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 :ملخص

تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل تطًٝط ايطو٤ٛ عًو٢ عًُٝو١ ايؤٓبومل باابٝعوا  ايو  تعؤو  عًُٝو١ ٖاَو١ ٚأضاضو١ٝ خااو١   ااملضطوا              

 Holt-Wintersٚايؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ يو Box-Jenkins مبٓٗج١ٝٚنرا تٛضٝح ٚتكسٜب اافاِٖٝ األضاض١ٝ ارتاا١  االقؤصاد١ٜ،

. طبكووه ٖوورٙ ايدزاضوو١ عًو٢ ايطًطوو١ً ايصَٓٝوو١ ابٝعووا  َٓووؤ  ايطووُٝد   أٟ األنثوس دقوو١  ؤٝوواز أجٛدٖوواَٚكوواٜٝظ اخ   ايؤٓبومل باابٝعووا  

اآٗجٝؤني ٜملدٟ إىل اذتصوٍٛ عًو٢ ْؤوا٥  دقٝكو١ يهؤ       نال، ٚتٛآًا إىل إٔ تطبٝل بطهس٠املضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠ 

ٚبايؤوايٞ هٗوٞ   ٝد األضٞ ايثالثٞ   ايؤٓبمل مببٝعوا  ااملضطو١   َٔ ايؤُٗ )أقسب إىل ايٛاقع( أنثس دق١ْؤا٥جٗا  Box-Jenkinsَٓٗج١ٝ 

 األهطٌ. 

-Holt ٞ يوو ايثالثو  ألضٞا، أضًٛب ايؤُٗٝد Box-Jenkinsَٓٗج١ٝ ،أضايٝب ايؤٓبمل باابٝعا  ايؤٓبمل باابٝعا ، ايهًُا  اافؤاح١ٝ

Winters.جٛد٠ ايؤٓبمل ،

 C22. C53 :زَٛش

Abstract :  

This study aims to highlight on the sales forecasting process which is considered very important especially 

in the economic companies as well as to clarify and bring the basic concepts of methodology of Box-

Jenkins and the triple exponential smoothing of Holt-Winters and indicators of forecasting quality. This 

study was applied on the sales time series of semolina of Mills company Ziban El-Kantara –Biskra-, and 

we concluded that both of the methods gave very satisfactory results, but the Box-Jenkins methodology 

gave results more quality than the triple exponential smoothing of Holt-Winters and Closest to reality, that 

which was the best. 

Key Words: forecasting sales, forecasting sales techniques, exponential smoothing of Holt-Winters, 

Methodology of Box-Jenkins, forecasting accuracy.  
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 متٍْد: 

تٓػط ااملضطا  ايّٝٛ   ستوٝط ٜؤطوِ بدٜٓاَٝهٝو١ نوبت٠ ٚتطوٛز ضوسٜع، يورا هٗوٞ   ضوعٞ دا٥وِ يؤطوٜٛس            

أضايٝبٗا اٛاج١ٗ َٓاهطٝٗا ٚاذتفاظ ع٢ً اضوؤكسازٜؤٗا ٚاضوؤُسازٜؤٗا َؤ خوالٍ تسغوٝد قسازاتٗوا خااو١ تًوو ااؤعًكو١          

اضٞ دتُٝع ايٛظا٥ف ايؤطوٝت١ٜ. هااملضطوا  ايٝوّٛ تٗودف     باابٝعا . ذيو إٔ ٖرٙ األخت٠ تعؤ  ايعصب احملسى ٚاألض

دا٥ُووا إىل بٓووا٤ تٓبووملا  قسٜبوو١ َوؤ ايٛاقووع إَووا عوؤ طسٜوول أضووايٝب ْٛعٝوو١ )َبٓٝوو١ عًوو٢ ارتوو ٠ ٚاذتوودع( أّ عوؤ طسٜوول    

أضووايٝب نُٝوو١ َبٓٝوو١ عًوو٢ أضووظ عًُٝوو١ ٚعالقووا  زٜاضوو١ٝ. َٚوؤ بووني ٖوورٙ األضووايٝب صتوود أضووًٛب ايؤُٗٝوود األضووٞ      

ٚعًٝ٘ هُؤ أجوٌ ااحاطو١ أنثوس مب ؤًوف جٛاْوب ااٛضوٛ ، جوا٤          .Box-Jenkinsَٚٓٗج١ٝ  Holt-Wintersيو  ايثالثٞ

 ٖرا ايبخث يإلجاب١ ع٢ً إغهاي١ٝ أضاض١ٝ َفادٖا:

 ؟-بطهس٠–َملضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠  مببٝعا  از ايُٓٛذج ااال٥ِ يًؤٓبملنٝف ميهٔ اخؤٝ

ّ ااْطالقا َٔ ااغهاي١ٝ ايطايف١ ايرنس ٚبغسض  أنثوس بومِٖ ادتٛاْوب ارتااو١ بٗورا ايبخوث، ازتمٜٓوا         ااوا

 إىل عدد َٔ األض١ً٦ ايفسع١ٝ ناآلتٞ: ااغهاي١ٝ األضاض١ٝإىل جتص١٥ 

  َا ٖٞ أضظ ايؤطبٝل َٓٗج١ٝBox-Jenkins ايؤٓبمل باابٝعا ؟   

  نٝف ميهٔ االعؤُاد ع٢ً أضًٛب ايؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ يوHolt-Winters ؟ابٝعا   ايؤٓبمل با 

 عتكل أهط١ًٝ   حتكٝل جٛد٠ ايؤٓبمل باابٝعا ؟أٟ األضًٛبا ٕ 

 نُا ٜكّٛ ٖرا ايبخث ع٢ً هسضٝا  أضاض١ٝ ْٛجصٖا هُٝا ًٜٞ:

 ّاضووؤ دا  ٔ ٜووملدٟ إىل   ٚايؤُٗٝوود األضووٞ ايثالثووٞ يووو    َٓٗجٝوو١  نووٌ َوو

 .-بطهس٠–إ ايكٓطس٠ حتطني جٛد٠ ايؤٓبمل مببٝعا  ايطُٝد املضط١ َطاحٔ ايصٜب

     يًؤٓبومل مببٝعوا  َملضطو١ َطواحٔ ايصٜبوإ       ٜملدٟ تطبٝل أضًٛب ايؤُٗٝد األضوٞ ايثالثوٞ يوو

 .ٗج١ٝ عطا٤ تٓبملا  ذا  جٛد٠ أنثس َٔ َٓإىل إ -بطهس٠–ايكٓطس٠ 

بٝوول نووال األضووًٛبني نٝفٝوو١ تط  زتًُووٗا إىل تٛضووٝح تٗوودف ٖوورٙ ايدزاضوو١   األخووت ظتووب ااغوواز٠ إىل إٔ 

 ع٢ً َبٝعا  َملضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠ بطهس٠ ٚاْؤكا٤ األْطب َٔ خالٍ َملغسا  جٛد٠ ايؤٓبمل.

 أُال: مفٍّه التوبؤ باملبْعات ُأسالْبٌ:

، أَوا ايؤٓبومل باابٝعوا  هٝعوسف     1ٜعسف ايؤٓبمل بصف١ عا١َ ع٢ً أْ٘ هٔ ٚعًِ ستاٚيو١ َعسهو١ األحودامل ااطوؤكب١ًٝ    

. تًجوم  2ي١ اعسه١ َطؤ٣ٛ اابٝعا  ااطؤكب١ًٝ ٚذيو باضوؤ داّ ااعًَٛوا  ااؤوٛاهس٠ عؤ اااضوٞ ٚاذتاضوس      ع٢ً أْ٘ ستاٚ

      ٞ : ااطواعد٠   ٚضوع ارتطوط    3ااملضط١ إىل ايكٝاّ بع١ًُٝ ايؤٓبمل باابٝعا  دت١ًُ َؤ األضوباب ْورنس أُٖٗوا هُٝوا ًٜو

     ُ ملضطو١ َؤ أجوٌ بورٍ ادتٗوٛد ااطًٛبو١ يًعًُٝو١ ايبٝعٝو١،         ايبٝع١ٝ ااطوؤكب١ًٝ، ااطواعد٠   ختصوٝمل ااوٛازد ااؤاحو١ يً

ااطا١ُٖ   حتدٜد ااٗاّ ارتاا١ بايٛظا٥ف األخوس٣ يًُملضطو١ ٚضوُإ اضوؤُسازٖا)حتدٜد جوداٍٚ ااْؤواج، حتدٜود        
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حجِ اا صٕٚ ٚبساَ  ايؤ صٜٔ، حتدٜد َػرتٜا  ااٛاد ارتاّ...(، ٜطؤ دّ نمدا٠ يؤكٝوِٝ األدا٤   ااطوؤكبٌ ٚأخوتا    

 اٚي١ تٛضٝح ايصعٛبا  ٚايعكبا  اي  ميهٔ إٔ تكابٌ ايٓػاط ايبٝعٞ   ااطؤكبٌ.ست

تعوسف أضوايٝب ايؤٓبومل عًو٢ أْٗوا ااجوسا٤ا  ايٛاضوخ١        ٜؤِ ايؤٓبمل باابٝعوا  َؤ خوالٍ أضوايٝب شتؤًفو١، حٝوث        

كطوِٝ أضوايٝب ايؤٓبومل    . ٚميهؤ ت 4اي  تؤطُٔ حتٌٜٛ ايبٝاْا  ااؤخصٌ عًٝٗا َٔ ايب١٦ٝ احملٝطو١ إىل ْؤوا٥  َطوؤكب١ًٝ   

 :ضايٝب ايه١ُٝ ٚاألضايٝب ايٓٛع١ٝإىل زتُٛعؤني أضاضٝؤني ُٖا األ

 (: الكْفْة)الوّعْة األسالْب .0

ٚتطووؤ دّ   حوواال  ستوودد٠ َثووٌ عوودّ تووٛاهس بٝاْووا  زقُٝوو١ أٚ تازغتٝوو١ أٚ عٓوودَا ال ميهوؤ حتدٜوود عوودد           

ااٛقوف ٜؤطًوب حهُوا غ صوٝا َؤ ااودٜس هإْو٘ َؤ         ااؤغتا  ايه١ُٝ ايو  عتؤاجٗوا ايؤٓبومل. عَُٛوا هإْو٘ إذا نوإ       

ايو  ْورنس َٓٗوا ءزا٤ زجواٍ ااداز٠، تٓبوملا  َٓودٚبٞ ايبٝوع، طسٜكو١          5األهطٌ االعؤُاد ع٢ً ايطوسم ايهٝفٝو١ يًؤٓبومل   

 ديفٞ ٚغتٖا.

