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 منوذج باستخدام أوبك ملنظمة اخلام النفط بأسعار والتنبؤ النمذجة

GARCH-ARIMA 1اهلجني 
 
 

 4العييسمنال . د                3سمية بن نارص. د         2سهيلة الفرهود. د

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب –كلية الدراسات التجارية 
 دولة الكويت –الكويت 

 ARIMAمن خالل الدمج بني منوذج االنحدار الذايت واملتوسطات املتحركة التكاملية  -تناول هذا البحث تطبيق منوذجاً هجيناً 

كمدخالت  ARIMAوذلك باستخدام بواقي منوذج  GARCHومنوذج االنحدار الذايت املعمم املرشوط بعدم ثبات التباين 

الشهرية ملعدالت أسعار برميل النفط الخام ملنظمة الدول املصدرة للنفط عىل بيانات السلسلة الزمنية -GARCHلنموذج 

(. تم اقرتاح عدداً من النامذج ومن ثم املفاضلة بينها باستخدام معايري 2018مايو - 2003)أوبك( خالل الفرتة الزمنية )يناير

ألنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة الهجني هو النموذج ا ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1)التقييم حيث تبني أن منوذج 

،  (MAE) ،(MAPE)نظراً المتالكه أقل قيم ملعايري دقة التنبؤ  ARIMAواألكفأ يف دقة التنبؤ املستقبيل مقارنًة بنموذج 

(RMSE)وعليه تم استخدامه يف التنبؤ باثنتي عرشة قيمة شهرية، استخدمت الستة األوىل منها للمقارنة مع القيم الفعلية . 

 واألخرى للتنبؤ بالقيم خالل األشهر الست القادمة. 

 منظمة أوبك – ARIMA – GARCH –النموذج الهجني  الكلامت املفتاحية:
 

1
 لالستثامر هاماً  ومصدراً  والنفطية الكياموية الصناعات يف أولية ومادة عاملية اسرتاتيجية سلعة النفط يعد

 السياسية العالقات يف أساسياً  وعنرصاً  اسرتاتيجياً  مالياً  مورداً  كونه الدول اقتصادات أركان أهم أحد فهو
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 انخفاضها يشكل إذ وخيمة اقتصادية آثاراً  أسعاره لتذبذب كان لذا ،(2017 وكرفاح، أوزان) واالقتصادية

 ذلك وانعكاس النفطية العائدات قيمة لتأثر نتيجةً  الدول من لكثري االقتصادي النمو عىل حقيقياً  خطراً 

 عىل ينطوي للدخل وحيد كمصدر عليه االعتامد أن عن ناهيك العامة، واملوازنة املالية اإليرادات عىل مبارشةً 

 ملصلحة ضامناً  العاملية السوق يف أسعاره ثبات عىل للحفاظ الحاجة استدعى مام جمة اقتصادية مخاطرة

 .واملستثمرين واملنتجني املستهلكني

 دولية حكوميةً  منظمةً  1960 عام -الكويت دولة أحدها - للنفط منتجة دول خمس أنشأت فقد وعليه

 خمس حالياً  عددها ليبلغ الحقاً  أخرى دول إليها انضمت حيث( أوبك) للنفط املصدرة الدول منظمة سميت

 استقرار وضامن األعضاء لدولها النفطية السياسات وتوحيد تنسيق إنشائها من الهدف وكان دولة، عرشة

 ثابت ودخل للمستهلكني النفط من وكافية اقتصادية إمدادات توفري ضامن أجل من وذلك النفط أسواق

 حالياً  أوبك منظمة وتستحوذ. النفط صناعة يف للمستثمرين بالنسبة املال رأس عىل عادل وعائد للمنتجني

 أعطى ما وهو العامل، يف املثبت النفط احتياطي من %81.5و العاملي النفط إنتاج من %44 بـ يقدر ما عىل

 متعددة النفط رشكات تجمع قبل من سابقاً  تحدد كان والتي العاملية النفط أسعار عىل كبريًا نفوًذا أوبك

 . (OPEC, 2018) الجنسيات

 رئيس كمصدر النفط عىل تعتمد والتي أوبك ملنظمة املؤسسة الدول إحدى الكويت دولة لكون ونظراً 

 استرشاف يف فاعلةً  أداةً  لكونه نظراً  األهمية من عالية درجة يكتسب النفط بأسعار التنبؤ أن وحيث للدخل،

 بتوظيف الباحثون قام فقد لذا انخفاضه، عىل ترتتب قد التي املحتملة املخاطر إلدارة ميهد مبا وذلك املستقبل

 .املستقبلية أسعاره توقع يف املثىل املنهجية إىل التوصل بهدف املختلفة اإلحصائية والطرائق العلمية األساليب

 الزمنية السالسل مناذج أهم أحد (ARIMA) التكاملية املتحركة واملتوسطات الذايت االنحدار منوذج ويعترب

 جينكنز -بوكس ملنهجية وكذلك اإلحصائية خواصه بسبب وذلك القصري املدى عىل التنبؤ يف استخداماً  وأكرثها

 االنحدار منوذج استخدام السابقة الدراسات أظهرت كام ،(Box & Jenkins, 1970) النموذج بناء عملية يف

 بيانات يف التقلبات ذات الزمنية بالسالسل التنبؤ يف (GARCH) التباين ثبات بعدم املرشوط املعمم الذايت

 برميل لسعر الشهرية املالية السلسلة الحتواء ونظراً ، (Engle, 1982, 2001) النفط أسعار ذلك يف مبا السلع

 الدراسة هذه تأيت لذا خطي، غري واآلخر خطي أحدهام أساسيني مركبني عىل أوبك ملنظمة الخام النفط

 أيضاً  ستعمد كام ARIMA-GARCH Hybrid Model  الهجني النموذج باستخدام السلسلة هذه لتحليل

  .الدراسة تيل التي األشهر يف أسعاره توقع إىل

2
 الزمنية السالسل بيانات تحليل يف مهمة أدوات ARIMA-GARCH مناذج ومنها الهجينة النامذج أصبحت

 الحتواء ونظراً . التقلبات وتوقع تحليل هو الهدف يكون عندما خاص وبشكل املالية التطبيقات يف سيام ال

 منوذج خالل من معه التعامل سيتم خطي أحدهام أساسيني مركبني عىل النفط ألسعار الزمنية السالسل
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ARIMA منوذج طريق عن معه التعامل سيتم خطي غري واآلخر GARCH، لتحاول الدراسة هذه جاءت لذا 

 :التايل الرئيس التساؤل عن اإلجابة

 ملنظمة الخام النفط برميل بسعر للتنبؤ الهجينة ARIMA-GARCH مناذج من األمثل النموذج هو ما

 ؟(أوبك) للنفط املصدرة الدول

3
 اتجاه أساسها عىل يتحدد اسرتاتيجية سلعة -أوبك ملنظمة املؤسسة الدول إحدى -الكويت لدولة النفط يعترب

  .االقتصادية وبرامجها سياستها لتنفيذ الدولة تستخدمها التي املصادر أهم فهو فيها، االقتصادية التنمية

 للتنبؤ الهجينة ARIMA-GARCH مناذج من األمثل النموذج لتحديد يهدف البحث هذا فإن وعليه

 وضع من الكويت دولة متكني يف يسهم مبا وذلك أوبك ملنظمة الخام النفط لربميل املستقبلية باألسعار

