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  عبير حسن علي الجبوري

  جامعة بابل/كلية اإلدارة واالقتصاد

  ملخص البحث
في ظل وجود أزمة اقتصادية مالية فان  أسعار النفط  تأثرت  تأثرا بالغا بها ورغم إن العراق  لم يتأثر تأثرا                       

، الماضـية   االحتياطي الضخم من العمالت الصعبة التي حققها في السنوات          ها نتيجة     كبيرا  باألزمة في بدايت    

بدا يتـأثر   الفترة الماضية إال انه      بيع النفط خالل االرتفاع الكبير الذي شهدته هذه األسعار            خالل وتحديداً من 

  .باألزمة وأسعار النفط تدهورت في الفترة األخيرة و أصبحت غير مستقرة 

 والتنبؤ هنـا سـيكون باسـتخدام        ٢٠١٠ السنة الحالية  النفط العراقي في     أسعار البحث إلى التنبؤ ب    ويهدف هذا 

واحد نماذج التسريح االسي     Box–Jenkinsالسالسل الزمنية وسنستخدم هنا طريقتين للتنبؤ هما إحدى نماذج          

  . المزدوج وسنقارن بينهما أيهما أكثر دقة في التنبؤ

 مقدمة  -١

 تفجر األزمة المالية في الواليات المتحدة لدرجـة أن          ٢٠٠٧أيلول لعام   /هر سبتمبر لقد شهد منتصف ش   

وتاريخيـا  " أسـبوعا داميـا   "المحللين االقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية األسبوع الثالث في ذلك الـشهر            

  .لالقتصاد األميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح

 المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت علـى الـسطح فـي                 األزمةو  

 بسبب فشل ماليين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الواليات المتحدة في تـسديد ديـونهم        ٢٠٠٧ العام

  .للبنوك

بـا وآسـيا    أوروتاقتصادياوأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية لالقتصاد األميركي، ووصلت تبعاتها إلى    

ولـم تفلـح مئـات مليـارات        ,بنوك والمؤسسات المالية العالمية   مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات ال       

الدوالرات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد ألزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت                 

ولين خـشيتهم مـن أن تطـيح بـنظم     السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤ 

في وقت دقت فيه أجراس اإلنـذار بـشأن         و,اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم         

السقوط في دوامة األزمة المالية واالقتصادية في العديد من دول العالم الكبرى بدءاً من اليابان في الشرق إلى                  

" كـسبوا "يات المتحدة األمريكية وصانعي السياسة في العراق يعتقدون أنهم قـد        بريطانيا في الغرب، فإن الوال    

 الـنفط الـذي يـشكل       أسـعار على خلفية تراجع    . عاماً كامالً قبل أن يبدأ العراق في السقوط في هذه الدوامة          

 . لالقتصاد العراقياألساسيةالدعامة 

 بـين   متواصالً يتراوح  المحلي العراقي نمواً     ورغم األزمة االقتصادية العالمية، فقد شهد إجمالي الناتج       

على أن أكبر خطر تواجهه الميزانية العراقية، التي تعتمد في عوائدها على النفط إلـى حـد       .  في المائة  ٩ و ٧

ومع استمرار انخفاض سعره، فإن العراق يتوقع أن يصل العجز إلـى حـدود    . انخفاض سعر النفط   كبير، هو 

لكن ما أن تنتهي االحتياطيـات  .  الذي يمكن تغطيته من االحتياطيات النقدية لديه مليار دوالر، وهو العجز   ٢٠

النقدية فإن العراق سيبدأ يعاني من آثار األزمة االقتصادية التي تعاني منها الدول األخرى، برغم أن معاناتـه                  

  .قد تكون أكبر جراء استمرار الظروف األمنية المضطربة
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ون العراق مضطراً ألن ينفق المزيد من األموال في معظم القطاعـات          ومع انخفاض عوائد النفط، سيك    

االقتصادية والخدمية في الدولة من أجل المحافظة على مستوى اإلنفاق الحكومي الحالي ، وهو األنفاق الـذي                 

  .ينظر إليه المسؤولون العراقيون واألمريكيون باعتباره ضرورياً الستقرار الوضع االقتصادي

 األكثـر يكون العراق البلـد   مالية العالمية انعكاسات سيئة على صناعة النفط العراقية وقد لالزمة الإن

ألن العراق بدأ توا بطرح مشاريع نفطية اسـتثمارية   وذلك.  من بين الدول المصدرة للبترولاألزمةتأثرا بهذه 

 قطـاع  أنهكـت التي  وب من النفط الخام بعد سنوات طويلة من الحصار والحرإنتاجهلزيادة  ةكبيرة وطموح

 لتحـد  األزمةوجاءت هذه . البترول صناعة النفط في هذه البالد التي تحتوي على ثاني أكبر خزين عالمي من

