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 المستخلص:

تهدف الدراسةةة الت تيقيا ال ةةع الع ايد ل  قع تقلع رسةةعار االمةة ة اليالية واقةاد حدققة لتيدقد سةةعد العةةدا  وال ي  

قسةتعد  ذاا الني مت لتت   ردكا  اصسةعار الت  تيقا   االمثع عندما قك ن سةعد اصمةع قع ة  لني مت مت سةئ عايد اصمةع وعادة ما 

رالة الت ازن، لاا سةةةيتس اسةةةتعدا  الع ارزميا  االععةةة ايية والعددقةأ لتقدقد رسةةةعار العةةةدا  وال ي  اليدظ   لها الت  تع س العايد 

ا   االقتصةةةادقة عينة الدراسةة قطاعلل اليت ق ، و تتك ن عينة الدراسةةةة ل  سةةة ع العداع لقوراع اليالية مس سةةةلسةةةلة االسةةةعار الي مية

، (30/6/2018-1/1/2015)معتارة للفتدة مس     س ع العداع   أ شدكة مدرجة ل    8ا  انق ي  أ واللاانفنادع، الصناعة، االتصاال اال

أ وقد اسةفد  الدراسةة عس عدة اسةتنتاجا  اذيهان ان ,R) Mapleوإلجدا  لدضةيا  الدراسةة تس اسةتعدا  ال دجامةيس االرصةايييس 

الع ارزمية الععةة ايية اليسةةتعدمة ل  دراسةةتنا اجها حدققة ال تيتات الت تيدقد الت زق  ليتريد سةةعد اصمةةع ل ةةه عس  ا تصةةارذا 

ليا، وان ل ايد اصسةعار لاسةتعدا  الع ارزمية الععة ايية تك ن اقع جسة يا مس ل ايد اصسةعار لاسةتعدا  ل قت اليصة ة علت النتاي  رسةا

الع ارزميةة العةددقةة  وذةاا مةا قييو الع ارزميةة الععةةةة اييةة ام ان الف ايةد القليلةة تةدة علت ان  السةةةة ع اليةاليةة متوجةة وما  كفةا ة وان 

طلع ليه، وعلت ضة   ذا  االسةتنتاجا  تس الت مةع الت مةي عة الت مةيا  اذيهان اصسةعار تع ة  صلية السة ع وق ل العدا وال

اعتياد الع ارزمية الععةة ايية ل  سةة ع العداع لقوراع اليالية لك جها تيقا ذامح رلق معق ة وسةةه لة تنفياذا مس ق ع اليتعامليس   

وال ارثيس لك جها تعتيد علت سعد السهس الي م  لقئ.
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Using Random and Numerical algorithms for Trading Stocks for Sectors (Hotels, 

Industry and Telecommunications) in the Iraqi Stock Exchange 

 

Abstract:  

        The study aims to achieve the best returns, particularly, the volatility of prices for financial assets. 

We will attempt to find a way to determine the best buying and selling when the price of the asset is 

subject to mean- reverting model. This model deals with the price that balance and stationarity. We 

will use stochastic and numerical algorithm to get the best price for buying and selling. The sample of 

the study (hotels, industry, communications), which includes (8) companies listed in the Iraqi market 

selected for the period (1/1 / 2015-30 / 6/2018). To make the hypotheses of the study, the two statistical 

programs (R Maple) were used. The study resulted in several conclusions: The random algorithm used 

in our study is a method that does not need to determine the distribution of the price variable. The 

advantages of prices using the random algorithm are relatively less than the price advantages using the 

numerical algorithm. This is what distinguishes the random algorithm. The few benefits indicate that 

the financial market is balanced and efficient and that prices are subject to market mechanism and 

supply and demand forces In it, in light of this Conclusions reached a set of recommendations 

including: the adoption of random algorithm in the Iraqi market for securities because they achieved a 

reasonable profit margin and ease of implementation by the dealers and researchers because they rely 

on the daily stock price only.  

 

 المقدمة:

قتس تي قع مع س القطاعا  االقتصةادقة ل  ال قت الياضةد عس  

حدقا اصسة اع اليالية ام تعد ذا  اصسة اع ليثالة القلع النال  

رمة يت اصسة اع اليالية لهقتصةادقا  اليعامةدة، وجتيةة مل    

مس الي اضةةةةي  اليهيةة ل  السةةةةن ا  اال يدة والت  ر يةت   

 اع اليةاليةة لس قكس وليةد   لةاالذتيةا  الةدول ، وان االذتيةا  لةاصسةةةة 

مةي عةة مس الع امةع تقو ورا  ملة  الصةةةةةدلةة لةع ان ذنةا  

ل  االذتيةا ، ام تعةد رداة ليعةةةةد االد ةارا  ال حنيةة وت جيههةا 

اليةاال  االسةتثيارقة  اليدظ لة الت  تعيع علت دعس االقتصةاد 

ورن زقةةادة التقةةد  التكن ل ج  ل  مةةةاة ال حن  صي للةةد، 

تصةاال  قوقد مس كفا ة اصسة اع اليالية، وكال    اليعل ما  واال

زقادة ت سي  القطاع العاص وتيدقد الن س االقتصادقة لها 

ع امع لعالة ل  اقهار اصسة اع اليالية لصة رة معةدقة تسةاعد 

علت دعس السياسة االقتصادقة صي دولة، وكال  لةة كفا ة الس ع 

، وصجةع   د  اجفةا  عس الع امةع الت  مكاليةال  دور ال ققةع رذييةة 

تع يس الدليية ل  اصسةةة اع اليالية قن ر  علت اليتعامليس ات اع   

قتس تيدقدذا مس ق ع اليسةةةةتثيدقس    عدة اسةةةةتداتيةيا  مناسةةةة ة

وتعتلو اسةةةةتداتيةيةة التةداوة اليت عةة مس ق ةع اليسةةةةتثيدقس   

لا تهف راجة ورظ ة كع مسةةتثيد، ولقا  لقسةةعار السةةايدة ل  

  وال ي  لأل ةةع اصسةةعار وذنا جقصةةد السةة ع مس  هة العةةدا

العةدا  لأقع اصسةعار وال ي  لأعهذا لهسةتفادة مس لدع اصسةعار 

، وقتس تيدقد ال ةةع اصسةةعار مس  هة وتيقيا ال ةةع الع ايد

اجدا  او مةيرة ليع معةاكع معينة    اسةتعدا  الع ارزمية وتعن 
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ولردا معدلة اعتيادا عل  سةلسةله مس الفعاليا  او االجعةطة، 

دور اسةةةةتعةدا  الع ارزميةا  الععةةةة اييةة ل  رالة التداا ان 

السة ع قتيت  لالكفا ة علت اليسةت ل ال ةعيو والعددقة ل  رالة 

التداا ان السةة ع ال قتيت  لالكفا ة علت اليسةةت ل ال ةةعيو 

وقةد ا تيد  عينةة مس العةةةةدكةا  اليةدرجةة ل  سةةةة ع العداع 

أ 8قطةاعةا  مس امةةةةع اأ 3لقوراع اليةاليةة والت  تتك ن مس ا

ك     2015 _2018)قطاعا ، والت  تيت دراسةةتها للسةةن ا  ا

جتيكس مس معدلة ال ةةةةع الف ايد الت  قيكس ان جيصةةةةع عليها 

لةاسةةةةتعةدا  الع ارزميةة الععةةةة اييةة والعةددقةة واليقةارجةة لينهيةا   

 للعدوت لأل ع النتاي . 

 

 المبحث األول: المنهجية العلمية والدراسات السابقة

لمنهجية العلمية للدراسة:أوال: ا

تعد روضةةاع سةة ع اصوراع اليالية مد ة    أهمية الدراسةةة:.1

لل ضةةة  االقتصةةةادي العا  ل  العداع وقعد اسةةةتقدار ذا  

السةة ع مقياسةةا  ليدل جةاس السةةياسةةة االقتصةةادقة العامة 

للدولة، وجياوة ل  ذا  الدراسة الت مع إلت جيامت واقعية 

لععة ايية والعددقة مس اجع مس  هة اسةتعدا  الع ارزمية ا

تع يس اصرلاس مس  هة العدا  لأقع االسعار وال ي  لأعلت 

اصسةةةةعةار، لةالتةال  قيكس االسةةةةتفةادة مس النتةاي  الت  قتس   

الت مةةةع اليها لاسةةةتعدا  الع ارزمية الععةةة ايية ل  رالة 

التداا ان السة ع قتيت  لالكفا ة علت اليسةت ل ال ةعيو 

ان الس ع ال قتيت  لالكفا ة علت  والعددقة ل  رالة التداا

اليسةةةةت ل ال ةةةةعيو ل  اتعةام قدارا  ال ي  والعةةةةدا  

 العامة لاليتعامليس ل  س ع العداع لقوراع اليالية.

 

ان التقل ا  ل  االسةعار لقمة ة اليالية  مشةللة الدراسةة:.2

ل  التعامه  التةارقة صسةةة اع الياة تعت د مس اليعةةةاكع 

الدييسةية ل  تت   ردكة ال ي  والعةدا  ل  التعامه  ري    

مس اليعل   ان التعةامه  التةةارقةة تتك ن مس مدك يس ذيةا   

االعةدا  وال ي أ وان رل ةع ذا  االسةتداتيةيا  ل  رسة اع 

  العةدا  لأقع اصسعار وال ي  لأعلت اصسعار، ول  الياة ذ

ال اق  العيل  قك ن مس الصةةةعع التعدف علت اليسةةةت ل 

اصدجةت واالعةلةت لةلعةةةةدا  والة ةية  وقةعةتة ةد ملةة  مةس اذةس 

 التيدقا  الت  ت اجه اليتعامليس ل  رس اع الياة.

