومف بيف أىـ ىذه األساليب نجد أسموب 

الشبكات العصبية االصطناعية التي تيدؼ إلى محاكاة عمؿ الشبكة العصبية البيولوجية 

 حور اىتمامنا مف أجؿ التنبؤ بالقيـ المستقبمية والتي تعتبر م

 المطمب الرابع: مفيوم خطأ التنبؤ ومصادره

تجدر اإلشارة إلى أنو ميما كاف نوع األسموب المستخدـ في التنبؤ فإنو ال يمكف الحصوؿ عمى 

نتائج دقيقة ومطابقة تماما لمواقع بؿ ىناؾ دائما خطأ في التنبؤ، ليذا مف خبلؿ ىذا المطمب سنقوـ 

 عممية التنبؤ ومصادرة  سنتطرؽ إلى مفيوـ الخطأ في

 الفرع األول: مفيوم خطأ التنبؤ

الفرؽ بيف القيـ الفعمية  بأنو (  ي عممية التنبؤ )يعرؼ خطأ التنبؤ أو ما يسمى أيضا بالخطأ ف

 i=1,..tحيث:   ̂       لمظاىرة المدروسة والقيـ المتنبأ بيا، ويعبر عنيا رياضيا بالصيغة التالية: 
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تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ نوعيف مف   1بيا أتمثؿ القيـ المتنب  ̂ القيـ الفعمية لمظاىرة المدروسة،    و

 الخطأ يمكف الوقوع فييما وىما األخطاء العشوائية واألخطاء السببية نوجزىما فيما يمي 

يمكف تفسيرىا أو تحديد وىي تمثؿ األخطاء التي ال  (:Random Errorsاألخطاء العشوائية ) -

أسبابيا وال يمكف لنموذج التنبؤ المستخدـ توقعيا أو تقديرىا بشكؿ مسبؽ، وتكوف نتائج ىذه األخطاء عبارة 

  2عف تناوب عشوائي )زيادة أو نقصاف( بيف القيـ الفعمية والمقدرة خبلؿ فترة التنبؤ

أف القيـ الفعمية لمظاىرة  (: وتتجسد ىذه األخطاء فيCausal Errorsاألخطاء السببية ) -

المدروسة تكوف دائما أعمى مف أرقاـ الطمب المقدرة أو تكوف دائما أقؿ منيا، وىذا النوع مف األخطاء لو 

أسباب كثيرة تتعمؽ سواء بالمستخدـ لنموذج التنبؤ نفسو أو بالنموذج في حد ذاتو مثؿ إىماؿ متغير ما أو 

   3ألسباباستخداـ بيانات غير دقيقو وغيرىا مف ا

 الفرع الثاني: مصادر خطأ التنبؤ

 :4ىناؾ أربعة مصادر محتممة لمخطأ الذي يمكف أف يحدث في التنبؤ العممي ىي كاآلتي

 توقعة كالزالزؿ، اإلشاعات وغيرىا؛حدوث بعض التغيرات العشوائية غير الم -

                                                             
 تـ االعتماد عمى: 1

- Jean-Philippe Rennard, Marc Humbert, Raffi Duymedjian, Simulation, modélisation et décision en pratique, 

Vuibert, Paris-France, 2009, p149.  

-Roger E.Krik, Statistics –An introduction-, Fifth edition, Thomson Wadsworth, USA, 2008, P 162. 
 تـ االعتماد عمى:  2
  27، ص 2772الطبعة األولى، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردف،  تخطيط وتقويم البرامج،مجيد الكرخي،  -
   29، ص 2779مصر،  الدار الجامعية، بحوث العمميات في تخطيط ومراقبة اإلنتاج،محمد صالح الحناوي، محمد توفيؽ ماضي،  -
 : اد عمىتـ االعتم  3
  27ص مرجع سابق، مجيد الكرخي، -
  27، ص 2772الطبعة الثانية، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردف، تخطيط اإلنتاج ومراقبتو، محمد ايبديوي الحسيف،  -
  077، ص 2777 مصر، الدار الجامعية، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية،   4
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بل صادقا في تحديد الخطأ في اختيار العينة أي استخداـ عينة متحيزة ال تمثؿ المجتمع تمثي -

 ؛النموذج الذي سوؼ يستخدـ لمتنبؤ

اسيا التنبؤ بقيـ المتغير لخطأ في تحديد القيـ المستقبمية لممتغيرات التفسيرية التي يتـ عمى أسا -

 التابع؛

عدد و  لخطأ في تعييف النموذج مف حيث درجة خطية العبلقة، عدد المتغيرات التفسيريةا -

 في استخداـ األسموب )خطأ تقني(  معادالت النموذج أي الخطأ

 المطمب الخامس: مؤشرات قياس دقة التنبؤ

تعتبر دقة التنبؤ المقياس األساسي في اختيار طريقة التنبؤ األنسب والحكـ عمى جودة األسموب 

أسموب التنبؤ المطبؽ عمى المقترح أو الدقة في عممية التنبؤ مدى قدرة النموذج بالمستخدـ، حيث يقصد 

، لكف يجب األخذ بعيف االعتبار أنو ال يمكف أف يكوف التنبؤ دقيقا بشكؿ 1إنتاج البيانات المتوفرة إعادة

كمي بؿ ىو ينحرؼ دائما عف القيـ الفعمية لمظاىرة المدروسة وىذا االنحراؼ أو االختبلؼ ىو ما يطمؽ 

يض درجة الخطأ إلى أقؿ عميو خطأ التنبؤ، ورغـ أف ىذا الخطأ يتنبأ بو فإف اليدؼ مف التنبؤ ىو تخف

قيمة قدر اإلمكاف  ويشير الخطأ الواضح في التنبؤ إلى عدـ كفاءة طريقة التنبؤ المستخدمة أو إلى 

  كما تشير دقة التنبؤ إلى كيفية تحقؽ التنبؤات بصورة واقعية 2الحاجة إلى تعديؿ المتغيرات المستخدمة

نما بعد فترة مف الزمف، فكمما كانت التنبؤات والدقة ال يمكف تحديدىا في المحظة التي يتـ فييا  التنبؤ وا 

  3قريبة مف البيانات الفعمية كمما كانت دقة التنبؤ عالية جدا واألخطاء قميمة جدا

                                                             
  797، ص 2772النشر العممي والمطابع، المممكة العربية السعودية، مبادئ التنبؤ اإلداري، عبد الرحمف األحمد العبيد،   1
مقدمة في إدارة الجودة الشاممة لإلنتاج –إدارة الجودة المعاصرة محمد عبد العاؿ النعيمي، راتب جميؿ صويص، غالب جميؿ صويص،   2

  729، ص 2779دار اليازوري لمنشر والتوزيع، األردف، ، -والخدمات والعمميات
  27 ، ص2772 األردف، والتوزيع، لمنشر صفاء دار والعمميات، اإلنتاج إدارة فاخوري، يعقوب ىايؿخيضر كاظـ حمود،   3
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وعميو فإف ىناؾ عدة مقاييس أو معايير يمكف استخداميا لغرض قياس فعالية التنبؤ التي تعتبر 

، وكذا االعتماد عمييا مف أجؿ المقارنة بيف 1)أي درجة الدقة(خطوة ميمة في تقييـ أسموب التنبؤ المعتمد 

 صغيرةالطرؽ واألساليب المستخدمة في التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية حيث أنو كمما كانت قيـ ىذه المعايير 

وبالتالي فإف األسموب الذي يعطي أقؿ قيمة ليذه   2دؿ ذلؾ عمى اقتراب القيـ المتنبأ بيا مف تمؾ الحقيقية

يير ىو األفضؿ بالنسبة لمسمسمة الزمنية المدروسة، وفيما يمي سنحاوؿ إيجاز أىـ ىذه المؤشرات المعا

 وأكثرىا استخداما 

  مؤشر( متوسط الخطأBiais )ME 
 

وىو يعتبر أحد مقاييس الدقة في التنبؤات  (Biais) يعبر مؤشر متوسط الخطأ عف مقياس التحيز

، ويحسب بالصيغة الرياضية 3ة عف تطبيؽ أسموب تنبؤ معيفوىو يعكس متوسط مجموع األخطاء الناجم

 التالية: 

   
∑   
 
   

 
  (تمثؿ طوؿ فترة الدراسةوىي تمثؿ عدد األخطاء )كما  Nحيث  

وبالتالي حتى يكوف أسموب التنبؤ أكثر دقة يجب أف يكوف ىذا المتوسط قريب مف الصفر، 

 يعطي أخطاء كبيرة سواء كانت موجبة أو سالبة  كما أنو مف فاستخداـ أي أسموب تنبؤي يجب أال

 المبلحظ أف استخداـ مؤشر متوسط الخطأ سيسمح بتحديد اتجاه األخطاء حيث نميز ىنا اتجاىيف:

                                                             
  722، ص 2772دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردف،  مدخل إلى إدارة العمميات،نجـ عبود نجـ،   1
جامعة الموصؿ،  المجمة العراقية لمعموم االحصائية، تحسين طريقة التمييد األسي البسيط لمتكين بالسالسل الزمنية،غزواف ىاني محمود،   2

  292، ص 2777، 72، العدد 77العراؽ، المجمد 
 Mean Error  

  722ص مدخل إلى إدارة العمميات، مرجع سابق، نجـ عبود نجـ،   3
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اتجاه موجب لمخطأ: وىذا في حالة كوف متوسط الخطأ موجب وىو يعكس أف أسموب التنبؤ  -

 ب كوف معظـ األخطاء موجبة(؛المعتمد يعطي نتائج متشائمة )وىذا بسب

اتجاه سالب لمخطأ: وىذا في حالة ما إذا كاف متوسط الخطأ سالب فيو بذلؾ يبيف أف أسموب  -

 التنبؤ المعتمد يعطي نتائج متفائمة )أي معظـ األخطاء الناجمة تكوف سالبة(    

يز بيف أسموب التنبؤ يواجو مؤشر متوسط الخطأ مشكمة اخفاء خطأ التنبؤ وبالتالي مشكمة عدـ التمي

الذي ينتج أخطاء صغيرة واألسموب الذي ينتج أخطاء كبيرة، ذلؾ أف القيـ السالبة لمخطأ تمغي القيـ 

  1الموجبة لو

  متوسط مربع األخطاءمؤشر   MSE 
 

يستخدـ مقياس متوسط مربع األخطاء عمى نطاؽ واسع فيو يتجاوز أثر اإلزالة في المقياس السابؽ 

 :3حساب ىذا المؤشر وفؽ الصيغة الرياضية التالية، ويتـ 2لقيـ السالبة لمخطأ لمقيـ الموجبة لوأي إزالة ا

    
∑   

  
   

 
  

العتماد عمى يأخذ ىذا المقياس بعيف االعتبار القيـ السالبة والموجبة لخطأ التنبؤ، وىذا مف خبلؿ ا

عطائيا أىمية كبيرةو حساب مربعات األخطاء، لكف ما يؤخذ عميو ى   4تضخيـ القيـ الكبيرة لمخطأ وا 

                                                             
 عتماد عمى:تـ اال 1
  797، صمرجع سابقعبد الرحمف األحمد العبيد، -

-Jean-François Cordeau, La prévision de la demande, Décembre 2007, p p : 35,36,  article publier sur le site 
www.zencours.hec.ca [consulter le 20/11/2012]. 
 Mean Square Error 

2
  729ص مدخل إلى إدارة العمميات، مرجع سابق، نجـ عبود نجـ،   

3 Mehdi Khashei, Seyed Reza Hejazi, Mehdi Bijari, A new hybrid artificial neural networks and fuzzy 

regression model for time series forecasting, Fuzzy sets and systems, Science direct, Elsevier, London, 

England, Number 159, 2008, p 782. 
4 Jean Philippe Rennard, Marc Humbert, Raffi Duymedjian, OP-CIT, p 149. 

http://www.zencours.hec.ca/
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  التربيعي لمتوسط مربع الخطأمؤشر الجذرRMSE  
 

        وىو يعطى بالعبلقة التالية: المقياس بالخطأ المعياري لمتقديريسمى أيضا ىذا 

 أي أنيا تحسب كما يمي:    √

     √
∑   

  
   

 
  

ىذا المقياس بإلغاء أثر القيـ الكبيرة والتضخيـ الناجـ عمى متوسط مربع الخطأ، كما أننا  يسمح

  1لمحكـ عمى دقة أسموب التنبؤ نختار األسموب الذي يعطي أقؿ قيمة لو

  الخطأ المطمق مؤشر متوسطMAE 

   

مشاىدات يعبر مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ عف مجموع القيـ المطمقة لمخطأ مقسوـ عمى عدد ال

، وىو مف المقاييس الواسعة االنتشار فبدال مف تربيع خطأ التنبؤ لتجاوز مشكمة إزالة القيـ 2لمسمسمة الزمنية

الموجبة لمخطأ لمقيـ السالبة لو كما ىو الحاؿ في المؤشرات السابقة فإنو يتـ استخداـ القيمة المطمقة 

 MADالمتوسط المطمؽ لبلنحراؼ  ، ويطمؽ عميو أيضا3لمخطأ


يتـ حساب ىذا المؤشر وفؽ الصيغة  

 :4الرياضية التالية

    
∑ |  |
 
   

 
  

                                                             
 Root Mean Square Error 
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http://ces.univ-paris1.fr/membre/Jolivaldt/Docs/L1CHA6.pdf [consulter le 20/11/2012]. 
 Mean Absolute Error 

  292ص  مرجع سابق،غزواف ىاني محمود،   2
  729ص مدخل إلى إدارة العمميات، مرجع سابق، نجـ عبود نجـ،   3

 Mean Absolute deviation 
4 Mehdi Khashei, Seyed Reza Hejazi, Mehdi Bijari, OPCIT, P 782. 

http://ces.univ-paris1.fr/membre/Jolivaldt/Docs/L1CHA6.pdf
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عمى متوسط الحجـ الكمي لؤلخطاء الناجـ عف بالتعرؼ  مؤشر متوسط الخطأ المطمؽيسمح 

التنبؤ استخداـ أسموب معيف لمتنبؤ، لكف رغـ االستخداـ الشائع لو إال أنو ال يسمح بالتمييز بيف أسموب 

   1الذي تعطي نتائجو أخطاء صغيرة أو قريبة مف الصفر وبيف األسموب الذي يعطي نتائج أكبر

  الخطأ المطمق النسبيمؤشر متوسطMAPE  
 

يقيس ىذا المؤشر متوسط الخطأ المطمؽ كنسبة مف القيـ الفعمية لمظاىرة المدروسة بدال مف الفترة 

 : 3أ المطمؽ النسبي وفؽ العبلقة الرياضية التاليةويمكف حساب مؤشر متوسط الخط  2الزمنية

      
∑ |

  
  
| 

   

 
 

الحساب وىو تمد عمى استخداـ النسب في يعتبر متوسط الخطأ المطمؽ إحدى المقاييس التي تع

القيـ نو يستخدـ يعتبر أقؿ حساسية لسمـ المعطيات ذلؾ أنو ال يتأثر بشكؿ مفرط بالقيـ المتطرفة، كما أ

   4المطمقة مف أجؿ التخمص مف القيـ السالبة بغرض إعطاء أىمية لنسبة الخطأ مف القيمة الفعمية

وعميو فمف خبلؿ كؿ ما سبؽ يتضح أف لمتنبؤ أىمية كبيرة في دراسة مختمؼ الظواىر وىذا مف 

مجمميا إلى معرفة  خبلؿ مجموعة مف األساليب مف بينيا أساليب السبلسؿ الزمنية التي تيدؼ في

التغيرات التي تطرأ عمى قيـ الظاىرة، ليذا فمف خبلؿ المبحث الموالي سنتطرؽ إلى أىـ المفاىيـ الخاصة 

 بالسبلسؿ الزمنية   

                                                             
1 Jean-François Cordeau, OP-CIT, p 36. 
 Mean Absolute Percent Error 

  729ص مرجع سابق، محمد عبد العاؿ النعيمي، راتب جميؿ صويص، غالب جميؿ صويص،   2
 

مة جامعة بابؿ، جامعة بابؿ، العراؽ، مج ،باستخدام السالسل الزمنية 2010التنبؤ بأسعار النفط العراقي لمعام عبير حسف عمي الجبوري،  3
  97ص ، 2777، 7، العدد 72المجمد 

 تـ االعتماد عمى:4
- Michael J.Baker, Sales forecasting, International Thompson Business Press, Published in The IEBM 

Encyclopedia of Marketing, 1999, p 288. 

- Philippe Jolivaldt, OP-CIT, p 129. 
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 المبحث الثاني: مبادئ أساسية في السالسل الزمنية

يط الضوء نسعى مف خبلؿ ىذا المبحث إلى ابراز أىـ المفاىيـ الخاصة بالسبلسؿ الزمنية وتسم

 عمى أىـ ما يحيط بيا وىذا مف خبلؿ مجموعة مف المطالب 

 المطمب األول: مفيوم السمسمة الزمنية ومركباتيا

نيدؼ مف خبلؿ ىذا المطمب إلى تقديـ مفيوـ لمسمسمة الزمنية وأىدافيا وكذا التعرؼ عمى 

 المركبات المكونة ليا 

 الفرع األول: مفيوم السمسمة الزمنية

عدد مف المشاىدات اإلحصائية تصؼ ظاىرة معينة مع مرور الزمف "ة الزمنية بأنيا تعرؼ السمسم

، أي ىي "عبارة عف 1"أو مجموعة مف المشاىدات التي أخذت عمى فترات زمنية متبلحقة ومتساوية

  2لمبيانات التي تمثؿ حالة الظاىرة المدروسة والتي تتطور عبر الزمف"           تسمسؿ لػػ 

يمكف أيضا تعريؼ السمسمة الزمنية بأنيا "عبارة عف مجموعة مف المشاىدات المرتبة باتجاه واحد 

، 3عبر الزمف، واليدؼ مف تحميؿ السبلسؿ الزمنية ىو دراسة تطور المشاىدات في فترات زمنية محددة"

 ؛4عف سجؿ تاريخي متتاؿ يتـ اعتماده لبناء التنبؤات المستقبمية"فيي عبارة 

 :1و فإف دراسة السمسمة الزمنية يكوف مف أجؿ تحقيؽ عدد مف األىداؼ أىمياوعمي

                                                             
1
    707، ص 2772دار البداية لمنشر والتوزيع، األردف،  مبادئ اإلحصاء،أحمد عبد السميع طبيو،    

2 Subrata Das, Computational business analytics, CRC Press, Taylor &Francis Group, New York, USA, 2014, 

P 229. 
3  Francis X.Diebold, Time series econometrics (a concise course), Department of economics, University of 

Pennsylvania, United State, 2016, P 1. 
   227، ص 2772دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، األردف، األساليب اإلحصائية التطبيقية، عبد الحميد عبد المجيد البمداوي،   4
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استخداـ السمسمة الزمنية لوصؼ المبلمح والسمات الرئيسية لمسمسمة الزمنية وىذا مف أجؿ -

 توضيح تطور الظاىرة المدروسة عبر الزمف؛

الموسمية وبالتالي التعرؼ التعرؼ عمى المكونات الرئيسية لمسمسمة مثؿ االتجاه العاـ التغيرات -

 عمى حركات الصعود والنزوؿ في السمسمة الزمنية؛

كما نيدؼ أيضا مف خبلؿ دراسة السبلسؿ الزمنية إلى تفسير السمسمة الزمنية ويقصد بو توضيح -

وشرح التغيرات التي تحدث في الظاىرة باستخداـ السبلسؿ الزمنية األخرى التي ترتبط بيا أو باستخداـ 

 البيئة المحيطة بالظاىرة؛عوامؿ 

مف بيف أىداؼ دراسة السبلسؿ الزمنية ىو الرقابة والتحكـ في مختمؼ العمميات وىذا مف أجؿ -

 اتخاذ القرارات المناسبة والقياـ بالتعديبلت المناسبة؛

أخيرا يعتبر التنبؤ بالقيـ المستقبمية أىـ ىدؼ مف أىداؼ دراسة وتحميؿ السبلسؿ الزمنية فيو -

  األساسية والنيائي الذي يسعى الباحثيف إليو  اليدؼ

 الفرع الثاني: مركبات السمسمة الزمنية

مف أجؿ دراسة السبلسؿ الزمنية البد مف تحميميا إلى عناصرىا المختمفة لمعرفة مقدار كؿ منيا 

بقيمة واتجاىاتيا وعبلقاتيا ببعضيا البعض حتى يمكف االستفادة منيا مف قبؿ متخذ القرار في التنبؤ 

، فالظواىر االقتصادية بشكؿ عاـ تكوف خاضعة لعدة عوامؿ في آف واحد أي أف 2الظاىرة في المستقبؿ

                                                                                                                                                                                              
الطبعة األولى، مركز النشر العممي، مطابع جامعة الممؾ عبد العزيز،  لمسالسل الزمنية، مقدمة في التحميل الحديثسمير مصطفى شعراوي،   1

 ( 77-77، ص )2777المممكة العربية السعودية، 
دار مجدالوي لمنشر  ،-تطبيقات في منظمات أعمال إنتاجية وخدمية–األساليب االحصائية في اتخاذ القرار حامد الشمرتي، مؤيد الفضؿ،   2

  709، ص 2777ع، األردف، والتوزي
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الظاىرة تحدث فييا متغيرات متعددة وتحميؿ السمسمة الزمنية يقصد بو تحميؿ ىذه التغيرات إلى مكوناتيا 

   1األساسية

ساسية أي أربعة مركبات تؤثر عمييا ومنو فالسمسمة الزمنية يمكف أف تقسـ إلى أربعة عوامؿ أ

 نوضحيا فيما يمي:

لفظ االتجاه العاـ يرتبط باالتجاه الذي تأخذه السمسمة الزمنية : Trend (T)مركبة االتجاه العام  -

خبلؿ فترة طويمة مف الزمف باإلضافة إلى أنو ليس مف الضروري أف يكوف ليذا االتجاه العاـ شكؿ معيف 

امة تعني أف ىناؾ حركة دائمة في اتجاه معيف أعمى أو أسفؿ، وعمى العموـ فإف ثابت ولكف الفكرة الع

االتجاه العاـ ىو التغير التدريجي الذي يظير أثره واضحا بعد تراكمو مدة طويمة ويكوف ضئيبل مف سنة 

   والشكؿ الموالي يوضح أنواع االتجاه العاـ  2ألخرى أو مف شير آلخر

 تجاه العام في السمسمة الزمنية(: مركبة اال 1-2الشكل رقم )

   

اإلحصاء عبد الرحمف بف محمد سميماف أبو عمو، أنور أحمد محمد عبد اهلل، محمود محمد ابراىيـ ىنيدي، المصدر: 
   767، ص 7667الطبعة الثانية،جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، التطبيقي، 

يعكس لفظ الموسـ الوحدات الزمنية التي تكوف أقؿ مف : Seasonal (S)المركبة الموسمية  -

سنة وقد تكوف أسبوعا أو شيرا أو ربع سنوية    إلخ وىي تختمؼ باختبلؼ نوع الظاىرة وظروفيا، 

                                                             
 أكتوبر، 0جامعة  مجمة الساتل،، العقاقير الطبيةصرف تحميل السالسل الزمنية لبيانات أبو القاسـ السنوسي أبو حمرة، كماؿ جبلب الموسوي،   1

  767، ص 2770، ديسمبر 77ليبيا، السنة الثانية، العدد 
  702ص  مرجع سابق،حامد الشمرتي، مؤيد الفضؿ،   2
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فالتغيرات الموسمية تعكس التغيرات التي تحدث بقيمة السمسمة الزمنية بشكؿ متكرر بانتظاـ خبلؿ السنة 

 ي يوضح التغيرات الموسمية التي تكوف في السمسمة الزمنية ، والشكؿ الموال1الواحدة

 (: التغيرات الموسمية في السمسمة الزمنية2-2الشكل رقم )

 

اإلحصاء عبد الرحمف بف محمد سميماف أبو عمو، أنور أحمد محمد عبد اهلل، محمود محمد ابراىيـ ىنيدي، المصدر: 
  767، ص 7667، المممكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،جامعة الممؾ سعودالتطبيقي، 

أو ما يسمى أيضا بالمتغيرات الدورية والتي تحدث عمى فترات : Cyclical (C)المركبة الدورية -

زمنية متباعدة وتكوف أكثر مف سنة وتمتد إلى عشرات السنيف عمى عكس التغيرات الموسمية والتي تحدث 

تمد التغيرات الدورية عمى دورة المعامبلت االقتصادية والتي في فترات زمنية قصيرة أقؿ مف سنة، تع

تختمؼ مف دولة إلى أخرى وفي نفس الدولة تختمؼ مف قطاع إلى آخر  والشكؿ الموالي يظير ىذه 

  2التغيرات في السمسمة الزمنية

 (: التغيرات الدورية في السمسمة الزمنية3-2الشكل رقم )

 

اإلحصاء سميماف أبو عمو، أنور أحمد محمد عبد اهلل، محمود محمد ابراىيـ ىنيدي، عبد الرحمف بف محمد المصدر: 
  767، ص 7667الطبعة الثانية،جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، التطبيقي، 

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
  702ص  مرجع سابق،حامد الشمرتي، مؤيد الفضؿ،  -
  220، ص 2777دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف،  (،1اإلحصاء في العموم اإلدارية والمالية )إحصاء ثائر فيصؿ شاىر،  -
 ( 706-702ص ) مرجع سابق،حامد الشمرتي، مؤيد الفضؿ،   2
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وىي تمثؿ التغيرات التي تحدث عشوائيا في : Irregular (I)المركبة العشوائية أو العرضية -

الزمنية وبشكؿ غير متوقع والتي تنعكس عمى قيـ السمسمة الزمنية المدروسة ولموصوؿ إلى  بيانات السمسمة

  1التأثير العشوائي ينبغي التخمص مف أثر االتجاه العاـ والتأثير الموسمي والدوري

 (: التغيرات العشوائية في السمسمة الزمنية4-2الشكل رقم )

 

اإلحصاء عمو، أنور أحمد محمد عبد اهلل، محمود محمد ابراىيـ ىنيدي،  عبد الرحمف بف محمد سميماف أبوالمصدر: 
  767، ص 7667الطبعة الثانية،جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، التطبيقي، 

 المطمب الثاني: نماذج وصف سموك السمسمة الزمنية

ط مكوناتيا السالفة الذكر أي يتطمب دراسة سموؾ السمسمة الزمنية ووصفيا تحديد العبلقة التي ترب

تحديد النموذج الذي يربط ىذه المكونات، ذلؾ أف النموذج العاـ لمسمسمة الزمنية يفترض أف قيـ السمسمة 

وعميو فإف ىناؾ نموذجيف  Y=f(t,s,c,i)الزمنية دالة في مجموعة العناصر المكونة ليا وفقا لمزمف: 

  2ة الزمنية ىما النموذج الجمعي والنموذج الضربيالعبلقة والتفاعؿ بيف مكونات السمسم لتجسيد

 أو ما يسمى أيضا بالنموذج اإلضافي وىذا ألف كؿ المركبات تدخؿ : النموذج الجمعي

أف قيمة الظاىرة في أي نقطة زمنية ىي حاصؿ جمع المركبات أي  3بشكؿ إضافي في النموذج

يع المركبات متشابية وتشابو وحدة فرضنا أف وحدة قياس جمىذا النموذج إذا  األربعة، ويستعمؿ

                                                             
  222ص بق، مرجع ساثائر فيصؿ شاىر،   1
دراسة –المفاضمة بين نموذج السالسل الزمنية ونموذج االنحدار البسيط في التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة االقتصادية بدر عاشور،   2

معة محمد مذكرة ماجستير في العمـو التجارية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية، جا، -حالة مطاحن الحضنة بالمسيمة
  92، ص 2777/2779بوضياؼ بالمسيمة، الجزائر، 

  769، ص 2772الجزء األوؿ، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، جانفي طرق التنبؤ اإلحصائي، عدناف ماجد عبد الرحمف بري،   3
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( ويحدث ذلؾ أيضا عندما نريد تقدير قيـ المركبات ال نسبيا  عند Y) قياس المشاىدات

استعماؿ ىذا النموذج يجب فرض أف جميع المركبات مستقمة عف بعضيا البعض، بمعنى أف 

ة الموسمية ، كما أف مجموع قيـ المركب1حدوث إحداىا ال يؤثر في حدوث المركبات األخرى

يجب  Y=T+S+C+I  ويأخذ ىذا النموذج الشكؿ التالي: 2عمى مدار السنة مساويا لمصفر

اإلشارة إلى أف المركبة الدورية يتـ إىماليا في السبلسؿ الزمنية القصيرة المدى أو المتوسطة 

ألنيا تحتاج إلى مشاىدات طويمة جدا عمى مدى عدد كبير مف العقود، ليذا يعاد صياغة 

 Y=T+S+Iموذج عمى ىذيف المستوييف كما يمي: الن
3
. 

  :يفترض ىذا النموذج أف السمسمة الزمنية ما ىي إال حاصؿ ضرب النموذج الضربي

عف بعضيا  العوامؿ األربعة المكونة ليا، وبالتالي فإف مكونات ىذا النموذج غير مستقمة

ر الموسمي واألثر ألث، وا4البعض، وفي حالة عدـ وجود أحدىما يتـ التعبير عنو بواحد صحيح

الصيغة الرياضية لمنموذج ىي . والدوري والتغير العشوائي ما ىي إال نسبة مف االتجاه العاـ

، لكف في المدى القصير يمكف نزع المركبة الدورية لتصبح          كما يمي

          : 5الصيغة كما يمي

ذي تخضع لو السمسمة الزمنية نجد أف ىناؾ العديد وعميو فمف أجؿ اختيار وتحديد نوع النموذج ال

مف الطرؽ التي تسمح بالكشؼ عف طبيعة النموذج الذي يعبر عف طبيعة العبلقة التي تربط بيف مكونات 

                                                             
ة عمـو األغذية والزراعة، جامعة الممؾ سعود، مقالة منشورة كمي قسـ االقتصاد الزراعي، ،مقدمة في السالسل الزمنيةعمي إسماعيؿ عبد الصمد،   1

   www.faculty.ksu.sa/2014]11/18[consulter leعمى الموقع االلكتروني  
2 Florin Avram, Séries temporelles : régression, modélisation ARIMA (p,d,q)  et modélisation espace-etat, 2 

Décembre 2012, article publier sur le site http://web.univ-pau.fr/~avram/sertemp/ser.pdf  [consulter le 

30/11/2014]  
  769ص مرجع سابق، عدناف ماجد عبد الرحمف بري،   3
   21، ص مرجع سابق، بدر عاشور 4
مذكرة ماجستير )غير منشورة( في عمـ النفس فرع إحصاء وبحوث، السالسل الزمنية و تطبيقيا في مجال العموم التربوية، نجبلء أكـر مندورة،   5

  27، ص 2776كمية التربية، جامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية، 

http://www.faculty.ksu.sa/
http://web.univ-pau.fr/~avram/sertemp/ser.pdf
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السمسمة الزمنية وتحديد فيما إذا كاف النموذج جمعي أـ ضربي وأىـ ىذه الطرؽ ىي الطريقة التحميمية 

ريقة االنحدارية  وفؽ ىذه الطريقة يتحدد نوع النموذج الذي تخضع لو والتي يطمؽ عمييا أيضا بالط

السمسمة  الزمنية )جمعي أو ضربي( مف خبلؿ حساب المتوسط الحسابي السنوي واالنحراؼ المعياري 

، بعدىا باالعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى يتـ تقدير المعادلة التالية: 1السنوي لمسمسمة الزمنية

 :3، وعميو2وىي تمثؿ عدد السنوات i=1,2,…mحيث   ̅         

 والمتوسط السنوي المعياري االنحراؼتكوف السمسمة الزمنية خاضعة لمنموذج الجمعي إذا كاف  -

 معدوـ أي ليس لو داللة إحصائية؛   وىذا عندما يكوف  الزمف عبر مستقميف السنوي الحسابي

داؿ    تكوف السمسمة الزمنية خاضعة لمنموذج الضربي وىذا عندما يكوف  في الحالة العكسية-

 إحصائيا أي أف ىناؾ ارتباط بيف االنحراؼ المعياري السنوي والمتوسط الحسابي السنوي لمسمسمة الزمنية 

 المطمب الثالث: مفيوم استقرارية وعدم استقرارية السالسل الزمنية العشوائية

لمطمب إلى ابراز خاصية االستقرارية في السبلسؿ الزمنية العشوائية التي نيدؼ مف خبلؿ ىذا ا

في تفسيرىا لمظاىرة في المحظة الحالية عمى تعرؼ عمى أنيا سمسمة زمنية خطية مستقرة تعتمد 

أي أنيا ال تحتوي عمى مركبة اتجاه عاـ  حظات الماضية واألخطاء العشوائية،المتوسطات المرجحة لممبل

ف وجد فإ    4نو يتـ إزالتو لمحصوؿ عمى سمسمة عشوائيةوا 

 

                                                             
1
مذكرة ماجستير في عمـو التسويؽ، كمية ، -ALGALدراسة حالة الشركة الوطنية لأللمنيوم –لمبيعات طرق وأساليب التنبؤ عن اقادري رياض،   

  021، ص 4101/4100عمـو التسيير واالقتصاد، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
  03، ص مرجع سابق، مولود حشماف  2

3
 Agnes Lanoux, Séries chronologiques, cours de master 1,université de Toulouse, France, 2010/2012, p18.  

 تـ االعتماد عمى: 4
 ( 769-767)، ص 2772دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف، طرق االقتصاد القياسي )محاضرات وتطبيقات(، محمد شيخي، -
  777، ص مرجع سابقمولود حشماف، -
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 االستقراريةمفيوم  - 

إلى عدـ وجود نمو لمبيانات عبر الزمف أي عدـ  تشير االستقرارية في السبلسؿ الزمنية العشوائية

وعميو فإننا نقوؿ عف السمسمة الزمنية أنيا مستقرة عبر الزمف إذا كاف المتوسط والتبايف ، 1وجود اتجاه عاـ

، وبالتالي فإنو لمحكـ عمى استقرارية السمسمة الزمنية 2ا التباينات المشتركة ثابتيف ومستقميف عبر الزمفوكذ

 :3البد مف توفر الشروط التالية

(  )  تكوف منتشرة حوؿ وسط حسابي ثابت ال يعتمد عمى الزمف البيانات -   (    )    

(  )   ثبات التبايف عبر الزمف  -     (    )     

(       )   ثبات التباينات المشتركة عبر الزمف  -     (           ) 

ومنو فإف السمسمة الزمنية تكوف غير مستقرة إذا لـ يتحقؽ فييا عمى األقؿ شرط مف الشروط السابقة 

، فدراسة استقرارية البيانات 4في المتوسط أو التبايف أو كمييمافعدـ االستقرارية ينتج غالبا عف التغير 

   5يكتسي أىمية كبيرة في تحميؿ السبلسؿ الزمنية وكذلؾ في إيجاد النموذج الرياضي المناسب ليا

 أنواع السالسل الزمنية غير المستقرة -

 الي:فإف السمسمة الزمنية تأخذ النموذج الت ياعدمدراسة االستقرارية مف  مف أجؿ

                                                             

 1
، جامعة كرببلء، مجمة جامعة كربالء العممية ،في التنبؤ بإنتاج الطاقة الكيربائية MAARIجنكينز-استخدام نماذج بوكسأمؿ عمي غافؿ،  

  762، ص 2777، 2، العدد 77العراؽ، المجمد 
2
 Badi H.Baltagi, Econometrics, Fourth edition, Springer, Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2008, P 356. 

الجزء الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، تصاد القياسي )دراسة نظرية مدعمة بأمثمة وتمارين(، مدخل لنظرية االقتومي صالح،  3
  707، ص 7666

استخدام النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة االنتاجية لممؤسسة دراسة حالة الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير الصناعات يوسؼ بركاف،   4
، 2776-2772مذكرة ماجستير في عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ، الجزائر، ، -ميمة-المترابطة بفرجيوة

  27ص 
جامعة الموصؿ،  المجمة العراقية لمعموم اإلحصائية، التنبؤ والتمييد لمسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق،فاضؿ عباس الطائي،   5

  779ص  ،2777(، -اإلحصاء والمعموماتية-)عدد خاص بوقائع المؤتمر العممي الثاني لمرياضيات 70، العدد 77 المجمدالعراؽ، 
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  ومنو فالسبلسؿ الزمنية 1تمثؿ الزمف المقاس تسمسميا tتمثؿ التشويش األبيض لمخطأ و    حيث 

 :2الغير مستقمة يمكف أف تأخذ احدى النموذجيف التالييف

ية غير مستقرة ليا معادلة وىي عبارة عف سبلسؿ زمن :TS (trend stationary)النوع األوؿ :-

و           حيث              وتكوف صيغتيا كما يمي:  اتجاه عاـ تحديدي،

جعؿ ىذا النوع مف النماذج مستقر مف خبلؿ طرح القيمة الحقيقية مف القيمة المقدرة ، ويمكف     

 تخداـ طريقة المربعات الصغرى الناتجة عف تقدير معالـ النموذج السابؽ باس

وىي عبارة عف سبلسؿ زمنية غير مستقرة ذات  DS (Difference stationary)8النوع الثاني: -

لوحدة مرة واحدة عمى األقؿ، وبالتالي فتطبيؽ الفروقات عمى ىذا اتجاه عاـ عشوائي وتتميز بوجود جذر ا

فإف السمسمة الزمنية يمكف أف تتبع احدى  مستقرة، ووفؽ ىذا النموذجالنوع مف السبلسؿ سيجعميا 

 النموذجيف التالييف:

  نموذجDS ( بدوف مشتقة أي نموذج سير عشوائي صافيPure random walk :)

وبالتالي فالنموذج يأخذ                وفؽ ىذا النموذج يكوف لدينا 

 ؛           الصيغة التالية: 

  نموذجDS  ( بمشتقة ثابتة أي نموذج سير عشوائي بمشتقةRandom walk with 

drift ومنو فالنموذج يكوف كما                (: في ىذا النموذج فإف
                                                             

1 Damodar N. Gujarati, Dawn C.Porter, Basic econometrics, Fifth edition, McGraw-Hill/Irwin, McGraw-Hill 

Companies, New York, America, 2009, p 745. 
 تماد عمى:تـ االع  2
دراسة تطبيقية عمى أعداد تالميذ الصف األول من -في تحميل السالسل الزمنية والتنبؤ Jenkins-Boxمنيجية عثماف نقار، منذر العواد،  -

، ص 2777، 77، العدد 20المجمد  سوريا، جامعة دمشؽ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية،  ،-التعميم األساسي في سوريا
726    

-Damodar N. Gujarati, Dawn C.Porter, OPCIT, p 745. 
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مف الجدير بالذكر ىنا أف االتجاه العاـ ىو اتجاه عاـ               يمي: 

 عشوائي 

 الخطية ARIMAنماذج  المطمب الرابع:

ىما أوؿ مف قدما واقترحا نماذج االنحدار الذاتي  G.Jenkins & G.Boxيعتبر العالماف 

( في مجاؿ تحميؿ السبلسؿ الزمنية وذلؾ في كتابيما الشيير ARIMAوالمتوسطات المتحركة التكاممية )

Time Series Analysis : Forecasting&Control  ب طريقة وقد بينا في ىذا الكتا 7607عاـ

، كما أف ىذه النماذج 1التطبيؽ العممي ليذه النماذج في مختمؼ المجاالت االقتصادية وغير االقتصادية

تمتمؾ تأثير واسع عمى نظرية وتطبيؽ نماذج تحميؿ السبلسؿ الزمنية والتنبؤ، مع اإلشارة إلى أنو في 

ـ المستقبمية لممتغير المدروس يمكف إذا كانت السبلسؿ الزمنية المعدلة مستقرة فإف القي  ARIMAنماذج 

  وبالتالي فيي تعتمد في صياغتيا 2التنبؤ بيا مف خبلؿ االرتباط الخطي لمقيـ الماضية واألخطاء الماضية

 :3عمى ثبلث أجزاء ىي كاآلتي

 (؛Autoregressive Model) ARنموذج االنحدار الذاتي -

 ؛MA (Moving Average Model)نموذج المتوسط المتحرؾ -

 ARMA (Autoregressive Movingنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة -

Average Models التي تعتبر حالة خاصة مف نماذج )ARIMA  
                                                             

1
 تـ االعتماد عمى:  
  77ص مرجع سابق، أسامة ربيع أميف سميماف،  -

- Robert H.Shumway, David S.Stoffer, Time series analysis and its applications with R examples, Third 

edition, Springer, USA, 2011, P 2. 
2 Guisheng Zhang, Xindong Zhang, Hongyinping Feng, Forecasting financial time series using a methodology 

based on autoregressive integrated moving average and Taylor expansion, Expert Systems, Wiley 

Publishing Ltd, United states, Number 5, Vol 33, October 2016, P 502. 
   776ص مرجع سابق، باسـ شميبو مسمـ، سعد عبيد جميؿ، أحمد سعد فاضؿ،   3
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 p   [AR(p)] نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة-

عندما تكوف كؿ قيمة مف  AR(p)أي النموذج  pيسمى نموذج االنحدار الذاتي مف الدرجة 

الزمنية عبارة عف ارتباط خطي لمقيـ السابقة لنفس السمسمة بمعنى أف المشاىدات الحالية لمظاىرة  السمسمة

 Akaikeتجريبيا باالعتماد عمى بعض المعايير مثؿ معيار  P، وتحدد قيـ 1تعبر مف خبلؿ قيميا السابقة

information criterion،2  3ويعبر عنيا رياضيا كما يمي: 

                              

 ىي مشاىدات السمسمة الزمنية؛   : 4أفمع العمـ 

 
 
 ؛رتبة االنحدار الذاتي مثؿت P مع العمـ أفمعالـ االنحدار الذاتي  ىي         

 q [MA(q)]نموذج المتوسط المتحرك من الدرجة -

( كدالة لمقيـ الماضية لمخطأ، والدالة ytكوف المتغير المستقؿ )نموذج المتوسط المتحرؾ يعبر عف 

مف أجؿ  ytىي عبارة عف متوسط متحرؾ لمقيـ الماضية لمخطأ التي يمكف أف تضاؼ إلى متوسط 

)أي الظاىرة المدروسة(، البد مف اإلشارة إلى أنو  ytالحصوؿ عمى متوسط متحرؾ لمقيـ الماضية لممتغير 

  أي بصيغة q  5نقوؿ بأف النموذج ىو متوسط متحرؾ مف الدرجة    اضية لػػ قيـ م qعند استخداـ 

                                                             
1
 Dominique Desbois, Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins : L’utilisation de modèles 

ARIMA avec SPSS, Revue Modulad, Société française de statistiques , France , Numéro 33, 2005, P 3. 
2 Damodar Gujarati, OPCIT, P 268. 
3  Ross Ihaka, Time series Analysis, University of Auckland, Auckland, New Zealand, United states, April 14, 

2005, P 21. 
4
 Dominique Desbois, OP-CIT, P 3. 

5  A.H.Studenmund, Using econometrics –a practical guide-, Fifth edition, Pearson Addison Wesley, Boston, 

United states,  without year, p 526. 
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ىو عبارة عف ارتباط خطي  q(  مف الدرجة MAأخرى فإنو يمكف القوؿ بأف نموذج المتوسط المتحرؾ )

 :2ويعبر عنو رياضيا كما يمي 1الماضية لو qلمتشويش األبيض الحالي وقيـ 

                              

 وىي تعبر عف قيـ أي مشاىدات السمسمة الزمنية لمظاىرة المدروسة؛   : 3حيث

 تمثؿ رتب األوساط المتحركة  qمعالـ النموذج حيث وىي            

 [ARMA (p,q)] (النماذج المختمطة) نماذج االنحدار الذاتي واألوساط المتحركة -

في بعض الظواىر ال يمكف التعبير عف السمسمة الزمنية بصيغة االنحدار الذاتي فقط أو بصيغة 

نما يمكف التعبير عنيا بواسطة نموذج يدمج االنحدار الذاتي والمتوسطات  المتوسطات المتحركة فقط وا 

  ARMA(p,q)ج ، يطمؽ عميو نموذ4المتحركة أي ىو نموذج مركب يحتوي عمى خصائص النموذجيف

 : 5الصيغة التاليةبيكتب  المستقر وىو

                                                     

                                                             
1
  Paul S.P.Cowpertwait, Andrew V.Metcalfe, Introductory time series with R, Springer Science+Business 

Media LLC, New York, USA, 2009, P 122.  
2
 Régis Bourbonnais, Econométrie, 3eme édition, Dunod, France, 2000, p237. 