انخفاض سعر برميل النفط  العراقية القيام بها وذلك بسبب من المشاريع الهايدروكاربونية التي تنوي الحكومة

 دوالر للبرميل الواحـد بعـد أن   ٦٠ ما دون إلىليصل السعر خالل السنتين الماضيتين   مستوى لهأدنى إلى

المشاريع   هذا سيؤثر تأثيرا مباشرا علىاألسعارانخفاض .  دوالراً في الصيف الماضي١٤٧ إلىسعره  وصل

  .النفط تصدير  النفطية المتأتية مناإلمداداتالهايدركاربونية العراقية بسبب نقص 

   هدف البحث-٢

االقتصاديين قد أكدوا إن مبيعات النفط العراقي سيكون تأثرهـا باألزمـة الماليـة               المحللين   نالكثير م 

 تغيرهـا مدى  قياس  ولالشهر القادمة    النفط   اسعارالعالمية قويا حتى تنتهي األزمة لذا يهدف البحث إلى التنبؤ ب          

 .في الفترة القادمة 

 أهمية البحث -٣

إذ من خالل التنبؤ يمكن ألصحاب القـرار مـن          يعتبر التنبؤ من المواضيع التي تكتسب أهمية كبيرة         

اتخاذ القرارات الصحيحة وهو يساعد كافة المستويات اإلدارية في عملية اتخاذ القرار في مجـاالت الـسياسة     

الخ والتنبؤ بأسعار النفط مهم جدا في الفترة الحاليـة نتيجـة الحالـة االقتـصادية                .....والصناعة والزراعة   

  .ذلك وجود أزمة اقتصادية يهدد استمرارها بانهيار االقتصاد في العراقوالسياسية في العراق ك

   فرضيات البحث-٤
  :  ثالث فرضيات اساسيةتقوم هذه الدراسة على 

  .ان اسعار النفط ستشهد ارتفاعا في الفترة القادمة: الفرضية االولى

  . في الفترة القادمةنخفاضاان اسعار النفط ستشهد ا: الفرضية الثانية 

بالنسبة هي افضل في التنبؤ من نموذج التسريح االسي  ) Box-Jenkins(ذج ان استخدام نما: لثةلفرضية الثاا

  .للسلسلة الزمنية

  النماذج المستخدمة في البحث -٥
  في هذا البحث سيتم استخدام نموذجين من نماذج السالسل الزمنية

 Double Exponential Smoothing    نموذج التسريح االسي المزدوج -١
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 )Holt's Method(هناك نموذجين للتسريح االسي المزدوج وسنعتمد في هذا البحث على نموذج هولت 

  :McGee , (Yaffee ١٩٩٩( هذا النموذج كالتالييشتق 
1لمشاهدات  2 1 2, , , ,n nz z z z− −K 0 ولثابتي تسريح 1α< 0 و   > 1γ<   :لتالي نوجد ا>
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-Autoregressive-Integrated  المتوسط المتحرك-التكاملي-نماذج االنحدار الذاتي -٢
Moving Average Models (ARIMA) 

المتوسـط المتحـرك    - الـذاتي االنحـدار طلق عليها نمـاذج  عائلة كبيرة من النماذج التي ي      تنتمي الى    وهي

Autoregressive-Moving Average Modelsابتدعها العالمين Box  و Jenkins  األبحاث أثبتتوالتي 

  ). احمد حسين,العاني ( الكثيرة في مختلف الميادين التطبيقية علي تفوقها الهائل علي الطرق التقليدية في التنبؤ

d أي dلنماذج للسالسل الزمنية غير المستقرة حيث تعطى درجة تفريـق            تستخدم هذه ا  
t tw z=  لتحويلهـا  ∇

  .) ٢٠٠٢بري( إلى سلسلة مستقرة

dويمكن نمذجة المتسلسلة المستقرة     
t tw z= متوسط متحرك من الدرجـة      - على شكل نموذج انحدار ذاتي     ∇

( ),p q٢٠٠٣ ( كالتالي ( Brockleban, Dickey:  

(٦)                     ( ) ( ) ( ) ( )2, 0,d
p t p t q t tB w B z B a a WNφ φ δ θ σ= ∇ = + 

  أو
                                      (٧)( ) ( ) ( ) ( )21 , 0,d

p t q t tB B z B a a WNφ δ θ σ− = +  

) الدرجة المتوسط المتحرك من-التكاملي-وهذا النموذج يسمى نموذج االنحدار الذاتي ), ,p d q حيث 

( ),δ ∈ −∞   . ثابت النموذج∞
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 اختبارات الدقة التنبؤية - ٦

من اجل المقارنة بين النموذجين المستخدمين في البحث ايهما اكثر          سنعتمد في هذا البحث على هذه االختبارات        