رن ذدف ال ي  ذ  اقةاد حدققة لتيدقد  اهداف الدراسةةةة:.3

أ قع ة  (assetدما قك ن سةعد اصمةع ذا  اليسةت قا  عن

 Mean Revertingلني مت مت سةةةةئ عةايةد اصمةةةةةع 

Asset)    أ ري  عادة ما قسةتعد  ذاا الني مت لتت   ردكا

اصسةةةةعةار الت  تيقا رةالةة الت ازن، لةاا سةةةةيتس اسةةةةتعةدا  

الع ارزميا  الععةةة ايية والعددقة لتقدقد اقع سةةةعد للعةةةدا  

 اليت ق .   واعلت سعد لل ي  الت  تع س العايد

 

 فرضية الدراسة: .4

ان العةدكا  ل  سة ع العداع لقوراع اليالية اصكثد  .أ

تداوال تسةةةةتطي  تيقيا اعلت اصرلاس مس  هة ال ي    

لةأعلت اصسةةةةعةار والعةةةةدا  لةأقةع اصسةةةةعةار ولا   

الع ارزميةة الععةةةة اييةة اعلت التداا ان السةةةة ع 

قتيت  لالكفا ة مس اليست ل ال عيوأ 

ثد ان العةدكا  ل  سة ع العداع لقوراع اليالية اصك .ب

تداوال تسةةةةتطي  تيقيا اعلت اصرلاس مس  هة ال ي    

لةأعلت اصسةةةةعةار والعةةةةدا  لةأقةع اصسةةةةعةار ولا   

الع ارزميةة العةددقةة اعلت التداا ان السةةةة ع ال 

 قتيت  لالكفا ة مس اليست ل ال عيوأ 

 

:حدود البحث.5

للفتدة       اليالية  لقوراع  العداع    سة ع  دراسةة    تس

أ لةاالعتيةاد علت رسةةةةعةار 30/6/2018الت 1/1/2015ا

 اصسهس الي مية.

 

 عينة الدراسة:.6

تتك ن عينة الدراسة ل  س ع العداع لقوراع اليالية مس سلسلة 

أ شدكة مدرجة 8االسعار الي مية ااسعار االظهع الي ميةأ لةةة ا

ل  سةةة ع العداع واليتك جة مس القطاعا  االفنادع والصةةةناعة 

، وتس   (30/6/2018 - 1/1/2015)واالتصةةةةةةاال أ للفتدة مس 
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أ شةدكة قت ةينا قطاع الصةناعة، 2أ لنادع، ا5تقسةييها كالتال  ا

 أ شدكة لقطاع االتصاال  وكيا م ضق ل  الةدوة ادجا ن 1ا

 

 

 ( قطاع الفنادق1جدول )

 

 ( قطاع الصناعة2جدول )

 

 ( قطاع االتصاالت3جدول )

 

 

 

 

 

 مةي عة اسةتعدا  الت الدراسةة عيد  :أسةالي  الدراسةة .7

عينة  ال ياجا  ليعالةة واالرصةةايية اليالية اصسةةاليع مس

اليطل لة، ري  تس اسةةتعدا   اليعدجا  الدراسةةة ورسةةا 

أ  Development core team (2016)ا (R)لدجامة  

أ والت مةةةع الت النتاي  اليطل لة والت  تس  Maple(1)وا 

 اعتياد جتايةها اليعدجة لالةاجع العيل  للدراسة.

 

 

 
 (https://www.ar4prog.com( حنصل عليه من املوقع )1

 ثانيا: الدراسات السابقة:  

عن ان الةدراسةةةةة (: 2017الزوبعي، محمةد فةائز حسةةةة  ) (1

النا  ميف ة جعةطة متف قة لاسةتعياة اسةتداتيةيا  التداوة 

اليعتيةةدة علت الو سأ وتهةةدف الةةدراسةةةةةةة الت ا ت ةةار 

اسةةةةتداتيةيةا  الو س ل  سةةةة ع العداع لقوراع اليةاليةة 

ومعدلةة قةدرة ذةا  االسةةةةتداتيةيةا  ل  تيقيا ع ايةد ظيد 

ا ت ةار كفةا ة السةةةة ع العداع لقوراع اعتيةادقةة، وكةالة  

اليةاليةة عس حدقا اسةةةةتداتيةيةا  الو س وتيقيا ع ايةد 

والسةة ع  عدا التيليع الفن  وت ضةةيق ج دقاته جعةةطة، 

ورا  اسةةتعدامه كيد ع لهسةةتثيار، وكاجت عينة الدراسةةة 

لع  العةةةةدكةا  اليعتةارة واليةدرجةة ل  سةةةة ع العداع 

س اظهع ق ميةة ليششةةةةد  لقوراع اليةاليةة ومةا ققةاللهةا مس قي

الت  2010سةةةة ع العداع لقوراع اليةةاليةةة  هة الفتدة 

، لاعتياد اصسةةل   التيليل  للدراسةةة،  واسةةتنتةت  2015

الةدراسةةةةةة ان الو س النةات  عس ميةالف الو س ل  سةةةة ع 

العداع لقوراع اليةاليةة ضةةةةعيو وظيد معن ي ليسةةةةع  

ل  ولكس معن ي  (Titman & jegadeesh)اسةةتداتيةيا 

ع  اسةةةتداتيةيا  ق ع التكلفة وم  مل  قتهشةةةت ليةدد  ل

وإجهةا كييف ةة جعةةةةطةة ا ةا تكلفةة اليعةاملةة لن د االعت ةار 

رققت ع ايد معدلة لاليعاحد تف ع ميف ة السة ع اليكالةة 

 وليدود الييالف الدالية ل  استداتيةيا  دراسة اليدث.

2) Tin Kong (2010): ان عةةةنةةة ان الةةةدراسةةةةةةةة 

(Randomized control and optimization of 

asset trading)   السةيطدة الععة ايية والتيسةيس مس تداوة

اصمةةة ة، وتهدف الدراسةةةة الت تقدقس رسةةةاليع تيسةةةيس  

ععةةةة ايية مس مقارلا  معتلفة ل  جي مجيس شةةةةايعيس ل  

اصسةةةة اع اليالية، وذيا جي مت مت سةةةةئ االرتداد وجي مت  

قا  اليتيدة  ت دقع الن ا ، وكان مةتي  الدراسةة سة ع ال ال

لقوراع اليالية، اما عينة الدراسةةةةة رسةةةةهس شةةةةدكة قاذ  

(Yahoo Finance)  أ  2010ا –أ 1983مةس الةفةتةدة ا

 Googleوكةالة  ال يةاجةا  العةامةةةةةة لعةةةةدكةة ج جةع 

Finance) أ، لةاالعتيةاد  2002ا –أ 1999أ مس الفتدة ا

علت اصسةل   التيليل  للدراسةة، واسةتنتةت الدراسةة عد  

 الرمز اسم الفندق

 الوطنية لالستثمارات السياحية

 فندق فلسطي  

 فندق بابل

 فندق بغداد

 فندق عشتار 

HNTI 

HPAL 

HBAY 

HBAG 

HISH 

 الرمز اسم الشركة

 الهالل الصناعية

 بغداد للمشروبات الغازية

IHLI 

IBSD 

 الرم اسم الشركة

 TASC اسيا سيل 
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سةةيد الععةة اي  مس ق ع السةة ع وذاا قدة رل  جي مت ال

 علت كفا ة س ع تاق ان لقوراع اليالية.

3) Chao Zhuang (2008):  

 Stochastic approximationعةةنةة ان الةةدراسةةةةةةة ا

methods and application in finance 

optimization problems   أ احدايا التقدقع الععة اي

دف الدراسةة الت والتط يا ل  معةاكع االمثلية الياليةأ، وته

تيدقد اقع سةعد للعةدا  واعلت سةعد لل ي  مس  هة وضة  

اسةةةةتداتيةيةة تيقا اقصةةةةت عةايةد مت ق ، رية  تس تط قد  

  ارزمية تقدقع ععةةة ايية صمةةة ة عايد اصسةةةهس ، وتس  

اجدا  دراسةةة مياكاة إضةةالة الت لياجا  واقعية صسةة اع 

Wal-Mart.   اما عينةة الدراسةةةةة له  ليةاجا  صسةةةةعةار ،

، Des/31/2007الت الفتدة  .  Jan/2/2002اصسهس للفتدة  

لاعتياد اصسةل   التيليل  للدراسةة، وت مةلت الدراسةة الت 

اسةةةتنتات ان الع ارزمية للتقدقع الععةةة اي  ذ  رل ةةةع 

ل  تقدقد رسعار ال ي    Black-Scholesمقارجة م  حدققة  

 والعدا .  

Tanmoy Chakraborty and Michael Kearns 

 Market Making and meanعن ان الدراسةةةةة:(2011)

reversion)  أ مت سةئ العايد وتك قس السة ع  وتهدف الدراسةة

الت دراسةةةة االسةةةتداتيةيا  اليت عة ل  الي ادال  ل  رسةةة اع  

اصسةةةةهس لهدف تيقيا اقصةةةةت عايد، ان مةتي  الدراسةةةةة ذ   

 ل رمة جي ق ر ،

 

 NYSEواسهس    NASDAQالدراسة له  رسهس    اما عينة (4

، لاعتياد اصسةل   التيليل  للدراسةة، واسةتنتةت الدراسةة 

ان مت سةةةةئ العايد قنت  عنه لايدة مت قعة ما  قيية م ج ة  

إضةةةةالة الت مل  تس الت مةةةةع الت ان العيلية الععةةةة ايية 

اليقتدرة قيكس مس  هلها اث ا  ان مت سةةةةئ العايد قعط   

 ي.لايدة ل يان ق 

 TRADING STRATEGIES) عن ان الةدراسةةةةةة ( (5

WITHIN THE EDGESOF NO-

ARBITRAGE )  اسةةةةتداتيةيةا  التةداوة ل  رةالةة عةد

الت ازن، و تهدف الدراسةةة الت تط قد اسةةتداتيةية التداوة 

الت  تسةةةةتعةد  روامد ميةددة ل  اصسةةةة اع اليةاليةة متعةددة  

  اصوجةه ، الت  ال تدت ئ لةاصمةةةة ة ولكس قيكس االعتيةاد

عليهةا مس النةاريةة الهيكليةة لقئ، ول ضةةةة  جي مت لهعتيةاد  

الهيكل  وذاا قت   تقدقدا  مت سةئ السةعد لصة رة عكسةية 

ر ة اليتريدا  اليتعددة، تس وضةة  جي مت رقاضةة  ليثع 

ذةاا االقتصةةةةةاد وتيليةع قييةة ال قةايو والتيكس اصمثةع  

لليسةةتثيد، وكان مةتي  الدراسةةة ذ  سةة ع كندا لقوراع 

لةاالعتيةاد علت اصسةةةةل   التيليل  للةدراسةةةةةة ، اليةاليةة 

واسةةةةتنتةةت الةدراسةةةةةة ان االسةةةةتداتيةيةة اليثلت ت هد  

عنصةةةةدقس مهييس قعتيةةدان علت اليةةد الةةاي تك ن ليةةه 

مت سةةطا  اصسةةعار ضةةيس ردود السةةيطدة لعندما قك ن  

مت سةئ اصسةعار مت اعدة لأن االسةتداتيةية تعيع كيسةيطد  

  واليدود الدجيا للعدا ، علت الس ع الاي قصدر روامد ال ي

وعندما قك ن مت سةئ السةعد مت جه لالقد  مس جقطة عد  

السةةةيطدة تنفا االسةةةتداتيةية موقةا مس اصوامد السةةة قية 

الييدودة لهستفادة مس السيطدة اإلرصايية وتناقح معطئ  

 عددي ليلها.    