 .النفط أسعار تذبذب جراء محتملة اقتصادية أزمات أي لتجنب املالمئة الخطط

4
 :جانبني من البحث هذا أهمية تتضح

 الطرق استخدام فإن لذا تقلبات، ذات عادةً  تكون املالية الزمنية السالسل أن حيث: العلمية األهمية ـ

 الحصول يتم وبالتايل حدة، عىل منفرد منوذج كل يف املوجود النقص معالجة من ميكننا الهجينة الثنائية

 .املستقبلية بقيمها والتنبؤ أوبك ملنظمة الخام النفط لربميل املتقلبة لألسعار وكفاءةً  دقةً  أكرث منذجة عىل

 أو املنتجة الدول قبل من سواءً  النفط بأسعار بالتنبؤ العاملي االهتامم يتزايد: التطبيقية األهمية ـ

 كمصدر النفط عىل اقتصادها يعتمد التي املصدرة الدول لدى خاصة أهمية يكتسب أنه إال املستهلكة

 السبب ويرجع ،(أوبك) للنفط املصدرة الدول منظمة يف األعضاء الدول مقدمتها يف وتأيت للدخل رئيس

 األمر علمية، دراسات عىل مبنيةً  مستقبلية توقعات القرار وأصحاب للمخططني يقدم ألنه نظراً  ذلك يف

 مبا ميزانياتها وتقدير االسرتاتيجية خططها رسم -الكويت دولة ضمنها ومن -الدول لتلك يتيح الذي

 .األسعار تقلبات جراء املحتملة املخاطر من اقتصاداتها يحمي

5 
  إىل البحث حدود تنقسم 

 أوبك ملنظمة الخام النفط برميل ألسعار الشهرية املعدالت: موضوعية حدود ـ

 2018 مايو إىل 2003 يناير من: زمانية حدود ـ
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6
 الربنامج باستخدام تحليلها ثم ومن أوبك ملنظمة الشهري النفط سوق تقرير من البحث بيانات استقاء تم

 ARIMA أسلويب من هجني منوذج باستخدام التحلييل املنهج استخدام عىل البحث ارتكز وقد. Rحصايئ اإل 

 عىل للحصول معه دمجها ثم ومن ARIMA منوذج بواقي مع التعامل بواسطة وذلك معاً  GARCHو

 .أوبك ملنظمة الخام النفط برميل لسعر املستقبلية الشهرية بالقيم للتنبؤ األمثل النموذج

7
 للتنبؤ والحالية السابقة املالية الزمنية السالسل بيانات استقراء بعملية الدراسات من العديد اهتمت

 يف ازداد قد الباحثني اهتامم أن إال اإلحصائية، األساليب مختلف باستخدام وذلك املستقبل يف باتجاهاتها

-ARIMA منوذج هو وأحدها التقلبات ذات الزمنية السالسل لنمذجة املركبة النامذج بتطبيق األخرية اآلونة

GARCH  تم مام بعض عىل التايل السياق يف سنقترص متنوعة، بحثية مجاالت يف تطبيقاته وجاءت الهجني 

  .الحالية دراستنا محور أنه حيث املايل املجال يف تناوله

 محاولة يف األحجام ومختلفة األجل طويلة الستثامرات واعدة أسواق مؤرشات (Roe, 2018) اختارت فقد

 من ملؤرشات الزمنية السلسلة دراسة الغرض لهذا وتم التنبؤ، عىل والقدرة التقلبات بني العالقة لقياس

 من معني جزء أي تجاه محتمل تحيز أي عىل القضاء أجل من وذلك مختلفة مستقلة عاملية اقتصادات

ً  كونغ هونغ يف سينغ هانغ ناسداك، بورز، آند ستاندرد الصناعي، جونز داو: وهي السوق  بورصة وأخريا

 تقييم وبعد املفتوحة، اليومية األسعار من أشهر تسعة من أكرث عىل الدراسة استندت حيث بالهند بومباي

 املدى، طويلة إىل املتوسطة للتنبؤات وذلك ARIMA-GARCH هجني منوذج إنشاء تم ARIMA مناذج

 التنبؤات، دقة لقياس MAE املطلق الخطأ ومتوسط RMSE املربع املتوسط جذر خطأ من كل واستخدم

 .املستنتج املركب النموذج تحسني تم وأخرياً 

 الواليات يف قياسية مؤرشات لثالثة اليومية األسهم عائدات وتوقع منذجة إىل بحثه يف (Sun, 2017) وهدف

 أن النتائج وأظهرت الهجينة، ARIMA-GARCH مناذج من املالئم النموذج تحديد طريق عن املتحدة

 .املستقبيل التنبؤ يف استخدامه تم وعليه األسهم، بعوائد للتنبؤ مناسب منوذج هو املقرتح الهجني النموذج

 مبعدالت للتنبؤ تجريبياً  ARIMA-GARCH مناذج بتطوير (Uwilinglyimana et al., 2015) وقام

 أشارت حيث ،2014 عام إىل 2000 عام من التاريخية الشهرية البيانات باستخدام وذلك كينيا يف التضخم

 بشكل ويحسن النتائج أفضل يوفر ARIMA (1,1,12) – GARCH (1,2) منوذج أن إىل التجريبية النتائج

 .األخرى بالطرق مقارنة والتنبؤ التقدير دقة فعال

 األسهم سوق بيانات عىل ARIMA-GARCH الهجني النموذج تطبيق (Babu & Reddy, 2014) واقرتح

 النتائج أظهرت األداء مقارنة وعند املقرتح، النموذج دقة يربر كمي منطقي تحليل تقديم تم كام .الهند يف
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 وذلك البيانات اتجاه عىل والحفاظ التنبؤ دقة حيث من األخرى النامذج عىل املقرتح الهجني النموذج تفوق

 .الخطوات املتعّدد للتنبؤ بالنسبة

 استخدام تم حيث الخام املاليزي النخيل زيت بأسعار التنبؤ دراستهم يف (Maizah et al., 2014) تناول كام

 وقد ،GARCH منوذج باستخدام التقلبات مع التعامل تم ثم ومن السالسل ملالءمة أوالً  ARIMAمنوذج

 .الزيت بأسعار للتنبؤ األنسب هو ARIMA (2,1,0) – GARCH (3,1) منوذج أن تبني

 سعر وتوقع تحليل يف Box-Cox تحويل صيغة مع التهجني استخدام (Yaziza et al., 2013) دراسة وبحثت

 لنمذجة ARIMA مناذج أفضل استخدام تم األوىل املرحلة يف مرحلتني، عىل اإلجراء هذا تم وقد. الذهب

 الخطية، غري البيانات فقط الخطي النموذج هذا من املتبقي تضمن بحيث الزمنية للسلسلة الخطية البيانات

 أفضل أن اتضح وقد. للبواقي الخطية غري األمناط لتشكيل GARCH منوذج استخدام تم الثانية املرحلة ويف

 حيث ،ARIMA (1,1,1) – GARCH (0,2) هو املستقبلية بالقيم والتنبؤ السلسلة لتحليل هجني منوذج

 .سابقاً  املحددة التنبؤ بطريقة مقارنة أضعاف خمسة مبقدار والتنبؤ التقدير دقة تحسني إىل أدى

 مناذج وهي التنبؤ يف التقليدية الطرق إحدى بني بالدمج البحث هذا يف سنقوم الدراسات، هذه مع واتساقاً 