  دقة في التنبؤ وهذه االختبارات هي

  Root Mean Square Error {RMSE} لمتوسط مربعات الخطأ الجدر التربيعي -ا
  ويمكن إيجاده بالصيغة التالية

(٨)                RMSE = ∑
=

n

t
t na

1

2 /   

 Mean Absolute Error {MAE} متوسط القيم المطلقة للخطأ -ب

  ويمكن إيجاده بالصيغة التالية

 (٩)                MAE =na
n

t
t /

1
∑
=

  

  لمعرفة القوة التنبؤية للنموذج المستخدم) ب(و) ا(ويستخدم االختباران 

  Mean Absolute Percentage Error {MAPE} متوسط  نسب القيم المطلقة للخطأ  -ج
  ةويمكن إيجاده بالصيغة التالي

 (١٠)    MAPE=nZa t

n

t
t /)/(

1
∑
=

  

  الجانب التطبيقي
   )٢٠٠٩-٢٠٠٧( يمثل أسعار نفط البصرة الخفيف للفترة ١)(جدول 

  التاريخ  الشهر  السنة  أسعار النفط

١ ٢٠٠٧  ٤٧٫٦٠ JAN ٢٠٠٧  

٢  ٢٠٠٧ ٥١٫٢٠  FEB ٢٠٠٧  

٣  ٢٠٠٧  ٥٦٫٠٠  MAR ٢٠٠٧  

٤  ٢٠٠٧  ٥٩٫٧٠  APR ٢٠٠٧  

٥  ٢٠٠٧  ٦١٫٨٠  MAY ٢٠٠٧  

٦  ٢٠٠٧  ٦٤٫١٠  JUN ٢٠٠٧  

٧ ٢٠٠٧  ٧٠٫٥٠  JUL ٢٠٠٧  

٨  ٢٠٠٧  ٦٦٫٨٠  AUG ٢٠٠٧  

٩  ٢٠٠٧  ٧٢٫١٠  SEP ٢٠٠٧  

١٠  ٢٠٠٧  ٧٧٫٥٠  OCT ٢٠٠٧  

١١  ٢٠٠٧  ٨٦٫٣٠  NOV ٢٠٠٧  

١٢  ٢٠٠٧  ٨٢٫٨٠  DEC ٢٠٠٧  

١  ٢٠٠٨  ٨٤٫٧٠ JAN ٢٠٠٨  

٢  ٢٠٠٨  ٨٦٫٢٠  FEB ٢٠٠٨  

٣  ٢٠٠٨  ٩٦٫٤٠  MAR ٢٠٠٨  

٤  ٢٠٠٨  ٩٩٫٨٠  APR ٢٠٠٨  

٥  ٢٠٠٨  ١١٣٫٥٠  MAY ٢٠٠٨  

٦  ٢٠٠٨  ١٢١٫٣٠  JUN ٢٠٠٨  
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٧  ٢٠٠٨  ١٢٢٫٣٠  JUL ٢٠٠٨  

٨  ٢٠٠٨  ١٠٤٫١٠  AUG ٢٠٠٨  

٩  ٢٠٠٨  ٩٤٫٨٠  SEP ٢٠٠٨  

١٠  ٢٠٠٨  ٦٨٫٠٠  OCT ٢٠٠٨  

١١  ٢٠٠٨ ٥١٫٥٠  NOV ٢٠٠٨  

١٢  ٢٠٠٨  ٣٧٫٣٠  DEC ٢٠٠٨  

١  ٢٠٠٩  ٣٩٫٥٠ JAN ٢٠٠٩  

٢ ٢٠٠٩  ٣٩٫٧٠  FEB ٢٠٠٩  

٣ ٢٠٠٩  ٤٥٫٣٠  MAR ٢٠٠٩  

٤ ٢٠٠٩  ٤٩٫٢٠  APR ٢٠٠٩ 

٥ ٢٠٠٩ ٥٦٫٥٠ MAY ٢٠٠٩ 

٦ ٢٠٠٩ ٦٨٫٢٠ JUN ٢٠٠٩ 

٧ ٢٠٠٩ ٦٤٫٣٠ JUL ٢٠٠٩ 

٨ ٢٠٠٩ ٧٠٫٧٠ AUG ٢٠٠٩ 

٩ ٢٠٠٩ ٦٧٫٣٠ SEP ٢٠٠٩ 

١٠ ٢٠٠٩ ٧٢٫٦٠ OCT ٢٠٠٩ 

  
  :المصدر

  .٢٠٠٩ نيسان ٤)(العدد ) اوابك(النشرة الشهرية الصادرة عن منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط 

 .٢٠٠٩تشرين االول  ١٠)(العدد ) اوابك(ية المصدرة للنفط النشرة الشهرية الصادرة عن منظمة األقطار العرب