 األسالْب الكنْة:. 5

ػوه١ً اادازٜو١ أٚ   ٖٚٞ تع  عٔ ايُٓاذج ايسٜاضو١ٝ أٚ ايهُٝو١ ايو  َؤ خاليوا ٜوؤِ تٓعوِٝ ناهو١ َفوسدا  اا         

االقؤصاد١ٜ ٚايؤعبت عٓٗا بعالقا  زٜاضو١ٝ، هٗوٞ تٗودف إىل تفطوت َفواِٖٝ َٚػوانٌ ااداز٠ َؤ خوالٍ األدٚا  أٚ         

ٖٚرا َٔ أجٌ حتدٜد حًٍٛ َع١ٓٝ يًُػانٌ ايو  تٛاجو٘ ااملضطو١ أٚ يرتغوٝد      ايعالقا  ايسٜاض١ٝ ٚايه١ُٝ اا ؤًف١،

 .6ايكسازا  اا ؤًف١

َا ضبل حاٚيٓا اقورتا  تكطوِٝ ٜعؤُود عًو٢ تصوٓٝف األضوايٝب ايهُٝو١ يًؤٓبومل باابٝعوا  ٚهول           ٚعًٝ٘ هُٔ خالٍ 

   ٚايؤني تعسهإ نُا ًٜٞ:َكازبؤني ُٖا ااكازب١ ااحصا١ٝ٥ ٚااكازب١ ايكٝاض١ٝ، 

 املقاربة اإلحصائْة:.0.5

احصوا١ٝ٥ ايو  تٗوؤِ    ْٚكصد بٗا َكازب١ ااحصا٤ ايؤطبٝكوٞ، ٚايورٟ ٜوؤِ هٝو٘ تطوًٝط ايطو٤ٛ عًو٢ األضوايٝب ا        

بايطالضوٌ ايصَٓٝو١ يًُبٝعوا . تٓودزج حتوه ٖورٙ ااكازبوو١ األضوايٝب ايهُٝو١ ايؤايٝو١: ااؤٛضوطا  ااؤخسنو١، ايؤُٗٝوود            

 األضٞ بمْٛاع٘.   

املقاربة القْاسْة: .5.5

ٚتؤطؤُ ٖوورٙ  ٚتعو  زتُوٛ  األضوايٝب ايهُٝو١ ااطووؤ د١َ   االقؤصواد ايكٝاضوٞ بٗودف ايؤٓبومل باابٝعووا ،        

اكازبو١ األضوايٝب ايهُٝو١ ايطوبب١ٝ َؤ خوالٍ أضوًٛب االضتوداز ارتطوٞ )ايبطوٝط ٚااؤعودد(، ٚنورا تٗوؤِ بمضوايٝب               ا

 .Box-Jenkinsايطالضٌ ايص١َٝٓ ايعػٛا١ٝ٥ َٔ خالٍ طسٜك١ 
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 : باستخداه أسلّب التنٍْد األسٓ الجالثٓ لتوبؤ باملبْعاتاثاىْا: 

ٝعوا  أضوايٝب شتؤًفو١ تعؤُود   األضواع عًو٢ ايطالضوٌ ايصَٓٝوو١        تطوِ َكازبو١ ااحصوا٤ ايؤطبٝكوٞ يًؤٓبومل بااب     

٘   ٖٚٞ أضًٛب ااؤٛضطا  ااؤخسن١ بمْٛاع٘ ٚ ٖورا األخوت    ٜعوٛد تمضوٝظ  ، حٝوث  نرا أضًٛب ايؤُٗٝود األضوٞ بمْٛاعو

ّ. تعود ٖورٙ ايطسٜكو١ َؤ     1962ض١ٓ  Brownّ ٚنريو يًباحث 1957  ض١ٓ  Holtيًباحث  (أضًٛب ايؤُٗٝد األضٞ)

ايٝب ايػا٥ع١   اذتٝا٠ ايع١ًُٝ، ٚتعؤُد ع٢ً ههس٠ إٔ ااعًَٛا  ايكدمي١ أقٌ أُٖٝو١ َؤ ااعًَٛوا  اذتدٜثو١     بني األض

يرا ظتب إٔ تعطٞ ٚشْا أقٌ، عٝث ٜملخر ايؤٓبمل ارتاص بايفرت٠ ايطابك١ ٚظتس٣ عًٝ٘ ايؤعودٌٜ يًخصوٍٛ عًو٢ ايؤٓبومل     

بومل   ايفورت٠ ايطوابك١ ٜٚوؤِ حطواب٘ بطوسب خطوم ايؤٓبومل           ارتاص بايفرت٠ ايالحك١. ٜٚع  ٖرا ايؤعدٌٜ عًو٢ خطوم ايؤٓ  

ٜصطًح أٜطا ع٢ً ٖرٙ ايطسٜك١ اضوِ طسٜكو١ ايؤصوف١ٝ أٚ ايرتغوٝح،      .17ٚ  0ايفرت٠ ايطابك١   َعاٌَ ثابه ٜرتاٚ  بني 

 .١8ٖٚٞ تعؤ  أنثس دق١ ٚهعاي١ٝ َٔ ااؤٛضطا  ااؤخسن١ نُا أْٗا ال حتؤاج إىل عدد نبت َٔ ايبٝاْا  ايؤازغتٝ

تػت ن١ًُ متٗٝد إىل إشاي١ أثس اذتٛادمل ااٛمس١ٝ خازج ايؤكًبا  ايعػوٛا١ٝ٥ َؤ ايطًطو١ً ايصَٓٝو١، أَوا نًُو١       

أضٞ هٗٞ تػت إىل إٔ َعاٌَ ايؤُٗٝد ٜؤٓاقمل أضٝا مبسٚز ايصَٔ )ذيو أْ٘ نًُا نإ ااعاَوٌ نوبت نًُوا أعطو٢     

 . 9ذيو أ١ُٖٝ نبت٠ يًُػاٖد٠ األنثس حداث١(

ايوورنس إٔ يًؤُٗٝوود األضووٞ طووسم شتؤًفوو١، حطووب طبٝعوو١ ايبٝاْووا  ضووان١ٓ أٚ غووت ضووان١ٓ،        َوؤ ادتوودٜس ب 

عف ٚأخووتا ايؤُٗٝوود األضووٞ  َٛمسٝوو١ أٚ غووت َٛمسٝوو١، حٝووث صتوود ايؤُٗٝوود األضووٞ ايبطووٝط، ايؤُٗٝوود األضووٞ ااطووا   

 ٖٚٛ ستٛز اٖؤُآَا. ايثالثٞ

 : Holt-Winters ـتعرِف التنٍْد األسٓ الجالثٓ ل.0

ًؤٓبمل عٓدَا تهوٕٛ ايطًطو١ً ايصَٓٝو١ خايٝو١     يؤُٗٝد األضٞ ايبطٝط ٚايؤُٗٝد األضٞ ااطاعف يا تطؤ دّ طسم

َٔ ااسنب١ ااٛمس١ٝ، أَوا   حايو١ تٛاجودٖا )بااضواه١ إىل َسنبو١ االجتواٙ ايعواّ ٚااسنبو١ ايعػوٛا١ٝ٥( هإْٓوا ًْجوم            

تصواحبٗا ثوالمل َعواَال  شتؤًفو١ ٖوٞ      . تطؤ دّ   ٖرٙ ايطسٜك١ ثوالمل َعوادال  يًؤُٗٝود   Holt-Wintersإىل طسٜك١ 

 :10ناآلتٞ

taااطؤ٣ٛα 1,0

tbمتٗٝد 1,0

tSٌََعا 1,0

 :Holt-Wintersأشكام التنٍْد األسٓ الجالثٓ لـ .5

  غهًني شتؤًفني حطب أضًٛب منرجو١ ااٛمسٝو١    يؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ يو اتعٗس طسٜك١ 

 .11هٗٛ ٜهٕٛ إَا بطسٜك١ خط١ٝ )َٛمس١ٝ َطاه١( أٚ بطسٜك١ غت خط١ٝ )َٛمس١ٝ َطاعف١(
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 :التجنْعْة )املضافة( Holt-Winters طرِقة .5.0

َعاديوو١ ايؤٓبوومل ايوو  تهووٕٛ ٚهوول إحوود٣    ٚهوول ٖوورٙ ايطسٜكوو١ هووإٕ ااسنبوو١ ااٛمسٝوو١ تمخوور غووهٌ مجعووٞ       

 :12ايصٝغؤني ايؤايٝؤني

  :إذا نإ يدٜٓاph 1    :ٞهإٕ ايؤٓبمل ٖٛ ناآلتphtttht Shbay  ˆ       

:إذا نإ يدٜٓاphp 21   :ٞهإٕ ايؤٓبمل ٖٛ ناآلتphtttht Shbay 2
ˆ

  

hty: ٖٛ أهل ايؤٓبمل أَاhٖٛ َد٠ ااسنب١ ااٛمس١ٝ ٚ  pحٝث:  
.   t+hهٗٞ متثٌ ايك١ُٝ ااؤٓبم بٗا يًفرت٠  ˆ

  َعاديوو١ ايؤٓبوومل، هؤخطووب بايعالقووا     ta،tb،tS أَووا َعووادال  ايؤُٗٝوود ٚايوو  تعوو  عوؤ َعووادال  ايثٛابووه    

 :13ايؤاي١ٝ

  1)((     ااطؤ٣ٛ )ااؤٛضط(: متٗٝد()( 11   ttptt baSya  

    :ٙ11                             متٗٝد االجتا )1()(   tttt baab                        

 ١ٝ:متٗٝد ااٛمس                                Ptttt SayS  )1()(       

 حٝث:

ty ايص١َٝٓ )ايه١ُٝ اذتكٝك١ٝ يًُبٝعا (. يًطًط١ًمتثٌ ايك١ُٝ اذتكٝك١ٝ 

tSاٌَ ااٛمس١ٝ   ايفرت٠ٖٚٞ تع  عٔ َع

 :فةعاملضا Holt-Winters طرِقة. .52

ٚهوول ٖوورٙ ايطسٜكوو١ هووإٕ ااسنبوو١ ااٛمسٝوو١ تمخوور غووهٌ ضووسبٞ   َعاديوو١ ايؤٓبوومل ايوو  تهووٕٛ ٚهوول إحوود٣        

 :14ايصٝغؤني ايؤايٝؤني

 إذا نإ يدٜٓاph 1  :ًٜٞ هإٕ َعادي١ ايؤٓبمل تهؤب نُا phtttht Shbay   )(ˆ   

 إذا نإ يدٜٓاphp 21    :ٞهإٕ اٝغ١ ايؤٓبمل ٖٞ ناآلتphtttht Shbay 2)(ˆ
  

 :  15ٚعًٝ٘ هإٕ َعادال  ايثٛابه اي  تع  عٔ َعادال  ايؤُٗٝد ٖٞ ناآلتٞ

 :)1)((            متٗٝد ااطؤ٣ٛ )ااؤٛضط( 11 

















 tt

pt

t
t ba

s

y
a     

          :ٙ11متٗٝد االجتا )1()(   tttt baab           

             :متٗٝد ااٛمس١ٝpt

t

t
t S

a

y
S 








 )1(                   

ب١ٝ ٜجتُٝعٝو١ ناْوه أّ ضوس   : إٕ ايكِٝ االبؤدا١ٝ٥ ٖٞ ْفطٗا   ايطوسٜكؤني ايطوابكؤني   ايكِٝ االبؤدا١ٝ٥ يًثٛابه

 :16ع٢ً ايػهٌ ايؤايٞ (t=1,….,p)َاعدا ااعاَال  ااٛمس١ٝ ٜٚؤِ حطابٗا يًط١ٓ األٚىل 
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 ايك١ُٝ االبؤدا١ٝ٥ يًُؤٛضط تهٕٛ نُا :ًٜٞyaP  متثٌ طٍٛ ااسنب١ ااٛمس١ٝ، حٝث ٚ
p

y
y

p

t t  1. 

