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المستخلص:
تهدف الدراسةةة الت تيقيا ال ةةع الع ايد ل قع تقل أسةةعار االلةة م الةالية وا طاد ة قة لتيد د سةةع الاةة ا وال ي
االمثع عندما ك ن سةع اصلةع ع ة لنة مت مت سةئ عايد اصلةع وعادة ما ةتعدا نما النة مت لتت ا كاا اصسةعار الت تيقا
االة الت ازن ،لما سةةةيتس اسةةةتعداا الع ارزمياا االعاةة ايية والعدد ةأ لتقد أسةةةعار الاة ة ا وال ي الة غ ب بها الت تعظس العايد
الةت ق  ،و تتك ن عينة الدراسةة ل سة ا الع اا لروراا الةالية مس سةل ةلة االسةعار الي مية للقطاعاا االقتصةاد ة عينة الدراسةةة
االفنادا ،الصناعة ،االتصاالاأ واللمان

ةان ا8أ ش كة مدرجة ل س ا الع اا معتارة للفت ة مس )،(1/1/2015-30/6/2018

وإلج ا ل ضةياا الدراسةة تس اسةتعداا ال جامطيس االاصةايييس )Maple, Rأ وقد اسةف ا الدراسةة عس عدة اسةتنتاجاا انةهان ان
الع ارزمية العاة ايية الة ةةتعدمة ل دراسةةتنا اجها ة قة ال تيتات الت تيد د الت ز لةتري سةةع اصلةةع ل ة عس اختصةةارنا
ل قت اليصة م علت النتاي ا ةابيا ،وان ل ايد اصسةعار باسةتعداا الع ارزمية العاة ايية تك ن اقع ج ة يا مس ل ايد اصسةعار باسةتعداا
الع ارزميةة العةدد ةة ونةما مةا ةيو الع ارزميةة العاةةةة اييةة ام ان الف ايةد القليلةة تةدم علت ان ال ةةةة ا الةةاليةة متوجةة وماا كفةا ة وان
اصسةعار تع ة صلية ال ة ا وق ل الع ا والطل ليو ،وعلت ضة

نمس االسةتنتاجاا تس الت لةع الت مطة عة الت لةياا انةهان

اعتةاد الع ارزمية العاةة ايية ل سةة ا الع اا لروراا الةالية لك جها تيقا نامح ربق معق م وسةةه لة تنفيمنا مس ق ع الةتعامليس
وال ااثيس لك جها تعتةد علت سع ال هس الي م لقئ.
الكلمات المفتاحية  :الع ارزمياا  ،العا ايية  ،س ا الع اا
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Using Random and Numerical algorithms for Trading Stocks for Sectors (Hotels,
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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.
Keywords: Algorithms, Random, Iraq market
:المقدمة
ع امع لعالة ل اقهار اصسة اا الةالية بصة رة ماة قة ت ةاعد

تس تة ع معظس القطاعاا االقتصةاد ة ل ال قت الياضة عس

 وكمل لةة كفا ة ال ا،علت دعس ال ياسة االقتصاد ة صي دولة

ة ا اصسة اا الةالية ام تعد نمس اصسة اا بةثابة القل الناب

 وصجةع،الةةال دور ال قةع أنةيةة عس الع امةع الت مك ا اجفةا

 وجتيطة مل ألة يت اصسة اا الةالية،ل قتصةاد اا الةعالة ة

تعظيس ال بيية ل اصسة ة اا الةالية ن ر علت الةتعامليس ات اع

مس الة اضةةةةي الةهةةة ل ال ةةةةن اا االخي ة والت اظيةت

عدة اسةةةةت اتيطياا مناسةة ة ة تس تيد دنا مس ق ع الة ةةةةتثة س

 وان االنتةةاا بةاصسةةةة اا الةةاليةة لس كس وليةد، بةاالنتةةاا الةدول

وتعتلو اسةةةةت اتيطيةة التةداوم الةت عةة مس ق ةع الة ةةةةتثة س

الصةةةةةدلةة بةع ان ننةا مطة عةة مس الع امةع تقو ورا ملة

 ولقا لرسةةعار ال ةةايدة ل، باخت ف ااجة ورغ ة كع م ةةتثة

 ام تعةد أداة لياةةةةد االدخةاراا ال ةنيةة وت جيههةا ل،االنتةةاا

ال ة ا مس خ م الا ة ا وال ي بضل ةةع اصسةةعار وننا جقصةةد

الةطاالا االسةتثةار ة الة غ بة الت تعةع علت دعس االقتصةاد

الاة ا بضقع اصسةعار وال ي بضع نا ل سةتفادة مس ل ا اصسةعار

 وأن ز ةةادة التقةةدا التكن ل ج ل مطةةام،ال ةن صي بلةةد

 و تس تيد د ال ةةع اصسةةعار مس خ م،وتيقيا ال ةةع الع ايد

 وكمل،الةعل ماا واالتصةاالا و د مس كفا ة اصسة اا الةالية

اسةتعداا الع ارزمية وتعن اج ا او لةيرة ليع ماةاكع معينة

النظس االقتصاد ة لها
62

ز ادة ت سي القطاع العاص وتي

الباحث محمد و أ.م.د .مهند – استخدام الخوارزميات ..........

مجلة كلية الكوت الجامعة

Vol. 4 Issue 2 2019 4th Year

صفحات 77-61

اعتةادا عل سةل ةلو مس الفعالياا او االجاةطة ،ولر ا مع لة

اصدجةت واالعةلةت لةلاةةةة ا والة ةية و ةعةتة ة ملةة مةس انةس

دور اسةةةةتعةداا الع ارزميةاا العاةةةة اييةة ل االة الت اا ان

التيد اا الت ت اجو الةتعامليس ل أس اا الةام.

ال ة ا تةت بالكفا ة علت الة ةت ل ال ةعيو والعدد ة ل االة
الت اا ان ال ةة ا ال تةت بالكفا ة علت الة ةةت ل ال ةةعيو

 .3اهداف الدراسةةةة :أن ندف ال ي ن ا طاد ة قة لتيد د

وقةد اختي ا عينةة مس الاةةةة كةاا الةةدرجةة ل سةةةة ا الع اا

نمس الة ةت اا عندما ك ن سةع اصلةع )assetأ ع ة

لروراا الةةاليةة والت تتك ن مس ا3أ قطةاعةاا مس الةةةةع ا8أ

لنة مت مت سةةةةئ عةايةد اصلةةةةةع Mean Reverting

قطاعاا ،والت تةت دراسةةتها لل ةةن اا ا (2018_ 2015ك

)Assetأ اي عادة ما ةتعدا نما النة مت لتت ا كاا

جتةكس مس مع لة ال ةةةةع الف ايد الت

ةكس ان جيصةةةةع عليها

اصسةةةةعةار الت تيقا اةالةة الت ازن ،لةما سةةةةيتس اسةةةةتعةداا

بةاسةةةةتعةداا الع ارزميةة العاةةةة اييةة والعةدد ةة والةقةارجةة بينهةةا

الع ارزمياا العاة ايية والعدد ة لتقد اقع سةع للاة ا

للع وت بضل ع النتاي .

واعلت سع لل ي الت تعظس العايد الةت ق .

المبحث األول :المنهجية العلمية والدراسات السابقة

 .4فرضية الدراسة:
أ.

أوال :المنهجية العلمية للدراسة:

تداوال ت ةةةةتطي تيقيا اعلت اصرباس مس خ م ال ي

 .1أهمية الدراسةةة :تعد أوضةةاع سةة ا اصوراا الةالية م ة

بةضعلت اصسةةةةعةار والاةةةة ا بةضقةع اصسةةةةعةار ولا

لل ضة ة االقتصةةةادي العاا ل الع اا و عد اسةةةتق ار نمس

الع ارزميةة العاةةةة اييةة اعلت الت اا ان ال ةةةة ا

ال ةة ا مقياسةةا لةدل جطاس ال ةةياسةةة االقتصةةاد ة العامة

تةت بالكفا ة مس الة ت ل ال عيوأ

للدولة ،وجياوم ل نمس الدراسة الت لع إلت جةامت واقعية

ب .ان الاة كاا ل سة ا الع اا لروراا الةالية اصكث

مس خ م اسةتعداا الع ارزمية العاة ايية والعدد ة مس اجع

تداوال ت ةةةةتطي تيقيا اعلت اصرباس مس خ م ال ي

تعظيس اصرباس مس خ م الا ا بضقع االسعار وال ي بضعلت
اصسةةةةعةار ،بةالتةال

ةكس االسةةةةتفةادة مس النتةاي الت

بةضعلت اصسةةةةعةار والاةةةة ا بةضقةع اصسةةةةعةار ولا

تس

الع ارزميةة العةدد ةة اعلت الت اا ان ال ةةةة ا ال

الت لةةةع اليها باسةةةتعداا الع ارزمية العاة ة ايية ل االة

تةت بالكفا ة مس الة ت ل ال عيوأ

الت اا ان ال ة ا تةت بالكفا ة علت الة ةت ل ال ةعيو
والعدد ة ل االة الت اا ان ال ا ال تةت بالكفا ة علت

 .5حدود البحث:

الة ةةةةت ل ال ةةةةعيو ل اتعةام ق اراا ال ي والاةةةة ا

تس

العالة بالةتعامليس ل س ا الع اا لروراا الةالية.

