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 المستخلص

باستخدام نموذج مطور من  اليومية اإلغالق متمثلًة بأسعاراألسهم تهدف الدراسة إلى التنبؤ بأسعار 

في اتخاذ قرار بنموذج شبكة الذاكرة الطويلة لمساعدة المستثمرين  متمثاًل االصطناعية الشبكات العصبية

بشركات القطاعين المصرفي والصناعي المدرجة في سوق تمثل مجتمع الدراسة  االستثمار باألسهم.

( 4( مصارف و )4) ( شركات توزعت بين8، فيما اقتصرت عينة الدراسة على )العراق لألوراق المالية

 بشكل يومي بواقع أربع( 31/3/2022( إلى )2/1/2020من ) ن وثالثة أشهرسنتي مدةة لشركات صناعي

، تم بناء نموذج شبكة الذاكرة الطويلة على تحليل واختبار فرضيات الدراسةوبغية  .مشاهدات أسبوعيًا

لهذه  من خالل مجموعة من المكتبات التابعة Pythonبواسطة لغة البرمجة  Google Colabمنصة 

تحليليًا للمقارنة بين  المعروفة في مجال التعلم اآللي. انتهجت الدراسة أسلوبًا Kerasغة أهمها مكتبة للا

، والثاني على سلسلة أسعار اإلغالق السابقة، األول أحادي المتغير يعتمد لشبكة الذاكرة الطويلةنموذجين 

، إذ جرت لألسهم عينة الدراسةالتداول اليومية متعدد المتغيرات يعتمد على مجموعة من مؤشرات 

متوسط الخطأ التربيعي  المفاضلة بينهما لترشيح النموذج األمثل وفقًا لمقاييس األداء المتمثلة بكل من

Mean Squared Error (MSE) جذر متوسط الخطأ التربيعي وRoot Mean Squared Error 

(RMSE) معامل االرتباط وCorrelation Coefficient (R). أهمها  نتائجت الدراسة إلى عدة وتوصل

أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة مقارنة النتائج  فاعلية نماذج شبكة الذاكرة الطويلة كافة، كما بينت

وفي ضوء ذلك قدمت الدراسة  لألسهم عينة الدراسة. بالنموذج متعدد المتغيرات للتنبؤ بأسعار اإلغالق

االستثمار  الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار مخرجات نموذج شبكةاالعتماد على أهمها عدة توصيات 

باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير، كما أوصت بضرورة تكثيف الدراسات واألبحاث في مجال 

الشبكات العصبية االصطناعية واالستفادة من تطبيقاتها في القطاع المالي عمومًا واألسواق المالية 

 تقليل الوقت والجهد والكلفة وتحسين جودة الخدمات المالية.لما من شأنه  ،خصوصًا

، شبكة الذاكرة الطويلة، قرار االصطناعية العصبيةاألسهم، الشبكات التنبؤ،  الكلمات المفتاحية:

 .االستثمار
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 المقدمة

 مقدمة

ُتعد األسهم الركيزة األساسية في أسواق رأس المال وأهم األدوات المالية المتداولة فيها، إذ يحظى 

ويعود ذلك إلى ما االستثمار باألسهم على النسبة األوفر في االستثمارات المالية مقارنة باألدوات األخرى، 

تتمتع به األسهم من خصائص كارتفاع مستوى العوائد وزيادة حقوق الملكية فضاًل عن إمكانية السيطرة 

على الشركات عن طريق االستحواذ على أسهمها، وتتميز أسعار األسهم بحركة دائمة وتقلبات مستمرة 

حيطة األمر الذي يجعل االستثمار فيها تستجيب بشكل سريع للظروف واألحداث وتتأثر كثيرًا بالبيئة الم

محفوفًا بالمخاطر، وتتطلب عملية التداول باألسهم ترشيدًا للقرارات االستثمارية عن طريق تحديد اتجاه 

السوق والتنبؤ بالقيم المستقبلية لألسعار بما يضمن الحد األدنى من المخاطر للمستثمرين، إذ ُيمك ِّنهم ذلك من 

أو االحتفاظ بالقديمة في حال التنبؤ بارتفاع أسعارها في المستقبل من أجل تحقيق شراء األسهم الجديدة 