  :نمثل البيانات هندسيا كما يأتي: أوال

  
  المنحنى التكراري للسلسلة الزمنية قيد الدراسة )١(الشكل 

عدم تأثر أسعار النفط بظهور األزمة االقتـصادية العالميـة    ٢٠٠٨ Sep-٢٠٠٧ Sep)( حيث نالحظ في الفترة ما بين

  .ثم نالحظ بداية تأثير األزمة االقتصادية  في الفترة الالحقة حيث أن البيانات تكون متذبذبة , لمذكور سابقاللسبب ا

  : تم الحصول على النتائج التاليةSPSSعند تحليل البيانات أعاله باستخدام برنامج التطبيق اإلحصائي 

  :رسم دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الجزئي الذاتي - ١
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  دالة االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنية قيد الدراسة) ٢(الشكل 

     

   دالة االرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة الزمنية قيد الدراسة)٣(الشكل 

يتبين من رسم دالتي االرتباط الذاتي و االرتباط الذاتي الجزئي إن السلسلة الزمنية قيد الدراسة  يمكنها إتبـاع                   

 {(٠،١،٢)ARIMA}وهوالنموذج   ARIMA) (الذاتي المتكاملة مع المتوسط المتحرك    إحدى نماذج االنحدار    

و هـو  )   Double Exponential Smoothing (وأيضا سنستخدم أحد نماذج التسريح األسـي المـزدوج  

  Holt)  ( نموذج

 (٠،١،٢)ARIMA نموذج  -١
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 معالم النموذج  ) أ

   معالم النموذج(٢)الجدول 

  :أي إن نموذج التنبؤ ستكون صيغته كالتالي

Zt= δ-Zt-٠٫٦٥٩+١ et+ ٠٫٦٧٣ at-١  

تمثل أخطاء التنبؤ أو ما يسمى بمتسلسلة الضجة  at و مة التنبؤتمثل قيZt)   (تمثل ثابت النموذج و δ حيث أن

  . White Noise) (البيضاء

  معنوية النموذج  ) ب
   المقاييس المتعلقة باختبارات الدقة التنبؤية) ٣(الجدول 

 
يرمز إلى المقاييس المتعلقة باختبارات الدقة التنبؤية   ) Model Fit Statistics (  حيث أن القطاع األول

  : للنموذج وهي على التوالي

  . Root Mean Square Error {RMSE} الجدر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ -١

  .  Mean Absolute Percentage Error {MAPE}  نسب القيم المطلقة للخطأمتوسط   -٢

  . Mean Absolute Error {MAE} متوسط القيم المطلقة للخطأ -٣

اكبر قيمة لنسب القيم المطلقة للخطأ و اكبر قيمة من القيم المطلقة للخطأ وهما غير ضروريتان في  -٤

 .كثير من األحيان

  . كلما كان النموذج المستخدم أكثر دقة في التنبؤوكلما قلت قيم هذه المقاييس

    والتي تختبر الترابط بين قيم العينة عن طريق الفرضيةLjung-Box Q  القطاع الثاني يشير إلى إحصائية  
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ذا ما يؤدي إلى فإذا كانت هذه الفرضية معنوية فمعنى ذلك إن قيم العينة مستقلة والترابط بينها يساوي صفر وه

  .استقرار السلسلة الزمنية و إال يحدث العكس 

ARIMA Model Parameters 

 Estimate SE t Sig. 
Difference ١    

Lag ٠٠٠. ٤٫٦٩٠- ١٤٠. ٦٥٩.- ١ 
OilPrice-
Model_١ 

OilPrice Square Root
MA 

Lag ٠٠٠. ٤٫٦٢٨- ١٤٥. ٦٧٣.- ٢ 

Model Fit statistics Ljung-Box Q(١٨) 

Model RMSE MAPE MAE MaxAPE MaxAE Statistics DF Sig. 

OilPrice-
Model_١ 

٠٫٤١٦ ١٦ ١٦٫٥٤٢ ٢٠٫٩٢٢ ٣٠٫٧٦٨ ٥٫٠٨٥ ٧٫٢١٦ ٦٫٩٦٤ 
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  تحليل البواقي) ج

البواقي أو أخطاء التنبؤ هي القيم الحقيقية مطروح منها القيم المقدرة من النموذج وتسمى أيضا بمتسلسلة 

   White Noise)(الضجة البيضاء  
  

         

   الذاتي الجزئي للبواقي دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط٤)(الشكل   

  نالحظ من رسم دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي إن البواقي  تتبع نمط سلسلة الضجة البيضاء

)White Noise (أي إنها  مستقلة و تتوزع طبيعيا بوسط حسابي مقداره) ٢ ( وتباين قدره) ٠σ(.  