دراسةة سة ا الع اا لروراا الةالية

للفت ة

ا 1/1/2015الت 30/6/2018أ بةاالعتةةاد علت أسةةةةعةار
اصسهس الي مية.

 .2مشةكلة الدراسةة :ان التقل اا ل االسةعار لرلة م الةالية
ل التعام ا التطار ة صسة ة اا الةام تعت مس الةاةةةاكع

 .6عينة الدراسة:

ال يي ةية ل تت ا كة ال ي والاة ا ل التعام ا اي

تتك ن عينة الدراسة ل س ا الع اا لروراا الةالية مس سل لة

مس الةعل ا ان التعةام ا التطةار ةة تتك ن مس م ك يس نةةا

االسعار الي مية ااسعار االغ ا الي ميةأ لة ة ا8أ ش كة مدرجة

االاة ا وال ي أ وان أل ةع نمس االسةت اتيطياا ل أسة اا

ل سةة ا الع اا والةتك جة مس القطاعاا االفنادا والصةةةناعة

الةام ن الاة ا بضقع اصسعار وال ي بضعلت اصسعار ،ول
ال اق العةل

ان الاة كاا ل سة ا الع اا لروراا الةالية اصكث

واالتصةةةةةاالاأ للفت ة مس ) ،(1/1/2015 - 30/6/2018وتس

ك ن مس الصةةةع التع ف علت الة ةةةت ل
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ثانيا :الدراسات السابقة:

ا1أ ش كة لقطاع االتصاالا وكةا م ضق ل الطدوم ادجاسن

 )1الزوبعي ،محمةد فةائز حسةةةة ( :)2017عن ان الةدراسةةةةة
ابنا ميفظة جاةطة متف قة باسةتعةام اسةت اتيطياا التداوم
الةعتةةةدة علت الوخسأ وتهةةدف الةةدراسةةةةةةة الت اخت ةةار

جدول ( )1قطاع الفنادق

اسةةةةت اتيطيةاا الوخس ل سةةةة ا الع اا لروراا الةةاليةة

اسم الفندق

الرمز

الوطنية لالستثمارات السياحية

HNTI

اعتيةاد ةة ،وكةملة اخت ةار كفةا ة ال ةةةة ا الع اا لروراا

فندق فلسطي

HPAL

الةةاليةة عس ة ا اسةةةةت اتيطيةاا الوخس وتيقيا ع ايةد

فندق بابل

HBAY

جاةةطة ،ع ا التيليع الفن وت ضةةيق جظ اتو وال ةة

فندق بغداد

HBAG

ورا اسةةتعدامو كةدخع ل سةةتثةار ،وكاجت عينة الدراسةةة

فندق عشتار

HISH

الاةةةة كةاا الةعتةارة والةةدرجةة ل سةةةة ا الع اا

ومع لةة قةدرة نةمس االسةةةةت اتيطيةاا ل تيقيا ع ايةد غي

بع

لروراا الةةاليةة ومةا قةابلهةا مس قيس اغ ا ميةة لة شةةةة
سةةةة ا الع اا لروراا الةةةاليةةة خ م الفت ة  2010الت

جدول ( )2قطاع الصناعة

 ،2015باعتةاد اصسةةل ب التيليل للدراسةةة ،واسةةتنتطت

اسم الشركة

الرمز

الهالل الصناعية

IHLI

الةدراسةةةةةة ان الوخس النةات عس ميةالف الوخس ل سةةةة ا

بغداد للمشروبات الغازية

IBSD

الع اا لروراا الةةاليةة ضةةةةعيو وغي معن ي بي ةةةة
اسةةت اتيطيا ) (Titman & jegadeeshولكس معن ي ل
بع

جدول ( )3قطاع االتصاالت
اسم الشركة

الرم

اسيا سيل

TASC

اسةةةت اتيطياا ق ع التكلفة وم مل

ت شةةةت بةط د

اخةم تكلفةة الةعةاملةة بنظ االعت ةار وإجهةا كةيفظةة جاةةةةطةة
اققت ع ايد معدلة بالةعاة تف ا ميفظة ال ة ا الةكالةة
وبيدود الةيالف ال ابية ل است اتيطياا دراسة اليدث.
 :Tin Kong (2010) )2ان عةةةنةةة ان الةةةدراسةةةةةةةة
(Randomized control and optimization of
) asset tradingال ةيط ة العاة ايية والتي ةيس مس تداوم
اصلةةة م ،وتهدف الدراسةةةة الت تقد س أسةةةالي تي ةةةيس

 .7أسةالي الدراسةة :عةدا الدراسةة الت اسةتعداا مطة عة
مس اصسةةالي

عاةةةة ايية مس مقارباا معتلفة ل جة مجيس شةةةةايعيس ل

الةالية واالاصةةايية لةعالطة ال ياجاا عينة

اصسةةة اا الةالية ،ونةا جة مت مت سةةةةئ االرتداد وجة مت

الدراسةةة وا ةةاب الةع جاا الةطل بة ،اي تس اسةةتعداا

ت د ع النظاا ،وكان مطتة الدراسةة سة ا ال ال اا الةتيدة

ب جامط ) (Rا)Development core team (2016أ

لروراا الةالية ،اما عينة الدراسةةةةة أسةةةةهس شةةةة كة ان

وا (1)Mapleأ والت لةةةع الت النتاي الةطل بة والت تس

) (Yahoo Financeمةس الةفةتة ة ا1983أ – ا2010أ

اعتةاد جتايطها الةع جة بالطاج العةل للدراسة.

وكةملة ال يةاجةاا العةالةةةةةة باةةةة كةة ج جةع Google
)Financeأ مس الفت ة ا1999أ – ا2002أ ،بةاالعتةةاد
علت اصسةل ب التيليل للدراسةة ،واسةتنتطت الدراسةة عدا
 )1حنصل عليه من املوقع ()https://www.ar4prog.com
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الت ت ةةةةتعةدا أوام ميةددة ل اصسةةةة اا الةةاليةة متعةددة
اصوجةو  ،الت ال ت ت ئ بةاصلةةةة م ولكس ةكس االعتةةاد

علت كفا ة س ا تا ان لروراا الةالية.

عليهةا مس النةاايةة الهيكليةة لقئ ،ول ضةةةة جة مت ل عتةةاد

:Chao Zhuang (2008) )3
عةةنة ان الةةدراسةةةةةةة ا Stochastic approximation

الهيكل ونما ت تقد اا مت سةئ ال ةع بصة رة عك ةية

methods

ا م الةتري اا الةتعددة ،تس وضةة جة مت ر اضةة لةثع

العاة اي

نةما االقتصةةةةةاد وتيليةع قيةةة ال قةايو والتيكس اصمثةع

finance

application

in

and

optimization problemsأ اة ايا التق

والتط يا ل ماةاكع االمثلية الةاليةأ ،وتهدف الدراسةة الت

للة ةةتثة  ،وكان مطتة الدراسةةة ن سةة ا كندا لروراا

تيد د اقع سةع للاة ا واعلت سةع لل ي مس خ م وضة

الةةاليةة بةاالعتةةاد علت اصسةةةةل ب التيليل للةدراسةةةةةة ،

اسةةةةت اتيطيةة تيقا اقصةةةةت عةايةد مت ق  ،اية تس تط

واسةةةةتنتطةت الةدراسةةةةةة ان االسةةةةت اتيطيةة الةثلت تظه

عاة ة ايية صلة ة م عايد اصسةةةهس  ،وتس

عنصةةةة س مهةيس عتةةةدان علت اليةةد الةةمي تك ن ليةةو

خ ارزمية تق

اج ا دراسةةة مياكاة إضةةالة الت بياجاا واقعية صسةة اا

مت سةةطاا اصسةةعار ضةةةس ادود ال ةةيط ة لعندما ك ن

 ،Wal-Mart.امةا عينةة الةدراسةةةةة له بيةاجةاا صسةةةةعةار

مت سةئ اصسةعار مت اعدة لضن االسةت اتيطية تعةع كة ةيط

اصسهس للفت ة  Jan/2/2002الت الفت ة ،Des/31/2007.

علت ال ا المي صدر أوام ال ي واليدود الدجيا للا ا ،

باعتةاد اصسةل ب التيليل للدراسةة ،وت لةلت الدراسةة الت

وعندما ك ن مت سةئ ال ةع مت جو بالق ب مس جقطة عدا

العاةةة اي ن أل ةةةع

ال ةةةيط ة تنفم االسةةةت اتيطية مو طا مس اصوام ال ة ة قية

اسةةةتنتات ان الع ارزمية للتق

مقارجة م ة قة  Black-Scholesل تقد أسعار ال ي

الةيدودة ل ستفادة مس ال يط ة اإلاصايية وتناقح معطئ

والا ا .

عددي ليلها.