مكاسب رأسمالية، وعلى النقيض من ذلك، ُيمكن للمستثمرين التخلص من األسهم في حال التنبؤ بانخفاض 

نبؤ بأسعار أسعارها في المستقبل عن طريق بيعها وذلك لتجنب الخسائر الرأسمالية المحتملة، لهذا، ُيعد الت

األسهم محور اهتمام الباحثين، المحللين، المستثمرين، والعديد من األطراف المتداخلة في األسواق المالية، 

 حتى أصبح اليوم مجااًل مهمًا للبحث العلمي في محاولة لتطوير أساليبه التقنية بما يخدم العملية االستثمارية.

راوحت بين البسيطة التي تعتمد على التقديرات الشخصية لقد تباينت أساليب التنبؤ بأسعار األسهم وت

واألساليب التقليدية كالنماذج اإلحصائية والرياضية وصواًل إلى األساليب التقنية الحديثة التي تعتمد على 

الذكاء االصطناعي وأنظمة المحاكاة، إذ شهدت تطورات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، جاء ذلك 

ت التكنولوجية، وتطور وسائل االتصال، وظهور عصر االنترنت الذي أسهم بشكل كبير في لمواكبة الثورا

عولمة وانفتاح األسواق المالية وزيادة الترابط فيما بينها، األمر الذي زاد من تعقيد البيئة المالية الدولية 

ة على أسواق رأس المال، وأسَهَم في ظهور وتنامي األزمات المالية واالقتصادية التي تلقي بظاللها مباشر

إذ تستجيب أسعار األسهم سريعًا للحالة المؤثرة بشكل يصعب معه التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية، ومن ذلك، 

ظهرت ما ُتعرف بالشبكات العصبية االصطناعية، إحدى تطبيقات التعلم اآللي )أحد فروع الذكاء 

النظام العصبي البيولوجي، يشبه تصميمها االصطناعي(، وهي عبارة عن خوارزميات حاسوبية تحاكي 

الهيكلي إلى حٍد ما نظام النواقل العصبية في الدماغ البشري، ُتستخدم لحل مشكالت متعددة كالتصنيف، 

ومعالجة الصور، والتحكم، والترجمة فضاًل عن التنبؤ، إذ يمكنها إنجاز المهام الموكلة إليها عبر أسلوب 

ل اكتشاف األنماط المميزة في البيانات التاريخية وبناء التوقعات على التعلم الخاضع لإلشراف من خال

أساسها، وأثبتت الشبكات العصبية االصطناعية نجاعتها مؤخراً في العديد من التطبيقات المالية واالقتصادية 

عار األسهم كالتنبؤ باألزمات المالية، وتشكيل المحافظ االستثمارية والنمذجة المالية فضاًل عن التنبؤ بأس
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 المقدمة

موضوع الدراسة، إذ تحاول الدراسة اختبار إمكانية التنبؤ بأسعار األسهم لعينة من الشركات المدرجة في 

 سوق العراق لألوراق المالية باستخدام نموذج مطور من الشبكات العصبية االصطناعية.

أربعة فصول، استهلها  لهذا، وبغية اإلحاطة بالجوانب النظرية والتطبيقية للدراسة، تم تقسيمها على

األول بمبحثين، ركز المبحث األول على منهجية الدراسة، فيما تناول الثاني بعضًا من الدراسات السابقة، 

وتضمن الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة مشتماًل على ثالثة مباحث، أوضح األول مفهوم األسهم، 

فيما بين الثالث العالقة بين الشبكات العصبية وأوضح الثاني مفهوم الشبكات العصبية االصطناعية، 

االصطناعية واألسهم، وتناول الفصل الثالث اإلطار العملي للدراسة متضمنًا مبحثين، قدم األول وصفًا 

وتحلياًل لبيانات ومعطيات الدراسة، فيما أوضح الثاني اختبار وتحليل فرضيات الدراسة، لتنتهي الدراسة 

 أهم االستنتاجات والتوصيات. بالفصل الرابع، إذ تضمن
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 المبحث األول: منهجية الدراسة

 

 Importance of the study : أهمية الدراسةأواًل

 اآلتية:يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط 

اتخاذ قرار االستثمار باألسهم يتطلب توفير المعلومات المسبقة عن أحوال السوق واتجاه األسعار إن  -1

