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 السلخص
الهدد م  ددب الهوددح يددا سوملددل الية ددل الا  مددج ة  ددس  اج   هزمددج بددا      ل   ددا لمس  دد        

ةعدد ا الابدد بلب ةاددون  اي بدد   ددي بم لددج ةللددسب المل مددج  جام يبددج عدد ن بادد      سم ددج  دد  ال اددا   
   سا د  ال أدا الاأمد  ال يد ي    شدو بلا د   الامسوح ة  س  اج   شوات  سا د  ال أدا الاأمد 

(BIC) ,    س لب أ  ال اا   األ ثل يا بااARIMA(0,1,1)   حلح ابد  سزد  ة  وحمدج ال ود
 02/12/2020  السشدد م  ةيددهالج,  عممدد  سددم ا ددس  ا    ددي الس  دد  ةدد للمم الايددسم ممج لم سددون  ددب

 . 31/12/2020الى

,  سا   ال أا الاأم ,  سا   الية ل الا  مج, با    با       ا :حيةسفاتالكلسات ال
 ال أا الاأم  ال ي ي,   شو بلا   .

 

 مقدمة  .1
سع   لو   ت  اي ب   بلمج   لون  ب ال لو   ت السي سي ب اعسةالت سس اع       

-MERS) بلب الا  ج  أ وان أكثو  خ  ج,  ثل  سةة دج الشدوا األ  د  الس  يدمج

mailto:mohamohalargt@gmail.com
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Cov)  مم ) د ي   سةة دج االلسهد ا الويدال الود ا الداخ ((SARS-Cov). اثدل  
 دةلج   دد ن لدم ليد   سو دد ي  لد ر الهشدو  (New Cov)  لو    اي ب  الايدسز 

 . ب ق ل
ي,   ع دددي  لدددو أبهددد  س سمدددل بدددلب الولاابددد ت  ددد ة لةاابصمددددج الاةبذ  سعددد   لو  ددد ت  اي بددد  حة
ددددما اال سمبددددد  ات الايسفمرددددج إلددددى أ ا  لدددددو    اي بدددد  الايددددد ب   الهشددددو,  سا ا

 ددج االلسهدد ا الويددال الودد ا الدداخمم ) دد ي ن قدد  ابسمددل  ددب  دد  بلو الاجدد ا إلددى لاسةة 
الهشددو, بل ادد  ابسمددل  لددو    اي بدد  الايدد ب لاسةة ددج الشددوا األ  دد  الس  يددمج  ددب 
الزادد ا الاحلدد ن اليدد  ج إلددى الهشددو,    سشددو الع ددد   ددب  لو  دد ت  اي بدد  الاعو  ددج 

 .بلب الولااب ت,  لم سبلب الهشو ةع 
دد  س  يددمج  الواددى  اليددع ا  فددل  الدد      سشددال األعددوان الشدد يعج لمعدد  ر أعوافس

  ددعاج ت  ددي السدد   ,   ددي الودد الت األكثددو  خ  ددج, قدد  سيدد ب العدد  ر االلسهدد ا 
 .الويال,   سةة ج االلسه ا الويال الو ا الاخمم,  ال شل ال مال,  حسى الا  ن

: غيددددل اللدددد دب ة بس دددد ج,  سشددددال السا ددددم ت الااحدددد ن لماق لددددج  ددددب ابسشدددد ي العدددد  ر 
ا, ة  فد  ج   سغأمج ال م  األبف ع   اليدع ا  العأد ,  يهدي الموداج  ال دمً  لد س
إلددى سز ددب    لأددج أل شدد   س دد   عممدد  أعددوان ا  دد ةج ةاددون س  يددي,  ثددل 

 .[1]اليع ا  العأ 
  ع   ون  اي ب   ي الاقا الو فو  ب أكثو األ وان ابسش ياس  دي العد لم أ اد   

الاسم ج      ال   ي, حلح ا  أعد اا الابد بلب بهداا الادون سساادد ,  جيد ب خأداين 
يدداا الاددون   مفمددج الس  دد  ةاعدد اا الابدد بلب ةدد   ج دد   باددا    م  ددي لدد ,  اددب ي دد  

  ا دس  اج أحد  األ د للب الاسم  دج  دي    ت   ون يداا الهودح الدال  د   الهد م   د
سوملل اليميمج الا  مج  الاساثمدج ةا هزمدج بدا      ل   دا لمس  د  ةاعد اا الابد بلب 
ةاددون  اي بدد   دددي بم لددج ةللددسب المل مدددج   لددو  دددب خددةا  ودد  عددد ا  ددب ال اددد    
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 اخسمددد ي أ ردددل بادددا    دددب بدددلب يدددال ال اددد    لساثلدددل اليميدددمج اللا مدددج لم سدددون  دددب 
 ج.01/12/2020إلى  1/9/2020

 

 مذكلة البحث .2
إ  عاممددج الس  دد   ددي الية ددل الا  مددج سسددارو ةشددال  ه شددو ة خسمدد ي ال اددا         

الا   دددب ل م بددد ت اليميدددمج الا  مدددج  قددد  سسدددارو اقدددج الس  ددد  ةوزدددم  شددد ي اسه , لدددالو 
 ساواي  شامج الهوح  ي السي ؤا اآلسي:

ن الاسع ان  ي الس    ARIMAبا    )  ثل  األكثو اقج  ب بلب   يا ال اا   األ
 ؟ةع ا الاب بلب ةاون  اي ب   ي بم لج ةللسب المل مج

 

 أهسية البحث .3

س اب أيامج ياا الهودح  دي ابد  دس دا   دب  د ب لب: سأ ممدي   حبد يي,  ادب       
الز بددب السأ ممددي  ددء  ب دد   باددا   لمس  دد  ةعدد ا الابدد بلب ةاددون  اي بدد   ددي بم لددج 

المل مددددج لومدددد  ال ثلددددو  ددددب ال اايدددد  لدددداةاين البددددوج المل مددددج الاساثمددددج  ددددي إ دددد اا  ةللددددسب
أ ددو ا المددواي ةاعما دد ت  يددسم ممج عددب يدداا الاددون ,   دد  دسوسددب عمددى  لددو  ددب 
خأدد  حيددب ال سدد يو الاساقعددج لااا هددج يددال الز يوددج, ا دد  الز بددب ا حبدد يي,  ددء  

للب ح دثدددج    س دددون لمس  ددد  ا دددس  اج السوملدددل ا حبددد يي الاعساددد  عمدددى باددد     أ ددد 
 ة ليميج الا  مج  ثل   هزمج با      ل   ا لزعل ال اا   الايس  ج أكثو اقج.