Tanmoy Chakraborty and Michael Kearns
):(2011عن ان الدراسةةةةة Market Making and mean

المبحث الثاني :الجان النظري للدراسة

)reversionأ مت سةئ العايد وتك س ال ة ا وتهدف الدراسةة

اوال :فرضةية السةير العشةوائي :وتعن ل ضةية ال ةي العاة اي

الت دراسةةةة االسةةةت اتيطياا الةت عة ل الة ادالا ل أسة ة اا

أن اصسةةعار ل أسةة اا الةام ال ت ةةل جةئ معيس ام أجها تتري

اصسةةةةهس بهدف تيقيا اقصةةةةت عايد ،ان مطتة الدراسةةةةة ن

باةةكع عا ة اي ومل صن اصسةةعار تك ن م ت طة ارت اة وثيا

ب رلة جي

ر ،

ب رود الةعل ماا  ،وإن تري اا االسةةةعار ل الي ا اصوم ليس
لةو ارت ةاة ل الي ا الثةاج او الثةالة وإجةةا تك ن م ت طةة بة ور

 )4اما عينة الدراسة له أسهس  NASDAQواسهس NYSE

ال قت أي ابالت ةةةل ةةةع لقئأ الن الةعل ماا الةت ل ة ل الي ا

 ،باعتةاد اصسةل ب التيليل للدراسةة ،واسةتنتطت الدراسةة

االوم تعتلو عس الي ا الثةاج والثةالة ونةما مةا طعةع االسةةةةعةار

ان مت سةةةةئ العايد نت عنو لايدة مت قعة ماا قيةة م ج ة

معتلفةة ا

ةةةةا وال جةد بينهةا ارت ةاة الن االسةةةةعةار م ت طةة

إضةةةةالة الت مل تس الت لةةةةع الت ان العةلية العاةة ة ايية

بالةعل ماا ال اردة باةةكع عاةة اي ل جفس الي ا ولما تعتلو

الةقت اة ةكس مس خ لها اث اا ان مت سةةةةئ العايد عط

االسةةةةعةار وتقل ةاتهةا اال اوي خةالةد ونية 2009 ،ن 258أ ،أن

لايدة ب ةان ق ي.

ا كةة اصسةةةةعةار ال ت ةةةةلة جةئ معيس أي عةدا وج د ارت ةاة

 ) )5عن ان الةدراسةةةةةة ( TRADING STRATEGIES
NO-

EDGESOF

THE

ت ةةل ةةل لإن اصسةةعار ت تف و تنعف

بةعوم عس تقل اتها ل

WITHIN

الةاضة اStefan, 2004: 2أ ،لةث إما كان ال ةع اpأ ةي

 )ARBITRAGEاسةةةةت اتيطيةاا التةداوم ل اةالةة عةدا

عاة اييا لضن قيةة )pأ ل الفت ة الياضة ة ت ةاوي قيةة ) (pل

اسةةت اتيطية التداوم

الةاضة باإلضةالة الت الةتري العاة اي سة ا كان نما التري

الت ازن ،و تهدف الدراسةةة الت تط
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ل ال ةةةةع بالو ادة او النقصةةةةان وال ةكس تيقيا اصرباس ل

اتعام الق ار االسةتثةاري ل ال ة ا ن اأسةعار اصسةهس وع ايد

ال ة ا الةالية ماا الكفا ة باالعتةاد علت الةعل ماا ال ةابقة بع

الت ز عاا ،معل ماا مصةدري اصوراا الةالية ،ال ضة الةال

ك ن التن ماة وة بال ةع الةاض ل الةت سئ المي فت ا

واالقتصةةةةادي باةةةةكةع عةاا ( االةداغ مية د ميةةد2005 ،ن

أن ك ن لةةف ا اNayak, 2012: 48-49أ ،و ةكس ت ضةةيق

275أ ،إن االنتةاا بةدل االسةةةتفادة مس الةعل ماا ال اردة إلت

ا

ال ةةةة ا مس ق ةةع الةعتصةةةةيس جعلهس ت ن ن جظ ةةة تع ف

معيس وليكس ا (tل كةةع واةةدة مس واةةداا ال قةةت ال اا

ابف ضةةية كفا ة ال ةة اأ والت ت يس الع قة بيس سةةع ال ةة ا

تعتلو ) Xtسةع اصسةهسأ بط قة ال ةكس التن بها ،اي تري

والةعل ماا ال اردة إليها وت ةةةتةد الةةة م نمس الف ضةةةية مس

سةةع ال ةةهس ل زمس ما اباالرتفاع او االجعفااأ وادة واادة

ال ضةةية ال ةةي العاةة اي أ والت تنص علت تريي اصسةةعار

أو قت كةا ن  ،وتك ن التقل اا العاةةة ايية صسةةةعار االسةةةهس

عاةة اييا ل لت ة زمنية معينة جتيطة الةعل ماا الةت ل ة خ م

م ةةةةتقلةةة عس جةي التقل ةةاا الت اةةدثةةت ل وقةةت سةةةةةابا

تلة الفت ة ااةةاد ،ع ةدالعةام2006 ،ن 281أ ،ومس خ م ملة

اMaduegbuna, 2010: 342-346أ ،إما كةاجةت )Snأ تةدم

تتضث ا كة اصسةةةةعار ل ال ةة ة ا بتدلا الةعل ماا ال اردة ام

العاا

تصةةة ق ا كة اصسةةةعار عاةةة ايية جتيطة اسةةةتق م الةعل ماا

مل ل جة مت ال ةي العاة اي لتكس  Xtاسةع ال ةهسأ ل

علت م ق اسةةةةعار االسةةةةهس ل ال قت )nأ لضن ال ةةةةل

ال اردة إلت ال ة ا عس بع ةةها ال ع

للت ل ع ) (Snةثع النة متن

وال ت ق تيقيا ع ايد

اسةتثنايية مس ق ع أاد الة ةتفيد س مس الةعل ماا صن الةتعامليس
ل ال ة ا يث ن عس الةعل مة جف ةها وأن ال ة ا الكف

Sn = S0 + X1 + X2 +…………+ Xn

يقا

ع ايةد اعتيةاد ةة لطةي الةتعةامليس ليةو ا Krugman, 2006:

اي ن  Xnون متري اا عا ايية م تقلة وبنا " عليون

357أ.

𝑛

𝑗𝑋

∑Sn=So +

ومةا س ة ا ةكس الق م ان كفا ة ال ة ا تعن اجتقام الةعل ماا

𝑗=1

ل ال ة ا ب ة عة باةكع ةتييع علت الة ةتثة اليصة م علت
اي ن

لةةةةفقة جد دة وت ضةةةةيق مل ننال عدد مس الة ةةةةتثة س و
ال سةةةطا الةعتصةةةيس ل مطام االسةةةتثةار ل االسةةةهس الةالية

 = Soالقيةة االبتدايية لل هس

م ت طيس م بع ةةةةهس ال ع

𝑗𝑋=الةتري اا العاةةة ايية الة ةةةتقلة الة زعة بالت ةةةاوي كع

لعند ورود معل ماا جد دة تعص اصسةةةهس ال اردة الت ال ة ة ا

متري ضخم اما القيةة ا1 + pأ او القيةة ا1 - pأ او قت علت

لإن مل

االو ل القيةة  0م ااتةام .R

دي إلت ارتفاع أو اجعفاا قيةة اصسةهس وتنتاة نمس

الةعل مةاا باةةةةكةع سةةةة

و ت ةةق مةا س ة ا أن ل ضةةية ال ةةي العا ة اي تضكد ان ا كة

 ،ومس الةتعةارف عليةو ل قةع نةمس

الظ وف ال ةكس للة ةتثة الترل علت ال ة ا مس خ م تيليع

اصسةةةعار ل ال ةةة ا غي ميددة بنةئ معيس وان تقل سةةةع

الةعل ماا واليصة م علت ع ايد اعلت مس بقية الةتعامليس صن

أل ةةةهس ل الةاضة ة ال ةكس التن بو للتري اا الة ةةةتق لية ل

جةي الةعل ماا الةتااة ل ال ةة ا سةةت ث باةةكع لعل علت

أسةةةةعةار اصسةةةةهس لةس غي الةةكس التن بتري اا اصسةةةةعةار

سع ال هس اLasher, 2010: 193أ.

الة ةتق لية ل س ا اصوراا الةالية مس خ م التري اا ال ع ة

ثالثا :اسةتراتيجيات تداول االسةهم في أسةواق األوراق المالية:

ال ابقة صسعار اصسهس اOskooe , 2010: 1450-2887أ.

تتطل عةلية تداوم اصسةةةهس ات اع عدة اسةةةت اتيطياا مناسةةة ة

ثانيا :كفاءة سةةةوق األوراق المالية :أن عةلية اتعام ق ار ال ي

لتيقيا االنداف الت

والاةةةة ا ل سةةةةهس ل ال ةةةة ا الةةاليةة تعتةد علت الةعل ماا

تس تيد دنا مس ق ع الة ةةةتثة س وتعتلو

اسةت اتيطية التداوم الةت عة مس ق ع الة ةتثة س باخت ف ااجة

الة اردة إلةت ال ةةةة ا والةتة تةطةعةةع عةةةلةيةةة ألةتة قة أكةثة دقةةة
وعق جيةة ،ومس الةعل مةاا الهةامةة الت

عس ة ا الاةة ة كة اإللكت وجية

ورغ ة كع م ةةتثة أن الهدف ال يي ةة المي دل اصشةةعاص

يتةاجهةا الة ةةةةتثة ل
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لاة ا أسةهس إادل الاة كاا ن ال بق مس خ م الاة ا ب ةع
منعف

ت ة

وال ي بضعلت االسةةعار لتيقيا اقصةةت منفعة مس خ م

 )2التوقيت المناسة لالسةتثمار :تعد عةلية الت قيت الةناسة

علت عايد مس ت ز عاا اصرباس الت تدلعها الاة كة للة ةانةيس

للاةةةة ا وال ي مس أنس ع امع جطةاس التةداوم ل ال ةةةة ا

ةةتعدمها الةتداول ن لةع لة ارتفاع اسةةهس

اي لكع عةلية وقتها الةناسة ة لهنا وقت جيد وق وف

الاةة كة أو اجعفاضةةها ل الة ةةتق ع ومس تل الط ا ،تفيص
الة ةتثة س للق ايس الةالية للاة كة الت
وأ

م يةة ت ةةاعد علت ش ة ا االسةةهس كةا ل ي االسةةهس أ

غ ن االسةتثةار ليها،

ةةةةا الةنتطةاا الت تق ا الاةةةة كةة بتط

نةا والةاا النة

لتيقيا اقصةةت منفعة مةكنة مس خ م شةة ا االسةةهس بضقع
االسةةةعار وال ي بضعلت االسةةةعار ومك اLefevreأ اجطق

ةكس ان فيد الة ةةتثة ل مع لة

م ةةةةةارب ل ب رلةةةةةة االوراا الةةاليةة االم كيةة ل

ازد اد الطل او اجعفاضةةو ل الة ةةتق ع وارت اة نمس التري اا

النصةةةةو االوم بةضن الط ا إلت تك س ث وة ك ي ة ن أن

ب تقل اصسعار.