ARIMA  مناذج وهي الحديثة الطرق إحدى مع GARCH الشهرية الزمنية السلسلة بيانات لتحليل وذلك 

 . ARIMA-GARCH الهجني النموذج باستخدام أوبك ملنظمة الخام النفط برميل أسعار ملعدالت

8
 وعىل ،حدة عىل كل املنفردة النامذج استخدام من أدق نتائج تعطي املختلفة النامذج بني الدمج عملية إن

 ،الزمنية السالسل لتحليل  GARCHومناذجARIMA  مناذج بني الدمج عىل تقوم الدراسة هذه فإن ذلك

 .GARCH مناذج وقوة  ARIMA مناذج مرونة بني الجمع يتم وبذلك

 توضيح مع الهجني ARIMA-GARGH منوذج وخاصة الهجينة النامذج إىل الجزء هذا يف وسنتطرق

 GARGHو ARCH مناذج ثم ومن ARIMA منوذج البداية يف سنتناول حيث لبنائه، األساسية الخطوات

 .ARIMA-GARGH املطلوب الهجني للنموذج للوصول متهيداً 

 الطرق هذه من كل خصائص واستغالل التنبؤ يف أكرث أو طريقتني بني الدمج أو الخلط التهجني بعملية يقصد

 إىل يؤدي بدوره وهذا حدة، عىل منوذج كل يف املوجودة والفجوة الضعف يعالج جامع منوذج عىل للحصول

 التهجني طرق أشهر من فقط طريقتني بني الخلط يعد حيث التنبؤ يف ودقة موثوقية أكرث منوذج توليد

 .الهجني ARIMA-GARCH منوذج يف الحال هو كام وذلك السائدة
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 الهجني ARIMA-GARCHمنوذج  لبناء ساسيةاأل  الخطوات

 tL السلسلة الزمنية تتكون من مجموع مركبني أحدهام خطييتم بناء النموذج الهجني استناداً عىل أن 

 GARCH -ARIMAوبذلك فإن مراحل بناء منوذج t+ N t= L ty: حيث أن  tيف الزمن Nt خطيغري  واآلخر

  (Saad, 2016)الهجني يكون عىل النحو التايل: 

 الزمنية، السالسل بيانات يف خطي اعتامد أي إزالة أجل من ARIMA منوذج أفضل وتحديد بناء ـ

 مناذج من منوذج أفضل توفيق من عليها الحصول تم التي املقدرة القيم متثل التي L̂t عىل والحصول

ARIMA . 

 األوىل الخطوة يف تحديده تم والذي ARIMA منوذج من عليها الحصول تم التي البواقي تشخيص ـ

(et = yt − L̂t) منوذج يستطع مل التي الخطية غري العالقات عىل تحتوي التي البواقي وهي ARIMA 

 خطية من للتحقق تستخدم التي اإلحصائية واالختبارات البيانية األشكال من العديد وهناك ،منذجتها

 .البواقي

 ARIMA منوذج عن الناتجة الخطية غري البواقي استخدام عند األمثل GARCH منوذج تحديد ـ

 .N̂t املقدرة البواقي عىل للحصول النموذج هذا استخدام ثم ومن، كمدخالت

 من التنبؤات جمع خالل من وذلك ARIMA-GARCH منوذج من ŷt بها املتنبأ القيمة عىل الحصول ـ

GARCH (�̂� منوذج من التنبؤات معARIMA  منوذج = �̂�𝑡 +  N̂t ). 

 .الهجني ARIMA-GARCH منوذج بناء مراحل خالل من تفصيلياً  السابقة الخطوات توضيح وسيتم

 ARIMA-GARCHالهجني  النموذج بناء مراحل

 ومن ARIMA) منوذج) جينكنز -بوكس مبنهجية أوالً املرور خالل من النموذج لهذا االساسية الفكرة تقوم

 :التايل النحو عىل وذلك ARIMA-GARCH الهجني للنموذج للوصول GARCH منوذج ثم

 السلسلة( سكون) استقرار من التحقق. 1

 األصلية للسلسلة البياين الرسم طريق عن بيانياً  والتباين املتوسط يف الزمنية السلسلة سكون من التحقق يتم

 اختبارات باستخدام وذلك إحصائية بطرق أو الجزيئ، الذايت واالرتباط الذايت االرتباط لدالتي البياين الرسم أو

 :منها السلسلة سكون ماهية معرفة من متكننا

 أن فيهام العدم فرضية حيث(:  PPبريون -وفيلبس ADF املوسع فولر -دييك) الوحدة جذر اختبارات ـ

 من ناتجة الزمنية السلسلة أن افرتاض عىل يبنى ADF اختبار أن بينهام والفرق مستقرة، غري السلسلة

 السلسلة أن وهو أعم افرتاض عىل PP اختبار يقوم بينام ، Autoregressive (AR)الذايت االنحدار عملية

 العبديل،) Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) عملية بواسطة ناتجة الزمنية

 يكون عندما خصوصاً   ADFاختبار من وأدق أفضل PP الختبار االختبارية القدرة فإن وعليه. (2007

 يفضل فإنه االختبارين نتائج توافق عدم حالة ويف (Hallam & Zanoli, 1993)صغرياً  العينة حجم

 . PP (Obben, 1998) اختبار نتائج عىل االعتامد
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 أن فيه العدم فرضية حيث ،االستقرارية الختبار فولر -دييك الختبار مكمل اختبار وهو :KPSSاختبار ـ

 شوقار،) مستقرة غري العدم فرضية فيه تكون الذي فولر -دييك اختبار عكس مستقرة الزمنية السلسلة

 يف لتسكينها( اللوغاريتم مثل) املناسبة التحويالت أخذ يتم السلسلة سكون عدم حالة ويف. (2019

 وتكون( السكون) االستقرار ملرحلة تصل حتى املتوسط يف لتسكينها الفروق أخذ ثم ومن أوالً التباين

(d)  (2012 ،الوصيفي) االستقرار لحالة للوصول السلسلة عىل أجريت التي الفروق عدد هي. 

 Identification and Estimationوالتقدير  التعرف مرحلة. 2

 ARIMA النموذج معلامت تحديد خاللها يتم حيث ،جينكنز -بوكس مراحل أهم من التعرف مرحلة تعترب

(p,d,q) املتحركة املتوسطات ورتبة السلسلة لتسكني الالزمة الفروق وعدد الذايت االنحدار رتبة تحديد ي 

 عن تختلف التي الذايت االرتباط معامالت عدد عىل بناءً ( q) املعلمة تحديد ويتم ،(2012، محمد سيدي)

 الصفر عن تختلف التي الجزيئ الذايت االرتباط معامالت عدد عىل بناءً  (p) املعلمة تحدد بينام الصفر

 الفرق وعامل B للخلف اإلزاحة عامل باستخدام النموذج هذا عن رياضياً  التعبري وميكن .(2012، الوصيفي)

 :(2012، جبارة) التالية الصورة عىل  ∇ للخلف

𝜑(𝐵)𝑤𝑡 =  𝜃(𝐵)𝜀𝑡            … … … ..           (1) 

 حيث:

𝜑(𝐵) = 1 − 𝜑1𝐵 −  𝜑2𝐵2 − … … … −  𝜑𝑝𝐵𝑝 

𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃1𝐵 −  𝜃2𝐵2 −  … … … −  𝜑𝑞𝐵𝑞 