 

 أهداف البحث .4

ده م ياا الهوح إلى الس    ةع ا الاب بلب ةاون  اي ب   ي بم لج ةللسب       
المل مج ة  س  اج   هزمج با      ل   ا  اخسم ي أ رل باا    الام يبج عمى 

       شوات  سا   ال أا الاأم    سا   ال أا الاأم  ال ي ي  جلا   .أ
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 فرضيات البحث .5

 ي  ك  وفلسلب أ   لسلب  ي ياا الهوح يا :        
 سشه   أع اا الاب بلب ةاون  اي ب   ي بم لج ةللسب المل مجال وفمج األ لى: إ  

 .ايس  ع   ي ال سون الم ا ج
 سشه  أع اا الاب بلب ةاون  اي ب   ي بم لج ةللسب المل مج إ  ال وفمج الث بمج : 

 .اب   ف   ي ال سون الم ا ج
 مشهج البحث .6

 دي يدداا الهودح سددم ا ددس  اج الد هو ا حبدد يي الا دد ي  السوملمدي حلددح  ددلسم       
 د لا هو السوملمدي ا ددس  اج   هزمدج بددا      ل   دا ة  ددس  اج ال وبد  و ا حبدد يي 

SPSS. 
 

 الدابقةالدراسات  .7

لمس  د  ة لية دل     ل   دا س   لا الع د   ب ال يا  ت الي ةمج   هزمج بدا       
ا ددددددددددددس  اج   هزلددددددج سددددي يدددد  ا الددددى ال ,[2] ا ددددا علل شدددد ال ايا ددددج   هدددد ج الا  مدددد

ن 2020-2011با ددددددد     ل   دا لمس  دددد  ةءبسددد   الماددد   دي البدلب خدةا ال سدون )
  شددو  عمددى ة العسادد ا ARIMA (0,2,1)الددى ال اددا   اال ثددل  يددا  ا سا ددم

ا  ي د ك سمد يا بدلب اللدمم  ت      (BIC)   شو بلا    (AIC) أك كي   عما  ت
 البلب  ي الما  ابس    ي ة لا  ان ع ج با    اا الى الولملمج  السم دو ج ة  ف  ج

بددا        هزمددج ا ددس  ج   لهدد  سددم ,[3] بلدد ا  إ ددا علل ,   لدد ااحادد    ايا ددج
ة  ددسعا ا الية ددل  2016 – 2015 ل   ددا لمس  دد  ةا ددع ي الدد    العواقددي لعدد  ي 

الا  مدددج  دددب خدددةا اخسمددد ي ا ردددل بادددا    الام يبدددج عمدددى ا ددد     شدددوات  سا ددد  
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 ادمحم اةعددال ,  ق  دد يفدد   ايا ددج  ال أددا الاأمدد    سا دد  ال أددا الاأمدد  ال يدد ي
الددددال ا ددددس  ج أ ددددماا بددددا      ل   ددددا  ددددي سوملددددل اليميددددمج الا  مددددج لم سددددون  ,[4]
ن  الس  دد  ةاعدد اا الابدد بلب ةدد أل ياج اليددوي بمج  ددي  و ددا  بددواسج 2012-2017)

لددر ياج حلددح ا هددوت ال سدد يو ابهدد   ميددمج غلددو  يددسمون  لهدد  اسزدد ل عدد ج  سااددد   ا  
 أك كي  مى   شو  عما  تة العسا ا ع ARIMA(1,1,1)ال اا   الاةيم له  يا 

(AIC)    شددو  سا دد   وجعدد ت االخأدد   (MSE)   شددو  سا دد  ال أددا الاأمدد   
(MAE) هزمدج ا  لهد ا دس    السدي ,[5] شو ن,   ة ج  بم  شو ف  ايا ج   

 بسد يو أ هدوت  با      ل   ا لمس    ةاع اا  وفى اليوي    ي  و   ج غدان 
  دب الاس   دل الدااسي االبود اي بادا   يدا لهد  الاةيدم أ  ال ادا   ال م بد ت سوملدل
 وجعدد ت ال ددااقي   سا دد   دداي لاعمدد ي   مدد س  ARIMA(3,2,0)الث لثددج  ال ي ددج

 شدهو  س  اليدوي   ةادون الابد بلب ةاعد اا الس  د  سدم   ال اا   ياا عمى  ج العسا ا
 األ ممج. اليميمج  مم  ب قو هج الس    ج اللمم ك با ق ا سلب  ق   لي سلب

 الجانب الشظري  .8

اليميددمج الا  مددج يددي  زااعددج  ددب الاشدد ي ات أ  اللم  دد ت السددي ساخددا عمددى        
الأ مدددج ,... الددد ن عمدددى  سدددوات ة  مدددج  –اال سا عمدددج  –إحددد ر ال اايو)االقسبددد الج 

 سس ةعج ع ان    س ا   سي   ج   مد  لود  ره  ) د ج, شدهو, أ د اع, ... الد ن  ي د ك 
 -الا  مددددج سساثددددل  ددددي العاا ددددل الا س اددددج )االسزدددد ل العدددد ج عاا ددددل شدددد يعج لمية ددددل 

السغلوات الاا امجن  العاا ل الغلو   س اج )السغلوات العشاايمجن  -السغلوات ال  ي ج 
  سعس و يال العاا ل  ااب ت أ  ع   و الية ل الا  مج.