بغية ترشيد القرار االستثماري وتخفيض احتمالية حدوث الخسائر الرأسمالية، إذ توفر الدراسة تطبيقًا 

 لية.عمليًا دقيقًا ُيمكن أن يسترشد به المستثمرون في تقدير أسعار األسهم المستقب

ُيعد الوقت عاماًل حاسمُا في عملية تداول األسهم، إذ ال يكفي الحصول على المعلومات المسبقة عن  -2

أسعار األسهم فحسب، إنما يجب الحصول عليها بالسرعة الممكنة التخاذ القرار المناسب في الوقت 

 للتنبؤ بأسعار األسهم.المناسب، إذ يوفر أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية للدراسة أداًة سريعة 

تكمن أهمية الدراسة في كون الشبكات العصبية االصطناعية بصورة عامة قادرة على التعامل غير  -3

الخطية والسالسل الزمنية ذات األنماط المختلفة والعشوائية دون اشتراطات مسبقة كما في األساليب 

 ة الالزمة للتنبؤ.اإلحصائية األخرى، والذي من شأنه توفير الجهد والوقت والكلف

ما يتعلق بأساليب الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي من  ال سيمانظرًا لما تقدمه التكنولوجيا المالية  -4

إمكانيات كبيرة في تحسين جوة الخدمات المالية ومن ذلك تحليل األسواق المالية والتنبؤ بحركة 

 ي سوق العراق لألوراق المالية.األسعار، أصبح من األهمية دراستها واختبار مدى فعاليتها ف

إن تالقح األفكار واالستفادة من االبتكارات الحديثة في الحقل المالي وتوظيفها بما يخدم االستثمار  -5

باألسهم من شأنه النهوض بأداء سوق العراق لألوراق المالية وجذب المزيد من المستثمرين مما ينعكس 

 إيجابًا على الواقع االقتصادي للبلد.

 Problem of the study: مشكلة الدراسة ًاثاني

التنبؤ بأسعار األسهم لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق  إمكانية فيمشكلة الدراسة الرئيسة  تتركز

ومدى االستفادة من ذلك في اتخاذ قرارات  باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية، لألوراق المالية

 عرض مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس اآلتي: االستثمار باألسهم، لذا يمكن

)هل يمكن التنبؤ بأسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة باستخدام شبكة الذاكرة الطويلة 

 :ومنه تتفرع التساؤالت اآلتية ،بوصفها نموذجًا مطورًا من الشبكات العصبية االصطناعية؟(
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كن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة باستخدام هل يم األول: الفرعي التساؤل -1

 نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق السابقة؟

هل يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة باستخدام  :الثاني الفرعي التساؤل -2

 شبكة الذاكرة الطويلة اعتماداً على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية؟نموذج 

أي من النموذجين أكثر دقة في تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات  :الثالث الفرعي التساؤل -3

 عينة الدراسة بغرض ترشيحه للتنبؤ بأسعار اإلغالق المستقبلية؟

هل يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار  الرابع:التساؤل الفرعي  -4

 االستثمار بأسهم الشركات عينة الدراسة؟

 Objectives of the study: أهداف الدراسة ثالثًا

 الجوانب النظرية والعملية يمكنتسعى إلى تحقيقها من خالل تكامل التي جملة من األهداف تضمنت الدراسة 

 :تلخيصها في النقاط اآلتية

تهم بشأن التداول باألسهم من امساعدة المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية على اتخاذ قرار -1

 تنبؤي دقيق من شأنه تخفيض احتمالية حدوث الخسائر الرأسمالية. أسلوبخالل االعتماد على 

التعرف على الجوانب النظرية للشبكات العصبية االصطناعية كإطار مفاهيمي، وتسليط الضوء على  -2

 في أسواق رأس المال. ال سيمااستخداماتها في الحقل المالي واإلداري 

بداًل من األساليب التقليدية في محاولة لتحسين دقة التنبؤ التركيز على استخدام األساليب التقنية الحديثة  -5

 ار األسهم وتخفيض الكلفة الالزمة لذلك فضاًل عن توفير الجهد والوقت.بأسع

 Hypothesis of the studyالدراسة  فرضيةرابعًا: 