 ٝ١0 يالجتاٙ: ايك١ُٝ االبؤدا٥pb  

 :ايك١ُٝ االبؤدا١ٝ٥ يًُٛمس١ٝ: تهٕٛ ٚهل إحد٣ ايصٝغؤني ايؤايٝؤني 

 :ٞبايٓطب١ يًُٓٛذج ادتُع yyb tt  ٌأج َٔt=1,..,p   

  :ٞبايٓطب١ يًُٓٛذج ايطسب
y

y
S t

t  َٔ  ٌأج 

 :كأدأ للتوبؤ باملبْعات Box-Jenkinsثالجا: موٍجْة 

تطِ ااكازب١ ايكٝاض١ٝ أضايٝب شتؤًف١ يًؤٓبمل باابٝعا ، تطع٢   زتًُٗا إىل ايبخوث عؤ ايطوبب١ٝ ايو  توسبط      

              ٛ ا٥ٞ   ن١ُٝ اابٝعا  َوع َوؤغتا  أخوس٣ َفطوس٠ يوا. نُوا توٛيٞ أٜطوا ٖورٙ ااكازبو١ اٖؤُواّ نوبت يًعٓصوس ايعػو

ٚاي  تعؤ  ستٛز اٖؤُآَا   ٖرا ايبخث.Box-Jenkinsأضايٝب ايؤٓبمل اا ؤًف١ خاا١ َٓٗا َٓٗج١ٝ

 :Box-Jenkinsموٍجْة مفٍّه .0

  ٕ ظُوع بعوا ايؤكٓٝوا  ااطوؤع١ًُ   ايطالضوٌ ايصَٓٝو١ يًُطواعد٠         1976ضو١ٓ  Box an Jenkinsاٖوؤِ ايعااوا

بعووا ايطووسم يًؤمنوود َوؤ اووالح١ٝ ايُٓووٛذج ألخوور غووهً٘     ا٘ ثووِ اقرتاحووعًوو٢ حتدٜوود دزجوو١ ايُٓووٛذج ٚتكوودٜس َعااوو  

إٔ ايُٓواذج ايدٜٓاَٝهٝو١ ارتطٝو١ ااكودز٠ ٚايؤخًوٝال  ايٓعسٜو١ ااساهكو١ يوا ال تعطٝٓوا غوهٌ ايُٓوٛذج             ذيوو ايٓٗوا٥ٞ،  

 .17ٖٚرا بغسض ايؤٓبمل ٚااساقب١   ااد٣ ايكصت ي٘ هكط ٚإمنا ضتصٌ أٜطا ع٢ً ااعامل ااكدز٠

ٓٗجٝوو١ ٚاضووع١ االضووؤ داّ ٚذا  اوود٣ نووبت   حتًٝووٌ ايطالضووٌ ايصَٓٝوو١ هٗووٞ تعهووظ ضووًٛى    اا ٖوورٙتعوود  

، هٗووٞ أضووًٛب ٜطووُح بؤخدٜوود ايُٓوواذج ايسٜاضوو١ٝ اآاضووب١  18ايطًطوو١ً ايصَٓٝوو١ ضووٛا٤ ناْووه َٛمسٝوو١ أٚ غووت َٛمسٝوو١ 

  منرجوو١  تعؤُود َٓٗجٝوو١   يًعوٛاٖس اادزٚضوو١ ٚاْؤكووا٤ أهطوًٗا َوؤ خووالٍ زتُٛعو١ َوؤ االخؤبووازا .   

ايطالضٌ ايص١َٝٓ ٚاضؤعُايا   زتاٍ ايؤٓبمل ع٢ً داي١ االزتباط ايراتٞ ٚاضؤ داّ َبدأ ااؤٛضوطا  ااؤخسنو١ َٚبودأ    

 .19االضتداز ايراتٞ

 :Box-Jenkinsمراحل تطبْق موٍجْة .5

١ًٝ ٖٚوٞ توؤِ ٚهول    إىل منرجو١ ايطالضوٌ ايصَٓٝو١ ارتطٝو١ ٚايؤٓبومل بكُٝٗوا ااطوؤكب        Box-Jenkinsتٗدف َٓٗج١ٝ

 ااساحٌ ايؤاي١ٝ:

 مرحلة التعرف: .0.5

حٝث ٜؤِ هٝٗوا اذتهوِ عًو٢ اضوؤكساز١ٜ ايطًطو١ً      Box-Jenkinsٖٚٞ أاعب ٚأِٖ َسح١ً َٔ َساحٌ َٓٗج١ٝ

 ايص١َٝٓ ٚحتدٜد ايُٓٛذج ايرٟ ميهٔ إٔ ختطع ي٘ ايطًط١ً.
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  مرحلة التقدِر:.5.5

 احملدد٠   ااسح١ً ايطابك١ ٚبعدٖا اافاض١ً بٝٓٗا. ْكّٛ   ٖرٙ ااسح١ً بؤكدٜس ايُٓاذج ارتط١ٝ

  مرحلة االختبار:.2.5

بعوود حتدٜوود ٚتكوودٜس ايُٓووٛذج ْكووّٛ   ٖوورٙ ااسحًوو١ باخؤبوواز َوود٣ قبووٍٛ ايُٓووٛذج إحصووا٥ٝا ٖٚوورا َوؤ أجووٌ             

ٜووؤِ قبووٍٛ  اضووؤ داَ٘ يًؤٓبوومل بووايكِٝ ااطووؤكب١ًٝ، يهوؤ   حايوو١ زهووا ايُٓووٛذج هإْوو٘ ظتووب ايعووٛد٠ إىل ااسحًوو١ األٚىل.  

ايُٓٛذج  َٔ خالٍ زتُٛع١ َٔ االخؤبازا  ْرنسٖا نُا ًٜٞ: اخؤباز َع١ٜٛٓ َعوامل ايُٓوٛذج، اخؤبواز ايبوٛاقٞ )أٜؤ      

ْكووّٛ باخؤبوواز اضووؤكالي١ٝ ٚاضووؤكساز١ٜ ايبووٛاقٞ ٚنوورا ايؤٛشٜووع ايطبٝعووٞ يًبووٛاقٞ(. بعوود ايكٝوواّ باالخؤبووازا  ايطووابك١        

AKAIKEShwarzهإْ٘ ٜؤِ ااكازْو١ بٝوِٓٗ َؤ خوالٍ ااعواٜت ايؤايٝو١:      ٚاتطح إٔ ٖٓاى عد٠ مناذج َكبٛي١ إحصا٥ٝا 

Hannan-Quinnمعيار

  مرحلة التوبؤ:.2.5 

ٖووٞ َسحًوو١ ايؤٓبوومل ايوو  ْطووع٢ َوؤ خاليووا إىل إظتوواد ايكووِٝ      Box-Jenkinsءخووس َسحًوو١ َوؤ َساحووٌ َٓٗجٝوو١  

ج ااال٥ووِ ايوورٟ ص اذتصووٍٛ عًٝوو٘ مبٛجووب ااساحووٌ     ااطووؤكب١ًٝ يًطًطوو١ً ايصَٓٝوو١ ٖٚوورا َوؤ خووالٍ اضووؤ داّ ايُٓووٛذ     

 .20ايطابك١، ٚايؤٓبمل األَثٌ ٖٛ ايرٟ ٜهٕٛ ارتطم ايٓات  عٓ٘ اغتا جدا ٚتبآٜ٘ أقٌ َا ميهٔ

 :رابعا: مفاًْم أساسْة يف قْاس جّدٔ التوبؤ باملبْعات

ايدقوو١    تعوو  جووٛد٠ ايؤٓبووملهٜكصوود ظووٛد٠ ايؤٓبوومل باابٝعووا  دقوو١ األضووايٝب أٚ ايُٓوواذج ااطووؤ د١َ   ايؤٓبوومل،  

ع١ًُٝ ايؤٓبمل ٖٚٞ تع  عٔ َد٣ قدز٠ ايُٓٛذج ااكرت  أٚ أضوًٛب ايؤٓبومل ااطوؤعٌُ عًو٢ إعواد٠ إْؤواج ايبٝاْوا  ااؤوٛهس٠،         

ذيو إٔ ايدق١ ٖٞ ااكٝاع األضاضوٞ   اخؤٝواز طسٜكو١ ايؤٓبومل األْطوب. ميهؤ االعؤُواد عًو٢ زتُٛعو١ َؤ ااكواٜٝظ            

ايؤٓبومل باابٝعوا ، مبعٓو٢ حتدٜود األضوًٛب األنثوس دقو١ َؤ بوني األضوايٝب ااطوؤ د١َ             نمضاع يًخهِ عًو٢ جوٛد٠  

يغسض ايؤٓبمل. ٖرٙ ااكاٜٝظ تطُح بواذتهِ عًو٢ ادتوٛد٠ َؤ خوالٍ اافاضو١ً بوني األضوايٝب ٚاخؤٝواز األضوًٛب ايورٟ            

، َؤٛضوط  MAE، َؤٛضوط ارتطوم ااطًول    ME (Biais)َؤٛضوط ارتطوم    أُٖٗوا َوا ًٜوٞ:    عتكل أقوٌ قُٝو١ يًُملغوسا    

ٚأخوتا   MAPE، َؤٛضوط ارتطوم ااطًول ايٓطو      RMSE، ادترز ايرتبٝعٞ اؤٛضط َسبع ارتطوم MSEَسبع األخطا٤

 .Theil Uَكٝاع ثٌٝ

 :-بسكرٔ–دراسة حالة مؤسسة مطاحي الزِبان القوطرٔ خامسا: 

-Boxمبٓٗجٝوو١  اوو١  مضووايٝب ايؤٓبوومل باابٝعووا  ارتا  ب اافوواِٖٝ ااؤعًكوو١   بعوود ايؤطووسم   َووا ضووبل إىل شتؤًووف    

Jenkins ٚأضًٛب ايؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ يوHolt-Winters  ّٛبٝاْوا   عًو٢  ًٛبنياألضو  الن بؤطبٝل  ٖرا ادتص٤ ضٓك 

 األهطٌ بايٓطب١ يًُملضط١. ٚاخؤٝاز األضًٛب َبٝعا  َٓؤ  ايطُٝد املضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠ بطهس٠
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 :-بسكرٔ– تقدِم عاه حّم مؤسسة مطاحي الزِبان القوطرٔ.0

َوواٟ  02 ّ، ٚبوودأ  عًُٝوو١ ااْؤوواج    1978بؤووازٜف هٝفووسٟ   -ايكٓطووس٠–تمضطووه َملضطوو١ َطوواحٔ ايصٜبووإ   