ي ات ساادددد  االيساددد ج  دددي اآل بدددج األخلدددون ةددد لس    ة لية دددل الا  مدددج ة  دددس  اج الاشددد 
الا فمج  الو لمج  ي الس     ي األ ل المبلو,   ب أيم يال الأوا الايس   ج  ي 
الس  ددد    هزمدددج بدددا      ل   دددا,  سسدددم  يدددال الا هزمدددج لم م بددد ت ةدددا  سسوددد   عدددب 
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ب يه  لما اا إلى أ رل باا     حب أقل أخأ  ,  سعس و يال الا هزمج يو مج 
 .[5] ية ل الا  مج ع لج  ي حل الع د   ب  ش كل سوملل ال

 Stabilityالدكهن  1.8
لعس ددو اليدداا   ددب الا دد ممم اله  ددج  ددي سوملددل الية ددل الا  مددج ,  ددة لااددب       

 ددي سوملددل الية ددل الا  مددج إال إ ا   بددا  سأ لدد   واحددل   هزمددج بددا      ل   ددا
اليميدمج الا  مدج  وددل ال يا دج  دد ك ج حلدح أ  أ ا ا سددوان ددسم اخسهدد يل يدا السومدد  

  ع دي  داا  اليميدمج الا  مدج أ  س دا  ال بد ي  ا حبد يمج   ب  اا  اليميمج
لهددد  ر بسدددج ع دددو الدددا ب ال سسغلدددو ة  ةاحدددج إلدددى ا  ددد ج أ  إلدددى ال مدددف أل عددد ا  دددب 

اح ات الا  مج  يال ال ب ي  ا حب يمج لااب    ه  ةشال          ل عب ال
يو ددد  االدددج الساة ددد  السواكادددي  جشدددال  ايدددي عدددب يو ددد  ةعدددً الا شدددوات اله  دددج 
 أياهددد  الساقددد   السهددد دب  السغددد دو لدددالو ل دددوا العماددد   بدددلب بددداعلب  دددب اليددداا  ياددد  

 .[2]الياا  الرعمف  الياا  الس ج
 Full Stabilityم الدكهن التا 1.1.8

لمدد ا أ  اليميددمج الا  مددج         ,...2,1,0, tYt   إ ا   بددا  دد ك ج  ددااب  س  دد
),,...,(لماسغلدددواتاالدددج الساة ددد  الاشدددسو ج  21 nYYY يدددي ب يددده  االدددج الساة ددد  الاشدددسو ج

),,...,( لماسغلوات 21 hnhh YYY    ألل  زان ة  مجhn ,0  [2]. 
 Weak Stabilityالدكهن الزعيف  2.1.8
لمدد ا أ  اليميددمج الا  مددج        ,...2,1,0, tYt  دد ك ج ةدد لاع ى الرددعمف إ ا 

 سومما الشو ط اآلسمج:
  الساق  أ   سا   العاممجt  ال لعسا  عمى الا بt    أل أ 

    )1.8(,...2,1,0,)(  tYE tt   
  2السه دب

t ال لعسا  عمى الا ب t   أل أ 
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)2.8(,...2,1,0),0()(2  tYV tt   
  السغ دو بلب أل  سغلو ب لعسا   م  عمى ال زان الا  مج السي س بل بل ها : 

)3.8(,...2,1,0,,...2,1,0),(),(  ktkYYCov ktt    [2]. 
 الجزئي: والذاتي الذاتي االرتباط دالتي 2.8

 Autocorrelation Function( ACFالذاتي ) االرتباط دالة 1.2.1
إ    هاج ا يسه ط بلب الاسغلوات  ع  ل   اا عةقج بلب الاسغلوات الاسيميمج       

 ددددي اليميددددمج الا  مددددج , تممدددد ا إ  الاسغلددددوات أ  الاشدددد ي ات  وسهأددددج تمادددد  بل هدددد  , 
  tYبدلب اللدمم الاشد ي ن قان العةقج )ا يسه طن  k   لم   ع  ل االيسه ط الااسي

ktY 
 دددب الاشددد ي ات أ  بدددلب الاسغلدددوات العشددداايمج ,  دددء ا   بدددا الاسغلدددوات سسغلدددو  

ب    ا سز ل أل ة د ان )أ  بمبد  ن  دي أحد  الاسغلدوات أ  ةعرده  سد ال ة د ان )أ  
+ن , أ د  إ ا 1 ا ب  أعمى اي دج لد  ) بمب  ن  ي اآلخو تمم ا ع  يا إ  ا يسه ط

ك با الاسغلوات سسغلو ةءسز ل  ع ك   ا  ان أح  الاسغلوات )أ  بمبد ب ن سد ال إلدى 
بمب   )أ  ة  انن  ي اللمم األخور ,   مد ا ع  يدا إ  ا يسهد ط  د لب  أعمدى اي دج 

 ا  دد   إPerfect) ن ,   عدد  ا يسهدد ط بددلب  سغلددو ب أ  أكثددو إيسه يدد س س  دد س )-1لدد  )
 السغلو  ي أح يا   س   ب    السغلو  ي الاسغلوات األخور.

