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 النشرمعلومات   الخالصة

الدمشية الستعجدة الستغيخات,  الدالسليعج نسػذج دالة التحػيل مغ السفاليع االساسية في الدالسل الدمشية اذ يتعامل مع 
سػذج فانو يعتسج عمى البيانات الستاحة في الدمدمة الدمشية وعمى السعمػمات االخخى في شاما بالشدبة الى ترسيع ىحا ال

تسثيل نسػذج دالة التحػيل يعتسج عمى تسثيل البيانات ودقة السعمػمات الستاحة واستعسال ىحه السعمػمات  فانالدمدمة لحلظ 
 انخاو انُفظ بشييم أسعاس نًعذالث انشهشيت انزيُيت نهسهسهتدالة التحػيل  الى تذخيز نسػذجالبحث  لشسحجة. ييجفافي 

وسعخ نفط بخنت باعتباره سمدمة بانذوالس االيشيكي باعتباسها سهسهت يخشجاث   )أوبك(نهُفظ  انًصذسة انذول نًُظًت
( ولقج تع التػصل بأن نسػذج دالة التحػيل ذو الختبة 5009عام ) ( ولغاية5005مغ عام )انزيُيت  انفتشة خاللمجخالت 

(s,r,d,pn,qn)=(2,2,0,2,3)  ىػ االفزل لتسثيل البيانات ولقج تع استخجم معيار متػسط الخصأ لسعخفة دقة التشبؤ
وىػ  سالبةاالخصاء تكػن سالبة اي ان معطع  ME=-0.00851بشسػذج دالة التحػيل السقجر لتدعة اشيخ وكانت قيستو 
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  Introduction   مقدمة

الجول  اقترادركان أىع أ حج أستثسار فيػ الولية في الرشاعات الكيسياوية والشفصية ومرجرًا ىامًا لأيعج الشفط سمعة استخاتيجية عالسية ومادة 
إذ يذكل  اقترادية وخيسة الدياسية واالقترادية. لحا كان لتحبحب اسعاره اثاراً  ساسيًا في العالقاتأكػنو مػردًا ماليًا استخاتيجيًا وعشرخًا 

دات انخفاضيا خصخًا حكيكيًا عمى الشسػ االقترادي في الكثيخ مغ الجول نتيجة لتأثيخ قيسة العائجات الشفصية وانعكاس ذلظ مباشخ عمى االيخا
فاظ لى الحإن االعتساد عميو كسرجر وحيج لمجخل يشصػي عمى مخاشخ اقترادية مسا استجعى الحاجة أعغ  السالية والسػازنة العامة فزالً 

 0960عمى ثبات اسعاره في االسػاق العالسية ضسانًا لسرمحة السدتيمكيغ والسشتجيغ والسدتثسخيغ. لقج نذأت ضسغ دول مشتجة لمشفط عام 
خسذ عذخة دولة  مشطسة حكػمية دولية سسيت مشطسة الجول السرجرة لمشفط )اوبظ( حيث انزست الييا دول أخخى الحقًا ليبمغ عجدىا حالياً 

جف مغ انذائيا تشديق وتػحيج الدياسات لجوليا األعزاء وضسان استقخار اسػاق الشفط وذلظ مغ اجل ضسان تػفيخ امجادات وكان الي
اقترادية ونفط كافي لمسدتيمكيغ ودخل ثابت لمسشتجيغ وعائج عادل عمى رأس السال بالشدبة لمسدتثسخيغ في صشاعة الشفط. يمجأ العجيج مغ 

ساليب التحميل االساسي والفشي اضافة الى استخجام االساليب االحرائية والخياضية بيجف التػصل الى تػقعات السدتثسخيغ الى استخجام ا
ذا يذيخ التشبؤ الى تمظ إمدتقبمية مختبصة بحيث يعتبخ التشبؤ جدء مكسل لعسمية اتخاذ القخارات مغ قبل االدارات عمى مختمف مدتػياتيا 

احتػت ىحه الجراسة عمى تشبؤات تعتسج عمى االسمػب الذخري إذ انتيجت السشيج التخصيصي باتباع  الجراسات الستعمقة بالسدتقبل سػاء
بذكل رئيدي لتحجيج الشسػذج  ىحا البحثيجف واحرائية لكياس العالقات. ياساليب عمسية مشطسة أذ استػحت ىحه الجراسات اساليب رياضية 
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بالجوالر   )أوبظ(لمشفط  السرجرة الجول لسشطسة الخام الشفط بخميل أسعار لسعجالت يخيةالذ الدمشية لمدمدمة األمثل لشساذج دالة التحػيل
لتشبؤ باألسعار السدتقبمية لبخميل الشفط الخام لسشطسة أوبظ وا االمخيكي باعتبارىا سمدمة مخخجات وسعخ نفط بخنت باعتباره سمدمة مجخالت