  

  :المدرج التكراري للبواقي كما في الشكل التاليمن اجل التأكد أكثر نرسم 
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   المدرج التكراري لقيم البواقي)٥(الشكل 

  )٠٫٤٩٢ (وبتباين قدره ٠) ( منريبنالحظ انه متماثل تقريبا و البواقي تتوزع بمتوسط ق

  :نبدأ بتوليد تنبؤات كما يأتي

  قيم التنبؤ ألسعار النفط) ٤(الجدول 

Model Sep ٢٠١٠ Oct ٢٠١٠ Nov ٢٠١٠ Dec ٢٠١٠ 

Forecast ٨١٫٠٣ ٨١٫٨٨ ٨٢٫٧٤ ٨٣٫٥٩ 
UCL ٢٠٧٫٢٥ ٢١٥٫٨٤ ٢٢٤٫١٩ ٢٣٢٫٣٥ 

OilPrice-
Model_١ 

LCL ٧٫٠٩ ٥٫٦١ ٤٫٣٥ ٣٫٣٠ 

  

لذكر  ومن الجدير با٢٠١٠ وتنتهي في شهر كانون األول لعام ٢٠١٠كانون الثاني لعام  تبدأ التنبؤات من شهر

تعني الحد األعلى ) UCL ( أما ٢٠٠٩إن السلسلة الزمنية قيد الدراسة تنتهي في شهر تشرين االول عام 

  . تعني الحد األدنى للتنبؤ)(LCLللتنبؤ و  

  :نرسم المنحنى التكراري للقيم األصلية والمقدرة و قيم التنبؤ كما يأتي

Forecast 

Model 
Jan ٢٠١٠ Feb ٢٠١٠

Mar 
٢٠١٠ Apr ٢٠١٠ May ٢٠١٠ Jun ٢٠١٠ Jul ٢٠١٠ Aug ٢٠١٠

Forecast ٧٥٫٩١ ٧٤٫٢٠ ٧٦٫٧٦ ٧٧٫٦١ ٧٧٫٦١ ٨٠٫١٨ ٧٩٫٣٢ ٧٨٫٤٧
UCL ١٤٧٫٦٢ ١٢٠٫٥٥ ١٥٩٫٠٤ ١٦٩٫٦٥ ١٦٩٫٦٥ ١٩٨٫٣٩ ١٨٩٫٢٢ ١٧٩٫٦٧

OilPrice-
Model_١ 

LCL ٢٤٫١٠ ٣٦٫٩٦ ١٩٫٧٩ ١٦٫٢٨ ١٦٫٢٨ ٨٫٨٥ ١٠٫٩١ ١٣٫٣٦

 



)…RKR)’u†KX)’„X†)8’KjªJ)‡„u„J)8)a„X†„J:A)8))aau„J)2:)C)1);9:9  

  
  المتنبأ بهاالقيم الحقيقية والقيم المقدرة والقيم ) ٦(الشكل 

 للتسريح االسي المزدوج) Holt( نموذج  -٢
 معالم النموذج  ) أ

   معالم النموذج(٥)الجدول 

Exponential Smoothing Model Parameters 
Model Estimate SE t Sig. 

Alpha (Level) .٨٠٠ .٠٠٠. ٤٫٤٢٠ ١٨١OilPrice-Model_١ No Transformation 
Gamma (Trend) ١٫٠٠٠ .٠٢٠. ٢٫٤٤٣ ٤٠٩

 
  معنوية النموذج ) ب

  يمثل المقاييس المتعلقة باختبارات الدقة التنبؤية)  ٦(الجدول 

يرمز إلى المقاييس المتعلقة باختبارات الدقة التنبؤية   ) Model Fit statistics(  اع األول حيث أن القط

  : للنموذج وهي على التوالي

  . Root Mean Square Error {RMSE} الجدر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ -١

  .  Mean Absolute Percentage Error {MAPE}  متوسط  نسب القيم المطلقة للخطأ -٢

  . Mean Absolute Error {MAE} توسط القيم المطلقة للخطأم -٣

اكبر قيمة لنسب القيم المطلقة للخطأ و اكبر قيمة من القيم المطلقة للخطأ وهما غير ضروريتان في  -٤

 .كثير من األحيان

Model Fit statistics Ljung-Box Q(١٨) 

Model RMSE MAPE MAE MaxAPE MaxAE Statistics DF Sig. 