 كام ييل: Wt كام تعرف

𝑤𝑡 =  {
∇𝑑𝑌𝑡 =  (1 − 𝐵)𝑑𝑌𝑡   ,   𝑑 > 0

𝑌𝑡                 ,            𝑑 = 0
 

 

، ARIMA (p,d,q) مناذج من مجموعة بني املقارنة خالل من ورتبته املالئم النموذج عىل التعرف وميكننا

 . AIC, AICc, BIC اإلحصائية للمعايري قيمة أقل يعطي والذي األفضل النموذج الختيار

 لهذا املعامل تقدير مرحلة إىل االنتقال يتم للبيانات املبديئ النموذج عىل التعرف مرحلة من االنتهاء وبعد

 ,Abraham & Ledotor): اآلتية اإلحصائية التقدير طرق إحدى باستخدام تحديدها يتم حيث النموذج

2005; Pirece, 1971)  

 Linear Least Squares Method  الخطية الصغرى املربعات طريقة ـ

 Non - Linear Least Squares Method  الخطية غري الصغرى املربعات طريقة ـ

 التطبيق يف شيوعاً  األكرث الطريقة وهي Maximum Likelihood Method األكرب اإلمكان طريقة ـ

 للسلسلة ومالءمته تقديره جودة ضامن يجب فإنه التنبؤ وهو بنائه من األسايس الهدف النموذج يحقق وليك

 .التشخيص مرحلة يف يتم ما وهو
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 Diagnostic Checking   التشخيص مرحلة .3

 ذلك وسيتم مالءمته من التحقق املرحلة هذه يف يتم معلامته وتقدير األفضل املبديئ النموذج تحديد بعد

 :النموذج بواقي عىل ييل ما بتطبيق

 البيانية الفحوصات

 .البواقي طبيعية مدى عىل للحكم وذلك للبواقي Histogramو Normal Q-Q Plot البواقي، رسم ـ

 للقيمة الجزيئ والذايت الذايت االرتباط دالتا البواقي، ملربع الجزيئ والذايت الذايت االرتباط دالتي رسم ـ

 .البواقي بني الذايت االرتباط صفة وجود من للتأكد للبواقي املطلقة

  اإلحصائية االختبارات

 ارتباطية مدى ملعرفة: Ljung-Boxاختبار يسمى ما أو املعدل(Box-Pierce)  بريس -بوكس اختبار ـ

 .البواقي

 .التباين ثبات لفحص ويستخدم :ARCH LM-testاختبار ـ

  ي.الطبيع التوزيع تتبع االنحدار بواقي كانت إذا ما ويبني:  Jarque-Bera اختبار ـ

 الزمنية السلسلة لتمثيل املقرتح ARIMA منوذج عىل اإلبقاء يتم هل يتبني التشخيص مرحلة عىل وبناء

 ARCH مناذج الغرض لهذا وسنختار كفاءته، وزيادة لتطويره عليه تعديالت إدخال سيتم أو الدراسة محل

 الهجني النموذج إىل للوصول املقرتح ARIMA منوذج مع ودمجها البواقي مع للتعاملوذلك  GARCHو

 .األمثل

 GARCHو ARCH اذجمن. 4

 ذلك املالية، البيانات مناذج يف يكون استخداماتها وأكرث (Variance) التباين منذجة منها الهدف مناذج هي

 وإمنا املتوقعة املالية بالعوائد والتنبؤ دراسة عىل فقط ينصب ال املستثمرين لدى الحديث االتجاه ألن

 تتعامل خاصة مناذج التأكد عدم دراسة وتتطلب ،(Uncertainty) التأكد عدم بعنرص االهتامم إىل يتجاوزه

 ،(Variance) السلسلة تباين عليه يطلق ما أو زمنية سلسلة عرب املالية القيم (Volatility) تقلب مع

 .ARCH مناذج أرسة إىل التباين من النوع هذا مع تتعامل التي النامذج وتنتمي

 أخرى وبعبارة (Conditional Variance) املرشوط التباين سلوك لنمذجة التقنية هذه جاءت ولذلك

(Conditional Heteroscedasticity)، الذايت لالنحدار املرشوط التباين منذجة مفهوم جاء وبعدها 

(ARCH) منوذج ثم (Generalized ATCH) واختصارا (GARCH)، النمذجة من النوع هذا أدى وقد 

 .التطبيقي القيايس االقتصاد يف كبري تحول إىل

 (ARCH) التباين ثبات بعدم املرشوط الذايت االنحدار مناذج

 صفراً  يساوى متوسط لها بأن النامذج هذه وتتميز، األخطاء تباينات تجانس بعدم مرشوطة ذاتية مناذج هي

 تتبع بأخطاء االنحدار منوذج إدراج تم الطريقة وبهذه، باملايض ومرشوطة ثابتة غري وتبايناتها مرتبطة وغري
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 مناذج منه تعاين كانت الذي النقص سد خاللها من (Engle, 1982, 2001) أراد حيث ،ARCH منوذج

ARMA منوذج باقرتاح قام لذلك التقلبات برسعة تتميز التي الزمنية السالسل يف خاصة ARCH (q) كاآليت: 

 (Mean equation)  املتوسط معادلة: أوالً

𝑦𝑡 =  μ +  𝑟𝑡                               … … … ..           (2) 

rt =  σt εt          ;  εt~ iid N(0,1) 

 (Volatility equation)ثانياً: معادلة عدم الثبات 

𝜎𝑡
2 =  α0 + α1𝑟𝑡−1

    2 +  α2𝑟𝑡−2
    2 + ⋯ +  αp𝑟𝑡−𝑝

     2         … … … ..           (3) 

or  𝜎𝑡
2 =  α0 +  ∑ αi𝑟𝑡−𝑖

    2

p

i=1

        

 حيث:

(𝛼𝑖 > 0 , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 > 𝛼0  و(  0 >  (.Parameters: متثل معلامت النموذج ) 0

𝑟𝑡 ( متثل سلسلة العودة :Return Series( وهي سلسلة غري مرتبطة )uncorrelated.) 

 μ ( متوسط سلسلة العودة :Mean Return.) 

𝜀𝑡 ( متثل سلسلة مستقلة ومتامثلة التوزيع :Identically Independent Distribution ،) وتتبع التوزيع
 .1الطبيعي القيايس مبتوسط صفر وتباين 

 

ملعامل  سالبة قيامً  عنه ينتج قد (p) قيم يف التوسع أن التطبيقية األعامل يف النموذج هذا عىل يؤخذ ومام

 α (Edward, 2011) ،اقرتح املشكلة لهذه ومواجهةً ، النموذج فرضيات إحدى يناقض ما وهذا 

(Bollerslev, 1986) ،التباين ثبات بعدم املرشوط املعمم الذايت االنحدار بنموذج يُعرف ما (GARCH) 

 وهذا، له املفرسة املتغريات ضمن متأخراً  يكون أن (3) املعادلة يف الداخيل للمتغري ميكن خالله من والذي

 . (GARCH) النموذج إىل (ARCH) النموذج من ينقلنا ما

 (GARCH)  التباين ثبات بعدم املرشوط املعمم الذايت االنحدار مناذج

 عدم به يتميز الذي الزمن عرب التغري لتوصيف الهامة الوسائل أحد املختلفة وتطويراته النموذج هذا يعترب