 ات اقترادية محتسمة جخاء تحبحب أسعار الشفط.وذلظ بسا يديع في وضع الخصط السالئسة لتجشب أي أزم
 :الدالسل الزمشية السدتقرة -0

بأنيا  عبارة عغ مجسػعة مغ السذاىجات لطاىخة معيشة خالل فتخة زمشية وتعخف الدمدمة الدمشية رياضياً  بأنيا الدمدمة الدمشيةوتعخف      
 والحي يعػد الى السجسػعة الجليمية   tبالجليل ةومؤشخ  متتابعة مغ الستغيخات العذػائية معخفة ضسغ فزاء االحتسالية متعجدة الستغيخات

Tة الدمشية عادة مويخمد لمدمد{t  ،(t)y } اً أو اخترار y(t)  آلخخ متغيخ اوتتكػن مغ متغيخيغ احجىسا تػضيحي وىػ متغيخ الدمغ و
جانب الدمغ تؤثخ عمى  أما إذا كان ىشاك عػامل أخخى  إلى .y=f(t) االستجابة وىػ قيسة الطاىخة السجروسة ويسكغ التعبيخ عشيا رياضياً 

 .y=f(t,              . [ Mohamad,2011] ] [Vandel,1992) عشيا رياضياً  فيعبخ yالطاىخة 

عام( أي تبعثخ البيانات أفكيًا حػل  )عجم ضيػر اتجاه و انحخاف في البياناتأن الدمدمة الدمشية مدتقخة إذا لع يكغ ىشاك نسػ إيقال    
ثابت مدتقل عغ الدمغ وكحلظ التبايغ  حدابي  تحبحب البيانات حػل وسط تكػن الدمدمة الدمشية مدتقخة اذا كان بعبارة أخخى  متػسط ثابت,

ذا كان التبايغ غيخ ثابت فيجب تحػيل البيانات وتػجج العجيج مغ شخق تحػيل البيانات بيجف تثبيت التبايغ وتعتبخ إ. فمغعبخ الد  ثابتاً 
ازالة االتجاه العام  اما اذا كان الستػسط غيخ ثابت فيتعالتحػيمة المػغاريتسية وتحػيمة الجحر التخبيعي مغ أكثخ التحػيالت استخجامًا. 

اما اذ  وتتكػن شخيقة الفخوق مغ شخح قيع مذاىجات الدمدمة مغ بعزيا البعس في تختيب زمشي محجد. differencingاستخجام الفخوق ب
شخيقة الفخق السػسسي  مباستخجاتجخيج الدمدمة الدمشية مغ االثخ السػسسي فيتع كانت الدمدمة الدمشية تحتػي عمى تغيخات مػسسية 

Seasonal differencing  لثانية إلى أن يتحقق اوق السػسسية الخبع سشػية او شيخية, وقج تكػن مغ الختبة األولى أو وذلظ بأخح الفخ
  ]5005شعخاوي, [ يرل االستقخارية في الفخق الثاني. االستقخار, وغالبًا ما

 Autocorrelation Function(ACF)  الرتباط الذاتيدالة ا  -2

بأنو الستغيخ العذػائي الحي يحجث خالل فتخة  وتعخفاالساسية في تحميل الدالسل الدمشية.  اتاالحرائي مغ االرتباط الحاتيدالة عج ت     
فتخة. وأن دالة   [.…,k=1,2,3]العذػائي الحي يدبقو او يميو أي ارتباط الدمدمة نفديا مع نفديا أو تدحيفيا بسقجار معيشة يختبط بالستغيخ

 Box] :االرتباط الحاتي وسيمة لتحجيج رتبة نسػذج الستػسصات الستحخكة, وان الريغة العامة لحداب االرتباط الحاتي لدمدمة السدتقخة كاآلتي

et al., 2016]  
   

             

       
                                                                                          

 :  .kالتبايغ السذتخك الحاتي بإزاحة مقجارىا               : . kبإزاحة مقجارىا  yاالرتباط الحاتي لكيع  معامل يسثل     ::حيث أن
  .yالتبايغ لكيع        

