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دراسة حالة شركة دال   –أسلوب تحليل السالسل الزمنية في التنبؤ بالمشروبات الغازية إستخدام 

 م( 2011-2010كوكاكوال ) –للصناعات الغذائية 

 2ب. عادل على أحمد محمد                                                           1االء احمد التوم مختار 

 

 

 

 

 

 
 السودان. –ودمدني  –جامعة الجزيرة  –قسم اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا  –باحثة وطالبة دكتوراة   1
 السودان.  –ودمدني  –جامعة الجزيرة –قسم اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا  -أستاذ   2

 مستخلص 
تعد الصناعات الغازية أحد الفروع الرئيسية للصناعات التحويلية اإلستهالكية ، والصناعات الغذائية من األدوات التي تساعد في  

اإلجمالي المحلي  والناتج    ، للبالد  اإلقتصادي  بالدولة  اإلنماء  المختلفة  للمناطق  المتوازن  اإلقليمي  النمؤ  على  تساعد  كما   ،

األمن للسكان  وتحقيق  الوارداتالغذائي  الزمنية  ، وتقليل  السالسل  تحليل  أسلوب   .Time Series Analysis    األساليب من 

، والتي تطورت كثيرًا ، وأصبح باإلمكان إستخدامها لغرض التوقع لمستقبل العرض والطلب على  اإلحصائية الجديرة باإلهتمام

وذج قياسي لتحليل إنتاج المصنع والتنبؤ بالقيم المستقبيلية له بوالية الخرطوم .  هدفت هذه الدراسة إلى بناء نمخدمة أو سلعة ما  

بوكس   منهجية  اعتماد  )جينكز  –وتم  الفترة  في  باليوم  المصنع  إنتاج  بيانات  لسلسلة  التطبيق  إجراء  وتم  م(  2010-2011، 

( . ومن خالل النتائج إتضح أن  Eviewsائي )( وبرنامج التحليل اإلحصspssباستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

هو النموذج المالئم للتنبؤ بإنتاج المصنع . حيث حقق النموذج قدرة عالية في التنبؤ وذلك حسب     ARIMA (1,1,1)النموذج  

ركة وضع  إختبار القدرة التنبؤية . وتوصي الدراسة الجهات المختصة أن كمية اإلنتاج تزيد مع مرور الزمن وبالتالي علي الش

 الخطط واالستراتيجيات لمقابلة هذه الزيادات و تصدير الفائض من اإلنتاج  إلي الواليات األخرى أو دول الجوار.  
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 تمهيد : .1
ويلية اإلستهالكية ، والصناعات الغذائية من األدوات تعد الصناعات الغازية أحد الفروع الرئيسية للصناعات التح

التي تساعد في اإلنماء اإلقتصادي للبالد ، والناتج  المحلي اإلجمالي ، كما تساعد على النمؤ اإلقليمي المتوازن  

إحدى   الغذائي  التصنيع  ويمثل   . الواردات  وتقليل   ، للسكان  الغذائي  األمن  وتحقيق  بالدولة  المختلفة  للمناطق 

الحلقات األساسية في سلة اإلنتاج الغذائي ، ومن ثم فإن النهوض بهذا القطاع الحيوي وتنميته يأتي في المقدمة  

 عند متخصص التنمية اإلقتصادية وصناع  القرار .  

وتعتبر صناعة المشروبات الغازية إحدى الصناعات الغذائية التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التنمية اإلقتصادية 

 م( 2010االجتماعية في البلد. )التركي ،  و 

الزمنية   السالسل  تحليل  أسلوب  اإلحصائية     Time Series Analysisيعد  األساليب  ،  من  باإلهتمام  الجديرة 

والتي تطورت كثيرًا ، وأصبح باإلمكان إستخدامها لغرض التوقع لمستقبل العرض والطلب على خدمة أو سلعة ما  

. ويعتمد أسلوب تحليل السالسل الزمنية على تتبع الظاهرة )أو المتغير(على مدى زمني معين )عدة سنوات مثاًل( 

المختلفة التي ظهرت في السلسلة الزمنية وعلى نمط النمؤ في القيم ؛ وبهذا   ، ثم يتوقع للمستقبل بناًء على القيم