OilPrice-
Model_١ 

٠٫٢٧١ ١٦ ١٨٫٩٤٩ ٢٨٫٣٨٥ ٤٥٫٨٢٧ ٥٫٤٧٢ ٨٫١٥٩ ٧٫٧٢٢ 
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  . وكلما قلت قيم المقاييس أعاله كلما كان النموذج المستخدم أكثر دقة في التنبؤ

 والتي تختبر الترابط بين قيم العينة عن طريق Ljung-Box Qر إلى إحصائية   القطاع الثاني يشي

  الفرضية 

0....: 21 ==== KH ρρρο  

فإذا كانت هذه الفرضية معنوية فمعنى ذلك إن قيم العينة مستقلة والترابط بينها يساوي صفر وهذا ما يؤدي 

  .إلى استقرار السلسلة الزمنية و إال يحدث العكس 

  البواقيتحليل ) ج
البواقي أو أخطاء التنبؤ هي القيم الحقيقية مطروح منها القيم المقدرة من النموذج وتسمى أيضا بمتسلسلة الضجة 

   White Noise)(البيضاء  

  
   دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للبواقي٧)(الشكل 

  جزئي إن البواقي تتبع نمط سلسلة الضجة البيضاءنالحظ من رسم دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي ال
)White Noise ( أي إنها مستقلة تقريبا و تتوزع طبيعيا بوسط حسابي مقداره)٢( وتباين قدره ) ٠σ(.  

  :من اجل التأآد أآثر نرسم المدرج التكراري للبواقي 
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  المدرج التكراري لقيم البواقي) ٨(الشكل   
  

  )٧٫٧٠٥( وبتباين قدره ٠) (ريب منظ انه متماثل تقريبا و البواقي تتوزع بمتوسط قنالح

  

  :نبدأ بتوليد تنبؤات كما يأتي

  يمثل قيم التنبؤ ألسعار النفط) ٧(الجدول 

  

Model Sep ٢٠١٠ Oct ٢٠١٠ Nov ٢٠١٠ Dec ٢٠١٠ 

Forecast ١٠٤٫٨٨ ١٠٧٫٩٢ ١١٠٫٩٦ ١١٤٫٠٠ 
UCL ٣٨٨٫١٤ ٤٢٨٫٩٢ ٤٧١٫٢٥ ٥١٥٫٠٦ 

OilPrice-
Model_١ 

LCL -١٧٨٫٣٧ -٢١٣٫٠٨ -٢٤٩٫٣٣ -٢٨٧٫٠٦ 
  

 ومن الجدير بالذآر إن السلسلة ٢٠٠٩ وتنتهي في شهر آانون األول لعام ٢٠٠٩تبدأ التنبؤات من شهر أيار لعام 
تعني ) (LCLتعني الحد األعلى للتنبؤ و  ) UCL ( أما ٢٠٠٩الزمنية قيد الدراسة تنتهي في شهر نيسان عام 

  .الحد األدنى للتنبؤ

  :نرسم المنحنى التكراري للقيم األصلية والمقدرة و قيم التنبؤ آما يأتي

Forecast 

Model 
Jan ٢٠١٠ Feb ٢٠١٠

Mar 
٢٠١٠ Apr ٢٠١٠ May ٢٠١٠ Jun ٢٠١٠ Jul ٢٠١٠ Aug ٢٠١٠

Forecast ٨٣٫٦١ ٨٠٫٥٧ ٨٦٫٦٥ ٨٩٫٦٩ ٩٢٫٧٣ ١٠١٫٨٤ ٩٨٫٨٠ ٩٥٫٧٧
UCL ١٥٣٫١٨ ١٢٨٫٦٠ ١٨٠٫٤٦ ٢١٠٫١١ ٢٤١٫٩٣ ٣٤٨٫٩٦ ٣١١٫٤٨ ٢٧٥٫٧٦

OilPrice-
Model_١ 

LCL ١٤٫٠٣ ٣٢٫٥٤ -٧٫١٦ -٣٠٫٧٤ -٥٦٫٤٨ -١٤٥٫٢٧- ١١٣٫٨٧- ٨٤٫٢٣
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  لقيم الحقيقية والقيم المقدرة والقيم المتنبأ بهاالمنحنى التكراري ل) ٩(الشكل 

  :نقارن بين دقة النموذجين آالتالي

 Holtنموذج  (١ ,٢ ,٠)ARIMAنموذج   المقياس

RMSE  ٧٫٧٢٢ ٦٫٩٦٤  

MAE  ٥٫٤٧٢ ٥٫٠٨٥  

MAPE  ٨٫١٥٩ ٧٫٢١٦ 

  

  .للتسريح االسي المزدوج) Holt( حقق دقة تنبؤية أعلى من نموذج (٠،٢،١)ARIMAوهذا يعني إن نموذج 

   االستنتاجات-٧

إن أسعار عنى وفقا للتنبؤات التي تم حسابها من النموذجين فان الفرضية االولى سوف تتحقق بم -١

  .النفط ستشهد ارتفاعا طفيفا في األشهر المقبلة رغم استمرار األزمة االقتصادية العالمية

 .عدم تحقق الفرضية الثانية بمعنى ان اسعار النفط لن تنخفض في االشهر المقبلة -٢

تنبؤ هي افضل في ال)  Box-Jenkins(ان استخدام نماذج بالنسبة للسلسلة الزمنية قيد الدراسة فان  -٣