 كل قام 1986 عام ويف ،Risk املخاطرة أو Volatility بالتقلبات والخاص املالية لألسواق األرباح يف التأكد

 الصورة عىل ليصبح GARCH (p,q) لنموذج تعميم باقرتاح مستقل بشكل  Taylorو Bollerslev من

 :اآلتية

yt =  μ +  rt                    … … … ..           (4) 

 حيث:
rt =  σt εt          ;  εt~ iid N(0,1) 

σt
2 =  α0 + α1rt−1

     2 +  α2rt−2
     2+. . + αprt−p

     2 +  β1σt−1
     2 + ⋯ + βqσt−q

      2 
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 وميكن اعادة كتابة املعادلة األخرية لتصبح كام يأيت:

σt
2 =  α0 +  ∑ αirt−i

    2

p

i=1

+  ∑ βjrt−j
    2

q

j=1

                      … … … ..           (5) 

 بحيث:

α0  > 0 

αi ≥ 0            ; i = 1,2,3, … , p 

βj ≥ 0             ; j = 1,2,3, … , q 

 :  rt−i
 (.ARCHويُعرف ) مربع البواقي املتأخرة ملعادلة املتوسط2    

  σt−j
 (.GARCHويُعرف ) : تنبؤ التباين للفرتة السابقة2    

 (Engel, 1982): ييل ما يشرتط فإنه (Covariance-stationary) مستقرة( 5) املعادلة ولتكون

∑ αi

p

i=1

+  ∑ βj

q

j=1

 < 1                              … … … ..           (6) 

 GARCH (p, q)وتكتب بالصيغة التالية 

   GARCH (p, q) = GARCH (p, 0)= ARCH (p)تصبح  q=0إذا كان  -

- GARCH (p, q)  تكافئARCH(∞). 
 

 الهجني ARIMA-GARCH منوذج

 يعوض حيث مناسب غري منوذج استخدام من الناشئ القصور تقليل إىل النامذج بني الدمج عملية تهدف

 السلوك لفهم كاف غري يكون قد واحداً  منوذجاً  أن كام، األول النموذج يف املوجود النقص الثاين النموذج

 الهجينة النامذج استخدام يعترب لذلك ،(Khashei & Bijari, 2011) معينة لظاهرة الزمنية للسلسلة الكامل

Hybrid Models  التنبؤ دقة لزيادة املختصون به تحد قام مبثابة. 

 Forecastingالتنبؤ  .5

 الهجني بالنموذج التنبؤ ويعد، الزمنية للسالسل الحديث التحليل مراحل من واألهم األخرية املرحلة هو لتنبؤا

ARIMA-GARCH تجاوز بعد إال املرحلة هذه إىل االنتقال ميكن فال الدراسة من الرئيس الهدف هو 

 بقيم للتنبؤ استخدامه ميكن مالئم منوذج اعتامد إىل ووصوالً التعرف مرحلة من بدًءا السابقة املراحل جميع

 . (Douglas & Contreras, 1976) مستقبلية

 النامذج بني املفاضلة معايري

 جودة لقياس معايري استخدام عادةً  يتم هجينة أم كانت منفردةً  املستخدمة اإلحصائية النامذج بني وللمقارنة

 املعايري، لهذه قيمة أقل يحقق الذي النموذج إيجاد هو الهدف يكون حيث اإلحصايئ النموذج تقدير ودقة
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 املعلامت عدد العينة، حجم: n رباعتبا وذلك التالية اإلحصائية املعايري استخدام الدراسة هذه يف وسيتم

 .األكرب اإلمكان دالة :L املقدرة

(1 )Akaike Information Criterion  (AIC) 

 :التايل النحو عىل وذلك (Akaike, 1974) قبل من اقرتح والذي

AIC =  −2LnL + 2k                                   

(2 )Bayesian Information Criterion  (BIC) 

 :كالتايل حسابه فيتم (Schwarz, 1978)  قبل من اقرتح والذي BIC معيار أما

BIC =  −2Ln L + k ln(n)                             

(3 )Corrected Version of Akaike Information Criterion  (AICc) 

 بعد ذا املولد النموذج يكون عندما منوذج أفضل سيختار أنه يعنى مام بالكفاءة يتسم معلومات معيار هو

 (Hurvich & Tsai, 1989): التايل النحو عىل ويحتسب النهايئ

AICc = (
2n

n − k − 1
) k − 2 ln (Lmax) 

 وبصورة أخرى:

AICc =  AIC +
2k2 + 2k

n − k − 1
 

(4 )Schwarz Information Criterion (SIC) 

 :التالية الرياضية الصيغة باستخدام املعيار هذا باقرتاح (Schwarz, 1978)  قام 

SIC = ln(n) k − 2ln (Lmax) 

(5 )Hannan-Quinn Information Criterion  (HQIC) 

 املعيار هذا فإن العينة حجم زيادة مع أنه ويعني 1979 عامQuinn و  Hannan من كل من اقرتاحه وتم

 (Christensen, 2018) املرشحة النامذج من مجموعة يف تضمينه تم طاملا محدود بعد ذا منوذجاً  سيحدد

 :كالتايل ويحسب

 التنبؤ دقة معايري

 للمقارنة وذلك األفضل ARIMA منوذج مع مقارنته تتم األفضل الهجني النموذج تحديد من االنتهاء بعد

 علامً  ييل كام منها كل يحسب الغرض لهذا مقاييس عدة وهناك منهام، لكل التنبؤ ودقة التقدير جودة بني

 املقدرة لقيم :�̂�  الفعلية، القيم :𝑦 حيث النتائج دقة عىل ذلك دل صغرية املقاييس قيم كانت كلام بأنه

∶و n التنبؤ مدة: 
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 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)املطلقة  النسبية األخطاء متوسط

MAPE =  
1

n
 ∑ |

yt − ŷt

yt

|

n

i=1

× 100% 

 Mean Absolute Error (MAE) املطلق الخطأ متوسط

MAE =
1

n
 ∑|yt − ŷt|

n

i=1

 

  :Root-Mean-Square Error (RMSE) املربع املتوسط جذر خطأ

RMSE =  √
1

n
 ∑(yt − ŷt)

2

n

i=1

 

9

 بالدوالر الخام النفط لربميل الشهري السعر معدل متثل مشاهدة 185 تتضمن الدراسة محل الزمنية السلسلة

 املقاييس بعض 1 جدول ويوضح ،2018مايو حتى 2003 يناير من الزمنية الفرتة خالل وذلك األمرييك

 :ييل ما منه يتضح حيث الدراسة لبيانات االحصائية

 :أن بدليل التوزيع طبيعية غري البيانات أن ـ

 .اليمني إىل ملتو املنحنى ان أي موجب االلتواء معامل فإن لذا الوسيط من أكرب الحسايب الوسط ـ

 .مفرطح البيانات منحنى ان أي 3 من أقل التفرطح معامل ـ

 .0.05 من أقل Jarque-Bera الختبار االحتاملية القيمة ـ

 .مرتفعة املعياري االنحراف قيمة ألن نظراً : النفط أسعار يف حادة تقلبات وجود ـ

  ARIMA-GARCH  الهجني النموذج

 ملنظمة الشهرية الخام النفط بأسعار للتنبؤ ARIMA-GARCH الهجني النموذج بناء مراحل تطبيق تم