فهو يتفّوق على األسلوب التقليدي ، إذ إن اإلسلوب التقليدي يحسب فرق القيمة بين زمنين أثنين فقط من السلسلة  

إلرتفاع و اإلنخفاض الذي  الزمنية ويبني التوقع المستقبلي على أساسهما ، بدون مراعاة للمنط العام للسلسلة أو ل

 م( 2011يحدث لقيم السلسلة الزمنية المتصلة.)السنجاري ، 

 . أسئلة الدراسة : 2

 هل الكميات المنتجة يوميا لشركة دال للصناعات الغذائية تمثل سلسلة خطية مستقرة؟ -1

 ماهو النموذج الذي من خالله يمكن التنبؤ باإلنتاج اليومي لشركة دال للصناعات الغذائية ؟  -2

 . أهداف الدراسة : 3

 هدفت الدراسة إلى : 

 معرفة اذا ما كانت الكميات المنتجة يوميا لشركة دال للصناعات الغذائية تمثل سلسلة خطية مستقرة. -1

 اإلنتاج اليومي لشركة دال للصناعات الغذائية . تحديد النموذج الذي من خالله يمكن التنبؤ ب -2
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 . أهمية الدراسة : 4

الغازية   بالمشروبات  المهتمة  الدولة والشركات  البرامج في  لمنفذي ومخططي  أنه يقدم  البحث تنبع من  أهمية هذا 

ما يمكن من بصفة خاصة معلومات عن أهم العوامل والمحددات التي  تؤدي الي السيطرة علي اإلنتاج والتنبؤ ب

وضع خطط استراتيجية طويلة األجل ومما  يساعد في التعرف على نواحي القصور والعمل على تجنبها وذلك عن  

االحصائية   النماذج  أن  من  اإلحصائية،  الدراسة  أهمية  وتتركز  والخطط.  الفعالة  والسياسات  البرامج  تقديم  طريق 

ها عالقة بموضوع البحث بوالية الخرطوم في السودان. وتتمثل والدوال  المقترحة تقوم بتحديد أهم العوامل التي ل

أهمية هذه الدراسة في أٌن النتائج المتوقعة لها من خالل أوجه الممارسة والتطبيق تمثل عوامل نجاح وتكشف مدى  

 اإللتزام بمناهج اإلحصاء في المجال االحصائي . 

 : . منهجية الدراسة5

 أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وإعتمدت على منهجية بوكس جنكيز في التحليل . 

كوكاكوال والية الخرطوم    –وهي بيانات ثانوية يومية تم جمعها من شركة دال للصناعات الغذائية  مصادر البيانات :

 م( . 2012  -  2010للفترة )

 . أسلوب التحليل :6

إستخدام على  الدراسة  بين   إعتدمت  الدمج  على  تستند  التي  الزمنية  السالسل  تحليل  في  جنكنيز  بوكس  منهجية 

من خالل   الكلية  واإلنتاجية  اإلنتاج  بيانات  لسلسلتي  وذلك  المتحركة  المتوسطات  ونماذج  الذاتي  اإلنحدار  نماذج 

المحدودة   الغذائية  للصناعات  دال  لشركة  اليومي  اإلنتاج  في  والمعيب  الصالح  )كوكاكو   –توضيح  -2010ال 

 .eviwesوبرنامج  (spssبإستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  م(2011

 . الدراسات السابقة : 7

( :  2012مصطفى  التنبؤ م(  موضوع  معالجة  اإلحصائية  األساليب  من  األساسي  الهدف  أن  إلى  البحث  يهدف 

 حاسوبي برنامج إعداد في الحاسوبية اإلمكانيات من واالستفادة المطلوبة والسيطرة النوعية ضمن معايير الجودة

 جنكيز-بوكس بطريقة الماء لفحوصات تنبؤ بإجراء المتمثل البحث هذا  جاء هنا دراستنا ومن مهام انجاز يتولى

السالسل التعامل على لقدرتها  العامة المعدالت حساب ثم ومن الخطية غير وحتى المستقرة غير الزمنية مع 

 .المضبب المنطق بطريقة عليه ولمشروعين والسيطرة  للفحوصات
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تمثلت مشكلة هذا البحث في التعرف على إستخدام    تمت هذه الدراسة في مدينة بغداد وم(  2016جابر ، مجيد )  