  760 ، صمرجع سابقغافؿ، عمي أمؿ   3
4
استخدام السالسل الزمنية لمتنبؤ بإنتاجية الصمغ العربي في سوق محاصيل األبيض لمفترة أبو ذر يوسؼ عمي أحمد، عادؿ موسى يونس،   
  227جامعة الدلنج، السوداف ،العدد الخامس عشر، ص  موم واآلداب،مجمة البحث العممي لمع (،1960-2012)

 تـ االعتماد عمى:  5
-Jack Johnston, John Dinardo, Méthodes économétriques, 4eme

 édition, Economica, France, 1999, P 209.  

- Nikolaos Dritsakis, Paraskevi Klazoglou, Forecasting unemployment rate in USA using Box-Jenkins 

methodology, International Journal of Economics and financial issues, Vol 8, issue 1, 2018, p 11. 
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وبالتالي فإف  MA (q)= ARMA (0,q) وكذلؾ AR(p)=ARMA(p,0)مف الجدير بالذكر أف 

MA (q) و AR (p)  تعتبراف حالتيف خاصتيف مفARMA (p,q)
يعتبر  ARMA، كما أف نموذج 1 

)نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاممية( عندما تكوف  ARIMAحالة خاصة مف نماذج 

الفروؽ تساوي صفر أي بمعنى توجد استقرارية بالمتوسط فيذه النماذج مكونة مف مركبتيف ىما االنحدار 

  2( وىو رمز التكامؿIلمتوسطات المتحركة باإلضافة إلى الفروؽ والتي يرمز ليا بالرمز )الذاتي وا

وعميو فمف خبلؿ ما سبؽ ذكره في ىذا المبحث يتضح أنو مف أجؿ دراسة تطور أي ظاىرة وفيميا 

تـ ذلؾ وفؽ ال بد مف دراسة التطور التاريخي لسمسمتيا الزمنية بيدؼ نمذجتيا والتنبؤ بقيميا المستقبمية، وي

 الموضحة في المبحث الموالي  Box-Jenkinsأساليب مختمفة مف بينيا وأشيرىا نذكر منيجية 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ى ورقة مقدمة إل ،بعض االختبارات المعدلة لمالءمة النماذج لمسمسمة الزمنية المناخية في العراق"عبد المجيد حمزة الناصر، أحبلـ أحمد جعة، "  1

، 2776نوفمبر  2-2المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني حوؿ: ال تنمية بدوف إحصاء، جامعة سرت، الجماىيرية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى، 
  722ص 

  776ص  مرجع سابق،باسـ شميبو مسمـ، سعد عبيد جميؿ، أحمد سعد فاضؿ،   2
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 كأداة لمتنبؤ Box-Jenkinsالمبحث الثالث: استخدام منيجية 

نمذجة السبلسؿ الزمنية الخطية والتنبؤ بقيميا المستقبمية وىي إنى  Box-Jenkinsتيدؼ منيجية 

التالية: مرحمة التعرؼ، مرحمة التقدير، مرحمة االختبار وأخيرا مرحمة التنبؤ، ليذا فمف  تتـ وفؽ المراحؿ

  خبلؿ ىذا المبحث سنقوـ بتعريؼ ىذه المنيجية والتعرؼ عمى مراحؿ تطبيقيا 

 Box-Jenkinsالمطمب األول: تعريف منيجية 

حميؿ السبلسؿ منيجية ذات صدى كبير واستخداـ واسع في ت Box-Jenkinsتعتبر منيجية 

، فأوؿ مف وضع ىذه 1الزمنية ذلؾ أنيا تعكس سموؾ السمسمة الزمنية سواء كانت موسمية أو غير موسمية

وىذا خبلؿ سنوات السبعينات فيي  M.JENKINS & GEORGE.O.BOXالطريقة ىما العالماف 

ا أنو مف أجؿ تطبيقيا مف بيف الطرؽ التنبؤية الميتمة باستخبلص المركبات الجوىرية لمسمسمة الزمنية كم

مشاىدة فما فوؽ كما أنيا تستوجب امتبلؾ الباحث القدرة عمى الكشؼ  22يجب أف تتوفر السمسة عف 

عمى استخداـ نماذج  Box-Jenkins  تعتمد منيجية 2عف النموذج المناسب والمبلئـ لمسمسمة الزمنية

ARMA  العامة بأشكاليا المختمفة حيث يعد العالمافBox و Jenkins  أوؿ مف حدد كيفية استخداـ

، فاليدؼ األساسي مف منيجية 3ىذه النماذج كما وضعا طرائؽ كفؤة لحسابيا باستخداـ الحاسب اآللي

  4واستخداميا في التنبؤ ARIMA(p,d,q)بوكس جنكنز ىو إيجاد النماذج المبلئمة مف نماذج 

                                                             
1 Hazim M.Gorgess, Raghad Ibrahim, Time series forecasting by using Box-Jenkins Models, Ibn El-Haitham 

Jour.for Pure & 1ppl.Sci, Iraq: Faculty of education sclence pure (Ibn Alhaitham) , Vol 26, 2013, p 340. 

 
 2010لمفترة بين شير جانفي  دراسة تحميمية تنبؤية لحجم إنتاج مؤسسة مدبغة اليضاب العميا بالجمفةمختار حميدة، بف سميماف يحي،  2

كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة زياف عاشور بالجمفة،  مجمة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية، ،2013وشير ديسمبر 
  02ص  ،2777األوؿ، مارس الجزائر، العدد 

ألساليب االحصائية لمتنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية في المممكة العربية استخدام بعض اخمود موسى عمراف، ريساف عبد االماـ زعبلف،   3
  206، ص 2772، 26الثامف، العدد  جامعة البصرة، العراؽ، المجمدمجمة العموم االقتصادية، السعودية، 

4 Christian francq, Jean-Michel Zakoian, GARCH Models structure, statistical inference and financial 

applications, first publication, John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom, 2010, P 5. 
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 :1ة مراحؿ ىي كاآلتيأربع وفؽ تـي Box-Jenkins منيجية مف الجدير بالذكر أف تطبيؽ

مف خبلؿ ىذه المرحمة يتـ تحديد درجة النموذج المناسب لمسمسمة الزمنية وأىـ  :التعرف مرحمة -

 األساليب التي يتـ االعتماد عمييا في ىذه المرحمة ىي دالة االرتباط الذاتي والجزئي؛

منيجية ىي مرحمة تقدير في المرحمة الثانية مف مراحؿ ىذه ال )تقدير المعالم(: التقدير مرحمة -

 معالـ النماذج المختارة؛

في ىذه المرحمة يتـ التأكد مف أف النموذج المختار ىو النموذج المبلئـ وىذا  :االختبار مرحمة-

باختبار فيما إذا كانت بواقي التقدير عبارة عف تشويش أبيض أـ ال، حيث إذا كانت بواقي التقدير عبارة 

ذا كاف العكس فبلبد مف اإلعادة مف جديد،  ليذا يطمؽ عمى عف تشويش أبيض نقبؿ النموذ ج المختار وا 

 بأنيا عممية تكرارية؛ Box-Jenkinsمنيجية 

  ىو التأكد مف األداء الجيد لمتنبؤ ARIMA: آخر اختبار لنجاح نموذج التنبؤ مرحمة وأخيرا -

 السبلسؿ الزمنية  في نمذجة Box-Jenkinsوالشكؿ الموالي يوضح المراحؿ السابقة لمنيجية 

 

 

 

 

                                                             
 : تـ االعتماد عمى 1

- Khadeega Abd Al-Zahra, Khulood Moosa, Basil H.Jasim, A comparative study of forecasting the electrical 

demand in Basra city using Box-Jenkins and Modern Intelligent techniques, Iraqi Journal for Electrical 

and Electronic Engineering, Basrah university, Iraq, vol 11, no 1, 2015, p 116. 

-Damodar Gujarati, OPCIT, P 268. 
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 Box-Jenkins(: مراحل تطبيق منيجية 5-2الشكل رقم )

 المرحمة األولى:
 مرحمة التعرف

 تحضير البيانات 
يتـ ىنا دراسة استقرارية السمسمة الزمنية وجعميا مستقرة في حالة -

 كوف السمسمة غير مستقرة

 

  

 اختيار النموذج 
( ودالة ACFاالرتباط الذاتي ) يتـ ىنا دراسة وتقييـ دالة-

 ( لمبيانات؛PACFاالرتباط الذاتي الجزئي )
 التعرؼ عمى النماذج المحتممة والمناسبة لمبيانات-

   

 المرحمة الثانية:
 مرحمة التقدير

 التقدير 
 يتـ تقدير معالـ النماذج المقترحة؛-
 اختيار أحسف نموذج مبلئـ مف خبلؿ معايير مناسبة-

   

 لمرحمة الثالثة:ا
 مرحمة االختبار

 فحص النموذج 
 يتـ فحص دالة االرتباط الذاتي والجزئي لتقدير سموؾ األخطاء؛-
 تحديد المناطؽ التي يكوف فييا النموذج غير مبلئـ؛-
اختبار فيما إذا كاف النموذج المقدر يتوافؽ مع مواصفات -

 السمسمة األصمية 
 لالنموذج مقبو                  

 المرحمة الرابعة:
 مرحمة التنبؤ

 التنبؤ 
 استخداـ النموذج مف أجؿ التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمسمسمة الزمنية

 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى:المصدر: 
Nikolaos Dritsakis, Paraskevi Klazoglou, Forecasting unemployment rate in USA using 

Box-Jenkins methodology, International Journal of Economics and financial issues, Vol 8, 

issue 1, 2018, p 11. 

ول
مقب
ير 
 غ
ذج
مو
الن
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 وعميو فمف خبلؿ المطالب الموالية سنحاوؿ التعرؼ عمى ىذه المراحؿ كؿ عمى حدى  

 : مرحمة التعرفالمطمب الثاني

راحؿ ىذه ومشتقاتيا وأولى مرحمة مف م ARMAعمى نماذج  Box-Jenkinsتعتمد منيجية 

المنيجية ىي مرحمة التعرؼ التي تعتمد عمى دراسة االرتباط الذاتي والجزئي وكشؼ االرتباط الذاتي وىذا 

( لمسبلسؿ الزمنية PACF( ودالة االرتباط الذاتي الجزئي )ACFمف خبلؿ تحميؿ دالة االرتباط الذاتي )

السابؽ يتـ دراسة استقرارية السمسمة  ، وعميو فمف خبلؿ ىذه المرحمة كما أوضحنا في الشكؿ 1المستقرة

 وىذا مف أجؿ تحويميا إلى سمسمة مستقرة وكذا تحديد النموذج المناسب ليا 

 الفرع األول: دراسة استقرارية السمسمة الزمنية

تفترض معظـ الدراسات التطبيقية االقتصادية التي تستخدـ بيانات سمسمة زمنية أف ىذه السمسمة 

مب السبلسؿ الزمنية الخاصة بالحياة االقتصادية تتصؼ بعدـ االستقرار نتيجة عدـ مستقرة في حيف أف أغ

استقرار الظروؼ المحيطة، ويمكف الحكـ عمى استقرارية السمسمة مف عدميا مف خبلؿ رسـ انتشار 

(، ويرجع عدـ PACF( ودالة االرتباط الذاتي الجزئي )ACFالسمسمة الزمنية ودالة االرتباط الذاتي )

تقرارية ألحد األسباب التالية: وجود اتجاه عاـ، وجود تقمبات موسمية أو عدـ استقرار التبايف والوسط االس

الحسابي، كما يقصد باالستقرارية مف الناحية االحصائية بأف يكوف الوسط الحسابي والتبايف لمسمسمة 

  2الزمنية ثابتيف

                                                             
1 Nessrine Hamzaoui, Boutheina Regaieg, The long memory behavior of the EUR/USD foreward premium, 

International journal of economics and financial issues, university Adana- Meresin yolu uzeri,Turkey, Vol 7, 

issue 3, 2017, p 438.  
الك الطاقة الكيربائية في استخدام نماذج السالسل الزمنية الموسمية لمتنبؤ باستيناظـ عبد اهلل عبد المحمدي، سعدية عبد الكريـ طعمو،   2

 ( 20-29، ص )2777، 0، العدد 2جامعة األنبار، العراؽ، المجمد مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية واالدارية،  مدينة الفموجة،
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نو يتـ القياـ باختبار الجذر الوحدوي وىذا مف كما أنو باإلضافة إلى دالة االرتباط الذاتي والجزئي فإ

 أجؿ دراسة االستقرارية في السمسمة 

 ( تحميل دالة االرتباط الذاتيACF  )( ودالة االرتباط الذاتي الجزئيPACF) 

عف االرتباط البسيط بيف المتغير في فترة زمنية معينة ونفس  ACFدالة االرتباط الذاتي تعبز 

فيي تمثؿ العبلقة بيف قيـ متتالية  PACFدالة االرتباط الذاتي الجزئي اابقة، أمالمتغير في الفترات الس

، أي أف معامؿ االرتباط 1ىلمتغير ما خبلؿ فترتيف زمنيتيف مختمفتيف مع افتراض ثبات الفترات األخر 

غير الذي يقع بعد حذؼ تأثير المت        الذاتي الجزئي يقيس قوة االرتباط الخطي بيف المتغيريف 

  2أي بافتراض ثبات ىذا المتغير     بينيما وىو 

 : 3فإننا نحصؿ عمى الصيغة الرياضية التالية  ̂ وبتقدير معامؿ االرتباط الذاتي 

 ̂  
∑ (    ̅)(      ̅) 
     

∑ (    ̅)  
   

  

الزمنية فإنو يتـ االعتماد عمى اختبار المعنوية  ومنو فمف أجؿ الحكـ عمى استقرارية السمسمة

 :4االحصائية لمعامؿ االرتباط كما يمي

{
        
        

  

المحسوبة  tوعميو فمف أجؿ اختبار الفرضيتيف السابقتيف فإنو يتـ االعتماد إما عمى قيمة إحصائية 

إذا كاف معامؿ االرتباط ينتمي إلى مجاؿ الثقة ظة فيما ومقارنتيا مع تمؾ المجدولة أو مف خبلؿ مبلح

                                                             

-0082لممدة ) ARIMAالتنبؤ االقتصادي بالمساحات المزروعة بمحصول الحنطة في العراق باستخدام نماذج فايؽ جزاع ياسيف،  1 
  9، ص 2777، 6، العدد 2العراؽ، المجمد  جامعة االنبار،مجمة األنبار لمعموم الزراعية،  (،2015

  729، ص مرجع سابقسمير مصطفى شعراوي،   2
  729ص  مرجع سابق،مولود حشماف،   3

4 Régis Bourbonnais, OP-CIT,  P 224. 
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⁄        المعرؼ بالصيغة الرياضية التالية   
 

√ 
⁄   حيث   ىي حجـ  nو        

αعند مستوى معنوية فإف السمسمة الزمنية تكوف مستقرة العينة، ومنو  إذا كاف معامؿ االرتباط       

  1ليس لو معنوية إحصائية والعكس صحيح أي أنو يساوي الصفر وبالتاليؿ الثقة ينتمي إلى مجا

 مفيوم اختبار الجذر الوحدوي 

جاء اختبار الجذر الوحدوي لتدعيـ دالة االرتباط الذاتي الكمية في تحديد طبيعة عدـ استقرار 

ا بيدؼ تفادي مشكمة التقدير السمسمة الزمنية ومحاولة اختيار الطريقة األنسب إلزالة عدـ االستقرار وىذ

، ويعتمد اختبار الجذر الوحدوي عمى اختبار 2المزيؼ والمحافظة عمى خصائص االختبارات االحصائية

 :3الفرضيتيف التاليتيف

{
       

    | |   
  

̂ يمثؿ الجذر الوحدوي ويحسب بالعبلقة التالية:     حيث:   
∑       
 
   

∑     
  

   

  

 : ىي فرضية عدـ االستقرار           

وعميو فإف ىذا االختبار يسمى باختبار الجذر الوحدوي ألنو تحت الفرضية الصفرية نجد أف 

، وبالتالي فمف أجؿ قبوؿ أو رفض الفرضية الصفرية فإف 4االرتباط الخطي لديو جذر يساوي إلى الواحد

  المطور Dickey-Fuller اختبارو البسيط   Dickey-Fullerارات أىميا اختبار ىناؾ العديد مف االختب

 

                                                             
1
 Régis Bourbonnais, OP-CIT,  P P 224-225. 

2
   272ص  مرجع سابق،حشماف،  مولود  

3
 William W.S. Wei, Time series analysis univariate and multivariate methods, second edition, Pearson 

education Inc, USA, 2006, p 189. 
4 Roman Kozhan, Financial econometrics-with Eviews, Ventus Publishing APS, toun, 2010, P 70. 
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  اختبارDickey-Fuller البسيط (DF) 

بالكشؼ عف وجود جذر وحدوي في و اختبار يسمح 0757 سنة Fullerو Dickeyقدـ العالماف 

أجؿ ىذا الغرض قدـ  ، ومف2بمعرفة إذا كانت السمسمة الزمنية مستقرة أـ ال ، وييتـ1السمسمة الزمنية

 :3العالماف ثبلث نماذج لبلختبار كما يمي

 ؛7نموذج االنحدار الذاتي مف الدرجة              (:  77النموذج األوؿ )-

 نموذج االنحدار الذاتي بوجود الثابت؛               (:  72النموذج الثاني )-

 نموذج االنحدار الذاتي مع اتجاه عاـ                  (:  77النموذج الثالث )-

ومف أجؿ إجراء ىذا االختبار فإنو يتـ االعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى لتقدير النماذج 

 :4الثبلث السابقة التي يصبح شكميا كما يمي

              (:  77النموذج األوؿ )-

                 (: 72ني )النموذج الثا-

                    (: 77النموذج الثالث )-

 :1وبالتالي تأخذ فرضيات االختبار الشكؿ التالي      مع 

                                                             
1
 Richard Harris, robert Sollis, Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons Ltd, 

England, 2003, p 42. 
2
 Hélène Hamisultane, Econometrie des series temporelles, p4, article publier sur le site http://helene-

hamisultane.voila.net/travaux/SERIES_TEMPORELLE.pdf [consulter le 23/11/2014]. 
3 Régis Bourbounnais , Econométrie –cours et exercices corrigés, 9eme édition, Dunod, Paris-France, 2015, P 

249. 
 اد عمى:تـ االعتم  4

- R.Carter Hill, William E.Griffiths, Guay C.Lim, Principles of econometrics, Fourth edition, John Wiley & 

Sons,Inc, United States of America, 2011, P (484-485). 

- Sandrine Lardic, Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica, 

France, 2002, p 132. 

http://helene-hamisultane.voila.net/travaux/SERIES_TEMPORELLE.pdf
http://helene-hamisultane.voila.net/travaux/SERIES_TEMPORELLE.pdf
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{
       
       

  

أي فرضية عدـ  وعميو فإف الفرضية الصفرية ىي فرضية وجود الجذر الوحدوي بالسمسمة الزمنية

االستقرار، واالعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى يسمح بتقدير معامبلت النماذج الثبلث السابقة 

ومف ثـ مقارنتيا بتمؾ المجدولة فإذا كانت المحسوبة أكبر مف  ̂  والحصوؿ عمى القيمة المحسوبة 

، أي أنو إذا تـ قبوؿ 2ي أنيا غير مستقرةالمجدولة نقوؿ أف السمسمة الزمنية تحتوي عمى الجذر الوحدوي أ

  3الفرضية الصفرية في احدى النماذج الثبلث السابقة فإف السمسمة الزمنية غير مستقرة

  اختبارDickey-Fuller المطور (ADF) 

-Dickeyبتطوير اختبارىما السابؽ وأطمقا عميو اسـ اختبار  Fullerو  Dickeyقاـ العالماف 

Fuller المطور (Augmented Dickey-Fuller وىذا راجع لمبلحظتيما بأنو )ارتباط وجود حالة في 

في النماذج السابقة عبارة عف صدمات    ذلؾ أف  االعتبار عيف في يأخذ ال فيذا األخطاء بيف ذاتي

، مف الجدير بالذكر أف فرضيات ىذا االختبار لـ تتغير  بؿ بقيت نفس الفرضيات 4عشوائية افتراضا

أي أف قبوؿ الفرضية الصفرية يعني وجود جذر وحدوي وبالتالي السمسمة غير مستقرة والبد مف  السابقة

 :6  يعتمد ىذا االختبار المطور عمى تقدير النماذج الثبلثة التالية5حساب الفروؽ والعكس صحيح

∑          (: 72النموذج )-          
 
       

                                                                                                                                                                                              
1
  276، ص مرجع سابقشيخي محمد،   

2
تطبيق األساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة االقتصادية )دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمصناعات بف عوالي حناف،   

ية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية، كم، ORSIMالميكانيكية ولواحقيا 
  72، ص 2770/2772الجزائر، 

3
 Régis Bourbounnais, OPCIT, P 249. 

4
  277، ص مرجع سابقشيخي محمد،   

5
 Dominick Salvatore, Derrick reagle, Theory and problems of statistics and econometrics, second edition, 

Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill, United Sates of America, 2002, P 246. 
6 Régis Bourbonnais, OP-CIT, p 232. 
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∑          (: 77)النموذج -          
 
         

∑          (: 79النموذج )-          
 
            

بعد الحكـ عمى استقرارية السمسمة الزمنية مف عدميا مف خبلؿ ما سبؽ وفي حالة التأكد مف عدـ 

ف جعؿ السمسمة الزمنية مستقرة، ومف بيف األساليب المستخدمة في تثبيت استقرارية االستقرارية ال بد م

 :1السمسمة الزمنية ما يمي

 :مف أىـ التحويبلت المستخدمة في تثبيت تبايف السمسمة الزمنية ىي  في حالة عدم ثبات التبيان

تربيعي ليا أو الحصوؿ عمى الموغاريتـ الطبيعي لبيانات السمسمة أو الحصوؿ عمى الجذر ال

 مقموب البيانات؛

 :مف الطرؽ المستخدمة لمتخمص مف االتجاه العاـ: في حالة وجود اتجاه عام 

طريقة االنحدار الخطي في تقدير االتجاه العاـ ثـ عزلو والتعامؿ مع البواقي كسمسمة  (7

 ؛detrendingزمنية مستقرة وتسمى ىذه العممية 

قيـ المشاىدات مف بعضيا البعض لفترات طريقة الفروؽ وتقتضي ىذه الطريقة طرح  (2

( مف الفروؽ لمتخمص مف االتجاه العاـ dابطاء معينة، وقد يمجأ الباحث إلى تطبيؽ )

 لمحصوؿ عمى سمسمة زمنية مستقرة 

 :لتجريد السمسمة الزمنية مف العنصر الموسمي تستخدـ طريقة الفرؽ  في حالة الموسمية

لؾ بطرح القيـ مف بعضيا البعض حسب فترات ( وذseasonal differencingالموسمي )

 اإلبطاء المتسقة مع نوع البيانات 

                                                             
  20ص مرجع سابق، ناظـ عبد اهلل عبد المحمدي، سعدية عبد الكريـ طعمو،   1
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 الثاني: تحديد درجة النماذج المالئمة الفرع 

مف اإلشارة إلى أف التنبؤ الجيد يعتمد عمى إيجاد النموذج المبلئـ لمسمسمة المدروسة خبلؿ فترة البد 

حصوؿ عمى سبلسؿ مستقرة مف خبلؿ المرحمة السابقة زمنية محددة، ليذا فمف خبلؿ ىذه المرحمة وبعد ال

يتـ االعتماد عمى مبلحظة دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي وىذا مف أجؿ تحديد النماذج 

 ARIMA(p,I,q)الخطية المبلئمة أي تحديد خصائص نموذج 
، ونقصد بذلؾ التعرؼ عمى قيمة كؿ 1

مف أجميا تؤوؿ معامبلت دالة القيمة األخيرة التي  ف خبلؿ معرفةم qحيث تحدد قيمة  qو   pمف 

فيي تعبر عف القيمة األخيرة التي مف أجميا تكوف جميع  pإلى الصفر أما قيمة  (ACF) االرتباط الذاتي

  2مساوية لمصفر (PACF) معامبلت دالة االرتباط الذاتي الجزئي

ودالة االرتباط  (ACF)ف دالة االرتباط الذاتي والجدوؿ الموالي يوضح كيفية االعتماد عمى كؿ م

 :3في تشخيص النموذج أو النماذج المبلئمة كما يمي (PACF)الذاتي الجزئي 

 

 

 

 

                                                             
1
 Chris Chatfield, Time-series forecasting, Chapman&Hall/CRC, United States of America, 2000, P 98. 

  9، ص رجع سابقفايؽ جزاع ياسيف، ـ  2
 تـ االعتماد عمى:  3
Box)-السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيم في المممكة العربية السعودية باستخدام منيجية بوكس جينكنز تحميؿ حمد بف عبد اهلل الغناـ، -

Jenkins method)،  70المممكة العربية السعودية، المجمد  جامعة الممؾ عبد العزيز، ،-االقتصاد واإلدارة -العزيزمجمة جامعة الممك عبد ،
  77، ص 2777، 2العدد 

  762، ص مرجع سابقأمؿ عمي غافؿ، -
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 (: كيفية تشخيص النموذج1-2الجدول )

 (PACF)دالة االرتباط الذاتي الجزئي (ACF)دالة االرتباط الذاتي النموذج

AR(p) تضاؤؿ تدريجي لمصفر أو متذبذب 
وجميع القيـ  pبلحظ نتؤ خبلؿ التباطؤ ن

 األخرى لممعامبلت منعدمة

MA(q) 

وجود نتؤ موجب أو سالب عند التباطؤ 
q  لممعامبلت داخؿ  األخرىوباقي القيـ

 مجاؿ الثقة أي منعدمة
 تضاؤل تذريجي أو متذبذب

ARMA(p,q) 
تضاؤؿ تدريجي سواء مباشر أو متذبذب 

 qبداية مف التباطؤ 
ي مباشر أو متذبذب بداية تضاؤؿ تدريج

 pمف التباطؤ 
تحميل السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيم في المممكة العربية السعودية باستخدام ، حمد بف عبد اهلل الغناـالمصدر: 

، جامعة الممؾ -االقتصاد واإلدارة -مجمة جامعة الممك عبد العزيز ،Jenkins method)-(Boxمنيجية بوكس جينكنز 

  77 ص  2777 ،2، العدد 70المممكة العربية السعودية، المجمد  ،عزيزعبد ال

  : مرحمة  التقديرالمطمب الثالث

    1تتـ في ىذه المرحمة تقدير معالـ النماذج المحددة في المرحمة السابقة وبعدىا المفاضمة بينيـ

 AR(p)طريقة تقدير نموذج  -

ر معممات نموذج االنحدار الذاتي نذكر منيا ىناؾ العديد مف الطرؽ المستخدمة مف أجؿ تقدي

لدينا النموذج و  الطريقة األكثر استخداما وىي طريقة المربعات الصغرى أو كما يسمى الطريقة االنحدارية

AR(p) 
2

8 

                                 

 : 1المصفوفي كما يمي يمكف إعادة كتابة الصيغة السابقة بالشكؿ

                                                             
1 Johannes Tshepiso Tsoku, Nonofo Phukuntsi, Daniel Metsileng, Gold sales forecasting: the Box-Jenkins 

methodology, Virtus nterpress, Risk governance & control: financial market & institutions, Volume 7, issue 1, 

winter 2017, p 55. 
  227، ص مرجع سابقشيخي محمد،  2
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        يمكف اختصارىا في الشكؿ التالي: 

وعميو فإنو بتطبيؽ طريقة المربعات الصغرى العادية فإننا نحصؿ عمى الصيغة المصفوفية 

̂   لممقدرات كما يمي:  (   )        2 

  MA(q)  و ARMA(q,p)تقدير نموذج طرق  -

أكثر تعقيد مف النماذج االنحدارية كونيا MA(q) و  ARMA(q,p)تعد طريقة التقدير لنماذج 

ية في المعالـ مف جية وعدـ مشاىدة متغير األخطاء مف جية أخرى  فيدؼ التقدير ىنا ىو غير خط

أو قسـ ، ARMA(q,p)تحديد معالـ القسـ االنحداري وقسـ المتوسطات المتحركة معا في حالة 

 MA(q)لوحدىا في حالة نموذج  المتوسطات المتحركة
3  

 المفاضمة بين النماذج المقدرة 

بتقدير النماذج فإنو البد مف المفاضمة بينيـ وىذا يكوف باالعتماد عمى معيار ومنو بعد القياـ 

AKAIKE، ومعيار Shwarz  وأخيرا معيار  Hannan-Quinn  ويكوف االختيار عمى أساس النموذج

 الذي يعطي أقؿ قيمة ليذه المعايير 

                                                                                                                                                                                              
  227ص  مرجع سابق،شيخي محمد،   1
 المرجع نفسو   2
  777، ص مرجع سابقمولود حشماف،   3
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معيار عاـ في باقتراح  AKAIKEلقد قاـ العالـ الياباني   AKAIKE)AIC( (86367)معيار -

وىو يستخدـ في  Akaike’s Information Criterion (AIC)تطوير ونمذجة السبلسؿ الزمنية يدعى 

، وبالتالي فيو مف 1تشخيص رتب نماذج السبلسؿ الزمنية وكذا استخدامو في مجاالت احصائية أخرى

ار النموذج المبلئـ لمسمسمة بيف المعايير التي يتـ االعتماد عمييا في المقارنة بيف النماذج أي في اختي

 :3   ويعطى ىذا المعيار الذي يعتبر األكثر استعماال وفؽ العبلقة التالية2الزمنية

     ̂    ( (
   

 
))  

 :4حيث

 ̂  
∑  

 

 
قولية العظمى ويكوف ىذا بقسمة مربعات : تمثؿ تبايف البواقي المحسوب بطريقة المع 

 عمى عدد المشاىدات فقط؛ البواقي

(p+q يشير إلى عدد معالـ النموذج وليس مجموع درجتي النموذج ) 

 :5فإنو يأخذ الصيغة التالية يعند إعادة صياغة النموذج وفؽ الشكؿ الموغاريتم

      ( ̂ )  ( (
   

 
))  

                                                             
1
استخدام أساليب السالسل الزمنية لمعالجة االختالفات الموسمية في الرقم القياسي لسعر ىيثـ حسوف ماجد،  عبد المطيؼ حسف شوماف،  

  797، ص 2777، 02، العدد 76كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، المجمد مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، المستيمك، 
2 Paul S.P.Cowpertwait, Andrew V.Metcalfe, OPCIT, P106. 

  277، ص مرجع سابقشيخي محمد،   3
  277ص  المرجع نفسو،  4
جامعة الموصؿ، العراؽ،  مجمة التربية والعمم، ،التنبؤ بمبيعات السكر في معمل الموصل باستخدام معيار اكياكيمناىؿ دانياؿ عبد األحد،   5

  779، ص 2777، 7، العدد22المجمد 
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tion Criterion Schwarz Informaيدعى ىذا المعيار بػػػػ   Shwarz (86467)معيار -

(SIC)  كما يعرؼ أيضا بمعيارBIC   وىو اختصار لػػػػBayesian Information Criterion
1 ،

 :2ليأخذ ىذا المعيار الصيغة الرياضية التاليةديؿ المعيار السابؽ قاـ بتع  Shwarzحيث نجد أف 

       ̂  
(   )

 
  ( )  

 :3حسب ىذا المعيار وفؽ العبلقة التاليةي Quinn-Hannan(1979:)معيار -

  (   )    ( ̂ )  (   ) 
     

   

الذي يحقؽ أقؿ قيمة ليذا ويكوف النموذج األفضؿ حسب ىذا المعيار ىو ذلؾ     حيث: 

 المعيار 

 االختبار أو : مرحمة الفحص المطمب الرابع

وىي   Box-Jenkinsي ثالث مرحمة مف مراحؿ منيجية بعد مرحمة التقدير السالفة الذكر تأت

تشخيص  Box-Jenkinsمرحمة التشخيص أو االختبار حيث تستمـز استراتيجية بناء نموذج وفؽ منيجية 

مدى مبلئمة النموذج المتحصؿ عميو والتأكد مف قبولو نيائيا، كما أنو يجب أف تكوف مربعات البواقي أقؿ 

Rما يمكف و
2

مف الجدير بالذكر أف التأكد مف المبلئمة الشاممة لمنموذج المتحصؿ عميو أكبر ما يمكف   

يكوف مف خبلؿ اختبار معنوية معالـ النموذج كؿ عمى حدا وكذا تحميؿ بواقي التقدير وىذا مف أجؿ التأكد 

   وفيما يمي شرح ليذه االختبارات  4مف كونيا عبارة عف تشويش أبيض

                                                             
1
 Robert H.Shumway, David S.Stoffer, OPCIT, P 53. 

2
مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، دراسة اقتصادية وقياسية لظاىرة التضخم في الجزائر، سعيد ىتيات،   

  796، ص 2777/2779، -ورقمة-جامعة قاصدي مرباح
3
  272، ص مرجع سابقشيخي محمد،   

4 Robert A.Yaffee, Monnie McGee, Introduction to time series analysis and forecasting (with application of 

SAS and SPSS), Academic Press INC, New York, USA, without year, P (208-211). 
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  اختبار معنوية معالم النموذج 

يقصد باختبار معنوية النموذج اختبار فيما إذا كانت معامبلت النموذج تختمؼ معنويا عف الصفر 

 t (testأي اختبار فيما إذا كانت المعالـ دالة احصائيا أـ ال، ونعتمد مف أجؿ ىذا الغرض عمى اختبار 

de student) ا إذا كاف النموذج يحتوي والذي يطبؽ بالطريقة العادية والمألوفة، وبالتالي فإنو في حالة م

الذي ليس  MAأو  ARعمى معامؿ ليس لو داللة احصائية فإنو البد مف حذفو أي حذؼ رتبة النموذج 

عادة صياغة النموذج بدونو لو داللة إحصائية   1وا 

 )تحميل البواقي )اختبار بواقي التقدير 

بولة فإنو يجب التأكد أيضا مف بعد التأكد مف أف النموذج كاف مناسبا لبيانات السمسمة ومعالمو مق

وذلؾ  ARMA(p,q)القبوؿ النيائي لو مف خبلؿ تحميؿ البواقي أي بواقي التقدير الناجمة عف نموذج 

  وعميو نعتمد في اختبار البواقي عمى اختبار استقبللية 2بالتأكد مف كونيا عبارة عف تشويش أبيض

  واستقرارية البواقي وكذا التوزيع الطبيعي لمبواقي 

  اختبار استقرارية البواقي-

نختبر استقرارية البواقي مف خبلؿ االعتماد عمى اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامبلت االرتباط 

 الذاتي لمربعات البواقي، حيث تكوف سمسمة مربعات البواقي مستقرة أي التبايف الشرطي لؤلخطاء متجانس 

 

                                                             
1
 Régis Bourbonnais, OP-CIT, p 244. 

2 Douglas C.Montgomery, Cheryl L.Jennings, Murat Kulahci, Introduction to time series analysis and 

forecasting, John Wiley & Sons INC publication, United states of America, 2008, P 266. 
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كما يمكف االعتماد أيضا  ،1الثقةعات البواقي داخؿ مجاؿ كانت معامبلت االرتباط الذاتي الكمية لمرب إذا

  2لمتجانس ARCHفي ىذا االختبار عمى اختبار 

 اختبار استقبللية البواقي-

مف أجؿ اختبار استقبللية البواقي فإننا نعتمد عمى اختبار دالة االرتباط الذاتي حيث نقوـ بحساب 

إذا كانت معامبلت االرتباط داخؿ مجاؿ الثقة أـ ال، ذلؾ  ورسـ منحنى دالة االرتباط الذاتي ومبلحظة فيما

فيذا يعني أنو ليس ليا داللة إحصائية أي أف ىناؾ استقبللية  أنو إذا كانت المعامبلت داخؿ مجاؿ الثقة

التي  Durbin Watson  كما يمكف أيضا االعتماد إما عمى اختبار 3بيف األخطاء والعكس صحيح

 Ljungو  Box et Pierceلذاتي مف الدرجة األولى أو االعتماد عمى اختبار تسمح باكتشاؼ االرتباط ا

et Box 4الذي يسمح باختبار مجموع االرتباطات الذاتية لمبواقي  

 اختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي-

مف أجؿ اختبار فيما إذا كانت البواقي تخضع لمتوزيع الطبيعي أـ ال نعتمد عمى إحصائية 

Jarque-Bera تي بدورىا تعتمد عمى معامميف ىما: معامؿ التفرطح الو(K) Kurtosis  ومعامؿ

 : 5كما يمي فالذيف يكتباSkewness  (S)التناظر

  
*
 

 
∑ (    )  
   +

 

*
 

 
∑ (    )  
   +

      

                                                             
1
  222، ص مرجع سابقشيخي محمد،  

2
 Régis Bourbonnais, OP-CIT, p 263. 

، ص 2772الطبعة الثالثة، الدار الجامعية، مصر، لقياسي بين النظرية والتطبيق، الحديث في: االقتصاد اعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  3
077  

4 Régis Bourbonnais, OP-CIT, p 263. 
  277، ص مرجع سابقشيخي محمد،   5
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∑ (    ) 
   

 

*
 

 
∑ (    )  
   +

      

 Jarque-Beraىي المتوسط الحسابي لمسمسمة الزمنية المستقرة، ومنو تحسب إحصائية  mحيث: 

   كما يمي: 
 

 
   

 

  
 2بدرجة حرية    ويتـ مقارنتيا مع القيمة المجدولة لػػػ   (    )

، تصاغ الفرضية 1كبر مف المجدولة فإننا نرفض التوزيع الطبيعيفإذا كانت المحسوبة أ αوبنسبة معنوية 

 :2الصفرية ليذا االختبار كما يمي

      
  ⁄

       

 : مرحمة التنبؤلمطمب الخامسا

تعتبر مرحمة التنبؤ آخر مرحمة مف مراحؿ منيجية بوكس جنكنز وأىميا، فاليدؼ مف ىذه المرحمة 

ذج النيائي الذي يمثؿ الظاىرة المدروسة أي السمسمة الزمنية المدروسة )وىذا بعد ىو االعتماد عمى النمو 

المرور بالمراحؿ السابقة( مف أجؿ إيجاد قيميا المستقبمية أي التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمظاىرة )السمسمة 

   وىنا نميز نوعيف واضحييف مف التنبؤ:3الزمنية(

 توليد التنبؤ بالقيمة الموالية فقط؛أيف يتـ تنبؤ بخطوة واحدة لألمام  -

 خطوة إلى األماـ  k,..…,1,2,3والتي تسمح بإعطاء تنبؤات لػػ  تنبؤ بعدة خطوات لألمام -

                                                             
   227، ص مرجع سابقشيخي محمد،   1
   227المرجع نفسو، ص   2
جينكنز لمتنبؤ بإنتاجية العمل في مصنع اسمنت عمران في -تخدام أسموب بوكساسعصاـ حسيف البياتي، فؤاد عبده إسماعيؿ المخبلفي،   3

  77، ص 2770، 79، العدد العراؽالجامعة المستنصرية، مجمة اإلدارة واالقتصاد،  ،القطاع الصناعي اليمني
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كما أف العديد مف البحوث بينت أف منيجية بوكس جنكنز ىي التي أعطت نماذج أكثر دقة وىذا 

ذي ينتج عنو خطأ صغيرا جدا وتبايف أقؿ ما باالعتماد عمى معايير الدقة، فالتنبؤ األمثؿ ىو التنبؤ ال

  1يمكف

 المطمب السادس: مميزات وعيوب منيجية بوكس جنكنز

تعتبر منيجية بوكس جنكنز مف أىـ األساليب الحديثة لتحميؿ السبلسؿ الزمنية وىذا لما تتمتع بو 

 :2نوجز أىميا فيما يمي مميزاتمف 

بؤ منظـ وشامؿ وموثوؽ بو ذلؾ أنيا تقدـ حموال تعتبر منيجية بوكس جنكنز أسموب نمذجة وتن -

شاممة لجميع مراحؿ تحميؿ السبلسؿ الزمنية ابتداًء مف اختيار النموذج األولي المبلئـ إلى غاية التنبؤ 

 بالقيـ المستقبمية؛

ال  تفترض المنيجية االستقبلؿ بيف مشاىدات السمسمة بؿ ىي تستغؿ أنماط االرتباط الكامنة في -

التي تتميز بقوتيا وثرائيا وقدرتيا  ARMAالمتاحة في نمذجة البيانات مف خبلؿ عائمة نماذج  البيانات

عمى عكس أنماط الكثير مف السبلسؿ الزمنية التي نصادفيا في التطبيقات العممية مما يؤدي إلى 

 الحصوؿ عمى تنبؤات متسقة إحصائيا؛

 افية لتطبيقيا؛تعطي المنيجية تنبؤات دقيقة إذا توفرت البيانات الك-

                                                             
1
 تـ االعتماد عمى:  
  77ص  ،مرجع سابقعصاـ حسيف البياتي، فؤاد عبده إسماعيؿ المخبلفي،  -

-Johannes Tshepiso Tsoku, Nonofo Phukuntsi, Daniel Metsileng, OPCIT, p 56. 
 ( 707-779ص ) مرجع سابق،سمير مصطفى شعراوي،   2
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أخيرا مف بيف األسباب التي تشجع استخداـ منيجية بوكس جنكنز ىو توافر آليات حسابية تتميز -

بالكفاءة العالية باإلضافة إلى توافر العديد مف الحـز االحصائية القادرة عمى تنفيذ جميع مراحؿ التحميؿ 

 طبيقي وىو البرنامج الذي سنعتمد عميو في الجانب الت Eviews 8مثؿ 

رغـ المميزات التي تتمتع بيا منيجية بوكس جنكنز واالستخداـ الواسع ليا إال أف ىناؾ مجموعة 

 : 1التي تعاني منيا نوجزىا كما يمي العيوب مف

تحتاج منيجية بوكس جنكنز في تطبيقيا إلى ميارات وخبرات شخصية مف نوع خاص وىذا ما قد -

في اختيار النموذج المبلئـ لمبيانات وىذا ما جعؿ البعض يعتبرىا ال يتوفر في الكثير مف الباحثيف خاصة 

 نوعا مف العمـ والفف معا؛

ما يعاب عمى ىذه المنيجية أنيا تحتاج في تنفيذىا إلى كـ كبير مف الحسابات المعقدة التي ال -

 يمكف تنفيذىا إال بواسطة جياز الكمبيوتر؛

ة بوكس جنكنز ىو صعوبة تحديث النتائج عنما أخيرا يمكف القوؿ أف أىـ ما يعاب عمى منيجي-

تتوافر بيانات جديدة، ذلؾ أنو عندما تتوفر مشاىدة جديدة يجب تكرار كؿ مراحؿ التحميؿ مرة أخرى لمتنبؤ 

بالمشاىدات المستقبمية وىذا ما يجعؿ استخداـ ىذه المنيجية عادة ما يكوف أكثر تكمفة مف الطرؽ 

 األخرى 

ف نمذجة السبلسؿ الزمنية والتنبؤ بقيميا المستقبمية ال تعتمد فقط عمى منيجية البد مف اإلشارة إلى أ

Box-Jenkins   نما ىناؾ العديد مف األساليب مف بينيا الشبكات العصبية االصطناعية التي أخذت  وا 

                                                             
 ( 772-770ص ) مرجع سابق،سمير مصطفى شعراوي،   1
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حيز كبير مف االىتماـ في اآلونة األخيرة مف قبؿ الباحثيف، ومف خبلؿ المبحث الموالي سنحاوؿ عرض 

 ـ المفاىيـ الخاصة بيا أى
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 المبحث الرابع: فمسفة الشبكات العصبية االصطناعية

مف خبلؿ ىذا المبحث سنحاوؿ تقديـ تعريؼ لمشبكات العصبية االصطناعية وكذا أىـ المحطات 

التاريخية التي مر بيا ظيورىا ونشأتيا وغيرىا مف العناصر التي سنوضحيا مف خبلؿ مطالب ىذا 

 بحث الم

 المطمب األول: التطور التاريخي لمشبكات العصبية االصطناعية

مر تطور الشبكات العصبية االصطناعية بتاريخ طويؿ وحافؿ مف المحطات والتي تزامنت في 

، حيث يرجع ظيور نظاـ الشبكات العصبية 1الوقت ذاتو مع تاريخ تطور البرمجة االلكترونية لمحاسوب

الذيف أظيرا  Walter Pittsو  Warren McCullochـ وىذا بأعماؿ 7627االصطناعية إلى سنوات 

( أو منطقية arithmétiqueبأنو باالعتماد عمى ىذه الشبكات يمكننا حساب أي دالة حسابية )

(logique،) ( أما التطبيؽ الحقيقيconcrète)  لمشبكات العصبية االصطناعية كاف في نياية سنوات

عمى شبكة البرسبتروف، وبالتالي فالشبكات العصبية  Frank Rosenblattوىذا بأعماؿ  7677

االصطناعية ىي أسموب منبثؽ مف الذكاء االصطناعي الذي يستعمؿ عادة في العموـ التطبيقية 