دج، 896.260.000ّ، ٖٚوٞ َملضطو١ عَُٛٝو١ اقؤصواد١ٜ عًو٢ غوهٌ غوسن١ َطوا١ُٖ ذا  زأع َواٍ ٜكوودز ب          1983

       ٘ (، إال أْٗوووا تؤُؤوووع  تابعووو١ يًػوووسن١ األّ ايسٜووواض ضوووطٝف )َملضطووو١ ايصوووٓاعا  ايغرا٥ٝووو١ َووؤ اذتبوووٛب َٚػوووؤكات

ٚبووني َطوواحٔ   (SGP)باالضووؤكالي١ٝ   إداز٠ غووملْٚٗا ْٚػوواطٗا ٚايػووسن١ األّ تعؤوو  نٛضووٝط بووني غووسن١ تطووٝت     

ايصٜبوإ ٚتعوٛد يوا ايكوسازا  ااسنصٜوو١ ٚاذتطاضو١. تكوع ااملضطو١   ادتٓوٛب ايػووسقٞ ادٜٓو١ ايكٓطوس٠ ٚالٜو١ بطووهس٠            

 ٠ ٚٚال١ٜ بطهس٠.ايسابط بني ايكٓطس 03ع٢ً ايطسٜل ايٛط  زقِ 

 تكّٛ ااملضط١ بؤكدِٜ تػه١ًٝ َؤٓٛع١ َٔ اآؤجا  ٖٚٞ تكطِ إىل قطُني:

 ْٞٚدقٝل ارتباش٠ (نغ5)، دقٝل ممؤاشكغ(25)، مسٝد عادٟكغ(10-25): مسٝد ممؤاشَٓؤجا  يالضؤٗالى ااْطا 

ٚأختا مسٝد غًٝغ. كلغ(25) ، دقٝل ثاْٟٛكغ(50-25)

 ْٞطتاي١ ايكُح ايًني، طتاي١ ايكُح ايصًب، ٚايٓ اي١ ااهعب١.: َٓؤجا  ذا  اضؤٗالى حٝٛا

 :دراسة خصائص سلسلة مبْعات السنْد ملؤسسة مطاحي الزِبان القوطرٔ بسكرٔ .5

–ضٓكّٛ   ٖرا ادتص٤ باالٖؤُواّ بطًطو١ً َبٝعوا  َٓوؤ  ايطوُٝد ارتواص مبملضطو١ َطواحٔ ايصٜبوإ ايكٓطوس٠           

حٝوث تؤُثوٌ ايطًطو١ً ايصَٓٝو١ ستوٌ ايدزاضو١   ايطًطو١ً ايػوٗس١ٜ         ٖٚرا َؤ خوالٍ إبوساش أٖوِ خصا٥صوٗا،       بطهس٠

، ٚ ٚحوود٠ ايكٝوواع 2012إىل غاٜوو١ غووٗس دٜطووُ   2009ابٝعووا  ايطووُٝد ألزبووع ضووٓٛا  ٖٚوورا بداٜوو١ َوؤ غووٗس جوواْفٞ  

ٖٚوٞ َٛضوخ١   ادتودٍٚ     ااطؤ د١َ ٖٞ ايكٓطاز َع ايعًِ إٔ ااعًَٛوا  ص أخورٖا َؤ ااصوًخ١ ايؤجازٜو١ يًُملضطو١      

(01). 

 :للنؤسسة دراسة ُصفْة للسلسلة الزموْة ملبْعات السنْد.0.5

 زاضو١ ارتصوا٥مل ايٛاوف١ٝ يًطًطو١ً نُوا     ع٢ً ضًط١ً اابٝعوا  يًُملضطو١ ْكوّٛ بد    ايؤٓبمل َٓٗجٝ قبٌ تطبٝل 

:ًٜٞ 

 :التنجْل البْاىٓ لسلسلة مبْعات السنْد مطاحي الزِبان القوطرٔ بسكرٔ 0.0.5

tfyt)(  َعًوِ َؤعاَود َٚؤجواْظ ٚهول ااعاديو١      (01)ْكّٛ بؤُثٌٝ بٝاْا  ادتدٍٚ      حٝوثty    متثوٌ نُٝو١

ٞ   QVENTEاابٝعووا  ايػووٗس١ٜ. ْسَووص يطًطوو١ً اابٝعووا  ب    ، (01)ااُثووٌ   ايػووهٌ   هٓخصووٌ عًوو٢ اآخٓوو٢ ايبٝوواْ

َ  ٚايوورٟ ميثووٌ    48ااهْٛوو١ َوؤ  -بطووهس٠-بٝعووا  َملضطوو١ َطوواحٔ ايصٜبووإ ايكٓطووس٠    اآخٓوو٢ ايبٝوواْٞ يطًطوو١ً 

ّ، ْٚالحغ َٔ خالٍ ٖورا اآخٓو٢ ٚجوٛد اجتواٙ عواّ      2012ّ إىل غٗس دٜطُ  2009َػاٖد٠ ممؤد٠ َٔ غٗس جاْفٞ 

غوووت َٓوووؤعِ نُوووا إٔ ٖٓووواى تغوووتا  َٛمسٝووو١ توووٓعهظ   ايؤربووورا  ااٛجوووٛد٠   اآخٓووو٢ بااضووواه١ إىل ايؤووومثت    

 ايعػٛا٥ٞ.
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 :حتلْل املعطْات اإلحصائْة للسلسلة الزموْة ملبْعات السنْد 5.0.5

ٜؤطوووح إٔ َملضطووو١ َطووواحٔ ايصٜبوووإ ايكٓطوووس٠  (02)َووؤ خوووالٍ ااعطٝوووا  ااحصوووا١ٝ٥ ااٛضوووخ١   ايػوووهٌ 

ّ ٚأقوٌ قُٝو١ ناْوه تكودز ب     2011قٓطاز ٖٚورا   غوٗس َواٟ     37851بطهس٠ حككه أقص٢ ق١ُٝ ابٝعاتٗا تكدز ب 

ّ ٖٚرا طبعا خالٍ هرت٠ ايدزاض١. ٜؤطح أٜطا َٔ خوالٍ ااعطٝوا  ااحصوا١ٝ٥ إٔ    2010غٗس ضبؤُ   قٓطاز   5906

 .7185,068قِٝ ايطًط١ً ايص١َٝٓ تؤػؤه عٔ َؤٛضطٗا اذتطابٞ باضتساف َعٝازٟ قدزٙ 

 حٝث يدٜٓا:Jarque-Beraميهٔ أٜطا اخؤباز ايؤٛشٜع ايطبٝعٞ يطًط١ً اابٝعا  َٔ خالٍ إحصا١ٝ٥ 

َسبووووووووع  نوووووووومٟٚايكُٝوووووووو١ ااحصوووووووا١ٝ٥ ا دٚيوووووووو١ يؤٛشٜوووووووع    JB=2,833519احملطووووووووٛب١ ٖوووووووٞ  ايكُٝووووووو١  

)2(991.5ٖووٞ
2

05.0
xٕ2(َٚٓوو٘ مبووا أ(

2

05.0xJB      هووإٕ ايفسضوو١ٝ ايصووفس١ٜ َكبٛيوو١ أٟ إٔ ايطًطوو١ً ايصَٓٝوو١ ابٝعووا

 يًُملضط١ تؤبع تٛشٜع طبٝعٞ.

 :لسلسلة الزموْةالكشف عي طبْعة ا 2.0.5

َٔ أجوٌ ايؤعوسف عًو٢ طبٝعو١ ايطًطو١ً ايصَٓٝو١ هإْٓوا ْطوؤ دّ األضوًٛب االضتودازٟ، حٝوث ْكوّٛ أٚال بإْػوا٤               

)(ٚايرٟ عتؤٟٛ ع٢ً ااؤٛضط اذتطابٞ ايطٟٓٛ (02)ادتدٍٚ  iy ٟٛٓٚاالضتساف ااعٝازٟ ايط)( i     يهُٝو١ اابٝعوا

iiٖٚوورا َوؤ أجووٌ اضووؤ ساج َعاديوو١ االضتووداز     اادزٚضوو١ y10  :ٔأٜووi=1,2,3,4    ٖٚوورا باالعؤُوواد عًوو٢ طسٜكوو١

ااسبعوا  ايصووغس٣، حٝووث متثووٌ تطووٛز قووِٝ االضتووساف ااعٝووازٟ يهُٝوو١ اابٝعووا  ايطوو١ٜٛٓ بداليوو١ ااؤٛضووط اذتطووابٞ.   

SPSSباضؤ داّ بسْاَ  بعدٖا   .(03)ادتدٍٚ هإْٓا ضتصٌ ع٢ً  16

   هإٕ َعادي١ االضتداز ااكدز٠ تهؤب بايػهٌ ايؤايٞ: (03)عًٝ٘ هُٔ خالٍ ْؤا٥  ادتدٍٚ ٚ

yi


73,0510,3355   ٘هُووؤ أجوووٌ اخؤبووواز ااعٜٓٛووو١ ااحصوووا١ٝ٥ يًُعوووامل ْكوووّٛ باخؤبووواز ايفسضووو١ٝ    . َٚٓووو

:0 ايصفس١ٜ ايؤاي١ٝ 00 H  ٟ1أ  109,703يٝظ يدٜ٘ َع١ٜٛٓ إحصا١ٝ٥، َٚٓ٘   يودٜٓا
1




 


   ٚ73,01 


٘ َٚٓو    

001,0
109,703

73,0

1

1 











ct   05,0عٓوود َطووؤ٣ٛ َعٜٓٛوو١  ٚدزجوو١ حسٜوو١n-2=2 303,4 صتوودtabt  َٚٓوو٘ مبووا

<c إٔ: tttabٕ1هإ         ّيٝظ يدٜ٘ َع١ٜٛٓ إحصا١ٝ٥، أٟ إٔ ااؤغت ااطؤكٌ ال ٜفطوس ااوؤغت ايؤوابع، ٖٚورا ديٝوٌ عًو٢ عود

طووابٞ ايطووٟٓٛ ُٖٚووا َطووؤكًني عوؤ بعطووُٗا    ٚجووٛد عالقوو١ جٖٛسٜوو١ بووني االضتووساف ااعٝووازٟ ايطووٟٓٛ ٚااؤٛضووط اذت   

 ايبعا. ٚعًٝ٘ ْطؤٓؤ  إٔ ايُٓٛذج ايرٟ ختطع ي٘ ايطًط١ً ايص١َٝٓ يًُبٝعا  ٖٛ ايُٓٛذج ادتُعٞ.