جنكنز في تحليل السالسل الزمنية على المسوى النظري والتطبيقي وذلك من خالل بناء نموذج   -منهجية بوكس  

  R( ، وتم تحليل البيانات بإستخدام برنامج الـ  2015-2016بدرجات الحرارة اليومية في مدينة بغداد للفترة )  للتنبؤ

 .  ARIMA( 2,1,2وتمثلت أهم نتائج البحث في إن السلسلة الزمنية مستقرة ، وإن النموذج المالئم للبيانات هو )

  ( :  2010الهيل  الدراسة في جامعة غزة  (  المحاكاة الكتشاف  فلسطين  –تمت هذه  أسلوب   القيم وتم استخدام 

 األولى الدرجة من  الذاتي االنحدار  نموذج من كل  معالم تقدير في تأثيراتها الزمنية ودراسة السالسل  في الشاذة

دالة  أيضا وقد  المتزامنة، التحويل دالة  نموذج وكذلك متغيرين و واحد  متغير حالتي  في  التحويل  ونموذج   تم 

اإلحصائي باستخدام التحويل دالة  نموذج صحة من التحقق المحاكاة أسلوب باستخدام المتخصص   البرنامج 

SCAأفضل نتائج تحقيق نفسه البرنامج باستخدام تم الزمنية السالسل  في الشاذة القيم اكتشاف إطار في ، وكذلك 

 على التأكيد تم البحث، هذا نتائج خالل ومن Victor Gomezخالل تتبع مثال  من TRAMOبرنامج  نتائج من

 بما الزمنية السالسل تحليل منهجية في جوهرياً  أو  طفيفاً  يكون  قد تأثيرًا الذي الزمنية السالسل في الشاذة للقيم أن

 التنبؤ. وعملية المعالم، وتقدير للسلسلة، المناسب على األنموذج التعرف يخص

( :  2012طعمه  بإستخدام (  الزمنية  السالسل  تحليل  إلي  البحث  ويهدف  األنبار  محافظة  في  الدراسة  هذه  تمت 

في التحليل )التشخيص ، التقدير ، اختبار مالئمة النموذج ، التنبؤ( . إليجاد أفضل    (Box & Jenkins)طريقة  

الخبيثة في محافظة األنب باالورام  المصابين  بأعداد  للتنبؤ  للفترة نموذج  الشهرية  البيانات  باإلعتماد على  ار وذلك 

( . وقد أظهرت نتائج تحليل البيانات أن النموذج المالئم لها هو نموذج اإلنحدار الذاتي المتكامل  2010-2006)

الثانية   الدرجة  الخبيثة    ARIMA(2,1,0)من  باألورام  المصابين  بأعداد  التنبؤ  تم  النموذج  هذا  على  وباإلعتماد 

 ولسنتين قادمتين وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع قيم السلسلة األصلية مما يدل على كفاءة النموذج .شهريًا 

 جينكز :  –. منهجية بوكس 8

 جينكز في بناء النماذج الخطية للسالسل الزمنية وتتكون من أربعة مراحل وهي :  –تستخدم منهجية بوكس 

الزمنية تعد من أهم خطوة من خطوات بناء نماذج السالسل الزمنية ، إن تعريف نماذج السالسل  تعريف النموذج :

م ، ويجب أن تسبق  1976عام    Jenkins و  Bixوأول مرحلة من مراحل الخوارزمية التي وضع أساسها الباحثان  

األصلية  البيانات  رسم  مالحظة  خالل  من  مستقرة  البيانات  كانت  فإذا  البيانات  تهيئة  مرحلة  التشخيص  مرحلة 
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الوسط  وا في  مستقرة  غير  السلسلة  كانت  إذا  أما  للتشخيص  مهيأة  البيانات  فإن  لها  والجزئية  الذاتية  إلرتباطات 

 dفإذا لم تستقر نأخذ الفرق الثاني )   ( d =1والتباين فإنه يتم معالجة عدم اإلستقرارية في الوسط بأخذ الفروق )

ما عدم اإلستقرارية في التباين فيتم معالجتها من خالل إجراء ( ، وغالبًا ما تستقر بعد الفرق األول أو الثاني ، أ2=