تةكة ن مصةةةةية ةةا لة تة قةيةةت االسةةةةتةثةةةةار ا Lefevre,

 )1أسةةاسةةيات االسةةتثمار في االسةةهم اال ةةيي اج ميةد بس

1985:12أ.

إب انيس ،2000 ،ص4أ :ق ع التط ا السةت اتيطياا تداوم

 )3نقاط الدعم والمقاومة :ت ةةةل اصسةةةعار اتطاناا معتلفة

االسةهس والر ص ل تفالةيع االسةتثةاراا الت تتعلا بها

لةع دا ون ةا وأن الدعس والةقاومة ن بةثابة الةصةيق

ط التط ا الت اسةاسةياا االسةتثةار اي تعت القاعدة

المي ي م دون اجعفاا اصسةعار وارتفاعها بالاةكع المي

عس

دي الت ادوث اضةة ة ار ك ي ة للةتعامليس ل ال ةة ة ا،

االسةةةةت اتيطيةاا والت تعةد م الةة دقيقةة ومتقةدمةة ل عةالس

ليع ف الةدعس بةضجةو اليةاجو االسةةةةفةع الةمي ةن اجعفةاا

عس اسةاي ل سةتثةار

اصسةةةةعةار ،امةا الةقةاومةة لتع ف بةضجهةا اليةاجو اصعلت الةمي

باةكع عاا وجقصةد ل أسةهس أي قطاع معيس ط الت كيو

ي م دون ارتفةاع اصسةةةةعةار ،وت تف م ةةةةت ةاا الةدعس

وم اق ة ث ث م شةة اا اسةةاسةةية ومهةة لتيقيا االرباس

والةقاومة ل اوقاا معينة اي ت دأ اصسةةعار مس م ةةت ل

ون كاالت ن

معيس ةثةع دعس و خ أعلت منةو ةثةع مقةاومةة لعنةد ارتفةاع

االسةةةةةاي الت

ةكس مس خ لهةةا االجط ا لليةةد ة

االسةتثةار وتداوم االسةهس ،ولليد

أ.

ةةا

ت قيتو الةناسة والر ا مس الت قيت الةناسة للتداوم ن

الةةكنة وبيةة العةع اليالية للاة ة كة ،ودراسةةةة ال سةةةس ال ياج
لل ةةع  ،ودراسةةة كع ش ة

ل اجعفاا قيةة اسةهةهاأ .ا Kiplinger, 2017:

4أ.

االسةتفادة مس الف ا بيس سةع الاة ا وسةع ال ي و اليصة م
 ،وت جد عدة ة ا
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اصسةةةةعةار تصةةةةطةدا بنقطةة الةقةاومةة أعلت ،امةا عنةد ن ة

المؤشةر العام للسةوق - :و قصةد بو دراسةة تري اا ال ة ا

اصسةةةعار لتتلقت جقطة الدعس ،لإن أسةةةعار اصسةةةهس تنعف

خ م عدة سةةةن اا و ط أن صةةةاا التري جة ع ايد

لتتلقت دعس وت تف لتلقت مقاومة اا ةةةس عصةةةاا2008 ،ن

الاةةةة كةاا وكلةةا كةاجةت الع ايةد غي م زعةة علت لت اا

166أ.

ال ا كلةا كان ال ا ماا ةةضجينة استثةار ة عالية.
ب .القطاع المراد االستثمار فيه - :ةتل

 )4اسةةةتراتيجيات االسةةةتثمار في المحافث االسةةةتثمارية :ان

كع قطاع مطة عة

اسةةةةت اتيطيةةاا االسةةةةتثةةةار الةت عةةة ل بنةةا الةيةةالف

مس العصةةةةايص والت ت ث عليةو سةةةةل يةا وإ طةابيةا و طة

االسةةةتثةار ة تعد ال ةةة يع المي

تيد د جقاة الق ة وال ةةعو واالسةةتفادة منها التعام الق ار

ةةةلكو الة ةةةتثة التعام

الق اراا االسةةةتثةار ة الةتعلقة بتيد د انداف االسةةةتثةار

الةناس باضن االستثةار مس عدمو.

وكيفية اختيار وتك س الةيفظة االسةةةةتثةار ة ل ةة ة عس

ج .الشةركة المراد االسةتثمار فيها - :كو الة ةتثة ون علت

ت ز االم ام الةعصةةةصةةةة ل سةةةتثةار واختيار الت قيت

ج عيس مس الاةة كاا عند الاةة وع الختيار شةة كة معينة

الة يس ،وان الة تثة عتار بيس ج عيس مس االست اتيطياا

ل سةةتثةار ليها ونمس الا ة كاا ن االا ة كاا الت تك ن

نةا است اتيطية اإلدارة اال اكنةأ واالناطةأ اي

ل ة ر النة  ،والاةةةة كاا الت تع ضةةةةت لعلع داخل
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انتةاا االولت بة شة ال ة ا لقئ بينةا تةا و االسةت اتيطية

ب .اسةةتراتيجية اةةناديم المؤشةةرات :ق ا الة ةةتثة باختيار

اعت ةاراا م ضةةةة عيةة

اسةتثةاراتو ولقا لهمس االسةت اتيطية باالعتةاد علت م شة اا

االخ ل بيس االسةةةةهس ل ضةةةة

ال ة ا وبنفس ج ة االسةهس لكع شة كة داخع الة شة المي

اElton, Edwin, 1995: 688أ.

عكس ا كة اسةةةعار االسةةةهس الةتداولة وان ق ا باةةة ا

وصجع اعطا لةة رة واضةةية عس اسةةت اتيطياا االسةةتثةار

لةناد ا االسةتثةار الةك جة للة شة وما

الةيفظ سيتس تناوم االست اتيطياا ولقآ لةعيار الكفا ة التن

ةةس للة ةتثة

اليصةةةة م علت ع ايد تةاثع ع ايد االسةةةةهس الةتداولة ل

اوال :االسةةةتراتيجيات التي تعترف بكفاءة السةةةوق :طلا علت

سةة ة ا االوراا الةالية مس جهة وعدا تع

نما الن ع مس االسةةت اتيطياا اسةةس االسةةت اتيطية ال ةةاكنة صجها

ك ي ة مس جهة اخ ل اPringent, 2007: 351-353أ.

قايةة علت اسةةةاي تت ام شةةة أ ال ةةة ا ل اختيار االوراا

ثانيا :االسةتراتيجيات التي ال تعترف بكفاءة السةوق :طلا علت

الةةاليةة الةك جةة للةيفظةة وتق ا علت الت اا ان كةع االسةةةة اا

االسةةةت اتيطياا الت ال تع ف بكفا ة ال ةة ا باالسةةةت اتيطياا

الةةاليةة كف ة اAmerce, 2003: 6أ ،ومس خ م التط ا إلت

الناةةةةطةة إلدارة ميفظةة االوراا الةةاليةة الن الةيةالف الةةدارة

لك ة كفا ة سة ا راي الةام سةابقا ت لةلنا إلت أن اصسةعار ل

تةتةاز بةالةعةاة ة الة تفعةة والعةايةد العةال وارتفةاع معةدم دوران

ال ةةةة ا تعكس القيةةة اليقيقيةة لل رقةة الةةاليةة وأن نةمس القيةةة

الةيفظةة الةمي قةاي بق ةةةةةةة الةاةةةةت ةاا الطةد ةدة او قيةةة

تتيةدد اعتةةادا علت العةايةد الةت ق اليصةةةة م عليةو والةعةاة
الة ت طة بتيقا نما العايد ،وبالتال

ةةةةو لةعاة

االسةةةةت داداا الت مطة ع االسةةةةتثةةاراا خ م لت ة زمنيةة ،

ةةةةتييع علت الة ةةةةتثة

وتق ا نمس االسةت اتيطية علت الت اا مفادس ان اسةعار االوراا

تيقيا أربةاس غي عةاد ةة عس ة ا شةةةة ا االوراا الةةاليةة

الةالية ل ال ة ا ال تعكس قيةتها اليقيقية خ م بع

الةقيةةة بةضقةع مس قيةتهةا اليقيقيةة وملة صن الةعل مةاا الت

الفت اا

ون مةا ةكس كاةةةةفةو بعةامةع الع ة والةهةاراا الفنيةة او بييةازة

ولةةلت إلت نمس النتاي تك ن مت ل ة لكع الة ةةتثة س ل جفس

الةعل ماا الداخلية الت ال تتاس صغل ية الة ةتثة س ل ال ة ا

ال قت ودون تكلفة.