 :دراسة استقرارِة السلسلة الزموْة ملبْعات السنْد.5.5

س٠ بطوهس٠ ْؤبوع   َٔ أجٌ دزاضو١ اضوؤكساز١ٜ ايطًطو١ً ايصَٓٝو١ ابٝعوا  ايطوُٝد املضطو١ َطواحٔ ايصٜبوإ ايكٓطو          

ارتطٛا  ايؤاي١ٝ:

 : QVENTEدالة االرتباط الذاتٓ ُاجلزئٓ لسلسلة املبْعات 0.5.5

ْكوّٛ بؤُثٝوٌ    ٝٗوا عً ا ٚجوٛد تومثت  أٟ  نُٝو١ اابٝعوا   اي  متثوٌ  ايعاٖس٠ اادزٚض١ عدّ اضؤكساز يًؤمند َٔ 

ٛ     20دايو١ االزتبواط ايوراتٞ ٚادتص٥وٞ بٛجوٛد       ٍ   ا َٛضوح  َوؤغت٠ َؤومخس٠ نُوا ٖو ٖٓواى  ، ايورٟ ٜوبني إٔ   (04)دتودٚ

أعُد٠ خازج زتاٍ ايثك١ أٟ أْ٘ تٛجد َعاَال  االزتباط ال تٓعدّ أٟ ختؤًف َعٜٓٛا عؤ ايصوفس عٓود َطوؤ٣ٛ َعٜٓٛو١      
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ٖٚرا َا ٜملند إٔ ضًط١ً اابٝعا  غت َطؤكس٠ ٚبايؤايٞ هٗٞ خاضع١ إَا يًُسنب١ ااٛمسٝو١ أٚ َسنبو١ االجتواٙ     5%

 .  أٚ نًُٝٗا ايعاّ

 :ىزع املركبة املّمسْة 5.5.5

ايوورٟ ٜطوواعدْا   حطوواب ااعوواَال  ااٛمسٝوو١    Eviews 8ْكووّٛ بٓووص  ااووؤغتا  ااٛمسٝوو١ باضووؤ داّ بسْوواَ    

ضًطوو١ً َبٝعووا  خايٝوو١ َوؤ األثووس ااووٛمسٞ   يٓؤخصووٌ عًوو٢  (05) ادتوودٍٚاابٝٓوو١   باضووؤ داّ ااؤٛضووطا  ااؤخسنوو١  

(QVENTESA)  ٍٚ(06)ٚااٛضخ١   ادتد. 

 :دالة االرتباط الذاتٓ ُاجلزئٓ لسلسلة املبْعات املعدلة مي األثر املّمسٓ  2.5.5

بعد اذتصٍٛ ع٢ً ضًط١ً اابٝعا  اا ًص١ َٔ األثس ااوٛمسٞ ْكوّٛ بؤُثٝوٌ دايو١ االزتبواط ايوراتٞ ٚادتص٥وٞ يوا         

ؤًوف َعٜٓٛوا عؤ    خت k=1,…,6ااعاَال  احملطٛب١ َٔ أجٌ ايفجوٛا   ايرٟ ٜبني إٔ  (07)نُا ٖٛ َٛضح   ادتدٍٚ 

أٟ خووازج زتوواٍ ايثكوو١، ٚبايؤووايٞ هايطًطوو١ً ايصَٓٝوو١ غووت َطووؤكس٠ ٚاثبووا  ٖوورا         ايصووفس عٓوود َطووؤ٣ٛ َعٜٓٛوو١   

. حٝووث K≤20يدزاضوو١ ااعٜٓٛوو١ ايهًٝوو١ اعوواَال  دايوو١ االزتبوواط ايووراتٞ ذا  ايفجووٛا    Ljung-Boxْطووؤ دّ اخؤبوواز 

)20(41,31يك١ُٝ ا دٚي١ ٖٞ ، أَا ا Q*=141,60ْالحغ إٔ إحصا١ٝ٥ االخؤباز ٖٞ: 
2

05.0
x. 

)20(أن  َٔ ايك١ُٝ ا دٚي١ *Qٚعًٝ٘ مبا إٔ ايك١ُٝ احملطٛب١ 
2

05.0
k       هإْٓوا ْوسها هسضو١ٝ ايعودّ ايكا٥ًو١

أٟ ايطًط١ً ايص١َٝٓ غوت َطوؤكس٠    ،5%بمٕ َعاَال  االزتباط ايراتٞ تطاٟٚ َعٜٓٛا ايصفس عٓد َطؤ٣ٛ َع١ٜٛٓ 

 ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً ٚجٛد اجتاٙ عاّ   ضًط١ً اابٝعا .

 :QVENTESAالكشف عي مركبة االجتاَ العاه ُىزعٍا مي السلسلة  2.5.5

ٖٚوورا َوؤ أجووٌ ايؤمنٝوود عًوو٢ ٚجووٛد   (ADF)ضووٓكّٛ َوؤ خووالٍ َووا ًٜووٞ بؤطبٝوول اخؤبوواز دٜهووٞ هووٛيس ااطووٛز   

هوإٕ   Eviews 8 ضوؤكساز١ٜ. باالضوؤعا١ْ ب زتٝو١   االايؤمنٝود عًو٢ عودّ     أّٟ   ايطًطو١ً ايصَٓٝو١   َسنب١ االجتواٙ ايعوا  

ضًطوو١ً َبٝعووا  ايطووُٝد املضطوو١ َطوواحٔ ايصٜبووإ ايكٓطووس٠    ايوورٟ ٜعٗووس إٔ   (08)تعٗووس   ادتوودٍٚ  ْؤووا٥  االخؤبوواز  

ايو١ ٖورٙ األخوت٠ ٚجعوٌ     بطهس٠ غت َطؤكس٠ ٚحتؤٟٛ ع٢ً جورز ٚحودٟٚ أٟ حتؤوٟٛ عًو٢ َسنبو١ اجتواٙ ايعواّ، ٚاش       

عًوو٢ ضًطوو١ً ADFايطًطوو١ً َطووؤكس٠ البوود َوؤ ايكٝوواّ عطوواب ايفسٚقووا  َوؤ ايدزجوو١ األٚىل َٚوؤ ثووِ تطبٝوول اخؤبوواز     

 .(09)ايد١ْٚ   ادتدٍٚ يٓخصٌ ع٢ً ايٓؤا٥   (DQVENTESA)ايفسٚقا  َٔ ايدزج١ األٚىل 

ٖٚورا ديٝوٌ عًو٢ إٔ ضًطوو١ً     Prob=0.00<0.05إٔ  (09)ْالحوغ َؤ خوالٍ ْؤوا٥  االخؤبواز اادْٚو١   ادتودٍٚ        

َطؤكس٠. (DQVENTESA)َبٝعا  ايطُٝد ذا  ايفسٚقا  َٔ ايدزج١ األٚىل 

مطـاحي الزِبـان القوطـرٔ      للتوبؤ مببْعات مؤسسة  Box-Jenkinsُموٍجْة  Holt-Wintersلـأسلّب التنٍْد األسٓ الجالثٓ املفاضلة بني .2
                            :بسكرٔ 

يًؤٓبوومل  Box-Jenkinsَٚٓٗجٝوو١  Holt-Wintersايؤُٗٝوود األضووٞ ايثالثووٞ يووو ًٛبتطبٝوول أضووضووٝؤِ  ٖورا ادتووص٤   

ايوو  تؤٛاهوول َووع بٝاْووا     2012إىل غاٜوو١  2009مببٝعووا  َملضطوو١ َطوواحٔ ايصٜبووإ ايكٓطووس٠ بطووهس٠ خووالٍ ايفوورت٠      

 ثس جٛد٠ )دق١(.ااملضط١ ٚاخؤٝاز األضًٛب األْطب يا ايرٟ ٜطاعد ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً ْؤا٥  أن
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 :Box-Jenkins موٍجْةالتوبؤ مببْعات السنْد ُفق .0.2
هووإٕ ٖٓوواى  عًوو٢ بٝاْووا  ااملضطوو١ ارتااوو١ مببٝعووا  َٓووؤ  ايطووُٝد     Box-Jenkinsَوؤ أجووٌ تطبٝوول َٓٗجٝوو١  

 زتُٛع١ َٔ ااساحٌ ظتب إتباعٗا ٚاي  ضٓكّٛ بعسضٗا   ايعٓااس ااٛاي١ٝ.

   :فاملرحلة األُىل: مرحلة التعر 0.0.2

تومتٞ أٍٚ   َؤ خوالٍ َوا ضوبل     DQVENTESAايؤمند َٔ اضوؤكساز١ٜ ايطًطو١ً ايصَٓٝو١ ابٝعوا  ايطوُٝد       بعد

أال ٖٚووٞ َسحًوو١ ايؤعووسف أٜوؤ ٜووؤِ هٝٗووا حتدٜوود ايُٓوواذج ايوو  ميهوؤ إٔ      Box-Jenkinsَسحًوو١ َوؤ َساحووٌ َٓٗجٝوو١  

يؤُثٝووٌ ايبٝوواْٞ يووداي  االزتبوواط ايووراتٞ  ختطووع يووا ايطًطوو١ً ايصَٓٝوو١ ااطووؤكس٠. ٜووؤِ   ٖوورٙ ااسحًوو١ االعؤُوواد عًوو٢ ا   

ْالحووغ َوؤ خووالٍ ايؤُثٝووٌ ايبٝوواْٞ إٔ َعوواَال       .(10)ااٛضووح   ادتوودٍٚ   DQVENTESAٚادتص٥ووٞ يًطًطوو١ً  

تطووواٟٚ َعٜٓٛوووا ايصوووفس، أٟ إٔ َعاَوووٌ   k=2,3,…..,20االزتبووواط ايوووراتٞ ٚادتص٥وووٞ احملطوووٛب١ َووؤ أجوووٌ ايفجوووٛا    

، نُوا إٔ َعاَوٌ االزتبواط ادتص٥وٞ     MA(1) غتؤًف َعٜٓٛا عٔ ايصفس ٖٚٞ اذتاي١ ايو  تٛاهول منوٛذج   )1(االزتباط

r(1)    غتؤًف َعٜٓٛا عٔ ايصفس ٖٚرا َا ٜٛاهول ايُٓوٛذجAR(1)        ٚبوايٓعس إىل ايودايؤني َعوا هإْٓوا ْكورت  أٜطوا منوٛذج ،

ARMA(1,1). 

 :املرحلة الجاىْة: التقدِر 5.0.2

سح١ً ْكّٛ بؤكودٜس ايُٓواذج ايثالثو١ ااكرتحو١ ضوابكا ثوِ اخؤٝواز ايُٓوٛذج ايورٟ ٜعطوٞ أقوٌ قُٝو١             َٔ خالٍ ٖرٙ اا

َؤ خوالٍ    .(13)ٚ  (12)ٚ  (11) اٍٚ. تعٗس ْؤا٥  تكدٜس ايُٓاذج ااكرتح١ َؤ خوالٍ ادتود   Akaike ٚschwarzاعٝازٟ 

 ايٓؤا٥  ااد١ْٚ   ادتداٍٚ ايطابك١ ْطؤ ًمل َا ًٜٞ:

    ْوسها ايُٓوٛذجARMA(1,1)        ٔأٟ إٔ ااعًُووا   0.05ٖٚوورا يهوٕٛ احؤُواٍ ااعًُوا  ايؤكدٜسٜوو١ أنو  َو

 اي  حتؤٟٛ ع٢ً َعًُا  ذٚ دالي١ إحصا١ٝ٥. غت داي١ إحصا٥ٝا ع٢ً عهظ ايُٓاذج األخس٣

  َووؤ بوووني ايُٓوووٛذجنيAR(1) ٚMA(1)  طتؤووواز ايُٓوووٛذجAR(1)   لمعياااار ألْووو٘ ٜعطوووٞ أقوووٌ قُٝووو١Akaike 

ٚSchwarz. 