 يمكن وضع الفرضيات اآلتية: ،وتحقيقًا ألهدافها من تساؤالت وفقًا لما جاء في مشكلة الدراسة

ألسهم الشركات عينة الدراسة باستخدام شبكة يمكن التنبؤ بأسعار اإلغالق اليومية )الفرضية الرئيسة: 

، ومنها تتفرع الفرضيات (الذاكرة الطويلة بوصفها نموذجًا مطورًا من الشبكات العصبية االصطناعية

 :اآلتية

يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة باستخدام  الفرضية الفرعية األولى: -1

 .الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق السابقةنموذج شبكة الذاكرة 
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يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة باستخدام  :الثانيةالفرضية الفرعية  -2

 .نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتماداً على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية

نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير أسعار  :الثالثةالفرضية الفرعية  -3

 .اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار  الفرضية الفرعية الرابعة: -4

 .في األجل القصير االستثمار باألسهم عينة الدراسة

 Limitations of the study حدود الدراسةخامسًا: 

(، من خالل االعتماد 31/3/2022( إلى )2/1/2020)تمثلت الحدود الزمانية بالمدة من الحدود الزمانية: 

على أسعار اإلغالق اليومية وبعض مؤشرات التداول اليومية بواقع أربع مشاهدات أسبوعية، تتفاوت بين 

 الشركات عينة الدراسة.

تمثلت الحدود المكانية بعينة من شركات القطاعين المصرفي والصناعي المدرجة في  الحدود المكانية:

 سوق العراق لألوراق المالية.

 Society and sample of the study مجتمع وعينة الدراسةسادسًا: 

اقتصرت عينة ، فيما العراق لألوراق الماليةبالقطاعين المصرفي والصناعي في سوق تمثل مجتمع الدراسة 

من  صناعية للمدة ( شركات4( مصارف و )4)( شركات مدرجة توزعت بين 8الدراسة على )

 :اآلتية، إذ جاء اختيار عينة الدراسة وفقًا لألسباب بشكل يومي( 31/3/2022( إلى )2/1/2020)

 ة في سوق العراق لألوراق المالية.يعد القطاعان المصرفي والصناعي أكبر القطاعات المتداول 

  خالل وعدم االنقطاع عن التداول توفر البيانات تداواًل في كل قطاع لاختيار الشركات األربعة األكثر

 فترة الدراسة.

 .عدم تغير نشاط الشركات المختارة خالل فترة الدراسة 

 .عدم تعرض الشركات المختارة لعملية االندماج خالل فترة الدراسة 

 

 

 



 
 

  
 

الدراسات السابقةبعض منهجية الدراسة و  الفصل األول  

6 

 Methods of the studyأساليب الدراسة : سادسًا

بوصفها نموذجًا مطورًا من الشبكات العصبية شبكة الذاكرة الطويلة تمثل أسلوب الدراسة باستخدام 

لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية،  اليومية للتنبؤ بأسعار اإلغالق االصطناعية

ليليًا مزدوجًا للمقارنة بين نموذجين لشبكة الذاكرة الطويلة، يعتمد األول على تح منهجًاواعتمدت الدراسة 

وفق  سلسلة أسعار اإلغالق( يتمثل بUnivariate Model) يدعى بالنموذج أحادي المتغير متغير أحادي

 يدعى بالنموذج المتعدد المتغيرات منهج االنحدار الذاتي، فيما يعتمد الثاني على عدة متغيرات

(Multivariate Modelي )يتم ترشيح النموذج األكثر داول اليومية الخاصة بالسهم، إذ تمثل بمؤشرات الت

الخطأ مربعات دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق وفقًا لنتائج مقاييس األداء المعتمدة في الدراسة والمتمثلة بمتوسط 

(MSE ،)مربعات الخطأجذر متوسط و (RMSE،) ،ومعامل  اللذين ُيعتمد عليهما في قياس خطأ النموذج

الذي ُيعتمد عليه في قياس درجة االرتباط بين القيم الحقيقية لسعر اإلغالق والقيم المتنبأ بها.  (Rاالرتباط )