النموذج بعد الحصول على   للبيانات ، فبعد تحقيق إستقرارية السلسلة الزمنية تبدأ عملية تحديد  المناسب  التحويل 

ومن     ARIMAفكرة عن قيمة رتبة اإلنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة والفروق لتحديد النموذج الخطي العام  

 (.B-J,1976ثم الحصول على تقديرات أولية لمعلمات النموذج . )

النموذج : الثانية من مراحل دراسة السالسل الزمنية وتحليها ، تقدير معالم  النموذج هي المرحلة  إن عملية تقدير 

ساسي من بنائه وتأتي بعد عملية التعرف على النموذج المالئم للسلسلة الزمنية ، ولكي يحقق النموذج الهدف األ

النموذج من  معالم  لتقدير  ، وهناك عدة طرق  الزمنية  للسلسلة  تقديره ومالئمه  التأكد من جودة  يجب  التنبؤ  وهو 

 أبرزها :

• ( اإلعتيادية  الصغرى  المربعات  تقليص مجموع مربعات خطأ  ( حيث  O.L.Sطريقة  الطريقة على مبدأ  تقوم هذه 

 التقدير وجعله في نهايته الصغرى.

( أقل ما  لجعل مجموع مربعات األخطاء )   الدالةوتعتمد على تعظيم    S(M.Lطريقة اإلمكان األعظم ) •

 ( Price, 1976يمكن. )

المرحلة األولى على مجموعة هامة من   يعتمد نموذج السالسل الزمنية الذي يتم التعرف عليه فيالتشخيص :

  . الفروض النظرية الخاصة بالعملية العشوائية التي ولدت البيانات والشكل العام للنموذج والتغيرات العشوائية 

ويعني هذا أن مقدرات المعالم وخصائصها اإلحصائية واالستدالالت اإلحصائية المختلفة ليس لها معنى إال إذا  

صحيحة أو على األقل ال يمكن رفض مالءمتها للبيانات المتاحة . ومن ثم فإن دراسة مالءمة   كانت هذه الفروض

هذه الفروض للسلسلة الزمنية المتاحة تعد من األمور الضرورية وجزء ال يتجزأ من دراسة تحليل السالسل الزمنية  

مامًا خاصًا . وتعرف هذه النوعية  ألي مجموعة من البيانات والتي يجب أن يوليها مستخدم السالسل الزمنية إهت

من الدراسة في اإلعراف اإلحصائية بتشخيص النموذج المبدئي والذي يمكن النظر إليه كنوع من التوازن بين  

الفروض النظرية التي يعتمد عليها النموذج ومخرجات العملية التطبيقية لمرحلة التقدير . والتشخيص هو المرحلة  

نهجية بوكس وجينكنز، فبعد التعرف على النموذج المبدئي وتقدير معالمه يجب تقويم الثالثة من مراحل تطبيق م
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هذا النموذج للتأكد من أن مرحلة التقدير ومخرجاتها تتوافق مع الفروض النظرية أو على األقل ال تظهر خلل  

إلطمئنان على  واضح في أي من هذه الفروض . وهذه المرحلة من أهم وأخطر مراحل التحليل حيث يتم فيها ا

مالءمة النموذج المبدئي وبالتالي إمكانية إستخدامها في التنبؤ أو يتم فيها تعديل هذا النموذج وذلك بناًء على نتائج 

الفحوص واإلختبارات التي تجري في هذه المرحلة ، وفي هذه يجب إخضاع النموذج المعدل لكافة الفحوص  

جوهرها مشكلة تحسين أو تطوير النموذج المبدئي لكي يكون أكثر واإلختبارات . أي أن مرحلة التشخيص هي في 

مالءمة للبيانات المتاحة ، وهي مشكلة معقدة ومتعددة األبعاد والجوانب . وحلل السالسل الزمنية إذ يأخذ في  

ج ويعتد تشخيص النموذإعتباره كل هذه األبعاد والجوانب يجب أن ينتهي إلى نموذج أفضل للبيانات المتاحة . 