ٚعًٝو٘ َؤ خووالٍ َوا ضوبل ْالحووغ إٔ ايُٓوٛذج األَثووٌ ايورٟ ٜعو  أنثووس عؤ نُٝو١ َبٝعووا  ايطوُٝد املضطوو١           

ٞ      AR(1)َطواحٔ ايصٜبوإ ايكٓطوس٠ بطوهس٠ ٖووٛ      ، ٖورا ٜعو  إٔ نُٝو١ اابٝعووا  يًُملضطو١ اآصٚعو١ األثوس ااووٛمس

QVENTESAt  تصاغ ٚهل منٛذجARIMA(1,1,0) :ٞايرٟ ٜمخر ايػهٌ ايؤاي 

tDQVENTESADQVENTESA 
1-t

414550.0t 

 :ُالفحص االختبار :لجةاملرحلة الجا 2.0.2

ْكوّٛ   ٖورٙ ااسحًو١ باخؤبواز َوود٣ قبوٍٛ ايُٓوٛذج اا ؤواز إحصوا٥ٝا   عًُٝوو١ ايؤٓبومل ٖٚورا َؤ خوالٍ اخؤبوواز              

 اضؤكساز١ٜ ٚاضؤكالي١ٝ بٛاقٞ ايؤكدٜس ٚنرا اخؤباز ايؤٛشٜع ايطبٝعٞ يطًط١ً بٛاقٞ ايؤكدٜس.
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 ٚايرٟ ٜوؤِ َؤ خوالٍ ايؤُثٝوٌ ايبٝواْٞ يوداي  االزتبواط ايوراتٞ ٚادتص٥وٞ           بٛاقٞ ايؤكدٜس: اخؤباز اضؤكالي١ٝ

إٔ َعواَال  االزتبواط ايوراتٞ يطًطو١ً ايبوٛاقٞ تطواٟٚ       ، أٜؤ ٜؤطوح   (14)يطًط١ً بٛاقٞ ايؤكدٜس ااٛضوح   ادتودٍٚ   

يٝو١ اادْٚو١   ادتودٍٚ، ٖٚورا     َعٜٓٛا ايصفس أٟ تكع نًٗا داخوٌ زتواٍ ايثكو١ ٖٚورا َوا تملنودٙ ْؤوا٥  ايكوِٝ االحؤُا        

 ديٌٝ ع٢ً اضؤكالي١ٝ بٛاقٞ ايؤكدٜس.

 ْالحغ َٔ خالٍ ايؤُثٌٝ ايبٝاْٞ يداي١ االزتباط ايراتٞ يطًط١ً َسبعوا    اضؤكساز١ٜ بٛاقٞ ايؤكدٜس: اخؤباز

طواٟٚ َعٜٓٛوا   إٔ مجٝع َعاَال  االزتباط ايراتٞ تكع داخٌ زتواٍ ايثكو١، أٟ ت   (15)ااُث١ً   ادتدٍٚ بٛاقٞ ايؤكدٜس

أٟ إٔ  0.05ايصووفس ٖٚوورا َووا تملنوودٙ ْؤووا٥  ايكووِٝ االحؤُايٝوو١ اادْٚوو١   ادتوودٍٚ، ذيووو أْٗووا تمخوور قووِٝ أنوو  َوؤ    

َعوواَال  االزتبوواط ايووراتٞ يطًطوو١ً َسبعووا  بووٛاقٞ ايؤكوودٜس يووٝظ يوودٜٗا داليوو١ إحصووا١ٝ٥ ٖٚوورا َووا ٜملنوود إٔ غووسط      

 .ARCHاضؤكساز١ٜ َسبعا  ايبٛاقٞ ستكل أٟ ال ٜٛجد تمثت 

  اخؤباز ايؤٛشٜع ايطبٝعٞ يبٛاقٞ ايؤكودٜس:        ٍ إٔ  (16) توبني ْؤوا٥  اخؤبواز ايؤٛشٜوع ايطبٝعوٞ اادْٚو١   ادتودٚ

ٔ   0.757ايك١ُٝ االحؤُاي١ٝ يالخؤباز تطاٟٚ  ٖٚورا َوا ظتعًٓوا ْكبوٌ ايفسضو١ٝ ايصوفس١ٜ يالخؤبواز         ،0.05 ٖٚٞ أنو  َو

 ٞ.ٖٚٞ هسض١ٝ خطٛ  ضًط١ً بٛاقٞ ايؤكدٜس يًؤٛشٜع ايطبٝع

َوؤ خووالٍ مجٝووع َووا ضووبل ٜؤطووح إٔ ايُٓووٛذج اا ؤوواز َكبووٍٛ إحصووا٥ٝا ٚبايؤووايٞ هإْوو٘ ميهوؤ االعؤُوواد عًٝوو٘       

 نمضًٛب يًؤٓبمل.

 :التوبؤ :الرابعةاملرحلة  2.0.2

تطوُح بصوٝاغ١ َعاديو١ ايؤٓبومل ايو  ْعؤُود عًٝٗوا        Box-Jenkinsٜؤطوح إٔ َٓٗجٝو١   ااساحوٌ ايطوابك١  َٔ خوالٍ  

 املضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠ بطهس٠ نُا ًٜٞ: يًؤٓبمل مببٝعا  ايطُٝد 

htDQVENTESADQVENTESA  



1-ht

414550.0ht 

بفسض إٔ ايعٛاٌَ ااملثس٠ عًو٢ نُٝو١ اابٝعوا  ضوؤبك٢ عًو٢      ، 2013ٜٚٛضح ايكِٝ ايؤٓبمل١ٜ يط١ٓ  (17)ادتدٍٚ 

 اؤٓبوم بٗووا ا هُٝوو١ايَوا ٖوٞ عًٝوو٘   ااطوؤكبٌ، ْكوّٛ بإدخوواٍ قُٝو١ ااسنبوو١ ااٛمسٝو١ اآصٚعو١ َطووبكا يٓخصوٌ عًو٢          

 .(18)ّ ااب١ٓٝ   ادتد2013ٍٚيط١ٓ -بطهس٠–ايطُٝد املضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠  ابٝعا 

 :Holt-Wintersالتنٍْد األسٓ الجالثٓ لـ أسلّب التوبؤ مببْعات السنْد ُفق  .5.2

ٜبوإ ايكٓطوس٠   َٔ خالٍ دزاض١ خصا٥مل ايطًط١ً ايص١َٝٓ يًُبٝعا  ايػٗس١ٜ آؤٛج ايطُٝد املضط١ َطاحٔ ايص

ٜؤطح أْٗا حتؤٟٛ ع٢ً ااسنب١ ااٛمسٝو١   2012إىل غٗس دٜطُ   2009بطهس٠ ٖٚرا يًفرت٠ ااُؤد٠ َٔ غٗس جاْفٞ 

   ٞ ٞ  َٚسنب١ االجتاٙ ايعاّ، ٖٚرا َا ٜؤٛاهل ٚغسٚط تطبٝل أضوًٛب ايؤُٗٝود األضو ايؤجُٝعوٞ.  Holt-Winters ويو  ايثالثو

 بؤجسٜب زتُٛع١ َٔ َعاَال  ايؤُٗٝد ثِ اخؤٝاز تًو اي  حتكول أقوٌ   ٚعًٝ٘ هُٔ أجٌ تطبٝل ٖرا األضًٛب ْكّٛ أٚال

 ق١ُٝ  ُٛ  َسبعا  األخطا٤ ٚأقٌ ق١ُٝ يًجرز ايرتبٝعٞ اؤٛضط َسبع ارتطم، ٖٚٞ نُا ًٜٞ:  
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1.0,1.0,2.0   

    ٍ عٝو١ ْعؤُود عًو٢ ااعاديو١     ايؤجُٝٚعًٝ٘ هُٔ أجٌ ايؤٓبمل ٚهل أضوًٛب ايؤُٗٝود األضوٞ ايثالثوٞ 

phtShDQVENTESAايؤاي١ٝ:  2ht *3701.37758.17185   

ٔ  hمتثٌ ن١ُٝ اابٝعا  ااؤٓبم بٗا يًفرتhtDQVENTESA٠ حٝث: أٟ متثوٌ  12إىل01اي  تمخر قُٝٗوا َو

2013مجٝع أغٗس ض١ٓ

phtS 2 ٟختؤًف قُٝ٘ َٔ غٗس جاْفٞ إىل غٗس دٜطُ  نُا ٖوٛ َوبني   ادتودٍٚ    متثٌ َعاٌَ ااٛمس١ٝ اير

 (19)زقِ

 (.20)َٔ غٗس جاْفٞ إىل غٗس دٜطُ  َعطا٠   ادتدٍٚ  2013ن١ُٝ َبٝعا  ايطُٝد ااؤٓبم بٗا يط١ٓ 

 :املفاضلة بني أسلّبٓ التوبؤ.2.2

   ٔ ٍ     بعد اضوؤ داّ نوٌ َو  Box-Jenkinsيؤجُٝعوٞ َٚٓٗجٝو١   اHolt-Winters ـا أضوًٛب ايؤُٗٝود األضوٞ ايثالثوٞ 

يًؤٓبوومل مببٝعووا  ايطووُٝد املضطوو١ ايكٓطووس٠ بطووهس٠، ْكووّٛ باخؤٝوواز األضووًٛب األنثووس دقوو١ بايٓطووب١            عًوو٢ ايؤووٛايٞ  

ٚاخؤٝواز األضوًٛب    (21)ااٛضوخ١   ادتودٍٚ    يًُملضط١ ٖٚرا َٔ خالٍ حطاب َملغسا  قٝاع جٛد٠ ايؤٓبمل باابٝعوا  

 ايرٟ عتكل أقٌ ق١ُٝ يا. 