 :ييل كام املستقبيل سلوكها ملعرفة أوبك

  االستقرار حيث من السلسلة وصف

 الالزمة التحويالت تطبيق ثم ومن الزمنية السلسلة استقرار فحص يف املرحلة تلك خطوات أُوىل تتمثل  

 يف موضح هو كام وذلك للظاهرة التاريخي املنحنى رسم تم ذلك وملعرفة. كذلك تكن مل إن مستقرة لجعلها

 لجعلها التحويالت استخدام تطلب مام والتباين الوسط يف مستقرة غري البيانات أن تبني حيث 1 شكل

 عند استقرت لكنها السلسلة، تستقر فلم للبيانات الطبيعي للوغاريتم االوىل الفروق أخذ تم لذا مستقرة،

 الناحية من سبق ما ولتأكيد. 2 شكل يف يظهر كام وذلك للبيانات الطبيعي للوغاريتم (d=2) الثانية الفروق
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 مبني هو كام الزمنية السلسلة استقرار لفحص KPSS واختبار PP واختبار ADF اختبار إجراء تم اإلحصائية

     .2 جدول يف

  والتقدير التعرف مرحلة

 رتبة تحديد خالل من وذلك البيانات لتمثيل املناسب ARIMA منوذج عىل التعرف إىل املرحلة هذه تهدف

 املتحركة باملتوسطات الخاص الجزء رتبة وتحديد ،(p) بالرمز واملعروفة AR الذايت باالنحدار الخاص الجزء

MA بالرمز واملعروفة (q). مناذج  من مجموعة بني املقارنة متت ورتبته املالئم النموذج ولتحديدARIMA 

(p,d,q)، اإلحصائية  للمعايري قيمة أقل يعطي والذي األفضل النموذج الختيار AIC, AICc, BICتبني حيث 

 للمعايري قيمة أقل المتالكه وذلك ،ARIMA (2,2,1)منوذج  هو األفضل النموذج أن 3 جدول خالل من

 لجدو  يف موضح هو كام األفضل النموذج معلامت تقدير تم ذلك عىل وبناءً  ,AIC, AICc BIC اإلحصائية 

4. 

 :اآليت الريايض الشكل ARIMA (2,2,1)  املقدر النموذج ويأخذ

ln(1 − B)2yt = εt − 0.8121yt−1 + 0.1162yt−2 + 0.2320εt−1 

  التشخيص مرحلة 

 أجل من وذلك النموذج مالءمة من التحقق خاللها يتم حيث التحليل مراحل أهم من املرحلة هذه تُعد

 تم الذي النموذج بواقي بإخضاع املرحلة هذه يف نقوم حيث هو، كام عليه اإلبقاء أو وتطويره تحسينه

 يف مبني هو كام االحصائية واالختبارات البيانية الفحوصات من عدد ARIMA (2,2,1) سبق فيام تفضيله

  .التايل السياق

 البيانية األشكال باستخدام التحقق

 البواقي رسم -

 ARIMA (2.2.1) وهو املستخدم النموذج صالحية مدى ملعرفة مهمةً  ومرحلةً  أساسياً  جزًءا البواقي تعترب  

 يوجد أخرى وبعبارة التباين يف ثابتة غري ولكنها املتوسط يف ثابتة البواقي أن 3 شكل من ويتضح للتنبؤ

 .البواقي يف تقلبات

-  Normal Q-Q Plot و Histogramللبواقي 

 توزيع( اعتدال) طبيعية مدى عىل للحكم محددين  Histogramو Normal Q-Q Plot الشكالن يعترب 

 .التوزيع طبيعية غري البواقي أن 4 شكل من يتبني حيث البواقي

 البواقي ملربع الجزيئ والذايت الذايت االرتباط دالتا -

 حدي تجاوزت لبواقي ملربعات الجزيئ والذايت الذايت االرتباط معامالت قيم بعض أن نجد 5 شكل إىل بالنظر 

 .البواقي قيم بني ذايت ارتباط إىل يؤرش وهذا للصفر تؤول أو تساوي ال املعامالت هذه أن أي الثقة، فرتة
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 للبواقي املطلقة للقيمة الجزيئ والذايت الذايت االرتباط دالتا -

 تجاوزت للبواقي املطلقة للقيم الجزيئ والذايت الذايت االرتباط معامالت قيم بعض أن نجد 6 شكل إىل بالنظر

 أي الخطية صفة وجود عىل مؤرش وهذا للصفر تؤول أو تساوي ال املعامالت هذه أن أي الثقة، فرتة حدي

 .البواقي قيم بني ذايت ارتباط وجود

 االحصائية االختبارات باستخدام التحقق

 البواقي، ارتباطية مدى ملعرفة Ljung-Box-test اختبار من كل إجراء تم بيانياً  إليه توصلنا مام وللتأكد

 البواقي طبيعية لفحصJarque-Bera-Test  واختبار التباين ثبات لفحص ARCH LM-Test اختبار

  :ييل ما 5 جدول يف واملبينة االختبارات هذه نتائج وأوضحت

 لرفض كاف سبب وجود عىل يدل مام 0.05 من أقل P-value قيمة كانت :Ljung-Box test اختبار -

(ρ (k) = 0:H0 )وقبول (ρ (k) ≠ 0 :Ha ،)البواقي ملربع الذايت االرتباط معامالت فإن وبالتايل 

 .البواقي بني ذايت ارتباط يوجد أنه أي الصفر عن معنوياً  تختلف

H0: αi)نرفض ولذلك 0.05 من أقل P-value قيمة كانت :ARCH LM- test اختبار - =   ونقبل (0

(Ha: αi ≠  وبالتايل (heteroscedasticity) الخطأ تباين تجانس عدم مشكلة وجود عىل دليل وهذا ،(0

 .ARCH لـ تأثري يوجد

 لرفض كاف سبب يوجد أنه عىل داللة هذا ويف 0.05 من أقل  P-value قيمة كانت :Jarque-Bera اختبار -

 توزيعاً  تتبع ال البواقي) البديل الفرض قبول مقابل (:H0 طبيعياً  توزيعاً  تتبع البواقي) الصفرية الفرضية

  .طبيعياً  توزيعاً  تتبع ال البواقي أن أيHa)  : طبيعياً 

 الدراسة محل الزمنية السلسلة لتمثيل اعتامده يفضل ال ARIMA (2,2,1)منوذج  أن سبق مام ونستنتج

 وسنختار كفاءته، وزيادة لتطويره عليه تعديالت إدخال نستطيع لكننا األمثل النموذج يعترب ال أنه حيث

 ARIMA (2,2,1) منوذج مع ودمجها البواقي مع للتعامل وذلك GARCHو  ARCHمناذج الغرض لهذا

 .األمثل الهجني النموذج إىل لوصولا

 أول الختيار ARIMA (2,2,1) منوذج بواقي عىل اعتامداً GARCH و  ARCHمناذج من مجموعة اقرتاح تم

 P-value قيمة تكون أن يجب الخطية غري مشكلة عىل التغلب يستطيع هجني منوذج لبناء يصلح منوذج

 .LM Arch Test R واختبار Ljung – Box Test R2 اختبار من لكل 0.05 من أكرب

 ،AIC ، BIC، SIC التقييم معايري قيمة تكون أن يجب املقرتحة النامذج بني من األفضل النموذج والختيار

HQIC   النموذج أن أوضح والذي 6 جدول يف مبني هو كام وذلك ميكن ما أصغر ARCH (5) نقطة هو 