، الذي ُيعتمد عليه في وصف وتحليل البيانات SPSS v26 اإلحصائي برنامجالاعتمدت الدراسة على كما 

لجمع وتهيئة وإجراء العمليات الحسابية على البيانات  الذي ُيعتمد عليه Excelستعانة ببرنامج اال تفيما تم

 Google Colab، وقد جرى تنفيذ شبكة الذاكرة الطويلة على منصة العمليةفي مراحل عديدة من الدراسة 

، Kerasمثلة بكل من بواسطة مجموعة من التبعيات والمكتبات التابعة للغة، والمت Pythonباستخدام لغة 

Tensorflow ،Pandas ،Numpy ،Scikit-learn. 
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 المبحث الثاني: بعض الدراسات السابقة

يستعرض هذا المبحث أهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية بهدف تحليلها ومعرفة 

 مدى االستفادة منها، والختالف بيئة الدراسات فقد صنفت إلى دراسات عراقية، عربية، أجنبية. 

 أواًل: الدراسات العراقية

 (2016رشيد ) -1

 عنوان الدراسة
مؤشر سوق العراق السالسل الزمنية وتقنيات الشبكات العصبية للتنبؤ بمقارنة بين نماذج 

 لألوراق المالية.

 هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التحقق من قدرة نماذج السالسل الزمنية وتقنيات الشبكات العصبية على 

 ة.التنبؤ بمؤشر سوق العراق لألوراق المالية، والمقارنة بينهما على أساس الدقة والكفاء

 مجتمع وعينة الدراسة
لى سعر اإلغالق تمثل مجتمع الدراسة بسوق العراق لألوراق المالية، فيما اقتصرت العينة ع

 .(30/11/2014( إلى )5/1/2010سنوات من ) لمؤشر السوق لخمس

 الدراسة أسلوب

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، إذ تم التنبؤ بمؤشر السوق باستخدام 

النماذج اإلحصائية والشبكات العصبية بشكل منفرد، وجرى تنفيذ الشبكات العصبية 

 (.#Cاالصطناعية بواسطة لغة )

 أهم النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن الشبكات العصبية أكثر دقة في التعامل مع البيانات الالخطية 

 مقارنة بالنماذج األخرى.

 

 (2020محمد، أحمد ) -2

 عنوان الدراسة
استعمال الخوارزمية الجينية لتدريب الشبكة العصبية االصطناعية لغرض التنبؤ بأسعار 

 اإلغالق اليومية لمصرف بغداد في سوق العراق لألوراق المالية.

 هدف الدراسة
تهدف الدراسة الى تحديد أنماط البيانات األكثر فاعلية للتنبؤ بأسعار اإلغالق لسهم مصرف 

 الشبكات العصبية التي جرى تدريبها باستخدام الخوارزمية الجينية.بغداد من خالل 

 مجتمع وعينة الدراسة
العراق لألوراق المالية، فيما  بقطاع المصارف المدرجة في سوقتمثل مجتمع الدراسة 

 .2019الى  2009من  للفترةكانت عينة الدراسة أسعار اإلغالق اليومية لمصرف بغداد 

 الدراسة أسلوب
 أسلوبالشبكات العصبية االصطناعية ك وقد استخدمت المنهج التحليلي، اعتمدت الدراسة

 من خالل تعديل األوزان. العصبية للتنبؤ فيما ُاستخدمت الخوارزمية الجينية لتدريب الشبكة

 أهم النتائج

توصلت واستنتجت الدراسة قدرة الخوارزمية الجينية على التعامل مع الشبكات العصبية، 

التدريب وإعادة الهيكلة في الشبكة العصبية الى نموذج تنبؤي فعال  عمليات بعد سلسلة من

( المستخدمة AIC, BIC, SBCمن خالل مقارنته بالنماذج األخرى بواسطة مقاييس )

 في الدراسة.
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 (2021عدنان ) -3

 عنوان الدراسة
 نظريتي إطار في األسهم عوائد لتقدير دالة المخاطرة من المستثمر موقف تحليل

 االصطناعية. العصبية والشبكات التقريبية المجموعات

 هدف الدراسة
يتمحور هدف الدراسة على إيجاد النموذج األكثر دقة للتنبؤ بعوائد األسهم من خالل المقارنة 