عٓوود  ، يهوؤكوول ْؤووا٥  ذا  جووٛد٠ عايٝوو١ عت األضووًٛبنيإٔ نًوو٢  (21)خووالٍ ْؤووا٥  ادتوودٍٚ زقووِ   ْالحووغ َوؤ

ضوًٛبٞ َؤٛضووط ارتطوم ٖووٛ ايصوفس، أَووا بواقٞ قووِٝ َملغوسا  جووٛد٠ ايؤٓبومل هإْٗووا       األااكازْو١ هإْوو٘ ٜؤطوح إٔ   نًوو٢   

ٞ      Box-Jenkinsتٛضووح إٔ َٓٗجٝوو١   -Holtايثالثووٞ يووو   تعطووٞ قووِٝ أقووٌ َوؤ تًووو ايوو  ٜعطٝٗووا أضووًٛب ايؤُٗٝوود األضوو

Winters  .ٞايؤجُٝع 

تطووُح  هٗووٞاألْطووب املضطوو١ َطوواحٔ ايصٜبووإ ايكٓطووس٠ بطووهس٠      ٖووٞ Box-Jenkinsَٓٗجٝوو١ ٚبايؤووايٞ هووإٕ  

أٟ أْٗوا تعطوٞ ْؤووا٥  ذا  دقو١ عايٝو١ َكازْوو١ َوع أضووًٛب      بإعطوا٤ تٓبوملا  أنثووس جوٛد٠ ٚقسٜبو١ َوؤ اابٝعوا  اذتكٝكٝوو١      

 .Holt-Winters ايؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ يو

 خالصة:

 ايٓؤا٥  أُٖٗا َا ًٜٞ: تٛآًا إىل مج١ً ََٔٔ خالٍ نٌ َا ضبل 

   باابٝعوا  عًُٝوو١ أضاضو١ٝ َُٚٗو١   ااملضطوو١ ٚتطوؤٛجب ايهووثت َؤ االٖؤُواّ َوؤ قبوٌ ااطووملٚيني،         ايؤٓبومل

بومل ٜطوؤٛجب   يؤٓا األضوًٛبني   عًُٝو١   نوال تطبٝول  نُوا إٔ   ٖٚرا َٔ أجٌ ايؤكًٝوٌ َؤ دزجو١ اا واطس٠ احملٝطو١ بٗوا.      

ٚ    أبٝاْوا  ااملضطو١، هوال ٜٛجود أضوًٛب       توٛهس غوسٚط َعٝٓو١      ٓٗجٝو١ أٚ  بكو٢ دا٥ُوا اا  َٜثوٌ ٜصوًح   مجٝوع اذتواال  

 كل أقٌ ق١ُٝ املغسا  قٝاع جٛد٠ ايؤٓبمل.عت رٟيو ايذ ٛاألَثٌ ٖ األضًٛب
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   األضووًٛبني اادزٚضووني أٟ َٓٗجٝوو١    عتكوول تطبٝوول نووالBox-Jenkins  ثووٞ يووو  ٚايؤُٗٝوود األضووٞ ايثالHolt-

winters    تٓبووملا  عًو٢ ضًطوو١ً َبٝعووا  ايطووُٝد ارتااوو١ مبملضطوو١ َطوواحٔ ايصٜبووإ ايكٓطووس٠ بطووهس٠ اذتصووٍٛ عًوو٢

 .ٚقبٛيا يفسض١ٝ األٚىل يًدزاض١اخ١ ا ٜملند َاٖٚرا  ٖٚرا َٔ خالٍ َملغسا  جٛد٠ ايؤٓبمل عاي١ٝ دق١ ذا 

   ص ايؤٛاووٌ أٜطووا َوؤ خووالٍ ْؤووا٥  ٖوورٙ ايدزاضوو١ إىل إٔ َٓٗجٝوو١Box-Jenkins  أنثووس هعايٝوو١ َوؤ ايؤُٗٝوود

ؤٓبوومل مببٝعووا  َملضطوو١ َطوواحٔ  ًأٟ أْوو٘ ٜكوودّ ْؤووا٥  أنثووس دقوو١ ٚجووٛد٠ بايٓطووب١ ي  Holt-Wintersواألضووٞ ايثالثووٞ يوو

    ايفسض١ٝ ايثا١ْٝ يًدزاض١ َسهٛض١. ايصٜبإ ايكٓطس٠ بطهس٠ ٚعًٝ٘ هإٕ
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  ملحق اجلداُم ُاألشكام البْاىْة :

 2012-2009خالٍ ايفرت٠  -بطهس٠- س٠: ن١ُٝ َبٝعا  ايطُٝد املضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓط01ادتدٍٚ 

 : ْعِ اعؤُادا ع٢ً ٚثا٥ل َكد١َ َٔ َصًخ١ اابٝعا  ايؤابع١ يًُصًخ١ ايؤجاز١ٜ بااملضط١ااصدز

 

9002 9000 9000 

 اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  يصَٔا ايػٗس

 26811,45 25 جاْفٞ 10259,95 13 جاْفٞ 11443,75 01 جاْفٞ

 21939,5 26 هٝفسٟ 9843,4 14 هٝفسٟ 11963,95 02 هٝفسٟ

 27454,9 27 َازع 7909,3 15 َازع 17960 03 َازع

 22622,3 28 أهسٌٜ 8104,95 16 أهسٌٜ 19032,6 04 أهسٌٜ

 37851,15 29 َاٟ 8231,95 17 َاٟ 18013,15 05 َاٟ

 33345,2 30 جٛإ 6891,6 18 جٛإ 13797,55 06 جٛإ

 29570,6 31 ج١ًٜٝٛ 8178,65 19 ج١ًٜٝٛ 10133,95 07 ج١ًٜٝٛ

 24182,4 32 أٚ  15428,8 20 أٚ  21366,6 08 أٚ 

 19717 33 ضبؤُ  5906,65 21 ضبؤُ  10620,45 09 ضبؤُ 

 19460,55 34 أنؤٛبس 10005,15 22 أنؤٛبس 13334,55 10 أنؤٛبس

 22773,55 35 ْٛهُ  17125,9 23 ْٛهُ  15609,25 11 ْٛهُ 

 22782,55 36 دٜطُ  21239,2 24 دٜطُ  8221,8 12 دٜطُ 

9009 

 اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس

 17144,25 45 ضبؤُ  22185,5 41 َاٟ 21624,8 37 جاْفٞ

 13885,2 46 أنؤٛبس 11580,9 42 جٛإ 25625,35 38 هٝفسٟ

 15040,75 47 ْٛهُ  19295,85 43 ج١ًٜٝٛ 21155,45 39 َازع

 16961,7 48 دٜطُ  14372,9 44 أٚ  17387,85 40 أهسٌٜ
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 QVENTEااعطٝا  ااحصا١ٝ٥ يًطًط١ً : ايػهٌ   QVENTE: ايؤُثٌٝ ايبٝاْٞ يًطًط١ً ايػهٌ 

 
رية
شه
ت ال

كمية المبيعا
 

 

 

 Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز                                               Eviews8باضؤ داّ بسْاَ  ايباحثني   : َٔ إعداداصدزا

: االضتساف ااعٝازٟ ايطٟٓٛ 90ادتدٍٚ 

 ٚااؤٛضط اذتطابٞ ايطٟٓٛ يًُبٝعا 

 

 : َعاَال  االضتداز00ادتدٍٚ 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3355.510 1069.720  3.137 .088 

moyenne .073 .059 .656 1.228 .344 

 SPSS16د ع٢ً  بسْاَ باالعؤُاايباحثني َٔ إعداد ااصدز

2ٚاضؤٓادا ع٢ً بٝاْا  ادتدٍٚ

2009 14291,4667 4088,45495 

2010 10760,4583 4676,30119 

2011 25709,2625 5584,99936 

2012 18021,7083 4075,07419 

باالعؤُاد ع٢ً ايباحثني  َٔ إعداد ااصدز: 

 excelle( ٚباضؤ داّ بسْاَ  1بٝاْا  ادتدٍٚ )
 

ايؤُثٌٝ ايبٝاْٞ يداي١ االزتباط ايراتٞ 00ادتدٍٚ 

 (QVENTE) ٚادتص٥ٞ يطًط١ً اابٝعا 

  

 ااعاَال  ااٛمس١ٝ يطًط١ً اابٝعا : 00ادتدٍٚ 

QVENTE 

 

 Date: 09/21/13   Time: 20:14 
Sample: 2009M01 2012M12 
Included observations: 48 
Difference from Moving Average 
Original Series: QVENTE 
Adjusted Series: QVENTESA 

   

   
Scaling Factors: 

   

    1  1786.250 
 2  1327.139 
 3  1037.333 
 4 -1862.597 
 5  4855.653 
 6 -741.5000 
 7 -1072.569 
 8  2961.278 
 9 -5517.181 
 10 -3353.375 
 11  847.5278 
 12 -267.9583 

   
    

باالعؤُاد ع٢ً ايباحثني  َٔ إعداد  ااصدز: Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  َٔ إعداد : اصدزا

 Eviews8بسْاَ 
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 QVENTESAن١ُٝ َبٝعا  ايطُٝد ارتاي١ٝ َٔ األثس ااٛمسٞ  :00ادتدٍٚ 

 َٔ إعداد ايباحثنيااصدز: 

 QVENTESAزتباط ايراتٞ ٚادتص٥ٞ يو: ايؤُثٌٝ ايبٝاْٞ يداي١ اال00ادتدٍٚ 

 

 Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز

 

 

9002 9000 9000 

 اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس

 25024.75 25 جاْفٞ 8472.750 13 جاْفٞ 9656.750 01 جاْفٞ

 20611.86 26 هٝفسٟ 8515.861 14 هٝفسٟ 10635.86 02 هٝفسٟ

 26416.67 27 َازع 6871.667 15 َازع 16922.67 03 َازع

 24484.60 28 أهسٌٜ 9966.597 16 أهسٌٜ 20894.60 04 أهسٌٜ

 32995.35 29 َاٟ 3375.347 17 َاٟ 13157.35 05 َاٟ

 34086.50 30 جٛإ 7632.500 18 جٛإ 14538.50 06 جٛإ

 30642.57 31 ج١ًٜٝٛ 9250.569 19 ج١ًٜٝٛ 11205.57 07 ج١ًٜٝٛ

 21220.72 32 أٚ  12466.72 20 أٚ  18404.72 08 أٚ 

 25234.18 33 ضبؤُ  11423.18 21 ضبؤُ  16137.18 09 ضبؤُ 

 22813.38 34 أنؤٛبس 13358.38 22 أنؤٛبس 16687.37 10 أنؤٛبس

 21925.47 35 ْٛهُ  16277.47 23 ْٛهُ  14761.47 11 ْٛهُ 

 23049.96 36 دٜطُ  21506.96 24 دٜطُ  8488.958 12 دٜطُ 

9009

 اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس اابٝعا  ايصَٔ ايػٗس

 22661.18 45 ضبؤُ  17329.35 41 َاٟ 19837.75 37 جاْفٞ

 17238.38 46 أنؤٛبس 12321.50 42 جٛإ 24297.86 38 هٝفسٟ

 14192.47 47 ْٛهُ  20367.57 43 ج١ًٜٝٛ 20117.67 39 َازع

 17228.96 48 دٜطُ  11410.72 44 أٚ  19249.60 40 أهسٌٜ
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               : ْؤا٥  اخؤباز دٜهٞ هٛيس ااطٛز ع٢ً          02: ْؤا٥  اخؤباز دٜهٞ هٛيس ااطٛز                          ادتدٍٚ 00ادتدٍٚ 

 DQVENTESAايطًط١ً  QVENTESA                                                                  ع٢ً ايطًط١ً 

ايُٓٛذج

Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -0.339030  0.5576 

Test critical 

values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  

     
     

 