ـ كأسموب كمي 7667)البيولوجيا، الفيزياء  (، ودخؿ ىذا التطبيؽ في مجاؿ المالية في بداية سنوات 

الصطناعية تتسـ بحداثة تطبيقاتيا في المجاالت اإلدارية ذلؾ أنو منذ بداية ، فالشبكات العصبية ا2لمتنبؤ

ـ انتشر استخداـ ىذه الشبكات في كثير مف التطبيقات الخاصة بالعموـ اإلدارية واتجيت 7667سنة 

                                                             
1
 David Kriesel, A brief introduction to Neural network, electronic book published in: 

http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks, p 9. 
2
 Boujelbene Younès, Khemakhem Sihem, Prévision du risque de crédit : une étude comparative entre 

l’analyse discriminante et l’approche neuronale, 4101, p (4-5), publier sur : http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00905199 [consulter le 15/07/2017]. 

http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905199
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905199
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العديد مف الدراسات واألبحاث إلى االعتماد عمى نماذج الشبكات العصبية االصطناعية باعتبارىا أداة 

  1ومبلئمة لمتحميؿ والتقدير والتنبؤ بالمخاطر المختمفة التي تواجو المؤسسة ميمة

وعميو فإنو يمكف إيجاز أىـ المحطات التاريخية لظيور وتطور الشبكات العصبية االصطناعية فيما 

 :2يمي

  قاـ كؿ مف  م 1943عاـMcculloch &Pitts  بوضع أوؿ نموذج رياضي لمنيروف

 الحدية؛الذي أدخؿ فكرة الدالة 

  ـ قاـ  1949عاـHebb  بتطوير نظاـ رياضي لمتعمـ لمشبكات العصبية والذي يحمؿ

اسـ التعميـ الييبيائي، وتعتبر نظرية التعمـ ىذه مف األساسيات التي استخدمت لتطوير 

 الشبكات بعد ذلؾ؛

  ـ قاـ  1957عاـRosenblatt  بتطوير نموذجMcculloch &Pitts  لمنيروف وذلؾ

طبلؽ اسـ عنصر اإلدراؾ العصبي عميو ودراسة النماذج ذات بإضافة نظر  ية التعمـ وا 

الطبقتيف والثبلث طبقات المكونة مف عناصر اإلدراؾ، واقترح نظرية عناصر اإلدراؾ 

المجمعة والتي تؤدي إلى ضبط األوزاف بيف المدخؿ والناتج طبقا لقيـ الخطأ ولكنو لـ 

 الطبقة الخفية؛يتوصؿ إلى طريقة رياضية واضحة لتعميـ 

                                                             
كمية العمـو أبعاد اقتصادية،  مجمة تصادية،دور الذكاء االصطناعي في التوقع والتحميل الكمي لممخاطر في المؤسسة االقبوزيدي لمجد،   1

 ( 270-279، ص )2779، جواف 7، العدد 9المجمد ، االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر
 لمواقع المستقبمية اآلفاق راسةد في ودورىا االقتصادي، التنبؤ في العصبية الشبكة ونماذج العشوائية العمميات استخداماتعدالة العجاؿ،   2

 العمـو كمية مطبقة، كمية تقنيات تخصص االقتصادية، العمـو في دكتوراه شيادة لنيؿ أطروحة بالجزائر، الصناعية لممؤسسة والتسويقي التقني
 ( 92-97، ص )2777-2777، الجزائر وىراف، جامعة التجارية، والعمـو التسيير عمـو االقتصادية
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  قاـWidrow  ـ باقتراح شبكات عصبية شبيية بعناصر اإلدراؾ أطمؽ عمييا  1959عاـ

اسـ العناصر الخطية المتكيفة ذاتيا والتي تقوـ بضبط وتعديؿ األوزاف بيف طبقة المدخؿ 

ـ تـ إثبات أف ىذا الفرؽ  1960والناتج طبقا لمفرؽ بيف المطموب والمحسوب، وفي عاـ 

 قيمة صغرى عند شروط معينة؛يصؿ إلى 

  تعتبر أبحاثStephen Grossberg  ـ مف أىـ األعمدة التي ساىمت في  1964سنة

تطوير نظـ الشبكات العصبية االصطناعية المتكيفة حيث قاـ بإنشاء مركز لمنظـ 

االنضباطية المتكيفة بجامعة بوسطف، وحاوؿ تصميـ شبكات عصبية قادرة عمى التنظيـ 

 زاف الذاتي والقدرة الذاتية عمى تغيير المقياس وذلؾ لمعمؿ في الزمف الحقيقي؛الذاتي واالت

  ـ  1971عاـKohnen  عمى دراسة الذاكرة الترابطية الخطية والتي تحتاج إلى متجيات

خطية حرة حيث تقوـ بخزف أنسب المتجيات والتي غالبا ما تكوف غير خطية وقد أطمؽ 

 المثمى؛عمييا الذاكرة الترابطية الخطية 

  اشتغؿCooper  ـ منذ السبعينات بدراسة النمذجة لمشبكات العصبية ثـ قاـ  1973عاـ

( إلنتاج شبكات عصبية عمى المستوى التجاري حيث تـ 7602بإنشاء مجموعة نستور )

 استخداـ كؿ مف نظرية الطاقة المنخفضة لكولوـ والشبكات المطورة؛

  ـ قاـ  1976عاـHopfield & Tank  النقطة المستقرة لمشبكات العصبية ذات بتحديد

القضباف المتقاطعة ولقد تـ بناء النموذج عمى تعريؼ الطاقة المسماة طاقة ليبنوؼ وذلؾ 

 باالستعاضة عف القياـ بوضع الحؿ لمجموعة مف المعادالت الديناميكية البلخطية؛
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  ـ أوضح  1993عاـRefens تيا كيؼ تستطيع الشبكات العصبية والتي يمكف تغذي

معدالت ىذا التغير في المستقبؿ وذلؾ بيوميا بالتغيير في معدالت أسعار العمبلت أف تتنبأ 

بناًء عمى التغيرات السابقة، كما يجري استخداميا في التعرؼ والتنبؤ بالدورات االقتصادية 

 واتجاه ىذه االقتصاديات عمى المستوى العالمي؛

  ـ قاـ  1993عاـRene Biewald ة مبلحية باستخداـ ىذه الشبكات بتطوير أنظم

مثؿ ييمكنيا تفادي العقبات أثناء المبلحة في األماكف الضيقة وذلؾ مف خبلؿ إنساف آلي 

 الشبكة العصبية التي تـ تغذيتيا مف قبؿ العمود الفقري ليذا النظاـ؛

  يعتبر التعرؼ والتنبؤ :21ـ إلى العقد األوؿ مف القرف  1994عمماء آخروف خبلؿ الفترة 

االقتصادي أىـ التطبيقات لمشبكات العصبية االصطناعية حيث يمكف تدريب وتعميـ ىذه 

الشبكات عمى التعرؼ عمى أشكاؿ معينة لمشبكة وذلؾ بتغذيتيا بسبلسؿ زمنية لمظاىرة 

المراد دراستيا مما يجعميا تتعرؼ عمى آفاقيا المستقبمية أوتوماتيكيا حتى في وجود المركبة 

 العشوائية  

 االصطناعية وفمسفتيا: مفيوم الشبكات العصبية الثانيطمب الم

 الحاسوب عمى المعتمدة النظـ لتطوير المبذولة الجيود عف عبارة بأنو االصطناعي الذكاء يعرؼ

 مف كالبشر تتصرؼ أف يمكف والتي اإلنساني العقؿ بو يقوـ ما تحاكي بوظائؼ القياـ عمى القدرة إلعطائو

دارية، مادية ميمات انجاز مغات،ال لتعمـ القابمية حيث  ومضاىاة باإلحساس، المدركة المعدات استخداـ وا 

 أي متعددة مجاالت االصطناعي لمذكاء فإف وعميو ؛1التفكير عمى والقدرة لمقرار اتخاذه في اإلنساف خبرة

                                                             
 ماد عمى:تـ االعت  1
  792ص  ،2777 األردف، والتوزيع، لمنشر الحامد دار الثالثة، الطبعة ،-إداري منظور– اإلدارية المعمومات نظم النجار، جمعو فايز -
  779ص  ،2777 األردف، والتوزيع، لمنشر المعتز دار األولى، الطبعة المعمومات، وتكنولوجيا المعرفة إدارة مسمـ، حسف اهلل عبد -
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 قاتوتطبي حصر يمكف وبالتالي المختمفة والنظرية العممية الحقوؿ مف العديد في يطبؽ أف يمكف أنو

 الواقع خمؽ مثؿ( )Natural interface application) البينية الواجية تطبيقات: يمي كما الرئيسية

 حيث مف اآللة أداء تحسيف مثؿ( )Applications of robotics) الذكية اآلالت تطبيقات ،(االفتراضي

( Cognitive science application) االدراكي العمـ تطبيقات ،(والممموس المحسوس المرئي، اإلدراؾ

 مثؿ( Computer science application) الحاسوب عمـ تطبيقات وأخيرا( المضبب المنطؽ) مثؿ

  1االصطناعية العصبية الشبكات

وعميو تعتبر الشبكات العصبية االصطناعية أحد فروع الذكاء االصطناعي الذي ييتـ ببنية 

 عمـ واالستنتاج وخزف ومعالجة المعمومات والمعرفةوظائؼ الدماغ وقدراتو األصمية في التفكير والتو 

تعريفيا بأنيا ذلؾ الفرع مف عموـ الحاسوب الذي يمكف بواسطتو )تطبيقات عمـ الحاسوب(، وبالتالي يمكف 

تصميـ برامج لمحاسبات تحاكي أسموب الذكاء االنساني لكي يتمكف الحاسوب مف أداء بعض المياـ بدال 

بالذكر أف ىناؾ اختبلؼ في آراء الباحثيف حوؿ العبلقة بيف أساليب الذكاء  ، لكف الجدير2مف االنساف

االصطناعي والشبكات العصبية االصطناعية فمنيـ مف يرى أف الشبكات العصبية االصطناعية ال تعتبر 

 مف فروع الذكاء االصطناعي وذلؾ لعدـ اعتمادىا عمى أساسيات ىذا العمـ كما أنيا ال تحمؿ الخواص

                                                             
 ( 796-792ص )مرجع سابق، يز جمعو النجار، فا  1
 تـ االعتماد عمى:  2
التنبؤ باستخدام الدمج بين الشبكات العصبية االصطناعية ونماذج بوكس البيومي عوض عوض طاقية، الشيماء إبراىيـ السيد الوصيفي،  -

  2ص  ،2772، 72 ، العدد79ة، مصر، المجمد المجمة المصرية لمدراسات التجارية، جامعة المنصور  ، (،وجينكينز )دراسة تطبيقية
  796ص مرجع سابق، فايز جمعو النجار، -
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لو وبالتالي فإنيا مكممة لمذكاء االصطناعي وخصوصا في مجاالت اكتساب المعارؼ واالستدالؿ  العامة

  1والتعمـ اآللي

تعرؼ الشبكات العصبية عمى أنيا مجموعة مف العناصر الييكمية المتشابية والتي تدعى 

صبونات البيولوجية عصبونات )أو خبليا( مرتبطة فيما بينيا لتشكؿ النظاـ العصبي لمفقاريات، ليذا فالع

كانت مصدر إلياـ إليجاد عصبونات اصطناعية وبالتالي كاف مف الضروري محاكاة عناصر العصبونات 

  والشكؿ الموالي يوضح ذلؾ 2البيولوجية مع نظيرتيا االصطناعية

 مناظرة بين العصبون البيولوجي والعصبون االصطناعي (:6-2رقم )الشكل 

 
 Koffi Yao Blaise, Ahoussi Kouassi Ernest, Kouassi Amani Michel, Kouassiالمصدر: 

Application des réseaux de Ouattra, Kpangui Loukou Christophe, Biemi Jean, 

neurones formels pour la prévision des débits mensuels du Bandama blanc à la 

L’ENS d’Abijan,   Afrique Science, station de Tortiya (Nord de la cote d’ivoire),

Cote d’ivoire, 10(3), 2014, p138. 

                                                             
"دراسة تحميمية مقارنة ألساليب مساعدة القرار وأثرىا عمى نفعية االتصاالت الخارجية لمينة أماؿ محمد محمد عوض، يسرى أميف سامي،   1

عشر حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة، كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة  ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي الحاديالمراجعة"، 
  92، ص 2772أفريؿ  29-27الزيتونة األردنية، األردف، 

2
 Koffi Yao Blaise, Ahoussi Kouassi Ernest, Kouassi Amani Michel, Kouassi Ouattra, Kpangui Loukou 

Christophe, Biemi Jean, Application des réseaux de neurones formels pour la prévision des débits mensuels 

du Bandama blanc à la station de Tortiya (Nord de la cote d’ivoire), Afrique Science, L’ENS d’Abijan,  

Cote d’ivoire, 10(3), 2014, p137. 
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وبالتالي فإف الشبكات العصبية االصطناعية تعرؼ أيضا عمى أنيا العمـ الذي ييتـ بدراسة أنظمة 

الضبط واالتصاالت في الكائنات الحية بغية صنع نموذج شبيو بالعقؿ البشري، ومنو فيي عبارة عف 

اغ البشري في ، وىي تتشابو مع الدم 1تراكيب حسابية تمت صياغتيا باالعتماد عمى الخبليا البيولوجية

أنيا تكتسب المعرفة بالتدريب وتخزف ىذه المعرفة باستخداـ قوى وصؿ داخؿ العصبونات تسمى األوزاف 

  2التشابكية

كما تعرؼ الشبكات العصبية االصطناعية بأنيا نظاـ معالجة لممعمومات لو مميزات أداء معينة 

عبلقات بيف المتغيرات بشكؿ يختمؼ عف بأسموب يحاكي الشبكات العصبية الحيوية فيي تقوـ بتمثيؿ ال

الطرؽ التقميدية، فالشبكات العصبية االصطناعية تقوـ بإنجاز وظائفيا بواسطة عممية التعمـ مف خبلؿ 

ضبط أو تعديؿ األوزاف النسبية لعقد االتصاؿ ما بيف عناصر المعالجة مف أجؿ خمؽ التجانس األفضؿ 

قيـ المثمى لؤلوزاف  والشكؿ الموالي يوضح النموذج العاـ أي البحث عف ال 3بيف المدخبلت والمخرجات

 والبسيط لمشبكات العصبية االصطناعية 

 

 

 

 

                                                             
كفاءة الشبكات العصبية االصطناعية )شبكة المدرك( في تشخيص أمراض الغدة داؤد خروفة، سيير عبد داود، لييب محمد الزبيدي، نبيؿ   1

  72، ص 2779، 7، العدد7جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد مجمة الرافدين لعموم الحاسبات والرياضيات،  الدرقية،
االصطناعية في التنبؤ بمستويات نتائج بحوث طمبة كمية التربية مقارنة بين االنحدار الكالسيكي والشبكات العصبية عائدة يونس محمد المراد،   2

  226، ص 2772، 27الجامعة، العراؽ، العدد  المجمة العراقية لمعموم االحصائية،الرياضية، 
صرف الدينار  والشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ بسعر ARFIMAدراسة مقارنة بين نماذج الذاكرة الطويمة حادة مدوري، محمد مكيديش،  3 

  792، ص 2770، 70، العدد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر مجمة الباحث، الجزائري،
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 النموذج العام والبسيط لمشبكة العصبية االصطناعية (:7-2شكل رقم )ال

 
 المصدر:

ANN Model for predicting ultimate shear Salim T.Yousif, Abdalkader A.Mohammed, 

Mosul  Rafidain Engineering Journal,-Al th of reinforced concrete corbels,streng

university, Iraq, Vol 19, No 6, December 2011, P 115.  

ومنو يمكف تعريؼ الشبكة العصبية االصطناعية عمى أنيا نظاـ معالجة معمومات تفرعي صممت 

وليذا السبب فإف ىناؾ مف يطمؽ  1صبية عند االنسافكنماذج رياضية مف أجؿ محاكاة تصرؼ الخبليا الع

عمييا أيضا بالشبكات العصبية المحاكية فيي عبارة عف تقنيات حسابية مصممة لمحاكاة الطريقة التي 

يؤدي بيا الدماغ البشري ميمة معينة وذلؾ عف طريؽ معالجة ضخمة موزعة عمى التوازي ومكونة مف 

ؿ النموذجية التي يمكف حميا باستخداـ ىذه الشبكات مسائؿ ، ومف المسائ2وحدات معالجة بسيطة

  تجدر اإلشارة إلى أف المحاكاة )في الدراسات االحصائية( 3التصنيؼ والترتيب والحؿ األمثمي والتنبؤ

تعرؼ بأنيا أسموب رياضي لمعالجة المشكبلت وتنفيذىا في الحاسب االلكتروني والتي تتداخؿ فييا أنواع 

قات الرياضية والمنطقية الضرورية لوصؼ سموؾ وىيئة نظاـ لعالـ حقيقي معقد ولفترات معينة مف العبل

                                                             
جامعة دمشؽ،  مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسية، استخدام الشبكة العصبونية لمتنبؤ بمقدار الطمب عمى الطاقة الكيربائية،بديع زريفة،   1

  727، ص 2776، العدد الثاني، 27سوريا، المجمد 
–محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض باستعمال طريقة القرض التنقيطي والتقنية العصبية االصطناعية بالبنوك الجزائرية صوار يوسؼ،   2

االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،  أطروحة دكتوراه في العمـو، -BADRدراسة حالة: البنك الجزائري لمتنمية الريفية 
  727، ص 2772-2770، الجزائر، -تممساف-جامعة أبي بكر بمقايد

  722ص  مرجع سابق،بديع زريفة،   3
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، )وبالتالي فإنو يتضح أف المحاكاة ليا شقيف: شؽ نظري يتمثؿ في المحاكاة الرياضية وشؽ 1زمنية طويمة

 تطبيقي ويتمثؿ في المحاكاة اآللية( 

نظاما لمعالجة البيانات بأسموب ىيكمي  االصطناعية تعرؼ عمى أنيا الشبكات العصبيةبما أف 

بسيطة تسمى خبليا المعالجة التحتوي عمى عدد مف وحدات فإنيا يتشابو مع الشبكات العصبية الطبيعية 

  فالخمية 2( أو العصبوف، وكؿ خمية عصبية تحتوي عمى دالة خارجية تسمى التنشيطNeuronsعصبية )

ي مكوف مف مكونات الشبكة العصبية االصطناعية العصبية االصطناعية )العصبوف االصطناعي( ى

وىي مستوحاة مف الخمية البيولوجية، وىي تعرؼ عمى أنيا وحدة آلية مبسطة متصمة بوحدات آلية 

 مجاورة، وىي مزودة بحالة داخمية تنشيطية تؤثر بيا عمى وحدات الشبكة وينتقؿ ىذا األثر عبر

ات المشبكية وبصفة عامة ىي عبارة عف وحدة حساب قوية االرتباطات المشبكية التي تتمثؿ في الترميم

( أو العقد ليا خاصية عصبية ذلؾ أنيا neurones، كما نجد أف ىذه العصبونات )3االرتباط فيما بينيا

تقوـ بتخزيف المعرفة العممية والمعمومات التجريبية لتجعميا متاحة لممستخدـ وذلؾ عف طريؽ ضبط 

  4األوزاف

 

 

                                                             
 العصبية والشبكات التحويل الةد نموذجي باستخدام المتغيرات متعددة الزمنية بالسالسل لمتنبؤ مقارنة دراسةإبراىيـ محمد إبراىيـ سيد أحمد،   1

 ،2777 السوداف، والتكنولوجيا، لمعمـو السوداف جامعة العميا، الدراسات كمية التطبيقي، اإلحصاء في دكتوراه شيادة لنيؿ مقدمة رسالة االصطناعية،
  29 ص

بؤ من أنموذج لالقتصاد الكمي متعدد األبعاد في استخدام الشبكات العصبية االصطناعية لمتنعبد العظيـ عبد الكريـ عمي، فوزية غالب عمر،   2
  72، ص 2777، 22، العدد 77جامعة البصرة، العراؽ، المجمد مجمة االقتصادي الخميجي، ، 2007-1996العراق لممدة 

ر القروض )دراسة "تقنية الشبكات العصبية االصطناعية كأحد أساليب ذكاء األعمال لتسيير مخاطصوار يوسؼ، دياب زقاي، طاوش قندوسي،   3
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي الحادي عشر حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة، كمية االقتصاد والعمـو حالة بنك الجزائر الخارجي("، 

  26، ص 2772أفريؿ  29-27أياـ  األردف،اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، 
  727ص  مرجع سابق،صوار يوسؼ،   4



 نيجية بوكس جنكنز  والشبكات العصبية االصطناعية كأداة للتنبؤم   ثانيلفصل الا    

149 
 

 المعالجة في الشبكة العصبية االصطناعية )العصبون( (: وحدة8-2الشكل رقم) 

 
استخدامات العمميات العشوائية ونماذج الشبكة العصبية في التنبؤ االقتصادي، ودورىا في عدالة العجاؿ،  المصدر:

دكتوراه في العمـو  أطروحة لنيؿ شيادة دراسة اآلفاق المستقبمية لمواقع التقني والتسويقي لممؤسسة الصناعية بالجزائر،

االقتصادية، تخصص تقنيات كمية مطبقة، كمية العمـو االقتصادية عمـو التسيير والعمـو التجارية، جامعة وىراف، الجزائر، 

  76، ص 2777-2777

وعميو فالشبكة العصبية االصطناعية تعرؼ بأنيا عبارة عف نموذج رياضي لممعالجة الموزعة 

صر المعالجة الغير خطية )العصبوف(، التي تعمؿ بالتوازي وتكوف مرتبطة والمكونة مف مجموعة مف عنا

فيما بينيا بأوزاف حيث كؿ عنصر معالجة يقوـ بحساب مخرج واحد وىذا باالعتماد عمى قاعدة المعمومات 

  1التي يستقبميا

التي كما يمكف تعريؼ الشبكات العصبية عمى أنيا العمـ الذي ييتـ بدراسة األساليب الرياضية 

يمكف صياغتيا باالعتماد عمى المحاكاة لمخبليا البيولوجية في الكائنات الحية، إذ تتميز الخبليا العصبية 

بالسرعة العالية في معالجة البيانات كما تتميز بقدرتيا عمى التعمـ والتعامؿ مع أنماط مختمفة مف البيانات 

                                                             
1
 Mohamed Yessin Ammar, Mise en œuvre de réseaux de neurones pour la modélisation de cinétiques 

réactionnelles en vue de la transposition batch/continu, thèse présentée pour obtenir le titre de docteur de 

l’institut national polytechnique de Toulouse, Ecole doctorale : Transfert, Dynamique des Fluides, Energétique 

& Procédés, Spécialité : Génie des procédés et de l’environnement, 17 Juillet 2007, p 15. 
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مف التطبيقات مثؿ تمييز الصور والكبلـ ومعالجة التي قد يكوف جزء منيا خاطئا مما جعميا مناسبة لكثير 

  1اإلشارة وتتميز الصوت    إلخ

كما تعتبر الشبكات العصبية االصطناعية أيضا بأنيا عبارة عف محاولة لعمؿ نموذج لمحاكاة عمؿ 

المخ البشري وذلؾ عندما يقوـ بمعالجة المعمومات بطريقة بيولوجية باستخداـ آليات تشمؿ عمى أكثر مف 

  2نموذج لمعبلقات غير الخطية التي تحتوي عمى مجموعة مف المدخبلت والمخرجات

 المدخل الكمي لمشبكات العصبية االصطناعية 

مف خبلؿ مبلحظة كؿ ما سبؽ ذكره مف تعاريؼ فإننا نرى بأف الشبكات العصبية االصطناعية 

خؿ الرياضيات ونوضح ذلؾ عبارة عف مزيج متكامؿ مف بعض المداخؿ الكمية والتي يكوف أساسيا مد

 مف خبلؿ ما يمي:

وىذا راجع لكوف الشبكات العصبية  (:Mathematical approachمدخؿ الرياضيات ) -

االصطناعية عبارة عف نماذج رياضية مختمفة تعتمد بشكؿ كبير عمى مجموعة مف المعادالت والدواؿ 

مى مخرجات تمثؿ الظاىرة المدروسة والعمميات الرياضية البسيطة منيا والمعقدة مف أجؿ الحصوؿ ع

أحسف تمثيؿ وقريبة جدا مف الواقع، كما يظير مدخؿ الرياضيات مف خبلؿ عممية المحاكاة )المحاكاة 

 النظرية( فاليدؼ األساسي مف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية ىو محاكاة العقؿ البشري؛

وىذا مف خبلؿ البحث عف  (:Operations research approachمدخؿ بحوث العمميات ) -

القيـ المثمى لؤلوزاف حيث نجد أف منيج بحوث العمميات يعتبر منيج أكثر مف ضروري في بناء وتطبيؽ 

                                                             
 لعصبية االصطناعية،تطوير نموذج رياضي لمتنبؤ باإلنتاجية اإلنشائية في العراق باستخدام شبكة بيرسبترون افائؽ محمد سرحاف الزويني،   1

   2، ص 2772، العدد الثاني، مارس 72الجامعة المستنصرية، العراؽ، المجمد مجمة اليندسة والتنمية، 
   92، ص مرجع سابقأماؿ محمد محمد عوض، يسرى أميف سامي،   2
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الشبكات العصبية االصطناعية وىذا مف خبلؿ االعتماد عمى البرمجة الغير خطية في البحث عف القيـ 

 قؽ أقؿ خطأ ممكف؛المثمى لؤلوزاف في الشبكة أي البحث عف القيـ التي تح

وىذا باعتبار أف الشبكات العصبية االصطناعية ىي نظاـ معالجة أي  مدخؿ تحميؿ المعطيات:-

نظاـ معمومات لو مدخبلت ومخرجات وعمميات، ىذه األخيرة تتمثؿ في طبقة أو طبقات خفية حسب نوع 

 الشبكة؛

أف الشبكات العصبية االصطناعية  باإلضافة إلى المناىج السالفة الذكر فإنو ال بد مف اإلشارة إلى

ىي أيضا جزء مف مدخؿ الذكاء االصطناعي الذي يعبر عف ذلؾ المزيج الذي يضـ عمـ الحاسوب 

ومجموعة متكاممة مف العموـ األخرى وبالتالي فالشبكات العصبية االصطناعية ينعكس انتماؤىا في ىذا 

انشاء برامج حاسوبية تعمؿ عمى تقميد مياـ المدخؿ مف خبلؿ المحاكاة اآللية والتي تعبر عف محاوؿ 

 الشبكة العصبية البيولوجية خاصة منيا التعمـ  

 المطمب الثالث: مميزات الشبكات العصبية االصطناعية وخصائصيا

نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب ابراز أىـ ما يميز الشبكات العصبية االصطناعية وكذا تسميط 

 الضوء عمى أىـ خصائصيا 

 ول: مميزات الشبكات العصبية االصطناعيةالفرع األ 

ما يميز الشبكات العصبية االصطناعية عف باقي المداخؿ التقميدية ىو إمكانية تطبيقيا بدوف 

فرض أي شكؿ وظيفي محدد لمبيانات المستخدمة وأيضا بدوف وضع أي فرضية حوؿ توزيع المتغيرات 
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شبكات العصبية االصطناعية يتـ مف خبلليا عامة ىناؾ ثبلث ميزات )صفات( لم  وبصفة 1المستخدمة

 :2وصؼ الشبكة العصبية وتميزىا عف بعضيا البعض وىي

 ؛ (شكؿ الترابط بيف العصبونات )وىوما يدعى بالمعمارية-7

 الطريقة التي تحدد األوزاف ليذه الترابطات )والتي تدعى التدريب، التعميـ، الخوارزمية(؛-2

 نوع دالة التنشيط المستخدمة -7

 الفرع الثاني: خصائص الشبكات العصبية االصطناعية

 :3تتميز الشبكات العصبية االصطناعية بمجموعة مف الخصائص نذكر منيا ما يمي

 القدرة عمى اشتقاؽ المعنى مف البيانات المعقدة أو الغير دقيقة؛-

 التجربة األولية؛ القدرة عمى تعمـ كيفية القياـ بمياـ االعتماد عمى البيانات بواسطة التدريب أو-

 بإمكانيا خمؽ تنظيميا الخاص، وتمثيؿ البيانات التي تستمميا أثناء عممية التعمـ؛-

 حسابات الشبكات العصبية االصطناعية قد تنفذ بشكؿ متوازي -

كما أف ىناؾ العديد مف الباحثيف الذيف أجمعوا عمى أف خصائص الشبكات العصبية االصطناعية 

 :1تتحدد فيما يمي

                                                             
1 Inès Abdelkafi, Rochdi Feki, Damien Bazin, La prévision de l’inflation par la méthode des réseaux de 

neurones : le cas de la Tunisie, Ethique et économique, Paris, France , 9(1), 2012, p 143. 
  722بديع زريفة، مرجع سابؽ، ص   2
ع القرارات دور أنظمة المعمومات المعتمدة عمى الذكاء االصطناعي في عممية صن"فرـو محمد الصالح، بوجعادة إلياس، سميماني عز الديف،   3

كمية العمـو االقتصادية والتجارية  ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني السادس حوؿ: األساليب الكمية ودورىا في اتخاذ القرارات اإلدارية، ،"اإلدارية
  (   6-2، ص )2776جانفي  22-20سكيكدة، الجزائر،  7677أوت  27وعمـو التسيير، جامعة 
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( والتكيؼ مع الحاالت الجديدة أو التعمـ غير The generalization capacityبمية التعمـ )قا-

 (؛Learning not programmingالمبرمج )

 ( ألكبر قدر مف البيانات؛Parallelismالمعالجة المتوازنة )-

( وقدرتيا عمى تحقيؽ النتائج المناسبة حتى في Distributed memoryالسموؾ الذكي )-

 االت التي تكوف فييا ىيكمة المعمومات غير جيدة؛الح

( حيث تعمؿ كمضخة ألحجاـ ىائمة مف المعمومات Distributed memoryالذاكرة الموزعة )-

 ذات العبلقة بعدد كبير مف المتغيرات المعتمدة؛

القدرة عمى تحميؿ العبلقات غير الخطية لممعمومات أو ما يطمؽ عميو بنظاـ تحميؿ االنحدار -

 ( Fancy Regression Analysis Systemsلتخيمي )ا

 المطمب الرابع: تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية

 :2تستخدـ الشبكات العصبية االصطناعية وتطبؽ في مجاالت مختمفة نوجز أىميا فيما يمي

ويكوف ىذا مف خبلؿ تطبيؽ الطب الفوري أي مبدأ العبلمات المرضية  مجال العموم الطبية: -

 والتشخيص حيث يرتبط ىذا المجاؿ بمبدأ الذاكرة كما ىو الحاؿ بالنسبة لمعقؿ البشري؛

                                                                                                                                                                                              
تصميم نظام معموماتي مقترح لدعم كفاءات الكادر الوسطي باستخدام تقنية الشبكات العصبية /دراسة حالة جامعة أحمد عبد الحسيف اإلمارة،   1

  770ص  ، 2777، 20، العدد 6جامعة الكوفة، العراؽ، المجمد مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية،  الكوفة،
 تـ االعتماد عمى:  2
جنكينز والشبكات العصبية -دراسة مقارنة لمتنبؤ بالسالسل الزمنية المولدة واألصمية باستخدام منيجية بوكسثورة محمد عيسى الشيخ القداؿ،  -

، ص 2779رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في اإلحصاء، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف،  االصطناعية،
(70-72 ) 
  770ص مرجع سابق، اإلمارة، أحمد عبد الحسيف -
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مثؿ التخمص مف صدى الصوت الذي قد ينتج في  مجال االتصاالت السمكية والالسمكية: -

 خطوط اليواتؼ وفي الرادارات لتحديد األىداؼ؛ 

دـ مف قبؿ المصارؼ في عدة حيث نجد أف الشبكات العصبية تستخ مجال األعمال المصرفية: -

 أوجو مثؿ:

 فتح الحسابات بالبنوؾ عف طريؽ الممس أو بصمة العيف والتوقيعات؛ 

 البحث عف فرص األسواؽ المالية وتحديد األسواؽ غير الكفؤة؛ 

  كما أنيا يمكف أف تطبؽ في مجاؿ التحميؿ المالي وقرارات قبوؿ أو رفض القروض المالية

 المختمفة؛

 طاقات االئتماف وأنواع البطاقات األخرى بمختمؼ استخداماتيا؛منع التبلعب بب 

ويكوف ىذا مف خبلؿ التنبؤ بمسارات وكشؼ جرائـ القتؿ ومحاولة منع وقوعيا  المجال األمني: -

 وتزويد الجيات المختصة بالمعمومات المناسبة والمماثمة لبلستنتاج البشري؛

االصطناعية في مشاكؿ التحكـ اآللي ومثؿ  حيث تستخدـ الشبكات العصبية المجال اآللي: -

 تحويؿ النص المكتوب إلى منطوؽ؛

حيث نجد أف الشبكات العصبية االصطناعية واسعة االستخداـ في ىذا المجاؿ  مجال األعمال: -

فيي تطبؽ في عدة أعماؿ خاصة في المجاالت االقتصادية ومف بيف ىذه التطبيقات نجد أف الشبكات 

 تستخدـ في:

  ؛مستوى رضا الزبائفقياس 
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   تستخدـ أيضا الشبكات العصبية االصطناعية في مساعدة شركات التأميف في منع حاالت

 التبلعب وعمميات الشراء والرقابة ومتابعة طمبات الزبائف؛ 

  يتـ استخداـ الشبكات العصبية االصطناعية في بناء نماذج بحوث العمميات والنماذج

ة االستخداـ أيضا في عممية التنبؤ مثؿ التنبؤ بالمبيعات اإلحصائية، كما نجد أنيا كثير 

واألسعار وكميات االستيبلؾ وغيرىا ذلؾ أف الشبكات العصبية االصطناعية ليست ىدفا 

نما ىي وسيمة مضمونة لموصوؿ إلى تنبؤات بالقيـ المستقبمية   في حد ذاتو وا 

 : مكونات الشبكة العصبية االصطناعيةالمطمب الخامس

العصبية االصطناعية ىي عبارة عف ىيكؿ ذو بناء متوازي المعمومات ويتكوف ىذا الييكؿ  الشبكات

 تمف وحدات معالجة تقوـ بمعالجة المعمومات وتدعى بالعصبونات أو عناصر الحساب، وتمر اإلشارا

( كما يرفؽ Local Memoryبيف العصبونات عبر خطوط ربط، وكؿ خمية عصبية تمثؿ ذاكرة محمية )

( عددي معيف يضرب مع اإلشارات الداخمة لمعصبوف ثـ يطبؽ عمى كؿ Weightربط بوزف ) كؿ خط

( عمى دخؿ الشبكة الذي يمثؿ مجموع إشارات الدخؿ Activation functionعصبوف دالة تنشيط )

  1الموزونة ليتـ تحديد إشارة الخرج الناجمة عنو

مجموعة مف الخبليا أو العصبونات  وبالتالي فإف الشبكة العصبية االصطناعية ىي عبارة عف

 :3، حيث نجد2المرتبطة فيما بينيا والمنظمة في شكؿ مستويات

                                                             
   2ص  مرجع سابق،فائؽ محمد سرحاف الزويني،   1

2 Inès Abdelkafi, Rochdi Feki, Damien Bazin, OPCIT, p 143. 
3
 تـ االعتماد عمى:  
كمية اإلدارة واالقتصاد، ارية، االقتصادية واإلدمجمة العموم  استخدام نماذج الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ والمقارنة،إيفاف عبلء ناظـ، -

  279، ص 2776،  79، العدد 77جامعة بغداد، العراؽ، المجمد 
-Inès Abdelkafi, Rochdi Feki, Damien Bazin, OPCIT , p (143-144). 

-Mohamed Yessin Ammar, OPCIT, p 15.   
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ويحتوي عمى عدد العقد التي تمثؿ عدد (: Input levelمستوى المدخالت )المستوى األوؿ:  -

أيف تقوـ  المتغيرات المستقمة فخبليا ىذا المستوى تستقبؿ المعمومة مف الخارج وىي تمثؿ مدخبلت الشبكة

 ىذه الخبليا )العصبونات( بنقؿ المعمومة إلى العصبونات الخفية وبالتالي ال يتـ ىنا جمع المعمومات؛

وىي تمثؿ الطبقة الوسطية التي  (:Hidden Levelالطبقة المخفية )المستوى الثاني: يمثؿ  -

توى مخفي واحد حيث توجد بيف مستوى المدخبلت ومستوى المخرجات وقد يكوف في الشبكة أكثر مف مس

أما الشبكة التي تحتوي  Single-Layer Networkالشبكة التي تحتوي عمى مستوى مخفي واحد تسمى 

، وعميو فكؿ عصبوف في ىذا Multi-Layer Networkعمى أكثر مف مستوى مخفي واحد فتسمى 

تحويميا حسب دالة المستوى يستقبؿ المعمومة مف الطبقات السابقة ويقوـ بعممية الجمع باألوزاف ثـ 

( ثـ بعد ذلؾ يتـ نقؿ االستجابة إلى عصبونات Sigmoidتنشيطيا والتي تكوف غالبا دالة السيغموييد )

 الطبقة التي تمييا؛

وىو عبارة عف مخرجات الشبكة (: Output levelالمخرجات ) مستوى المستوى األخير: - 

عف تطبيؽ الشبكة، والفرؽ بينيا وبيف الطبقة العصبية االصطناعية والتي تمثؿ نتائج الحساب الناجمة 

 الخفية ىي كوف طبقة المخرجات ال ترتبط بأي عصبوف آخر 

 والشكؿ الموالي يوضح النموذج العاـ لمشبكات المتعددة الطبقات 
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 (: النموذج العام لمشبكات المتعددة الطبقات9-2الشكل رقم )

 
ودوره في اتخاذ قرار االستثمار باستعمال نموذج الشبكات العصبية متعددة  التنبؤدرباؿ أمينة، صوار يوسؼ، المصدر: 

كمية العمـو االقتصادية التجارية والتسيير، جامعة  مجمة االقتصاد والمانجمنت،( دراسة حالة سوق دبي، MLPالطبقات )

  777، ص 2779، جواف 77أبو بكر بمقايد تممساف، العدد 

وترتبط العقد في المستويات الثبلث بخطوط ربط ويرفؽ كؿ خط  يتضمف كؿ مستوى عدد مف العقد

 :2المواليةوبالتالي فالشبكة العصبية االصطناعية ستضـ أيضا العناصر   1ربط بوزف معيف

وىي عبارة عف وصبلت اتصاؿ بيف الطبقات المختمفة تقوـ بربط  الوصالت البينية أي األوزان:-

داخؿ كؿ طبقة عبر األوزاف التي تكوف مصاحبة أو مرفقة مع الطبقات مع بعضيا البعض أو الوحدات 

 كؿ وصمة بينية وميمة ىذه الوصبلت نقؿ اإلشارات الموزونة بيف وحدات المعالجة أو الطبقات 

وحدات المعالجة أو العصبونات ىي الوحدات التي تقوـ بعممية  وحدات المعالجة )العصبونات(:-

 ية وتتصؿ ىذه الوحدات بطرؽ مختمفة بواسطة الوصبلت البينية  معالجة المعمومات في الشبكة العصب

 والشكؿ الموالي يوضح مكونات العصبوف وكيفية عممو 

 

                                                             
، جامعة المجمة العراقية لمعموم،  النموذج اإلحصائي،بيان جودة نموذج الشبكات العصبية االصطناعية من سميمة حمادي جاسـ،   1 كمية العمـو

  207، ص 2772، 7، العدد 77بغداد، العراؽ، المجمد 
أطروحة دراسة حالة: مؤشر سوق دبي المالي، –محاولة التنبؤ بمؤشرات األسواق المالية العربية باستعمال النماذج القياسية درباؿ أمينة،   2

في العمـو االقتصادية ، تخصص نقود بنوؾ ومالية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية، جامعة أبي بكر  لنيؿ شيادة دكتوراه
 ( 67-67، ص )2772بمقايد تممساف، الجزائر، 
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 مكونات العصبون وكيفية عممو(: 10-2م)الشكل رق

 
نموذجي  دراسة مقارنة لمتنبؤ بالسالسل الزمنية متعددة المتغيرات باستخدامإبراىيـ محمد إبراىيـ سيد أحمد،  المصدر:

رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في اإلحصاء التطبيقي، كمية الدراسات دالة التحويل والشبكات العصبية االصطناعية، 
   77، ص 2777العميا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف، 

ف تتكوف مف وعيمو فإف وحدة المعالجة في الشبكة العصبية االصطناعية والتي تتمثؿ في العصبو 

 :1العناصر األساسية التالية

 (:Wijمعامالت األوزان ) (7

يعتبر الوزف العنصر الرئيسي في الشبكات العصبية االصطناعية فيي تمثؿ الروابط المختمفة التي  

يتـ عبرىا نقؿ البيانات مف طبقة إلى أخرى وىو يعبر عف القوة النسبية أو األىمية النسبية لكؿ مدخؿ إلى 

عالجة، وتمثؿ األوزاف الوسيمة األساسية لذاكرة الشبكة العصبية مف خبلؿ ضبط األوزاف ويرمز عنصر الم

 (؛Wij( بالرمز )j( و)iلموزف بيف عنصري معالجة )

 (:Summing functionدالة الجمع ) (2

                                                             
 تـ االعتماد عمى:  1
 ( 72-77) ص مرجع سابق، أحمد، سيد إبراىيـ محمد إبراىيـ -
 ( 67-67ص )، مرجع سابقدرباؿ أمينة،  -
  77ص   مرجع سابق،فرـو محمد الصالح، بوجعادة إلياس، سميماني عز الديف،  -
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تعتبر أوؿ معالجة يقوـ بيا العصبوف ىي حساب مجموع المدخبلت الموزونة القادمة إلى الوحدة 

دالة الجمع، حيث تقوـ ىذه الدالة بحساب متوسط األوزاف لكؿ مدخبلت وحدة المعالجة ويتـ  باستخداـ

ذلؾ بضرب كؿ قيمة مدخمة في وزنيا المصاحب ومف ثـ إيجاد المجموع لكؿ حواصؿ الضرب، ويعطي 

 ذلؾ رياضيا كما يمي:

   ∑      
 
     

 jؿ وحدة معالجة : تمثؿ ناتج عممية الجمع لك  

 (j( والداخمة إلى الوحدة )i: تمثؿ القيمة المدخمة القادمة مف الوحدة )  

 ( الموجودة في الطبقة السابقة i( بالوحدة )j: الوزف الذي يربط وحدة المعالجة )   

∑   ( فإف دالة الجمع تصبح كما يمي: Biasوعند إضافة االنحياز )      
 
حيث        

 )المدخؿ الثابت(      ومدخمو    تمثؿ االنحياز الذي يمكف عده عمى أنو أحد األوزاف    

 دالة التحويل: (3

بعد عمؿ دالة الجمع فإف العممية الثانية في وحدة المعالجة ىي تحويؿ ناتج الجمع إلى أحد القيـ 

لمرغوب فييا، تتـ ىذه الخطوة باستخداـ دالة التحويؿ حيث التي يفترض أف تكوف ضمف نواتج الشبكة ا

تقوـ ىذه األخيرة بتحويؿ ناتج عممية الجمع الموزوف في الخطوة األولى إلى قيمة محصورة في مدى معيف 

ليتحدد الناتج ويطبؽ عمى المجموع  θويتـ ذلؾ بمقارنة نتيجة الجمع مع قيمة العتبة ويرمز ليا بالرمز 

ارنة تابع تنشيط معيف وتتوقؼ مخرجات الشبكة بصورة أساسية عمى ىذا التوزيع وبناًء عمى عادة قبؿ المق

 ( 7،7( أو المجاؿ )7،7ىذه التوابع أو الدواؿ تعطي الشبكة مخرجات محصورة ضمف المجاؿ )

 ومف أىـ توابع التحويؿ أو توابع التنشيط )دواؿ التنشيط(:
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  :(؛7،7مة المخرجة فييا مف وحدة المعالجة مف )وىي الدالة التي تقع القيدالة الخطوة 

 :(؛7،+7-وىي الدالة التي تقع القيمة المخرجة فييا مف وحدة المعالجة مف ) دالة اإلشارة 

 :وىي الدالة التي تكوف فييا المخرجات تساوي المدخبلت وتعطي تصنيفات  دالة الخطية

 متعددة وغير محدودة؛

 :( 7،7لمخرجات أو تحوليا إلى قيمة محصورة بيف )ىذه الدالة تجعؿ ا دالة السيغمويد

وتسمى في ىذه الحالة بدالة تنشيط سيغمويد الثنائي أو تحويؿ المخرجات إلى قيـ بيف   

 ( وتسمى بدالة تنشيط سيغمويد ثنائي القطبية  7،+7-)

 والشكؿ الموالي يوضح أشير دواؿ التنشيط 

 (: أشير دوال التنشيط11-2الشكل رقم )