  Partial Autocorrelation Function(PACF) دالة االرتباط الذاتي الجزئي -3

كيذ ت االسذاىجات االخخى أي أني بثبػت بكية     و     درجة العالقة بيغ السذاىجتيغ تدتخجم دالة االرتباط الحاتي الجدئي لكياس     
. كسا أن لجالة االرتباط الحاتي الجدئي اىسية ال تقل عغ      بعج ححف تأثيخ الستغيخ      و    ستغيخيغ الدرجة االرتباط الخصي بيغ 

عتبخ اداة ميسة في تحميل الدالسل الدمشية وتدتخجم ايزًا في تذخيز الشسػذج وكحلظ فحز مالئسة ت ااىسية دالة االرتباط الحاتي حيث أني
 & Brockwell] اط الجدئي مغ خالل السعادلة التالية:الشسػذج مغ خالل اختبار عذػائية اخصاء التشبؤ. ويسكغ ايجاد معامالت دالة االرتب

Davis, 2002]  
 ̂   

   ∑             
   
   

  ∑              
   
   

                                                                             

 . kبإزاحة مقجارىا y: تسثل الكيسة السقجرة لسعامل االرتباط الحاتي الجدئي لكيع     ̂ حيث أن: 
 Cross-correlation Function(CCF)                    دالة االرتباط التقاطعي -4
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األستجابة الحي يسثل تعتبخ دالة االرتباط التقاشعي السفتاح الخئيدي في نساذج دالة التحػيل حيث تذيخ الى االرتباط بيغ متغيخ     
عشج فتخات زمشية مختمفة ويسكغ  االرتباط بيغ سمدمتيعغ ىحه الجالة  ( وتعبخ  ستغيخ السدتقل الحي يسثل السجخالت )ال( و   ) السخخجات

 ]5005شعخاوي, [ ية:ايجاد قيع معامالت االرتباط التقاشعي مغ خالل السعادلة االت
    

∑                
   

√∑         
   ∑         

   

                                                                              

 .: تسثل الػسط الحدابي لدمدمة السجخالت . :  تسثل الػسط الحدابي لدمدمة السخخجات  حيث أن:  
  Autoregressive-Moving Average نسوذج االنحدار الذاتي والستوسظات الستحركة -5

(, وىػ نسػذج يجسع بيغ نسػذجي االنحجار الحاتي والستػسصات 0970في عام ) Box & Jenkins ُقجم ىحا الشسػذج مغ قبل     
 جد معمساتع (pحيث تسثل ) ARMA(p,q)ويخمد لو بالخمد الستحخكة, أي انو يجسع ما بيغ السذاىجات الدابقة واالخصاء الدابقة, 

 Box] الذكل التالي: ARMA(p,q)عجد معمسات الستػسصات الستحخكة, وتأخح الريغة السعبخة عغ نسػذج  (q) االنحجار الحاتي, وتسثل

et al., 2016] 
   ∑           ∑       

 
   

 
                                                                     

  حيث أن: 
 .t=1,2,….,n قيسة الطاىخة في الفتخات الدمشية ايعام  بذكلتذيخ إلى الدمدمة الدمشية     

 .عهى انتىاني ARاالنحجار الحاتي و  MA الستػسصات الستحخكة تذيخ الى معالع عػامل    و    
 .t=1,2,….,n: تذيخ الى االخصاء في الفتخات الدمشية   

 Criteria Choose Best Model             أفضل نموذج اختيارمعايير  -6

إن عسمية اختيار الشسػذج السشاسب والسالئع ليدت سيمة فيي تتصمب بعس الجيج وعميو يجب عمى الباحث مػاجيتيا مغ خالل اإللسام      
سعاييخ التي تع استخجاميا في ومغ ال. [Matroushi, 2011]العمسي الكامل بسعاييخ عجة يسكغ استخجاميا وصػاًل إلى الشسػذج السالئع  

 لتػليج افزل نسػذج ىي: بحثشا
  Akaike Information on Criteria( AIC)                  معيار معمومات أكاكيأ( 

الختبة السالئسة لمشسػذج بيغ  ( حيث قجم مغ خاللو معمػمات الختيار0974-0973) عام Akaikeعخف ىحا السعيار مغ قبل العالع     
( بجاللة مقجار تبايغ AICالسعيار ) يعبخ عغو وتسثل الختبة األكثخ مالئسة,  AICعجة نساذج بحيث تقابل الختبة السشاسبة أقل قيسة لسعيار 

    2002] البجراني, [ الخصأ لمديػلة في االستخجام كسا يمي:
              