اChong, Yenyee, 2004: 37أ

استراتيجيات االستثمار الساكنة :وتق س الت
أ.

المبحث الثالث :الجان التطبيقي

اسةةةتراتيجية الشةةةراء واالحتفا  :ولا نمس االسةةةت اتيطية
ق ا الة ةةةتثة بالاة ة ا عندما تت ل لد و اصم ام ،و ق ا

تطبيقات الخوارزمية العشوائية والعددية

بال ي عندما غ ل اليص م علت اصم ام ،وليس عليو
اجتظار الة تق ع ليق ا بمل أم ل تيقيا أرباسا Bodie,

ةكس تع و الع ارزميةة بةاجهةا مطة عةة مس ق اعةد

2008: 364أ ،ولك تيقا اسةت اتيطية الاة ا واالاتفاق

معينو ةكس ات اعها ل العةلياا الي ةابية العالةة بيع ماةكلة

اع ل تك نهةةا عةةدد مس

معينة ،وللع ارزمية تط يقاا واسةةةعو ل معظس الةطاالا مثع

نةةمس الت قعةةاا ن ر ان

االعت اراا مس أنةها ،تيقيا م ةت ل م يس مس التن

ال اضةةياا والكة ي ت وش ة كاا الةام واس ة اا االسةةهس ،وتس

ل

االعتةاد ل دراسةةةةتنا نمس علت الع ارزمية العاةة ة ايية والت

اختيةار اصوراا الةةاليةة ،ت لي ال ةةةةي لةة مس خ م اختيةار
أوراا الةالية

تعتةةد علت جظ ةو االاتةةاالا (Q. Zhang, C. Zhuang,

ةةهع تصة فها ،واختيار الت قيت الةناسة

ل سةةتثةار ،وتعفي

)G. Yin, 2011,61ن

م ةةت ل الةعاة ومل باالسةةتثةار

ل الةناةضة اليك مية والةناةضة الق ة أ ااالع ج عدجان،

و ةكس الق م بةان الخوارزميةة العشةةةةوائيةة ن ع ةارة عس

2003ن 56أ

جة مت ر اضةة

صةةو الع قة بيس مطة عو مس مك جاا جظاا

معيس اعتةادا علت اسةةاسةةياا جظ ة االاتةاالا وال اضةةياا
ون اسةةةل ب تس مس خ لو ا طاد معالس نما النة مت باسةةةتعداا
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ب ام اليةاسةةةة ب والتك ار ،وزاد اسةةةةتعةداا الع ارزميةاا

امةا ) W(tتةثةع الي كةة ال اوجيةة القيةاسةةةةيةة ،عنةديةم لةضن سةةةةع

العاةةة ايية ل كثي مس الة سةةة ةةةاا الةالية و االسةةةتثةاراا

اصلةةةةةع ةكس ان عطت بةالاةةةةكةع االت Q. Zhang, C.

واسة اا الةام الت تتةيو بعدا اسةتق ار التداوالا جتيطة صسة اب

Zhuang, G. Yin,) 2011,69أن

غي الةيةددة ،وتعتلو عةليةو تنفيةم الع ارزميةاا العاةةةة اييةة

))𝑡(𝑋( 𝑝𝑥𝑒 = )S(t

وتنفيةةم خط اتهةةا اعتةةةادا علت االج ا اا الةت عةةة والةقت اةةة
ةتةس االعةتةةةةاد عةلةت الةعة ارزمةيةةة

ل بيثنةا نةما ال جيتةات الن ك ن سةةةةع اصلةةةةع ) S(tعةليةة

لةلةنةةة مت الةةةةدروي اةيةة

العاةة ايية لتيد د اقع سةةع لاةة ا ال ةةهس وكمل تيد د اعلت

عاةة ايية ميددة او تت ت ز معيس ت اي سةةةيتس الت اا ان

سةع ل يعو بالاةكع المي ك ن ليو العايد الةت ق ل اعظس قيةو

سةةةع اصلةةةع ) S(tقيةة ماةةةاندة والمي ةثع القيةة اليقيقية

لةو ،وبةالتةال تك س جة مت ر ةاضةةةة للتعةيسا (Tin Kong

الةتداولة ل ال ةة ا صي شةة كة مس الاةة كاات واعتةادا علت

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

سةةع اصلةةع الةاةةاند لضجو سةةيتس الت اا سةةل ةةلتيس مس أوقاا

تعيس

الت قو }𝑖𝑏{ 𝜏 و }𝑖𝑆{ 𝜏 و قصةةةةد بةضوقةاا الت قو ان الةمي

مس التعليةةةاا او العط اا الةنصةةةة ص عليهةةا والت

تنفيمنا ل ت ل ع ميدد م قا اعتةادا علت بياجاا معطاة بهدف

تس ليةو الت قو عس الاةةةة ا او ال ي لك ن الاةةةة كةة قةد اققةت

إ طةاد الةع جةاا الةطل بةة لةاةةةةكلةة معينةة ،وقةد قةاا ال ةااة

ال بق الةطل ب او لتطن الع ةاي ل اصرباسأ ،و ت ل الاة ة

باالعتةاد علت القيس اليقيقية للاةة كاا اصكث تداوال ل سةة ا

االت ا(Tin Kong H,2010,45ن

الع اا لروراا الةالية السةتع ات أل ةع سةع لل ي والاة ا ،
وسةةةيتس االعتةاد علت جة مت ر اضةة

⋯≤

ةةةةت جة مت مت سةةةئ

} {𝑆2

𝜏≤

} {𝑏2

𝜏 ≤

} {𝑆1

𝜏≤

} {𝑏1

𝜏 ≤𝑂

العايد لرلةة ة م )(mean-reverting asseting model
اي ان متعم الق ار سةةةيق ا باتعام ق ار الاةةة ا عند الومس

والمي ع ف باجو مس اكث النةامت الة ةتعدمة ل اسة اا الةام

}𝑖𝑏{

بهدف اليصة م علت ا كاا االسةعار و الت ل جها تها تمن

𝜏 و اتعةةام ق ار ال ي عنةةد الومس

}𝑖𝑆{

𝜏 ت ايةة

ان

ا Q. Zhang, C. Zhuang,

…  𝑖 = 1.2.وبالت اا ان ) (kوالمي ةثع ج ة )slippageأ

G. Yin, 2011,67أ ،وللعةةةع علت جة مت مت سةةةةئ عةةايةةد

عنةد كةع عةليةة تي ةع مةال  O < 𝑘 < 1كةملة لةان 𝑂 > 𝜌

االسةهس ط االعتةاد علت ما ةةت ) (slippage costوالت

ةثع معامع العصس .

تع ف بةاجهةا كلفةة الف ا بيس ال ةةةةع الةت ق لعةليةة الة ةادلةة

تهدف الدراسةة الت إ طاد سةع الاة ا وسةع ال ي الةثلت الت

التطار ة ل االس اا وال ع المي تنه بو عةليو الة ادلة.

تعظس اصرباس او تقليع الع اي  ،ور اضيا ةكننا لياغة ما جا

لنفت ا ان العةليةة 𝑅 ∈ )𝑡(𝑋 ن عةليةة عاةةةة اييةة تةدعت

أع س بالاكع االت ن

الت االة اسةةةتق ار ال ةة ا.

عةلية مت سةةئ العايد والت

ةكس لةةياغتها علت شةةكع معادلة

)… … (2

تفاضةلية عاة ايية وبالاةكع التالية Chao Zhuang , 2008

])Max Φ(𝜃) = E[ J(θ

اي ان

):12أن

∞

)𝐾 J(θ) = ∑[ exp (− 𝜌𝜏 {𝑆𝑖 } ) 𝑆 (𝜏 {𝑆𝑖 } )(1 −

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

𝑖=1

) }𝑖𝑏{ 𝜏𝜌 𝑆 (𝜏 {𝑏𝑖} )(1 + 𝐾) − exp (−

اية ان 𝑂 > 𝑎 وتةثةع معةدم ارجةاع ت وتةثةع 𝑏 م ةةةةت ل

) θ = (𝜃 1 . 𝜃 2

الت ازن ،وان  𝜎 > Oتةثع التقل اا

} ) 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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للصةةيرة ال اضةةية رقس ا2أ وبالت اا ان سةةع االلةةع

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

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

)S(tن قيةة معل مة كمل عند قيس معينو لكع مس

ا 𝜏 {𝑏𝑖} ,k , pو }𝑖𝑆{ 𝜏أ ،اضةةالو الت مل تس االعتةاد علت
اج ا التق

وبةاالعتةةاد علت قيةةة م ةدييةة عاةةةة اييةة ا  (θ0وبف ا )𝑡(𝑆

العاة ة اي الة ضةةةق ل الةعادلة ا4أ كضسةةةاي

ليع الةاةةةكلة الت تةت نيكلتها بالصةةةيرة ا2أ والت تع ةةة

معل ا لةةضجةةو ةكننةةا تك س اnأ مس التك اراا للةعةةادلةةة ا3أ

لةطة عة مس القي د الةتعلقة بضسةةةعار االلةةة م الةالية واوقاا

وس ة ف جيصةةع علت سةةل ةةلة مس التقد اا ا 𝑛 (θت عنديم لاجو
} 𝑏{
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الت قو لا ا وبي االسهس.