 بصفة عامة على إجراء العديد من الفحوص واإلختبارات أهمها  

 تحليل السكون .  -1

 تحليل اإلنعكاس .  -2

 تحليل البواقي .  -3

 توفيق النموذج األدنى مباشرة.  -4

 توفيق النموذج األعلى مباشرة.  -5

: من  التنبؤ  النهائي  الهدف  عادة  وهو  جينكنز  و  بوكس  منهجية  مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  تحليل التنبؤ 

السالسل الزمنية وال يمكن االنتقال إلى هذه المرحلة إال بعد أن يجتاز النموذج المبدئي كافة الفحوص واالختبارات  

واالختبارات   الفحوص  هذه  المبدئي  النموذج  يجتاز  لم  فإذا  السابق،  المبحث  في  تقديمها  سبق  التي  التشخيصية 

المرحلة األولى ) م إلى  العودة  فإنه يجب  الجزئي  بكفاءة  الذاتي والذاتي  دالتي االرتباط  التعرف ( و قراءة   رحلة 

بتمهل وإمعان و اختيار نموذج مبدئي ثاني، فإذا اجتاز هذا النموذج الثاني كافة الفحوص واالختبارات التشخيصية  

ذج ثالث و تتكرر ننتقل إلى مرحلة التنبؤ، و إذا لم يجتازها بكفاءة نعود مرة أخرى إلى المرحلة األولى الختيار نمو 

 (.  2005،هذه العملية حتى نحصل على نموذج يجتاز كل الفحوص و االختبارات بكفاءة )شعراوي 

 

 

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): September 2022      (2( العدد)12المجلد)  2022 سبتمبر                                             

                                                                                             

131 
 

 . تحليل البيانات ومناقشة النتائج :9

المتسلسلة الزمنية هو رسمها بما يعرف إن أولى الخطوات التي تتبع لوصف أو تحليل  إستقرار السلسلة وسكونها:  

 الرسم الزمني .

 
 spss: من إعداد الباحث بإستخدام المصدر

 ( يمثل رسم السلسلة الزمنية1شكل رقم )

 ( يالحظ أن السلسلة الزمنية تمثل سلسلة غير ساكنة 1من الشكل ) 

 
 spss: من إعداد الباحث بإستخدام المصدر

 ( يمثل رسم السلسلة الزمنية بعد الفرق األول 2شكل رقم )

 ( يالحظ أن السلسلة الزمنية بعد الفرق األول تمثل سلسلة زمنية ساكنة. 2من الشكل ) 
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 ( : نتائج إختبارات جذور الوحدة للسلسلة 1جدول )

 القيمة الحرجة  ADF المستوى 

1% 5% 10 % 

 2.568- 2.865- 3.439- 24.58- المستوى العام 

 Eviewsالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام 

( نتائج إختبار جذور الوحدة للسلسلة محل الدراسة ، ويتضح من الجدول أن السلسلة الزمنية 1يوضج الجدول رقم ) 

أكبر من القيم المجدولة )الحرجة(    ADFوفقًا إلختبار    tساكنة في مستواها ، حيث نجد أن القيم المقدرة إلحصاء  

 % . 10% و 5% ، 1ند مستوى داللة في قيمتها المطلقة ، مما يعني أنها معنوية إحصائيًا ع

التعرف: للتحليل  مرحلة  المالئم  النموذج  أن  الجزئي  واإلرتباط  الذاتي  اإلرتباط  دالتي  نمط  دراسة  من  لنا  تبين 

الذاتي الجزئي يتنازل هندسيًا بعد أبطأ واحدة  إن معامل اإلرتباط    ARIMA(1,1,1)هو وذلك الن دالة اإلرتباط 

 . (5%ة األولى ، وذلك عند مستوى معنوية )الجزئي يتنازل بعد الفتر 

 
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام 
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 ( دالة اإلرتباط الذاتي للسلسلة 3شكل )

 
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

 ط الذاتي الجزئي للسلسة (: دالة اإلرتبا4شكل )

 تقدير معالم النموذج :
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    ARIMA(1,1,0)( نموذج2جدول )

ARIMA Model Parameters 

 Estima

te 

SE T Sig. 