 

 المبحث الثاني: الجان  النظري للدراسة

وتعن  لدضةية السةيد الععة اي   العشةوائي:اوال: فرضةية السةير 

رن اصسةةعار ل  رسةة اع الياة ال تسةةل  جيئ معيس ام رجها تتريد  

ومل  صن اصسةةعار تك ن مدت طة ارت اح وثيا  لعةةكع ععةة اي  

ليس  ل  الي   اصوة ل رود اليعل ما  ، وإن تريدا  االسةةةعار 

دت طةة ليدور  وإجيةا تك ن ملةه ارت ةاح ل  الي   الثةاج  او الثةالة  

ال قت ري الالتسةةةلسةةةع لقئأ الن اليعل ما  اليت لدة ل  الي   

االوة تعتلو عس الي   الثةاج  والثةالة  وذةاا مةا قةعةع االسةةةةعةار 

معتلفةة اق ةةةةا وال ق جةد لينهةا ارت ةاح الن االسةةةةعةار مدت طةة  

لاليعل ما  ال اردة لعةةكع ععةة اي  ل  جفس الي   ولاا تعتلو  

أ، رن 258ن 2009اوي  ةالةد وذيةع، االسةةةةعةار وتقل ةاتهةا  االد

ردكةة اصسةةةةعةار ال تسةةةةلة  جيئ معيس ري عةد  وج د ارت ةاح  

تقل اتها ل  لإن اصسةةعار تدتف  و تنعف  ليعوة عس تسةةلسةةل  

أ قسةيد  pأ، ليثه إما كان السةعداStefan, 2004: 2الياضة  ا

ل   (p)أ ل  الفتدة الياضةدة تسةاوي قيية (pععة اييا لأن قيية 

ضةالة الت اليتريد الععة اي  سة ا  كان ذاا التريد  الياضة  لاإل
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ل  السةةةةعد لالوقادة او النقصةةةةان وال قيكس تيقيا اصرلاس ل  

لع السة ع اليالية ما  الكفا ة لاالعتياد علت اليعل ما  السةالقة 

قك ن التن ش معةدوح لالسةعد الياض  ل  اليت سئ الاي قفتدا  

يكس ت ضةةيق  وقأ، Nayak, 2012: 48-49رن قك ن مةةفدا ا

اسةعد السةهسأ ل  ق     Xtمل  ل  جي مت السةيد الععة اي  لتكس 

ل  كةةع ورةةدة مس ورةةدا  ال قةةت الهرا  t)معيس وليكس ا

سةعد اصسةهسأ لطدققة ال قيكس التن ش لها، اي قتريد   Xt (تعتلو

سةةعد السةةهس ل  زمس ما الاالرتفاع او االجعفااأ وردة واردة 

  الععةةة ايية صسةةةعار االسةةةهس  رو ق قت كيا ذ ، وتك ن التقل ا

مسةةةةتقلةةة عس جيي  التقل ةةا  الت  رةةدثةةت ل  وقةةت سةةةةةالا  

أ تةدة  (Snأ، إما كةاجةتMaduegbuna, 2010: 342-346ا

أ لأن السةةةةل   العا  (nعلت م ق  اسةةةةعار االسةةةةهس ل  ال قت 

 قيثع الني متن (Sn)للتسلسع 

 

Sn = S0 + X1 + X2 +…………+ Xn 

 وذ  متريدا  عع ايية مستقلة ولنا " عليهن  Xnري ن 

Sn=So +∑ 𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1 
 

 ري ن

oS القيية االلتدايية للسهس = 

=𝑋𝑗  اليتريدا  الععةةة ايية اليسةةةتقلة الي زعة لالتسةةةاوي كع

أ او ق قت علت p - 1أ او القيية اp + 1متريد قأ ا اما القيية ا

 . Rم  ارتياة  0راله ل  القيية 

ردكة تأكد ان  لدضةةية السةةيد الععةة اي    وقت ةةق ميا سةة ا رن

اصسةةةعار ل  السةةة ع ظيد ميددة لنيئ معيس وان تقلع سةةةعد  

رلسةةةهس ل  الياضةةة  ال قيكس التن ش له للتريدا  اليسةةةتق لية ل  

ليس ظيد الييكس التن ش لتريدا  اصسةةةةعةار  رسةةةةعةار اصسةةةةهس 

اليسةتق لية ل  س ع اصوراع اليالية مس  هة التريدا  السعدقة 

 .أOskooe , 2010: 1450-2887السالقة صسعار اصسهس ا

عيلية اتعام قدار ال ي     رن ثانيا: كفاءة سةةةوق األوراق المالية:

والعةةةةدا  لهسةةةةهس ل  السةةةة ع اليةاليةة تعتيد علت اليعل ما   

الة اردة إلةت السةةةة ع والةتة  تةةةعةةع عةيةلةيةةة رلةتة قة  ركةثةد دقةةة 

قيتةاجهةا اليسةةةةتثيد ل  وعقهجيةة، ومس اليعل مةا  الهةامةة الت  

اتعام القدار االسةتثياري ل  السة ع ذ  ارسةعار اصسةهس وع ايد 

ا  مصةدري اصوراع اليالية، ال ضة  اليال  الت زقعا ، معل م

ن 2005االةداظد ميي د مييةد،  ) واالقتصةةةةادي لعةةةةكةع عةا 

أ، إن االذتيا  ليدل االسةةةتفادة مس اليعل ما  ال اردة إلت 275

مس ق ةةع اليعتصةةةةيس جعلهس قت ن ن ج دقةةة تعدف السةةةة ع 

والت  ت يس العهقة ليس سةةعد السةة ع الفدضةةية كفا ة السةة عأ 

  ال اردة إليها وتسةةةتيد امةةة ة ذا  الفدضةةةية مس واليعل ما

والت  تنص علت ترييد اصسةةعار  الدضةةية السةةيد الععةة اي أ 

ععةةة اييا ل  لتدة زمنية معينة جتيةة اليعل ما  اليت لدة  هة 

أ، ومس  هة ملة  281ن 2006اريةاد، ع ةدالعةاة،  تلة  الفتدة

ة ام تتأثد ردكة اصسةةةةعار ل  السةةةة ع لتدلا اليعل ما  ال ارد

ردكة اصسةةةعار ععةةة ايية جتيةة اسةةةتقهة اليعل ما   تصةةة ق 

ال اردة إلت السةة ع عس لع ةةها ال ع  وال قت ق  تيقيا ع ايد 

صن اليتعامليس  اسةتثنايية مس ق ع ررد اليسةتفيدقس مس اليعل ما  

ورن السة ع الكف   قيقا  ل  السة ع ق يث ن عس اليعل مة جفسةها 

 :Krugman, 2006ا مليس ليةهع ايةد اعتيةادقةة لةيي  اليتعةا

 أ.  357

تعن  اجتقاة اليعل ما   ان كفا ة السةة ع  وميا سةة ا قيكس الق ة  

لعةكع قسةتييع علت اليسةتثيد اليصة ة علت ل  السة ع لسةدعة  

اليسةةةةتثيدقس و  وت ضةةةةيق مل  ذنال  عدد مس مةةةةفقة جدقدة 

ال سةةةطا  اليعتصةةةيس ل  مةاة االسةةةتثيار ل  االسةةةهس اليالية 

م  لع ةةةةهس ال ع  عس حدقا العةةةة كة اإللكتدوجية  مدت طيس 

لعند ورود معل ما  جدقدة تعص اصسةةةهس ال اردة الت السةةة ع  

وتنتعةد ذا  ارتفاع رو اجعفاا قيية اصسةهس لإن مل  قشدي إلت  

ومس اليتعةارف عليةه ل  قةع ذةا   اليعل مةا  لعةةةةكةع سةةةةدق ، 

يليع مس  هة تال دوف ال قيكس لليسةتثيد الترلع علت السة ع 

اليعل ما  واليصة ة علت ع ايد اعلت مس لقية اليتعامليس  صن 

اليتارة ل  السةة ع سةةتشثد لعةةكع لعل  علت جيي  اليعل ما  

 أ.Lasher, 2010: 193سعد السهس ا

ثالثا: اسةتراتيجيات تداول االسةهم في أسةواق األوراق المالية:  

ة  تتطلع عيلية تداوة اصسةةةهس ات اع عدة اسةةةتداتيةيا  مناسةةة 

وتعتلو  لتيقيا االذداف الت  قتس تيدقدذا مس ق ع اليسةةةتثيدقس 

اسةتداتيةية التداوة اليت عة مس ق ع اليسةتثيدقس لا تهف راجة 

ورظ ة كع مسةةتثيد رن الهدف الدييسةة  الاي قدل  اصشةةعاص 
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مس  هة العةدا  لسةعد لعةدا  رسةهس إردل العةدكا  ذ  الدلق  

اقصةةت منفعة مس  هة  منعف  وال ي  لأعلت االسةةعار لتيقيا

االسةتفادة مس الفدع ليس سةعد العةدا  وسةعد ال ي  و اليصة ة  

علت عايد مس ت زقعا  اصرلاس الت  تدلعها العةدكة لليسةاذييس  

وت جد عدة حدع قسةةتعدمها اليتداول ن ليعدلة ارتفاع اسةةهس  ، 

ومس تل  الطدع، تفيص  العةةدكة رو اجعفاضةةها  ل  اليسةةتق ع 

ايس اليالية للعةدكة الت  قدظ  ن االسةتثيار ليها،  اليسةتثيدقس للق 

ورق ةةةةا الينتةةا  الت  تق   العةةةةدكةة لتط قدذةا والةاع الني   

ودراسةةةة الدسةةةس ال ياج  وليةة العيع اليالية للعةةةدكة،  الييكنة 

للسةةعد ، ودراسةةة كع شةة   قيكس ان قفيد اليسةةتثيد ل  معدلة 

ذا  التريدا    ازدقاد الطلع او اجعفاضةةه ل  اليسةةتق ع وارت اح

   تقلع اصسعار.  