} 𝑆{

ةكننا تيد د أوقاا الت قو 𝑖 𝑛𝜏 و 𝑖 𝑛𝜏 أي أوقاا الاة ا و

 .2الخوارزميةة العةدديةة :ل الع ارزميةة العةدد ةة وبةاالعتةةاد

أوقاا الت قو عند تيقا الا وة االتيةن

علت الةعادلة ا1أ و الت تةثع الةعادلة التفاضلية العا ايية
} 𝑏{

} ) 𝑛𝜏𝑛 1 = 𝑀𝑎𝑥 { 𝑡 > 𝑂 . 𝑆(𝑡) ≤ exp (θ1

لةت سةةئ عايد االسةةهس وبالت اا قيس معتلفة لكع مس معالس

𝜏𝑛 𝑖 = Max {𝑡 > 𝜏𝑛 𝑖−1 ; 𝑆(𝑡) ≤ exp (θ1𝑛 )} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 2

الةعادلة ا1أ ون ا𝜎  (b, aوبالت اا ان سةع االلةع

}

𝑆{

} 𝑏{

الةةال

} 𝑆{

𝜏𝑛 𝑖 = Max {𝑡 > 𝜏 {𝑏𝑖 } ; 𝑆(𝑡) ≥ exp (θ2𝑛 )} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1

) (Stن قيةةو معل مةة عنةديةم لةان ال ةةةةع سةةةةع
1

2

للا ا ا 𝜃أ وال ع سع لل ي ا 𝜃أ.

وبهما ةكس إعادة لياغة الةعادلة رقس ا3أ بالاكع االت ن

وسةةةيتس تط يا الع ارزميتيس العاةةة ايية والعدد ة ل قطاعاا

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

االفنادا والصةةناعة و االتصةةاالاأ والمي ت ةةةس ا8أ ش ة كة

اية ان 𝑛𝜀 تةثةع سةةةةل ةةةةلةة مس االعةداد اليقيقيةة وتع ف بةاجهةا

منها ا5أ لنادا و ا2أ شةةة كة لقطاع الصةةةناعة و ا1أ شةةة كة

ا  step sizeأ وعادة ما تك ن قيةتها ق ة الت الصف وتي

لقطاع االتصاالا للفت ة )(1/1/2015-30/6/2018

مس خ م الةعادلة التاليةن

وكةا ل ن
1
) ( 𝑂 = 𝑛𝜀
𝑛

اوال :قطاع الفنادق:
وق االختيةار ل نةما القطةاع علت ا5أ لنةادا لقئ مس

𝑛𝒮 𝒟Φ( 𝜃𝑛 . 𝜀𝑛 ) = (𝑌𝑛+ − 𝑌𝑛− )/2

اي ان 𝑛𝒮 عدد لري جدا و ي

ألةةةةع ) (10لنةادا ونةمس الفنةادا ن اال ةنيةة ل سةةةةتثةةاراا

بالةعادلة االتيةن

ال ةيااية ،لندا برداد ،لندا لل ةطيس ،لندا عاةتار ،لندا بابعأ
)

1
1/6
𝑛𝑌

وتعد نمس الفنادا مس أكث الفنادا تداوال ل ال ة ة ا وتس اختيار

( 𝑂 = 𝑛𝒮

عدد الةاةةانداا لهمس الفنادا خ م الفت ة مس )1/1/2015الت
 ،(30/6/2018ولت ةليئ ال ة

ان اسةةت اتيطياا التداوم باةةكع عاا ولا اسةةل ب الع ارزمية

علت الفنادا الت وق االختيار

عليها أع س البد مس اسةةةةتع اا ال سةة ة ا ال ياجية لتل الفنادا

العاةةةة اييةة والعةدد ةة تس ولا الةنطا االت اعنةدمةا تس شةةةة ا

وم اظة تقل اا أسعار اصسهس ليها وكةا ل ن

ال ةهس ل لت س زمنية معينة وكان سةع الاة ا لل ةهس ال تطاوز
سةةع بيعو لضجنا ج ةةط ل ي ال ةةهس ل جها ة الفت ة بضي سةةع

الوطنيةة لالسةةةةتثمةارات السةةةةيةاحيةة :ان الاةةةةكةع ال يةاج لفنةدا

مةكس للع وت بضقع الع اي أ.

ال ةنية ل سةتثةاراا ال ةيااية ضةق تقل اا ب ةيطة ل أسةعار
اصسةهس وال ت جد ل ارا ك ي ة ل أسةعار اصسةهس ونما دم علت

 .1الخوارزمية العشةةوائية :تهدف الع ارزمية العا ة ايية ل

اسةةتق ار ال ة ا وبالتال لضن سةةع ال ةةهس ت عةلية مت سةةئ

الطاج التط يق الت ا طاد سةع الاة ا االمثع وسةع ال ي

عايد اصلةةع اMean-Revering assetingأ كةا ل الاةةكع

االمثع لتداوم االسةةةهس المي يقا اقصةةةت عايد مةكس ولقا

ا1أ.
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 )1فندق فلسةطي  :ضةق ال سةس ال ياج وج د اسةتق ار ج ة

31

صسةعار االسةهس مصةاا ا تقل اا ب ةيطة صسةعار السةهس وال

21

تعل تل االسةةعار مس وج د قيس خارجة عس إةار الت ازن
11

الةةمي تاةةةةهةةدس االسةةةةعةةار لةلةفةتة ة ) 1/1/2015الةت
 (30/6/2018وكةا م ضق ل الاكع ا2أ.

1

2017 2018

 )2فندق بابل :ضةق الاةكع ا3أ ا كة سةع ال ةهس الي م

2016

شلك ( )2فندق فلسطي

لفنةدا بةابةع للفت ة )1/1/2015الت  (30/6/2018و يس

املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel

مس خ م ال سةس ال ياج ان ا كة اصسةعار تتصةو باالتوان
رغس وج د بع

2015

التقل اا الك ي ة صسةةعار اصسةةهس ل أ اا

75

معينة.

55

 )3فندق بغداد :ضةق الاةكع ا4أ ا كة سةع ال ةهس الي م
لفنةدا بةابةع للفت ة )1/1/2015الت  (30/6/2018و يس

35

مس خ م ال سةس ال ياج ان ا كة اصسةعار تتصةو باالتوان

15

رغس وج د بع

التقل اا الك ي ة صسةةعار اصسةةهس ل أ اا

2017 2018

معينة.

2016

-5

2015

شلك ( )3فندق اببل

 )4فندق عشتار :ضق الاكع ا5أ ا كة سع ال هس الي م

املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel

لفنةدا بةابةع للفت ة )1/1/2015الت  (30/6/2018و يس
مس خ م ال سةس ال ياج ان ا كة اصسةعار تتصةو باالتوان
رغس وج د بع

9.25

التقل اا الك ي ة صسةةعار اصسةةهس ل أ اا

8.25

معينة.

7.25
6.25
5.25

2016 2017 2018

18

2015

شلك ( )4فندق بغداد
املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel

8

29

2016 20117
2018

2015

-2
19

شلك ( )1فندق الوطنية لالستامثرات الس ياحية

9

املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel
2018

2017

2016

2015

شلك ( )5فندق فلسطي
املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج Excel
71
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بعد التع و بال ياجاا الي مية وا كة أسةةةةعار اصسةةةةهس لقطاع

سةةع الا ة ا اصمثع صسةةهةو ا3.464أ د نار وبل( سةةع ال ي

الفنادا سيتس تط يا الع ارزمية العا ايية والعدد ة وكالتال ن

اصمثةع صسةةةةهةةو ا84.962أ د نةار امةا الفةايةدة الةتك جةة مس ل ا
أسعار الا ا وال ي ل سهس ل ل( قدرنا ا81.948أ د نار.

تطبيم الخوارزمية العشوائية في قطاع الفنادق:
بي

 .Aتطبيم الخوارزميةة العةدديةة في قطةاع الفنةادق :بي ةةةة

الطدوم ا4أ تظه لنا اسعار الا ا االمثع واسعار

ال ي االمثع والفايدة الةتيققة جتيطة الف ا بيس سةةةع ال ي

الطدوم ا5أ لنا اسةعار الاة ا االمثع واسةعار ال ي االمثع

االمثع وسةةع الا ة ا االمثع للفنادا عينة الدراسةةة والمي

والفايدة الةتيققة جتيطة الف ا بيس سةع ال ي االمثع وسةع

يس جتاي تط يا الع ارزمية العا ة ايية علت الفنادا عينة

الاةةةة ا االمثةع للفنةادا عينةة الةدراسةةةةة والةمي يس جتةاي
تط يا الع ارزمية العدد ة علت الفنادا عينة الدراسة.