 
: حالة دراسة– القياسية النماذج باستعمال العربية المالية األسواق بمؤشرات التنبؤ محاولة ،أمينة درباؿصدر: الم

 كمية ومالية، بنوؾ نقود تخصص ، االقتصادية العمـو في دكتوراه شيادة لنيؿ أطروحة ،المالي دبي سوق مؤشر

  67ص ،2772 الجزائر، تممساف، بمقايد بكر أبي جامعة التجارية، والعمـو التسيير وعمـو االقتصادية العمـو
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 دالة المخرجات: (4

تكوف المخرجات في أغمب األحياف مساوية لناتج دالة التحويؿ ولكف ىناؾ بعض الشبكات تقوـ 

وحدة المعالجة فييا بتعديؿ نتيجة دالة التحويؿ ويتـ ذلؾ خبلؿ تنافس وحدات المعالجة المجاورة مع 

تنافس عادة في وحدات المعالجة التي يكوف ليا تنشيط أكبر ىذه المنافسة تحدد بعضيا البعض، ويتـ ال

 وحدة المعالجة التي ستكوف نشطة أو التي ستقوـ باإلخراج 

مف الجدير بالذكر ىنا أنو ال يوجد قانوف رياضي أو قاعدة عممية متبعة لتحديد البنية المناسبة 

ف بيف الطبقات وال لتحديد عدد مرات أو دورات التدريب التي في لمشبكة وال لتحديد القيـ االبتدائية لؤلوزا

نيايتيا تكوف النتائج المتحصؿ عمييا )القيـ المتنبأ بيا( أقرب ما تكوف إلى القيـ الحقيقية واألخطاء 

الناجمة تكوف أقؿ ما يمكف، وبالتالي فإف المبدأ المعتمد ىو المبدأ العممي األقدـ وىو المحاولة والتجريب 

(Trial and Attempt( أو يسمى أحيانا المحاولة والخطأ )Trial and Error لتحديد البنية وقيـ )

  1األوزاف وعدد مرات التدريب األمثؿ

وعميو فمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الشبكات العصبية االصطناعية ىي واسعة االستخداـ في 

لي سنحاوؿ تسميط الضوء عمى استخداـ مجاؿ التنبؤ بالقيـ المستقبمية ليذا مف خبلؿ المبحث الموا

 الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ 

 

 

 
                                                             

جامعة ، مجمة جامعة البعث التنبؤ العممياتي بالحموالت الكيربائية باستخدام الشبكات العصبونية،عمر حمندوش، طو جَباف، وحيد قسطوف،  1
  76، ص 2779، 76، العدد 72البعث، سوريا، المجمد 
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 : الشبكات العصبية االصطناعية والتنبؤالمبحث الخامس

تعتبر الشبكات العصبية االصطناعية مف بيف األساليب الفعالة لمتنبؤ والنمذجة وىذا لما حققتو مف 

ليذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث اإلحاطة  ،الستعماالتتدخؿ في العديد مف المجاالت وافيي نتائج، 

وكذا توضيح كيفية االعتماد عمييا في عممية  بأىـ الجوانب الخاصة بالشبكات العصبية االصطناعية

  التنبؤ

 العصبية االصطناعية اتالشبكأنواع : المطمب األول

 زىا في النقاط الموالية  يمكف تصنيؼ الشبكات العصبية االصطناعية وفؽ عدة معايير نوجز أبر 

 التقسيم األول: حسب ىيكمة الشبكة العصبية االصطناعية 

يقصد بييكمية الشبكة العصبية االصطناعية ترتيب العقد في المستويات أو الطبقات وشكؿ الترابط 

ضمف المستويات )الطبقات( أو بينيا فيي تعتبر مف أىـ الخصائص التي توصؼ عمى أساسيا الشبكة 

 :2  وتصنؼ الشبكات بحسب عدد مستوياتيا )طبقاتيا( إلى صنفيف رئيسييف1ةالعصبي

 (Single-Level or Layer Networkشبكات وحيدة المستوى أو الطبقة ) -

وىي الشبكات التي ال تمتمؾ مستوى مخفي )طبقة مخفية( فيي تتكوف مف طبقتيف فقط طبقة إدخاؿ 

اج التي نحصؿ منيا عمى استجابة الشبكة وتوضع اإلشارة مف العالـ الخارجي وطبقة إخر تستقبؿ 

                                                             
المجمة تقييم تنبؤ السمسمة الزمنية لمعدالت درجات الحرارة باستخدام الشبكات العصبية، ظافر رمضاف مطر البدراني، رىاد عماد صميوا،   1

  2، ص 2772، 29، العدد 72جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد  العراقية لمعموم اإلحصائية،
 تـ االعتماد عمى:  2
  2ص  مرجع سابق،ىاد عماد صميوا، ظافر رمضاف مطر البدراني، ر -
المجمة العراقية تحميل ونمذجة السمسمة لتدفق المياه الداخمة إلى مدينة الموصل دراسة مقارنة، ظافر رمضاف مطر، انتصار ابراىيـ الياس، -

  6، ص 2777، 72، العدد 77جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد لمعموم االحصائية، 
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الترابطات بينيما حيث تكوف انسيابية اإلشارات الداخمة مف طبقة المدخبلت إلى طبقة المخرجات باتجاه 

بذا االسـ المتبلكيا طبقة واحدة مف ترابطات األوزاف ومف (، وسميت Forward directionأمامي )

التي تستخدـ في حؿ مسائؿ تصنيؼ  Hopfieldبكة ىوبفيمد أمثمة ىذه الشبكات شبكة المدرؾ وش

 العينات  

 (Multi-Level or layer Networkشبكات متعددة المستويات أو الطبقات ) -

)الطبقات المخفية  أكثر أو )طبقة وسطية( واحدة مخفية طبقةمستوى أو  تمتمؾ التي الشبكات وىي

عف طبقة المدخبلت فضبل  البيانات معالجة عمى الشبكة قدرة زيادة عمى تعمؿ( Hidden Layersىي 

تتميز ىذه الشبكات بقدرتيا عمى حؿ مسائؿ أكثر تعقيدا مف المسائؿ التي يمكف حميا و  وطبقة المخرجات

في الشبكات ذات الطبقة المفردة بسبب وجود الطبقات الوسطية التي تعطي مرونة أكثر في بناء الدواؿ 

، عمما أف الخصائص المميزة لممشكمة ىي التي األداء تحسيف ثـ ومف المخرجات،الناقمة بيف المدخبلت و 

 عممية تستغرؽ حيث المعالجة عممية مف تبطئ نياأ عيوبيا مفيتـ استخدامو،  تقرر أي نوع مف الشبكات

 تجدر اإلشارة إلى أف ىذهو  ،معقدة مشكمة ألية األمثؿ الحؿ إيجاد ىي ميزتيا ولكف أطوؿ وقتا التدريب

 الشبكات تنقسـ إلى نوعيف ىما: الشبكات ذات التغذية األمامية والشبكات ذات التغذية الخمفية )العكسية( 

 التقسيم الثاني: حسب نوع االرتباط وانسياب المعمومة 

تتألؼ عادة الشبكة العصبية مف عدد مف العصبونات المرتبطة فيما بينيا ولكف نوعية االرتباط 

، ومف أبرز 1اخمية باإلضافة إلى طبيعتو ىما مف يحدداف معمارية ونوع الشبكةبالنسبة لمعصبونات الد

 :1أنواع الشبكات العصبية االصطناعية وأكثرىا استخداـ نذكر ما يمي

                                                             
جامعة المجمة العراقية لمعموم االحصائية،  الشبكات العصبية في التنبؤ لمسالسل الزمنية ذوات السموك األسي، استخدامزكي، عزة حاـز   1

  790، ص 2772، 77الموصؿ، العراؽ، العدد 
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 (Feed Forward Networkالشبكات ذات التغذية األمامية ) -

ى طبقة اإلخراج، في ىذا النوع مف الشبكات تنساب المعمومات باتجاه واحد مف طبقة اإلدخاؿ إل

ويسمح لئلشارات باالنتقاؿ فقط إلى األماـ فمخرجات أي طبقة ال تؤثر إال عمى الطبقة التي تمييا، وتتكوف 

وحدة المعالجة في شبكات التغذية األمامية مف طبقة واحدة أو أكثر، وترتبط خبليا الطبقة المجاورة مف 

(، Nonlinear Processing Elements) خبلؿ مجموعة مف الموصبلت العصبية بعبلقة غير خطية

أما نوع التعمـ في ىذه الشبكات فيتأثر بطريقة انسياب المعمومات ويطمؽ عميو بالتعمـ المشرؼ عميو 

(Supervised Learning ) 

 (Feed Networkشبكات التغذية العكسية ) -

كؿ خمية في ىذا النوع مف الشبكات ترتبط الخبليا مع بعضيا البعض حيث ترتبط مخرجات 

عصبية مع مدخبلت الخبليا األخرى في نفس الطبقة والطبقة المجاورة، وتعرؼ المدخبلت بالحالة 

االبتدائية لمشبكة العصبية، وبعد تغيير حاالت الخبليا وصوال إلى حالة التوازف أو االستقرار 

(Equilibrium state( المتمثمة بأقؿ طاقة )Minimum Energyتصبح حاالت الخبليا )  مطابقة

شبكة ىوبفيمد لنتيجة الحساب )المخرجات المطموبة(  ومف األنواع الشائعة ليذا النوع مف الشبكات ىي 

(Hopfiled Network.) 

 (Competitive Networksالشبكات التنافسية ) -

، وىو يقوـ باكتشاؼ (Clustering Nets)ِ  بشبكات التجميعيسمى أيضا ىذا النوع مف الشبكات 

 أنماط التدريب مف خبلؿ إجراء عممية تجميع أنماط التدريب إلى تجمعات متشابية األنماط،عبلقات بيف 

                                                                                                                                                                                              
 ( 727-776ص ) مرجع سابق،اإلمارة،  أحمد عبد الحسيف  1
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تمثؿ كؿ وحدة إخراج تجمعا، وينسب النمط إلى أقرب تجمع مف خبلؿ قياس المسافة بيف النمط ومراكز  

مع، ( لكؿ تجRepresentative Vectorالتجمعات المختمفة، وتنتج الشبكة متجيا نموذجا أو مثاال )

ولذلؾ تسمى ذاتية التنظيـ  (Unsupervisedويكوف التعمـ في ىذه الشبكات غير مشرؼ عميو )

(Networks Self-Organization ومف األنواع المشيورة ليذه الشبكات خرائط الصفات ذاتية ،)

 Network، وشبكة اكتشاؼ التجمع )7622( لكوىنيف عاـ Map Organization-Selfالتنظيـ )

Cluster Discovery ) 

 التقسيم الثالث: حسب نوع المشكل المراد حمو 

أوضحت العديد مف الدراسات أف ىناؾ العديد مف األنواع لشبكات الخبليا العصبية وكؿ منيا 

يستخدـ في حؿ نوع معيف مف المشاكؿ، وبالتالي يمكف تقسيـ الشبكات العصبية االصطناعية حسب نوع 

 : 1ى النحو التاليالمشكؿ إلى ثبلث أنوع رئيسية عم

 الشبكات العصبية التنبؤية -

يستخدـ ىذا النوع مف الشبكات في التنبؤ بقيـ إحدى الظواىر اعتمادا عمى القيـ المحددة لظواىر 

 أخرى مرتبطة بيا وكمثاؿ عمى ذلؾ استخداـ مثؿ ىذا النوع مف الشبكات في التنبؤ في األسواؽ المالية؛

 الشبكات العصبية التبويبية -

دـ ىذه الشبكات لتبويب أحد البنود وتحديد المجموعة التي ينتمي ليا البند، وكمثاؿ عمى ذلؾ تستخ

استخداـ البيانات المالية لممؤسسة لمعرفة ىؿ تصنؼ الوحدة ضمف المنشآت التي تعاني مف عسر مالي 

 أـ تصنؼ ضمف المنشآت التي ال تعاني مف عسر مالي؛
                                                             

ورقة  لتطوير دور مراقب الحسابات في التقرير عن القوائم المالية المضممة"،"دراسة اختبارية الستخدام الشبكات العصبية بدر نبيو أرسانيوس،   1
األردنية، مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي الحادي عشر حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة، كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة الزيتونة 

 ( 727-776، ص )2772أفريؿ  29-27األردف، 
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 المثمىالعصبية المرتبطة بالحمول الشبكات  -

تستخدـ ىذه الخبليا في تخصيص الموارد بطريقة مثمى بما يحقؽ أقصى أرباح ممكنة ويطمؽ عمييا 

 الشبكات الخاصة باستغبلؿ الموارد النادرة 

وعميو فإنو مف الجدير بالذكر أف الشبكات العصبية التنبؤية ال تقتصر عمى التنبؤ بالقيـ المستقبمية 

نما أيضا التنبؤ بالقيـ المستقبمية بناًء عمى قيـ الظاىرة بناًء عمى المتغيرات المؤثرة  في الظاىرة فقط وا 

 الحالية والماضية فقط وىو محور اىتمامنا في الجزء التطبيقي 

 التقسيم الرابع: حسب كيفية حساب المخرجات 

 :1يمكف تقسيـ نماذج الشبكات العصبية االصطناعية أيضا إلى قسميف أساسييف ىما كاآلتي

  (Static neural networks modelsالشبكات العصبية الثابتة ) نماذج -

الشبكات العصبية المتعددة الطبقات أمامية التغذية  مف أمثمة ىذا النوع مف الشبكات العصبية نجد

ولكف بدوف تغذية عكسية حيث المخرجات تحسب مباشرة اعتمادا عمى ارتباطاتيا مع مدخبلت التغذية 

بة ىذه الشبكة في أي مرحمة زمنية تعتمد فقط عمى قيمة تسمسؿ المدخبلت في األمامية وتكوف استجا

 المرحمة الزمنية نفسيا أي تتدفؽ باتجاه واحد مف المدخبلت إلى المخرجات؛

  (Dynamic Neural Networks Modelsنماذج الشبكات العصبية الديناميكية ) -

تعتمد عمى القيـ الحالية صطناعية حيث نجد أف مخرجات ىذا النوع مف الشبكات العصبية اال

والسابقة لممدخبلت والمخرجات أو عمى ىيكؿ الشبكة حيث تكوف استجابة ىذه الشبكة في أي زمف معطى 

                                                             
كمية مدينة العمـ  مجمة كمية مدينة العمم الجامعة، بناء نظام لمتنبؤ بطمب الحمل الكيربائي في بغداد،ـ محمد، ىادي طبلؿ جعفر، نشات جاس  1

 (  27-06، ص )2770، 7، العدد 6المجمد الجامعة، العراؽ ،



 نيجية بوكس جنكنز  والشبكات العصبية االصطناعية كأداة للتنبؤم   ثانيلفصل الا    

167 
 

نما عمى القيـ السابقة لسمسمة المدخبلت، ويمكف أف تصنؼ  تعتمد ليس عمى القيمة الحالية فقط وا 

كات أىميا: الشبكات العصبية ذات تأخير زمني، الشبكات العصبية الديناميكية إلى العديد مف الشب

 ة مع النوافذ المتنقمة والشبكات العصبية اإلرجاعية يالشبكات العصب

 (التدريب-معالجة المعمومات في الشبكة العصبية االصطناعية )التعمم الثاني:المطمب 

قوـ الشبكة بتعديؿ التعمـ ىو عممية اكتساب المعرفة مف مجموعة مف البيانات، فمف خبلؿ التعمـ ت

وتصحيح أوزاف الروابط المبنية عمى المدخبلت المستممة وعميو فإف المخرجات تبدأ باالقتراب مف النتائج 

يجرى تعميـ الشبكات العصبية بواسطة خوارزميات متخصصة تسمى ، 1الحقيقية أو مخرجات اليدؼ

شبكة لتحسيف أدائيا وتقميؿ إشارة ( تتولى تعديؿ أوزاف الLearning Algorithmsخوارزميات التعمـ )

( استنادا إلى مقياس معموـ لموصوؿ إلى النتيجة المثمى ليذه األوزاف التي Error Signalالخطأ فييا )

تمكف الشبكة مف تحقيؽ أفضؿ نتيجة مطابقة أو قريبة مف النتيجة المطموبة، ويجري تعديؿ ىذه األوزاف 

  2ؤشرا عمى مدى القرب أو البعد عف القيـ الصحيحة )الحقيقية(في كؿ دورة وتؤخذ إشارة الخطأ دليبل وم

 :3وىناؾ عدة طرؽ في التعمـ ولكف بصورة عامة يمكف أف نميز بيف ثبلث أنواع مف التعمـ

 

                                                             
مجمة اإلدارة  ؤ مع حاالت تطبيقية في العراق،كفاءة طريقتي الشبكات العصبية وطريقة بوكس جنكنز في التنبنواؿ عبلء الديف الجراح،   1

  702، ص 2777الجامعة المستنصرية، العراؽ، السنة الرابعة والثبلثوف، العدد التاسع والثمانوف، واالقتصاد، 
  77ص مرجع سابق، ظافر رمضاف مطر، انتصار ابراىيـ الياس،   2
 تـ االعتماد عمى:  3
  702ص ق، مرجع سابنواؿ عبلء الديف الجراح،  -
  ،77، العدد77جامعة تكريت، العراؽ، المجمد مجمة تكريت لمعموم الصرفة،  استخدام الشبكات العصبية في التشفير،شيمة حاـز احمد خروفة، -

  222، ص 2777
حالة مركب تكرير الممح دراسة –دور المراجعة التحميمية في تحسين أداء عممية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعمومات كردودي سياـ، -

أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في عمـو التسيير، تخصص تسيير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيا االعبلـ ، -لوطاية بسكرة
 ( 776-772، ص )2777-2772واالتصاؿ، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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ويسمى أيضا بالتعمـ الموجو أو التعمـ الترابطي  (:Supervised Learning)التعمم المراقب -1

(Associative Learningويسمى بالم ) راقب ألنيا تحتاج أثناء التدريب إلى مراقب ليبيف ليا المخرج

عند  المطموب لكؿ مف المدخبلت ألف المراقب يممؾ بعض المعرفة حوؿ البيئة التي ال تكوف معروفة

يقوـ مبدأ ىذه الخوارزمية عمى مقارنة قيـ المخرج الفعمي مع قيـ المخرج  الشبكات العصبية االصطناعية،

ذلؾ تقوـ الشبكة بتعديؿ أوزانيا بيدؼ تخفيض الفروؽ ما بيف البيانات الحقيقية  المطموب ثـ بعد

ومخرجات الشبكة إلى أقؿ ما يمكف أي تعاد عممية التعمـ إلى غاية تخفيض الخطأ )االختبلؼ بيف القيـ 

 المحسوبة والحقيقية( إلى أقؿ قيمة ممكنة؛

الموجو غير ويسمى أيضا بالتعميـ  (:Unsupervised Learning ) التعمم غير المراقب -2

( وفؽ ىذا الصنؼ مف التعمـ فميس ىناؾ Self Organisationكما يسمى أيضا التنظيـ الذاتي )

مخرجات محددة مسبقا والشبكة تتعمـ مف قيـ المدخبلت فقط وتتعرؼ عمى المخرجات الحقا، حيث تقوـ 

ساس قدرتيا عمى اكتشاؼ المبلمح المميزة أساليب التعمـ الذاتي لمشبكات العصبية االصطناعية عمى أ

لييكؿ المدخبلت مف خبلؿ مجموعة مف البيانات يتـ تعميميا عمى باقي المخرجات بمعنى أف لمشبكات 

العصبية القدرة عمى التنظيـ الذاتي ألوزاف ترابطاتيا وألوضاع استثارة عناصرىا طبقا لطبيعة ما يعرض 

 عمييا مف أنماط 

ويطمؽ عميو أيضا بالتعميـ القسري  (:Reinforcement Learningتدعيم )التعمم بإعادة ال-3

وىي طريقة تقوـ عمى أساس الخمط بيف طريقة التعميـ المراقب والتعميـ غير المراقب فيو التعمـ المباشر 

بدوف معمـ حيث ال يفصح لمشبكة العصبية االصطناعية عف القيـ الحقيقية لممخرجات كما ىو الحاؿ في 

يـ المراقب ولكف يشار إلى الشبكة بصحة نتائجيا أو خطئيا كما في طريقة التعمـ المراقب أي أنو ال التعم
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يوجد ال يوجد إخراج مطموب محدد بؿ يوجد مؤشر يحدد صحة أو خطأ اإلخراج حيث تعدؿ األوزاف 

 اف   اعتمادا عمى ذلؾ وتزداد األوزاف في حالة كوف إجابة المؤشر صائبة وبعكسو ستقمؿ األوز 

مف الجدير بالذكر أف خوارزمية التعميـ المراقب )التعميـ الموجو( األكثر شيوعا ىي خوارزمية 

( وتسمى أيضا خوارزمية االنتشار الخمفي لمخطأ Back-Propagation Algorithmاالنتشار العكسي )

(Error Back-Propagation( كما يطمؽ عمييا أيضا خوارزمية قاعدة دلتا العمومية )ا )لعامة

(Generalized Delta Rule وىي تمثؿ الطريقة القياسية في تدريب الشبكة العصبية االصطناعية )

ذلؾ أف الشبكات العصبية تنظـ في طبقات ثـ ترسؿ إشاراتيا )األمامية( ثـ بعد ذلؾ ينتشر الخطأ باتجاه 

اية تعمـ الشبكات عكسي )ارتدادي( وفكرة خوارزمية االنتشار العكسي ىي تقميص األخطاء إلى غ

العصبية االصطناعية لمبيانات التي تـ تدريبيا، فيذه الطريقة الشائعة تعمؿ عمى تقميؿ الخطأ أي إيجاد 

القيمة الصغرى لمربع الخطأ الكمي لقيمة اإلخراج المحسوب مف قبؿ الشبكة وبالنتيجة نحصؿ عمى 

ة لـ تخضع لمتدريب أو التعمـ وىذا ىو اليدؼ األوزاف المثمى التي يمكف اعتمادىا في التنبؤ لبيانات جديد

مف تدريب الشبكة العصبية االصطناعية وتستخدـ ىذه الخوارزمية لتعميـ الشبكات متعددة الطبقات 

  1الشبكات ذات التغذية األماميةو 

 المطمب الثالث: أنواع الشبكات العصبية االصطناعية المستخدمة في التنبؤ بالسالسل الزمنية

بكات العصبية االصطناعية كثيرة االستخداـ في مجاؿ التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية وىذا أصبحت الش

راجع لقدرتيا الكبيرة في التعامؿ مع السبلسؿ الزمنية غير الخطية عمى عكس األساليب األخرى ليذا 

بؤ تعتبر أسموب بديؿ أو موازي ليا، حيث ترجع بداية استخداـ الشبكات العصبية االصطناعية في التن

                                                             

 
 تـ االعتماد عمى:  1
  77ص مرجع سابق، ظافر رمضاف مطر، انتصار ابراىيـ الياس، -
  776ص مرجع سابق، كردودي سياـ، -
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 Lapeds & Farberـ بواسطة 7620بالسبلسؿ الزمنية إلى نياية الثمانينات وأوؿ محاولة كانت سنة 

أيف تـ استخداـ شبكة البيرسبتروف متعدد الطبقات وخوارزمية االنتشار الخمفي في التنبؤ بسمسمة زمنية 

عصبية في التنبؤ دراسة دعـ فييا استخداـ الشبكات ال Werbosـ قدـ 7622غير مستقرة، وفي عاـ 

  تجدر اإلشارة إلى 1بالسبلسؿ الزمنية وشرح فييا استخداـ خوارزمية االنتشار الخمفي في تدريب الشبكة

أنو عند دراسة السبلسؿ الزمنية فإنو خبلؿ عممية التعمـ تستخدـ الشبكات العصبية االصطناعية البيانات 

الماضية لمشاىدات السمسمة وىذا مف أجؿ بناء نموذج  التاريخية لمظاىرة المدروسة أي القيـ الحالة والقيـ

  2لديو القدرة عمى التنبؤ بالقيـ المستقبمية ليذه المشاىدات

وعميو فإف ىناؾ العديد مف أنواع معماريات الشبكات العصبية االصطناعية التي يمكف استخداميا 

 MLP( )Multilayerلطبقات )في التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية نوجز أىميا شبكة البيرسبتروف متعدد ا

perceptron( شبكات دالة القاعدة االشعاعية ،)RBF( )Radial Basis Function،)  شبكات

  3( وغيرىا مف الشبكاتRecurnent networkاالسترجاع الخمفي )

تعتبر شبكة البيرسبتروف متعدد الطبقات و شبكات دالة القاعدة االشعاعية مف أىـ أنواع ىذا النوع  

 الشبكات، وفيما يمي نوجز أىـ ما يميزىا:مف 

 ( البيرسبترون متعدد الطبقاتMLP( )Multilayer perceptron:)  وىي أكثر

الشبكات استخداما في التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية فيي تقوـ فكرتيا عمى استخداـ القيـ السابقة 

ستخداـ الدالة الغير كمدخبلت ويتـ جمع األوزاف في الطبقة الخفية بالنسبة لممدخبلت ويتـ ا
                                                             

جنكنز ونماذج -التنبؤ بالسالسل الزمنية لمنسوب النيل األزرق في محطة ودمني باستخدام نماذج بوكسمحمد جبلؿ محمد عبد اهلل جبارة،   1
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في اإلحصاء، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف، صطناعية، الشبكات العصبية اال

 ( 770-779، ص )2772
2 Waddah Waheeb, Rozaida Ghazali, Tutut Herawan, Ridge polynomial neural network with error feedback 

for time series forecasting, PloS ONE, Zhaohong Deng, Jiangnan University, China, 11(12), December 31, 

2016, P 2. 
  72ص مرجع سابق، ثورة محمد عيسى الشيخ القداؿ،   3
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خطية )السيغموييد(، وطبقة المخرجات تستقبؿ مخرجات الطبقة الخفية وتطبؽ عمييا الدالة 

 ؛1)التحويمة( الخطية حيث يتـ التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمسمسمة

 :2( المستخدـ في التنبؤ يعطى بالصيغة التاليةMLPوالنموذج العاـ لشبكة البرسبتروف )

 ̂( )     ∑     
 
   [∑     (   ) 

   ]
 
      

 :3حيث

Hتمثؿ عدد وحدات الطبقة الخفية؛ : 

N،عدد وحدات المدخبلت : 

 : وتمثؿ األوزاف بيف الطبقة الخفية وطبقة المخرجات؛   

 : وىي تمثؿ األوزاف بيف المدخبلت والطبقة الخفية؛    

 : وتمثؿ دالة تحفيز سيغموييد في الوحدات الخفية    

 ( شبكات دالة القاعدة االشعاعيةRBF( )Radial Basis Function:)  يتكوف ىذا

النوع مف الشبكات مف طبقتيف حيث تحتوي عمى طبقة خفية واحدة مع دواؿ تحفيز قاعدية 

قاعدة االشعاعية بعدة اشعاعية وطبقة مخرجات مع دواؿ تحفيز خطية، وتتسـ شبكات ال

 MLPميزات أىميا بساطة معماريتيا مقارنة مع شبكات 
4  

 
                                                             

  72ص مرجع سابق، ثورة محمد عيسى الشيخ القداؿ،   1
  772ص  مرجع سابق، محمد جبلؿ محمد عبد اهلل جبارة،   2
 ( 776-772ص ) ع نفسو،المرج  3
 ( 76-72ص )مرجع سابق، ثورة محمد عيسى الشيخ القداؿ،   4
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 المطمب الرابع: التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية

يعد التنبؤ باستخداـ الشبكات العصبية مف األساليب الحديثة التي القت اىتماما واسعا في مجاالت 

الموارد المائية وأحواؿ الطقس وتدفؽ المياه واألنيار واستيبلؾ الطاقة متعددة منيا التنبؤ بأسعار العمبلت و 

الكيربائية واستخداميا بشكؿ واسع كونيا ال تحتاج إلى شروط صارمة ودقيقة لغرض التنبؤ كما أنيا تسمح 

، وبالتالي فإف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية عمى نطاؽ 1بتفسير سموؾ البيانات غير الخطي

ي كثير مف مياـ التنبؤ يرجع لقدرتيا عمى تصميـ نموذج لمعبلقة غير الخطية بيف مجموعة مف واسع ف

، كما أف الشبكات العصبية تعتبر طريقة حديثة دقيقة وفعالة 2متغيرات المدخبلت والمخرجات المقابمة ليا

   3رموز وردود األفعاؿلمتنبؤ يمكنيا استخداـ المنطؽ في عممياتيا بدال مف فكرة العبلقة الثابتة بيف ال

 :4ومنو يمكف إيجاز عممية التنبؤ باالعتماد عمى الشبكة العصبية االصطناعية في المراحؿ التالية

 ( الخطوة األولى: اختيار المتغيراتVariables selection) 

 في ىذه الخطوة يتـ اختيار المشاىدات التي تمثؿ المشكمة المراد التنبؤ بقيميا بشكؿ جيد 

 الخطوة ( الثانية: معالجة البياناتData processing) 

                                                             

 
المجمة العراقية لمعموم  ،PMRSو ANNو ARIMAدراسة سمسمة األوراق المالية باستخدام ىياـ عبد المجيد حياوي، قصي أحمد طو،  1

  772، ص 2777، 27، العدد 77جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد االحصائية، 
ورقة مقدمة إلى المؤتمر األوؿ ليندسة  "تطبيقات الذكاء االصطناعي في اليندسة الجيوتقنية"،خالد مصطفى محمد عمي، الحسيف العربي،   2

  777، ص 2777األنشآت حوؿ: آفاؽ اليندسة اإلنشائية في الوطف العربي، عماف، المممكة األردنية الياشمية، جواف 
  2ص  ،مرجع سابق، الشيماء إبراىيـ السيد الوصيفي، البيومي عوض عوض طاقية  3
 تـ االعتماد:  4
دراسة مقارنة بين االنحدار المبيم باستخدام البرمجة باألىداف والشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ عبد القادر ساىد، محمد مكيديش، -

، ص 2772، 72، العدد ـ التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائركمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمو مجمة الباحث، بأسعار البترول، 
772  
 استخدام الشبكات العصبية في التكين بالسمسمة الزمنية الستيالك الطاقة الكيربائية في مدينة الموصل،باسؿ يونس الخياط، عزة حاـز زكي،  -

 ( 07-96، ص )2777، 2، العدد 7جمد جامعة الموصؿ، العراؽ، المالمجمة العراقية لمعموم االحصائية، 
 ( 777-772ص )مرجع سابق، ىياـ عبد المجيد حياوي، قصي أحمد طو، -
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يتـ في ىذه الخطوة إجراء بعض العمميات عمى البيانات المستخدمة مثؿ تحديد االتجاه العاـ، 

يجاد توزيع البيانات   التركيز عمى العبلقات بيف المشاىدات وا 

 ( الخطوة الثالثة: تقسيم البيانات إلى مجاميعDivide data into sets) 

 يتـ تقسيـ البيانات المتوفرة إلى المجاميع اآلتية: حيث

 ( مجموعة التدريبTraining set :)وىي تمثؿ مجموعة تعمـ وتحديد نموذج لمبيانات؛ 

 ( مجموعة االختبارTesting set :) مكانية ويمكف عف طريقيا تحديد ميارة الشبكة وا 

 استخداميا بصورة عامة وىي التي ستعطينا القيـ المتنبئة؛

 مج( موعة التحقيؽValidation set :) وىي مجموعة إلجراء اختبار نيائي ألداء الشبكة 

  الخطوة الرابعة: تحديد نموذج الشبكة العصبية(Neural network paradigms) 

 عند تحديد نموذج الشبكة العصبية يجب اختبار اآلتي:

  ات المستقمة؛والذي يساوي عدد المتغير العصبية )العصبونات( لئلدخاؿ عدد العقد 

 عدد الطبقات المخفية والذي يعتمد عمى قيمة الخطأ المستخدـ في الشبكة؛ 

 عدد العقد العصبية المخفية )العصبونات المخفية( والذي يحدد عف طريؽ التجربة؛ 

  طبقة االخراج والتي عادة يساوي واحد 

  :تحديد دالة التحويل الخطوة الخامسة(Transfer function) 
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ؿ ىي الصيغة الرياضية التي تسمح بتحديد االخراج فيي تمنع االخراج مف الوصوؿ إلى دالة التحوي

  Sigmoidقيمة عالية جدا وىناؾ عدة دواؿ يمكف استخداميا لكف يتـ عادة استخداـ دالة 

 اختيار معيار التقييم الخطوة السادسة  :(Evaluation criteria) 

جد أف المعيار المستخدـ في شبكة االنتشار العكسي التعمـ حيث نأو يمكف تسميتو أيضا بمعيار 

 ( وىو األكثر استخداما MSEلتقييـ الخطأ ىو مجموع مربعات األخطاء )

 الخطوة السابعة: تدريب الش( بكةNeural network training) 

 وتضـ ىذه الخطوة ما يمي:

 :والتي تحدد  بيف العقد العصبية أي العصبوناتإيجاد مجموعة األوزاف  تعميـ النموذج

أقؿ قيمة لمربع الخطأ، ذلؾ أف مجموعة األوزاف يتـ تحسينيا في كؿ مرة إلى غاية 

 الوصوؿ إلى أوزاف تعطي نتيجة دقيقة وذلؾ بتحقيؽ أقؿ قيمة لمربع الخطأ؛

 :حيث تستخدـ شبكة االنتشار الخمفي لمخطأ خوارزمية التدريب لتقميؿ  الخوارزمية

 خوارزمية االنتشار الخمفي لمخطأ؛الميؿ، أي يتـ االعتماد عمى 

 الخطوة الثامنة: التنفيذ 

وىي مف أىـ الخطوات التي تختبر فييا الشبكة مف حيث قدرة التكيؼ مع حالة التغير في الدورة 

مكانية إعادة التدريب والوصوؿ إلى أقؿ خطأ عند تغير البيانات أي الوصوؿ إلى أقؿ قيمة لمربع الخطأ  وا 

 والوصوؿ إلى حالة مستقرة عند تغير البيانات 
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ومنو فبعد اتباع جميع المراحؿ السابقة فإنو يمكف االعتماد عمى الشبكة العصبية االصطناعية 

لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية والشكؿ الموالي يوضح آلية عمؿ الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ 

التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية باعتبارىا محور  بالسبلسؿ الزمنية وىذا باالعتماد عمى شبكة البرسبتروف في

 اىتمامنا في الجزء التطبيقي 

 ( في التنبؤ بالسالسل الزمنيةMLP(: آلية عمل الشبكة العصبية االصطناعية )12-2الشكل رقم )

 
 المصدر:

Cyril Voyant, Prédiction de séries temporelles de rayonnement solaire globale et de 

production d’énergie photovoltaïque à partir de réseaux de neurones artificiels, thèse pour 

l’obtention du grade de docteur en physique, mention Energétique, Ecole doctorale 

environnement et societe, Université de Corse-Pascal Paoli, la France, 2011, P 106. 

 :1و فمف خبلؿ الشكؿ أعبله يتضح ما يميومن

                                                             
1
 Cyril Voyant, Prédiction de séries temporelles de rayonnement solaire globale et de production d’énergie 

photovoltaïque à partir de réseaux de neurones artificiels, thèse pour l’obtention du grade de docteur en 

physique, mention Energétique, Ecole doctorale environnement et societe, Université de Corse-Pascal Paoli, la 

France, 2011, P 106. 
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عدد عصبونات االدخاؿ  Neعدد العصبونات )العقد( الخفية و Ncخطأ التنبؤ، وتمثؿ  ɛتمثؿ 

األوزاف المعتمدة في الشبكة، وعميو فإف الصيغة الرياضية لمتنبؤ تعطى بالعبلقة    و   ويمثؿ كؿ مف

 التالية: 

 ̂     (∑     
      

   )  

 تمثؿ قيمة المخرجات لكؿ عصبوف خفي وىو يعرؼ بالعبلقة التالية:   حيث 

    (∑          
    

   
   )  

نمذجة أي عبلقة تربط بيف لمتنبؤ لوبالتالي يمكف االعتماد عمى الشبكة العصبية االصطناعية 

ت المدخبلت والمخرجات ومف بينيا النماذج الخاصة بالسبلسؿ الزمنية، فباعتبار أف السمسمة متغيرا

( يمثؿ الزمف في t( حيث )X1, X2, ……, Xtالزمنية ىي عبارة عف عدد مف المشاىدات المرتبة )

عتمادا عمى تحميؿ السمسمة الزمنية فإف الشبكات العصبية االصطناعية بإمكانيا التنبؤ بالبيانات المولدة ا

العمميات السابقة والسيطرة عمييا وتعتبر شبكة التغذية األمامية المتعددة المستويات ىي الشبكات الشائعة 

االستخداـ في مجاؿ التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية، حيث ستكوف مدخبلت الشبكة ىي بيانات متخمفة سابقة 

لعبلقة المعتمدة في التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية وستكوف المخرجات ىي القيـ المستقبمية المتنبأ بيا، وتمثؿ ا

 tىي المشاىدة في الزمف  Xtحيث  Xt+1=f(Xt, Xt-1, …….,Xt-m)وفؽ الشبكات العصبية كما يمي: 

 kالتي ليا  Xtىي عدد المشاىدات السابقة والمستخدمة في التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمسمسمة الزمنية  mو

مف المدخبلت وليا مخرج واحد ىو القيمة  nاستخداـ شبكة عصبية ليا مف المشاىدات، وعميو فإنو يمكف 

( X1, X2,……Xnالتنبؤية المستقبمية وىذا بعد تدريب الشبكة حيث يكوف في نموذج التدريب األولي )

( X2, X3,……Xn+1ىو اليدؼ ونموذج التدريب الثاني يكوف ) Xt+1عبارة عف مدخبلت ويكوف 

( Xk-m, Xk-m+1,……Xk-1ؼ أما نموذج التدريب النيائي فيكوف )ىو اليدXt+2 كمدخبلت ويكوف 
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ىو اليدؼ، تجدر اإلشارة إلى أف اليدؼ مف عممية التدريب ىي إيجاد األوزاف التي تعمؿ  Xkويكوف 

      1عمى تخفيض مجموع مربعات الخطأ ما بيف القيمة المقدرة لممخرجات والقيمة الحقيقية إلى أقؿ ما يمكف

الشبكة العصبية االصطناعية بصفة عامة وعممية تغيرىا بصفة خاصة تعتبر عممية فاألوزاف في 

ضرورية وميمة جدا في عممية تعمـ الشبكة وتطبيقيا لعدة أغراض أىميا التنبؤ، ليذا نجد أف خوارزمية 

تيدؼ االنتشار العكسي لمخطأ )التي يتـ االعتماد عمييا بشكؿ كبير في عممية التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية( 

إلى الحصوؿ عمى األوزاف المثمى والتي يتـ االعتماد عمييا لحساب التنبؤات لبيانات الظاىرة المدروسة 

حيث تقوـ عمى بث البيانات في الشبكة العصبية إلى أف نحصؿ عمى مخرجات ومف ثـ تعود عكسيا 

ستمر العممية إلى أف لمحصوؿ عمى مشتقة الخطأ التي تغير األوزاف وبالتالي يقؿ الخطأ في الشبكة وت

، والشكؿ الموالي يوضح كيفية حساب تغير الوزف وفؽ 2نصؿ إلى المعايير المطموبة التي تناسب الظاىرة

 ىذه الخوارزمية 

 

 

 

  

 

 
                                                             

ئية في محافظة القادسية باستخدام نماذج السالسل الزمنية التنبؤ باستيالك الطاقة الكيربادعاء عبد الكريـ صاحب، محمد حبيب الشاروط،   1
، ص 2772، 7، العدد 9، المجمد جامعة القادسية، العراؽ والرياضيات،مجمة القادسية لعموم الحاسوب  ونماذج الشبكات العصبية االصطناعية،

76   
  279ص مرجع سابق، إيفاف عبلء ناظـ،    2
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 (: كيفية عمل خوارزمية االنتشار الخمفي لمخطأ13-2الشكل رقم )

 
مجمة العموم االقتصادية  طناعية لمتنبؤ والمقارنة،استخدام نماذج الشبكات العصبية االص ،عبلء ناظـإيفاف المصدر: 

  270، ص 2776،  79، العدد 77كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، المجمد واإلدارية، 

ومنو فإف الشكؿ السابؽ يظير أف خوازرمية االنتشار العكسي لمخطأ في الشبكة بغية التعمـ وكذا 

 :1يةالتنبؤ يتـ وفؽ الخطوات التال

 /توليد قيـ ابتدائية ألوزاف الطبقات مف إحدى التوزيعات اإلحصائية؛7

/مف أجؿ الوصوؿ إلى المعايير المطموبة والتي تتناسب والظاىرة المدروسة فإنو يستمر بتطبيؽ 2

 الخطوات الموالية:

 ( عممية المرور األماميForward Pass وىي حساب قيـ مخرجات العقد المخفية :)

 في حساب مخرجات الشبكة العصبية؛ الستخداميا
                                                             

 ( 270-279) صمرجع سابق، إيفاف عبلء ناظـ،   1
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 ( عممية المرور الخمفيBack Pass حيث يتـ حساب مشتقات الخطأ مف عقد :)

 المخرجات والعقد المخفية والستخداميا في تحديث أوزاف الطبقات؛

 ( تحديث أوزاف طبقات الشبكة العصبيةUpdating Weights وىو يعتمد عمى وجود :)

 والزخـ ومقدار التغير في الوزف السابؽ؛ المشتقة لمخطأ ومعدؿ التعمـ

  اختبار الشبكة: وىو إدخاؿ بيانات جديدة لـ يسبؽ أف تدربت عمييا الشبكة ومقارنة النتائج

 مع نتائج البيانات التي تدربت عمييا؛

 /استخداـ الشبكة العصبية ألغراض التصنيؼ أو تقريب الدواؿ أو التنبؤ وىو محور اىتمامنا 7

جنكنز والشبكات العصبية -مس: إشكالية المفاضمة بين منيجية بوكسالمطمب الخا 

 االصطناعية

مف خبلؿ النقاط الموالية سنحاوؿ ابراز أىـ النقاط التي تبنى عمييا مشكمة المفاضمة بيف الشبكات 

 جنكنز والتي نوجزىا كما يمي:-العصبية االصطناعية ومنيجية بوكس

 خطية السالسل الزمنية 

 بيانات في الخطية عدـ سموؾ مع التعامؿ في كبيرة مقدرة االصطناعية العصبية الشبكات تظير

 تتعامؿ التي التنبؤ في جينكنز-بوكس منيجية مع مقارنة ليا إضافية ميزة يضفي ما وىذا الزمنية السبلسؿ

 :  2أي أنو  1خطيةال بياناتال مع

                                                             
  779ص مرجع سابق، محمد جبلؿ محمد عبد اهلل جبارة،   1
رسالة مقدمة جنكينز في تحميل السالسل الزمنية، -استخدام الشبكات العصبية االصطناعية المحسنة ونماذج بوكسمرواف عبد الحميد عاشور،   2

 ( 790-797، ص )2772ا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف، لنيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في االحصاء التطبيقي، كمية الدراسات العمي
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 حاالت في االصطناعية عصبيةال الشبكات مف وفعالية كفاءة أكثر جنكنز بوكس منيجية تكوف -

 يساوي وتبياف الصفر يساوي بمتوسط طبيعيا توزيعا الخطأ يتوزع عندما أي المثالية الذاتي االنحدار نماذج

 أنيا أي الموسمية والنماذج( ARIMA) المختمطة والنماذج المتحركة المتوسطات نماذج في وأيضا الواحد،

 خطية؛ الشبو النماذج في كفؤة ـعد وتكوف الخطية، النماذج في كفاءة أكثر

تكوف الشبكات العصبية االصطناعية ذات كفاءة عالية في معالجة النماذج شبو الخطية بينما  -

جنكينز في معالجة ىذا النوع مف السبلسؿ، وىذا ما يؤكد قدرة الشبكات العصبية -تفشؿ منيجية بوكس

 ر الخطية؛االصطناعية في معالجة السبلسؿ الزمنية شبو الخطية وغي

 التنبؤ 

يعتبر التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمظاىرة المدروسة ىدؼ أساسي تسعى إليو كؿ مف الشبكات العصبية 

االصطناعية ومنيجية بوكس جنكنز، لكف تجدر اإلشارة إلى أف الشبكات العصبية االصطناعية جاءت 

لجيؿ الثاني في حميا، فمف أىـ لحؿ العديد مف مشاكؿ التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية والتي فشمت نماذج ا

-األسباب التي تجعؿ الشبكات العصبية تعطي أداء أفضؿ مف غيرىا مف أساليب التنبؤ )منيجية بوكس

جنكنز خاصة( ىو خاصيتيا المميزة في التعامؿ مع السبلسؿ الزمنية الغير خطية باإلضافة إلى فعاليتيا 