 ي الية ل الا  مج غلو العشاايمج لاا  ي  لو ع ان إيسه ط بلب اللمم الاسس ةعج  ي 
 kاليميددمج الا  مددج ,  األاان الا لدد ن للمدد   يدداا السددارلو يددا  ع  ددل ا يسهدد ط الددااسي

),(ا يسهدد ط الددااسي ددء ا  دد    ع  ددل  ktt YY  لعسادد  عمددى الددا بt ع دد  السدداخلو k ,
 ي : ل ا يسه ط الااسي  ماا   ا  دم ء   ع 
)4.8(

)()(),(
),(

ktt YY

kttktt

ktt

YEYEYYE
YY











  



فٟ ِذ٠ٕح ص١ٌرٓ ا١ٌٍث١ح اٌرٕثؤ تأػذاد ِشضٝ وٛسٚٔا تاعرخذاَ ِٕٙج١ح تٛوظ ٚ ج١ٕىٕض  

 

8 

 انعهوو األساسيت وانتطبيميت: يجهت انجايعت األسًشيت

Journal of Alasmarya University: Basic and Applied Sciences 

 White Noise Modelأ د  إ ا إ سوفد   إ  ال ادا   يدا بادا   سغلدوات عشداايمج 
 دماا   k االدج سهد دب  شدسوك  2 سه دب  السي له   سا   tYلميميمج الا  مج 

  ا  لاسي : k  ع  ل ا يسه ط الااسي
 [5])5.8(

0

k




 k

 

 الذاتي الجزئي  دالة اإلرتباط  2.2.8
(PACF)  Partial Autocorrelation Function      

العةقدددج بدددلب  دددمم  سس لمدددج لاسغلدددو  ددد   PACFساثدددل االدددج ا يسهددد ط الزايدددي         
خدددةا  سدددوسلب ة  لسدددلب   سم سدددلب ,  ددد  إ سدددوان رهددد ت الاسغلدددوات األخدددور ,   و دددا 

ل الدددج ا يسهددد ط الدددااسي الزايدددي ةددد لو ا
kk اع  دددل ا يسهددد ط الزايدددي بدددلب tY  ktY  

أ   tاألخددور السددي سمدد  بددلب ال سددوسلب  tYلشددلو إلددى ا يسهدد ط بل هادد   دد  إ ددسهع ا  ددمم
   . 

ا يسهددد ط الدددااسي الزايدددي   اادددب  دددم غج الاع الدددج الو  فدددمج لاع  دددل 
kk  دددب االدددج 

 :   ا  لاسي kا يسه ط الااسي 
111    
111    

)6.8(
1

11

1

1

21

1

22







   

1

1

1

1

1

12

11

21

312

21

11

33













           [6] 
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 الزمشية الدالسل لتحليل Box & Jenkins و جيشكشز بهكس نساذج 3.8
  AR(P)    Autoregressive Modelنسهذج اإلنحدار الذاتي   1.3.8
  الدج  دي الاشد ي ات الا فدمج لد     tY  ي ياا ال اا   لع و عب الاسغلدو       

   لس لي: 1tYالاسغلو الس ة   
)7.8(...2211 tptPttt YYYY   

 
إلدددددى يسهدددددج االبوددددد اي  Pإلدددددى  عددددد  ةت االبوددددد اي الدددددااسي,  الو دددددا iحلدددددح سشدددددلو
ن السددي ل سددون أ  White Noise هددي ساثددل السغلددوات العشدداايمج ) tالددااسي,ا   

  م ايلس ا   يسممج  سسه  الساة   الأ معي با   حي بي  م ايل   و  سه دب ر با 
2[7]ال اا   باا   االبو اي الااسي  ب الوسهج  ,   أم  عمى ياا P. 
 

 Moving Average Model ( MAنسهذج الستهسطات الستحركة ) 2.3.8
  الج  ي  مم حد  ال أدا اليد ةمج  tY ي ياا ال اا   لع و عب الاسغلو الس ة        
 :ك لس لي

)8.8(...11 qtqtttY     
إلدى يسهدج الاسا دأ ت  qإلى  ع  ةت الاسا أ ت الاسوو دج,  سشدلو iحلح سشلو

 هددي سع ددو عددب اللددمم الا فددمج لودد  ال أددا,   أمدد  عمددى يدداا  itالاسوو ددج , أ دد  
 .q [7] ال اا   باا   الاسا أ ت الاسوو ج  ب الوسهج

  Mixed Models  ARMA(p,q)  السختلطة الشساذج 3.3.8
  AR(p)   MA(q) يا باا   لزا  بلب ال اا  لب الي ةملب حلح دسم ا و       

 :ك لس لي  ARMA(p,q)  لموباا عمى باا  
)9.8(...... 1111 qtqttttptPtt YYYY    
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  ياى ياا ال اا   ب اا   االبو اي الااسي  الاسا أ ت الاسوو ج الا سم    ش ي 
 tY  شدددسوط يددداا ال ادددا   أ  س دددا  اليميدددمج األ دددممج  ARMA(p,q)إلمددد  ةددد لو ا 

 .[7] الايس   ج  ي السوملل   ك ج
 نساذج االنحدار الذاتي والستهسطات الستحركة التكاملية 4.3.8

Autoregressive Integrated Moving Average Models (ARIMA) 
ا دس  ا  س ع د    س دا   الا  مدج الية دل باد    أكثدو ARIMAبا     سعس و       

غلدددو  ددد ك ج حلدددح ددددسم سوا مهددد  إلدددى  ددد ك ج  دددب خدددةا اخدددا  tYاليميدددمج األ دددممج 
 إلى باا   ARMA(p,q)   ي يال الو لج دسواا ال اا    ب باا   (d)ال و ا 

.ARIMA(p,d,q)  
  جيشكشز:مراحل مشهجية بهكس و   4.8

 دددب أيجعدددج  واحدددل ييميدددمج ددددسم  دددب خةلهددد     هزمدددج بدددا     ل   دددا سس دددا        
الا دددداا إلددددى ال اددددا   األ ثددددل لمس  دددد  ة ليميددددمج الا  مددددج  وددددل االيسادددد ج  سددددسم   

 :ك لس لي
  Identification:    مرحلة التعرف  أوال:

سعس و  وحمج السعوم  ب أيم  واحل ال اا   حلح دسم  ب خةله  سو د  يسب       
 وحمج السعوم ة لسوم   ب  داا  اليميدمج الا  مدج  دب , حلح س  أ  q,d,pال اا   

خددةا الساكدد   ددب سددا و شددو ط اليدداا , حلددح لااددب السومدد   ددب اليدداا  بم بمدد   ددب 
 خددةا الو ددم ال مدد بي ل ددل  ددب اليميددمج األ ددممج  االددج االيسهدد ط الددااسي لميميددمج