 .من نموذج التسريح االسي المزدوج

 وذلك يظهر (١ ,٢ ,٠)ARIMAطريقة التسريح االسي  المزدوج حققت دقة تنبؤية أقل من نموذج   -٤

 معقولة أكثر من (٠ ,٢ ,٠)ARIMAمن خالل نتائج التنبؤ التي كانت في حالة استخدام نموذج 

 ).Holt(التنبؤ في حالة استخدام نموذج نتائج 
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   صياتالتو-٨
 

  :بناء على النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي
كذلك زيادة ,زيادة المشاريع النفطية  االستفادة من ارتفاع اسعار النفط لتطوير المشاريع الهايدوكربونية و-١

الشركات التي لها رغبة  فمن االفضل للعراق ان يستقطب, االستثمارات الخارجية من قبل الشركات االجنبية

  .كبيرة في هذا البلد  في العمل في العراق خاصة الشركات التي لها خبرةكبيرة

االستفادة من عوائد النفط من تطوير قطاع الصناعة في العراق بشكل وتطوير الصناعة النفطية بشكل -٢

  .خاص من اجل الحد من ازمات الوقود التي تنشا من حين الخر في محافظات العراق

لنفط من اجل تحسين الحالة المعيشية للمواطن العراقي وتحسين المشاريع الخدمية في  االستفادة من عوائد ا-٣

  .كل محافظات القطر وتطويرها
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  المالحق

   للتسريح االسي المزدوجHolt جدول بالقيم الحقيقية والقيم المقدرة و البواقي باستخدام نموذج )١(ملحق رقم 

   (١ ,٢ ,٠)ARIMA جدول بالقيم الحقيقية والقيم المقدرة و البواقي باستخدام نموذج )٢(ملحق رقم 

)البواقي(األخطاء القيم المقدرة القيم الحقيقية  

٠٫١٤ ٤٧٫٤٧ ٤٧٫٦٠ 

٠٫٥٧- ٥١٫٧٧ ٥١٫٢٠ 

٠٫٩٤ ٥٥٫٠٦ ٥٦٫٠٠ 

٠٫٦١- ٦٠٫٣١ ٥٩٫٧٠ 

٢٫٠٣- ٦٣٫٨٣ ٦١٫٨٠ 

٠٫٤٩- ٦٤٫٥٩ ٦٤٫١٠ 

٤٫٣١ ٦٦٫١٩ ٧٠٫٥٠ 

٨٫٢٨- ٧٥٫٠٨ ٦٦٫٨٠ 

٤٫٨٣ ٦٧٫٢٧ ٧٢٫١٠ 

٣٫٦٨ ٧٣٫٨٢ ٧٧٫٥٠ 

٣٫٩١ ٨٢٫٣٩ ٨٦٫٣٠ 

١١٫٤٧- ٩٤٫٢٧ ٨٢٫٨٠ 

٠٫٠٣ ٨٤٫٦٧ ٨٤٫٧٠ 

١٫٩١ ٨٤٫٢٩ ٨٦٫٢٠ 

٩٫٤٦ ٨٦٫٩٤ ٩٦٫٤٠ 

٣٫٤٠- ١٠٣٫٢٠ ٩٩٫٨٠ 

٧٫٠٥ ١٠٦٫٤٥ ١١٣٫٥٠ 

٢٫٤٠- ١٢٣٫٧٠ ١٢١٫٣٠ 

٩٫١٧- ١٣١٫٤٧ ١٢٢٫٣٠ 

٢٢٫٣٩- ١٢٦٫٤٩ ١٠٤٫١٠ 

١٫٧٨ ٩٣٫٠٢ ٩٤٫٨٠ 

١٢٫٣١- ٨٠٫٣١ ٦٨٫٠٠ 

٥٫٠٢ ٤٦٫٤٨ ٥١٫٥٠ 

٦٫٧٧ ٣٠٫٥٣ ٣٧٫٣٠ 

١٨٫١٠ ٢١٫٤٠ ٣٩٫٥٠ 

٣٫٨٨ ٣٥٫٨٢ ٣٩٫٧٠ 

٣٫٣٣ ٤١٫٩٧ ٤٥٫٣٠ 

١٫١٤- ٥٠٫٣٤ ٤٩٫٢٠ 

٢٫٢٨ ٥٤٫٢٢ ٥٦٫٥٠ 

٥٫٥٤ ٦٢٫٦٦ ٦٨٫٢٠ 

١٣٫٨٤- ٧٨٫١٤ ٦٤٫٣٠ 
٦٧٫٠٤٣٫٦٦ ٧٠٫٧٠ 
٥٫٥٧-٧٢٫٨٧ ٦٧٫٣٠ 
٥٫٧٤ ٦٦٫٨٦ ٧٢٫٦٠ 
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)البواقي(خطاءاأل القيم المقدرة القيم الحقيقية  