ايُٓٛذج

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit 

root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -10.36595  0.0000 

Test critical 

values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  

     
     

 

يُٓٛذجا

Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -1.861557  0.3467 

Test critical 

values: 1% level  -3.596616  

 5% level  -2.933158  

 10% level  -2.604867  

     
          

 

ايُٓٛذج

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit 

root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -10.26331  0.0000 

Test critical 

values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  

     
     

 

ايُٓٛذج

Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 6 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -2.390409  0.3789 

Test critical 

values: 1% level  -4.198503  

 5% level  -3.523623  

 10% level  -3.192902  

     
     

 

ايُٓٛذج

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit 

root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -10.21760  0.0000 

Test critical 

values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  

     
     

 

 

 

 

 

 

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز
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 DQVENTSAيًطًط١ً  ARMA(1, 1): تكدٜس منٛذج 00ادتدٍٚ 

Dependent Variable: DQVENTESA   

Method: Least Squares   

Date: 11/23/13   Time: 23:02   

Sample (adjusted): 2009M03 2012M12  

Included observations: 46 after adjustments  

Convergence achieved after 11 iterations  

MA Backcast: 2009M02   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 141.9852 487.9171 0.291003 0.7724 

AR(1) -0.545059 0.303538 -1.795688 0.0796 

MA(1) 0.158390 0.356954 0.443727 0.6595 

     
     R-squared 0.173758     Mean dependent var 143.3282 

 DQVENTESA: ايؤُثٌٝ ايبٝاْٞ يداي١ االزتباط ايراتٞ ٚادتص٥ٞ يًطًط١ً 00دتدٍٚ ا

 

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز

 DQVENTSAيًطًط١ً MA(1): تكدٜس منٛذج 09ادتدٍٚ   DQVENTSAيًطًط١ً AR(1): تكدٜس منٛذج 00ادتدٍٚ 

Dependent Variable: DQVENTESA   

Method: Least Squares   

Date: 11/23/13   Time: 22:56   

Sample (adjusted): 2009M03 2012M12  

Included observations: 46 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 130.2209 456.9090 0.285004 0.7770 

AR(1) -0.414550 0.137826 -3.007778 0.0043 

     
     R-squared 0.170543     Mean dependent var 143.3282 

Adjusted R-squared 0.151691     S.D. dependent var 4759.267 

S.E. of regression 4383.460     Akaike info criterion 19.65157 

Sum squared resid 8.45E+08     Schwarz criterion 19.73108 

Log likelihood -449.9861     Hannan-Quinn criter. 19.68135 

F-statistic 9.046731     Durbin-Watson stat 1.909674 

Prob(F-statistic) 0.004340    

     
     Inverted AR Roots      -.41   

     
      

 Dependent Variable: DQVENTESA   

Method: Least Squares   

Date: 11/23/13   Time: 22:59   

Sample (adjusted): 2009M02 2012M12  

Included observations: 47 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  

MA Backcast: 2009M01   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 118.0148 410.3364 0.287605 0.7750 

MA(1) -0.369846 0.137673 -2.686415 0.0101 

     
     R-squared 0.145289     Mean dependent var 161.1108 

Adjusted R-squared 0.126295     S.D. dependent var 4708.830 

S.E. of regression 4401.445     Akaike info criterion 19.65887 

Sum squared resid 8.72E+08     Schwarz criterion 19.73760 

Log likelihood -459.9836     Hannan-Quinn criter. 19.68850 

F-statistic 7.649376     Durbin-Watson stat 2.086605 

Prob(F-statistic) 0.008208    

     
     Inverted MA Roots       .37   

     
      

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز
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Adjusted R-squared 0.135329     S.D. dependent var 4759.267 

S.E. of regression 4425.533     Akaike info criterion 19.69116 

Sum squared resid 8.42E+08     Schwarz criterion 19.81042 

Log likelihood -449.8967     Hannan-Quinn criter. 19.73584 

F-statistic 4.521443     Durbin-Watson stat 1.961697 

Prob(F-statistic) 0.016512    

     
     Inverted AR Roots      -.55   

Inverted MA Roots      -.16   

     
      

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز

اتٞ ٚادتص٥ٞ يطًط١ً بٛاقٞ : داي١ االزتباط اير00ادتدٍٚ 

 ايؤكدٜس

 

 : داي١ االزتباط ايراتٞ ٚادتص٥ٞ اسبعا  بٛاقٞ ايؤكدٜس00ادتدٍٚ 

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدزEviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز

 ٝعٞ يطًط١ً بٛاقٞ ايؤكدٜس: ْؤا٥  اخؤباز ايؤٛشٜع ايطب00ادتدٍٚ زقِ 

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني  : َٔ إعداد ااصدز
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9000يط١ٓ بدٕٚ األثس ااٛمسٞ ايكِٝ ايؤٓبمل١ٜ يه١ُٝ َبٝعا  ايطُٝد00ادتدٍٚ 

ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز( األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز( األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز(  ألغٗسا

ضبؤُ  17549,23 َاٟ 17028,35 جاْفٞ 16507,47

أنؤٛبس 17679,45 جٛإ 17158,57 هٝفسٟ 16637,69

ْٛهُ  17809,67 ج١ًٜٝٛ 17288,79 َازع 16767,91

دٜطُ  17939,89 أٚ  17419,01 أهسٌٜ 16898,13

 Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز

9000ايكِٝ ايؤٓبمل١ٜ يه١ُٝ َبٝعا  ايطُٝد املضط١ َطاحٔ ايصٜبإ ايكٓطس٠ بطهس٠ يط١ٓ : 00ادتدٍٚ 

ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز( األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز( األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز(  األغٗس

ضبؤُ  12032,049 َاٟ 21884,003 جاْفٞ 18293,72

أنؤٛبس 14326,075 جٛإ 16417,07 هٝفسٟ 17964,829

ْٛهُ  18657,1978 ج١ًٜٝٛ 16216,221 َازع 17805,243

دٜطُ  17671,9317 أٚ  20380,288 أهسٌٜ 15035,533

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز

 ٝع١ٝ ايؤجُ Holt-Winter: ثٛابه َعادي١ ايؤٓبمل باضؤ داّ ايؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ يو 02دٍٚ ادت

Date: 11/25/13   Time: 22:23  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   

     
     Parameters: Alpha  0.2000 

 Beta  0.1000 

 Gamma  0.1000 

Sum of Squared Residuals  1.71E+09 

Root Mean Squared Error  5967.019 

     
     End of Period Levels: Mean 17185.58 

  Trend -377.3701 

  Seasonals: 2012M01 906.6249 

   2012M02 616.7438 

   2012M03 1702.298 

   2012M04 -270.0707 

   2012M05 4548.571 

   2012M06 -789.0663 

   2012M07 -381.5480 

   2012M08 1369.924 

   2012M09 -4016.889 

   2012M10 -3362.877 

   2012M11 6.524911 

   2012M12 -330.2348 

     
     

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز
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ــٚهل ايؤُٗٝد األضٞ ايثالثٞ  9000بٗا يط١ٓ  ااؤٓب٧ : ن١ُٝ َبٝعا  ايطُٝد90ادتدٍٚ   ايؤجُٝعٞ Holt-Wintersل

 األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز( األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز( األغٗس ن١ُٝ اابٝعا  )بايكٓطاز(

9772.355 
 ضبؤُ 

19847.30 
 َاٟ

17714.83 
 جاْفٞ

10049.00 
 أنؤٛبس

14132.29 
 جٛإ

17047.58 
 هٝفسٟ

13041.03 
 ْٛهُ 

14162.44 
 ج١ًٜٝٛ

17755.76 
 َازع

12326.90 
 دٜطُ 

15536.54 
 أٚ 

15406.02 
 أهسٌٜ

Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ  ايباحثني : َٔ إعداد ااصدز

َملغسا  قٝاع جٛد٠ ايؤٓبمل باابٝعا 90ادتدٍٚ 

 ايؤجُٝعHolt-Winterٞ ايؤُٗٝد األضٞ ٍ Box-Jenkins َٓٗج١ٝ َملغسا  جٛد٠ ايؤٓبمل

Bias proportion (ME) 0.000000 0 

MAE 3501,935 4936,51556 

MSE 183792959003664 35605316,3 

RMSE 4287,108 5967.019 

MAPE 0,2458 0,31004744 

 Eviews8باالعؤُاد ع٢ً بسْاَ   ايباحثنئَ إعداد  ااصدز:
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9.L .Chaumont, Statistique descriptive et prévision, 2010 /2011, article publier sur le site : www.math.univ-angers.fr [consulter le : 10/03/2013]. 

10.Wissam Daou, La prévision de la demande et des ventes, Supply Chain, septembre 2011, article publier sur le site 

www.acteos.com/build/client/Article_Presse/PDF/20110904-TL-La.prévision.des.ventes.et.de.la.demande.pdf [consulter le 10/05/2013]. 

ا ًو١ ايعساقٝو١    ااٛمس١ٝ باضوؤ داّ طسا٥ول ايؤُٗٝود األضوٞ َوع ايؤطبٝول،       ARIMAيهٛزاْٞ، ايؤٓبمل بُٓاذج اضٌ عباع ايطا٥ٞ، جٝٗاْٞ ه سٟ ااحل اه . 11

   (.182، )ص2008، 14، ايعسام: جاَع١ ااٛاٌ، ايعدد يًعًّٛ ااحصا١ٝ٥

12.Catherine Pardoux, Bernard Goldfarb, polycopie de :prévision à court terme : méthodes de lissage exponentiel, université Paris-Dophine, 

Janvier 2013, ( p36). 

 ص االعؤُاد ع٢ً: . 13

-O.Roustant, cours de : Introduction aux séries chronologiques (Axe méthodes statistiques et application), Ecole national supérieure des Mines de 

Saint-Etienne, Novembre 2008, (p19), publier sur le site : www.emse.fr/roustant/Documents/polycopie_séries_temporelle_2008_2009 [consulter le: 

20/07/2013] 

- M.CI-Viano, A.Philippe, cours de séries temporelles, universite de sciences et technologies de Lille, France, 2004, p29 

14.Julien Jacques, Introduction aux séries temporelles, polycopie de 5 ème année, Polytech Lille-France-, département de G.I.S, ( p12). 

15.Paul.S.P. Cowpertwait, Andrew.V.Metcalfe, Introductory time series with R, Springer Science+Business Media, New York-USA, 2009, ( p60). 

  ص االعؤُاد ع٢ً: . 16

-(، ايسٜاضَعٗد ااداز٠ ايعا١َ )َسنص ايبخٛملايؤٓبمل باابٝعا  بني ايٓعس١ٜ ٚايؤطبٝل، تسمج١ أمئ ْاٜف ايعػعٛش، زظتٞ بٛزبْٛٞ، جإ نًٛد إٜصٜٓٝ٘،  -

 .90ص  ،2008ااًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، 

 .، ص ضبل ذنسَٙسجع هاضٌ عباع ايطا٥ٞ، جٝٗاْٞ ه سٟ ااحل ايهٛزاْٞ، -
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