مييد لس  االسةةيي اج  أسةةاسةةيات االسةةتثمار في االسةةهم (1

ق ع التطدع السةتداتيةيا  تداوة : أ4، ص2000، إلداذيس

االسةهس والر ص ل  تفامةيع االسةتثيارا  الت  تتعلا لها  

قةع التطدع الت اسةاسةيا  االسةتثيار ري  تعت د القاعدة 

 هلهةةا االجطهع لليةةدقة  عس االسةةةةةاي الت  قيكس مس 

االسةةةةتداتيةيةا  والت  تعةد مدرلةة دقيقةة ومتقةدمةة ل  عةالس 

االسةتثيار وتداوة االسةهس، ولليدق  عس اسةاي لهسةتثيار  

لعةكع عا  وجقصةد ل  رسةهس ري قطاع معيس قةع التدكيو  

ومداق ة ثهث مششةةدا  اسةةاسةةية ومهية لتيقيا االرلاس  

 نوذ  كاالت 

وققصةد له دراسةة تريدا  السة ع  -المؤشةر العام للسةوق:  .أ

التريد جي  ع ايد وقةع رن قصةةةارع  هة عدة سةةةن ا  

العةةةةدكةا  وكليةا كةاجةت الع ايةد ظيد م زعةة علت لتدا  

 الس ع كليا كان الس ع ما  حيأجينة استثيارقة عالية.

كع قطاع مةي عة  قيتل   -القطاع المراد االستثمار فيه:   .ب

سةةةةل يةا وإقةةاليةا وقةةع  العصةةةةايص والت  تشثد عليةه مس 

تيدقد جقاح الق ة وال ةةعو واالسةةتفادة منها التعام القدار 

  اليناسع لعأن االستثيار مس عدمه.

قدكو اليسةتثيدون علت  -الشةركة المراد االسةتثمار فيها:   .ج

ج عيس مس العةةدكا  عند العةةدوع ال تيار شةةدكة معينة  

دكا  ذ  االعةةدكا  الت  تك ن  لهسةةتثيار ليها وذا  العةة 

ل  ح ر الني ، والعةةةةدكا  الت  تعدضةةةةت لعلع دا ل  

 :Kiplinger, 2017تسة ع ل  اجعفاا قيية اسةهيهاأ. ا

 أ.4

تعد عيلية الت قيت اليناسةع  : التوقيت المناسة  لالسةتثمار (2

للعةةةةدا  وال ي  مس رذس ع امع جةةاس التةداوة ل  السةةةة ع 

اليناسةةةع لهنا  وقت جيد وقدوف  ري  لكع عيلية وقتها 

مهيية تسةةاعد علت شةةدا  االسةةهس كيا ل ي  االسةةهس رق ةةا 

ت قيته اليناسةع والردا مس الت قيت اليناسةع للتداوة ذ   

لتيقيا اقصةةت منفعة ميكنة مس  هة شةةدا  االسةةهس لأقع 

أ اجةق Lefevreاالسةةةعار وال ي  لأعلت االسةةةعار ومكد ا

يةة االمدقكيةة ل  م ةةةةةار  ل  ل رمةةةةةة االوراع اليةال

الطدقا إلت تك قس ثدوة ك يدة ذ  رن النصةةةةو االوة لأن 

 ,Lefevreتةكة ن مصةةةةية ةةا لة  تة قةيةةت االسةةةةتةثةيةةار ا

 أ. 1985:12

تسةةةل  اصسةةةعار اتةاذا  معتلفة   نقاط الدعم والمقاومة: (3

ورن الدعس واليقاومة ذ  ليثالة اليصةيق مةع دا وذ  حا 

ا لالعةكع الاي الاي قي ة دون اجعفاا اصسةعار وارتفاعه

قشدي الت ردوث اضةةةةدار ك يدة لليتعامليس ل  السةةةة ع، 

ليعدف الةدعس لةأجةه اليةاجو االسةةةةفةع الةاي قين  اجعفةاا  

اصسةةةةعةار، امةا اليقةاومةة لتعدف لةأجهةا اليةاجو اصعلت الةاي 

قي ة دون ارتفةاع اصسةةةةعةار،  وتدتف  مسةةةةت قةا  الةدعس 

مسةةت ل  مس ري  ت در اصسةةعار واليقاومة ل  اوقا  معينة 

ارتفةاع  معيس قيثةع دعس و  د رعلت منةه قيثةع مقةاومةة لعنةد 

اصسةةةةعةار تصةةةةطةد  لنقطةة اليقةاومةة رعلت، امةا عنةد ذ  ح  

لإن رسةةةعار اصسةةةهس تنعف  اصسةةةعار لتتلقت جقطة الدعس،  

ن 2008لتتلقت دعس وتدتف  لتلقت مقاومة ارسةةةس عصةةةا ،  

 أ. 166

ان  ة:اسةةةتراتيجيات االسةةةتثمار في المحافث االسةةةتثماري (4

اسةةةةتداتيةيةةا  االسةةةةتثيةةار اليت عةةة ل  لنةةا  الييةةالف 

االسةةةتثيارقة تعد السةةة يع الاي قسةةةلكه اليسةةةتثيد التعام  

القدارا  االسةةةتثيارقة اليتعلقة لتيدقد اذداف االسةةةتثيار  

وكيفية ا تيار وتك قس الييف ة االسةةةةتثيارقة ل ةةةةه عس 

ت زق  االم اة اليعصةةةصةةةة لهسةةةتثيار وا تيار الت قيت  

يس، وان اليستثيد قعتار ليس ج عيس مس االستداتيةيا   اليه

ذيا استداتيةية اإلدارة االساكنةأ واالنعطةأ ري  قنيصد  
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اذتيا  االولت ليششةد السة ع لقئ لينيا تياقو االسةتداتيةية  

اال دل ليس االسةةةةهس ل  ضةةةة   اعت ةارا  م ضةةةة عيةة 

 أ. Elton, Edwin, 1995: 688ا

اسةةتداتيةيا  االسةةتثيار  وصجع اعطا  مةة رة واضةةية عس  

 الييف   سيتس تناوة االستداتيةيا  ولقآ ليعيار الكفا ة التن

قطلا علت  االسةةةتراتيجيات التي تعترف بلفاءة السةةةوق:اوال: 

ذاا الن ع مس االسةةتداتيةيا  اسةةس االسةةتداتيةية السةةاكنة صجها  

قايية علت اسةةةاي تت   امششةةةدأ السةةة ع ل  ا تيار االوراع 

جةة للييف ةة وتق   علت التداا ان كةع االسةةةة اع اليةاليةة اليك 

أ، ومس  هة التطدع إلت Amerce, 2003: 6اليةاليةة كفشة ا

لكدة كفا ة سة ع راي الياة سةالقا ت مةلنا إلت رن اصسةعار ل  

السةةةة ع تعكس القييةة اليقيقيةة لل رقةة اليةاليةة ورن ذةا  القييةة 

عةاحد تتيةدد اعتيةادا علت العةايةد اليت ق  اليصةةةة ة عليةه والي

اليدت طة لتيقا ذاا العايد، ولالتال  قسةةةةتييع علت اليسةةةةتثيد  

تيقيا ررلةاس ظيد عةادقةة عس حدقا شةةةةدا  االوراع اليةاليةة 

اليقييةة لةأقةع مس قييتهةا اليقيقيةة وملة  صن اليعل مةا  الت  

ومةةلت إلت ذا  النتاي  تك ن مت لدة لكع اليسةةتثيدقس ل  جفس  

 ال قت ودون تكلفة. 

 وتقسس التستثمار الساكنة: استراتيجيات اال

ولا ذا  االسةةةتداتيةية  اسةةةتراتيجية الشةةةراء واالحتفا :  .أ

قق   اليسةةةتثيد لالعةةةدا  عندما تت لد لدقه اصم اة، وقق    

لال ي  عندما قدظع ل  اليص ة علت اصم اة، وليس عليه 

 ,Bodieاجت ار اليستق ع ليق   لال  رمه ل  تيقيا ررلاسا

تيقا اسةتداتيةية العةدا  واالرتفاق  أ، ولك  364 :2008

ذةةا  الت قعةةا  قن ر  ان قداع  ل  تك قنهةةا عةةدد مس 

االعت ارا  مس رذيها، تيقيا مسةت ل مهيس مس التن ق  ل  

ا تيةار اصوراع اليةاليةة، ت ليد السةةةةي لةة مس  هة ا تيةار 

روراع اليالية قسةةهع تصةةدقفها، وا تيار الت قيت اليناسةةع 

سةةت ل اليعاحد ومل  لاالسةةتثيار  لهسةةتثيار، وتعفي  م

ل  الينعةأة اليك مية والينعةأة الق قة أ ااالعدج  عدجان، 

 أ56ن 2003

قق   اليسةةتثيد لا تيار   اسةةتراتيجية اةةناديم المؤشةةرات: .ب

اسةتثياراته ولقا لها  االسةتداتيةية لاالعتياد علت مششةدا   

السة ع ولنفس جسةع االسةهس لكع شةدكة دا ع اليششةد الاي 

اسةةةعار االسةةةهس اليتداولة وان قق   لعةةةدا    قعكس ردكة

مةنادقا االسةتثيار اليك جة لليششةد وما ق ةيس لليسةتثيد  

اليصةةةة ة علت ع ايد تياثع ع ايد االسةةةةهس اليتداولة ل  

سةةةة ع االوراع اليالية مس جهة وعد  تعدق ةةةةه ليعاحد 

 أ.Pringent, 2007: 351-353ك يدة مس جهة ا دل ا

قطلا علت   تعترف بلفاءة السةوق:ثانيا: االسةتراتيجيات التي ال

االسةةةتداتيةيا  الت  ال تعدف لكفا ة السةةة ع لاالسةةةتداتيةيا   

النعةةةةطةة إلدارة ميف ةة االوراع اليةاليةة الن الييةالف اليةدارة 

تيتةاز لةاليعةاحدة اليدتفعةة والعةايةد العةال  وارتفةاع معةدة دوران 

الييف ةة الةاي ققةاي لقسةةةةيةة اليعةةةةتدقةا  الةةدقةدة او قييةة 

ددادا  الت مةي ع االسةةةةتثيةارا   هة لتدة زمنيةة ، االسةةةةت

وتق   ذا  االسةتداتيةية علت التداا مفاد  ان اسةعار االوراع 

اليالية ل  السةة ع ال تعكس قييتها اليقيقية  هة لع  الفتدا  

وذ  مةا قيكس كعةةةةفةه لعةامةع الع دة واليهةارا  الفنيةة او لييةازة  

ية اليسةتثيدقس ل  السة ع       اليعل ما  الدا لية الت  ال تتاس صظل 

 أChong, Yenyee, 2004: 37ا

 