 ؛1لتشويش األبيض أو بعدـ وجودهفي التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية الغير خطية بوجود ا

 

 

 
                                                             

1
 Roselina Sallehuddin, Siti Mariyam Hj.Shamsuddin, Hybrid grey relational artificial neural network and 

autoregressive integrated moving average model for forecasting time series data, Applied artificial 

intelligence, Taylor&Francis group LLC, United Kingdom, Vol 23, 2009, P 444. 
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 شروط االستخدام 

 عند مسبقة شروط أو افتراضات أي وجود بعدـ االصطناعية العصبية الشبكات نماذج تتميز

 مف الشروط مف مجموعة تحقؽ تفترض التي جينكنز-بوكس منيجية عكس عمى التنبؤ مجاؿ في تطبيقيا

 ؛نماذجال بناء قبؿ ستقراريةاال شرط تحقؽ مثبل بينيا

 نوع البيانات 

 بيف يقع مدى في ومخرجاتيا مدخبلتيا كؿ تتغير عندما أفضؿ بصورة العصبية الشبكة تعمؿ

عمى عكس منيجية  العصبية الشبكة نموذج في تستخدـ أف قبؿ البيانات كؿ تغيير يجب وبالتالي( 7،7)

 جنكنز التي تتعامؿ مع البيانات كما ىي دوف احداث أي تغيير؛-بوكس

 رارية السمسمة الزمنيةاستق 

 مشكمة وجود حالة في جنكنز بوكس منيجية عمى االصطناعية العصبية الشبكات استخداـ يفضؿ

 صحيح؛ والعكس الزمنية السبلسؿ في التبايف ثبات عدـ

 حجم البيانات 

 السمسمة طوؿ أي المتاحة البيانات بحجـ مباشر بشكؿ االصطناعية العصبية الشبكات نماذج تتأثر

 التعمـ درجة وسترتفع السمسمة تغيرات كؿ ستظير الكافي بالقدر كبير البيانات حجـ كاف كمما حيث نيةالزم

 كافي غير الزمنية السمسمة طوؿ كاف إذا أما التنبؤ، في الشبكة نماذج كفاءة ستزداد ثـ ومف الشبكة في

 جينكنز؛-بوكس منيجية استخداـ يفضؿ فإنو
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 تعقيد البيانات 

 درجة ارتفعت كمماف تعقيدا األقؿ الزمنية السبلسؿ في جينكنز-بوكس منيجية استخداـ يفضؿ-

  1االصطناعية العصبية الشبكات نماذج استخداـ يفضؿ السمسمة في التعقيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ( 777-722ص ) مرجع سابق،محمد جبلؿ محمد عبد اهلل جبارة،   1
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 الفصلخالصة 

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ يتضح أنو مف أجؿ القياـ بعممية التنبؤ لظاىرة معينة 

موعة مف األساليب التي يمكف االعتماد عمييا في ذلؾ وىذا في حالة ما إذا توافقت شروطيا فإف ىناؾ مج

مع نوعية البيانات، وعميو فإف ىناؾ مجموعة مف المعايير التي يمكف االعتماد عمييا مف أجؿ المفاضمة 

الضوء عمى بيف نتائج ىذه األساليب مف أجؿ اختيار أفضميا، وبالتالي قمنا في ىذا الفصؿ بتسميط 

منيجية بوكس جنكنز والتفصيؿ في مراحميا المختمفة حيث تعتبر ىذه المنيجية مف األساليب القياسية 

ذات التطبيؽ الواسع في نمذجة السبلسؿ الزمنية العشوائية والتنبؤ بقيميا المستقبمية، كما قمنا بإبراز أىـ 

حاكي العقؿ البشري أي محاولة محاكاة ما يحيط بالشبكات العصبية االصطناعية التي تعتبر أسموب ي

شكؿ وترتيب وطريقة عمؿ الخبليا في الجياز العصبي لئلنساف فيي أسموب ذو خصائص مميزة تسعى 

 في مجمميا إلى نمذجة الظواىر االقتصادية والتنبؤ بالقيـ المستقبمية 

لمستقبمية الستيبلؾ ومنو سنحاوؿ في الفصؿ الموالي تطبيؽ ىذيف األسموبيف بيدؼ التنبؤ بالقيـ ا

الطاقة الكيربائية في والية بسكرة والمفاضمة بيف نتائجيما وىذا مف أجؿ اختيار األسموب األنسب 

 لممؤسسة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

التنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية 
في والية بسكرة باستخدام منيجية 
بوكس جنكنز والشبكات العصبية 

 االصطناعية



استيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة باستخدام منيجية  ؤ بالتنبالفصل الثالث   
 بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية
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 تمييد

مف خبلؿ ىذا الفصؿ سنقوـ بتقديـ لمحة مختصرة حوؿ تطورات مؤسسة سونمغاز التي تعتبر أكبر 

الطاقة الكيربائية عمى المستوى الوطني وكذا التعريؼ بالمديرية الجيوية  وأىـ مصدر إلنتاج ونقؿ وتوزيع

لتوزيع الكيرباء والغاز بوالية بسكرة وىذا باعتبارىا المسؤولة عف توزيع الطاقة الكيربائية بمختمؼ أنواعيا 

ض وتر المنخففي الوالية ولمختمؼ الزبائف، كما نيدؼ إلى دراسة كمية استيبلؾ الطاقة الكيربائية ذات الت

والتوتر المتوسط عمى مستوى والية بسكرة والتنبؤ بقيميا المستقبمية مف خبلؿ تطبيؽ كؿ مف منيجية 

ليذا قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى  ،يمانتائج بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية والمفاضمة بيف

 المباحث التالية:

 سونمغاز؛ حوؿ عامة : نظرةالمبحث األول

 بسكرة؛ والغاز الكيرباء لتوزيع الجيوية المديرية ث الثاني:المبح

 ؛بسكرة والية في الكيربائية لمطاقة الشيري لبلستيبلؾ الزمنية السمسمة خصائص دراسة المبحث الثالث:

 ؛جنكنز بوكس منيجية باستخداـ بسكرة لوالية الكيربائية الطاقة باستيبلؾ التنبؤ :رابعال المبحث

 والية في الكيربائية الطاقة باستيبلؾ لمتنبؤ االصطناعية العصبية الشبكات استخداـ المبحث الخامس:

 والمفاضمة بيف النماذج  بسكرة
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 : نظرة عامة حول سونمغازولالمبحث األ 

مف خبلؿ ىذا المبحث سنقوـ بتقديـ عاـ حوؿ مؤسسة سونمغاز باعتبارىا مف أىـ المؤسسات في 

والت والتغييرات التي طرأت عمييا ووظائفيا وغيرىا مف العناصر المحيطة الجزائر وكذا إبراز أىـ التح

 بالمؤسسة 

 تعريف مؤسسة سونمغاز وأىدافياالمطمب األول: 

تعد مؤسسة سونمغاز المتعامؿ التاريخي في ميداف اإلمداد بالطاقة الكيربائية والغازية في الجزائر 

وزيعيا وكذلؾ نقؿ الغاز وتوزيعو عبر القنوات، وقانونيا ومياميا الرئيسية ىي إنتاج الكيرباء ونقميا وت

يسمح ليا بإمكانية التدخؿ في قطاعات أخرى مف قطاعات األنشطة ذات  4114األساسي الصادر في 

 األىمية بالنسبة ولممؤسسة والسيما في ميداف تسويؽ الكيرباء والغاز نحو الخارج 

مصالحيا لكي تتكيؼ مع السياؽ الجديد إذا  منذ صدور القانوف قامت سونمغاز بإعادة ىيكمة

 عامؿ  21111شركة فرعية وتشغؿ  05أضحت اليوـ مجمعا صناعيا يتألؼ مف 

لعبت سونمغاز عمى الدواـ دورا ميما في التنمية االقتصادية واالجتماعية لمببلد ومساىمتيا في 

امة في مجاؿ اإلنارة الريفية والتوزيع تجسيد السياسة الطاقوية الوطنية ترقى إلى مستوى برامج اإلنجاز الي

ونسبة  %53العمومي لمغاز التي سمحت برفع نسبة التغطية مف حيث إيصاؿ الكيرباء إلى أكثر مف 

  1%03توغؿ الغاز إلى ما يفوؽ 

 
                                                             

مذكرة ماجستير في عمـو ، دور المراجعة الداخمية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة: سونمغازشدري معمر سعاد،   1
، ص 4114/4115التسيير، فرع مالية المؤسسة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 

030  
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 : 1تيدؼ سونمغاز إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا

 زيعيا وتسويقيا؛إنتاج الكيرباء سواء في الجزائر أو في الخارج ونقميا وتو -

 نقؿ الغاز لتمبية حاجات السوؽ الوطنية؛-

 توزيع الغاز عف طريؽ القنوات سواء في الجزائر أو في الخارج وتسويقو؛-

 تطوير وتقديـ الخدمات الطاقوية بكؿ أنواعيا؛-

 دراسة كؿ شكؿ ومصدر لمطاقة وترقيتو وتثمينو؛-

الصناعات الكيربائية والغازية وكؿ نشاط تطوير كؿ نشاط لو عبلقة مباشرة أو غير مباشرة ب-

يمكف أف تترتب عنو منفعة لسونمغاز، وبصفة عامة كؿ عممية ميما كانت طبيعتيا ترتبط بصفة مباشرة 

نتاجيا وتوزيعيا؛   أو غير مباشرة بيدؼ الشركة السيما البحث عف المحروقات واستكشافيا وا 

أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية أو تطوير كؿ شكؿ مف األعماؿ المشتركة في الجزائر -

 أجنبية؛

إنشاء فروع وأخذ مساىمات وحيازة كؿ حقيبة أسيـ وغيرىا مف القيـ المنقولة في كؿ شركة -

 موجودة أو سيتـ إنشاؤىا في الجزائر أو في الخارج 

 

 

                                                             
 ( 034-030ص ) مرجع سابق،شدري معمر سعاد،   1
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 المطمب الثاني: تاريخ سونمغاز ومراحل تحوليا من مؤسسة إلى مجمع صناعي وتجاري

ستقبلؿ مرت سونمغاز بعدة مراحؿ تـ مف خبلليا تغيير األىداؼ والوسائؿ التي كانت تعمؿ بعد اال

فييا، وبرزت مرحمتيف أساسيتيف ميزت مسار المؤسسة وأثرت في طرؽ تسييرىا بصفة مباشرة ىما: 

د المرحمة األولى وىي مرحمة محاوالت إنشاء مؤسسة سونمغاز، والمرحمة الثانية تندرج في إطار تشيي

 ، وسنقوـ بالتفصيؿ في ىذيف المرحمتيف مف خبلؿ الفرعيف الموالييف 1سونمغاز كمجمع صناعي وتجاري

 الفرع األول: أولى محاوالت إنشاء مؤسسة سونمغاز

إف بروز مؤسسة سونمغاز كمجمع صناعي وتجاري سبقتو مراحؿ متعددة بدء مف مرحمة ما بعد 

 0525يرباء وغاز الجزائر" في النشاط بالجزائر إلى غاية االستقبلؿ التي تميزت باستمرار مؤسسة "ك

حيث قامت الحكومة الجزائرية بمخططات تنموية مف شأنيا تنمية وتطوير الببلد وتطمب ذلؾ مخزوف 

حداث الشركة الوطنية لمكيرباء  طاقة كيربائية ضخـ مما دفع بيا إلى حؿ مؤسسة كيرباء وغاز الجزائر وا 

 المؤسسة تغيرات ىامة في مرحمة التسعينات  والغاز "سونمغاز" لتعرؼ

وبالتالي فإف إنشاء مؤسسة سونمغاز وتطورىا مر بعدة تغيرات ومحطات تاريخية نذكرىا في 

 :2المراحؿ التالية

 8614( سنة EGAإنشاء المؤسسة العمومية "كيرباء وغاز الجزائر" ) - 2

 22/244إذ بعد أف حوؿ القانوف رقـ  تعتبر ىذه المرحمة مف المراحؿ الذىبية في تاريخ سونمغاز،

ز في فرنسا إلى القطاع العاـ، صدر المرسوـ رقـ اقطاع الطاقة الكيربائية والغ 14/12/0522المؤرخ في 

                                                             
، جامعة -بف عكنوف–مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كمية الحقوؽ مذكرة ماجستير في إطار  مجمع سونمغاز،سماتي سعيدة،   1

  00، ص 4102، الجزائر، -0-الجزائر 
 ( 02-00ص ) المرجع نفسو،  2
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جراءات تطبيقو في الجزائر، فتـ إنشاء  11/12/0522المؤرخ في   23/0114 الذي حدد كيفيات وا 

عمومية ذات طابع صناعي تجاري، تتمتع  في شكؿ مؤسسة (EGAكيرباء وغاز الجزائر ) مؤسسة

، كما أف ىذه المؤسسة العمومية يجري عمى تسييرىا المالي ما يجري عمى باالستقبللية المالية والتجارية

 عموـ الشركات الصناعية والتجارية ، ويترتب عمى ذلؾ ما يمي:

 ة؛خضوع المؤسسة العمومية لنظاـ الضرائب الذي تخضع لو الشركات الرأسمالي-

 خضوع المؤسسة العمومية لقواعد المحاسبية وفؽ المخطط المحاسبي الوطني -

( فإف التشريعات EGAأما بالنسبة لنظاـ االستغبلؿ الخاص بمؤسسة كيرباء وغاز الجزائر )

خولت ليا احتكار قطاع الطاقة في  13/14/0725ومرسوـ  16/12/0724الجديدة وعمى رأسيا قانوف 

تمت عمميات تحويؿ ممتمكات وحقوؽ ومستحقات المؤسسات العمومية ما عدا  الجزائر ونتيجة لذلؾ

  0721-0724خبلؿ الفترة ما بيف  Kwhمبلييف  3المؤسسات الصغيرة التي لـ يتجاوز إنتاجيا 

انطمقت عممية التأميـ والتكفؿ بمصير المؤسسات المؤممة، شممت  10/17/0725ابتداء مف 

معامؿ غاز مف بينيا مؤسسات كبيرة  01اؿ الطاقة الكيربائية ومؤسسة عاممة في مج 14الجزائر 

وصغيرة ومنيا متفرعة عف شركات متروبولية وأخرى تابعة لمرأسماؿ أو الجمعيات المحمية، خبلؿ فترة 

شيريف تمت المرحمة األولى بضـ عدد مف الشركات وتمتيا مراحؿ أخرى تدريجية، وىكذا شرعت المؤسسة 

واستمرت في النشاط بعد  10/00/0725في النشاط الفعمي يوـ  EGAز الجزائر كيرباء وغاالجديدة 

  0747االستقبلؿ إلى غاية سنة 
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  8636" سنة Sonalgazإنشاء الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز " - 0

المؤرخ في  25/15وفقا لؤلمر رقـ  الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز "سونمغاز"تـ إنشاء 

حداث الشركة الجديدة المتمثمة في  EGAمف حؿ مؤسسة كيرباء وغاز الجزائر المتض 44/13/0525 وا 

 " Sonalgazالشركة الوطنية لمكيرباء والغاز "

يندرج ىذا األمر في إطار تدابير تأميـ القطاعات الحيوية لبلقتصاد الوطني وىي العممية التي 

 ت وقبؿ ىذا التاريخ بالنسبة لبعض القطاعا 0747انطمقت في سنة 

ولكي تتمكف سونمغاز مف المساىمة في بناء ىياكؿ اقتصادية وطنية وتحقيؽ ىدفيا حدد ليا األمر 

مجاؿ تدخؿ واسع جدا ومنح ليا عمى الخصوص احتكار كمي إلنتاج الكيرباء والغاز  47/37رقـ 

امات مؤسسة المصنعيف ونقميما وتوزيعيما واستيرادىما وتصديرىما وحولت إلييا جميع أمواؿ وحقوؽ والتز 

 كيرباء وغاز الجزائر   

  8653تحويل وحدات سونمغاز إلى مؤسسات مستقمة سنة   - 1

حيث تـ  0761بقيت سونمغاز تمارس وتحتكر السوؽ في إنتاج الطاقة الكيربائية إلى غاية سنة 

ة التي إعادة ىيكمتيا في إطار عممية إعادة الييكمة المالية والعضوية الشاممة لكؿ المؤسسات العمومي

ترتب عنيا تحويؿ وحدات سونمغاز لؤلشغاؿ وصنع المعدات إلى مؤسسات مستقمة تابعة لمؤسسات تسيير 

 مساىمات الدولة متخصصة في مختمفة الميف المتعمقة بالطاقة الكيربائية والغازية، ويتعمؽ األمر بػ:

 لؤلعماؿ المولدة لمكيرباء أو األشغاؿ الكيربائية؛ (KAHRIFكيريف )-

 لتركيب البنية التحتية والمنشآت الكيربائية؛( KAHRAKIBركيب )كي-
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نجاز قنوات نقؿ وتوزيع الغاز؛( KANAGHAZكناغاز ) -  إلعداد وا 

 ألشغاؿ اليندسة المدنية؛ (ENERGAاينرغا ) -

 لمتركيب الصناعي؛ (ETTARKIBالتركيب )-

 لصناعة العدادات وآالت القياس والمراقبة ( AMCأ م س )-

ذه الشركات المتفرعة أصبحت سونمغاز تمتمؾ حاليا منشآت أساسية كيربائية وغازية تفي وبفضؿ ى

  باحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية لمببلد  

 8668" سنة EPICسونمغاز مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري " - 2

بمقتضى األمر رقـ  تـ تغيير الشكؿ القانوني لمشركة الوطنية لمكيرباء والغاز "سونمغاز" المنشأة

بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  EPICمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى  25/15

التي تسير عمى أداء الخدمة العمومية في مجاؿ الكيرباء والغاز  02/04/0770المؤرخ في  70/253

 داخؿ التراب الوطني الجزائري 

المتضمف القانوف األساسي  05/17/0773المؤرخ في  73/461وبصدور المرسوـ التنفيذي رقـ 

لممؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونمغاز" تـ تأكيد الشكؿ القانوني لسونمغاز كمؤسسة 

عمومية ذات طابع صناعي وتجاري توضع تحت وصاية الوزير المكمؼ بالطاقة، تتمتع بالشخصية 

لقانوف العاـ في عبلقاتيا مع الدولة وتعرؼ كتاجر في المعنوية واالستقبللية المالية، تخضع لقواعد ا

 عبلقاتيا مع اآلخريف 
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ىذا التغيير حدد مياـ مؤسسة سونمغاز بكيفية واسعة وذلؾ بيدؼ السماح ليا بمعب دور محرؾ في 

 تطوير االقتصاد الوطني، وفي ىذا اإلطار نجد أربعة أنواع مف المياـ ىي:

 ونقميا وتوزيعيا وكذا التوزيع العمومي لمغاز؛ احتكار إنتاج الطاقة الكيربائية-

 صيانة المنشآت والتجييزات المرتبطة بيذه النشاطات وتجديدىا؛-

 مياـ ذات طابع تجاري )مساعدة الزبوف، أخذ مساىمات، إنشاء فروع   (؛-

 القياـ بالدراسات اليندسية والتطوير سواء في الجزائر أو في الخارج -

 مؤسسة سونمغاز كمجمع صناعي وتجاريالفرع الثاني: تشييد 

تزامنت عممية تشييد مؤسسة سونمغاز كمجمع صناعي وتجاري مع عودة االستقرار السياسي لمببلد 

مف خبلؿ التنازؿ  OMCوارتفاع المداخيؿ المالية لمدولة والرغبة في االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة 

إلى شركة ذات أسيـ  4114سونمغاز التي حولت سنة التدريجي عف المؤسسات الوطنية الكبرى منيا 

برأس ماؿ خاص وأجنبي مع احتفاظ الدولة بالممكية القانونية لممؤسسة لتدخؿ في إعادة ىيكمة في الفترة 

إلى أف أضحت مجمع صناعي وتجاري يسمى "مجمع سونمغاز" يضـ  4117و 4112الممتدة ما بيف 

  1عية التابعة لياالشركة القابضة سونمغاز والشركات الفر 

 

                                                             
  02ص مرجع سابق، سماتي سعيدة،   1
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يمكف توضيحيا فيما  وتجاري صناعي كمجمع سونمغاز مؤسسةوالمحطات التي ساىمت في تشييد 

 : 1يمي

 8118سنة  SPAسونمغاز شركة ذات أسيم  - 8

تغييرا ثانيا في طبيعتيا القانونية فتحولت بصدور المرسوـ الرئاسي رقـ  4114عرفت سونمغاز سنة 

المتضمف القانوف األساسي لمشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز  10/14/4114المؤرخ في  14/073

في شكؿ مجمع صناعي يتألؼ مف عدة مؤسسات  "SPA"شركة ذات أسيم إلى  سونمغاز ش.ذ.أ""

متخصصة دوف إنشاء شخصية معنوية جديدة، تنشط بواسطة فروعيا في نشاطات اإلنتاج، النقؿ وتوزيع 

الشركة ز وتغير حتى اسميا مف الشركة  الوطنية لمكيرباء والغاز إلى الكيرباء وكذا نقؿ وتوزيع الغا

  الجزائرية لمكيرباء والغاز

وقد تجسدت إعادة الييكمة في الفصؿ بيف أنشطة إنتاج الكيرباء ونقميا ونقؿ الغاز وكذلؾ بيف 

 توزيع الكيرباء وتوزيع الغاز 

إلى  8111جاري من سنة إعادة ىيكمة شركة سونمغاز نحو إنشاء مجمع صناعي وت - 8

8116  

يمكف تمخيص التحوالت التي طرأت عمى شركة سونمغاز خبلؿ ىذه الفترة مف خبلؿ المحطات 

 التاريخية التالية:

 

 

                                                             
 ( 03-01ص )مرجع سابق، سماتي سعيدة،   1
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  8111في سنة : 

بتحويؿ  8111جانفي انطمقت عممية إعادة ىيكمة سونمغاز عمى شكؿ مجمع صناعي وتجاري في 

فروع المين "كيرباء ونقؿ الغاز إلى شركات فرعية منفصمة تسمى جميع الوحدات المكمفة بإنتاج ونقؿ ال

(، الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ SPEتتمثؿ في: الشركة الجزائرية إلنتاج الكيرباء ) القاعدية"

 ( GRTG(، الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ الغاز )GRTEالكيرباء )

  8112في سنة: 

إعادة ىيكمة، حيث  0776المحيطة التي أنشأت في سنة عرفت بعض الفروع  4113في سنة 

أدمجت الشركات األربعة التابعة لصيانة وخدمات السيارات لتكوف شركة وحيدة ىي شركة "صيانة 

" ونفس الشيء حدث بالنسبة لشركات "صيانة المحوالت الثبلث" التي تـ جمعيا MPVوخدمات السيارات 

" وقد دعـ ىذا الفرع بشركتيف ىما: SKMKالت الكيربائية في شركة وحيدة ىي "شركة خدمات المحو 

  CREDEG، مركز البحث وتطوير الكيرباء والغاز SMTالشركة المدينة لطب العمؿ 

وىكذا اكتمؿ شكؿ قطب فروع الميف المحيطة مع الشركات التي كانت موجودة سابقا وىي: شركة 

، شركة الوقاية والعمؿ األمني TRANSMEXبائية النقؿ والشحف االستثنائي لمتجييزات الصناعية والكير 

SPAS صندوؽ الخدمات االجتماعية والثقافية ،FOSC نزؿ المزارعيف ،HMP شركة صيانة ،

  SAT Info، الشركة الجزائرية لتقنيات اإلعبلـ MEIالتجييزات الصناعية 

ميمتو  CAMEGازي أنشأ المتجر الجزائري لمعتاد الكيربائي والغ 4111مع المبلحظ أنو في سنة 

 تسويؽ العتاد الكيربائي والغازي بواسطة شبكة توزيع تغطي مجموع أنحاء التراب الوطني 
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  8113في سنة: 

إنشاء خمس شركات تضاؼ لفروع الميف القاعدية المذكورة سابقا: فرع أوؿ  4114عرفت سنة 

وأربع شركات تضمف ميمة توزيع  يضـ مسير منظومة الكيرباء والمكمؼ بإدارة نظاـ إنتاج ونقؿ الكيرباء،

 الكيرباء والغاز ىي:

، الشركة الجزائرية لتوزيع كيرباء وغاز الوسط SDAالشركة الجزائرية لتوزيع كيرباء وغاز الجزائر 

SDC الشركة الجزائرية لتوزيع كيرباء وغاز الشرؽ ،SDE الشركة الجزائرية لتوزيع كيرباء وغاز الغرب ،

SDO  

نجاز برنامج تطوير ىاـ لو أصبحت وفي سياؽ دعـ تحوي ؿ سونمغاز إلى مجمع صناعي وتجاري وا 

في نفس السنة المؤسسات الخمسة لؤلشغاؿ فروع لمجمع سونمغاز بقرار صادر عف السمطات لعمومية 

 وتتمثؿ في:

، شركة KAHRAKIB، شركة األشغاؿ والتركيب الكيربائي KAHRIFشركة أشغاؿ الكيربة 

وأخيرا شركة التركيب  INERGA، شركة إنجاز المنشآت األساسية KANAGHAZإنجاز القنوات 

  ETTERKIBالصناعي 

  8114في سنة: 

جاء دور مراكز االنتقاء والتكويف التابعة لسونمغاز لترقى إلى فرع ىو "معيد  4115في جانفي 

 " IFEGالتكويف في الكيرباء والغاز 
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  8116في سنة: 

دة ىيكمة مجمع سونمغاز وذلؾ بإنشاء شركة ىندسة الكيرباء تـ إنياء عممية إعا 4117في جانفي 

وىكذا ارتفع عدد فروع مؤسسات األشغاؿ إلى ستة فروع ليمتحؽ آخر فرع بالمجمع في  CEEGوالغاز 

 جواف مف نفس السنة ىو "رويبة لئلنارة" 

ولقد تمخض عف الفروع السالفة الذكر بروز سونمغاز في شكؿ مجمع صناعي وتجاري يضـ 

 شركة فرعية تابعة ليا  17لشركة األـ سونمغاز وا

  8188سونمغاز شركة قابضة في شكل مجمع صناعي وتجاري سنة  - 3

المتضمف القانوف األساسي  14/14/4100المؤرخ في  00/404بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 

ة قابضة تسمى لشركة سونمغاز، تـ تنظيـ الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز شركة ذات أسيـ في شرك

سونمغاز، وذلؾ دوف إنشاء شخصية معنوية جديدة، ىذا التغيير جاء عمى خمفية عدـ مبلئمة القانوف 

مع ما ىو  14/073األساسي لمشركة الذي تـ اتخاذه عف طريؽ التنظيـ مف خبلؿ المرسوـ الرئاسي رقـ 

 بر القنوات المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز ع 14/10منصوص عميو في القانوف رقـ 

تشكؿ الشركة القابضة "سونمغاز" والشركات الفرعية التابعة ليا والسيما تمؾ المكمفة بممارسة 

 نشاطات إنتاج الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا ونقؿ الغاز وتوزيعو ما يسمى "مجمع سونمغاز" 

 المطمب الثالث: فروع سونمغاز

تي عرفتيا الجزائر مع بداية التسعينات واآلثار نتيجة لئلصبلحات االقتصادية والييكمية ال

االقتصادية الناجمة عنيا، سعت مؤسسة سونمغاز كباقي المؤسسات الحديثة إلى التكيؼ مع الوضع حيث 
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شكؿ شركة مساىمة وقد سمح ليا ذلؾ إمكانية توسيع نشاطيا ليشمؿ مياديف  4114اتخذت في سنة 

تدخؿ خارج حدود الجزائر إلى أف أضحت مجمع شركات صناعي أخرى تابعة لقطاع الطاقة مع إمكانية ال

  1"مجمع سونمغازوتجاري يسمى "

 :2ومف فروع سونمغاز نذكر ما يمي

  :وىي الفروع المتعمقة باإلنتاج، النقؿ والتوزيع لمكيرباء ونقؿ وتوزيع الغاز، الفروع المينية

 وىي تضـ ثمانية فروع نذكر منيا:

 ( سونمغاز إنتاج الكيرباءSPE؛) 

 ( سونمغاز شبكة نقؿ الغازGRTG؛) 

 ( سونمغاز توزيع الجزائرSDA؛) 

 ( سونمغاز توزيع الوسطSDC؛) 

 ( سونمغاز توزيع الشرؽSDE؛) 

 ( سونمغاز توزيع الغربSDO ) 

  :وىي تضـ الفروع التي تخص الدعـ واإلمداد وتضـ إحدى عشر الفروع المينية المحيطة

 فرعا نذكر منيا:

 مركز البحث والتن( مية في الكيرباءCREDEG؛) 

                                                             
  22ص  مرجع سابق،سماتي سعيدة،   1
 ( 032-031ص )مرجع سابق، سعاد، شدري معمر   2
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 ( معيد التكويف في مجاؿ الكيرباء والغازIFEG؛) 

 ( الشركة الجزائرية لتقنيات اإلعبلـSAT.INFO؛ 

 ( سونمغاز طب العمؿSMT؛) 

 ( شركة الوقاية والعمؿ بأمافSPAS ) 

  :وتشمؿ خمسة فروع ىي:فروع األشغال 

 شركة األشغاؿ الكيربائية؛ 

 إينرقا؛ 

 كيركيب؛ 

 كناغاز؛ 

  التركيب 

كيرماء -بينما في فروع أخرى تكوف سونمغاز في شراكة مع مؤسسات أخرى مثؿ: سونطراؾ

(KAHRAMA وىذا مف أجؿ اكتساب )(، وأخرى محمية وحتى أجنبية )أمريكية، كندية ، فرنسية

 الميارات والتكنولوجية والخبرة 

 المطمب الرابع: وظائف سونمغاز

ير قابؿ لمتخزيف ىذا أجبر مؤسسة سونمغاز عمى اندماج كامؿ لكؿ تعتبر الطاقة الكيربائية منتوج غ

نشاطاتيا مف اإلنتاج إلى غاية االستيبلؾ النيائي، فمؤسسة سونمغاز تعتبر شركة مساىمة وىي مؤسسة 
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محتكرة لثبلثة وظائؼ أساسية وىي: إنتاج الكيرباء، نقؿ الكيرباء والغاز وأخيرا توزيع الكيرباء والغاز، 

 :1ي ىذه الوظائؼ في النقاط التاليةوسنفصؿ ف

 أوال: اإلنتاج:

اإلنتاج ىو عممية تحويؿ الطاقة الحرارية أو المائية إلى طاقة ميكانيكية ثـ إلى طاقة كيربائية 

 ويشمؿ اإلنتاج الفروع التالية:

 :ميغاواط لممولد الواحد؛ 6ميغاواط و 1213مولد بطاقة تتراوح بيف  061يتكوف مف  فرع الديزال 

 :ميغاواط لممولد الواحد؛ 3ميغاواط إلى  0مولد بطاقة تتراوح مف  12يتكوف مف  الفرع المائي 

 :ميغاواط  41مولد حيث طاقة كؿ مولد تتراوح بيف  14وىو متكوف مف  الفرع الحراري الغازي

 ميغاواط؛ 401و

 :يغاواط م 074ميغاواط و 31مولد بطاقة تتراوح بيف  41يتكوف مف  الفرع الحراري البخاري 

 ثانيا: النقل:

يخص نشاط النقؿ كؿ مف نقؿ الكيرباء والغاز، فنقؿ الكيرباء يتـ عبر خطوط ذات الضغط العالي 

 باإلضافة إلى خطوط ذات الضغط المتوسط 

أما فيما يخص نقؿ الغاز فمؤسسة سونمغاز تقوـ بتزويد السوؽ بالكميات البلزمة مف غاز مؤسسة 

ز شبكة ىامة لنقؿ الغاز سواء كاف لمضغط العالي الموجو لممشتركيف سونطراؾ، حيث أنشأت سونمغا

 الصناعييف أو المتوسط أو المنخفض  

                                                             
 ( 035-034ص )مرجع سابق، شدري معمر سعاد،   1
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 ثالثا: التوزيع:

تقوـ مؤسسة سونمغاز بتوزيع كؿ مف الكيرباء والغاز بخطوط وكاببلت ذات ضغط منخفض 

 ومتوسط تمبية الحتياجات زبائنيا الصغار بالطاقة الكيربائية والغازية 

 جدر اإلشارة إلى أف سونمغاز تزود وتمبي احتياجات زبائنيا وفقا ألنواعيـ كما يمي:ت

 الزبائف الصناعييف الذيف يتـ تغذيتيـ بشبكات الضغط المرتفع؛-

 الزبائف الصناعييف ذوي األىمية المتوسطة والذيف تتـ تغذيتيـ بشبكات الضغط المتوسط؛-

 بضغط منخفض العائبلت والحرفييف الذيف تتـ تغذيتيـ -

ومنو بما أف الشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز ىي المسؤولة عف تزويد ىذه الطاقة األساسية 

 لمزبائف بمختمؼ أنواعيـ سنقوـ بالتطرؽ إلييا بشيء مف التفصيؿ في المبحث الموالي 
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 لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرةالمبحث الثاني: المديرية الجيوية 

الشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز مف بيف أىـ فروع سونمغاز ليذا مف خبلؿ ىذا تعتبر 

تعريؼ لمشركة وتوضيح فروعيا ومياميا وكذا الصبلحيات الموكمة إلييا مع تسميط المبحث سنقوـ بتقديـ 

تنظيمي مع الضوء عمى المديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة مف خبلؿ تعريفيا وىيكميا ال

  اإلشارة إلى كيفية التنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكيربائية في المديرية 

 وفروعيا والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية بالشركة تعريفالمطمب األول: ال

 لتوزيع الجزائرية الشركة إنشاء العمومية السمطات طرؼ مف المعد الجديد التنظيمي المخطط أقر

 والوسط لمشرؽ التوزيع شركات لضـ كنتيجة ، أسيـ ذات شركة SDC اختصارا ةالمسما والغاز الكيرباء

لحاؽ جية مف والغرب  الجزائرية الشركة أنشئت حيث ،أخرى جية مف كفرع لمجزائر التوزيع شركة وا 

 22 يفوؽ ماؿ برأس 12/12/4103 بتاريخ أسيـ ذات شركة " أ ذ ش SDC"  والغاز الكيرباء لتوزيع

 14 عبر تسير ، بالبميدة – بوضياؼ محمد نيج 41 بػ االجتماعي مقرىا يتواجد ئريجزا دينار مميار

   الوطني التراب عبر موزعة والية 24 لمتوزيع مديرية

 النشاطات مف مجموعة والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركة تطور  الوطنية السوؽ في بتواجدىا

 ومنخفض ومتوسط عالي توتر) النيائييف لمزبائف بيعيماو ( والغاز الكيرباء) الطاقتيف شراء مجاؿ تمس

 والغازية الكيربائية والتركيبات الشبكات وتطور نمو الشركة تسير كما ،(ومنخفض ومتوسط عالي وضغط

 في والمنخفض المتوسط والضغط والمنخفض المتوسط بالتوتر الربط طمبات كافة ةتمبي معيا وتضمف

   1المفعوؿ ريسا النظاـ و الشروط دفاتر إطار
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  :1اآلتي مبينة في الجدوؿتوزيع  مديرية 14 والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركةتغطي 

 (: مديريات التوزيع التابعة لمشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز2-1الجدول رقم)

مديرية التوزيع 
 بسكرة

مديرية التوزيع 
 البميدة

مديرية التوزيع 
 البويرة

التوزيع مديرية 
 بومرداس

مديرية التوزيع 
 الجمفة

مديرية التوزيع 
 تيبازة

مديرية التوزيع 
 عنابة

مديرية التوزيع 
 تبسة

مديرية التوزيع 
 سطيؼ

مديرية التوزيع 
 سكيكدة

مديرية التوزيع 
 الوادي

مديرية التوزيع 
 جيجؿ

مديرية التوزيع 
 خنشمة

مديرية التوزيع 
 قالمة

أـ مديرية التوزيع 
 البواقي

 مديرية التوزيع ميمة
مديرية التوزيع 

 تممساف

مديرية التوزيع 
 تيسمسيمت

مديرية التوزيع 
 سيدي بمعباس

مديرية التوزيع 
 سعيدة

مديرية التوزيع 
 غميزاف

مديرية التوزيع 
 وىراف

مديرية التوزيع 
 غرداية

مديرية التوزيع 
 النعامة

مديرية التوزيع 
 مستغانـ

مديرية التوزيع 
 معسكر

لتوزيع مديرية ا
 السانية

مديرية التوزيع 
 البيض

 مديرية التوزيع
  الشمؼ شماؿ

مديرية التوزيع 
 الشمؼ وسط

مديرية التوزيع 
 بشار

مديرية التوزيع 
 عيف تموشنت

عيف مديرية التوزيع 
 الدفمى

مديرية التوزيع 
 إيميزي

مديرية التوزيع 
 أدرار

مديرية التوزيع 
 تندوؼ

مديرية التوزيع 
 األغواط

التوزيع مديرية 
 المدية

مديرية التوزيع 
 ورقمة المدينة

مديرية التوزيع 
 ورقمة الريؼ

 تيزي وزومديرية التوزيع  تامنغستمديرية التوزيع 

 www.sdc.dzمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المعمومات الموجودة في الموقع: المصدر: 
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 وصالحياتيا والغاز كيرباءال لتوزيع الجزائرية الشركةالمطمب الثاني: ميام    

 :1حوؿ والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركة ميام تتمحور

 لتمبية استعداد عمى دوما البقاء أجؿ مف لمغد الحديثة التكنولوجيات مع الحالية الشبكات تكييؼ •

  الزبائف حاجيات

 الكيربائية الطاقة تيبلؾاس وخاصة االستيبلؾ تزايد لمواجية األساسية والبنيات اليياكؿ تأميف •

 في المستمر والتزايد جية، مف (المناخية العوامؿ مف الخطوط تأميف الرئيسية، والمحوالت الشبكات قدرات)

  النطاؽ واسعة والحوادث اإلنتاج

  الظروؼ أحسف في والغاز بالكيرباء الربط طمبات تمبية •

  وأىدافنا مناقي مع انسجاما االجتماعية السياسة بناء في المساىمة •

نجاز مرافقة الدولة برامج إطار في •    الشركة لمياـ وفقا التنمية مشاريع وا 

 توزيع والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركة تضمف وتخصصيا، مياميا إطار وفي وعميو

 دىـعد يفوؽ الذيف زبائنيا خدمة في الشركة وضعت ذلؾ أجؿ ومف والغازية، الكيربائية الطاقة وتسويؽ

 مقاطعة 040و لمكيرباء مقاطعة 051 الغاز في زبوف 921 594 9 الكيرباء في زبوف 312 810 8

   تجارية وكالة 010 إلى باإلضافة لمغاز

    في كمـ 805 172 مف تتكوف كيربائية شبكات والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركة تشير

  مف ىذا  الشبكات، مف كمـ333 316   بمجموع  سطالمتو  التوتر في  كمـ825 143 و المنخفض التوتر
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 البوليئيثيبلف مف كمـ 41132 منيا كمـ 107.35 92  تفوؽ الطبيعي لمغاز شبكات أخرى جية ومف جية

PE 

 الشركة تسعى والمؤىمة، الشابة الموارد مف معظميـ عامؿ 01121 يفوؽ لمعماؿ إجمالي وبتعداد

مكانياتيا طاقاتيا كؿ تسخير إلى  مف وىذا لزبائنيا المقدمة والتجارية التقنية خدماتيا نوعية تحسيف يف وا 

 الكيربائية الشبكات واستغبلؿ الزبائف تسيير منظومة لتسييؿ الحديثة التكنولوجية الوسائؿ إدخاؿ خبلؿ

 والغازية 

 :1الشركة في النقاط التالية صالحياتكما أنو يمكف حصر أىـ 

 ؛ضماف نوعية واستمرارية الخدمة  

 ؛استغبلؿ و صيانة شبكات توزيع الكيرباء و الغاز 

 ؛تطوير شبكات الكيرباء و الغاز مف أجؿ ربط الزبائف الجدد 

 ؛ضماف أمف و فعالية الشبكات 

 ؛ضماف التوازف بيف العرض و الطمب عمى الطاقة 

 تسويؽ الكيرباء و الغاز  
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 لكيرباء والغاز بسكرةمعمومات عامة حول المديرية الجيوية لتوزيع االمطمب الثالث: 

مف خبلؿ ىذا المطمب سنقوـ بإلقاء نظرة عامة حوؿ المديرية الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز 

بسكرة )مديرية التوزيع بسكرة( وىذا مف خبلؿ إعطاء بطاقة تعريفية لممديرية وكذا ىيكميا التنظيمي مع 

 المياـ 

 سكرةالفرع األول: بطاقة تعريفية لمديرية التوزيع ب

يظير الموقع الرسمي لمشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز المعمومات العامة الخاصة بمديرية 

 :1التوزيع بسكرة كما يمي

 ؛بسكرة والية :اإلقميمية التغطية-

 ؛00 :البمديات عدد -

 أوالد ، طولقة ، ورالؿأ اية،طلو  عقبة، سيدي ،4 بسكرة ،0 بسكرة)  13 :التجارية الوكاالت عدد-

 ؛(جبلؿ

 ؛034 404 :بالكيرباء الموصولون الزبائن عدد-

 ؛54 010 :بالغاز الموصولون زبائن -

 ؛كـ 3502 :بالكيرباء التغطية نسبة -

  كـ 4112 :بالغاز التغطية نسبة -
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 الفرع الثاني: الييكل التنظيمي لممديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة

الكيرباء والغاز بسكرة التابعة لمشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز  المديرية الجيوية لتوزيع

تنتيج السياسة التجارية لمجمع سونمغاز )رفع رقـ األعماؿ( وخدمة المصمحة العمومية )النوعية 

 واالستمرارية في تقديـ الخدمات( مثميا مثؿ باقي المديريات في الوطف 

 ،مياـ التي تتجمى أكثر في مياـ ونشاطات أقساميا ومصالحياوعميو تقوـ المؤسسة بالعديد مف ال

  بمختمؼ أقساميا ومصالحيا موضح في الشكؿ الموالي الييكؿ التنظيمي لممديريةو 

 (: الييكل التنظيمي لممديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة 2-1الشكل رقم )

 )سونمغاز بسكرة(

 

 

 

 

 

 

 
 

 والتقارير بالمديرية  اإلحصائية الدراسات مسؤولةقبؿ وثائؽ مقدمة مف المصدر: 

سـ العبلقات ق
 التجارية 

قسـ استغبلؿ 
 الكيرباء

 مديرية التوزيع

 المكمؼ بالقضايا القانونية  األمانػػػة العامة 

قسـ الدراسات و األشغاؿ 
 )الكيرباء والغاز(

قسـ استغبلؿ 
 الغاز

 المكمؼ باألمف الداخمي  

 

 المكمؼ باالتصاؿ

 المكمؼ باألمف 

لمالية قسـ ا
 والمحاسبة 

تسيير األجيزة  قسـ
 المعموماتية 

لقضايا قسـ ا
 العامة

الموارد قسـ 
 البشرية
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 وفيما يمي تمخيص لمياـ كؿ فرع مف فروع الييكؿ التنظيمي  

 المدير الجيوي 

مكمؼ في حدود معينة بضماف توزيع الطاقة الكيربائية والغازية يمثؿ قمة اليـر بالمؤسسة وال

يصاليا إلى زبائف المؤسسة في أحسف الظروؼ  االستمرارية في التقديـ عمى النوعية، الجدية و  مع الحفاظوا 

 السعر المناسب كذا و 

  األمانة العامة 

 المكمف باالتصال 

 :يمي يقوـ بالعديد مف المياـ نذكر منيا ما

 ئف باستعماؿ كؿ الوسائؿ المتاحة؛تحضير وتنظيـ المعمومات الموجية إلى الجميور والزبا -

 تظاىرات التجارية؛ة العامة في الالمشاركة مع المديري -

عبل -  ـ الزبائف حسب الطبيعة المحمية؛اقتراح مواضيع اإلشيار وا 

 ربط عبلقات  وثيقة مع كؿ أنواع وسائؿ االتصاؿ  -

 المكمف بالقضايا القانونية 

 ؛المجمس القضائي  الخ ،ممثؿ القانوني لمشركة في المحكمةال المكمؼ بالقضايا القانونية يعد -

 ؛رارات القانونيةيتابع تنفيذ الق -
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كرفع دعوى حوؿ التعدي عمى ممتمكات سونمغاز أو الشكاوي ورفع  :يتكفؿ بكؿ القضايا القانونية -