-اإلنتاجية

Model_1 
 اإلنتاجية 

No 

Transformation 

Constant 
292.2

08 

5037.3

13 

.058 .954 

AR 
Lag 

1 

-.442 .033 -

13.276 

.000 

Difference 1    

   spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

( الجدول  األول2يالحظ من  الفرق  بعد  الدرجة األولى  الذاتي من  اإلنحدار  تختلف   )1ɵ  (0.442=( أن معلمة 

 % وهذا يدل على أن النموذج ككل معنوي. 5% ، 1معنويًا عن الصفر عند مستوى معنوية 

 
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 
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 ARIMA(1,1,0)( : البواقي لنموذج 5الشكل )

    ARIMA(0,1,1)( نموذج3جدول )

ARIMA Model Parameters 

 Estimat

e 

SE T Sig. 

-اإلنتاجية

Model_1 

اإلنتا 

 جية

No 

Transformation 

Constant 
-

36.930 

28.52

3 

-1.295 .196 

Difference 1    

MA 
Lag 

1 

1.000 .163 6.136 .000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

)يالجظ   الجدول  األول3من  الفرق  بعد  األولى  الدرجة  من  المتحركة  المتوسطات  معلمة  أن   )=1.000) 1Φ( 

 . % وهذا يدل على أن النموذج ككل معنوي 5% ، 1تختلف معنويًا عن الصفر عند مستوى معنوية 

. 
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 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

 ARIMA(0,1,1)(: البواقي لنموذج 6شكل )

    ARIMA(1,1,1)( نموذج4جدول )

ARIMA Model Parameters 

 Estimat

e 

SE T Sig. 

-اإلنتاجية

Model_1 
 اإلنتاجية

No 

Transformation 

Constant 
-

38.589 

31.525 -

1.224 

.221 

AR 
Lag 

1 

.090 .037 2.423 .016 

Difference 1    

MA 
Lag 

1 

.999 .020 49.85

0 

.000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 
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تختلف معنويًا   (0.901ɵ=( أن معلمة اإلنحدار الذاتي من الدرجة األولى بعد الفرق األول )4)يالحظ من الجدول  

معنوية   مستوى  عند   ، الصفر  ،1عن  األولي  %5  الدرجة  من  المتحركة   المتوسطات  معلمة  أن  وايضًا   %

(=0.9991Φ)  .تختلف معنويًا عن الصفر وهذا يدل على أن النموذج ككل معنوي 

 
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

    ARIMA(1,1,1)( : البواقي لنموذج 7شكل )

    ARIMA(0,1,2)( نموذج5جدول )
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ARIMA Model Parameters 

 Estim

ate 

SE T Sig. 

-اإلنتاجية

Model_1 
 اإلنتاجية 

No 

Transformation 

Constant 

-

36.87

4 

35.87

2 

-

1.028 

.304 

Difference 1    

MA 

Lag 

1 

.841 .037 22.78

4 

.000 

Lag 

2 

.156 .036 4.285 .000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

 ( الجدول  األولى ) 5يالحظ من  الدرجة  المتحركة من  المتوسطات  أن معلمة   )=0.8411Φ)  تختلف معنويًا عن

 (0.1562Φ=% وأيضًا أن معلمة المتوسطات المتحركة من الدرجة الثانية )5% ،1الصفر ، عند مستوى معنوية  

 ر وهذا يدل أن النموذج ككل معنوي. تختلف معنويًا عن الصف 

 
 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 
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 ARIMA (0,1,2)( : البواقي لنموذج 8شكل )

: النموذج  تشخيص  التحليل  مرحلة  مراحل  أهم  من  المرحلة  هذه  النماذج تعد  مالئمة  من  التحقق  فيها  يتم  حيث 

 المقترحة ، وذلك بتحليل البواقي لهذه النماذج.

 فحص جودة توفيق النماذج : 

 ARIMA (1,1,0) Ljung- Box test( : نتائج 6جدول )

Model Ljung-Box Q(18) Number of Outliers 

Statistics DF Sig. 

 Model_1 101.076 17       .000         0-اإلنتاجية

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

% مما يعني وجود إرتباط ذاتي بين األخطاء  5أقل من مستوى المعنوية Sig ( أن قيمة 6يالحظ من نتائج جدول )

 وهذا يدل على عدم مالئمة النموذج للبيانات موضوع الدراسة . 