                                                                                 
    .        : عجد السذاىجاتn .: عجد معمسات الشسػذجh :حيث أن

 : مقجار تبايغ الخصأ . 
 Bayesian Information Criteria( BIC)                       معيار معمومات بيزب( 
 يعبخ عغو . الختبار نسػذج واحج مغ عجة نساذج الحي يقابل اقل قيسة لسعيار بيد 0978عام  Schwarzاقتخح ىحا السعيار مغ قبل      

  [Hussean &jwad,2018  لديػلة االستخجام كسا يمي.( بجاللة مقجار تبايغ الخصأ BICمعيار )
           

                                                                           
 Mean Square Error Criterion(MSE)            :متوسط مربعات الخظأ معيارج( 

لكيع الدالبة والسػجبة لخصأ التشبؤ مغ ااالخصاء عمى نصاق واسع ويأخح ىحا السعيار بعيغ االعتبار  اتمتػسط مخبع معياريدتخجم      
خالل االعتساد عمى حداب مخبعات االخصاء لكغ ما يؤخح عميو ىػ تزخيع الكيع الكبيخة لمخصأ واعصائيا أىسية كبيخة, ويتع حداب ىحا 

 [Najem,2008]:, السعيار وفق الريغة الخياضية التالية
    

∑   
  

   

 
                                                                                                    

 Final Prediction Errorالشهائي   معيار خظأ التشبؤح( 
وفق ويتع تقجيخه جيج رتبة الشسػذج حلت , ويدتخجمFPEويخمد لو  0969أكاكي عام  العالع مغ قبل معيار خصأ التشبؤ الشيائي تع تعخيف    

 [Matroushi, 2011] لريغة األتية:ا
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 ̂ 

                                                                       
   .يسثل خصأ التشبؤ الشيائي     FPE: :حيث أن      

 نساذج دالة التحويل تذخيص -7
 Identification of Transformation Function Models 

( تحجث تغيخاتيا (Input Seriesيجعل سمدمة السجخالت دالة التحػيل  الحي تترف بو نساذج (Dynamic System)إن الشطام الحخكي  
بدمدمة  شخيق دالة التحػيل. كسا أن سمدمة السخخجات تتأثخ أيزًا بستغيخ آخخ تسثل وذلظ عغOutput Series) في سمدمة السخخجات)

فأنو مغ     يؤدي إلى حجوث تغييخ في     أن التغيخ في بافتخاض (.(White Noiseتدسى بالتذػير االبيس    األخصاء العذػائية 
 ويعخف زمغ التأخيخ عمى انو مقجار التغيخ الحاصل في السخخجات نتيجة التغيخات الحاصمة في السجخالت( السحتسل أن يحجث زمغ تأخيخ)

, فيعبخ في التأثيخ في الستغيخ التابع  xيسثل عجد الفتخات الدمشية التي تشقزي قبل أن تبجأ( d) افتخاضالشطام لمستغيخات لحا تع  استجابةفي 
 [Montgomery et al., 2008] نسػذج دالة التحػيل وفق الريغة األتية: عغ

    
     

     
     

      

      
                                                                                

 حيث أن
                   

   
                

   
                 

    
                 

    
 :r .   في التأثيخ عمى   ن تبجأ أتسثل زمغ التأخيخ او عجد الػحجات الدمشية قبل  :d تفدخ كسا يمي: qn,  pn, s, r, dأن السعمسات   

مغ  sلعجد    ستدتسخ في التأثيخ عمى      لــ تعشي الكيسة الججيجة :r. sتعشي السخخجات تتأثخ بكيستيا الدابقة حتى التخمف الدمشي 
تسثل رتبة الستػسط الستحخك لدمدمة التذػير االبيس  :qn .   تسثل رتبة االنحجار الحاتي لدمدمة التذػير االبيس :pn الفتخات الدمشية.