 دعوى ضد المديرية مف طرؼ الزبائف؛ال

 وني )رفع دعوى قضائية(؛يساعد كؿ األقساـ في القضايا ذات الطابع القان -

 ة القانونية وتقديميا وقت الضرور تنظيـ المعمومات  -

  المكمف باألمن والوقاية 

 يقوـ بالمياـ التالية:و 

 ات المبرمجة لمنشاطات التحسيسية؛إعداد مخطط لمزيار  -

 ؛CHSتحضير اجتماعات لجنة النظافة واألمف عمى مستوى المديرية  -

 الوقائية في مجاؿ النظافة واألمف؛السير عمى تطبيؽ كؿ اإلجراءات  -

 ز والكيرباء مع المصالح التقنية؛الغاإعداد اإلحصائيات حوؿ حوادث  -

 المكمف باألمن الداخمي 

 :المكمؼ باألمف الداخمي بما يمي يقوـ 

 ؛الجدراف  ( ،س األمنية داخؿ المديرية )الحراسالمتابعة الميدانية لكؿ المقايي -

 ألمنية لممديرية ومختمؼ وكاالتيا؛تقرير دوري إلى المسؤوليف حوؿ الوضعية ا -

 ير فوري بعد حدوث أي طارئ مباشر؛إعداد تقر  -
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 عاوف مع المصالح األمنية لموالية مخطط األمف الداخمي )سري جدا( بالتإعداد  -

 مديرية سونمغاز الجيوية لمتوزيعأقسام ال 

 (Exploitation Elec et GAZ)قسم استغالل الشبكات الكيربائية والغازية  /2

القياـ  تطوير الشبكتيف السابقتيف، ،الصيانة ،والغازيةبلؿ الشبكات الكيربائية ييتـ بمراقبة واستغ

   )الكيرباء( TSTباألشغاؿ تحف التوتر 

 Etude d’Exécution et Travaux Elec) قسم الدراسات واألشغال )الكيرباء والغاز(  /0

et GAZ) 

 :ىي كاآلتي مصالح 0لو و  تكوف أغمب مياـ ىذا القسـ في الميداف

 ؛تقوـ بكؿ ما يتعمؽ بالدراسة )الموقع ،المخططات  (و  :شغالمصمحة الدراسات واأل* 

استقباؿ مخطط  ،طمبات الخاصة برخص الحفر، البناءإنشاء ال :مصمحة السوق والبرمجة* 

 يرىا مف مياـ تخص السوؽ والبرمجة؛وغ ،ألشغاؿ المرسؿ مف مصمحة الدراساتالتشفير الخاص بمقدار ا

 ذه المصمحة بما يمي:وتيتـ ى مصمحة تسيير االستثمار:* 

 ؛متابعة تنفيذىاتسيير القروض الخاصة بأمر الدفع و -

جراء األمر بالدفع لكؿ فوا-  تير المؤسسات المنفذة لممشاريع؛استقباؿ وا 

 ؛إنشاء عناصر اإلحصاء الخاصة بتحقيؽ المشاريع )الفيزيائية و المالية(-

غبلؽ رخص البرامج-  .فتح وا 
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  (Division Relation Commerciales) قسم العالقات التجارية /1

ويضـ  الوطاية سيدي عقبة، أوالد جبلؿ، ،، طولقة Biskra 2,Biskra 1: لو ستة وكاالت تجارية

 :ىذا القسـ مصمحتيف

)ذوي  MT/MP: وىي مصمحة مسؤولة عمى متابعة طمبات الزبوف مصمحة التقني التجاري -

ائؽ الخاصة بإيصاالت جديدة لزبوف جديد أو إحداث التوتر المتوسط ذو الضغط المتوسط( ومختمؼ الوث

طمب الزبوف الجديد أو زبوف تغيرات عمى مستوى الشبكة ،إضافة إلى فوترة كؿ األشغاؿ الخاصة ب

 مشترؾ؛

  :تيتـ بكؿ أمور الزبائف وممفاتيـ )فوترة ،تحصيؿ الديوف    ( مصمحة الزبائن -

  (Gestion des Systèmes  Informatiques)قسم تسيير األجيزة المعموماتية   /1

  ىذا القسـ بما يمي: يقوـو 

 المديرية والمصالح التقنية ليا؛ تسيير وصيانة العتاد المعموماتي عمى مستوى -

 وماتية وطبع الفواتير الكيربائية؛تطوير تطبيقات المعم - 

 تحميؿ إحصائيات المشتريات والمبيعات  -

 / قسم المالية والمحاسبة :3

  :ـ بعدة مياـ أىميايقو و 

  ؛تحضير الميزانية-
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  ؛إعداد الجداوؿ البيانية لحصيمة األنشطة لممديرية-

 ؛ضماف مراقبة ومحاسبة كؿ العمميات المالية-

 لبنكية والبريدية لممديرية   الخ تسيير الحسابات ا-

 (Ressources Humaines)/ قسم الموارد البشرية 4

 :وييتـ بما يمي

  ؛طارات بالمؤسسةتوزيع اإل -    

مية التربصات )داخ التكويف، ،)دخوؿ موظفيف جدد، الحضور، الغيابتسيير الموارد البشرية  -    

 أو خارجية، العطؿ، األجر   ( 

 ( Affaire Générales)قسم القضايا العامة  /5

  ؛تسيير الوسائؿ المادية-

  ؛مراقبة وتسيير النظافة وصيانة المقرات-

 ؛مديريةتسيير بريد ال-

  ؛السير عمى تسيير الممتمكات المتنقمة-

 مختمؼ المصالح؛تمويف -

  ؛االىتماـ بالمشتريات-
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  الوقود( المتابعة، تنظيـ حضيرة السيارات )تأميف ،-

المديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء المطمب الرابع: أساليب التنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية في 

 والغاز بسكرة

رية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة التقسيـ الذي يعتمده مجمع سونمغاز وفروعو تتبع المدي

 المختمفة لتوتر الطاقة الكيربائية أي قوة الطاقة الكيربائية وىذا حسب زبائنيا كما يمي:

واإلدارات التي  (AO( والذي يضـ قسميف مف الزبائف: المنازؿ أو العائبلت )BTتوتر منخفض )-

   (؛FSMف المساجد، المؤسسات الصغيرة، المحبلت وغيرىا )تعبر ع

 ( ويضـ الزبائف الذيف استيبلكيـ متوسط؛MTتوتر متوسط )-

( وىو يحتوي عمى المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى قوة كبيرة مف HTتوتر كبير أو عالي )-

 الطاقة الكيربائية 

حصائية والتقارير فإف التنبؤ بكميات وفقا لممعمومات المقدمة مف قبؿ مسؤولة الدراسات اإل

االستيبلؾ بالنسبة لمزبائف والتي تنظر إلييا المؤسسة كمبيعات لمطاقة الكيربائية فإنو يتـ االعتماد عمى 

 :1أسموبيف أساسييف حسب ما يمي
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 في حالة التنبؤ بكمية االستيالك )المبيعات( لمزبائن الحاليين-8

ة باالعتماد عمى البيانات التاريخية لكمية استيبلؾ الطاقة الكيربائية يتـ حساب التنبؤ في ىذه الحال

والنظر إلى نسبة الزيادة في كؿ عاـ وىذا بالنسبة لمختمؼ مستويات توتر الطاقة الكيربائية حيث يمكف 

 صياغة طريقة التنبؤ كما يمي:

االستهالك الفعلي للسنة  × الكمية المتنبأ بيا لمسنة المقبمة = )نسبة الزيادة في السنة السابقة

 السابقة( + االستهالك الفعلي للسنة السابقة.

 في حالة التنبؤ بكمية االستيالك لمزبائن المرتقبين )المتوقعين الجدد(-8

يتـ االعتماد عمى ىذا النوع مف األساليب في حالة القياـ بمشاريع جديدة )مشاريع تقدميا الجيات 

بالتالي زبائف جدد متوقعيف ومحتمميف يتوجب تمبية رغباتيـ وحاجاتيـ المختصة في ذلؾ إلى المديرية( و 

 لتوزيع الجيوية بالمديرية والتقارير اإلحصائية الدراسات مسؤولةمف الطاقة الكيربائية، في ىذه الحالة فإف 

ييف أوضحت أف حساب القيـ المستقبمية لكمية استيبلؾ الطاقة الكيربائية لممستو بسكرة  والغاز الكيرباء

لكل نوع من أنواع زبائن وىذا  باالستيالك النوعيالمتوسط والمنخفض وىذا باستخداـ ما يسمى 

 ، ويتـ حساب االستيبلؾ النوعي كما يمي:المؤسسة

االستيالك النوعي لكل زبون )معدل االستيالك لكل زبون( = كمية المبيعات الكمية لكل نوع 

 قيقيين لكل نوع)كمية االستيالك الكمية(/عدد الزبائن الح

 وبالتالي فالقيـ المستقبمية المتنبأ بيا لكؿ نوع مف أنواع الزبائف يتـ حسابيا كما يمي:

الكمية المتنبأ بيا لمزبائن المحتممين = االستيالك النوعي لكل نوع )معدل االستيالك لكل زبون( 

 عدد الزبائن المحتممين لكل نوع ×
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طاقة الزمنية لالستيالك الشيري لم: دراسة خصائص السمسمة ثالثالمبحث ال

 في والية بسكرة الكيربائية

تتمثؿ السمسمة الزمنية محؿ الدراسة في السمسمة الزمنية لكمية االستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية 

في والية بسكرة )الكيرباء ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط(، وبالتالي فمف خبلؿ ىذا المبحث سنقوـ 

 وصفية لمسمسمة الزمنية محؿ الدراسة وكذا دراسة استقراريتيا وىذا مف خبلؿ المطالب الموالية  بدراسة 

 المطمب األول: دراسة وصفية لمسمسمة الزمنية الستيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة

ية ليا نيتـ في ىذا المطمب بتحديد معطيات السمسمة الزمنية محؿ الدراسة وكذا القياـ بدراسة وصف

 وىذا مف خبلؿ مجموعة مف النقاط التي سنوضحيا مف خبلؿ الفروع الموالية 

 الفرع األول: تحديد معطيات السمسمة الزمنية محل الدراسة

مف خبلؿ دراستنا ىذه سنولي االىتماـ بدراسة الخصائص العامة واألساسية لمسمسمة الزمنية 

بسكرة وىذا بالنسبة لمكيرباء ذات التوتر المنخفض لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية 

والمتوسط ألنيما األكثر أىمية بالنسبة لممؤسسة مما يتطمب التنبؤ بقيميما المستقبمية مف أجؿ وضع 

الخطط واالستراتيجيات المناسبة، وكذا تحديد كمية الكيرباء التي سيتـ شراؤىا مف أجؿ إعادة بيعيا 

 عيف  وتوزيعيا لزبائف ىذيف النو 

تجدر اإلشارة إلى أننا استثنينا زبائف الكيرباء ذات التوتر المرتفع )المؤسسات الكبرى( ألف لدييـ 

خطوط نقؿ خاصة لتزويدىـ بالكيرباء وبالتالي فالمديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة تيتـ 
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قبمية بكمية االستيبلؾ ليذا النوع وىذا مف بعممية الفوترة فقط، رغـ ىذا فيي تقوـ بعممية التنبؤ بالقيـ المست

 أجؿ وضع خطط واستراتيجيات خاصة 

تتمثؿ في السمسمة الزمنية لكمية  فكمية االستيالك الشيرية لمكيرباء في والية بسكرةوعميو 

( في والية بسكرة وىذا MTوالتوتر المتوسط) (BTاالستيبلؾ الشيري لمكيرباء ذات التوتر المنخفض )

وىي بيانات مقيمة بالكيمواط ساعي، مع  2770إلى غاية شير ديسمبر  2772شير جانفي بداية مف 

عمييا مف المديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء العمـ أف البيانات الموضحة في الجدوؿ الموالي تـ الحصوؿ 

 والغاز بسكرة 

في  مطاقة الكيربائية(: كمية االستيالك الشيري ل2-3الجدول )
 2017-2014الل الفترة والية بسكرة خ

 جانفي 558 542 109

2014
 

 فيفري 843 662 95
 مارس 155 262 89
 أفريؿ 061 034 112
 ماي 209 175 105
 جواف 247 966 102
 جويمية 172 390 176
 أوت 509 302 183
 سبتمبر 493 355 159
 أكتوبر 122 949 223
 نوفمبر 762 300 143
 سمبردي 517 271 100
 جانفي 611 186 128

 فيفري 613 348 105 
 مارس 308 297 98
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  أفريؿ 619 037 128
 

 ماي 676 866 114
 جواف 297 046 126
 جويمية 031 634 211
 أوت 430 193 210
 سبتمبر 680 970 177
 أكتوبر 365 507 235
 نوفمبر 679 562 141
 ديسمبر 534 340 99
 جانفي 087 487 128

2016
 

 فيفري 740 114 121
 مارس 497 366 113
 أفريؿ 353 416 139
 ماي 076 048 122
 جواف 574 417 127
 جويمية 119 458 232
 أوت 821 542 215
 سبتمبر 686 274 182
 أكتوبر 327 261 225
 نوفمبر 205 615 147
 ديسمبر 516 365 111
 جانفي 814 929 134

2017
 فيفري 365 643 113 

 مارس 469 494 120
 أفريؿ 384 287 142
 ماي 158 899 121
 جواف 509 339 150
 جويمية 412 007 266

2015 
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 أوت 609 808 250
 سبتمبر 926 064 192
 أكتوبر 494 818 244
 نوفمبر 783 817 155
 ديسمبر 779 553 136

قدمة مف قبؿ المديرية الجيوية لتوزيع : نظـ اعتمادا عمى الوثائؽ المالمصدر
 الكيرباء والغاز لوالية بسكرة

 الفرع الثاني: التمثيل البياني لمسمسمة الشيرية الستيالك الكيرباء لوالية بسكرة

( في معمـ متعامد ومتجانس وفؽ المعادلة التالية 2-7نقوـ بتمثيؿ معطيات الجدوؿ )

كمية االستيبلؾ الشيري لمكيرباء )ذات التوتر  CONSOMحيث تمثؿ   ( )        

 : المنخفض والمتوسط( في والية بسكرة لنحصؿ عمى المنحنى الموالي

 CONSOM(: التمثيل البياني لمسمسمة 2-3الشكل رقم )

 
 Eviews 8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

استيبلؾ الطاقة الكيربائية لوالية بسكرة المكونة  المنحنى البياني لسمسمة كمية (2-7الشكؿ )يعكس 

ـ، حيث نبلحظ مف خبلؿ ىذا 2770ـ إلى شير ديسمبر 2772مشاىدة ممتدة مف شير جانفي  22مف 
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ات الموجودة في بالمنحنى وجود اتجاه عاـ غير منتظـ كما أف ىناؾ تغيرا ت موسمية تنعكس في التذبذ

 ئي المنحنى باإلضافة إلى التأثير العشوا

الفرع الثالث: تحميل المعطيات اإلحصائية لمسمسمة الشيرية لكمية استيالك الطاقة الكيربائية 

 لوالية بسكرة

يبيف الشكؿ الموالي المعطيات االحصائية لكمية استيبلؾ الطاقة الكيربائية لوالية بسكرة 

(CONSOM ) 

 CONSOM(: المعطيات اإلحصائية لمسمسة 3-3الشكل رقم )

 
 Eviews 8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  ر:المصد

مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية الموضحة في الشكؿ السباؽ يتضح أف كمية االستيبلؾ الشيري 

ـ حيث بمغت كمية 2770لمطاقة الكيربائية لوالية بسكرة بمغ أقصى قيمة لو في شير جويمية مف سنة 

كما أف أقؿ قيمة لبلستيبلؾ كانت في شير مارس سنة كيمواط ساعي،  412 007 266االستيبلؾ 

كيمواط ساعي وىذا طبعا خبلؿ فترة الدراسة، وتظير المعطيات  155 262 89ـ والتي بمغت 2770

 772777بمغ  االحصائية المدونة في الشكؿ السابؽ أف متوسط االستيبلؾ الشيري في والية بسكرة 
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بي بانحراؼ معياري تتشتت عف متوسطيا الحسا CONSOM كيمواط ساعي كما أف قيـ السمسمة الزمنية

 كيمواط ساعي  22220222قدره 

ومف أجؿ اختبار خضوع السمسمة الزمنية لكمية االستيبلؾ الشيري لمكيرباء في والية بسكرة 

(CONSOM  لمتوزيع الطبيعي فإننا نستعيف بإحصائية )Jarque-Bera أظيرت النتائج المدونة  حيث

 :ابؽ ما يميفي الشكؿ الس

كاي مربع  لتوزيع اإلحصائية المجدولةالقيمة و    =JB 32715627القيمة المحسوبة ىي 

     ىي
 ( )         ومنو بما أف         

الفرضية الصفرية مقبولة أي أف السمسمة  فإف ( ) 

 تتبع توزيع طبيعي  CONSOMالزمنية 

 الزمنيةالفرع الرابع: الكشف عن طبيعة السمسمة 

أي تحديد  CONSOM السمسمة الزمنيةنوع النموذج الذي يصؼ سموؾ مف أجؿ التعرؼ عمى 

نقوـ أوال  ة، ليذااالنحداري فإننا نعتمد عمى الطريقة العبلقة التي تربط مكوناتيا )نموذج ضربي أـ جمعي(

نحراؼ المعياري ( واال ̅ والذي يحتوي عمى المتوسط الحسابي السنوي) (7-7)بإنشاء الجدوؿ 

تخراج معادلة االنحدار ومف ثـ المدروسة وىذا مف أجؿ اس ستيبلؾ الطاقة الكيربائية( لكمية ا  السنوي)

 المعنوية اإلحصائية لممعالـ  المعنوية أي اختباراختبار 

 أوال: استخراج معادلة االنحدار:

ؼ المعياري لكمية االستيبلؾ نسعى مف خبلؿ الجدوؿ الموالي إلى دراسة تطور قيـ االنحرا 

 السنوي ، وىذا بتقدير معادلة االنحدار بيف االنحراؼ المعياريالسنوي ليا السنوية بداللة المتوسط الحسابي

تكتب معادلة االنحدار بالشكؿ التالي:  و كمتغير مستقؿ،  السنوي باعتباره المتغير التابع والمتوسط الحسابي
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، وعميو فمف أجؿ تقدير معالـ النموذج يتـ االعتماد عمى طريقة i=1,2,3,4 أيف:   ̅         

 المربعات الصغرى والنتائج المتحصؿ عمييا مدونة في الجدوؿ الموالي 

االنحراف المعياري السنوي والمتوسط الحسابي السنوي  (:3-3)الجدول رقم 

 طاقة الكيربائيةالستيالك ال

̅سابي السنويالمتوسط الح السنوات
 االنحراف المعياري السنوي  

  
2772 1334343873333333 431988313113823 

2777 1480826533583333 4818764631513548 

2779 155530666375 4570144537627201 

2770 1691387253166667 5515927930715652 

 Excelleوباستخداـ برنامج  (2-7رقـ )وؿ مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدالمصدر: 

 فإننا نحصؿ عمى الجدوؿ التالي: SPSS 16 باستخداـ برنامجو 

 

االنحدار (: معامالت4-3)الجدول رقم   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.806E6 1.750E7  .103 .927 

moyen .305 .115 .882 2.653 .118 

 (5-1انجذول )واستنادا عهى بياناث  SPSS16مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى  برنامج  المصدر:

 

̂ معادلة االنحدار المقدرة تكتب بالشكؿ التالي: ف وبالتالي              ̂̅  
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  ̂ معنويت ثانيا: اختبار 

ليس   ̂  وقبوليا يعني أف    ̂      كما يمي:  ̂ الفرضية الصفرية الختبار معنوية  تصاغ

 لديو معنوية إحصائية 

وىي أكبر مف  772 7تساوي  لبلختبار القيمة االحتماليةأف  نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله

ليس لديو معنوية إحصائية مما    ̂ المعامؿ  لبلختبار أي أف فإننا نقبؿ الفرضية الصفريةعميو و  77 7

وىذا دليؿ عمى عدـ وجود عبلقة جوىرية  (  ) ال يفسر المتغير التابع(  ̅ ) أف المتغير المستقؿيعني 

وي لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بيف االنحراؼ المعياري السنوي والمتوسط الحسابي السن

نستنتج أف النموذج الذي تخضع لو السمسمة الزمنية  ما مستقميف عف بعضيما البعض، ومنوبسكرة وى

  النموذج الجمعيىو الستيبلؾ الطاقة الكيربائية 

  CONSOMالمطمب الثاني: دراسة استقرارية السمسمة 

في  سنقوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بدراسة استقرارية السمسمة الزمنية لبلستيبلؾ الشيري لمكيرباء

 ( وىذا مف خبلؿ مجموعة مف المراحؿ نمخصيا في فروع ىذا المطمب CONSOMوالية بسكرة )

 CONSOMالفرع األول: دراسة دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة كمية االستيالك 

نقوـ بتمثيؿ دالة  CONSOMلمتأكد مف عدـ استقرارية الظاىرة المدروسة أي السمسمة الزمنية 

 متغيرة متأخرة كما ىو موضح في الجدوؿ الموالي  27اتي والجزئي بوجود االرتباط الذ
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(: التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة 5-3الجدول رقم )

 CONSOMاالستيالك 

 
 Eviews 8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 

لذاتي والجزئي الموضحة في الجدوؿ أعبله يتضح أف مف خبلؿ التمثيؿ البياني لدالة االرتباط ا

وتختمؼ معنويا عف الصفر  أنو توجد معامبلت االرتباط ال تنعدـىناؾ ىناؾ أعمدة خارج مجاؿ الثقة أي 

وىذا ما يؤكد أف السمسمة الزمنية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية  %7عند مستوى معنوية 

 تقرة وبالتالي فيي خاضعة لممركبة الموسمية  ومركبة االتجاه العاـ  ( غير مسCONSOMبسكرة )

 الفرع الثاني: نزع المركبة الموسمية

الذي يساعدنا في حساب المعامبلت  Eviews 8نقوـ بنزع المتغيرات الموسمية باستخداـ برنامج 

 مبلت والجدوؿ الموالي يبيف قيـ ىذه المعاالموسمية باستخداـ المتوسطات المتحركة 
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(: المعامالت الموسمية لسمسمة االستيالك 6-3الجدول رقم )

CONSOM 

 
 Eviews 8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 

ومنو فإننا سنحصؿ عمى سمسمة االستيبلؾ الشيري لمكيرباء لوالية بسكرة المنزوعة األثر الموسمي 

(CONSOMSA:كما يمي ) 

 الستيالك الشيري لمكيرباء لوالية بسكرة(: كمية ا7-3الجدول )
 (CONSOMSAالخالية من األثر الموسمي )

 جانفي 129608003.1111111

2014
 

 فيفري 135076154.7222222
 مارس 132716830.4583333
 أفريؿ 130371859.1944445
 ماي 140952522.4305556

 جواف 124424838.25
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 جويمية 114577524.3888889
 أوت 125906712.3055555
 سبتمبر 132455841.5833333
 أكتوبر 142864452.7638889
 نوفمبر 146948277.5416667

 ديسمبر 145309631.25
 جانفي 148252056.1111111

2015
 

 فيفري 144761924.7222222
 مارس 141751983.4583333
 أفريؿ 146375417.1944444
 ماي 150643989.4305556

 جواف 147504888.25
 جويمية 149821383.3888889
 أوت 152797633.3055556
 سبتمبر 151071028.5833333
 أكتوبر 154422695.7638889
 نوفمبر 145210194.5416667

 ديسمبر 144378648.25
 جانفي 148552532.1111111

2016
 

 فيفري 160528051.7222222
 مارس 156821172.4583333
 أفريؿ 157754151.1944444
 ماي 157825389.4305556

 جواف 148876165.25
 جويمية 170645471.3888889
 أوت 158147024.3055556
 سبتمبر 155375034.5833333
 أكتوبر 144176657.7638889



استيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة باستخدام منيجية  ؤ بالتنبالفصل الثالث   
 بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية

225 
 

 نوفمبر 151262720.5416667
 ديسمبر 156403630.25

 جانفي 154995259.1111111
2017

 
 فيفري 153056676.7222222
 مارس 163949144.4583333
 أفريؿ 160625182.1944444
 ماي 157676471.4305556

 جواف 171798100.25
 جويمية 204194764.3888889
 أوت 193412812.3055556
 سبتمبر 165165274.5833333
 أكتوبر 163733824.7638889
 نوفمبر 159465298.5416667

 ديسمبر 181591893.25
 Eviews 8مف إعداد الباحثة وباالعتماد عمى برنامج المصدر: 

 CONSOMSAالفرع الثالث: دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة االستيالك 

 (CONSOMSAبعد الحصوؿ عمى سمسمة االستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية لوالية بسكرة )

 لجزئي ليا والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:نقوـ بتمثيؿ دالة االرتباط الذاتي وا

 

 

 

 



استيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة باستخدام منيجية  ؤ بالتنبالفصل الثالث   
 بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية

226 
 

: التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لــ (8-3الجدول رقم )

CONSOMSA 

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 

يتضح مف خبلؿ دالة االرتباط الذاتي والجزئي أف المعامبلت المحسوبة مف أجؿ الفجوات 

k=1,…,6  أي خارج مجاؿ الثقة، وبالتالي فالسمسمة  %5تختمؼ معنويا عف الصفر عند مستوى معنوية

-Ljungغير مستقرة وإلثبات ىذا نستخدـ اختبار ( CONSOMSAالمنزوعة األثر الموسمي )الزمنية 

Box لدراسة المعنوية الكمية لمعامبلت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات K≤20 ،ذه حيث تنص ى

  α=7%معامبلت االرتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية الفرضية بأف 

، أما  8Q*=102,55 إحصائية االختبار ىي يتضح أف( 2-7الجدوؿ )نتائج مف خبلؿ فومنو 

       القيمة المجدولة ىي
 (  ) أكبر مف القيمة  *Qبما أف القيمة المحسوبة وبالتالي ،        

      جدولةالم
رفض فرضية العدـ القائمة بأف معامبلت االرتباط الذاتي تساوي معنويا نقوـ بفإننا  (  ) 
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السمسمة  أي أف ىناؾ معامبلت لدييا داللة احصائية وبالتالي فإف α=7%الصفر عند مستوى معنوية 

 استيبلؾ الكيرباء غير مستقرة وىذا دليؿ عمى وجود اتجاه عاـ في سمسمة ( CONSOMSA)  الزمنية

 CONSOMSAالفرع الرابع: الكشف عن مركبة االتجاه العام ونزعيا من السمسمة 

التأكيد عمى  ( الموضحة سابقا وكذاCONSOMSA)مف أجؿ التأكيد عمى عدـ استقرارية السمسمة 

(، ADF)وجود مركبة االتجاه العاـ في السمسمة الزمنية فإننا سنعتمد عمى اختبار ديكي فولر المطور 

 Eviews2 8والجدوؿ الموالي يظير نتائج ىذا االختبار الذي تـ تطبيقو باالستعانة ببرنامج 

  CONSOMSA(: نتائج اختبار ديكي فولر المطور عمى السمسمة 9-3الجدول رقم )

 
 
 (04النموذج )

 
 
 
 (5النموذج )

 
 
 
 (6النموذج )

 
 Eviews8 امجباالعتماد عمى برن الباحثةمف إعداد  :المصدر
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( المدونة في الجدوؿ أعبله أف سمسمة ADFنبلحظ مف خبلؿ نتائج اختبار ديكي فولر المطور )

غير مستقرة  (CONSOMSA)االستيبلؾ الشيري لمكيرباء في والية بسكرة المنزعة األثر الموسمي 

وجعؿ السمسمة  وىي تحتوي عمى جذر وحدوي أي تحتوي عمى مركبة اتجاه العاـ، وإلزالة ىذه المركبة

عمى سمسمة  ADFمستقرة يتـ القياـ بحساب الفروقات مف الدرجة األولى ومف ثـ إعادة تطبيؽ اختبار 

 ( لنحصؿ عمى النتائج التالية:DCONSOMSA) استيبلؾ الكيرباء ذات الفروقات مف الدرجة األولى

 DCONSOMSA(: نتائج اختبار ديكي فولر المطور عمى السمسمة 10-3الجدول رقم )

 
 
 (4النموذج )

 
 
 
 (5النموذج )

 
 
 
 (6النموذج )

 
 Eviews8 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج المصدر:

نبلحظ مف خبلؿ نتائج االختبار المدونة في الجدوؿ أعبله أف القيـ االحتمالية لبلختبار في النماذج 

مما يدؿ عمى أف  77 7وىي أقؿ مف  Prob=0.00الثبلث كانت تساوي الصفر أي 

DCONSOMSA   مستقرة 
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المبحث الرابع: التنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية لوالية بسكرة باستخدام منيجية  

 بوكس جنكنز

( فإف ىناؾ مجموعة مف المراحؿ التي Box-Jenkinsمف أجؿ تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز )

 يجب اتباعيا  والتي سنقوـ بعرضيا في المطالب الموالية 

 المطمب األول: مرحمة التعرف 

 ما سبؽمف خبلؿ  DCONSOMSAبعد التأكد مف استقرارية السمسمة الزمنية الستيبلؾ الكيرباء 

والتي يتـ فييا تحديد النماذج  جنكينز أال وىي مرحمة التعرؼ-تأتي أوؿ مرحمة مف مراحؿ منيجية بوكس

سنعتمد في ىذه المرحمة عمى التمثيؿ البياني  التي يمكف أف تخضع ليا السمسمة الزمنية المستقرة، ليذا

  DCONSOMSA2لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة 

 DCONSOMSA(: التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة 11-3الجدول رقم )

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 
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ؿ البياني لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي الممثمة أعبله، أف معامبلت نبلحظ مف خبلؿ التمثي

تساوي معنويا الصفر، أي أف معامؿ  k=2,3االرتباط الذاتي والجزئي المحسوبة مف أجؿ الفجوات 

كما أف معامؿ ، MA(2) يختمؼ معنويا عف الصفر وىي الحالة التي توافؽ نموذج ( )ρ االرتباط

، AR(3)و AR(2)معنويا عف الصفر وىذا ما يوافؽ النموذج  يختهف r(3)و r(2)االرتباط الجزئي 

 ARMA(2,2) ،ARMA(3,2)2 النماذج التالية: وبالنظر إلى الدالتيف معا فإننا نقترح أيضا

 المطمب الثاني: مرحمة التقدير

طي أقؿ قيمة مف خبلؿ ىذه المرحمة نقوـ بتقدير النماذج المقترحة سابقا ثـ اختيار النموذج الذي يع

 ، وتظير نتائج التقدير مف خبلؿ الجداوؿ التالية schwarz و Akaikeلمعياري 

  تقدير نموذجMA(2)   لمسمسمةDCONSOMSA  

  DCONSOMSAلمسمسمة   MA(2)تقدير نموذج  (:12-3الجدول رقم )

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
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ؿ يتضح أف القيمة االحتمالية لمثابت تظير أنو غير مقبوؿ إحصائيا ليذا مف خبلؿ نتائج الجدو 

 نقوـ بإعادة صياغة النموذج كما يمي:

  DCONSOMSAلمسمسمة   MA(2)تقدير نموذج  (:13-3رقم )الجدول 
 بدون ثابت

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

وبالتالي فإف النموذج مقبوؿ  77 7االحتمالية لممعامؿ أقؿ مف تظير نتائج الجدوؿ أف القيمة 

 إحصائيا مبدئيا 

  تقدير نموذجAR(2)   لمسمسمةDCONSOMSA  

   DCONSOMSAلمسمسمة   AR(2)تقدير نموذج  (:14-3رقم )الجدول 

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
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فإنو ليس لديو معنوية إحصائية  77 7ف معامؿ الثابت أكبر مف بما أف الجدوؿ السابؽ يوضح أ

 ليذا نعيد صياغة النموذج بدوف ثابت كما يمي:

  DCONSOMSAلمسمسمة   AR(2)تقدير نموذج : (15-3ل رقم )الجدو
 بدون ثابت

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

ا مبدئيا وىذا راجع لكوف القيمة االحتمالية لممعامؿ أقؿ مف وعميو فإف النموذج مقبوؿ إحصائي

 مما يعكس معنويتو االحصائية  77 7

  تقدير نموذجAR(3)   لمسمسمةDCONSOMSA  

   DCONSOMSAلمسمسمة   AR(3)تقدير نموذج (: 16-3رقم )الجدول 

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
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ئج الجدوؿ يتضح أف كمى المعامميف غير مقبوليف إحصائيا وىذا راجع لكوف القيـ مف خبلؿ نتا

 وبالتالي فإف النموذج غير مقبوؿ إحصائيا  77 7االحتمالية أكبر مف 

   تقدير نموذجARMA(2,2)   لمسمسمةDCONSOMSA  

لمسمسمة   ARMA(2,2)تقدير نموذج (: 17-3الجدول رقم )
DCONSOMSA   

 
 Eviews8إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  مف المصدر:

 بما أف قيمة الثابت غير دالة إحصائيا فإننا نعيد صياغة النموذج كما يمي:

لمسمسمة   ARMA(2,2)تقدير نموذج  (:18-3رقم )الجدول 
DCONSOMSA  بدون ثابت 

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
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 السابؽ أنو بعد نزع الثابت مف النموذج أصبح النموذج ككؿ غير مقبوؿ إحصائيا  يوضح الجدوؿ

  تقدير نموذجARMA(3,2)   لمسمسمةDCONSOMSA  

لمسمسمة   ARMA(3,2)تقدير نموذج : (19-3ل رقم )الجدو
DCONSOMSA   

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

ة في الجدوؿ أف جميع المعامبلت التقديرية مقبولة إحصائيا وبالتالي فإف تظير النتائج المدون

 النموذج المقدر مقبوؿ إحصائيا مبدئيا 

 لمسمسمة   اختيار النموذج األفضلDCONSOMSA  

بعد استبعاد النماذج الغير مقبولة إحصائية والمبينة في الجداوؿ السابقة نجد أنو لدينا ثبلث نماذج 

  وعميو فمف ARMA(3,2)وأخيرا النموذج  AR(2)ونموذج  MA(2)وىي: نموذج مقبولة إحصائيا 

 Akaike (AIC) معياريقيمة أجؿ المقارنة بيف النماذج واختيار النموذج المناسب نعتمد عمى 

 وكذا قيمة معامؿ التحديد والجدوؿ الموالي يبيف قيـ ىذه المعايير: Schwarz (SC)و
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 يار النموذج المالئم(: معايير اخت20-3الجدول رقم )

AIC SC R
2

 النموذج 

35,0573 35,0967 0,09 MA(2) 

35,1123 35,1536 0,07 AR(2) 

35,0448 35,1634 0,22 ARMA(3,2) 

 Eviews 8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: 

Rد وعميو فمف خبلؿ نتائج الجدوؿ نجد أف النموذج الذي يجعؿ معامؿ التحدي
2

في أكبر قيمة لو  

   ARMA(3,2)في أدنى قيمة ليما ىو النموذج SC و  AICومعايري 

وبالتالي فإف النموذج األمثؿ الذي يعبر أكثر عف كمية االستيبلؾ الشيري لمكيرباء في والية بسكرة 

(DCONSOMSA ىو )ARMA(3,2) ،كمية االستيبلؾ الشيري لمكيرباء في والية  ىذا يعني أف

وبالتالي  ARIMA(3,1,2)( تصاغ وفؽ نموذج          لمنزوعة األثر الموسمي )بسكرة ا

 فالنموذج المختار يصاغ كما يمي:

                                                  

 مرحمة االختبار والفحص المطمب الثالث:

القياـ بعممية التقدير والحصوؿ عمى النموذج المذكور اعبله فإنو تبيف أف جميع معامبلت بعد 

النموذج مقبولة إحصائيا أي أنيا ذات داللة إحصائية وىذا راجع لكوف جميع القيـ االحتمالية لممعامبلت 

كد مف القبوؿ وبالتالي يمكف القوؿ مبدئيا بأف النموذج مقبوؿ احصائيا، ومف أجؿ التأ 77 7أقؿ مف 

النيائي لمنموذج واالعتماد عميو في عممية التنبؤ بكمية االستيبلؾ الشيري لمكيرباء في والية بسكرة فإنو 
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اختبار ويكوف ىذا مف خبلؿ  ARMA(3,2)ال بد مف تحميؿ بواقي التقدير الناجمة عف النموذج  

 عي لسمسمة بواقي التقدير استقرارية واستقبللية بواقي التقدير وكذا اختبار التوزيع الطبي

 اختبار استقاللية بواقي التقدير 

مف أجؿ اختبار استقبللية البواقي فإننا نقوـ بدراسة دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة بواقي 

 التقدير لنتحصؿ عمى الجدوؿ الموالي:

 (: دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة بواقي التقدير21-3الجدول رقم )

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

أف جميع معامبلت االرتباط الذاتي لسمسمة  (21-7ؿ )يتضح مف خبلؿ النتائج المدونة في الجدو 

-Ljungالبواقي تقع داخؿ مجاؿ الثقة أي أنيا تساوي معنويا الصفر ولمتأكد مف ذلؾ نعتمد عمى اختبار 

Box لنتائج المدونة في الجدوؿ أعبله أف احصائية االختبار أي حيث نبلحظ مف خبلؿ اQ*=15.732 

( ىي K≤20والقيمة الجدولية الموافقة ليذا االختبار )مع األخذ بعيف االعتبار أف الفجوات ىي 

     
 (  ) وعميو بما أف القيمة المحسوبة أقؿ مف القيمة الجدولية فإننا نقبؿ الفرضية        
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تبار أي أف جميع معامبلت االرتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر وىذا عند مستوى معنوية الصفرية لبلخ

 وىذا دليؿ عمى استقبللية بواقي التقدير  77 7

 اختبار استقرارية بواقي التقدير 

نقوـ بدراسة دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة مربعات بواقي التقدير وىذا بيدؼ اختبار 

 ي التقدير لنتحصؿ عمى الجدوؿ الموالي:استقرارية بواق

 (: دالة االرتباط الذاتي والجزئي لمربعات بواقي التقدير22-3الجدول رقم )

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

وىذا ما يؤكد أف  77 7تظير نتائج الجدوؿ أعبله أف جميع القيـ االحتمالية لبلختبار أكبر مف 

ع معامبلت دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة مربعات بواقي التقدير تساوي معنويا الصفر، كما أنو جمي

مف خبلؿ التمثيؿ البياني أيضا تظير أف جميع المعامبلت تقع داخؿ مجاؿ الثقة وعميو فمف خبلؿ ما 

تقدير ليس لدييا داللة سبؽ يمكف القوؿ  بأف جميع معامبلت االرتباط الذاتي لسمسمة مربعات بواقي ال

  ARCHإحصائية وىذا ما يؤكد أف شرط استقرارية مربعات البواقي محقؽ أي ليس ىناؾ تأثير 
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 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي التقدير 

والنتائج مبينة في  Eviews 8نقوـ باختبار التوزيع الطبيعي لبواقي التقدير باالستعانة ببرنامج 

 الجدوؿ الموالي:

 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لسمسمة بواقي التقدير23-3قم )الجدول ر 

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

( أف القيمة االحتمالية لبلختبار 20-7تبيف نتائج اختبار التوزيع الطبيعي المدونة في الجدوؿ )

نقبؿ الفرضية الصفرية لبلختبار وىي فرضية وىذا ما يجعمنا  77 7وىي أكبر مف  772022 7تساوي 

 Jarque-Beraخضوع سمسمة بواقي التقدير لمتوزيع الطبيعي ويمكف التأكد مف ذلؾ باستعماؿ احصائية 

               حيث نبلحظ أف 
 ( ) وىذا ما يجعمنا نقبؿ الفرضية الصفرية       

 يع الطبيعي لبلختبار أي أف سمسمة بواقي التقدير تتبع التوز 

ومنو فمف خبلؿ كؿ االختبارات السالفة الذكر يمكف التأكيد عمى أف النموذج المختار مقبوؿ 

إحصائيا وبصفة نيائية وبالتالي يمكف االعتماد عميو لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية لكمية االستيبلؾ الشيرية 

 لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة 



استيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة باستخدام منيجية  ؤ بالتنبالفصل الثالث   
 بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية

239 
 

 المطمب الرابع: مرحمة التنبؤ

بعد التأكد مف القبوؿ النيائي لمنموذج المتحصؿ عميو بتطبيؽ منيجية بوكس جنكنز فإف معادلة 

التنبؤ التي سنعتمد عمييا لمتنبؤ بكمية االستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة تأخذ الصيغة 

 التالية:

                                          

                

( والكمية CONSOMوبتمثيؿ كمية االستيبلؾ الشيري الفعمي لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة )

( فإننا سنحصؿ CONSOMFORالمتنبأ بيا لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة )

 عمى الشكؿ الموالي 

 CONSOMFORو CONSOM(: التمثيل البياني لمسمسمتين 4-3الشكل رقم )

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

يبيف الشكؿ أعبله أف ىناؾ شبو تطابؽ بيف المنحنييف أي بيف القيـ المتنبأ بيا والقيـ الفعمية 

سمح لنا بالحكـ عمى مبلءمة النموذج لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة وىو ما ي
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المستخدـ وبالتالي يمكف االعتماد عميو لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية، ويمكف تأكيد جودة النموذج مف خبلؿ 

 معايير دقة التنبؤ لمنيجية بوكس جنكنز الموضحة في الجدوؿ التالي:

 Box-Jenkinsمنيجية لالتنبؤ  دقةمؤشرات قياس (: 24-3الجدول رقم )

 Box-Jenkinsمنيجية  مؤشرات جودة التنبؤ

Bias proportion (ME) -2175268,25 

MSE 1,06E+14 

RMSE 10324960,6 

MAE 8192491,54 

MAPE 0,05294623 

 مف إعداد الباحثةالمصدر: 

وعميو فمف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله والمتمثمة في معايير جودة التنبؤ الناتج عف تطبيؽ منيجية 

 جنكنز يتضح ما يمي: بوكس

وىي أقؿ قيمة يمكف الحصوؿ  2175268,25-كانت قيمتو  (ME)مؤشر متوسط الخطأ  -

عمييا بتطبيؽ ىذه المنيجية وىي توضح أف ىذه المنيجية أعطت تنبؤات متفائمة أي أف أخطاء التنبؤ 

 المتحصؿ عمييا ىي ذات اتجاه سالب؛

إلغاء القيـ السالبة لمخطأ لمقيـ الموجبة لو تـ مف أجؿ تفادي مشكؿ المؤشر السابؽ مف حيث  -

وىي تمثؿ دقة القيمة  1,06E+14حيث بمغت قيمتو ( MSEحساب مؤشر متوسط مربع األخطاء )

 المتنبأ بيا باالعتماد عمى منيجية بوكس جنكنز؛
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مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف قيمة مؤشر متوسط مربع األخطاء كبيرة وىذا بسبب تضخيـ القيـ  -

جبة لؤلخطاء بسبب عممية التربيع ليذا مف أجؿ تفادي ىذا المشكؿ يتـ حساب مؤشر الجذر التربيعي المو 

وىي أقؿ مف القيمة السابقة كما  10324960,6وكانت قيمتو تساوي ( RMSEلمتوسط مربع األخطاء )

ة جيدة أنيا تعبر عف قيمة الخطأ المعياري لمتنبؤ الناجـ عف تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز وىي قيم

 ومقبولة؛

مف أجؿ التعرؼ عمى قيمة متوسط الخطأ الكمي الذي يمكف الحصوؿ عميو بتطبيؽ منيجية  -

 8192491,54والذي كانت قيمتو  (MAEبوكس جنكنز نقوـ بحساب مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ )

مؤشر و  MSEوىي تسمح بتدارؾ مشكؿ إزالة القيـ الموجبة لمقيـ السالبة لمخطأ مثميا مثؿ مؤشر 

RMSE لكف قيمتو أقؿ منيما وىذا راجع العتماده عمى القيمة المطمقة بدال مف التربيع؛ 

رغـ فعالية مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ في الحكـ عمى دقة التنبؤ إال أنو ما يؤخذ عميو ىو عدـ  -

صفر ليذا القدرة عمى التمييز فيما إذا كانت منيجية بوكس جنكنز تعطي أخطاء صغيرة أو قريبة مف ال

وىي تبيف  0,05294623وكانت قيمتو ( MAPEقمنا بحساب مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ النسبي )

مف القيمة  %7أي أف الخطأ يمثؿ  7726 7أف القيـ المتنبأ بيا ستبتعد عف القيـ الحقيقية بمقدار 

بيف أف القيمة المتنبأ الحقيقية وىي قيمة قميمة جدا وتعكس جودة منيجية بوكس جنكنز في التنبؤ أي أنيا ت

 بيا باالعتماد عمى منيجية بوكس جنكنز دقيقة جدا 

ومنو فمف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره يتـ التأكيد عمى أف تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز عمى السمسمة 

الزمنية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة  سيعطي تنبؤات دقيقة وذات جودة عالية 

 بلؿ جودة نتائج مؤشرات الدقة المتحصؿ عمييا وىذا مف خ
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المبحث الخامس: استخدام الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ باستيالك الطاقة 