 حيث  LM Arch Test Rو Ljung – Box Test 𝑅2 اختباري حسب وذلك هجينة مناذج القرتاح االنطالق



  2019إبريل  –العدد الثاين  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
181 

 ليكون املناسب النموذج هو GARCH (1,1) منوذج أن كام ،0.05 من أكرب منهام لكل P-Value قيمة أن

 بأقل AIC ، BIC، SIC، HQIC التقييم ملعايري قيمة أقل ميتلك ألنه  ARIMA (2,2,1) منوذج مع الهجني

 النموذج يكون وبذلك ،7 جدول يف مبني هو كام الهجني النموذج معلامت تقدير تم وعليه ممكنة، معامل عدد

 :اآليت الريايض الشكل وفق املقدر  ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) الهجني

  𝑦𝑡 + 𝜎𝑡
2 

 حيث:

ln(1 − B)2yt = εt − 0.0704yt−1 − 0.0769yt−2 + 0.9819εt−1 
 

𝜎𝑡
2 = 3.2953 + 0.3413𝑟𝑡−1

2 + 0.5928𝜎𝑡−1
2  

 وذلك نظراً لنجاح املعامل يف تحقيق رشوطها كالتايل:

AR(1) + AR(2) = −0.0704 − 0.0769 = −0.1473 < 1 

AR(2) − AR(1) = −0.0769 − 0.0704 = −0.0065 < 1 

|AR(2)| = |−0.0769| < 1 

MA(1) = 0.9819 < 1 

Alpha(0) = 3.2953 > 0 

Alpha(1) = 0.3413 > 0 

Beta(1) = 0.5928 > 0 

Alpha(1) + Beta(1) = 0.9341 < 1 

 ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1)ومنوذج  ARIMAبني منوذج  املقارنة

 إىل الوصول ثم ومن عليه التعديالت إجراء من أيضاً  االنتهاء  ARIMA (2,2,1) منوذج بناء من االنتهاء بعد 

 أجل من للنموذجني التنبؤ دقة مقاييس بعرض سنقوم الهجني، ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) منوذج

 منوذج أفضلية بني مقارنة إجراء نتائج إىل بالنظر يتضح حيث ،8 جدول خالل من وذلك بينهام املقارنة

ARIMA (2,2,1)  ومنوذج ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) له كانت الهجني النموذج أن الهجني 

 لذلك  منوذج بواقي من ظهرت التي الخطية غري مشكلة عالج قد ألنه ذلك ويعزى واضحة بصورة األفضلية

 .التنبؤ يف الهجني النموذج عىل االعتامد سيتم

 ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) الهجني النموذج باستخدام التنبؤ

 املرحلة هذه إىل االنتقال ميكن وال الزمنية للسالسل الحديث التحليل مراحل من األخرية املرحلة هو التنبؤ  

 يف اختري الذي النموذج لتشخيص الرضورية اإلحصائية واالختبارات الفحوص جميع إجراء من التأكد بعد إال

 لربميل الشهري بالسعر للتنبؤ األمثل الهجني النموذج أن إىل التوصل تم قد أنه وحيث السابقة، املراحل

 هو 2019 مايو وحتى 2018 يونيو من املمتدة الفرتة خالل األمرييك بالدوالر أوبك ملنظمة الخام النفط

ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1)، واملتوفر الفعلية الستة القيم مع بها املتنبأ القيم مقارنة أوالً ستتم لذا 
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 القيم مع توافقاً  القيم هذه أظهرت حيث ،2018 نوفمرب إىل 2018 يونيو من وذلك عنها مسبقة معلومات

 .9 جدول خالل من يتضح كام 2019 مايو إىل 2018 ديسمرب من املستقبلية بالقيم التنبؤ سيتم ثم األصلية

10 

 .التايل السياق يف نستعرضها والتوصيات النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت

 .منه املرجوة األهداف مع البحث نتائج تطابقت ـ

 فقد املتاحة، األصلية للبيانات بالنسبة مستقرة غري زمنية سلسلة متثل الدراسة محل الظاهرة ألن نظراً  ـ

 .مستقرة الزمنية السلسلة جعل يف غريها عن الثانية والفروق اللوغاريتمية التحويلة مالءمة تبني

 منوذج أن تبني املقرتحة ARIMA مناذج بني للمقارنة التقييم معايري خالل ومن مناذج عدة معاينة بعد ـ

ARIMA (2,2,1) الشهرية الخام النفط برميل أسعار لسلسلة الدراسة بيانات عىل للتطبيق األنسب هو 

  .املقرتحة النامذج من غريه عىل لتفوقه وذلك أوبك ملنظمة

 ،(الهجينة النامذج) ARIMA (2,2,1)منوذج بواقي عىل باالعتامدGARCH و ARCH مناذج بناء تم ـ

 من ومجموعة بيانية طرق استخدام تم ثم ومن التباين يف مستقرة غري البواقي سلسلة أن واتضح

 تتمتعARIMA (2,2,1)  منوذج بواقي أن ووجد البواقي خطية عىل للتعرف اإلحصائية االختبارات

 .الخطية غري بالصفة

 اختري ثم ومن  ARIMA (2,2,1) منوذج مع الدمج لعملية يصلح منوذج كأول ARCH(5) منوذج رشح ـ

 إجراء بعد وذلك ARIMA (2,2,1) منوذج مع الدمج لعملية منوذج كأفضل GARCH (1,1) منوذج

  .املقرتحة النامذج بني املقارنة

 الطبيعي التوزيع العشوايئ خطؤه يتبع والذي ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) منوذج اعتمد ـ

 .أوبك منظمة نفط لسعر املستقبلية بالقيم للتنبؤ هجني منوذج كأفضل

 ARIMAالهجني والنموذج  ARIMA (2,2,1) منوذج بني التنبؤ دقة معايري وفق املقارنة أجريت ـ

(2,2,1) – GARCH (1,1)  الهجني النموذج تفوق النتائج وأظهرت. 

 للسلسلة املستقبلية بالقيم التنبؤ يفARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1)  الهجني النموذج استخدم ـ

( 2018 نوفمرب -يونيو) الفعلية القيم مع للمقارنة منها ستةً  قيمة، عرشة الثنتي الدراسة محل الشهرية

 .التالية الست األشهر خالل أوبك ملنظمة الخام النفط برميل بسعر للتنبؤ والباقي

 :التالية بالتوصيات الباحثون يتقدم الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج ضوء يف

 النفط بأسعار املتعلقة الزمنية السالسل بدراسة الخاصة األبحاث ودعم البيانات بتوفري االهتامم رضورة ـ

   .ومشتقاته

 :ييل مبا القادمة الدراسات يف الباحثون يويص البحث، هذا لنتائج متابعةً  ـ



  2019إبريل  –العدد الثاين  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
183 

 السالسل وباألخص بياناتها يف تقلبات عىل املحتوية الزمنية بالسالسل التنبؤ يف الهجينة النامذج استخدام ـ

 .الخطية وغري الخطية الصفة لتضمنها وذلك املالية الزمنية

 التمهيد منوذج بني هجني: منها ونذكر الخطية غري والنامذج الخطية النامذج بني ما التهجني عملية إجراء ـ

 ،GARCH ومنوذج EXP األيس التمهيد منوذج بني هجني ،ANN العصبية الشبكات ومنوذج  EXP األيس