(ACF)  االددج االيسهدد ط الددااسي الزايددي ( (PACF جعدد  الوبدداا عمددى اليميددمج 
عدد ا ال ددو ا الةة ددج لسيددالب  d لا  مددج اليدد ك ج دددسم سو ددد  يسددب ال اددا  , حلددحا

اليميددمج,  ج دد  ا عمددى عدد ا  عدد  ةت االيسهدد ط الددااسي السددي س سمددف عددب البدد و دددسم 
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,  ج دد   عمددى عدد ا  عدد  ةت االيسهدد ط الددااسي الزايددي السددي س سمددف عددب  qسو ددد 
 .p [4]  الب و دسم سو د

  Estimation مرحلة التقدير ثانيا:
ةع  االبسه    ب  وحمدج السعدوم عمدى ال ادا   الا د يي الاةيدم لم م بد ت لزدب       

سم دو  عما ت ياا ال اا   ة  دس  اج إحد ر الأدوا الاعو  دج  دي ب و دج ا حبد  , 
,   ددي يددال الاوحمددج عدد ان دددسم الاوجعدد ت البددغور  ا  ادد   األع ددم أياهدد  يو مسددي 

ددددسم الام يبدددج بل هددد ,  عددد ان س دددا   عددد لم ال ادددا   الزلددد   سمددد دو عددد ن باددد     سم يجدددج
الامدد ين  ع ا ددج   ددالو لااددب الام يبددج  ددب خددةا  زادداع  وجعدد ت ال ددااقي  المدد   

ة  فدد  ج إلددى  مدد دم  أخددور دددسم ا ددس  ا ه  للمدد   اقددج ال اددا    لزدداان ال اددا  
 . [4]لمام يبج بلب ال ا   

  Diagnostic :مرحلة التذخيص ثالثا:
ةع  السعوم عمى ال اا   الا  يي  سم دو  ع لا  ساسي  وحمج السش م   يي       

السومددد   دددب  ددد ر  ةيادددج ال ادددا      ا بمدددج ا دددس  ا    دددي الس  ددد .  سعس دددو  وحمدددج 
السش م   ب أيم  أخأو  واحل السوملل  هي الاوحمج السي سو ا ق داا ا  ا دس  اا 

عمى إ وا  الع د   دب ال وا د ت  ال اا   ب اا   آخو.  سشسال  وحمج السش م 
   االخسهدددد يات أياهدددد : سوملددددل اليدددداا   سوملددددل االبعادددد  , سوملددددل ال ددددااقي , سا لدددد

 .[4] ال اا   األابى  األعمى  ه شون
  Forecasting :مرحلة التشبؤ رابعا:
 دددددب األيددددد ام الويميدددددمج  دددددي سوملدددددل الية دددددل الا  مدددددج يدددددا الس  ددددد  ةلماهددددد        

الايدسم ممج,  سعس ددو  وحمددج الس  د  يددي الاوحمددج الواةعددج  األخلدون  ددب  واحددل بددا     
 ل   ا, حلح أ  الس   ات الايسم ممج لميميدمج الا  مدج س دا   دوموج  ا ممدج إ ا سدم 

 .[4]  م اخسم ي باا    ممم  ا س ة  وحمج ال و   السش
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 :Evaluation Criteriaمعايير التقييم  .9
ة  دس  اج ا اا االيسهد ط الدااسي  الدااسي الزايدي  ARIMA سو دد  يسدب بادا        

اله حددح الددال لزدد  ب يدد  أ دد ج عدد ن بادد     وشددوج  ال  سعس ددو  هاددج  ددعهج داا ههدد 
س دددا   امعهددد   و افدددج, لهددداا اليددد ب سدددم  فددد  ةعدددً الاعددد دلو السدددي سيددد ع   دددي 
الا  فمج بلب ال ا    الاوشوج, حلح دسم اخسم ي ال ادا   األ ردل الدال لامدو أقدل 

 :   ب يال الاع دلو ا حب يمج بيس  ج  ماج لهال الاع دلو
 أم   سا   ال أا الا(Mean Absolute Error (MAE))  

)1.9(ˆ
1

1





n

t

tt yy
n

MAE 

  سا د  ال أدا الاأمد  ال يد ي (Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE)) 

 
)2.9(

ˆ
1

n

yyy

MAPE

n

t

ttt




 
    عم ي بلا     Bayesian Information criterion (BIC)  

)3.9()ln(ln 2 nmnBIC    
سهددددددد دب  2عددددددد ا  عددددددد لم ال ادددددددا   الامددددددد ين    mعددددددد ا الاشددددددد ي ات    nحلدددددددح 
 .[2]ال اا  

 الجانب التطبيقي .11
 البيانات: وصف  1.11

سدم الوبدداا عمدى ال م بدد ت الايدس   ج  ددي الهودح  الاسعممددج ة ليميدمج الا  مددج       
اللا مددج  عدد اا الابدد بلب ةاددون  اي بدد   ددي بم لددج ةللددسب المل مددج   لددو عددب ال سددون 

ج  الادداخا ن  ددب  ددزةت لز ددج إااين 01/12/2020إلددى  1/9/2020الا  مددج  ددب 
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ن,  سدم 1ي  افوج  ي  د  ا يقدم )أة ج  ا  وج   يوج  اي ب  ب م لج ةللسب  ا  ي
سوملدددل يددددال اليميددددمج ة  ددددس  اج   هزمددددج بددددا      ل   ددددا لما دددداا إلددددى ال اددددا   

 ج.األ رل  الس    ةع ا ح الت ا   ةج الاساقع
 

 بًشض كوسونا في بهذيت صنيتن تصابًان انحاالث ( عذد1) سلى جذول
 اٌذاالخ ا١ٌَٛ اٌذاالخ ا١ٌَٛ اٌذاالخ ا١ٌَٛ

