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Abstract: The aim of this study is to apply artificial neural network(a model 

of artificial intelligence) to predict the consumption of electric power for the 

city of Tlemcen, and compare it with the most famous statistical method used 

in this field known as the Box and Jenkins methodology. This study 

concluded that it is very important to use ANN compared to the statistical 

method because of its realistic results. As for software, we used the eviews 

program for statistical modeling and WEKA in artificial neural networks 

section . 
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 Artificial neural network 

2 EVIEWS : offers academic researchers, corporations, government agencies, and students access to powerful statistical, 

forecasting, and modeling tools through an innovative, easy-to-use object-oriented interface. 
3 WEKA : Data Mining Software in Java 

 



 

 
 JFBE 102 اقتصاديات املال واألعمالجملة 

ANN الشبكات العصبية االصطناعية - جباري لطيفة . أ
لمتنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائية  كطريقة1

 -دراسة مقارنة : لمدينة تممسان

SONELGAZ

Box and Jenkins 

ANN 

ANN

I. SONELGAZ spa

EGA

                     

L EPIC SONELGAZSONELGAZ spa

SONELGAZ



 

 
 JFBE 103 اقتصاديات املال واألعمالجملة 

ANN الشبكات العصبية االصطناعية - جباري لطيفة . أ
لمتنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائية  كطريقة1

 -دراسة مقارنة : لمدينة تممسان

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

                                                           
4
 Kilo volt  
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 (Di Caprio et. al, 1985 ; Rajukar et Newill, 1985 ; Ho et. al.1990 ;Murray, 1996 ; Infield et Hill, 

1998 ; Charytoniuk et. al.,1999). 
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