 الكيربائية في والية بسكرة والمفاضمة بين النماذج

مف خبلؿ ىذا المبحث سنقوـ بتطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية عمى السمسمة الزمنية الشيرية 

ثـ المفاضمة بيف نتائجيا ونتائج  مف خبلؿ مجموعة مف المراحؿبلؾ الطاقة الكيربائية لوالية بسكرة الستي

  Box-Jenkinsمنيجية 

الكيربائية تطبيؽ نموذج الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ باستيبلؾ الطاقة  ومنو فمف أجؿ 

عاليتو في ىذا المجاؿ ذلؾ أنو وىو برنامج أثبت ف MATLAB R2013aبرنامج استخداـ سنعتمد عمى 

  الموضحة في المطمب المواليالخطوات يساعد في بناء الشبكة العصبية واختبار دقتيا، وذلؾ وفؽ 

 : مراحل تطبيق الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائيةالمطمب األول

بلؾ الطاقة الكيربائية فبلبد مف المرور مف أجؿ تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ باستي

 MATLAB R2013a 8مع تطبيقيا وفؽ برنامج  بمجموعة مف المراحؿ نذكرىا فيما يمي

 :مرحمة اختيار المتغيرات 

أوؿ خطوة في تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية ىي تحديد المتغيرات والتي تتمثؿ في السمسمة 

ـ إلى غاية 2772كيربائية لوالية بسكرة وىذا خبلؿ الفترة مف جانفي الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة ال

مشاىدة وىي تمثؿ مدخبلت الشبكة، وبالتالي فمف أجؿ استخداـ لبرنامج  22ـ أي لدينا 2770ديسمبر 

MATLAB R2013a  البد مف اختيار معالجة السبلسؿ الزمنية كما ىو موضح في الشكؿ الموالي 
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 ار الشبكة العصبية االصطناعية لمعالجة السالسل الزمنية(: اختي5-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

 :مرحمة معالجة البيانات 

ما داـ أنو قمنا بتحديد السمسمة الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية كمدخبلت لمشبكة 

لقيـ المستقبمية ليا وىذا باالعتماد عمى القيـ الماضية مف ىذه السمسمة فإف العصبية ونرغب في التنبؤ با

 Nonlinear Auto-Regressive]ىذا الشكؿ يعد مف أشكاؿ تنبؤ االنحدار الذاتي غير الخطي 

(NAR)]:وبالتالي فالسمسمة الزمنية تأخذ الشكؿ التالي ، 

Y(t) = f(Y(t-1), ………….., Y(t-d)) 

 ضح ذلؾ:والشكؿ الموالي يو 
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 (: معالجة البيانات باالعتماد عمى تنبؤ االنحدار الذاتي غير الخطي 6-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

 

 :مرحمة تحميؿ البيانات 

كؿ مشاىدة وتجزئتيا بش 22في ىذه المرحمة يتـ تجميع البيانات محؿ الدراسة والتي عددىا 

حيث يتـ تقسيـ المدخبلت إلى ثبلث أقساـ   MATLAB R2013aعشوائي باالعتماد عمى برنامج 

 )مجاميع( موضحة في الشكؿ الموالي 
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 (: بيانات التحقق واالختبار7-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

كؿ أعبله يتضح أنو تـ تقسيـ المدخبلت إلى ثبلث مجموعات مف خبلؿ النتائج المدونة في الش

 أساسية موضحة كما يمي:

 72مف المشاىدات لمتدريب أي ما يعادؿ  %07مجموعة التدريب: حيث تـ تخصيص  (7

 مشاىدة؛

مشاىدات  0مف المشاىدات أي  %77مجموعة التأكيد: وىنا نجد أنو تـ تخصيص  (2

 لمتحقؽ مف أف الشبكة معممة؛ 

 مشاىدات لبلختبار   0مف المشاىدات أي  %77الختبار: أيف تـ تحديد مجموعة ا (7

 

 



استيالك الطاقة الكيربائية في والية بسكرة باستخدام منيجية  ؤ بالتنبالفصل الثالث   
 بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية

246 
 

 :مرحمة تحديد نموذج الشبكة العصبية 

تتكوف الشبكة العصبية االصطناعية المستخدمة مف ثبلث طبقات، وتحدد خصائص كؿ طبقة كما 

 يمي:

احد وىي تتمثؿ طبقة المدخبلت: والتي تـ فييا تحديد عدد عصبونات االدخاؿ والذي يساوي الو -

 في السمسمة الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية لوالية بسكرة؛

الطبقة الخفية: حيث تعتمد عدد الطبقات المخفية عمى قيمة الخطأ المستخدـ في الشبكة والتي -

 طبقات؛ 77حددت آليا بطبقة واحدة، كما أف عدد العصبونات المخفية فقد حدد آليا بػػ 

 خرجات: وىي تتكوف مف عصبوف إخراج واحد طبقة الم-

ويعدؿ حسب تدريب الشبكة ذلؾ أنو إذا كاف التدريب  2كما أف العدد االفتراضي مف التأخر يساوي 

 رديئا فبلبد مف تغيير العدد، والشكؿ الموالي يبيف بنية الشبكة العصبية المستخدمة 
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 ناعية(: معمارية الشبكة العصبية االصط8-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

 :مرحمة تدريب الشبكة وتنفيذىا 

يتـ في ىذه المرحمة تحديد خيارات عممية التدريب وتحديد لوغاريتـ التعمـ ومعدلو وكذا تحديد معامؿ 

ؤاتيا في عينتي التدريب والتأكد التغذية، وتنتيي باستخراج النتائج النيائية لمشبكة ومستوى دقة تنب

تضـ ىذه و  مدى مصداقية الشبكة ودرجة دقتيا، )التحقيؽ( أما مرحمة االختبار أو التنفيذ فيتـ فييا اختبار

 المرحمة ما يمي:

ونقصد بذلؾ إيجاد مجموعة األوزاف بيف العصبونات التي تحقؽ أقؿ قيمة لمتوسط : تعميـ النموذج-

عتبر مف أكثر المقاييس شيوعا واستخداما في قياس جودة توفيؽ النموذج أي الذي ي MSEمربع األخطاء 

قياس األداء وىذا حتى نتأكد مف مدى تحقؽ االستفادة مف استخداـ الشبكة العصبية المتحصؿ عمييا في 
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في برنامج  MSE التنبؤ واالعتماد عمى نتائجيا والػتأكد مف دقتيا التنبؤية، ليذا نعتمد عمى مؤشر

MATLAB  

تحديد خوارزمية التدريب: حيث نعتمد عمى خوارزمية شبكة االنتشار الخمفي لمخطأ -

(Levenberg-Marquardt التي تعمؿ عمى تقميؿ الميؿ، كما أنو يتـ اختيار ىذه الخوارزمية بشكؿ  )

  MATLABآلي في برنامج 

أنو ىناؾ إمكانية إلعادة التنفيذ: حيث يتـ اختبار الشبكة مف حيث قدرة التكيؼ مع التغيير، كما -

 التدريب مف أجؿ تحقيؽ أقؿ مربع خطأ يمكف الوصوؿ إليو 

  MATLAB الشكؿ الموالي يوضح عممية التدريب وخصائيا مف خبلؿ برنامج

 (: خصائص عممية تدريب الشبكة العصبية االصطناعية9-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
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 مدونة في الشكؿ الموالي: MATLABوالنتائج المتحصؿ عمييا وفؽ برنامج 

 (: نتائج عممية تدريب الشبكة العصبية االصطناعية10-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

حيث كمما اقتربت مف الواحد تعكس يقيس معامؿ االرتباط قوة العبلقة بيف األىداؼ والمخرجات 

وجود عبلقة قوية، والنتائج المدونة في الشكؿ أعبله تظير أف ىناؾ عبلقة قوية بيف المخرجات واألىداؼ 

 حيث كانت القيـ كما يمي:

 ،R = 0.940معيار التدريب: -

  R = 0.926معيار التحقؽ: -

 R = 0.623معيار االختبار: -
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كراري لؤلخطاء في الشكؿ أدناه نجد أف المدرجات التكرارية متناظرة كما أنو بمبلحظة المدرج الت

بالنسبة لممحور الصفري أي أف األخطاء متناظرة بالنسبة لمصفر وىذا يعني أنو ليس ىناؾ أي اشكاؿ 

 بالنسبة لمعينة التي نريد التنبؤ بقيميا 

 (: المدرج التكراري لألخطاء11-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aالباحثة باالعتماد عمى برنامج مف إعداد  المصدر:

ولمتأكد وتعزيز النتائج المتحصؿ عمييا نقوـ برسـ دالة االرتباط الذاتي بيف األخطاء باستخداـ 

   لنحصؿ عمى الشكؿ الموالي MATLAB برنامج

 (: دالة االرتباط الذاتي بين لألخطاء12-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aعتماد عمى برنامج مف إعداد الباحثة باال المصدر:
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وعميو نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أعبله أف جميع قيـ دالة االرتباط الذاتي داخؿ مجاؿ الثقة أي أنو ال 

 يوجد ارتباط بيف األخطاء  

وبالتالي فمف خبلؿ كؿ النتائج السابقة الذكر فإف الشبكة المتحصؿ عمييا مقبولة وال تتطمب إعادة 

  ئج النيائية لقوة العبلقة ومجموع مربعات األخطاء مدونة في الشكؿ الموالي التدريب، والنتا

 MSEو  R(: النتائج النيائية لمعياري 13-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

وىي قيمة قريبة  2677 7تظير النتائج النيائية أف قوة العبلقة بيف المخرجات واألىداؼ تقدر بػػ 

وىي قيمة  77079 7جدا مف الواحد تعكس قوة العبلقة بينيما، كما أف مجموع مربعات األخطاء يساوي 

وبالتالي فإف الشبكة أصبحت  صغيرة جدا تعكس جودة التقدير المستخدـ باالعتماد عمى ىذه الشبكة،

 ( يوضح ذلؾ 72-7جاىزة لمتنبؤ والشكؿ رقـ )
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 (: جاىزية الشبكة لمتنبؤ14-3الشكل رقم )

 
 MATLAB R2013aمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

النموذج المقترح مدى مبلءمة النموذج المختار أي يوضح أف يوضح ( 77-7والشكؿ الموالي رقـ)

االستيبلؾ سمح باستخدامو في التنبؤ بالقيـ المستقبمية لكمية يوالمختار يعطي نتائج ذات جودة مما 

  الشيري لمكيرباء

 (: المقارنة بين القيم الفعمية والمتنبأ بيا15-3الشكل رقم )

 
 Eviews 8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

 مف خبلؿ الشكؿ أعبله يتبيف أف القيـ المتنبأ بيا )المخرجات( تحاكي القيـ األصمية بنسبة كبيرة

ا راجع لشبو تطابؽ المنحنييف، وبالتالي فإف الشبكة العصبية المختارة تعتبر نموذج وىذخبلؿ فترة الدراسة 
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لوالية  جيد لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والمتوسط

صطناعية بسكرة، ومف أجؿ التأكد مف جودة التنبؤات المتحصؿ عمييا بتطبيؽ الشبكات العصبية اال

 سنستعيف بمؤشرات دقة التنبؤ الموضحة في الجدوؿ الموالي:

 لمشبكات العصبية االصطناعيةمؤشرات قياس جودة التنبؤ (: 25-3الجدول رقم )

 الشبكات العصبية االصطناعية مؤشرات جودة التنبؤ

Bias proportion (ME) 1692601,94 

MSE 4,84E+14 

RMSE 22021789,2 

MAE 13312178,5 

MAPE 0,09170225 

 مف إعداد الباحثةالمصدر: 

وعميو فمف خبلؿ القيـ المتحصؿ عمييا لمعايير دقة التنبؤ الناتجة عف تطبيؽ الشبكات العصبية 

 االصطناعية والمدونة في الجدوؿ أعبله يتضح ما يمي:

ؤ الناتجة أف أخطاء التنب 1692601,94 وانمقذرة بـــ (ME)تظير قيمة مؤشر متوسط الخطأ  -

عف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية أخذت اتجاه موجب أي أف تطبيؽ الشبكات العصبية سيسمح 

بالحصوؿ عمى تنبؤات متشائمة، لكف بما أف ىذا المؤشر ال يسمح بالتمييز فيما إذا كاف تطبيؽ الشبكات 

اإلزالة فإننا نقوـ بحساب العصبية االصطناعية سيعطي تنبؤات ذات أخطاء كبيرة أـ صغير بسبب مشكؿ 

 ؛ MSEمؤشر 
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وىي  4,84E+14نجد أف قيمتو بمغت ( MSEومنو فبحساب مؤشر متوسط مربع األخطاء ) -

تعبر عف دقة القيـ المتنبأ بيا الناتجة عف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية ورغـ أف ىذا المؤشر 

عطائيا أىمية كبيرة يسمح بحؿ مشكؿ اإلزالة إال أف عممية التربيع ستضخـ ال قيـ الموجبة لؤلخطاء وا 

  ؛ RMSEولتدارؾ ىذا المشكؿ نقوـ بحساب مؤشر 

وجدنا أف قيمتو تساوي ( RMSEعند حساب مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربع األخطاء ) -

وىي تمثؿ قيمة الخطأ المعياري لمتنبؤ الناجـ عف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية  10324960,6

  ؛MSEبذلؾ يمغي أثر القيـ الكبيرة لؤلخطاء الناجمة عف  وىو

كما أنو مف أجؿ تدارؾ مشكؿ إزالة القيـ الموجبة لؤلخطاء لقيمو السالبة يمكف االعتماد عمى  -

وىي تمثؿ أقؿ قيمة  13312178,5والذي كانت قيمتو  (MAEحساب مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ )

وؿ عمييا بتطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية وىي أقؿ مف لمتوسط الخطأ الكمي الذي يمكف الحص

وىذا راجع لبلعتماد عمى القيمة المطمقة في الحساب بدال مف  RMSEومؤشر   MSEقيمة مؤشر 

التربيع، لكف ما يؤخذ عمى ىذا المؤشر ىو عدـ قدرتو عمى التمييز فيما إذا كانت الشبكات العصبية 

   ؛MAPEطاء صغيرة أو قريبة مف الصفر ليذا تـ حساب مؤشر االصطناعية ستعطي في الغالب أخ

وتعكس  0,09170225كانت قيمتو ( MAPEبحساب مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ النسبي ) -

درجة الدقة لؤلسموب المستخدـ ذلؾ أنيا تبيف أف القيـ المتنبأ بيا ستبتعد عف القيـ الفعمية بمقدار 

مف القيمة الفعمية وىي قيمة صغير جدا وتعكس جودة ودقة  %6أي أف الخطأ يمثؿ تقريبا  7670 7

 الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكيربائية في والية بسكرة 
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ومنو فمف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره يتـ التأكيد عمى أف استخداـ الشبكات العصبية االصطناعية في 

 ائية في والية بسكرة سيعطي دقيقة جدا وذات جودة عالية التنبؤ باالستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيرب

المطمب الثاني: المفاضمة بين نتائج منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية 

 لمتنبؤ باالستيالك الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة

لشبكات العصبية مف خبلؿ ىذا المطمب سنقوـ بالمفاضمة بيف نتائج منيجية بوكس جنكنز وا

االصطناعية مف خبلؿ مؤشرات دقة التنبؤ وبعدىا سنقوـ بالتنبؤ بالقيـ المستقبمية لبلستيبلؾ الشيري 

 لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط لوالية بسكرة باالعتماد عمى النموذج األكثر دقة 

 االصطناعية العصبية والشبكات زجنكن بوكس منيجية نتائج بين المفاضمةالفرع األول: 

بعد تطبيؽ كؿ مف منيجية بوكس جنكنز وطريقة الشبكات العصبية االصطناعية عمى السمسمة 

الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والمتوسط في والية بسكرة خبلؿ الفترة 

نو يمكف تطبيؽ كمى األسموبيف عمى السمسمة توصمنا إلى أ ،4103إلى غاية ديسمبر  4102مف جانفي 

 الزمنية محؿ الدراسة وكبلىما يسمحاف بإعطاء تنبؤات قريبة مف الواقع وذات دقة عالية، ليذا سنقوـ

في الجدوؿ  التي تظير قيميا التنبؤ باالعتماد عمى مؤشرات قياس دقةبالمقارنة بيف نتائج تنبؤ كؿ طريقة 

   الموالي 
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 مطاقة الكيربائيةل الشيري ستيالكالالتنبؤ با دقةمؤشرات قياس المفاضمة بين (: 26-3الجدول رقم )
 في والية بسكرة

 الشبكات العصبية االصطناعية Box-Jenkinsمنيجية  التنبؤ قياس دقةمؤشرات 

Bias proportion (ME) -2175268,25 1692601,94 

MSE 1,06E+14 4,84E+14 

RMSE 10324960,6 22021789,2 

MAE 8192491,54 13312178,5 

MAPE 0,05294623 0,09170225 

 مف إعداد الباحثة المصدر:

 ج المبينة في الجدوؿ أعبله يتضح ما يمي:وعميو فمف خبلؿ النتائ

ىي  Box-Jenkinsتطبيؽ منيجية الناتجة عف  (ME)نبلحظ أف قيمة مؤشر متوسط الخطأ  -

تعطي   Box-Jenkinsكات العصبية االصطناعية أي أف منيجية أقؿ مف قيمتو الناتجة عف تطبيؽ الشب

تنبؤات لكمية استيبلؾ الطاقة الكيربائية بمتوسط أخطاء أقؿ مف تنبؤات الشبكة العصبية االصطناعية 

أعطت في الغالب تنبؤات  Box-Jenkinsالمستخدمة، لكف ىذا ال يسمح بالتمييز فيما إذا كانت منيجية 

 ؿ مف الشبكات العصبية االصطناعية أـ العكس؛ذات أخطاء صغيرة أفض

نبلحظ أيضا أف قيمتو الناتجة عف تطبيؽ ( MSEبالنسبة لمؤشر متوسط مربع األخطاء ) -

كانت أقؿ مف قيمتو الناتجة عف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية وىذا ما  Box-Jenkinsمنيجية 

ة وبأخطاء أقؿ مف األخطاء الناجمة عف الشبكات يسمح لنا القوؿ بأف المنيجية تعطي تنبؤات أكثر دق

العصبية االصطناعية، لكف بما أف ىذا المؤشر يعمؿ عمى تضخيـ القيـ الكبيرة لمخطأ باالعتماد عمى 

والذي أظير بدوره ( RMSEالتربيع فإنو نمجأ الستخداـ مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربع األخطاء )
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ىي أقؿ مف قيمتو الناتجة عف تطبيؽ الشبكات  Box-Jenkinsية أف قيمتو الناتجة عف تطبيؽ منيج

أقؿ  Box-Jenkinsالعصبية االصطناعية أي أف قيمة الخطأ المعياري لمتنبؤ الناجـ عف تطبيؽ منيجية 

مف قيمتو الناجمة عف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية وبالتالي يمكف القوؿ وفؽ ىذا المؤشر بأف 

هي األفضم مقارنت مع  Box-Jenkinsتيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية وفؽ منيجية التنبؤ بكمية االس

 ؛انشبكاث انعصبيت

الناجـ  (MAE)نبلحظ أيضا مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف قيمة مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ  -

كانت أقؿ مف قيمتو الناجمة عف تطبيؽ الشبكات العصبية  Box-Jenkinsعف تطبيؽ منيجية 

عية أي أف متوسط الخطأ الكمي لمقيـ المتنبأ بيا لكمية االستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية االصطنا

ىو أقؿ مف متوسط الخطأ الكمي لمقيـ المتنبأ بيا لكمية االستيبلؾ  Box-Jenkinsالناجمة عف تطبيؽ 

يظير ىذا المؤشر الشيري لمطاقة الكيربائية الناجمة عف تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية وبالتالي 

 ىي أفضؿ وأدؽ مف الشبكات العصبية االصطناعية؛ Box-Jenkinsأف منيجية 

كمى األسموبيف  نبلحظ أف( MAPEمؤشر متوسط الخطأ المطمؽ النسبي )كما أنو بالنظر ل-

مف القيـ الحقيقية  %7جنكنز فإف الخطأ يمثؿ نسبة -وفؽ منيجية بوكسأعطى نسبة قميمة لمخطأ  لكنو 

أما الشبكات العصبية  0,05294623القيـ المتنبأ بيا ستبتعد عف القيـ الفعمية بمقدار  أي أف

وىذا ما يعكس ويؤكد أف نتائج منيجية  %6االصطناعية فإف نسبة الخطأ مف القيـ الفعمية كاف يمثؿ 

ة جنكنز تفوقت عمى نتائج الشبكات العصبية االصطناعية وكانت األفضؿ واألكثر دقة بالنسب-بوكس

 لكمية االستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة 

-Boxالتنبؤ لمنيجية  دقةقيـ مؤشرات ومنو فمف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره يتضح أف جميع 

Jenkins   لمشبكات العصبية االصطناعية وىذا يعني أف منيجية  مف مؤشرات الدقةأقؿBox-Jenkins 
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لعصبية االصطناعية أي أنيا أفضؿ منيا وتعطي نتائج قريبة جدا مف ذات قدرة تنبؤية أكبر مف الشبكات ا

أف تعتمد عمى ىذه  بسكرة والغاز الكيرباء لتوزيع الجيوية المديريةفي  لممسؤوليفالواقع وبالتالي يمكف 

المنيجية لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والتوتر 

 متوسط لوالية بسكرة وىذا ألنيا تعطي صورة أوضح عف اآلفاؽ المستقبمية لكمية االستيبلؾ ال

الفرع الثاني: التنبؤ بالقيم المستقبمية لالستيالك الشيري لمطاقة الكيربائية ذات التوتر 

 المنخفض والتوتر المتوسط لوالية بسكرة

قريبة جدا مف الواقع فإننا سنقوـ  بما أف منيجية بوكس جنكنز كانت األفضؿ في إعطاء نتائج

بتطبيقيا مف أجؿ التنبؤ باالستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط 

 ـ لنحصؿ عمى القيـ المدونة في الجدوؿ الموالي:2772لوالية بسكرة لسنة 

ة االستيالك الشيري لمطاق(: القيم التنبؤية لكمية 27-3الجدول رقم )
 2018لسنة  بدون األثر الموسمي الكيربائية في والية بسكرة

 األشير (Kwh) االستيالككمية 
 جانفي 181056767.3133447
 فيفري 182191598.0077604
 مارس 183326429.4008635
 أفريل 184461259.6388323
 ماي 185596090.3563403
 جوان 186730920.8137545
 ةجويمي 187865751.7011799
 أوت 189000582.4100917
 سبتمبر 190135413.2158262
 أكتوبر 191270243.8614843
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 برمنوف 192405074.5735962
 ديسمبر 193539905.2496646

  Eviews8باالعتماد عمى برنامج  باحثةمف إعداد ال المصدر: 

بسكرة ستبقى عمى ما وبفرض أف العوامؿ المؤثرة عمى كمية استيبلؾ الطاقة الكيربائية في والية 

ىي عميو في المستقبؿ، نقوـ بإدخاؿ قيمة المركبة الموسمية المنزوعة مسبقا لنحصؿ عمى كمية 

 االستيبلؾ التالية:

االستيالك الشيري (: القيم التنبؤية لكمية 28-3الجدول رقم )
 2018لسنة  لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة

 األشير (Kwh) االستيالككمية 
 جانفي 160991322.2022336
 فيفري 142778286.2855381
 مارس 139871753.9425302
 أفريل 166123461.4443878
 ماي 149818776.9257848
 جوان 165272329.5637545
 جويمية 249678399.3122911
 أوت 246396379.1045361
 سبتمبر 217035064.6324929
 أكتوبر 272354913.0975955
 برمنوف 188757559.0319295
 ديسمبر 148501790.9996646

  Eviews8باالعتماد عمى برنامج  باحثةمف إعداد ال المصدر: 
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والتمثيؿ البياني لكمية االستيبلؾ الشيري الفعمي لمطاقة الكيربائية والكمية المتنبأ بيا موضحة في 

 الشكؿ الموالي  

 CONSOMFORو CONSOM(: التمثيل البياني لمسمسمتين 16-3الشكل رقم )

 
 Eviews8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

يظير التمثيؿ البياني أعبله والذي يمثؿ كمية االستيبلؾ الشيري الفعمية لمطاقة الكيربائية ذات 

( والكمية المتنبأ بيا لبلستيبلؾ الشيري CONSOMالتوتر المنخفض والتوتر المتوسط في والية بسكرة )

( يبيف أف CONSOMFORمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط في والية بسكرة )ل

كما وىو ما يعكس جودة التوفيؽ في اختيار النموذج المستخدـ في التنبؤ المنحنييف ىناؾ شبو تطابؽ بيف 

  أف المنحنى سيأخذ نفس الشكؿ في المستقبؿ
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 خالصة الفصل

شركة سونمغاز المتعامؿ التاريخي في ميداف تعد كره في ىذا الفصؿ مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذ

نقؿ الغاز وتوزيعو عبر القنوات وكذا  اإلمداد بالطاقة الكيربائية والغازية في الجزائر ومياميا الرئيسية ىي

تمرة، كما إنتاج الكيرباء ونقميا وتوزيعيا لزبائنيا بمختمؼ أنواعيـ رغبة منيا بتمبية حاجاتيـ ورغباتيـ المس

والتي تيتـ بتوزيع الطاقة  والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركةأنو مف بيف فروعيا الميمة نجد 

الكيربائية وتزويد زبائنيا مف ىذا المورد الحيوي والميـ، ليذا لدييا مجموعة مف المديريات منتشرة عمى 

والتي كانت محور اىتمامنا  يرباء والغاز بسكرةالجيوية لتوزيع الك معظـ التراب الوطني مف بينيا المديرية

 مف خبلؿ دراسة ونمذجة استيبلؾ زبائنيا لمطاقة الكيربائية وكذا التنبؤ بقيميا المستقبمية  

لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والمتوسط في والية بسكرة  وبدراسة االستيبلؾ الشيري

منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية توصمنا  كؿ مفوالتنبؤ بقيميا المستقبمية بتطبيؽ 

اذج جيدة و تنبؤات دقيقة بدرجة كبيرة وىذا ما سيسمح بالمساعدة في نم إلى أف كمى الطريقتيف تعطي

عند المفاضمة بيف نتائجيما لكف  اتخاذ الخطط واالستراتيجيات المستقبمية مف قبؿ المسؤوليف بالمديرية،

أي  أعطت نتائج أكثر دقة ات قياس دقة التنبؤ توصمنا إلى أف منيجية بوكس جنكنزاعتمادا عمى مؤشر 

لمؤسسة أي ا لبيانات وبالتالي فيي األكثر مبلءمة أقرب إلى الواقع مقارنة بالشبكات العصبية االصطناعية

 ية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة واألكثر جودة ودقة لمديرية الجيو ا
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 ستكوف لما مستقبمية نظرة ىو مف خبلؿ كؿ ماسبؽ ذكره في ىذه األطروحة توصمنا إلى أف التنبؤ

قيـ الظاىرة المدروسة وىذا باالعتماد عمى قيميا الماضية أو عمى العوامؿ المؤثرة فييا، ومف بيف  عميو

ي تعتبر أساس الحياة المعاصرة المجاالت التي يتوجب التنبؤ بقيميا المستقبمية نجد الطاقة الكيربائية الت

كبيرة، مما أدى إلى  بوتيرة المادة الحيوية ىذه استيبلؾ تزايد السنيف مر فعمى والمحرؾ األساسي ليا،

زيادة االىتماـ بدراسة كمية استيبلؾ ىذا المورد الحيوي وكذا زيادة البحث عف أفضؿ األساليب لمتنبؤ 

اجات ورغبات الزبائف بمختمؼ أنواعيـ في أوقات الذروة وكذا بناء بالقيـ المستقبمية وىذا بغية تأميف احتي

 الخطط واالستراتيجيات الخاصة بالمؤسسة والجية المسؤولة عنيا 

مف الواقع وتحاكيو وبالتالي مف ىنا ظيرت الحاجة إلى استخداـ أساليب كمية تعطي نتائج قريبة 

لمتنبؤ بكمية االستيبلؾ  طريقتيف نية تطبيؽإمكا حوؿ األطروحة إشكالية تتتمحور  بشكؿ كبير، لذلؾ

الشبكات العصبية  و( Box-Jenkinsىما منيجية بوكس جنكنز ) لمطاقة الكيربائية لوالية بسكرة الشيري

 المفاضمة بينيما أي اختيار الطريقة التي تعطي نتائج قريبة جدا مف الواقع وىذا لتفاديثـ االصطناعية 

  لمزبوف أفضؿ خدمة تقديـ و المتكررة االنقطاعات

ليذا فمف خبلؿ الجزء التطبيقي لؤلطروحة قمنا بتطبيؽ منيجية بوكس جنكنز باالستعانة ببرنامج 

Eviews 8  والشبكات العصبية االصطناعية باالعتماد عمى برنامجMatlab R2013a  عمى السمسمة

وتر المتوسط لوالية بسكرة وىذا الزمنية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية ذات التوتر المنخفض والت

 ـ وبعدىا المفاضمة بيف نتائج ىذيف األسموبيف 4103ـ إلى غاية ديسمبر  4102خبلؿ الفترة مف جانفي 

أكثر جودة ودقة بالنسبة لمسمسمة  يفاألسموبمف  امعرفة أي باالعتماد عمى معايير دقة التنبؤ مف أجؿ

 ية والتطبيقية المتحصؿ عمييا المدروسة وفيما يمي عرض ألىـ النتائج النظر 
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 نتائج اختبار الفرضيات:

  تسمح منيجية بوكس جنكنز بتحقيق جودة التنبؤ"الفرضية األولى: "

مف خبلؿ تطبيؽ منيجية بوكس جنكنز عمى السمسمة الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية 

إلى غاية ديسمبر  4102لممتدة مف جانفي ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط لوالية بسكرة لمفترة ا

توصمنا إلى أف ىذه المنيجية أعطت نتائج جيدة وذات جودة تنبؤ عالية وىذا ما تؤكده قيـ معايير  4103

وعميو دقة التنبؤ المعتمدة كما أف شبو التطابؽ التاـ بيف القيـ الفعمية والقيـ المتنبأ بيا يعكس ىذه الجودة، 

 الفرضية األولى.فإن كل ىذا يؤكد صحة 

 "االعتماد عمى الشبكات العصبية االصطناعية يسمح بتحقيق دقة التنبؤ" الفرضية الثانية:

بعد تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية عمى السمسمة الزمنية الشيرية الستيبلؾ الطاقة 

ا إلى نتائج تنبؤية ذات الكيربائية في والية بسكرة )الكيرباء ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط( توصمن

جودة عالية وقريبة مف الواقع أي أنيا سمحت بتحقيؽ دقة التنبؤ وىذا باالعتماد عمى القيـ المتحصؿ 

عمييا لمعايير دقة التنبؤ أي أف الشبكات العصبية االصطناعية نجحت في محاكاة ىذه السمسمة الزمنية، 

  الفرضية الثانية صحيحة ومؤكدة وىذا دليؿ عمى أف

 االصطناعية العصبية الشبكاتو  جنكنز بوكس منيجية رتبط األفضمية بينتالفرضية الثالثة: "

 بدقة التنبؤ"

بعد تطبيؽ كؿ مف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية عمى السمسمة الزمنية 

مى المؤشرات والمعايير الستيبلؾ الطاقة الكيربائية في والية بسكرة والقياـ بالمفاضمة بينيما باالعتماد ع

البلزمة والمتمثمة في مؤشرات جودة التنبؤ توصمنا إلى أف ىذه المعايير أعطت األفضمية لمنيجية بوكس 
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جنكنز أي أف ىذه المنيجية ىي التي تسمح بالتنبؤ بالقيـ المستقبمية بأقؿ أخطاء ممكنة أي تسمح 

العصبية االصطناعية وبالتالي فإف منيجية  بالحصوؿ عمى قيـ قريبة جدا مف الواقع أفضؿ مف الشبكات

بوكس جنكنز ىي األنسب واألفضؿ لمتنبؤ باالستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة أي 

بالنسبة لممديرية الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة )مديرية التوزيع بسكرة(، وىذا ما يثبت ويؤكد 

  صحة الفرضية الثالثة

 الدراسة:نتائج 

 يمكف أف نوجز أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة في النقاط التالية: 

 النتائج النظرية 

تعتبر الطاقة اليوـ بمختمؼ أنواعيا ومصادرىا الناضبة والمتجددة المحرؾ األساسي والرئيسي  -7

 القطاعات؛ لحياتنا اليومية وىذا راجع الستعماالتيا المتعددة وأىميتيا الكبيرة في مختمؼ

غير كانت الطاقة متجددة أو  سواء ئر عمى امكانيات طاقوية متنوعة وجد ميمةتحتوى الجزا -4

 ؛األمر الذي أىميا بأف تحتؿ مراكز ومراتب جيدة في القطاع الطاقوي العالمي متجددة

وىذا لما تعتبر الطاقة الكيربائية مف الموارد الطاقوية الحيوية التي تساىـ في مختمؼ القطاعات -7

 دور كبير ال يمكف االستغناء عنو األمر الذي أدى إلى زيادة استيبلؾ ىذه الطاقة بصفة واسعة؛ليا 

مف خبلؿ دراسة تطور عدد وىذا مف خبلؿ التعرض لقطاع الطاقة الكيربائية في الجزائر  -2

الشبكة الكيربائية في الزبائف المستفيديف مف الطاقة الكيربائية، حجـ إنتاج الطاقة الكيربائية وتطور 

الجزائر توصمنا إلى أف ىناؾ تطور وتزايد مستمر في ىذه المؤشرات مما يعكس الجيود المبذولة مف قبؿ 
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يعكس التطور والتقدـ المستمر في قطاع الطاقة الكيربائية في  في تأميف ىذا المورد الميـ مما الجزائر

 الجزائر؛ 

بائية في الجزائر مف خبلؿ دراسة التطور السنوي واقع استيبلؾ الطاقة الكير ل بالتطرؽ -7

الستيبلؾ الطاقة الكيربائية أو االستيبلؾ الوطني حسب القطاعات أو التطور السنوي لحصة الفرد مف 

الطاقة الكيربائية توصمنا إلى أف ىناؾ تزايد مستمر الستيبلؾ الطاقة الكيربائية ويرجع ىذا لعدة أسباب 

 كاف والتطورات التكنولوجية الحاصمة؛منيا الزيادة في عدد الس

يعد التنبؤ باستيبلؾ الطاقة الكيربائية عممية ضرورية وميمة بالنسبة لمدولة بصفة عامة  -9

وبالنسبة لمجيات المسؤولة عف الطاقة الكيربائية بصفة خاصة وىذا مف أجؿ تمبية حاجات ورغبات 

 طاعات بسبب الطمب الزائد في أوقات الذروة؛ ع في مشكؿ االنقو الزبائف مف ىذه الطاقة وتفادي الوق

تعتبر منيجية بوكس جنكنز أسموب فعاؿ يسمح بنمذجة السبلسؿ الزمنية والتنبؤ بالقيـ  -0

 المستقبمية وىذا مف خبلؿ مجموعة مف المراحؿ التي يجب اتباعيا بالتسمسؿ؛ 

إلى محاكاة العقؿ كما توصمنا أيضا إلى أف الشبكات العصبية االصطناعية التي تيدؼ  -2

البشري، أثبتت فعاليتيا ونجاعتيا في مختمؼ المجاالت مف بينيا السبلسؿ الزمنية والتنبؤ بقيميا 

 المستقبمية وىذا طبعا وفقا لخطوات محددة تـ توضيحيا في ىذه األطروحة؛

ة مف أجؿ الحكـ عمى دقة األسموب المستخدـ في التنبؤ فإنو يتـ االعتماد عمى مؤشرات دق -6

توافؽ شروط تطبيقو أجؿ تطبيؽ أسموب تنبؤي معيف داخؿ المؤسسة فإنو يجب مراعاة مف التنبؤ كما أنو 

وبيانات المؤسسة وعند تحقؽ ذلؾ في أكثر مف أسموب فإنو يتـ المفاضمة بينيـ مف خبلؿ اختيار 

عطي أعمى جودة، يار األسموب الذي ياألسموب الذي يحقؽ أقؿ قيمة لمؤشرات قياس جودة التنبؤ أي اخت
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كما أف ىناؾ مجموعة مف المعايير النظرية التي تعتبر كأساس لممفاضمة واختيار منيجية بوكس جنكنز 

 أو الشبكات العصبية االصطناعية  

 النتائج التطبيقية 

تعد شركة سونمغاز المتعامؿ التاريخي في ميداف اإلمداد بالطاقة الكيربائية والغازية في الجزائر  -7

 بإعادةو  ا الرئيسية ىي إنتاج الكيرباء ونقميا وتوزيعيا وكذلؾ نقؿ الغاز وتوزيعو عبر القنوات،وميامي

 التنمية في ميما دورا يمعب صناعيا مجمعا اليوـ أضحت الجديد السياؽ مع تتكيؼ لكي مصالحيا ىيكمة

 ؛لمببلد واالجتماعية االقتصادية

 إطار والغاز التي تضمف في الكيرباء لتوزيع الجزائرية الشركةمف بيف فروع سونمغاز نجد  -4

والغازية وغيرىا مف المياـ، ليذا ومف أجؿ تحقيؽ  الكيربائية الطاقة وتسويؽ توزيع وتخصصيا مياميا

المديرية الجزائرية لتوزيع توزيع مف بينيا  مديرية 14 والغاز الكيرباء لتوزيع الجزائرية ذلؾ تغطي الشركة

 مديرية التوزيع بسكرة(؛الكيرباء والغاز بسكرة )

ضماف إلى تسعى المديرية الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة )مديرية التوزيع بسكرة(  -0

 اليياكؿ تأميفتحقيؽ األىداؼ المسطرة مف قبؿ الشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز خاصة منيا 

 الربط طمبات الكيربائية وتمبية الطاقة بلؾاستي وخاصة االستيبلؾ تزايد لمواجية األساسية والبنيات

بالكميات المستقبمية لبلستيبلؾ بالنسبة لمزبائف والتي بالكيرباء لمختمؼ الزبائف ليذا فيي تقوـ بالتنبؤ 

 تنظر إلييا المؤسسة كمبيعات لمطاقة الكيربائية وىذا باالعتماد عمى طرؽ احصائية بسيطة؛
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الستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة )الكيرباء بدراسة السمسمة الزمنية لكمية ا -2

ـ 2770ـ إلى غاية ديسمبر 2772ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط( وىذا خبلؿ الفترة مف جانفي 

 تـ التوصؿ إلى أف السمسمة الزمنية غير مستقرة وتحتوي عمى مركبة موسمية واتجاه عاـ  

ز عمى السمسمة الزمنية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية ذات التوتر بتطبيؽ منيجية بوكس جنكن -7

  2770إلى غاية ديسمبر  2772المنخفض والتوتر المتوسط في والية بسكرة خبلؿ الفترة مف جانفي 

اتضح أنيا فعالة في إعطاء نتائج جيدة لنمذجة سمسمة االستيبلؾ والتنبؤ بقيميا المستقبمية وىذا ما تؤكده 

 دقة التنبؤ المتحصؿ عمييا ذلؾ أنيا تبيف أف النتائج ىي ذات جودة تنبؤ عالية  قيـ مؤشرات

عند تطبيؽ الشبكات العصبية االصطناعية عمى السمسمة الزمنية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية  -7

إلى غاية ديسمبر  2772ذات التوتر المنخفض والتوتر المتوسط في والية بسكرة خبلؿ الفترة مف جانفي 

تحصمنا عمى نتائج جيدة ودقيقة تعكس جودة الشبكة في محاكاة سمسمة االستيبلؾ والتنبؤ بقيميا  2770

المستقبمية كما أف دقة القيـ المتنبأ بيا المتحصؿ عمييا تؤكده قيـ مؤشرات دقة التنبؤ المعتمدة التي توضح 

 ا يمكف أف القيـ المتنبأ بيا قريبة جدا مف القيـ الفعمية أي أف الخطأ أقؿ م

لممفاضمة بيف منيجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية  مؤشرات دقة التنبؤ باالعتماد عمى -9

المستقبمية لبلستيبلؾ الشيري لمطاقة الكيربائية في والية بسكرة وجدنا أف االصطناعية في التنبؤ بالقيـ 

واقع وبالتالي ىي األكثر منيجية بوكس جنكنز ىي التي تعطي نتائج أكثر جودة ودقة أي ىي األقرب لم

فعالية بالنسبة لممديرية الجيوية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة أي أنيا تمتاز بقدرة تنبؤية عالية وىذا ما 

 يتوافؽ مع معايير المفاضمة النظرية بيف األسموبيف 
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 :توصيات واقتراحات

 ػػ:مف خبلؿ ىذه الدراسة ووفقا لمنتائج التي توصمنا إلييا نوصي بػػػػ

االىتماـ أكثر بالجانب الكمي داخؿ المؤسسة وىذا مف أجؿ ترشيد القرارات المتخذة وزيادة  -7

 فعاليتيا 

إعطاء التنبؤ وفؽ األساليب الكمية المتخصصة اىتماـ أكثر وىذا مف أجؿ تجنب الوقوع في  -2 

 المخاطر والحصوؿ عمى نتائج دقيقة وذات جودة عالية 

والشبكات العصبية االصطناعية الذيف أظيرا  Box-Jenkinsجية االىتماـ بتطبيؽ مني -7

فعاليتيما وجودة نتائجيما المتعمقة بالتنبؤ بالقيـ المستقبمية الستيبلؾ الطاقة الكيربائية في الوالية مف قبؿ 

ماـ مع االىت المديرية الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز بسكرة )مديرية التوزيع بسكرة( المسؤوليف داخؿ 

 التي أعطت نتائج أكثر دقة مف الشبكات العصبية االصطناعية  Box-Jenkinsأكثر بمنيجية 

العمؿ عمى استقطاب وتوظيؼ إدارييف متخصصيف في األساليب الكمية لمتنبؤ أو السعي نحو -2

 التعامؿ مع أىؿ االختصاص مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرغوبة بأكثر دقة وفعالية 

 :بحثآفاق ال

بلؿ انجازنا ليذه الدراسة ظيرت لنا مجموعة مف المواضيع أو اإلشكاليات التي ترتبط مف خ

 بموضوعنا ونذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 دور األساليب الكمية في تحسيف القدرة التنافسية لممؤسسات الخدمية؛ -

 سسة؛نمذجة مبيعات الطاقة الكيربائية كأسموب استراتيجي معزز لمقدرة التنافسية لممؤ -



 الخاتـــــمة

270 
 

 لتحقيؽ تنمية مستدامة شاممة؛ التوجو نحو الطاقة المتجددة كأداة فعالة-

 ورىا في التنبؤ بالسبلسؿ الزمنية؛الشبكات العصبية االصطناعية ود-

 في الجزائر كأداة فعالة لمتنبؤ باستيبلؾ الطاقة  جنكنز منيجية بوكس-
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 قائــــمة المراجــــــع
 المراجع بالمغة العربية (1

 الكتب 

، دار النشر الطبعة الرابعةوالعمميات في الصناعة والخدمات،  اإلنتاجإدارة أحمد سيد مصطفى،  (7
    7666 لـ تذكر، مصر،

  2772دار البداية لمنشر والتوزيع، األردف،  مبادئ اإلحصاء،أحمد عبد السميع طبيو،  (4

الجزء مثمة وتمارين(، مدخل لنظرية االقتصاد القياسي )دراسة نظرية مدعمة بأتومي صالح،  (7
  7666الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار الحامد لمنشر  (،1اإلحصاء في العموم اإلدارية والمالية )إحصاء ثائر فيصؿ شاىر،  (2
 .2777والتوزيع، األردف، 

تطبيقات في منظمات –األساليب االحصائية في اتخاذ القرار حامد الشمرتي، مؤيد الفضؿ،  (7
 .2777دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، األردف،  ،-مال إنتاجية وخدميةأع

دار اليازوري العممية لمنشر إدارة المبيعات )مفاىيم وتطبيقات(، حميد عبد النبي الطائي،  (9
  2776 األردف، والتوزيع،

 والتوزيع، لمنشر صفاء دار والعمميات، اإلنتاج إدارة فاخوري، يعقوب ىايؿخيضر كاظـ حمود،  (3
  2772 األردف،

 األردف، دار الميسرة لمنشر والتوزيع،مقدمة في إدارة اإلنتاج والعمميات، سميماف خالد عبيدات،  (2
2772  

الطبعة األولى، مركز  مقدمة في التحميل الحديث لمسالسل الزمنية،سمير مصطفى شعراوي،  (6
 2777ية، النشر العممي، مطابع جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية السعود