  . 
 بعجة خصػات وىي:نسػذج  دالة التحػيل تسخ تذخيز عسمية أن   

                سمدمتي االدخال واالخراجتهيئة أواًل: 
يتع في ىحه السخحمة فحز كل مغ سمدمتي السجخالت والسخخجات اذا كانت مدتقخة ام غيخ مدتقخة واذا كانت البيانات غيخ مدتقخة     

سي عشجما بالتبايغ يتع أخح التحػيالت الالزمة لتثبيت التبايغ وأخح الفخوقات الالزمة في حالة عجم استقخار الػسط وكحلظ يتع أزالة االثخ السػس
لدمدمة عمى تغيخات مػسسية. وعشج اخح التحػيالت والفخوقات الالزمة في حالة كػن سمدمة السجخالت غيخ مدتقخة يجب اخح نفذ تحتػي ا

 التحػيالت والفخوقات لدمدمة السخخجات.
 سمدمتي االدخال واالخراجإجراء تبييض ثانيًا: 

ان و    لجيشا سمدمة السجخل  بافتخاض. لمحرػل عمى سمدمة البػاقي ياالسالئع ل  ARIMAيجاد نسػذجإبالدمدمة تبييس  عسميةيقرج ب    
 :]5005سيج أحسج , [ليا كالتالي ARMAنسػذج 

                  
    

    
                                                                    

 بشفذ الصخيقة وكسا يمي:   يتع تبييس سمدمة السخخج سكحلظ  .تسثل سمدمة السجخل السبيزة   حيث ان    
                   

    

    
                                                                

 .تسثل سمدمة السخخج السبيزة   حيث ان 
 لدالة التحويل: اوزان االستجابة الشبزيةو  ةالستقاطع اتتقدير االرتباطثالثًا: 
عمى التػالي يتع حداب     ,    السقابمتيغ لكل مغ سمدمة السجخل والسخخج   والسخخج    بعج الحرػل عمى سمدمة البػاقي لمسجخل      

يسكغ الحرػل عمى التقجيخات السباشخة ألوزان (. 3السعادلة )وفق      و   بيشيسا بتخمفات زمشية مختمفة لدمدمتيغ  الستقاشعةرتباشات اال
 االستجابة الشبزية لشسػذج دالة التحػيل باستخجام السعادلة اآلتية: 
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 .   السعياري لدمدمة السخخج السبيزة: تسثل األنحخاف    : تسثل أوزان دالة التحػيل.   حيث أن:
 .β: تسثل األنحخاف السعياري لدمدمة السجخل السبيزة    

  لشسوذج دالة التحويل: (s,r,d)تحديد  قيم رابعًا: 

( . حيث أن ىحه السيسة (r,s,dإن مغ أىع السيام األساسية في تذخيز نسػذج دالة التحػيل ىػ تحجيج الكيع السالئسة لختبة الشسػذج      
      ( تسثل درجة الجالة (sوأن       ( تسثل درجة الجالة (rغيخ واضحة تصبيكيًا رغع أن السؤشخات الالزمة لمتذخيز تذيخ الى أن 

تسثل قيسة االزاحة ( تسثل فتخة التأخيخ بستغيخ السجخل والتي تكػن ىي األبدط في تحجيج قيع الختبة في عسمية التذخيز لكػنيا (dوكحلظ 
يسكغ تحجيجىا بعج       الجالة درجة  . اما  وسمدمة السخخج     عشج أول ارتباط متقاشع معشػي يختمف عغ الرفخ بيغ سمدمة السجخل

ايزًا مغ خالل معامالت       . ويتع تحجيج درجة الجالة معخفة أول ارتباط معشػي فان االرتباشات التي تميو غيخ السعشػية ناقز واحج
سػف نأخح االرتباشات التي       الجالة بعج أن حرل انقصاع لسعامالت االرتباشات التي تع مغ خالليا تحجيج درجة االرتباط التقاشعي ف

ناقز واحج  تداوي عجد تمظ االرتباشات غيخ السعشػية      الجالة تمييا إلى أن نحرل أيزا عمى انقصاع إلى الرفخ فأن درجة 
[Vandel,1992] 

 تقدير معمسات نسوذج دالة التحويل: -9
Estimation the Parameters of the Transfer Function Model 

 ان معمسات نسػذج دالة التحػيل يػجج ليا تقجيخان وىسا:   
 ولي لسعمسات دلة التحويلالتقدير األ اواًل: 

 Box et]يتع تقجيخ معمسات الشسػذج مغ خالل السعادالت االتية (r,s,dكل مغ ) قيعبعج التعخف عمى رتبة نسػذج دالة التحػيل اي تحجيج    

al., 2016] 
                                                                                                         

                                                                       
                                                      
                                                                           

}             

 التقديرات الشهائية لسعمسات دالة التحويل:ثانيًا: 
يتع تقجيخ السعمسات الشيائية لجالة التحػيل مغ خالل أخح عجة قيع لمسعمسات وايجاد متػسط مخبعات الخصأ واختبار الشسػذج الحي قيع     