 المبحث الثالث: الجان  التطبيقي

 الخوارزمية العشوائية والعددية اتتطبيق

قيكس تعدقو الع ارزميةة لةاجهةا مةي عةة مس ق اعةد 

معينه قيكس ات اعها ل  العيليا  اليسةالية العامةة ليع معةكلة  

تط يقا  واسةةةعه ل  مع س اليةاال  مثع  وللع ارزمية  معينة،

الدقاضةةيا  والكي ي تد وشةةدكا  الياة واسةة اع االسةةهس، وتس  

والت   االعتياد ل  دراسةةةةتنا ذا  علت الع ارزمية الععةةةة ايية

 ,Q. Zhang, C. Zhuang) تعتيةد علت ج دقةه االرتيةاال 

G. Yin, 2011,61) ن 

ذ  ع ةارة عس  الخوارزميةة العشةةةةوائيةة و قيكس الق ة لةان 

جي مت رقاضةة  قصةةو العهقة ليس مةي عه مس مك جا  ج ا   

معيس اعتيادا علت اسةةاسةةيا  ج دقة االرتياال  والدقاضةةيا  

وذ  اسةةةل   قتس مس  هله اقةاد معالس ذاا الني مت لاسةةةتعدا   
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لدام  اليةاسةةةة   والتكدار، وزاد اسةةةةتعةدا  الع ارزميةا  

ثيد مس اليشسةةةسةةةا  اليالية و االسةةةتثيارا   الععةةة ايية ل  ك

واسة اع الياة الت  تتييو لعد  اسةتقدار التداوال  جتيةة صسة ا   

ظيد الييةددة، وتعتلو عيليةه تنفيةا الع ارزميةا  الععةةةة اييةة 

وتنفيةةا  ط اتهةةا اعتيةةادا علت االجدا ا  اليت عةةة واليقتدرةةة  

لةلةنةية مت الةيةةدروي رةيةة  قةتةس االعةتةيةةاد عةلةت الةعة ارزمةيةةة 

لععةة ايية لتيدقد اقع سةةعد لعةةدا  السةةهس وكال  تيدقد اعلت ا

سةعد ل يعه لالعةكع الاي قك ن ليه العايد اليت ق  ل  اع س قييه 

 Tin Kong)الةه، ولةالتةال  تك قس جي مت رقةاضةةةة  للتعييس

H,2010,22 ، له  مةي عةة ميةددة  الخوارزميةة العةدديةة:امةا

قتعيس   مس التعلييةةا  او العط ا  الينصةةةة ص عليهةةا والت 

تنفياذا ل  تسلسع ميدد مس قا اعتيادا علت لياجا  معطاة لهدف  

إقةةاد اليعدجةا  اليطل لةة ليعةةةةكلةة معينةة، وقةد قةا  ال ةارة  

لاالعتياد علت القيس اليقيقية للعةةةدكا  اصكثد تداوال ل  سةةة ع 

العداع لقوراع اليالية السةتعدات رل ةع سةعد لل ي  والعةدا ، 

رقاضةةة  قسةةةيت جي مت مت سةةةئ   وسةةةيتس االعتياد علت جي مت

  (mean-reverting  asseting model) العايد لقمةةةة ة

قعدف لاجه مس اكثد النيامت اليسةتعدمة ل  اسة اع الياة   والاي

لهدف اليصة ة علت ردكا  االسةعار و الت  ل  جهاقتها تاذع  

 ,Q. Zhang, C. Zhuangا     .الت رالة اسةةةتقدار السةةة ع

G. Yin, 2011,67وللعيةةع علت جي مت مت سةةةةئ عةةايةةد ، أ

والت   (slippage cost) االسةهس قةع االعتياد علت ما قسةيت

تعدف لةاجهةا كلفةة الفدع ليس السةةةةعد اليت ق  لعيليةة الي ةادلةة 

 .التةارقة ل  االس اع والسعد الاي تنه  له عيليه الي ادلة

𝑋(𝑡)لنفتدا ان العيليةة   ∈ 𝑅   ذ  عيليةة ععةةةة اييةة تةدعت

عيلية مت سةةئ العايد والت  قيكس  مةةياظتها علت شةةكع معادلة 

 Chao Zhuang ,  2008ةتفاضةلية ععة ايية ولالعةكع التالي

  أن (12:

𝑑𝑋(𝑡) = 𝑎 ( 𝑏 − 𝑋(𝑡) ) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡) ، 𝑋(0) = 𝑥  … (1) 

 

𝑎رية  ان   > 𝑂  وتيثةع معةدة ارجةاع ت وتيثةع𝑏   مسةةةةت ل

𝜎وان ، الت ازن > O  تيثع التقل ا 

 

تيثةع اليدكةة ال داوجيةة القيةاسةةةةيةة، عنةديةا لةأن سةةةةعد   W(t)امةا 

 .Q. Zhang, C اصمةةةةةع قيكس ان قعطت لةالعةةةةكةع االت 

Zhuang, G. Yin,) 2011,69 أن 

S(t) =  𝑒𝑥𝑝 (𝑋(𝑡)) 

 

عيليةة  S(t)ل  ليثنةا ذةاا ال جيتةات الن قك ن سةةةةعد اصمةةةةع 

ععةةة ايية ميددة او تت   ت زق  معيس ت ري  سةةةيتس التداا ان 

قيية معةةةاذدة والاي قيثع القيية اليقيقية   S(t) سةةةعد اصمةةةع

اليتداولة ل  السةة ع صي شةةدكة مس العةةدكا ت واعتيادا علت 

مس روقا  سةةعد اصمةةع اليعةةاذد لأجه سةةيتس التداا سةةلسةةلتيس 

𝜏  الت قو  {𝑏𝑖}   و𝜏 {𝑆𝑖}      وققصةةةةد لةأوقةا  الت قو اذ  الةاي

قتس ليةه الت قو عس العةةةةدا  او ال ي  لك ن العةةةةدكةة قةد رققةت  

الدلق اليطل   او لتةنع العسةايد ل  اصرلاسأ، وقت لد العةدح 

 ن Tin Kong H,2010,45)االت ا

𝑂 ≤  𝜏  {𝑏1}   ≤ 𝜏 {𝑆1}   ≤  𝜏  {𝑏2}   ≤ 𝜏 {𝑆2}   ≤ ⋯ 

 

 لعةةةدا  عند الومسري  ان متعا القدار سةةةيق   لاتعام قدار ا

 𝜏  {𝑏𝑖}   و اتعةةام قدار ال ي  عنةةد الومس𝜏 {𝑆𝑖}     ت ريةة  ان

𝑖 = 1.2. أ  (slippageوالاي قيثع جس ة    (k)ولالتداا ان   …

Oعنةد كةع عيليةة تي قةع مةال   < 𝑘 < 𝜌كةالة  لةان  1 > 𝑂 

 قيثع معامع العصس . 

تهدف الدراسةة الت إقةاد سةعد العةدا  وسةعد ال ي  اليثلت الت  

تع س اصرلاس او تقليع العسايد، ورقاضيا قيكننا مياظة ما جا   

 رعه  لالعكع االت ن 

Max  Φ(𝜃) = E[ J(θ)]            … … (2) 

 ري  ان 

J(θ) = ∑[ exp (− 𝜌𝜏{𝑆𝑖} )

∞

𝑖=1

 𝑆 (𝜏{𝑆𝑖})(1 − 𝐾) 

𝑆 (𝜏{𝑏𝑖})(1 + 𝐾) − exp (− 𝜌𝜏{𝑏𝑖} ) 

θ = (𝜃1. 𝜃2) 

𝜏{𝑏1} = 𝑀𝑎𝑥{ 𝑡 > 𝑂; 𝑆(𝑡)  ≤ exp (θ1) } 

𝜏{𝑏𝑖} =  𝑀𝑎𝑥{𝑡 > 𝜏{𝑆𝑖−1} ; 𝑆(𝑡) ≤ 𝑒𝑥𝑝𝜃1} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 2; 
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𝜏{𝑆𝑖} = Max {𝑡 > 𝜏{𝑏𝑖} ; 𝑆(𝑡) ≥ 𝑒𝑥𝑝𝜃2} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1; 

 

θ𝑛+1 = 𝜃𝑛 + {𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑠𝑖𝑧𝑒} {𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝜙 (𝜃)} … (3) 

 