 ARIMA (0,1,1) Ljung- Box test( : نتائج 7جدول )

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

% مما يعني وجود إرتباط ذاتي بين األخطاء  5من مستوى المعنوية أقل Sig ( أن قيمة 7يالحظ من نتائج جدول )

 وهذا يدل على عدم مالئمة النموذج للبيانات موضوع الدراسة . 

 ARIMA (1,1,1) Ljung- Box test( : نتائج 8جدول )

Model Ljung-Box Q(18) Number of Outliers 

Statistic

s 

DF Sig. 

 Model_1 29.835 17       .028          0-اإلنتاجية
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 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

% مما يعني عدم وجود إرتباط ذاتي بين 5من مستوى المعنوية  أكبر  Sig أن قيمة    (8يالحظ من نتائج جدول )

 األخطاء وهذا يدل على مالئمة النموذج للبيانات موضوع الدراسة .

 ARIMA (0,1,2) Ljung- Box test( : نتائج 9جدول )

Model Ljung-Box Q(18) Number of Outliers 

Statistic

s 

DF Sig. 

 Model_1 23.646 16       .098          0-اإلنتاجية

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

% مما يعني عدم وجود إرتباط ذاتي بين 5من مستوى المعنوية  أكبر  Sig ( أن قيمة  9يالحظ من نتائج جدول )

 األخطاء وهذا يدل على مالئمة النموذج للبيانات موضوع الدراسة .

 ( : إختبارات الدقة التنبؤية للنماذج 10جدول )

نموذج   اإلختبار 

ARIMA(1,1,0) 

نموذج  

ARIMA(0,1,1) 

نموذج  

ARIMA(1,1,1) 

نموذج  

ARIMA(0,1,2) 

RMSE 196211.209 162593.438 162092.286 162480.629 

MAPE 184.408 180.213 177.855 176.889 

MAE 143560.805 118721.723 118082.533 118526.494 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

Model Ljung-Box Q(18) Number of Outliers 

Statistic

s 

DF Sig. 

 Model_1 21.779 16       .150         0-اإلنتاجية
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حقق دقة تنبؤية أفضل    ARIMA(1,1,1)( نالحظ أن نموذج  10معايير الدقة التنبؤية في الجدول )وبالنظر إلى  

 بقية النماذج  من

يعد التنبؤ من األهداف ألي دراسة تختص بتحليل السالسل الزمنية ، وفي الدراسة الحالية نركز على  مرحلة التنبؤ :

 م تشملها السلسلة األصلية. م والتي ل2012التنبؤ باأليام  من الشهر األول لسنة 

للتنبؤ وذلك    ARIMA (1,1,1)وباإلنتهاء من مراحل تشخيص النماذج تم التوصل إلى أنه يمكن إستخدام نموذج  

المتنبأ  القيم  يوضح  التالي  والجدول  إحصائيًا  جيدة  بدرجة  للنموذج والتشخيص  المعالم  إختبارات  إلجتيازها مرحلة 

 بها. 

المتنبأ بها للسلسلة شركة دال لألغذية المحدودة من والية الخرطوم لمصنع الكوكاكوال   ( يوضح القيم11من جدول )

م حيث أن القيم المتنبأ بها متناسقة وقريبة من  2012لعينة خط إنتاج المصنع لفترة إنتاج الشهر األول من عام  

 القيم الحقيقية مما يعني أن القيم المتنبأ بها جيدة. 

 ( القيم المتنبأ بها 11)جدول 

 القيم الحقيقية اإلنتاجية  اليوم

 80640.00 236158.52 م 1/1/2012

 210240.00 206072.17 م 2/1/2012

 116928.00 203324.31 م 3/1/2012

 207360.00 203041.44 م 4/1/2012

 109440.00 202980.82 م 5/1/2012

 359784.00 202940.25 م 6/1/2012

 202680.00 202901.48 م 7/1/2012

 20224.00 202862.87 م 8/1/2012

 379296.00 202824.28 م 9/1/2012

 13096.00 202785.70 م 2012/ 10/1
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 639360.00 202747.11 م 2012/ 11/1