سػذج مغ خالل رسع كل مغ دالة االرتباط الش معمساتو تعصي أقل قيسة لسعيار متػسط مخبعات الخصأ وكحلظ التحقق مغ عذػائية بػاقي
الحاتي ودالة االرتباط الحاتي الجدئي لمبػاقي ودالة االرتباط التقاشعي بيغ كل مغ بػاقي الشسػذج وبػاقي السجخالت )سمدمة السجخالت 

 .السبيزة(
 Estimate the Values of the white Noise Series تقدير قيم سمدمة التذويش األبيض: -01
 ( يتع تقجيخ سمدمة التذػير األبيس مغ خالل السعادلة األتية:05بعج تقجيخ قيع أوزان دالة التحػيل وفق السعادلة )   

                                                                                           
لدمدمة التذػير األبيس حيث يتع أواًل التأكج مغ  السالئع ARIMAنسػذج  تذخيزيتع    وبعج ايجاد قيع سمدمة التذػير االبيس    

 .ARIMA(p,d,q)االرتباط الحاتي واالرتباط الحاتي الجدئي لتحجيج رتبة نسػذج  تياستقخارية الدمدمة ثع فحز كل مغ دال
 :اختبار دقة مالئسة نسوذج دالة التحويل -00

Test the Accuracy of the Fit of the Transform Function Model 

 بعج أن تع تحجيج شكل نسػذج دالة التحػيل وتقجيخ جسيع معمساتو, البج مغ أختبار الشسػذج لمتأكج مغ صحتو وأستخجامو في التشبؤ   
ويجب ان تكػن عذػائية    الشيائية حيث يتع اختبار الشسػذج مغ خالل رسع دالة االرتباط الحاتي لمدمدمة . ]5003البجراني والحيالي , [

 بسعشى قيع االرتباشات الحاتية جسيعيا تقع داخل حجود الثقة. ويجب اختبار دالة االرتباط التقاشعي بيغ سمدمة البػاقي وسمدمة السجخالت
 .[Aryani et al., 2015] السبيزة والتحقق مغ شخط االستقاللية حيث يجب ان تقع قيع معامالت االرتباط التقاشعي ضسغ حجود الثقة

 Forecasting             التشبؤ -02
 ارأن الكيام بعسمية التشبؤ لو فائجة كبيخة وميسة ججًا خاصة في السجاالت االقترادية كسا ان دقة التشبؤ تعتبخ السكياس األساسي في أختب    

شخيقة التشبؤ االندب والحكع عمى جػدة االسمػب السدتخجم. حيث يقرج بالجقة في التشبؤ مجى قجرة الشسػذج السقتخح عمى اعادة انتاج 
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يسكغ ان يكػن التشبؤ دقيقًا بذكل عالي بل ىػ يشحخف دائسًا عغ الكيع الفعمية لمطاىخة  ال والبيانات الستػفخة ويجب االخح بعيغ االعتبار ان
اقل جروسة وىحا االنحخاف ىػ ما يصمق عميو خصأ التشبؤ ورغع ان ىحا الخصأ يتشبأ بو فأن اليجف مغ التشبؤ ىػ تخفيس درجة الخصأ الى الس

استخجاميا لغخض قياس فعالية التشبؤ التي تعتبخ خصػة ميسة في تقييع اسمػب التشبؤ السعتسج )اي ومغ السعاييخ التي تع االمكان.  قيسة قجر
كمسا كانت   غ.معي تشبؤ ػبمأس تصبيق غع الشاجسة األخصاء مجسػع متػسط ىحا السعيار يعكذحيث  الخصأ متػسط معيارلجقة( درجة ا

ان اسمػب التشبؤ السعتسج يعصي فمػجبة    عشجما تكػن قيسة قيسة متػسط الخصأ قخيبة مغ الرفخ كمسا كان اسمػب التشبؤ اكثخ دقة, و 
ان التشبؤ السعتسج يعصي نتائج متفائمة الن معطع فسالبة    عشجما تكػن قيسة , اما الن معطع االخصاء مػجبة نتائج متذائسة )غيخ جيجة(

 :[Al-Maleki,2017]لسعيار متػسط الخصأ كالتالي الخياضية الريغةوان  .االخصاء تكػن سالبة

   
 

 
∑     ̂  

 

   

                                                                             

 الجانب العسمي -01
( مذاىجة شيخية لمفتخة مغ 080تزع مذاىجات سمدمتيغ زمشيتيغ حجع كل مشيا يداوي ) تصبيق الفقخات الدابقةالبيانات السدتخجمة في      
لسشطسة اوبظ وسعخ نفط  األمخيكي الخام بالجوالر الشفط لبخميل الذيخي  الدعخ يعذل(. وأن ىحه البيانات تسثل 5009( ولغاية )5005عام )