θ)ولةاالعتيةاد علت قييةة م ةدييةة ععةةةة اييةة ا
0

 𝑆(𝑡)ولفدا  

أ  3أ مس التكدارا  لليعةةادلةةة اnمعل   لةةأجةةه قيكننةةا تك قس ا

θ)وسةة ف جيصةةع علت سةةلسةةلة مس التقدقدا  ا
𝑛

ت عنديا لاجه  

𝜏𝑛قيكننا تيدقد روقا  الت قو 
{𝑏𝑖}

𝜏𝑛و   
{𝑆𝑖}

ري روقا  العةدا  و   

 روقا  الت قو عند تيقا العدوح االتيةن  

𝜏𝑛
{𝑏1}

= 𝑀𝑎𝑥 { 𝑡 > 𝑂 . 𝑆(𝑡)  ≤ exp (θ𝑛
1 ) } 

𝜏𝑛
{𝑏𝑖}

= Max {𝑡 > 𝜏𝑛
{𝑆𝑖−1}

 ; 𝑆(𝑡) ≤ exp (θ𝑛
1 )} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 2 

𝜏𝑛
{𝑆𝑖}

= Max {𝑡 > 𝜏{𝑏𝑖} ; 𝑆(𝑡) ≥ exp (θ𝑛
2 )} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1 

 أ لالعكع االت ن 3ولهاا قيكس إعادة مياظة اليعادلة رقس ا

 θ𝑛+1 = 𝜃𝑛 +  𝜀𝑛 𝒟 Φ( 𝜃𝑛 . 𝜀𝑛 ) … … … … (4) 

تيثةع سةةةةلسةةةةلةة مس االعةداد اليقيقيةة وتعدف لةاجهةا   𝜀𝑛رية  ان 

أ وعادة ما تك ن قييتها قدق ة الت الصفد وتيسع     step sizeا

 مس  هة اليعادلة التاليةن 

𝜀𝑛 = 𝑂 (
1

𝑛
) 

 

𝒟Φ( 𝜃𝑛 . 𝜀𝑛 ) = (𝑌𝑛
+ −  𝑌𝑛

− )/2 𝒮𝑛 

 عدد مريد جدا وقيسع لاليعادلة االتيةن 𝒮𝑛 ري  ان 

𝒮𝑛 = 𝑂 (
1

𝑌𝑛
1/6

) 

 

ان اسةةتداتيةيا  التداوة لعةةكع عا  ولا اسةةل   الع ارزمية 

الععةةةة اييةة والعةددقة قتس ولا الينطا االت  اعنةدما قتس شةةةةدا  

السةهس ل  لتد  زمنية معينة وكان سةعد العةدا  للسةهس ال قتةاوز  

سةةعد ليعه لأجنا ج ةةطد ل ي  السةةهس ل  جهاقة الفتدة لأي سةةعد  

 ميكس للعدوت لأقع العسايدأ. 

تهدف الع ارزمية الععةة ايية ل   الخوارزمية العشةةوائية: .1

الةاجع التط يق  الت اقةاد سةعد العةدا  االمثع وسةعد ال ي   

االمثع لتداوة االسةةةهس الاي قيقا اقصةةةت عايد ميكس ولقا  

أ ولالتداا ان سةةعد االمةةع 2للصةةيرة الدقاضةةية رقس ا

  ذ  قيية معل مة كال  عند قيس معينه لكع مس S(t)اليال  

p ,k ,   𝜏ا  {𝑏𝑖}   و𝜏 {𝑆𝑖}    ،اضةةاله الت مل  تس االعتياد علت أ

أ كأسةةةاي 4اجدا  التقدقع الععةةة اي  الي ضةةةق ل  اليعادلة ا

أ والت  تع ةةة  2ليع اليعةةةكلة الت  تيت ذيكلتها لالصةةةيرة ا

ليةي عة مس القي د اليتعلقة لأسةةةعار االمةةة ة اليالية واوقا   

 االسهس.الت قو لعدا  ولي  

ل  الع ارزميةة العةددقةة ولةاالعتيةاد  الخوارزميةة العةدديةة: .2

أ و الت  تيثع اليعادلة التفاضلية العع ايية 1علت اليعادلة ا

ليت سةةئ عايد االسةةهس ولالتداا قيس معتلفة لكع مس معالس  

ولالتداا ان سةعد االمةع   𝜎 (b, a أ وذ  ا1اليعادلة ا

لةان ال ةةةةع سةةةةعد  ذ  قييةه معل مةة عنةديةا  (St) اليةال  

 أ. 𝜃2أ وال ع سعد لل ي  ا𝜃1للعدا  ا

وسةةةيتس تط يا الع ارزميتيس الععةةة ايية والعددقة ل  قطاعا  

أ شةةدكة 8االفنادع والصةةناعة و االتصةةاال أ والاي قت ةةيس ا

أ شةةةدكة 1صةةةناعة و اأ شةةةدكة لقطاع ال2و ا لنادعأ 5منها ا

 (30/6/2018-1/1/2015)للفتدة  لقطاع االتصاال 

 وكيا قل ن 

 اوال: قطاع الفنادق:

أ لنةادع لقئ مس 5وق  اال تيةار ل  ذةاا القطةاع علت ا  

لنةادع وذةا  الفنةادع ذ  اال حنيةة لهسةةةةتثيةارا    (10)رمةةةةع 

السةيارية، لندع لرداد، لندع للسةطيس، لندع ععةتار، لندع لالعأ 

وتعد ذا  الفنادع مس ركثد الفنادع تداوال ل  السةةة ع وتس ا تيار  

الت  (1/1/2015عدد اليعةةاذدا  لها  الفنادع  هة الفتدة مس 

الت  وق  اال تيار  ولتسةليئ ال ة   علت الفنادع ، 30/6/2018)

عليها رعه  اللد مس اسةةةةتعداا الدسةةةة   ال ياجية لتل  الفنادع 

 ومهر ة تقل ا  رسعار اصسهس ليها وكيا قل ن

ان العةةةةكةع ال يةاج  لفنةدع   الوطنيةة لالسةةةةتثمةارات السةةةةيةاحيةة:

ال حنية لهسةتثيارا  السةيارية ق ضةق تقل ا  لسةيطة ل  رسةعار  

اصسةهس وال ت جد ل ارع ك يدة ل  رسةعار اصسةهس وذاا قدة علت 

اسةةتقدار السةة ع ولالتال  لأن سةةعد السةةهس قت   عيلية مت سةةئ  

 أ كيا ل  العةةكعMean-Revering assetingعايد اصمةةع ا

 أ.  1ا



 

 

  Year thVol. 4   Issue 2    2019    4مجلة كلية الكوت الجامعة        
 

 استخدام الخوارزميات .......... –الباحث محمد و  أ.م.د. مهند  77-61صفحات       

                                                      71                                                                                     
 

ق ضةق الدسةس ال ياج  وج د اسةتقدار جسة      :فندق فلسةطي (1

صسةعار االسةهس مصةار ا تقل ا  لسةيطة صسةعار السةهس وال  

تعل  تل  االسةةعار مس وج د قيس  ارجة عس إحار الت ازن 

 الةت  (1/1/2015 الةةاي تعةةةةهةةد  االسةةةةعةةار لةلةفةتةدة 

 أ.2وكيا م ضق ل  العكع ا 30/6/2018)

سةهس الي م   ردكة سةعد ال أ3ق ضةق العةكع ا فندق بابل: (2

وق يس  30/6/2018) الت  (1/1/2015لفنةدع لةالةع للفتدة 

مس  هة الدسةس ال ياج  ان ردكة اصسةعار تتصةو لاالتوان 

رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة صسةةعار اصسةةهس ل  رقا  

 معينة.   

ردكة سةعد السةهس الي م    أ4ق ضةق العةكع ا فندق بغداد: (3

وق يس  30/6/2018) الت  (1/1/2015لفنةدع لةالةع للفتدة 

مس  هة الدسةس ال ياج  ان ردكة اصسةعار تتصةو لاالتوان 

رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة صسةةعار اصسةةهس ل  رقا  

 معينة.   

ردكة سعد السهس الي م     أ5ق ضق العكع ا فندق عشتار: (4

وق يس  30/6/2018) الت  (1/1/2015لفنةدع لةالةع للفتدة

مس  هة الدسةس ال ياج  ان ردكة اصسةعار تتصةو لاالتوان 

رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة صسةةعار اصسةةهس ل  رقا  

 .معينة

 

 

 

 فندق الوطنية لالستامثرات الس ياحية   ( 1شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

 

 فندق فلسطي   ( 2شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

 

 فندق اببل   ( 3شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

 

 بغداد   فندق  ( 4شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

 فندق فلسطي   ( 5شلك ) 

 Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

-2

8

18

2015     2016     20117      
2018

1

11

21

31

2015      2016     2017    2018

-5

15

35

55

75

2015     2016     2017    2018

5.25

6.25

7.25

8.25

9.25

2015     2016    2017    2018

-1

9

19

29

2015     2016       2017     2018 
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لعد التعدقو لال ياجا  الي مية وردكة رسةةةةعار اصسةةةةهس لقطاع  

 الفنادع سيتس تط يا الع ارزمية العع ايية والعددقة وكالتال ن 

 

 تطبيم الخوارزمية العشوائية في قطاع الفنادق:

أ ت هد لنا اسعار العدا  االمثع واسعار  4ليسع الةدوة ا

سةةةعد ال ي    ال ي  االمثع والفايدة اليتيققة جتيةة الفدع ليس 

االمثع وسةةعد العةةدا  االمثع للفنادع عينة الدراسةةة والاي 

ق يس جتاي  تط يا الع ارزمية الععةة ايية علت الفنادع عينة 

 الدراسة.

 

 ( 2015 - 2018الفنادق )  ( نتاجئ اخلوارزميات العشوائية لقطاع 4جدول ) 

 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. 