01/09/2020 30 04/10/2020 11 06/11/2020 20 

02/09/2020 27 05/10/2020 38 07/11/2020 27 

03/09/2020 30 06/10/2020 14 08/11/2020 21 

04/09/2020 25 07/10/2020 16 09/11/2020 21 

05/09/2020 37 08/10/2020 27 10/11/2020 33 

06/09/2020 65 09/10/2020 14 11/11/2020 37 

07/09/2020 38 10/10/2020 19 12/11/2020 41 

08/09/2020 34 11/10/2020 37 13/11/2020 23 

09/09/2020 37 12/10/2020 36 14/11/2020 40 

10/09/2020 38 13/10/2020 28 15/11/2020 35 

11/09/2020 43 14/10/2020 15 16/11/2020 28 

12/09/2020 35 15/10/2020 26 17/11/2020 38 

13/09/2020 29 16/10/2020 14 18/11/2020 21 

14/09/2020 44 17/10/2020 30 19/11/2020 49 

15/09/2020 24 18/10/2020 18 20/11/2020 32 

16/09/2020 24 19/10/2020 9 21/11/2020 62 

17/09/2020 54 20/10/2020 24 22/11/2020 54 

18/09/2020 31 21/10/2020 7 23/11/2020 65 

19/09/2020 41 22/10/2020 22 24/11/2020 70 

20/09/2020 20 23/10/2020 28 25/11/2020 108 

21/09/2020 22 24/10/2020 11 26/11/2020 113 

22/09/2020 25 25/10/2020 4 27/11/2020 90 

23/09/2020 36 26/10/2020 3 28/11/2020 63 

24/09/2020 31 27/10/2020 5 29/11/2020 45 

25/09/2020 10 28/10/2020 6 30/11/2020 49 

26/09/2020 16 29/10/2020 4 01/12/2020 44 

27/09/2020 11 30/10/2020 5 02/12/2020 32 

28/09/2020 17 31/10/2020 6 03/12/2020 62 

29/09/2020 16 01/11/2020 28 04/12/2020 54 

30/09/2020 9 02/11/2020 15 05/12/2020 65 

01/10/2020 22 03/11/2020 19 06/12/2020 70 

02/10/2020 19 04/11/2020 12 

 03/10/2020 21 05/11/2020 14 
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  Identification : يشحهت انتعشف    01.2

 ِةٓ ٚرٌةه األصة١ٍح اٌغٍغةٍح عةىْٛ ِةٓ اٌرأوةذ ٠جةة اٌرؼةش  ِشدٍةح تذا٠ح فٟ      

 اٌغٍغةٍح ( أ1ِْةٓ اٌكةىً سلةُ   ٠ٚرضةخ األصة١ٍح، ٌٍغٍغةٍح اٌشعةُ اٌث١ةأٟ خةالي

ِرضا٠ةذ  ػةاَ ٌٙةا اذجةاٖ اٌض١ِٕةح إػةذاد اٌّصةات١ٓ تّةشر وٛسٚٔةا فةٟ تٍذ٠ةح ص١ٌةرٓ

 غ١ةش اٌض١ِٕةح اٌغٍغةٍح أْ ٠ؼٕةٟ ِّةا خاصحً فٟ اٌشتغ األخ١ةش ِةٓ اٌغٍغةٍح اٌض١ِٕةح،

 .عاوٕح

 

 انسهسهت األصهيت ألعذاد انًصابين بًشض كوسونا في بهذيت صنيتن( 1شكم سلى )

 ِٓ رٌه ٠ٚرضخ عاوٕح، أٔٙا فٛجذخ األص١ٍح ٌٍغٍغٍح األٌٚٝ اٌفشٚق أخز ذُ اٌغٍغٍح ٌٚرغى١ٓ

 ( اٌراٌٟ:2شىً  
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 بعذ أخذ انفشوق األونى انسهسهت األصهيت ألعذاد انًصابين بًشض كوسونا( 2شكم سلى )

ٚا٢ْ ٚتؼةةذ أْ ذةةُ ذغةةى١ٓ اٌغٍغةةٍح اٌض١ِٕةةح ٠ةةرُ دساعةةرٙا ٚذذذ٠ةةذ ّٔةةٛر  ِال ةةُ ٌٙةةا 

سعةُ داٌرةٟ االسذثةا  ِٚةٓ خةالي   SPSS, تاعةرخذاَ تشٔةاِا اٌريث١ةك اإدصةا ٟ 

 ( اٌرا١١ٌٓ:4( ٚ 3اٌزاذٟ ٚاالسذثا  اٌزاذٟ اٌجض ٟ فٟ اٌكى١ٍٓ  

 
 هسهت األصهيت( دانت االستباط انزاتي نهفشوق األونى نهس3شكم سلى )
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 ( دانت االستباط انزاتي انجضئي نهفشوق األونى نهسهسهت األصهيت 4شكم سلى )

 