٠٫٢٦ ٤٧٫٩٠ ٤٧٫٦٠  

٠٫١٨ ٥٣٫٥٦ ٥١٫٢٠  

٠٫٠٥ ٥٩٫١٢ ٥٦٫٠٠  

٠٫٠١ ٦١٫٨٣ ٥٩٫٧٠  

٠٫١١ ٦٢٫٤٩ ٦١٫٨٠  

٠٫٣١ ٦٥٫٤٩ ٦٤٫١٠  

٠٫٥٠ ٧٥٫٣١ ٧٠٫٥٠-  

٠٫٤٤ ٦٤٫٩٥ ٦٦٫٨٠  

٠٫٣٥ ٧١٫٦٠ ٧٢٫١٠  

٠٫٠٤ ٨٧٫١١ ٧٧٫٥٠-  

٠٫٤٠ ٩٠٫٤٠ ٨٦٫٣٠-  

٠٫٣٩ ٧٧٫٨٤ ٨٢٫٨٠  

٠٫٠٩ ٨٤٫٦٥ ٨٤٫٧٠  

٠٫٢١ ٩٢٫٤٣ ٨٦٫٢٠  

٠٫٠٣ ١٠٠٫٥٦ ٩٦٫٤٠-  

٠٫٥٤ ١٠٢٫٤٣ ٩٩٫٨٠  

٠٫٠٢ ١٢٠٫٩٣ ١١٣٫٥٠  

٠٫٣٣ ١٢٩٫٩٦ ١٢١٫٣٠-  

٠٫٦٥ ١١٧٫٩٩ ١٢٢٫٣٠-  

٠٫١٩ ٩١٫٣٣ ١٠٤٫١٠  

١٫١٨ ٨٨٫٩٢ ٩٤٫٨٠-  

٠٫٤٢ ٥٧٫٩٠ ٦٨٫٠٠-  

٠٫٤٢ ٣٧٫٤٦ ٥١٫٥٠  

٠٫٤٦ ٣٤٫٠٧ ٣٧٫٣٠  

٠٫٢٩ ٤٣٫٥٧ ٣٩٫٥٠-  

٠٫٣١ ٤١٫٤٠ ٣٩٫٧٠  

٠٫٢٧ ٤٥٫٥٩ ٤٥٫٣٠  

٠٫١١ ٥٤٫٩٦ ٤٩٫٢٠  

٠٫٤٨ ٦٠٫٦٣ ٥٦٫٥٠  

٠٫٦٣ ٧٥٫٠٢ ٦٨٫٢٠-  

٠٫٤٨  ٦٤٫٣٠  

٠٫١٠ ٦٩٫٠٤ ٧٠٫٧٠-  

٠٫٠٦ ٧١٫٨٢ ٦٧٫٣٠ 
٠٫٣٢ ٧٢٫٢٨ ٧٢٫٦٠  
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  المصادر

  .٢٠٠٩ نيسان ٤)(العدد ) اوابك( النشرة الشهرية الصادرة عن منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط -

تشرين االول  ١٠)(العدد ) اوابك( الشهرية الصادرة عن منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط  النشرة-

٢٠٠٩. 

مقدمة في اإلحصاء مبادئ وتحليل  "٢٠٠٨عدنان محمد . د ,عوض , محمد صبحي . د,  أبو صالح -

   . عمان –دار المسيرة للنشر والتوزيع  " SPSSباستخدام 

  . جامعة الملك سعود " طرق التنبؤ اإلحصائي "٢٠٠٢ الرحمن عدنان ماجد عبد . د,  بري -

دار صفاء للنشر " أساليب اإلحصاء التطبيقي " ٢٠٠٩ايمان حسين , حنوش, حسن ياسين . د,  طعمة-

  .عمان   –والتوزيع 

دار صفاء للنشر " طرق اإلحصاء الوصفي " ٢٠٠٩ايمان حسين , حنوش, حسن ياسين . د,  طعمة-

  .ان  عم –والتوزيع 

- Armstrong, J. Scott ٢٠٠٣ " PRINCIPLES OF FORECASTING" KLUWER 
ACADEMIC PUBLISHERS. 

- Brocklebank , John C. Dickey, David A. ٢٠٠٣ "SAS for Forecasting and Time 
Series "SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 

- Yaffee, Robert A., McGee, Monnie ١٩٩٩ "  An Introduction to Time Series 
Analysis and Forecasting" ACADEMIC PRESS, INC. 

بحث مقدم لكلية اإلدارة "  في التنبؤ االقتصاديARIMAاستخدام نماذج " احمد حسين بتال ,  العاني -

  .جامعة االنبار / واالقتصاد 
  

 

  

  

  

 