وت هد مس  هة الةدوة رعه  رسةةعار العةةدا  اصمثع ورسةةعار  

ال ي  اصمثةع ليةي عةة مس الفنةادع عينةة الةدراسةةةةة لةاسةةةةتعةدا   

الع ارزمية الععة ايية، لأن سةعد العةدا  اصمثع لفندع ال حنية 

أ دقنار اما سةعد ال ي  اصمثع  6.01لهسةتثيارا  السةيارية ق ل) ا

دقنةار والةاي قيقا اقصةةةةت لةايةدة    أ17.965لنفس الفنةدع له  ا

أ دقنةار ، امةا لنةدع لرةداد لةأن سةةةةعد  11.955ميكنةة قةدرذةا ا

ار وسةةةةعد ال ي  اصمثةع  أ دقنة 5.2133العةةةةدا  اصمثةع لةه ذ  ا

أ دقنةار  5.2537أ دقنةار والةاي قيقا لةايةدة قةدرذةا ا10.467ا

لدع ليس سةةعد العةةدا  اصمثع وسةةعد ال ي  اصمثع السةةهس لندع 

لرداد، اما لالنسة ة لفندع للسةطيس لأن امثع سةعد لعةدا  رسةهيه 

أ  30.9669أ دقنار وامثع سعد ل ي  رسهيه ذ  ا8.1599قدر  ا

ة اليتيققةةة جتيةةةة الفدع ليس السةةةةعدقس ذ  دقنةةار وان الفةةايةةد

أ دقنار، ول  لندع ععةةتار لأن سةةعد العةةدا  اصمثع  22.807ا

أ دقنار وللرت  32.964أ دقنار وسعد ال ي  اصمثع ا9.761لل) ا

أ دقنار، اما لندع لالع ل ل) 23.203الفايدة لفندع ععةةةتار م ل) ا

ال ي   أ دقنار ولل) سةةعد 3.464سةةعد العةةدا  اصمثع صسةةهيه ا

أ دقنةار امةا الفةايةدة اليتك جةة مس لدع 84.962اصمثةع صسةةةةهيةه ا

 أ دقنار. 81.948رسعار العدا  وال ي  لهسهس ل ل) قدرذا ا

 

A. :ليسةةةةةع   تطبيم الخوارزميةة العةدديةة في قطةاع الفنةادق

أ لنا اسةعار العةدا  االمثع واسةعار ال ي  االمثع  5الةدوة ا

ليس سةعد ال ي  االمثع وسةعد  والفايدة اليتيققة جتيةة الفدع 

العةةةةدا  االمثةع للفنةادع عينةة الةدراسةةةةة والةاي ق يس جتةاي  

 علت الفنادع عينة الدراسة. ددقةتط يا الع ارزمية الع

 

 ( 2015 - 2018( اخلوارزميات العددية لقطاع الفنادق )5جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. املصدر: من اعداد  

وت هد مس  هة الةدوة رعه  رسةةعار العةةدا  اصمثع ورسةةعار  

ال ي  اصمثةع ليةي عةة مس الفنةادع عينةة الةدراسةةةةة لةاسةةةةتعةدا   

الع ارزمية العددقة ، رن سةةةةعد العةةةةدا  اصمثع لفندع ال حنية 

ا سةةةةعد ال ي   أ دقنار ام6.022لهسةةةةتثيارا  السةةةةيارية ق ل) ا

دقنةار والةاي قيقا اقص   أ17.972اصمثةع لنفس الفنةدع له  ا

أ دقنةار ، امةا لنةدع لرةداد لةأن سةةةةعد  11.95لةايةدة ميكنةة قةدرذةا ا

أ دقنةار وسةةةةعد ال ي  اصمثةع  5.222العةةةةدا  اصمثةع لةه ذ  ا

أ  5.25أ دقنةار والاي قيقا اقص لايدة ميكنةة قدرذا ا10.472ا

صمثع وسةةعد ال ي  اصمثع السةةهس  دقنار لدع ليس سةةعد العةةدا  ا

لندع لرداد، اما لالنسةة ة لفندع للسةةطيس لأن امثع سةةعد لعةةدا  

أ دقنةار وامثةع سةةةةعد ل ي  رسةةةةهيةه ذ   6.835رسةةةةهيةه قةدر  ا

أ دقنار وان الفايدة اليتيققة جتيةة الفدع ليس السعدقس 29.635ا

أ دقنار، ول  لندع ععةةتار لأن سةةعد العةةدا  اصمثع  22.8ذ  ا

أ دقنةار وان 31.635أ دقنةار وسةةةةعد ال ي  اصمثةع ا8.435لل) ا

سعر للرشاء   امس الرشكة 

 الامثل 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي )سعر  

 سعر الرشاء(   – البيع  

الوطنية لالستامثرات  

 الس ياحية 
6.01 17.965 11.955 

 5.2537 10.467 5.2133 فندق بغداد 

 22.807 30.9669 8.1599 فندق فلسطي 

 23.203 32.964 9.761 فندق عش تار 

 81.498 84.962 3.464 فندق اببل 

 سعر للرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

 𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق  

سعر    – بي )سعر البيع  

 الرشاء( 

الوطنية لالستامثرات  

 الس ياحية 
6.022 17.972 11.95 

 5.25 10.472 5.222 فندق بغداد 

 22.8 29.635 6.835 فندق فلسطي 

 23.2 31.635 8.435 فندق عش تار 

 81.5 83.635 2.135 فندق اببل 



 

 

  Year thVol. 4   Issue 2    2019    4مجلة كلية الكوت الجامعة        
 

 استخدام الخوارزميات .......... –الباحث محمد و  أ.م.د. مهند  77-61صفحات       

                                                      73                                                                                     
 

أ دقنار، اما لندع 23.2الفايدة اليتيققة لفندع ععتار لل) قدرذا ا

أ دقنار ولل) سعد  2.135لالع ل ل) سعد العدا  اصمثع صسهيه ا

أ دقنةار امةا الفةايةدة اليتك جةة مس 83.635ال ي  اصمثةع صسةةةةهيةه ا

 دقنار.  أ81.5لدع اصسعار ل ل) قدرذا ا

 

 قطاع الصناعة: ثانيا:

أ شدكة وتعد  25أ شدكة مس رمع ا2ل  ذاا القطاع تس ا تيار ا

العةدكا  اليعتارة مس ركثد العةدكا  جعةاحا وتداوال ل  السة ع 

وذا  العةةةةدكا    30/6/2018)الت  (1/1/2015  هة الفتدة

ذ  االههة الصةةةةنةاعية، لرداد لليعةةةةدولا  الرازقةأ، سةةةةيتس  

 التطدع الت ذا  العدكا  وكيا قل ن 

ردكة سةعد السةهس  أ6ق ضةق العةكع ا الهالل الصةةناعية: .1

 الت  (1/1/2015الي م  لعةدكة الههة الصةناعية للفتدة 

وق يس مس  هة الدسةةةةس ال يةاج  ان ردكةة 30/6/2018)

لاالتوان رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة    اصسعار تتصو

 صسعار اصسهس ل  رقا  معينة.

 

 رشكة الهالل الصناعية   ( 6شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

أ وج د 7ق ضةةةةق العةةةةكع ا بغداد للمشةةةةروبات الغازية: .2

اسةةتقدار جسةة   صسةةعار االسةةهس مصةةار ا تقل ا  لسةةيطة  

صسعار االسهس وال تعل  تل  االسعار مس وج د قيس  ارجة 

 (1/1/2015عس إحار الت ازن الاي تعهد  االسعار للفتدة  

 .30/6/2018) الت 

 

 رشكة بغداد للمرشوابت الغازية   ( 7شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

A. :ق هد   تطبيم الخوارزمية العشةةوائية في قطاع الصةةناعة

أ اسةعار العةدا  االمثع واسةعار ال ي  االمثع  6لنا الةدوة ا

والفةايةدة اليتيققةة جتيةةة الفدع ليس سةةةةعد ال ي  والعةةةةدا  

للعةةةةدكةةا  عينةةة الةةدراسةةةةةة والةةاي ق يس جتةةاي  تط يا  

 زمية العع ايية علت العدكا  عينة الدراسة.الع ار

 

 ( 2015 - 2018( نتاجئ اخلوارزميات العشوائية لقطاع الصناعة ) 6جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. 

 

ق يس الةدوة رعه  رسةةعار العةةدا  اصمثع ورسةةعار ال ي  اصمثع  

لاسةتعدا  الع ارزمية الععة ايية، لعةدكتيس مس قطاع الصةناعة  

لف  شةدكة الههة الصةناعية ت هد اسةعار العةدا  االمثع السةهس  

أ دقنةار واسةةةةعةار ال ي  االمثةع  0.191العةةةةدكةة وال ةال) قييتهةا ا

الفةايةدة اليتيققةة مس لدع االسةةةةعةار لل) أ دقنةار لينيةا 0.694ا

أ دقنار، اما شةدكة لرداد لليعةدولا  الرازقة لأن 0.503قدرذا ا

أ دقنار ولل) سةةعد ال ي   0.359سةةعد العةةدا  االمثع صسةةهيها ا

أ دقنار وكاجت الفايدة اليتيثلة مس 4.163االمثع لاا  العةةدكة ا

 أ دقنار. 3.804لدع اسعار العدا  وال ي  ذ  ا

-0.07

0.13

0.33

0.53

0.73

2015       2016     2017    2018

-0.1

0.9

1.9

2.9

3.9

2015      2016     2017    2018

 سعر للرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي )سعر البيع  

 سعر الرشاء(   – 

 0.503 0.694 0.191 الهالل الصناعية 

بغداد للمرشوابت  

 الغازية 

0.359 4.163 3.804 
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B. ق هد لنا الخوارزمية العددية في قطاع الصةةةناعة:  تطبيم

أ اسةةةعار العةةةدا  االمثع واسةةةعار ال ي  االمثع  7الةدوة ا

والفةايةدة اليتيققةة جتيةةة الفدع ليس سةةةةعد ال ي  والعةةةةدا  

للعةةةةدكةةا  عينةةة الةةدراسةةةةةة والةةاي ق يس جتةةاي  تط يا  

 الع ارزمية العددقة علت العدكا  عينة الدراسة.