مركز تطوير الدراسات العميا أساسيات االقتصاد اإلداري، سيد كاسب، محمد فيمي عمى،  (77
  2776مصر،   -والبحوث، القاىرة
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دار الحامد لمنشر والتوزيع، طرق االقتصاد القياسي )محاضرات وتطبيقات(، شيخي محمد،  (77
  2772األردف، 

دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، ائية التطبيقية، األساليب اإلحصعبد الحميد عبد المجيد البمداوي،  (04
  2772األردف، 

النشر العممي والمطابع، المممكة العربية مبادئ التنبؤ اإلداري، عبد الرحمف األحمد العبيد،  (77
  2772السعودية، 

عبد الرحمف بف محمد سميماف أبو عمو، أنور أحمد محمد عبد اهلل، محمود محمد ابراىيـ ىنيدي،  (72
 .7667الطبعة الثانية،جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، تطبيقي، اإلحصاء ال

الدار  الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  (77
  2777مصر،  الجامعية،

التطبيق، الحديث في: االقتصاد القياسي بين النظرية و عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  (79
  2772الطبعة الثالثة، الدار الجامعية، مصر، 

 لمنشر المعتز دار األولى، الطبعة المعمومات، وتكنولوجيا المعرفة إدارة مسمـ، حسف اهلل عبد (70
  2777 األردف، والتوزيع،

الجزء األوؿ، جامعة الممؾ سعود، طرق التنبؤ اإلحصائي، عدناف ماجد عبد الرحمف بري،  (72
 .2772ة السعودية، جانفي المممكة العربي

 لمنشر الحامد دار الثالثة، الطبعة ،-إداري منظور– اإلدارية المعمومات نظم النجار، جمعو فايز (76
  2777 األردف، والتوزيع،

الطبعة األولى، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردف،  تخطيط وتقويم البرامج،مجيد الكرخي،  (27
2772  

الطبعة الثانية، دار المناىج لمنشر والتوزيع، اإلنتاج ومراقبتو، تخطيط محمد ايبديوي الحسيف،  (27
  2772األردف، 

الدار  بحوث العمميات في تخطيط ومراقبة اإلنتاج،محمد صالح الحناوي، محمد توفيؽ ماضي،  (22
   2779الجامعية، مصر، 
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–ة إدارة الجودة المعاصر محمد عبد العاؿ النعيمي، راتب جميؿ صويص، غالب جميؿ صويص،  (27
دار اليازوري لمنشر والتوزيع، ، -مقدمة في إدارة الجودة الشاممة لإلنتاج والعمميات والخدمات

  2779األردف، 
 لمنشر الجناف دار ،األعمال إدارة في الكمية األساليب المغربي، بشير محمود الفاتح محمود (22

  2770 األردف، والتوزيع،
ديواف ، -دراسة مدعمة بأمثمة محمولة-مدىنماذج وتقنيات التنبؤ القصير المولود حشماف،  (27

  2772 الجزائر، المطبوعات الجامعية،

اإلدارة الجزء األوؿ، إدارة العمميات: النظم واألساليب واالتجاىات الحديثة، نجـ عبود نجـ،  (29
  2777 ،-المممكة العربية السعودية-الرياض العامة لمطباعة والنشر بمعيد اإلدارة العامة،

  2772 األردف، والتوزيع، لمنشر المناىج دار العمميات، إدارة إلى مدخل ،نجـ عبود نجـ (20
 المعتز دار األوؿ، المجمد األولى، الطبعة ،(Marketing) التسويق إدارة خميؿ، رفعت وائؿ (22

  2770 األردف، والتوزيع، لمنشر

 المذكرات واألطروحات 

، 2008-1962في الجزائر لمفترة دراسة قياسية لمطمب العائمي عمى الكيرباء إبراىيـ رحيـ،  (26
مذكرة ماجستير في العموـ االقتصادية تخصص اقتصاد تطبيقي )النمذجة االقتصادية(، كمية 

-2777العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، 
2772  

 المتغيرات متعددة الزمنية لبالسالس لمتنبؤ مقارنة دراسةإبراىيـ محمد إبراىيـ سيد أحمد،  (77
 شيادة لنيؿ مقدمة رسالة االصطناعية، العصبية والشبكات التحويل دالة نموذجي باستخدام
 والتكنولوجيا، لمعموـ السوداف جامعة العميا، الدراسات كمية التطبيقي، اإلحصاء في دكتوراه

  2777 السوداف،
نموذج االنحدار البسيط في التنبؤ بحجم المفاضمة بين نموذج السالسل الزمنية و بدر عاشور،  (77

مذكرة ماجستير ، -دراسة حالة مطاحن الحضنة بالمسيمة–المبيعات في المؤسسة االقتصادية 
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في العموـ التجارية، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية، جامعة محمد 
  2777/2779بوضياؼ بالمسيمة، الجزائر، 

تطبيق األساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة االقتصادية بف عوالي حناف،  (72
مذكرة ماجستير في ، ORSIM)دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمصناعات الميكانيكية ولواحقيا 

العموـ االقتصادية، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، 
  2770/2772الجزائر، 

دراسة مقارنة لمتنبؤ بالسالسل الزمنية المولدة واألصمية ثورة محمد عيسى الشيخ القداؿ،  (77
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة  جنكينز والشبكات العصبية االصطناعية،-باستخدام منيجية بوكس

الدكتوراه في اإلحصاء، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا، السوداف، 
2779  

دور دول مجمس التعاون الخميجي في استقرار أمن الطاقة في ظل خالد مبارؾ عوض الحارثي،  (72
مذكرة ماجستير في العموـ االستراتيجية تخصص الدراسات اإلقميمية والدولية، المتغيرات الدولية، 

ـ األمنية، قسـ الدراسات اإلقميمية الدولية، كمية العموـ االستراتيجية، جامعة نايؼ العربية لمعمو 
  2770الرياض، المممكة العربية السعودية، 

–محاولة التنبؤ بمؤشرات األسواق المالية العربية باستعمال النماذج القياسية درباؿ أمينة،  (77
أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في العموـ االقتصادية ، دراسة حالة: مؤشر سوق دبي المالي، 
قتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية، جامعة أبي تخصص نقود بنوؾ ومالية، كمية العموـ اال

  2772بكر بمقايد تممساف، الجزائر، 

رسالة مقدمة لنيؿ المتغير الديمغرافي في الجزائر والتنبؤ بالطمب عمى الكيرباء، دليوـ خميدة،  (79
ـ التسيير، شيادة دكتوراه في العموـ التجارية شعبة تسويؽ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمو 

  2779/2770، الجزائر، 7جامعة باتنة 
مذكرة ماجستير في العموـ دراسة اقتصادية وقياسية لظاىرة التضخم في الجزائر، سعيد ىتيات،  (70

  2777/2779، -ورقمة-االقتصادية، كمية الحقوؽ والعموـ االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح
إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة مذكرة ماجستير في  مجمع سونمغاز،سماتي سعيدة،  (72

  2772، الجزائر، -7-، جامعة الجزائر -بف عكنوف–والمؤسسات العمومية، كمية الحقوؽ 
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مذكرة ماجستير في  استيالك الطاقة في الجزائر دراسة تحميمية وقياسية،،  سمير بف محاد (76
لتسيير، جامعة الجزائر، العموـ االقتصادية، فرع االقتصاد الكمي، كمية العموـ االقتصادية وا

  2772/2776الجزائر، 
دور المراجعة الداخمية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية شدري معمر سعاد،  (27

مذكرة ماجستير في عموـ التسيير، فرع مالية المؤسسة، كمية العموـ دراسة حالة: سونمغاز، 
عة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، االقتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية، جام

2772/2776  
دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة ىيكمة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط صباح براجي،  (27

مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، االستدامة، 
  2772/2777، 7جامعة فرحات عباس سطيؼ 

محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض باستعمال طريقة القرض التنقيطي سؼ، صوار يو  (22
دراسة حالة: البنك الجزائري لمتنمية الريفية –والتقنية العصبية االصطناعية بالبنوك الجزائرية 

BADR- ، أطروحة دكتوراه في العموـ االقتصادية، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
  2772-2770، الجزائر، -تممساف-بي بكر بمقايدالتسيير، جامعة أ

دراسة –مدى اعتماد المصارف عمى التحميل المالي لمتنبؤ بالتعثر عامر أكـر عمر الطويؿ،  (27
مذكرة ماجستير في المحاسبة تطبيقية عمى المصارف التجارية الوطنية في قطاع غزة_، 

  2772، -غزة-والتمويؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية

استخدامات العمميات العشوائية ونماذج الشبكة العصبية في التنبؤ االقتصادي، عدالة العجاؿ،  (22
ودورىا في دراسة اآلفاق المستقبمية لمواقع التقني والتسويقي لممؤسسة الصناعية بالجزائر، 
أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في العموـ االقتصادية، تخصص تقنيات كمية مطبقة، كمية العموـ 

  2777-2777القتصادية عموـ التسيير والعموـ التجارية، جامعة وىراف، الجزائر، ا
–تقدير دالة الطمب عمى استيالك الكيرباء لمقطاع العائمي في فمسطين فادي نعيـ الطويؿ،  (27

مذكرة ماجستير في اقتصاديات التنمية، كمية (، 2011-2000دراسة حالة قطاع غزة لمفترة )
  2777غزة، فمسطيف، -سبلميةالتجارة، الجامعة اإل
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–أثر التسويق العكسي في التأثير عمى ترشيد استيالك الكيرباء فارس محمد شحاده سمماف،  (29
مذكرة ماجستير تخصص ، -دراسة تطبيقية عمى المستيمك األردني في محافظة عمان/األردن

  2777تسويؽ، كمية الدراسات العميا، جامعة الزرقاء، األردف، 
دراسة حالة الشركة الوطنية لأللمنيوم –طرق وأساليب التنبؤ عن المبيعات قادري رياض،  (20

ALGAL- ، مذكرة ماجستير في عموـ التسويؽ، كمية عموـ التسيير واالقتصاد، جامعة أبي بكر
  2777/2777بمقايد، تممساف، الجزائر، 

استخدام دور المراجعة التحميمية في تحسين أداء عممية التدقيق في ظل كردودي سياـ،  (22
أطروحة مقدمة لنيؿ ، -دراسة حالة مركب تكرير الممح لوطاية بسكرة–تكنولوجيا المعمومات 

شيادة دكتوراه عموـ في عموـ التسيير، تخصص تسيير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيا 
سكرة، االعبلـ واالتصاؿ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة محمد خيضر ب

  2777-2772الجزائر، 
دراسة حالة –أثر ترشيد استغالل الموارد الطاقوية عمى التنمية المستدامة لصاؽ حيزية،  (26

مذكرة ماجستير في عموـ التسيير فرع نقود ومالية، كمية العموـ االقتصادية وعموـ ، -الجزائر
  2772-2770التسيير، جامعة الجزائر، 

تكاليف الحديثة ودورىا في تحديد أساليب قياس تكمفة إنتاج أنظمة المحمد بخيت محمد عمى،  (77
أطروحة دكتوراه الفمسفة في التكاليؼ والمحاسبة الطاقة الكيرومائية بالسودان )دراسة ميدانية(، 

  2770اإلدارية، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا، السوداف، 
التنبؤ بالسالسل الزمنية لمنسوب النيل األزرق في محطة ، محمد جبلؿ محمد عبد اهلل جبارة (77

رسالة مقدمة جنكنز ونماذج الشبكات العصبية االصطناعية، -ودمني باستخدام نماذج بوكس
لنيؿ شيادة دكتوراه في اإلحصاء، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا، 

  2772السوداف، 
-استخدام الشبكات العصبية االصطناعية المحسنة ونماذج بوكسور، مرواف عبد الحميد عاش (72

رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في االحصاء جنكينز في تحميل السالسل الزمنية، 
  2772التطبيقي، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا، السوداف، 
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مذكرة ماجستير )غير و تطبيقيا في مجال العموم التربوية،  السالسل الزمنيةنجبلء أكـر مندورة،  (77
منشورة( في عمـ النفس فرع إحصاء وبحوث، كمية التربية، جامعة أـ القرى بالمممكة العربية 

  2776السعودية، 
القوية والضعيفة وبوجود محفز باإلثارة  H-Oتقييم عممية فصم الرابطة وساـ نزيو عبد القادر،  (72

مذكرة ماجستير في عموـ الميزر وتطبيقاتو، قسـ الفيزياء  ن الطاقة الييدروجينية،الميزرية لتأمي
وتقانة الميزر، المعيد العالي لبحوث الميزر وتطبيقاتو، جامعة دمشؽ، الجميورية العربية السورية، 

2772    

ة استخدام النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة االنتاجية لممؤسسة دراسة حاليوسؼ بركاف،  (77
مذكرة ماجستير في عموـ ، -ميمة-الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير الصناعات المترابطة بفرجيوة

  2776-2772التسيير، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة سطيؼ، الجزائر، 

 المؤتمرات والممتقيات العممية 

اليب مساعدة القرار "دراسة تحميمية مقارنة ألسأماؿ محمد محمد عوض، يسرى أميف سامي،  (12
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي وأثرىا عمى نفعية االتصاالت الخارجية لمينة المراجعة"، 

الحادي عشر حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة، كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية، جامعة 
  2772أفريؿ  29-27الزيتونة األردنية، األردف، 

"دراسة اختبارية الستخدام الشبكات العصبية لتطوير دور مراقب الحسابات  بدر نبيو أرسانيوس، (70
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي الحادي عشر  في التقرير عن القوائم المالية المضممة"،

حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة، كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، 
  2772أفريؿ  29-27األردف، 

"تفعيل استخدام الطاقة المتجددة كاستراتيجية لمتنويع الطاقوي في بوفاس الشريؼ، ببليمية ربيع،  (14
ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني حوؿ: المؤسسات االقتصادية الجزائرية واستراتيجيات الجزائر"، 

قالمة، الجزائر،  0521ماي  4التنويع االقتصادي في ظؿ انييار أسعار المحروقات، جامعة 
  4103أفريؿ  42-41يومي 



    
 

279 
 

ورقة "ترشيد استيالك الطاقة مدخل لتحقيق التنمية المستدامة"، تيتاف موراد، عماد معوشي،  (15
مقدمة إلى الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في ظؿ التوجو الحديث 

 0511أوت  41والتجارية وعموـ التسيير، جامعة  لممسؤولية البيئية، كمية العموـ االقتصادية
  4100نوفمبر  10-14سكيكدة، الجزائر، يومي 

مكانيات"، جبار سعاد، ماحي سعاد،  (21 ورقة مقدمة إلى المؤتمر األوؿ "الطاقة في الجزائر: موارد وا 
تياجات حوؿ: السياسات اإلستخدامية لمموارد الطاقوية بيف متطمبات التنمية القطرية وتأميف االح

   4101، الجزائر، 0الدولية، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة سطيؼ

"تطبيقات الذكاء االصطناعي في اليندسة خالد مصطفى محمد عمي، الحسيف العربي،  (20
ورقة مقدمة إلى المؤتمر األوؿ ليندسة األنشآت حوؿ: آفاؽ اليندسة اإلنشائية في  الجيوتقنية"،

  2777وطف العربي، عماف، المممكة األردنية الياشمية، جواف ال
مؤشرات دولية  "الطاقة النظيفة مدخل لتحقيق التطور المستدام لمبيئة خويمدات صالح،  (24

ورقة مقدمة إلى الممتقى الدولي الثاني حوؿ: الطاقات البديمة: خيارات التحوؿ وتحديات  "،وعربية
أـ –ة والعموـ التجارية وعموـ التسيير، جامعة العربي بف مييدي االنتقاؿ، كمية العموـ االقتصادي

  1524نوفمبر  29-28، الجزائر، يومي -البواقي

ورقة مقدمة فاعمية الطاقة المتجددة في تحقيق البعد البيئي لمتنمية المستدامة"، "زرقوط حميدة،  (20
ظؿ التوجو الحديث  إلى الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في

، 2955أوت  15لممسؤولية البيئية، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة 
 .1524نوفمبر  21-22سكيككدة، الجزائر، يومي 

"استغالل طاقة الرياح كبديل لتحقيق التنمية المستدامة في زرواط فاطمة الزىراء، مبلحي رقية،  (22
لعناصر المناخ المؤثرة في الرياح باستعمال طريقة المركبات  دراسة تحميمية–الجزائر 
ورقة مقدمة إلى الممتقى العممي الدولي الثاني حوؿ: الطاقات البديمة خيارات التحوؿ "، -األساسية

وتحديات االنتقاؿ، كمية العموـ االقتصادية العموـ التجارية وعموـ التسيير، جامعة أـ البواقي، 
  4102نوفمبر  05-04الجزائر، يومي 
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"تقنية الشبكات العصبية االصطناعية كأحد أساليب صوار يوسؼ، دياب زقاي، طاوش قندوسي،  (97
ورقة مقدمة إلى ذكاء األعمال لتسيير مخاطر القروض )دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي("، 

تصاد المؤتمر العممي السنوي الحادي عشر حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد المعرفة، كمية االق
  2772أفريؿ  29-27والعموـ اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، األردف، أياـ 

بعض االختبارات المعدلة لمالءمة النماذج عبد المجيد حمزة الناصر، أحبلـ أحمد جعة، " (99
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني حوؿ: لمسمسمة الزمنية المناخية في العراق"

 2-2بدوف إحصاء، جامعة سرت، الجماىيرية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى، ال تنمية 
  2776نوفمبر 

ورقة مقدمة "واقع وآفاق الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكيربائية بالجزائر"، عمر ىاروف،  (23
ؽ إلى الممتقى العممي الدولي الخامس حوؿ: استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورىا في تحقي

  4104أفريؿ  42-40، يومي 4، جامعة البميدة -دراسة تجارب بعض الدوؿ–التنمية المستدامة 
"دور أنظمة المعمومات المعتمدة عمى فروـ محمد الصالح، بوجعادة إلياس، سميماني عز الديف،  (24

 ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني السادس الذكاء االصطناعي في عممية صنع القرارات اإلدارية"،
 22-20حوؿ: األساليب الكمية ودورىا في اتخاذ القرارات اإلدارية، جامعة سكيكدة، الجزائر، 

  2776جانفي 

دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة لدعم التنمية لصحمدي معمر، صميحة فبلؽ،  (25
ستثمار ورقة مقدمة إلى الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االالمستدامة "التجربة اإلماراتية كنموذج"، 

في الطاقات المتجددة في ظؿ التوجو الحديث لممسؤولية البيئية، كمية العموـ االقتصادية والتجارية 
  1524نوفمبر  21-22، يومي -الجزائر-سكيكدة 2955أوت  15وعموـ التسيير، جامعة 

لى ورقة مقدمة إ "مصادر الطاقة المتجددة ودورىا في حماية البيئة"،مسيخ أيوب، رحاؿ سمية،  (31
الممتقى الوطني حوؿ: فعالية االستثمار في الطاقات المتجددة في ظؿ التوجو الحديث لممسؤولية 

سكيكدة،  0511أوت  41البيئية، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة 
  4102نوفمبر  10-14الجزائر، يومي 
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ورقة  الك الطاقة في الدول العربية"،"فرص ترشيد استينوري عياد زربية، سعد فتحي الصبلبي،  (30
دولة اإلمارات -مقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي العاشر حوؿ: الطاقة والتعاوف العربي، أبو ظبي

  4102ديسمبر  40-40العربية المتحدة، يومي 

 المجالت العممية 

ت صرف تحميل السالسل الزمنية لبياناأبو القاسـ السنوسي أبو حمرة، كماؿ جبلب الموسوي،  (02
، ديسمبر 77أكتوبر، ليبيا، السنة الثانية، العدد  0جامعة  مجمة الساتل،، العقاقير الطبية

2770  
استخدام السالسل الزمنية لمتنبؤ بإنتاجية أبو ذر يوسؼ عمي أحمد، عادؿ موسى يونس،  (07

مجمة البحث العممي  (،2012-1960الصمغ العربي في سوق محاصيل األبيض لمفترة )
  جامعة الدلنج، السوداف ،العدد الخامس عشر آلداب،لمعموم وا

تصميم نظام معموماتي مقترح لدعم كفاءات الكادر الوسطي أحمد عبد الحسيف اإلمارة،  (02
مجمة الغري لمعموم االقتصادية  باستخدام تقنية الشبكات العصبية /دراسة حالة جامعة الكوفة،

  2777، 20عدد ، ال6جامعة الكوفة، العراؽ، المجمد واإلدارية، 
لتنبؤ بمعدل االحتفاظ باألقساط في سوق التأمين المصري باستخدام اأسامة ربيع أميف سميماف،  (07

كمية العموـ االقتصادية والتجارية ، دورية أكاديمية محكمة وسنوية مجمة الباحث ،السالسل الزمنية
  2777، 72الجزائر، العدد -وعموـ التسيير، ورقمة

، مجمة إمكانات وفرص تعزيز الطاقة المتجددة في محافظة األنبار، إسماعيؿ عباس ىراط (09
  2777جامعة األنبار، العراؽ، العدد األوؿ، مارس  جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية،

 ،في التنبؤ بإنتاج الطاقة الكيربائية ARIMAجنكينز-استخدام نماذج بوكسأمؿ عمي غافؿ،  (00
  2777، 2، العدد 77ء، العراؽ، المجمد ، جامعة كرببلمجمة جامعة كربالء العممية

واقع الطمب عمى الطاقة الكيربائية أنمار أميف حاجي البرواري، يسرى حاـز جاسـ الحيالي،  (02
دراسات  القطاع المنزلي: دراسة حالة، 2015لمحافظة نينوى واتجاىاتو المستقبمية حتى عام 

  2777، 22، العدد 0جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد إقميمية، 
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التوجو الحديث نحو الطاقة المتجددة في الجزائر واقع آيت يحي سمير، منيجؿ جميمة،  (06
دارية،  ،2030واستشراف آلفاق  جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجمة أبحاث اقتصادية وا 

  2772، جواف 27الجزائر، العدد 
مجمة العموم  ارنة،استخدام نماذج الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ والمقإيفاف عبلء ناظـ،  (27

،  79، العدد 77كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، المجمد االقتصادية واإلدارية، 
2776  

استخدام الشبكات العصبية في التكين بالسمسمة الزمنية باسؿ يونس الخياط، عزة حاـز زكي،  (27
جامعة لمعموم االحصائية، المجمة العراقية  الستيالك الطاقة الكيربائية في مدينة الموصل،

  2777، 2، العدد 7الموصؿ، العراؽ، المجمد 
في التنبؤ  ARIMAاستخدام نماذج باسـ شميبو مسمـ، سعد عبيد جميؿ، أحمد سعد فاضؿ،  (22

مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية، بكميات الطاقة الكيربائية المستيمكة لمحافظة واسط، 
  2772، 79د جامعة واسط ، العراؽ، العد

مجمة  استخدام الشبكة العصبونية لمتنبؤ بمقدار الطمب عمى الطاقة الكيربائية،بديع زريفة،  (27
  2776، العدد الثاني، 27جامعة دمشؽ، سوريا، المجمد جامعة دمشق لمعموم اليندسية، 

: الموارد الطبيعية الناضبة وأثرىا عمى النمو االقتصاديبف رمضاف أنيسة، بممقدـ مصطفى،  (22
دارية،  دراسة حالة البترول في الجزائر، كمية العموـ االقتصادية مجمة أبحاث اقتصادية وا 

  2772، جواف 77والتجارية وعموـ التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
 الطاقات المتجددة ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة تجربة ألمانيا أنموذجا،بودرجة رمزي،  (27

المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوؼ ميمة، الجزائر، جواف يالف لمبحوث والدراسات، مجمة م
2770  

آليات تطوير وتنمية استغالل الطاقات المتجددة في بوزيد سفياف، محمد عيسى محمد محمود،  (29
، 7المجمد  جامعة عبد الحميد بف باديس )مستغانـ( الجزائر،مجمة المالية واألسواق،  ر،الجزائ
  2770، مارس 9د العد
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دور الذكاء االصطناعي في التوقع والتحميل الكمي لممخاطر في المؤسسة بوزيدي لمجد،  (20
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة أحمد مجمة أبعاد اقتصادية،  االقتصادية،

  2779، جواف 7، العدد 9المجمد ، بوقرة، بومرداس، الجزائر

ذجة قياسية لمعوامل المحددة الستيالك الطاقة الكيربائية في الجزائر خالل نمبوفنش وسيمة،  (22
كمية العموـ االقتصادية  مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير، ،2011-1981الفترة 

  2777، 77، الجزائر، العدد 7والتجارية وعموـ التسيير، جامعة سطيؼ 
 ء في الجزائر دراسة حالة مجمع سونمغاز،واقع قطاع الكيربابوىنة كمثوـ، بف عزة محمد،  (26

، 79العدد  ، الجزائر،7جامعة الجزائر  المجمة الجزائرية لمعولمة والسياسات االقتصادية،
2777  

مجمة الحكمة  التحديات التي تواجو قطاع الكيرباء في الجزائر،بوىنة كمثوـ، محمد نور،  (67
، 7، العدد 2توزيع، الجزائر، المجمد مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر وال لمدراسات االقتصادية،

2772  
التنبؤ باستخدام الدمج بين البيومي عوض عوض طاقية، الشيماء إبراىيـ السيد الوصيفي،  (67

المجمة المصرية  ، الشبكات العصبية االصطناعية ونماذج بوكس وجينكينز )دراسة تطبيقية(،
  2772، 72عدد، ال79لمدراسات التجارية، جامعة المنصورة، مصر، المجمد 

، مجمة اإلصالحات واقع وآفاق الطاقات المتجددة في الجزائرجدي سارة، جدي طارؽ،  (62
مخبر اإلصبلحات االقتصادية، التنمية  االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي،

مد واستراتيجيات االندماج في االقتصاد العالمي بالتعاوف مع المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، المج
  2777، 27، العدد 77

دراسة قدرة الرياح عمى توليد الطاقة الكيربائية في محطات مختارة جودت ىدايت محمد أحمد،  (67
، 7، العدد 27الجامعة المستنصرية، العراؽ، المجمد مجمة عموم المستنصرية،  في العراق،

2772  
والشبكات  ARFIMAة دراسة مقارنة بين نماذج الذاكرة الطويمحادة مدوري، محمد مكيديش،  (62

كمية العموـ  مجمة الباحث، العصبية االصطناعية لمتنبؤ بسعر صرف الدينار الجزائري،
  2770، 70االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، العدد 



    
 

284 
 

ة العربية السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيم في المممكتحميؿ حمد بف عبد اهلل الغناـ،  (67
مجمة جامعة ، Jenkins method)-(Boxالسعودية باستخدام منيجية بوكس جينكنز 

جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية السعودية،  ،-االقتصاد واإلدارة -الممك عبد العزيز
  2777، 2، العدد 70المجمد 

التنمية بعيدا عن  الطاقات المتجددة ...... السبيل لتحقيقحيدوشي عاشور، سفير محمد،  (69
، 77جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، العدد  المجمة الجزائرية لالقتصاد والمالية، المحروقات،

  2779أفريؿ 

استخدام بعض األساليب االحصائية لمتنبؤ خمود موسى عمراف، ريساف عبد االماـ زعبلف،  (60
جامعة مة العموم االقتصادية، مجباستيالك الطاقة الكيربائية في المممكة العربية السعودية، 

  2772، 26البصرة، العراؽ، المجمد الثامف، العدد 
التنبؤ ودوره في اتخاذ قرار االستثمار باستعمال نموذج الشبكات درباؿ أمينة، صوار يوسؼ،  (62

كمية  مجمة االقتصاد والمانجمنت،( دراسة حالة سوق دبي، MLPالعصبية متعددة الطبقات )
  2779، جواف 77التجارية والتسيير، جامعة أبو بكر بمقايد تممساف، العدد  العموـ االقتصادية

التنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية في دعاء عبد الكريـ صاحب، محمد حبيب الشاروط،  (66
 محافظة القادسية باستخدام نماذج السالسل الزمنية ونماذج الشبكات العصبية االصطناعية،

، 7، العدد 9جامعة القادسية، العراؽ، المجمد  ب والرياضيات،مجمة القادسية لعموم الحاسو 
2772  

الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لمرحمة ما بعد النفط ريـ قصوري، عبد الرحماف أوالد زاوي،  (777
جامعة الشييد حمو لخضر، الوادي،  مجمة الدراسات االقتصادية والمالية،في الدول العربية، 

  2770، 72جزء ، ال77الجزائر، العدد 
مجمة  الطاقة النظيفة مدخل لتحقيق التطور المستدام لمبيئة،زايد مراد، خويمدات صالح،  (777

، الجزائر، 7مخبر الصناعات التقميدية لجامعة الجزائر دراسات في االقتصاد والتجارة والمالية، 
  2772، 72، العدد 77المجمد 



    
 

285 
 

شيد االستيالك المنزلي لمطاقة الكيربائية: التسويق العكسي كآلية لتر زكية مقري، آسية شنو،  (772
مجمة العموم االجتماعية دراسة استطالعية آلراء عينة من المستيمكين في مدينة باتنة، 

  2772، ديسمبر 77جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد واإلنسانية، 

اسات المالية مجمة الدر  واقع الطاقة البديمة في الجزائر،زوبيدة محسف، وليد قرونقة،  (777
  2777، 79جامعة الشييد حمو لخضر، الوادي، الجزائر، العدد والمحاسبية، 

: آلية لتجسيد االستدامة  برامج الطاقة المتجددة والفعالية الطاقويةسعيدة سنوسي، أحمد جابة،  (772
جامعة باجي مختار عنابة، التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون،  )دراسة حالة الجزائر(،

  2779، ديسمبر 22، عدد 2، العدد 22المجمد  لجزائر،ا

مجمة  تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،سميماف كعواف، جابة أحمد،  (777
جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة، الجزائر، الممجد العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، 

  2777، 72، العدد 6
بيان جودة نموذج الشبكات العصبية االصطناعية من النموذج ـ، سميمة حمادي جاس (779

، 7، العدد 77كمية العموـ، جامعة بغداد، العراؽ، المجمد المجمة العراقية لمعموم،  اإلحصائي،
2772  

كفاءة الشبكات العصبية االصطناعية سيير عبد داود، لييب محمد الزبيدي، نبيؿ داؤد خروفة،  (770
مجمة الرافدين لعموم الحاسبات والرياضيات،  ص أمراض الغدة الدرقية،)شبكة المدرك( في تشخي

  2779، 7، العدد7جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد 
القطاعات الشبكية بين المنافسة والتعديل شاكر محمد عمي قاسمي، معطى اهلل خير الديف،  (772

الدراسات االجتماعية،  مجمةمقاربة نظرية حول قطاع الطاقة الكيربائية الجزائري، –االقتصادي 
  2772، أفريؿ 27، العدد 27جامعة العموـ والتكنولوجيا، اليمف، المجمد 

الطاقة المتجددة وتحديات استغالليا في بمدان المغرب شبيرة بوعبلـ عمار، نبيؿ أبو طير،  (776
  2770، أفريؿ 272مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مجمة المستقبل العربي،  العربي،

مجمة الدراسات  مكانة النفط ضمن مصادر الطاقة الدولية: الواقع واآلفاق،ؼ بوقصبة، شري (777
  2779، 77، العدد 76جامعة الوادي، الجزائر، المجمد  االقتصادية والمالية،



    
 

286 
 

مجمة  مستقبل الطاقة الخضراء كبديل لمطاقة األحفورية في الجزائر،شماني وفاء، أوسرير منور،  (777
، 7الجزائر، المجمد -ر االقتصاد الرقمي في الجزائر، جامعة خميس مميانةمخب االقتصاد الجديد،

  2779، 72العدد 
مجمة تكريت لمعموم الصرفة،  استخدام الشبكات العصبية في التشفير،شيمة حاـز احمد خروفة،  (772

  2777  ،77، العدد77جامعة تكريت، العراؽ، المجمد 
تقييم تنبؤ السمسمة الزمنية لمعدالت درجات  ظافر رمضاف مطر البدراني، رىاد عماد صميوا، (777

جامعة الموصؿ،  المجمة العراقية لمعموم اإلحصائية،الحرارة باستخدام الشبكات العصبية، 
  2772، 29، العدد 72العراؽ، المجمد 

تحميل ونمذجة السمسمة لتدفق المياه الداخمة إلى ظافر رمضاف مطر، انتصار ابراىيـ الياس،  (772
جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمة العراقية لمعموم االحصائية، دراسة مقارنة، مدينة الموصل 

  2777، 72، العدد 77المجمد 
مقارنة بين االنحدار الكالسيكي والشبكات العصبية االصطناعية في عائدة يونس محمد المراد،  (777

 موم االحصائية،المجمة العراقية لمعالتنبؤ بمستويات نتائج بحوث طمبة كمية التربية الرياضية، 
  2772، 27الجامعة، العراؽ، العدد 

استخدام الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ عبد العظيـ عبد الكريـ عمي، فوزية غالب عمر،  (779
مجمة االقتصادي ، 2007-1996من أنموذج لالقتصاد الكمي متعدد األبعاد في العراق لممدة 

  2777، 22العدد ، 77جامعة البصرة، العراؽ، المجمد الخميجي، 
فعالية التوجو لالستثمار في الطاقات المتجددة كاستراتيجية عبد القادر خميؿ، محمد مداحي،  (770

مجمة الدراسات المالية المحاسبية  ،-"دراسة حالة الجزائر"–لتأمين إمدادات الطاقة التقميدية 
  2772، 77جامعة أـ البواقي، العدد  واإلدارية،

دراسة مقارنة بين االنحدار المبيم باستخدام البرمجة مكيديش، عبد القادر ساىد، محمد  (772
كمية العموـ مجمة الباحث، باألىداف والشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ بأسعار البترول، 

  2772، 72االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، العدد 
استخدام أساليب السالسل الزمنية لمعالجة حسوف ماجد، عبد المطيؼ حسف شوماف، ىيثـ  (776

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، االختالفات الموسمية في الرقم القياسي لسعر المستيمك، 
  2777، 02، العدد 76كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، المجمد 



    
 

287 
 

باستخدام السالسل  2010ي لمعام التنبؤ بأسعار النفط العراقعبير حسف عمي الجبوري،  (727
  2777، 7، العدد 72مجمة جامعة بابؿ، جامعة بابؿ، العراؽ، المجمد  ،الزمنية

دراسة -في تحميل السالسل الزمنية والتنبؤ Jenkins-Boxمنيجية عثماف نقار، منذر العواد،  (727
جامعة دمشق مجمة  ،-تطبيقية عمى أعداد تالميذ الصف األول من التعميم األساسي في سوريا

   2777، 77، العدد 20المجمد  جامعة دمشؽ، سوريا،لمعموم االقتصادية والقانونية، 
الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية عرابة الحاج بف محمود، نفاح زكريا بف عمي،  (722

، Global Journal of economic and businessالمستدامة )حالة الجزائر(،
Science reflection ،vol2 ،No1 ،February 2017  

 استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ لمسالسل الزمنية ذوات السموك األسي،عزة حاـز زكي،  (727
  2772، 77جامعة الموصؿ، العراؽ، العدد المجمة العراقية لمعموم االحصائية، 

نكنز لمتنبؤ جي-استخدام أسموب بوكسعصاـ حسيف البياتي، فؤاد عبده إسماعيؿ المخبلفي،   (722
مجمة اإلدارة واالقتصاد،  ،بإنتاجية العمل في مصنع اسمنت عمران في القطاع الصناعي اليمني

  2770، 79الجامعة المستنصرية، العراؽ، العدد 
دراسة تحميمية لواقع وآفاق دور مصادر الطاقة الناضبة والمتجددة في عمي شنشوؿ جمالي،  (727

كمية االدارة واالقتصاد،  مجمة اإلدارة واالقتصاد،خاصة،  التنمية االقتصادية عامة وفي العراق
  2772، 67، العدد 77الجامعة المستنصرية، العراؽ، المجمد 

مجمة االقتصاد  حتمية ترشيد استيالك الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة،عماد معوشي،  (729
، 77ئر، العدد قسنطينة، الجزا–جامعة عبد الحميد ميري  مخبر المغرب الكبير،والمجتمع، 

2772  

التنبؤ العممياتي بالحموالت الكيربائية باستخدام عمر حمندوش، طو جَباف، وحيد قسطوف،   (720
  2779، 76، العدد 72الناشر، البمد، المجمد مجمة جامعة البعث،  الشبكات العصبونية،

المجمة  تحسين طريقة التمييد األسي البسيط لمتكين بالسالسل الزمنية،غزواف ىاني محمود،  (722
  2777، 72، العدد 77جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد  العراقية لمعموم االحصائية،



    
 

288 
 

 التنبؤ والتمييد لمسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق،فاضؿ عباس الطائي،  (726
)عدد خاص  70، العدد 77المجمد العراؽ: جامعة الموصؿ،  المجمة العراقية لمعموم اإلحصائية،

  2777(، -اإلحصاء والمعموماتية-المؤتمر العممي الثاني لمرياضيات بوقائع

التنبؤ االقتصادي بالمساحات المزروعة بمحصول الحنطة في العراق فايؽ جزاع ياسيف،  (777
جامعة مجمة األنبار لمعموم الزراعية،  (،2015-2008لممدة ) ARIMAباستخدام نماذج 

  2777، 6، العدد 2االنبار، العراؽ، المجمد 
تطوير نموذج رياضي لمتنبؤ باإلنتاجية اإلنشائية في العراق فائؽ محمد سرحاف الزويني،  (777

الجامعة مجمة اليندسة والتنمية،  باستخدام شبكة بيرسبترون العصبية االصطناعية،
  2772، العدد الثاني، مارس 72المستنصرية، العراؽ، المجمد 

دراسة لواقع –التنمية المستدامة في الجزائر الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق فروحات حدة،  (772
كمية العموـ مجمة الباحث،  ،-مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر

  2772، 77االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، العدد 
–تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر استغالل الطاقات المتجددة ألجل قريني نور الديف،  (777

مجمة االقتصاد والتنمية أنموذجا،  2030-2011عرض البرنامج الوطني لمطاقات المتجددة 
  2772، جواف 7، العدد 7، الجزائر، المجمد 2جامعة البميدة البشرية، 

المتجددة، تحميل اتجاىات االستثمار العالمي في الطاقة كاظـ أحمد البطاط، كماؿ كاظـ جواد،  (772
  2779، العدد الثاني، 72جامعة كرببلء، العراؽ، المجمد مجمة جامعة كربالء العممية، 

مجمة  الطاقات المتجددة ودورىا في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة،مجيد أحمد ابراىيـ،  (777
  4102، 45، العدد 4جامعة تكريت، العراؽ، المجمد جامعة تكريت لمحقوق، 

مجمة جامعة تكريت لمعموم  دوافع االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة،براىيـ، مجيد أحمد إ (779
  2777، ديسمبر 22، العدد 2جامعة تكريت، العراؽ، المجمد القانونية، 

مجمة  الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر،محمد بف عمارة، موساوي سمية،  (770
  2779ديسمبر  ،2، العدد 77لجزائر، المجمد جامعة طاىري محمد بشار، ا دراسات،



    
 

289 
 

واقع إنتاج الطاقة الكيربائية في مدينة البصرة )نشوء، محمد حسف عوده، حسيف عمي أحمد،  (772
جامعة الكوفة، العراؽ، المجمد مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية،  التطور، المعوقات(،

  2779، 76، العدد 77

دراسة مقارنة ما بين الطاقة المتجددة والطاقة د محمد العذاري، حمد راضي جعفر، عدناف داو م (776
جامعة الكوفة، العراؽ، المجمد  مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية، غير التقميدية العالمية،

  2779، 76، العدد 77
دراسة تحميمية تنبؤية لحجم إنتاج مؤسسة مدبغة اليضاب مختار حميدة، بف سميماف يحي،  (727

مجمة إدارة األعمال  ،2013وشير ديسمبر  2010يا بالجمفة لمفترة بين شير جانفي العم
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة زياف عاشور  والدراسات االقتصادية،

  2777بالجمفة، الجزائر، العدد األوؿ، مارس 
، جامعة قاصدي مجمة الباحث تجددة،النفط والطاقات البديمة المتجددة وغير الممخمفي أمينة،  (727

  2777، 6مرباح ورقمة، الجزائر، العدد 

االستثمار في الطاقات المتجددة  كإستراتيجية تحويمية لما بعد النفط "حالة مداحي محمد،  (722
كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،  مجمة البشائر االقتصادية، الجزائر"،

  2779مد بشار، الجزائر، العدد الثالث، مارس جامعة طاىري مح
دراسة تحميمية لمتنبؤ بإنتاج الطاقة الكيربائية في محطة كيرباء اليارثة معاني أحمد الحكيـ،  (727

العراؽ، العدد مجمة دراسات البصرة،  ،2012-2011البخارية في محافظة البصرة لألعوام 
77 ،2772  

 ،ات السكر في معمل الموصل باستخدام معيار اكياكيالتنبؤ بمبيعمناىؿ دانياؿ عبد األحد،  (722
  2777، 7، العدد 22جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد  مجمة التربية والعمم،

إمكانية تطبيق استراتيجيات التسويق العكسي في ميسر أحمد حسف، مصدؽ نجيب صالح،  (727
مجمة تكريت  ىوك،حالة محافظة د–ترشيد استيالك الكيرباء بحث في إقميم كردستان العراق 

، 22، العدد 2كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، المجمد لمعموم اإلدارية واالقتصادية، 
2772  
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استخدام نماذج السالسل الزمنية ناظـ عبد اهلل عبد المحمدي، سعدية عبد الكريـ طعمو،  (729
معة األنبار لمعموم مجمة جا الموسمية لمتنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية في مدينة الفموجة،

  2777، 0، العدد 2جامعة األنبار، العراؽ، المجمد االقتصادية واالدارية، 
 بناء نظام لمتنبؤ بطمب الحمل الكيربائي في بغداد،نشات جاسـ محمد، ىادي طبلؿ جعفر،  (720

  2770، 7، العدد 6كمية مدينة العمـ الجامعة، العراؽ ،المجمد  مجمة كمية مدينة العمم الجامعة،
كفاءة طريقتي الشبكات العصبية وطريقة بوكس جنكنز في التنبؤ مع نواؿ عبلء الديف الجراح،  (722

الجامعة المستنصرية، العراؽ، السنة الرابعة مجمة اإلدارة واالقتصاد،  حاالت تطبيقية في العراق،
  702، ص 2777والثبلثوف، العدد التاسع والثمانوف، 

 ARIMAدراسة سمسمة األوراق المالية باستخدام د طو، ىياـ عبد المجيد حياوي، قصي أحم (726
، 77جامعة الموصؿ، العراؽ، المجمد المجمة العراقية لمعموم االحصائية،  ،PMRSو ANNو

  2777، 27العدد 
جامعة فيبلدلفيا،  مجمة فيالدلفيا الثقافية، ىندسة الطاقات المتجددة والمستدامة،وكاع محمد،  (777

  2777، 9األردف، العدد 

 لمقاالت المنشورة عمى االنترنتا 

كمية عموـ  قسـ االقتصاد الزراعي، ،مقدمة في السالسل الزمنيةعمي إسماعيؿ عبد الصمد،  (777
األغذية والزراعة، جامعة الممؾ سعود، مقالة منشورة عمى الموقع االلكتروني  

www.faculty.ksu.sa    

  الموائحالييئات و 

مف الموقع الرسمي لمنظمة األقطار العربية المصدرة لمبتروؿ  التقارير المأخوذة (034
www.oapecorg.org[  

 النشرات االحصائية لبلتحاد العربي لمكيرباء (031

http://www.faculty.ksu.sa/
http://www.faculty.ksu.sa/
http://www.oapecorg.org/
http://www.oapecorg.org/
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ة الطاقة لألجيزة البرامج الوطنية لكفاءمشروع تحسيف كفاءة الطاقة لئلضاءة واألجيزة المنزلية،  (032

الكيربائية المنزلية في الدول األعضاء بالمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 

 41042(، انقاهزة، سبتمبز RCREEEالمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )
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156) http://www.oapecorg.org  
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http://www.spe.dz/index.php/ar/historique-de-spe
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McGraw-Hill/Irwin, McGraw-Hill Companies, New York, America, 2009. 

167) Dominick Salvatore, Derrick reagle, Theory and problems of statistics 

and econometrics, second edition, Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill, 

United Sates of America, 20022 
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prévision, Revue Modulad, Société française de statistiques, La France, 

Numéro 35, 20062 

196) Hazim M.Gorgess, Raghad Ibrahim, Time series forecasting by using 
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universitaire de Tamanrasset, Algerie, Volume 7, Numéro 1, 20182 

202) Mehdi Khashei, Seyed Reza Hejazi, Mehdi Bijari, A new hybrid 

artificial neural networks and fuzzy regression model for time series 
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