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

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

سعر للرشاء
الامثل

سعر للبيع الامثل
𝟐𝜽

الفائدة املتحققة من الفرق بي (سعر
البيع – سعر الرشاء)

الوطنية لالستامثرات
الس ياحية

6.01

17.965

11.955

فندق بغداد

5.2133

10.467

5.2537

فندق فلسطي

8.1599

30.9669

22.807

فندق فلسطي

فندق عش تار

9.761

32.964

23.203

فندق عش تار

8.435

فندق اببل

3.464

84.962

81.498

فندق اببل

2.135

امس الرشكة

امس الرشكة

سعر للرشاء الامثل

سعر للبيع الامثل

الفائدة املتحققة من الفرق
بي (سعر البيع – سعر
الرشاء)

الوطنية لالستامثرات
الس ياحية
فندق بغداد

6.022

17.972

11.95

5.222

10.472

5.25

6.835

29.635

22.8

31.635

23.2

83.635

81.5

𝟏

𝜽

𝟏𝜽

𝟐

𝜽

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

وتظه مس خ م الطدوم أع س أسةةعار الا ة ا اصمثع وأسةةعار
ال ي اصمثةع لةطة عةة مس الفنةادا عينةة الةدراسةةةةة بةاسةةةةتعةداا

وتظه مس خ م الطدوم أع س أسةةعار الا ة ا اصمثع وأسةةعار

الع ارزمية العاة ايية ،لضن سةع الاة ا اصمثع لفندا ال ةنية

ال ي اصمثةع لةطة عةة مس الفنةادا عينةة الةدراسةةةةة بةاسةةةةتعةداا

ل سةتثةاراا ال ةيااية ل( ا6.01أ د نار اما سةع ال ي اصمثع

الع ارزمية العدد ة  ،أن سةةةةع الاةة ة ا اصمثع لفندا ال ةنية

لنفس الفنةدا له ا17.965أ د نةار والةمي يقا اقصةةةةت لةايةدة

ل سةةةةتثةاراا ال ةةةةيااية ل( ا6.022أ د نار اما سةةةةع ال ي

مةكنةة قةدرنةا ا11.955أ د نةار  ،امةا لنةدا برةداد لةضن سةةةةع

اصمثةع لنفس الفنةدا له ا17.972أ د نةار والةمي يقا اقص

الاةةةة ا اصمثةع لةو ن ا5.2133أ د نةار وسةةةةع ال ي اصمثةع

لةايةدة مةكنةة قةدرنةا ا11.95أ د نةار  ،امةا لنةدا برةداد لةضن سةةةةع

ا10.467أ د نةار والةمي يقا لةايةدة قةدرنةا ا5.2537أ د نةار

الاةةةة ا اصمثةع لةو ن ا5.222أ د نةار وسةةةةع ال ي اصمثةع

ل ا بيس سةةع الا ة ا اصمثع وسةةع ال ي اصمثع السةةهس لندا

ا10.472أ د نةار والةمي يقا اقص لةايةدة مةكنةة قةدرنةا ا5.25أ

برداد ،اما بالن ة ة لفندا لل ةطيس لضن امثع سةع لاة ا أسةهةو

د نار ل ا بيس سةةع الا ة ا اصمثع وسةةع ال ي اصمثع السةةهس

قدرس ا8.1599أ د نار وامثع سع ل ي أسهةو ن ا30.9669أ

لندا برداد ،اما بالن ةة ة لفندا لل ةةطيس لضن امثع سةةع لاةة ا

د نةةار وان الفةةايةةدة الةتيققةةة جتيطةةة الف ا بيس ال ةةةةع س ن

أسةةةةهةةو قةدرس ا6.835أ د نةار وامثةع سةةةةع ل ي أسةةةةهةةو ن

ا22.807أ د نار ،ول لندا عاةةتار لضن سةةع الاةة ا اصمثع

ا29.635أ د نار وان الفايدة الةتيققة جتيطة الف ا بيس ال ع س

بل( ا9.761أ د نار وسع ال ي اصمثع ا32.964أ د نار وبلرت

ن ا22.8أ د نار ،ول لندا عاةةتار لضن سةةع الا ة ا اصمثع

الفايدة لفندا عاةةةتار م ل( ا23.203أ د نار ،اما لندا بابع ل ل(

بل( ا8.435أ د نةار وسةةةةع ال ي اصمثةع ا31.635أ د نةار وان
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الفايدة الةتيققة لفندا عاتار بل( قدرنا ا23.2أ د نار ،اما لندا

3.9

بابع ل ل( سع الا ا اصمثع صسهةو ا2.135أ د نار وبل( سع

2.9

ال ي اصمثةع صسةةةةهةةو ا83.635أ د نةار امةا الفةايةدة الةتك جةة مس

1.9

ل ا اصسعار ل ل( قدرنا ا81.5أ د نار.

0.9
-0.1

2017 2018

ثانيا :قطاع الصناعة:

2015

2016

شلك ( )7رشكة بغداد للمرشوابت الغازية
املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel

ل نما القطاع تس اختيار ا2أ ش كة مس ألع ا25أ ش كة وتعد
الاة كاا الةعتارة مس أكث الاة كاا جاةاةا وتداوال ل ال ة ا
خ م الفت ة ) 1/1/2015الت  (30/6/2018ونمس الاةةةة كاا

 .Aتطبيم الخوارزمية العشةةوائية في قطاع الصةةناعة :ظه

ن االه م الصةةةةنةاعية ،برداد للةاةةةة وباا الراز ةأ ،سةةةةيتس

لنا الطدوم ا6أ اسةعار الاة ا االمثع واسةعار ال ي االمثع

التط ا الت نمس الا كاا وكةا ل ن

والفةايةدة الةتيققةة جتيطةة الف ا بيس سةةةةع ال ي والاةةةة ا

 .1الهالل الصةةناعية :ضةق الاةكع ا6أ ا كة سةع ال ةهس

للاةةةة كةةاا عينةةة الةةدراسةةةةةة والةةمي يس جتةةاي تط يا

الي م لاة كة اله م الصةناعية للفت ة )1/1/2015الت

الع ارزمية العا ايية علت الا كاا عينة الدراسة.

(30/6/2018و يس مس خ م ال سةةةةس ال يةاج ان ا كةة
اصسعار تتصو باالتوان رغس وج د بع

التقل اا الك ي ة

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

صسعار اصسهس ل أ اا معينة.

سعر للرشاء الامثل

سعر للبيع الامثل

𝟏𝜽

𝟐𝜽

الفائدة املتحققة من الفرق بي (سعر البيع
– سعر الرشاء)

0.53

الهالل الصناعية

0.191

0.694

0.503

0.33

بغداد للمرشوابت
الغازية

0.359

4.163

3.804

امس الرشكة

0.73

0.13

2017 2018

2016

2015

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

-0.07

يس الطدوم أع س أسةةعار الاةة ا اصمثع وأسةةعار ال ي اصمثع

شلك ( )6رشكة الهالل الصناعية
املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel

لاة كتيس مس قطاع الصةناعة باسةتعداا الع ارزمية العاة ايية،
لف شة كة اله م الصةناعية تظه اسةعار الاة ا االمثع السةهس

 .2بغداد للمشةةةةروبات الغازية :ضةةةةق الاةةةةكع ا7أ وج د

الاةةةة كةة وال ةال( قيةتهةا ا0.191أ د نةار واسةةةةعةار ال ي االمثةع

صسةةعار االسةةهس مصةةاا ا تقل اا ب ةةيطة

ا0.694أ د نةار بينةةا الفةايةدة الةتيققةة مس ل ا االسةةةةعةار بل(

صسعار االسهس وال تعل تل االسعار مس وج د قيس خارجة

قدرنا ا0.503أ د نار ،اما شة كة برداد للةاة وباا الراز ة لضن

عس إةار الت ازن المي تاهدس االسعار للفت ة )1/1/2015

سةةع الا ة ا االمثع صسةةهةها ا0.359أ د نار وبل( سةةع ال ي

الت . (30/6/2018

االمثع لماا الاةة كة ا4.163أ د نار وكاجت الفايدة الةتةثلة مس

اسةةتق ار ج ة

ل ا اسعار الا ا وال ي ن ا3.804أ د نار.
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 .Bتطبيم الخوارزمية العددية في قطاع الصةةةناعة :ظه لنا
الطدوم ا7أ اسةةةعار الاة ة ا االمثع واسةةةعار ال ي االمثع
والفةايةدة الةتيققةة جتيطةة الف ا بيس سةةةةع ال ي والاةةةة ا
للاةةةة كةةاا عينةةة الةةدراسةةةةةة والةةمي يس جتةةاي تط يا
شلك ( )8حركة سعر السهم اليويم لرشكة اس ياس يل لالتصاالت

الع ارزمية العدد ة علت الا كاا عينة الدراسة.

املصدر :من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج .Excel
جدول ( )7نتاجئ اخلوارزميات العددية لقطاع الصناعة ()2018 - 2015
سعر للرشاء الامثل

سعر للبيع الامثل

𝟏𝜽

𝟐𝜽

الفائدة املتحققة من الفرق بي (سعر
البيع – سعر الرشاء)

الهالل الصناعية

0.191

0.694

0.503

بغداد
للمرشوابت
الغازية

0.359

4.163

3.804

امس الرشكة

 .Aتطبيم الخوارزمية العشةوائية في قطاع االتصةاالت :تظه
لنا اسةةةةعار الاةةة ا االمثع واسةةةةعار ال ي اصمثع والفايدة
الةتيققة جتيطة الف ا بيس سةع ال ي والاة ا للاة كة عينة
الةدراسةةةةةة كةةا ل جةدوم ا8أ والةمي يس جتةاي تط يا
الع ارزمية العا ايية علت ش كة اسياسيع ل تصاالا.