 

 ( 2015 - 2018وارزميات العددية لقطاع الصناعة ) ( نتاجئ اخل 7جدول ) 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. املصدر: من  

 

ق يس الةدوة رعه  سةةةعد العةةةدا  اصمثع وسةةةعد ال ي  اصمثع  

لاسةتعدا  الع ارزمية العددقة، لف  لعةدكتيس مس قطاع الصةناعة  

شةةدكة الههة الصةةناعية ت هد اسةةعار العةةدا  االمثع السةةهس  

دقنةار واسةةةةعةار ال ي  االمثةع  أ 0.202العةةةةدكةة وال ةال) قييتهةا ا

أ دقنةار لينيةا الفةايةدة اليتيققةة مس لدع االسةةةةعةار لل) 0.702ا

أ دقنار، اما شةةةدكة لرداد لليعةةةدولا  الرازقة لأن 0.5قدرذا ا

أ دقنار ولل) سةةعد ال ي   0.372سةةعد العةةدا  االمثع صسةةهيها ا

أ دقنةار وكةاجةت الفةايةدة اليتيققةة 4.172االمثةع لةاا  العةةةةدكةة ا

 أ دقنار. 3.8قدرذا ا

 

 ثالثا: قطاع االتصاالت:

، شةدكةأ 2امس رمةع   شةدكة (1)ل  ذاا القطاع تس ا تيار      

تس ا تيار شةةدكة اسةةيا سةةيع لهتصةةاال  والت  تعد مس ركثد  ام  

أ  8العةةةةدكا  تداوال ل  السةةةة ع وللن د ل  العةةةةكع ال ياج  ا

والعاص ليدكة رسةةةعار اصسةةةهس الي مية للعةةةدكة  هة الفتدة  

جهرف  30/6/2018)الت   (1/1/2015معةةاذدة  هة اليدة مس 

 وج د استقدار ل  ردكة سعد السهس الي مية. 

 

 

 

 

 

 حركة سعر السهم اليويم لرشكة اس ياس يل لالتصاالت   ( 8شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

A. :ت هد   تطبيم الخوارزمية العشةوائية في قطاع االتصةاالت

والفايدة   لنا اسةةةةعار العةةةةدا  االمثع واسةةةةعار ال ي  اصمثع

للعةدكة عينة  اليتيققة جتيةة الفدع ليس سةعد ال ي  والعةدا 

أ والةاي ق يس جتةاي  تط يا 8الةدراسةةةةةة كيةا ل  جةدوة ا

 شدكة اسياسيع لهتصاال .علت عع ايية الع ارزمية ال

 

 ( 2015 - 2018( نتاجئ اخلوارزميات العشوائية لقطاع االتصاالت ) 8جدول ) 

 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. 

 

جهرف مس  هة الةدوة رعه  والعاص لعةةةدكة اسةةةيا سةةةيع 

دقنار ورل ةع أ 0.117لهتصةةاال  ان رمثع سةةعد للعةةدا  ذ  ا

أ دقنةار وكةاجةت الفةايةدة اليتيققةة ذ  الفدع 20.21سةةةةعد لل ي  ا

ليس سةةةةعد العةةةةدا  اصمثةع وسةةةةعد ال ي  اصمثةع وال ةال) قةدر  

 أ دقنار. 20.093ا

 

B. :ت هد لنا  تطبيم الخوارزمية العددية في قطاع االتصةاالت

والفايدة اليتيققة   اسةعار العةدا  االمثع واسةعار ال ي  اصمثع

للعةدكة عينة الدراسةة  جتيةة الفدع ليس سةعد ال ي  والعةدا 

أ والةاي ق يس جتةاي  تط يا الع ارزميةة 9كيةا ل  جةدوة ا

 العددقة علت اليصارف عينة الدراسة.  

 

 

 

 

 سعر للرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي )سعر  

 سعر الرشاء(   – البيع  

 0.503 0.694 0.191 الهالل الصناعية 

بغداد  

للمرشوابت  

 الغازية 

0.359 4.163 3.804 

 سعر الرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر البيع الامثل 

𝜽𝟐 

املتحققة من الفرق بي )سعر  الفائدة  

 سعر الرشاء(   – البيع  

 20.093 20.21 0.117 اخلوارزمية العشوائية 
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 ( 2015 - 2018لقطاع االتصاالت )( نتاجئ اخلوارزميات العددية  9جدول ) 

 

 

 اليومية لسوق العراق. املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات                

 

ق هد الةدوة اعه  سعد العدا  اصمثع وسعد ال ي  اصمثع ولقا  

للع ارزمية العددقة لعةدكة اسةياسةيع لهتصةاال  ام ق ل) سةعد  

أ  20.22أ دقنار وسةةةعد ال ي  اصمثع ا0.122العةةةدا  االمثع ا

أ  20.098دقنار وان الفايدة اليتيققة جدا  الفدع ليس اصسةعار ا

 دقنار

 

 )االستنتاجات والتوايات(

 أوال: االستنتاجات:  

ل  كفا ة السة ع اليالية تأت  اليعل ما  الت السة ع ل  ري  .1

وقت وتك ن ذا  اليعل ما  مسةةةتقلة عس لع ةةةها ال ع  

وان ردكة اصسةةعار تك ن ععةة ايية ل  السةة ع الكف   ام 

تتةةه لاالرتفةاع م  االج ةا  االقةةاليةة ولاالجعفةاا م  االج ةا   

يس ل  السل ية ول  ضع وج د الينالسة العدقدة ليس اليتعامل

السةةة ع لهدف اليصةةة ة علت تل  اليعل ما  واالسةةةتفادة  

منها اال اجه ال قيكس صي منهس تيقيا السةة ا ل  اليصةة ة 

علت تلةة  اليعل مةةا  وتيقيا ررلةةاس ظيد اعتيةةادقةةة علت 

 رسا  لقية اليتعامليس.  

تتطلع جةاس عيلية تداوة اصسةةهس ات اع عدة اسةةتداتيةيا    .2

تس تيةةدقةةدذةةا مس ق ةةع منةةاسةةةة ةةة لتيقيا االذةةداف الت  ق

اليتعامليس ل  االسة اع ل  ضة   النتاي  الت  تس اليصة ة 

عليهةةا ل  الةةةاجةع التط يق  مس الةدراسةةةةةة ك جهةةا تيكس 

اليتعامليس مس اعتياد اسةةتداتيةية تداوة مناسةة ة ل  ضةة   

وتعتلو اسةةةةتداتيةيةا  التةداوة الت  قت عهةا  تلة  النتةاي ، 

 ليستثيد ورظ ته. اليتعامليس ل  الس ع لا تهف راجة ا

عند مقارجة تط يا الع ارزمية الععةة ايية عس الع ارزمية  .3

العددقة، جهرف ل  الع ارزمية الععةة ايية اليسةةتعدمة ل  

دراسةةةةتنةا اجهةا حدققةة ال تيتةات الت تيةدقةد الت زق  ليتريد  

سةعد اصمةع إضةالة الت ا تصةارذا ل قت اليصة ة علت 

ة لأجها تيتات ليعدلة النتاي  رسةاليا، اما الع ارزمية العددق

شةكع الت زق  الدقاضة  لتريد رسةعار اصمة ة إضةالة الت 

اجها تيتات الت رسةا  لع  اليعالس العامةة ليت سةئ عايد 

 اصم ة. 

اقهد  لنا جيي  جداوة الع ارزمية الععةةةة ايية والعددقة  .4

وان سةةةةعد ال ي  اصمثةع لةيي  القطةاعةا  اليعتةارة كةاجةت  

اصمثع وذاا قعن  تيقيا رك د قييها رك د مس سةعد العةدا  

لةةايةةدة  ميكنةةة لليتعةةامليس  هة تلةة  الفتدة الومنيةةة، 

ولةاليقةارجةة ليس الف ايةد اليةاليةة للع ارزميةة الععةةةة اييةة 

والعددقة جهرف ان ل ايد الع ارزمية الععةةة ايية تك ن اقع 

جسةةةة يةةا مس ل ايةةد الع ارزميةةة العةةددقةةة وذةةاا مةةا قييو  

الفةايةدة القليلةة تةدة علت ان   الع ارزميةة الععةةةة اييةة ام ان

السة ع اليالية متوجة وما  كفا ة وان اصسةعار تع ة  صلية 

 الس ع وق ل العدا والطلع لالف ايد تك ن معق لة.  

جهرف مس  هة االحهع علت الدسةةةة   ال ياجية صسةةةةعار  .5

اصسةةةةهس للقطةاعةا  عينةة الةدراسةةةةة اجهةا تعةاج  مس تقل ةا   

  مل  ان السة ع قت   السةيد لسةيطة ل  رسةعار اصسةهس وقعن

الععةة اي  صسةةعار اصسةةهس ع د الومس ولالتال  كفا ة تل  

السة ع علت اليسةت ل ال ةعيو، وان رسةعار اصسةهس تت   

عيلية مت سةةئ عايد اصمةةع اليال  ام ان اظلع القيس تك ن 

 قدق ة مس مت سئ عايد اصمع. 

 

 ثانيا: التوايات:

وتط قدذا مس  هة العيع علت كفا ة السةةة ع اليالية  رل  .1

 مس الثقة اليالية، و لا للسةة ع اليعل ماتية الكفا ة ت ليد

الي ةةارلة  عيليا  ضةةد اليسةةتثيدقس رق ع رياقة  هة

 م ةةةللة معل ما  جعةةةد ضةةةد معةةةددة عق لا  ولدا

 تّ لد ضةدورقة، لاإلضةالة الت ضةدورة معل ما  وإ فا 

 سعر للرشاء الأمثل   امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي  

 سعر الرشاء(   – )سعر البيع  

 20.098 20.22 0.122 اس يا س يل لالتصاالت 
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 حدقا عس اليعل ما  لت ليد قق   دقيا مال  إلصةةةةاس

 اليتعامليس ل  الس ع.  لةيي  وجعدذا اليالية اصوراع

ضةةدورة االليا  لاسةةتداتيةيا  التداوة مس ق ع اليتعامليس   .2

ودراسةةةةةةة قدوف السةةةة ع اليةةاليةةة مس اجةةع ا تيةةار 

 االستداتيةيا  اليناس ة الت  تعيع علت تيقيا اصرلاس.  

ع لقوراع اعتياد الع ارزمية الععةةة ايية ل  سةةة ع العدا .3

اليالية لك جها تيقا ذامح رلق معق ة وسةه لة تنفياذا مس 

ق ع اليتعامليس وال ارثيس لك جها تعتيد علت سةةةةعد السةةةةهس 

 الي م  لقئ. 

ق مة  ال ار  لت سةي  الدراسةة لتعةيع عيلية مت سةئ عايد  .4

 Fractional) Mean revertingاصمةةةةع الكسةةةةدقةة  

assisting processالعةامةة لعيليةة   أ لك جهةا تيثةع اليةالةة

 مت سئ عايد اصمع.
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