 70000.00 202708.52 م 2012/ 12/1

 551416.00 202669.93 م 2012/ 13/1

 377280.00 202631.34 م 2012/ 14/1

 41472.00 202592.75 م 2012/ 15/1

 124416.00 202554.16 م 2012/ 16/1

 8832.00 202515.57 م 2012/ 17/1

 6240.00 202476.99 م 2012/ 18/1

 120000.00 202438.40 م 2012/ 19/1

 500920.00 202399.81 م 2012/ 20/1

 60750.00 202361.22 م 2012/ 21/1

 588852.00 202322.63 م 2012/ 22/1

 70000.00 202284.04 م 2012/ 23/1

 147840.00 202245.45 م 2012/ 24/1

 165888.00 202206.87 م 2012/ 25/1

 381888.00 202168.28 م 2012/ 26/1

 757152.00 202129.69 م 2012/ 27/1

 201600.00 202091.10 م 2012/ 28/1

 631136.00 202052.51 م 2012/ 29/1

 454050.00 202013.92 م 2012/ 30/1

 350904.00 201975.33 م 2012/ 31/1

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 
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 . النتائج :10

 تتمثل أهم نتائج الدراسة في اآلتي :

لبيانات   .1 الزمنية  اليومي  السلسلة  المحدودة  اإلنتاج  الغذائية  للصناعات  دال  كوكاكوال   –لشركة 

 سلسلة غير مستقرة ولكن بعد أخذ الفرق األول أصبحت مستقرة . 

  –النموذج األحصائي المالئم لسلسلة اإلنتاج اليومي لشركة دال للصناعات الغذائية المحدودة   .2

 .  ARIMA (1,1,1)كوكاكوال هو نموذج أريما 

 إن النموذج الذي تم التوصل إليه ذو كفاءة عالية ويمكن اإلعتماد عليه .  .3

 م . 2012كمية اإلنتاج تزيد مع مرورالزمن حتى عام  .4

 التوصيات :. 11

 تتمثل أهم توصيات الدراسة في اآلتي :

كوال هو نموذج كوكا  –النموذج اإلحصائي المالئم لسلسلة اإلنتاج اليومي لشركة دال للصناعات الغذائية المحدودة   .1

 .  ARIMA (1,1,1)أريما 

 إن النموذج الذي تم التوصل إليه ذو كفاءة عالية ويمكن اإلعتماد عليه وبالتالي يوصى باستخدامه.  .2

 واالستراتيجيات لمقابلة هذه الزيادات . كمية اإلنتاج تزيد مع مرور الزمن وبالتالي علي الشركة وضع الخطط  .3

 تصدير الفائض من اإلنتاج  إلي الواليات األخرى أو دول الجوار.  .4
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 قائمة المراجع :  .12

 أواًل المراجع العربية : 

م(. الخصائص االقتصادية لصناعة المشروبات الغازية في المملكة  2019التركي ، د.هدى بنت منصور حوليات ) .1

 (. 7( العدد )47العربية السعودية اداب عين شمس، المجلد ) 

 م(. المختصر المفيد عن السالسل الزمنية2019السنجاري ، عدنان مصطفى حسين ) .2

جنكيز والمنطق المضبب في التنبؤ والسيطرة على    –خدام طريقة بوكس  م(. است2012مصطفى ، مثنية عبد هللا ) .3

 (. 22السالسل الزمنية ، المجلة العراقية للعلوم االحصائية )

4. ( مهند  أروى  مجيد،  و  حسين   علي   ، )2017جابر  للفترة  بغداد  مدينة  في  الحرارة  درجات  تحليل  -2015م(. 

 سية. م( باستخدام السالسل الزمنية . جامعة القاد2016

5. ( د. عبدهللا   ، الزمنية جامعة غزة 2009الهيل  السالسل  في  الشاذة  القيم  المحاكاة الكتشاف  اسلوب  استخدام  م(. 

 (32) 100فلسطين تنمية الرافدين 

6.  ( الكريم  عبد  .م سعدية  ،م  باألورام 2012طعمه  المصابين  باعداد  للتنبؤ  الزمنية  السالسل  تحليل  استخدام   . م( 

 (.8( العدد ) 4ألنبار، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد ) الخبيثة في محافظة ا

م(. مقدمة في التحليل الحديث للسالسل الزمنية .المملكة العربية السعودية ،  2005شعرواي ، سمير مصطفى ) .7

 جدة ، مركز النشر العلمي . 
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