( 0سعخفة ما إذا كانت البيانات مدتقخة أم ال كسا في الذكل )الدخال واالخخاج لبخنت. ان اول خصػة ىي رسع االتجاه العام لكمتا الدمدمتيغ ا
ق إذ نالحع مغ خالل الذكل بأن الدمدمتيغ غيخ مدتقختيغ في التبايغ والػسط وقج تع اخح تحػيمة الجحر التخبيعي لتثبيت التبايغ واخح الفخ 

 (.2االول لتثبيت الػسط الحدابي كسا في الذكل )
 
 
 

 
 

      
 
 

( لمحرػل عمى سمدمة Brent oilسمدمتي االدخال واالخخاج يتع تشقيتيسا مغ خالل تحجيج الشسػذج السالئع لدمدمة االدخال ) استقخاريةبعج 
( حيث يتزح مغ 3كسا في الذكل ) بػاقي مدتقمة وذلظ بسالحطة سمػك دالتي االرتباط الحاتي واالرتباط الحاتي الجدئي لدمدمة االدخال

تبيغ بأن و  عجة نساذجلكغ عشج فحز البػاقي وجج بانيا غيخ عذػائية لحلظ تع فحز  ARIMA(1,1,1) ئع ىػالذكل بان الشسػذج السال
-=MSE=0.1056, AIC) المتالكو اقل الكيع لمسعاييخ االحرائية ARIMA(1,1,0)أفزل نسػذج لدمدمة االدخال ىػ نسػذج 

381.145, BIC=-378.009, FPE=-0.106235) . 
 
 

 دمدمتي االدخال واالخخاج بعج االستقخاريةل رسع االتجاه العام( 2الذكل)
  سمدمة السجخالت بعج استقخاريتيا  سمدمة السخخجات بعج استقخاريتيا

 سمدمة السخخجات السجخالتسمدمة 
 .دمدمتي االدخال واالخخاج ل رسع االتجاه العام( 0الذكل)
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 t 𝛽𝑡 بيٍ  قيى االستباطاث انتقاطعيترسع  (5الذكل)

 
 
 
 
 
 
 

φ ىي ARIMA(1,1,0)وان قيسة معمسة الشسػذج السالئع  مغ دالة االرتباط الحاتي ودالة االرتباط ( يسثل رسع كل 4الذكل )و         
الحاتي الجدئي تقع ضسغ حجود الثقة و  أن قيع معامالت االرتباط الحاتيإذ نالحع ب ARIMA(1,1,0) الحاتي الجدئي لبػاقي الشسػذج السالئع

 .مسا يجل عمى عذػائية البػاقي
 
  
 
  
 

 

 

 

   

 

 يتى تقذيشها وفق انًعادنتيٍ االتيتيٍ: وعهيه فإٌ قيى سهسهت انًذخالث وانًخشجاث انًبيضت 

                                                                                       

                                                                                      

قيع كل مغ سمدمة السجخالت والسخخجات السبيزة يتع تقجيخ دالة االرتباط التقاشعي بيشيسا وذلظ لتحجيج رتبة دالة التحػيل كسا في  بعج تقجيخ
وبحلظ تكػن الريغة  r =2 , s=2( وأن  d=0عشج الرفخ يعشي ان )بأن أول ارتباط معشػي ىػ مغ الذكل ( حيث يتزح 5الذكل )

 التقجيخية لشسػذج دالة التحػيل عمى الشحػ اآلتي:

   
          

 

         
 

                                                                    

 
 

 
 

     
 
 
 ( وكانت03لقج تع تقجيخ قيع معمسات الشسػذج اعاله وفق السعادلة ) 
   .اما سمدمة التذػير االبيس                                                             

 ARIMA( ولقج تع رسع الدمدمة واتزح بانيا مدتقخة وبعج التأكج مغ استقخاريتيا تع تذخيز نساذج 04فقج تع تقجيخ قيسيا وفق السعادلة )

 المتالكو اقل الكيع لمسعاييخ االحرائية ARIMA(2,0,3)نها وفق انًعاييش االحصائيت وتى انتىصم باٌ افضم ًَىرج هى 