تؼذ عىْٛ اٌغٍغٍح اٌض١ِٕح فٟ اٌّرٛعط ٔأذٟ تاٌخيٛج األٌٚٝ ٟٚ٘ اٌرؼش  ػٍٝ 

ٚاٌّكاس إ١ٌٙا تاٌشِض  ARإٌّٛر  اٌّثذ ٟ ِٓ خالي ذذذ٠ذ دسجح االٔذذاس اٌزاذٟ 

p  ٚدسجح اٌّرٛعياخ اٌّرذشوحMA  ٚاٌّكاس إ١ٌٙا تاٌشِضq  ًتاالػرّاد ػٍٝ شى

داٌرٟ االسذثا  اٌزاذٟ ٚاٌزاذٟ اٌجض ٟ، ٚػٕذ ِياتمح ل١ُ ِؼاِالخ االسذثا  اٌزاذٟ 

ٚاٌزاذٟ اٌجض ٟ ٌٍغٍغٍح اٌض١ِٕح تؼذ أخذ اٌفشٚق األٌٚٝ ِغ اٌغٍٛن إٌظشٞ ٌٙا 

(، أْ وال ِٓ داٌرٟ االسذثا  اٌزاذٟ ٚاٌزاذٟ اٌجض ٟ 4( ٚ 3ٔالدظ ِٓ اٌكى١ٍٓ  

 ARIMA(1,1,1)اٌفجٛج اٌض١ِٕح األٌٚٝ أٞ أْ إٌّٛر  اٌّمرشح ٘ٛ  ذٕميؼاْ تؼذ

 ِٕٗ أخشٜ لش٠ثح ّٔار  ترشش١خ ٌٚرذذ٠ذ دسجح ٘زا إٌّٛر  تكىً أدق لّٕا، 

 ت١ٕٙا ٚاخر١اس إٌّٛر  األِثً تاالػرّاد ػٍٝ ِرٛعط اٌخيأ اٌّيٍك ف١ّا ٌٍّماسٔح
د إٌرا ا وّا ٟ٘ ٚوأ (BIC)ِٚرٛعط اٌخيأ اٌّيٍك إٌغثٟ ِٚؤشش ت١ض٠اْ 

 (:2ِٛضذح فٟ اٌجذٚي سلُ  
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 انًمتشحت  ARIMAنًارج نختباساث ال( نتائج ا2جذول سلى )

Normalized BIC MAPE MAE   ال اا 
5.214 42.956 9.726 ARIMA(0,1,1) 
5.226 43.033 9.773 ARIMA(1,1,0) 
5.267 45.665 9.851 ARIMA(1,1,1) 

 

٘ٛ  ARIMA(0,1,1)ِٚٓ خالي اٌّماسٔح ت١ٓ إٌّار  اٌّمرشدح ذث١ٓ أْ إٌّٛر  

 ٍّؼا١٠ش اٌثالثح ِماسٔرا تإٌّار  األخشٜ.ٌ األفضً ٌذصٌٛٗ ػٍٝ الً ل١ّح

 

  Estimation :يشحهت انتمذيش  01.2

 ّٔٛر  تٕاء ِشادً ِٓ اٌرا١ٌح اٌخيٛج ذأذٟ إٌّٛر  ِال ّح ِٓ اٌرذمك تؼذ      

اٌزٞ ذُ اخر١اسٖ  ARIMA(0,1,1) إٌّٛر  ِؼاٌُ ذمذ٠شٟٚ٘  اٌض١ِٕح اٌغالعً

 (.3وّٕٛر  ِمرشح ٌٍغٍغٍح اٌّذسٚعح ٚوأد إٌرا ا وّا ٟ٘ ِٛضذح فٟ اٌجذٚي  

 ( تمذيشاث يعهًاث اننًورج انًمتشح3) سلى جذول

ARIMA Model Parameters 

P-Value    t   SE Coef. Type 
0.000 
0.816 

3.856 
0.233 

0.099 
0.841 

0.383 
0.196 

MA  1 
Constant 

 

ػٕةذ ِغةرٜٛ  0.05وأةد الةً ِةٓ  P-Value( أْ ل١ّةح ٠ٚ3رث١ٓ ِةٓ اٌجةذٚي سلةُ 

ٚاْ %  ِّا ٠ذي ػٍٝ أْ ذمذ٠ش ِؼٍّح إٌّٛر  ذخرٍف ِؼ٠ٕٛةا ػةٓ اٌصةفش 5ِؼ٠ٕٛح 

 ِؼادٌح إٌّٛر  اٌّمرشح ٟ٘:

)1.10(383.00.196 1 tttY  

  Diagnostic :يشحهت انتشخيص 01.2

ٟٚ٘ ِٓ أ٘ةُ اٌّشادةً اٌرةٟ ِةٓ خالٌٙةا ٠ّىةٓ اػرّةاد إٌّةٛر  اٌّمرةشح ٔٙا ١ةا       

ٌؼ١ٍّح اٌرٕثؤ األخ١شج ٠ٚؼرثش ذذ١ًٍ اٌثٛالٟ جضء أعاعٟ ِٚشدٍح ِّٙح ٌّؼشفح ِذٜ 

( اٌرةاٌٟ 5ٌٍرٕثةؤ، ِٚةٓ خةالي شةىً   ARIMA(0,1,1)صالد١ح إٌّٛر  اٌّمرشح 

اٌّىةةةةةْٛ ِةةةةةٓ داٌرةةةةةٟ االسذثةةةةةا  اٌةةةةةزاذٟ ٚاٌةةةةةزاذٟ اٌجض ةةةةةٟ ٌثةةةةةٛالٟ إٌّةةةةةٛر  

ARIMA(0,1,1) .ٟٔالدظ أْ اٌثٛالٟ ذرثغ اٌرٛص٠غ اٌيث١ؼ 
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 دانتي االستباط انزاتي واالستباط انزاتي انجضئي نهبوالي )5شكم سلى )

 

ٚاٌرٟ ذخرثش اٌرشاتط ت١ٓ ل١ُ  (Ljung-Box Q)( إدصاءج  ٠4ث١ٓ اٌجذٚي سلُ  

 ا٢ذ١ح: اٌؼ١ٕح ٚفك اٌفشض١ح

0...: 210  kH     ,           0...: 211  kH  

% ٚ٘زا ٠ؼٕٟ لثٛي فشض١ح اٌؼذَ اٌرٟ ذمٛي اْ 5اوثش ِٓ  p-valueأْ ل١ّح 

ٚتاٌراٌٟ فئْ إٌّٛر  White Noise) اٌثٛالٟ ػكٛا ١ح ِٚغرمٍح  

ARIMA(0,1,1) .إٌّٛر  إٌّاعة ٌث١أاخ اٌغٍغٍح اٌّذسٚعح ٛ٘ 
 

 (Ljung-Box)( احصاءة 4) سلى جذول                 

Ljung-Box Q(18) Model 

P-Value DF Statistics Cases-Model-1 
.875 17 10.625 

 