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

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

يس الطدوم أع س سةةةع الاةةة ا اصمثع وسةةةع ال ي اصمثع
لاة كتيس مس قطاع الصةناعة باسةتعداا الع ارزمية العدد ة ،لف

امس الرشكة

سعر الرشاء الامثل

سعر البيع الامثل

اخلوارزمية العشوائية

𝟏𝜽
0.117

𝟐𝜽
20.21

الفائدة املتحققة من الفرق بي (سعر
البيع – سعر الرشاء)
20.093

شةة كة اله م الصةةناعية تظه اسةةعار الاةة ا االمثع السةةهس
املصدر :من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق.

الاةةةة كةة وال ةال( قيةتهةا ا0.202أ د نةار واسةةةةعةار ال ي االمثةع
ا0.702أ د نةار بينةةا الفةايةدة الةتيققةة مس ل ا االسةةةةعةار بل(
قدرنا ا0.5أ د نار ،اما شةةة كة برداد للةاةةة وباا الراز ة لضن

ج اف مس خ م الطدوم أع س والعاص باةةة كة اسةةةيا سةةةيع

سةةع الا ة ا االمثع صسةةهةها ا0.372أ د نار وبل( سةةع ال ي

ل تصةاالا ان أمثع سةع للاة ا ن ا0.117أ د نار وأل ةع

االمثةع لةماا الاةةةة كةة ا4.172أ د نةار وكةاجةت الفةايةدة الةتيققةة

سةةةةع لل ي ا20.21أ د نةار وكةاجةت الفةايةدة الةتيققةة ن الف ا

قدرنا ا3.8أ د نار.

بيس سةةةةع الاةةةة ا اصمثةع وسةةةةع ال ي اصمثةع وال ةال( قةدرس
ا20.093أ د نار.

ثالثا :قطاع االتصاالت:

 .Bتطبيم الخوارزمية العددية في قطاع االتصةاالت :تظه لنا

ل نما القطاع تس اختيار ) (1شة كة مس ألةع ا2أ شة كة،

اسةعار الاة ا االمثع واسةعار ال ي اصمثع والفايدة الةتيققة

ام تس اختيار ش ة كة اسةةيا سةةيع ل تصةةاالا والت تعد مس أكث

جتيطة الف ا بيس سةع ال ي والاة ا للاة كة عينة الدراسةة

الاةة ة كاا تداوال ل ال ةة ة ا وللنظ ل الاةةةةكع ال ياج ا8أ

كةةا ل جةدوم ا9أ والةمي يس جتةاي تط يا الع ارزميةة

والعاص بي كة أسةةةعار اصسةةةهس الي مية للاة ة كة خ م الفت ة

العدد ة علت الةصارف عينة الدراسة.

ماةةاندة خ م الةدة مس )1/1/2015الت (30/6/2018ج اف
وج د استق ار ل ا كة سع ال هس الي مية.
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 .3عند مقارجة تط يا الع ارزمية العاةة ايية عس الع ارزمية
جدول ( )9نتاجئ اخلوارزميات العددية لقطاع االتصاالت ()2018 - 2015
امس الرشكة

سعر للرشاء ا ألمثل
𝟏

اس يا س يل لالتصاالت

سعر للبيع الامثل

الفائدة املتحققة من الفرق بي
(سعر البيع – سعر الرشاء)

20.22

20.098

𝟐

𝜽

0.122

𝜽

العدد ة ،ج اف ل الع ارزمية العاةة ايية الة ةةتعدمة ل
دراسةةةةتنةا اجهةا ة قةة ال تيتةات الت تيةد ةد الت ز لةتري
سةع اصلةع إضةالة الت اختصةارنا ل قت اليصة م علت
النتاي ا ةابيا ،اما الع ارزمية العدد ة لضجها تيتات لةع لة
شةكع الت ز ال اضة لتري أسةعار اصلة م إضةالة الت
اجها تيتات الت ا ةاب بع

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

الةعالس العالةة لةت سةئ عايد

اصل م.
ظه الطدوم اع س سع الا ا اصمثع وسع ال ي اصمثع ولقا

 .4اقه ا لنا جةي جداوم الع ارزمية العاةةةة ايية والعدد ة

للع ارزمية العدد ة لاة كة اسةياسةيع ل تصةاالا ام ل( سةع

وان سةةةةع ال ي اصمثةع لطةي القطةاعةاا الةعتةارة كةاجةت

الاةةة ا االمثع ا0.122أ د نار وسةةةع ال ي اصمثع ا20.22أ

قيةها أك مس سةع الاة ا اصمثع ونما عن تيقيا أك

د نار وان الفايدة الةتيققة ج ا الف ا بيس اصسةعار ا20.098أ

لةةايةةدة مةكنةةة للةتعةةامليس خ م تلةة الفت ة الومنيةةة،

د نار

وبةالةقةارجةة بيس الف ايةد الةةاليةة للع ارزميةة العاةةةة اييةة
والعدد ة ج اف ان ل ايد الع ارزمية العاةة ايية تك ن اقع
ج ةةةة يةةا مس ل ايةةد الع ارزميةةة العةةدد ةةة ونةةما مةةا ةيو

(االستنتاجات والتوايات)

الع ارزميةة العاةةةة اييةة ام ان الفةايةدة القليلةة تةدم علت ان

أوال :االستنتاجات:

ال ة ا الةالية متوجة وماا كفا ة وان اصسةعار تع ة صلية
ال ا وق ل الع ا والطل لالف ايد تك ن معق لة.

 .1ل كفا ة ال ة ا الةالية تضت الةعل ماا الت ال ة ا ل أي
وقت وتك ن نمس الةعل ماا م ةةةتقلة عس بع ةةةها ال ع
وان ا كة اصسةةعار تك ن عاةة ايية ل ال ةة ا الكف

 .5ج اف مس خ م االة ع علت ال سةة ة ا ال ياجية صسةةةةعار
ام

اصسةةةةهس للقطةاعةاا عينةة الةدراسةةةةة اجهةا تعةاج مس تقل ةاا

تتطةو باالرتفةاع م االج ةا اال طةابيةة وباالجعفةاا م االج ةا

ب ةيطة ل أسةعار اصسةهس و عن مل ان ال ة ا ت ال ةي

ال ل ية ول ضع وج د الةنال ة الاد دة بيس الةتعامليس ل

العاةة اي صسةةعار اصسةةهس ع الومس وبالتال كفا ة تل

ال ةة ا بهدف اليصةة م علت تل الةعل ماا واالسةةةتفادة

ال ة ا علت الة ةت ل ال ةعيو ،وان أسةعار اصسةهس تت

منها اال اجو ال ةكس صي منهس تيقيا ال ةة ا ل اليصةة م

عةلية مت سةةئ عايد اصلةةع الةال ام ان اغل القيس تك ن

علت تلة الةعل مةةاا وتيقيا أربةةاس غي اعتيةةاد ةةة علت

ق ة مس مت سئ عايد اصلع.

ا اب بقية الةتعامليس.
ثانيا :التوايات:

 .2تتطل جطاس عةلية تداوم اصسةةهس ات اع عدة اسةةت اتيطياا
منةةاسةةةة ةةة لتيقيا االنةةداف الت

تس تيةةد ةةدنةةا مس ق ةةع

الةتعامليس ل االسة اا ل ضة

النتاي الت تس اليصة م

عليهةا ل الطةاجة

 .1رل كفا ة ال ة ة ا الةالية وتط

ت لي الكفا ة الةعل ماتية لل ةة ا الةالية ،وخلا الثقة مس

التط يق مس الةدراسةةةةةة ك جهةا تةكس

خ م اةا ة اق ا الة ةةتثة س ضةةد عةلياا الة ةةاربة

الةتعامليس مس اعتةاد اسةت اتيطية تداوم مناسة ة ل ضة
تلة النتةاي  ،وتعتلو اسةةةةت اتيطيةاا التةداوم الت

نا مس خ م العةع علت

ول ا عق باا ماةةةددة ضةةةد جاة ة معل ماا م ةةةللة

ت عهةا

وإخفا معل ماا ضة ور ة ،باإلضةالة الت ضة ورة ت ّ ل

الةتعامليس ل ال ا باخت ف ااجة الة تثة ورغ تو.
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7أ الووبع ميةد لايو ا ةةةس ،بنا ميفظة جاةةةطة متف قة

اصوراا الةالية وجا نا لطةي الةتعامليس ل ال ا.

باسةةةتعةام اسةةةت اتيطياا التداوم الةعتةدة علت الوخس،
.2017

 .2ضةة ورة االلةاا باسةةت اتيطياا التداوم مس ق ع الةتعامليس

8أ ال ةةةةيي اج ميةد بس إب انيس ،جظاا التداوم اإللكت وج

ودراسةةةةةةة ق وف ال ةةةة ا الةةةاليةةة مس اجةةع اختيةةار

ل سةةةة ا اصسةةةةهس ال ةةةةع د ةة ،الةطلةة االقتصةةةةاد ةة

االست اتيطياا الةناس ة الت تعةع علت تيقيا اصرباس.

ال ع د ة ،العدد.2000 ،4
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