(MSE=0.00637, AIC=-854.419, BIC=-838.74, FPE=-0.00626)) :وبحلظ اصبح نسػذج دالة التحػيل الشيائي كاالتي . 
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دانت االستباط انزاتي انجزئي نسهسهت االدخال بعذ دانت االستباط انزاتي نسهسهت االدخال بعذ 
 االدخال بعج االستقخارية ةدمدمل ACF & PACFرسع ( 3الذكل)
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 وان الكيع الشيائية لمسعمسات ىي      
                                                                            
                             

بيغ سمدمة البػاقي وسمدمة  ودالة االرتباط التقاشعي   الشيائية رسع دالة االرتباط الحاتي لمدمدمة وبعج تقجيخ السعمسات الشيائية تع     
( وكانت قيع االرتباشات الحاتية والتقاشعية جسيعيا تقع داخل حجود الثقة وىحا يجل عمى عذػائية 6السجخالت السبيزة كسا في الذكل )

 وتحقق شخط االستقاللية بيغ سمدمة البػاقي وسمدمة السجخالت السبيزة.   الدمدمة 
 
  
 

 

 

 

 

    
 
 
 
  . ME=-0.00851وان قيسة  في الججول االتي لتدعة اشيخ كساسيتع التشبؤ بالكيع السدتقبمية دالة تحػيل بعج الحرػل عمى افزل نسػذج  

 .تحػيلدالة نسػذج ( : الكيع االصمية والكيع التشبؤية ألفزل 0الججول )
 

 

 االستنتاجات -41

 اٌ يٍ اهى االستُتاجاث انتي تى انتىصم انيها كاالتي:    

بعج اخح  ةالتبايغ وتع تحقق االستقخاريو وجج بانيسا غيخ مدتقختيغ بالػسط الحدابي السجخالت والسخخجات  بعج فحز كل مغ سمدمتي -0
 تحػيمة الجحر التخبيعي واخح الفخق االول لمدمدمتيغ.

 ألنو الشسػذج السشاسب ليحه الدالسل. ARIMA(1,1,0)شسػذج لبا تيغالدمشي تيغالدمدمتع تبيس  -5
ــــع تحجيــــج رتبــــة نســــػذج دالــــة التحػيــــل وىــــػ  -3 ــــاط التقــــاشعي بــــيغ الدمدــــمتيغ السبيزــــتيغ لمســــجخالت والسخخجــــات ت مــــغ خــــالل دالــــة االرتب

(s,r,d)=(2,2,0) شسػذج . وبعـج تقـجيخ قـيع سمدـمة التذـػير االبـيس تـع تذخيرـيا بـالARIMA(2,0,3)  ألنـو الشسـػذج السشاسـب ليــحه
 مدمة.الد

سالبة اي ان   ME=-0.00851بعج تذخيز نسػذج دالة التحػيل لمبيانات تع التشبؤ بالكيع السدتقبمية لتدعة اشيخ وكانت قيسة      -4
 .عمى ان التشبؤ السعتسج يعصي نتائج متفائمة دليلوىػ  االخصاء تكػن سالبةمعطع 
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 ت الكيع االصمية الكيع التشبؤية ت الكيع االصمية الكيع التشبؤية
0.0166 0.175436 471 -0.0657 0.266307 474 

0.0081 -0.156680 477 0.0844 -0.048278 471 

0.0057 0.193318 471 0.0419 -0.432594 471 

0.0081 0.220053 471 -0.0179 0.112040 471 

   0.0015 -0.322854 471 

 𝛽𝑡والدمدمة  𝑒𝑡 لبػاقيبيٍ سهسهت ا  CCF ورسع 𝑒𝑡 بػاقيمل  ACFرسع ( 6الذكل)
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Abstract: 
    The transformation function model is one of the basic concepts in time series as it deals with 

multivariate time series. As for the design of this model, it depends on the data available in the time series 

and on other information in the series. Therefore, the representation of the transformation function model 

depends on the representation of data and the accuracy of the available information. and use this 

information in modeling. The research aims to identification the transformation function model of the 

monthly time series of crude oil barrel prices of the Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) in US dollars as a series of outputs and the price of Brent oil as a series of inputs during the time 

period from (2005) to (2019). The transformation function model with the order (s,r,d,pn,qn)=(2,2,0,2,3) is 

the best for representing the data and the mean error criterion was used to know the prediction accuracy of 

the estimated transformation function model for nine months and its value was ME=-0.00851  negative 

That is, most of the errors are negative, which is evidence that the approved prediction gives optimistic 

results. 

Keywords: time series, transformation function, data whitening, prediction. 

 
 
 