 بني وهجني ANN ومنوذج ARFIMA منوذج بني هجني ،ANN ومنوذج ARIMA منوذج بني هجني

 .GARCH ومنوذج ARFIMA منوذج

 .الخطية البيانات ذات السالسل يف معاً  خطية مناذج بني يجمع هجني منوذج تطبيق ـ

 .الخطية غري الشديدة التقلبات ذات السالسل يف معاً  خطية غري مناذج يجمع هجني منوذج تطبيق ـ

 الهجني عملية إجراء منها ونقرتح طرق ثالثة بني الدمج إىل طريقتني بني الدمج من التهجني عملية تطوير ـ

 .ANN - EXP – ARIMA وببني ANN - ARCH- ARIMA بني
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 مناذج باستخدام ودمدين محطة يف األزرق النيل ملنسوب الزمنية بالسالسل التنبؤ(. 2012) محمد، جبارة
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 والتشتت لبيانات الدراسة: مقاييس النزعة املركزية 1جدول 

Jarque-Bera Kurtosis Skewness Std. Dev. Min Max Median Mean 

0.001 < 0.05 1.883 0.313 28.28 23.72 136.03 64.45 69.45 
 

 لفحص استقرار السلسلة ADF، PP، KPSS: نتائج اختبار 2جدول 

 االختبار
 للوغاريتم السلسلةالفروق الثانية  السلسلة األصلية

 الحالة P-value القيمة الحالة P-value القيمة

ADF-test -2.1315 0.5212 مستقرة 0.01 8.3269- غري مستقرة 
PP-test -8.9728 0.602 مستقرة 0.01 229.49- غري مستقرة 

KPSS-test 0.8630 0.01 مستقرة 0.1 0.0162 غري مستقرة 
 

 ARIMA (p,d,q): مقارنة بني مناذج 3جدول 

 ARIMA (2,2,1): تقديرات معلامت النموذج 4جدول 

 
 
 
 

 
 

 : نتائج اختبارات فحص البواقي5جدول 

 Chi- Square d.f P-value االختبار

Ljung-Box- test 31.295 12 0.001776 

ARCH LM- test 30.048 12 0.002747 

Jarque-Bera- test 30.633 2 0.00000 
 

 AIC AICc BIC النامذج

ARIMA (0,2,1) -330.2 -330.14 -323.78 

ARIMA (0,2,2) -337.92 -337.79 -328.3 

ARIMA (1,2,0) -302.52 -302.45 -296.1 

ARIMA (1,2,1) -341.11 -340.97 -331.48 

ARIMA (1,2,2) -340.24 -340.02 -327.41 

ARIMA (2,2,0) -303.33 -303.2 -293.7 

ARIMA (2,2,1) -341.53 -341.3 -331.69 

ARIMA (2,2,2) -341.52 -341.18 -325.47 

 P-value الخطأ املعياري التقدير املعلمة النامذج

AR(1) φ1 0.8121- 0.0937 0.0000 

AR(2) φ2 0.1162 0.0745 0.0000 

MA(1) θ1 0.2320 0.0175 0.0000 
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 املقرتحةGARCH و  ARCH: املفاضلة بني مناذج 6جدول 

 ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1): تقدير معلامت النموذج 7جدول 

 للمقارنة بني النموذجني : معايري دقة التنبؤ8 جدول
MAPE MAE RMSE النموذج 

6.92851 5.44333 8.95555 ARIMA (2,2,1) 

1.433932 1.001667 1.161012 ARIMA(2,2,1) - GARCH(1,1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النامذج

 االختبارات
 معايري التقييم

2Box Test  R –Ljung  LM Arch Test 
R Q(10) Q(15) Q(20) AIC BIC SIC HQIC 

ARCH (1) 0.0289 0.0361 0.0426 0.03963 1.984 1.932 1.985 1.963 

ARCH (2) 0.1661 0.0234 0.0395 0.0088 2.002 1.933 2.003 1.974 

ARCH (3) 0.1308 0.0034 0.0057 0.0113 2.018 1.931 2.020 1.983 

ARCH (4) 0.2299 0.0602 0.0753 0.0403 2.051 1.955 2.041 2.017 

ARCH (5) 0.1675 0.0720 0.1058 0.05794 2.050 1.928 2.043 2.001 

GARCH (1,1) 0.4303 0.3201 0.2727 0.1289 2.058 1.980 2.051 2.022 

GARCH (1,2) 0.3748 0.2035 0.1626 0.1028 2.046 1.959 2.047 2.011 

GARCH (2,1) 0.3748 0.2035 0.1626 0.1028 2.046 1.959 2.047 2.011 

GARCH (2,2) 0.3748 0.2035 0.1626 0.1028 2.035 1.931 2.037 1.993 

ARIMA (2,2,1) + GARCH (1,1) 2.062 2.001 2.055 2.033 

 t P– valueقيمة  الخطأ املعياري التقدير النامذج

AR(1) -0.0704 0.0104 -2.4237 0.000000 

AR(2) -0.0769 0.0186 -4.1188 0.000030 

MA(1) 0.9819 0.0041 235.5203 0.000000 

Alpha(0) 3.2953 2.2686 1.4525 0.014634 

Alpha(1) 0.3413 0.1144 2.9832 0.002851 

Beta(1) 0.5928 0.1167 5.0793 0.000000 
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 ARIMA(2,2,1) - GARCH(1,1)   لنموذج  : القيم التنبؤية9جدول 

 

 : السلسلة األصلية ألسعار النفط الخام الشهرية1شكل 

 

month
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𝐞𝐭البواقي  �̂�𝐭 القيم املتنبأ بها 𝐲𝐭القيم الفعلية  التاريخ = 𝐲𝐭 − �̂�𝐭 

 0.31- 75.99 75.68 2018يونيو 

 1.49- 75.11 73.62  2018يوليو 

 0.89 74.85 75.74 2018أغسطس 
 0.53- 82.01 81.48 2018سبتمرب 

 0.76- 76.00 75.24 2018أكتوبر 

 2.03- 60.12 58.09 2018نوفمرب 

 - 58.55 - 2018ديسمرب 

 - 56.13 - 2019يناير 
 - 55.36 - 2019فرباير 
 - 61.14 - 2019مارس 
 - 69.69 - 2019إبريل 

 - 71.23 - 2019مايو 



  2019إبريل  –العدد الثاين  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
189 

 

 : السلسلة الزمنية للفروق الثانية للوغاريتم البيانات االصلية2شكل 

 

 ARIMA (2,2,1)سلسلة بواقي منوذج  :3 شكل

 

 

 ARIMA(2,2,1)لبواقي منوذج  Normal Q-Q Plotو  Histogram: 4شكل 
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 ARIMA (2,2,1): دالتا االرتباط الذايت والذايت الجزيئ ملربع بواقي النموذج 5شكل 

 

 

 ARIMA (2,2,1): دالتا االرتباط الذايت والذايت الجزيئ للقيمة املطلقة لبواقي النموذج 6شكل 
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.

  

 APAلنظام التوثيق املقرتح للدراسة وفقا 

 بأسعار والتنبؤ النمذجة(. 2019) بن نارص، سمية أحمد؛ العيىس، منال عبد اللهسهيلة حمود؛ ، الفرهود
مجلة كلية التجارة . الهجني ARIMA-GARCH منوذج باستخدام أوبك ملنظمة الخام النفط

 . 191 – 167(، 2)56، للبحوث العلمية
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