ػٍٟ ِفراح تٓ ػشٚط ٚدمحم ػٍٟ األسلط   
  

 

19 
 Volume (5) Issue 2 (December 2020)(      2222 ديسًبش)2( انعذد 5انًجهذ )

 Forecasting :يشحهت انتنبؤ    01.2

جٛدذٗ ٠ّىٕٕا اٌرٕثؤ ٌكٙش لادَ ٌٍفرةشج تؼذ اخر١اس ٚذمذ٠ش إٌّٛر  ٚ اخرثاس ِذٜ       

تّا ٠ؼش  تاٌرٕثؤ خاس  اٌؼ١ٕةح ٚتٕغةثح ثمةح   31/12/2020اٌٝ  02/12/2020ِٓ 

 (.5  سلُ % ٌٙزٖ اٌم١ُ وّا ٘ٛ ِٛضخ تاٌجذٚي95
 

 ARIMA(0,1,1) وفك صنيتنفي انًتولع عذد انًصابين بًشض كوسونا ( 5) سلى جذول
 

 اليهم عدد السرابين الستهقع اليهم
عدد السرابين 

 الستهقع

02/12/2020 47 17/12/2020 51 

03/12/2020 48 18/12/2020 51 

04/12/2020 48 19/12/2020 51 

05/12/2020 48 20/12/2020 51 

06/12/2020 48 21/12/2020 51 

07/12/2020 48 22/12/2020 51 

08/12/2020 49 23/12/2020 52 

09/12/2020 49 24/12/2020 52 

10/12/2020 49 25/12/2020 52 

11/12/2020 49 26/12/2020 52 

12/12/2020 49 27/12/2020 52 

13/12/2020 51 28/12/2020 53 

14/12/2020 51 29/12/2020 53 

15/12/2020 51 30/12/2020 53 

16/12/2020 51 31/12/2020 53 

 

خاس  اٌؼ١ٕح ٌغٍغٍح أػذاد اٌّصةات١ٓ تّةشر  ( ٠ٛضخ اٌم١ُ اٌرٕثؤ٠ح6ٚاٌكىً سلُ  

 .31/12/2020اٌٝ 02/12/2020وٛسٚٔا ٌٍفرشج ِٓ 
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 ( انميى انتنبؤيت خاسج انعينت نسهسهت أعذاد انًصابين بًشض كوسونا في صنيتن6)سلى شكم     
 

 

 االستنتاجاث .11

ٚفما ٌٍرٕثؤاخ اٌرٟ ذُ دغاتٙا ِٓ إٌّٛر  األِثً فاْ اٌفشض١ح األٌٚٝ عٛ   .1

ذرذمك تّؼٕٝ إْ أػذاد اٌّصات١ٓ تّشر وٛسٚٔا فٟ تٍذ٠ح ص١ٌرٓ عركٙذ 

 فٟ األ٠اَ اٌّمثٍح. ف١فا اسذفاػا 

ػذَ ذذمك اٌفشض١ح اٌثا١ٔح تّؼٕٝ إْ أػذاد اٌّصات١ٓ تّشر وٛسٚٔا فٟ تٍذ٠ح  .2

 ٠اَ اٌّمثٍح.ص١ٌرٓ ٌٓ ذٕخفض فٟ األ

٘ٛ ARIMA(0,1,1) ِٕٚٙا إٌّٛر   (Box-Jenkins)إْ اعرؼّاي ّٔار   .3

 األفضً فٟ اٌرٕثؤ ِٓ إٌّار  األخشٜ اٌّغرؼٍّح فٟ اٌثذث.

 

 انتوصياث .12

 تٕاء ػٍٝ ِا جاء ِٓ اعرٕراجاخ ٠ٛصٟ اٌثادث تّا ٠ٍٟ:

اٌمادِةح اػرّاد اسذفاع أػذاد اٌّصات١ٓ تّشر وٛسٚٔا فٟ تٍذ٠ح ص١ٌرٓ فٟ اٌفرشج  .1

 ألخز اإجشاءاخ االدرشاص٠ح ٌٍذذ ِٓ أركاس اٌّشر.

فةةةٟ اٌرٕثةةةؤ تأػةةةذاد  ARIMA(0,1,1)  (Box-Jenkins)اعةةةرخذاَ ّٔةةةٛر   .2

 اٌّصات١ٓ تّشر وٛسٚٔا فٟ تٍذ٠ح ص١ٌرٓ ِٓ لثً اٌجٙاخ راخ اٌؼاللح.



ػٍٟ ِفراح تٓ ػشٚط ٚدمحم ػٍٟ األسلط   
  

 

21 
 Volume (5) Issue 2 (December 2020)(      2222 ديسًبش)2( انعذد 5انًجهذ )

 اٌرةذات١ش ٚاذخةار اٌثذةث ٘ةزا تٕرا ا األخز تضشٚسج ا١ٌٍث١ح اٌصذح ٚصاسج ِياٌثح .3

وةةً اٌّةةٛا ١ٕٓ إجةةشاء   تئخضةةاع ِةةٓ أركةةاس ِةةشر وٛسٚٔةةا اٌالصِةةح ٌٍذةةذ

 اٌرذا١ًٌ اٌخاصح تاٌّشر ِغ ذٛف١ش اإِىأاخ اٌّاد٠ح ٚ اٌثكش٠ح.
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Abstract 

The aim of the research is to use the Box and Jenkins methodology to 

predict the number of people with Covid-19 in the municipality of Zliten, 

Libya, and by comparing several different models with the proposed 

model using the indicators of mean absolute error, mean Absolute 

Percentage Error and the Bayesian index (BIC), it was found that the 

optimal model is the ARIMA(0,1,1), as it easily passed the stage of 

examination and diagnosis, and accordingly it was used to predict future 

values during the period (02/12/2020 - 31/12/2020). 

Keywords: Time series, Box-Jenkins Models, Mean Absolute Error, Mean 

Absolute Percentage Error, Bayesian index.  
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