 ي المجموعات التقديرية والشبكات العصبية االصطناعية.أسلوببين 

 مجتمع وعينة الدراسة

( 38الدراسة بسوق العراق لألوراق المالية، فيما اقتصرت عينة البحث على )تمثل مجتمع 

شركة مدرجة تم اختيارها بعد استبعاد الشركات المنقطعة عن التداول والتي تتضمن بيانات 

 2019إلى كانون األول  2010( لمدة البحث الممتدة من كانون الثاني %20مفقودة بنسبة )

 ( شهرُا.120بواقع )

 الدراسة أسلوب

اعتمدت الدراسة منهج البحث االستكشافي المقارن في اختبار صالحية استخدام نماذج 

المجموعات التقريبية مقابل  أسلوبالتحليل الكمي للتنبؤ بعوائد األسهم وتحديد أرجحية 

 تقنية الشبكات العصبية االصطناعية.

 أهم النتائج

اعية ضعيفة الداللة اإلحصائية في تعلم توصلت الدراسة إلى أن الشبكات العصبية االصطن

أنماط البيانات لعوائد األسهم فيما وجدت الدراسة أن نموذج تقنية المجموعات التقريبية 

 كان ذو داللة إحصائية قوية في التنبؤ بعوائد األسهم عينة الدراسة.

 ثانيًا: الدراسات العربية

 (2018درويش ) -1

 عنوان الدراسة
بمؤشر بورصة فلسطين باستخدام نموذج الشبكات العصبية االصطناعية فعالية التنبؤ 

 نحدار الذاتي.مقارنة بنموذج اال

 هدف الدراسة
إيجاد النموذج األكثر نجاعة في التنبؤ بمؤشر القدس  تهدف الدراسة بشكٍل أساس الى

 المقارنة بين نموذج االنحدار الذاتي والشبكات العصبية. للبورصة الفلسطينية من خالل

 مجتمع وعينة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة بسوق فلسطين لألوراق المالية، فيما اقتصرت العينة على أسعار 

( 1986بلغت ) إذ 31/1/2018 الى 3/1/2010 منللفترة  اإلغالق اليومية لمؤشر القدس

 مشاهدة.

 الدراسة أسلوب

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف دراسة المتغيرات التي تؤثر بمؤشر 

االنحدار الذاتي والشبكات  أسلوبسوق فلسطين لألوراق المالية، وقد استخدمت الدراسة 

، Eviews 9رامج ب وقد جرى تنفيذ الدراسة التطبيقية بواسطة ،العصبية في عملية التنبؤ

SPSS  وAlyuda neurointelligence 

 أهم النتائج

االنحدار الذاتي في التنبؤ بمؤشر  أسلوب علىالدراسة تفوق الشبكات العصبية استنتجت 

 أسلوبكانت نتائج الشبكات العصبية أكثر دقة وبمعدل خطأ أقل مقارنة ب إذ، سوق فلسطين

 االنحدار الذاتي.
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 (2020حاووط، نائب ) -2

 عنوان الدراسة
المؤشرات الفنية والشبكات العصبونية للتنبؤ بحركة أسعار األسهم دراسة تطبيقية استخدام 

 على بورصة عمان.

 هدف الدراسة

اكتشاف األنماط  على شبكة عصبية قادر نموذج هدف الدراسة في محاولة بناء يكمن

االستفادة من بغرض  بالقيم المستقبلية لهاالتنبؤ المخفية في البيانات التاريخية لألسعار و

 ذلك في دعم قرارات االستثمار في األسواق المالية.

 مجتمع وعينة الدراسة

عمان لألوراق المالية، فيما كانت  بجميع الشركات المدرجة في سوقتمثل مجتمع الدراسة 

عينة الدراسة بمجموعة البيانات التاريخية الخاصة بالبنك األردني اإلسالمي للفترة من 

 .2018الى  2017

 الدراسة أسلوب

الشبكات العصبية من نوع  أسلوباستخدمت  إذالدراسة على المنهج التحليلي، اعتمدت 

(MLP( باستعمال أداة )WEKA وقد تم ،) اختبار دقة النموذج من خالل بعض المقاييس

 (.ROC Area( و )Kappa) كل من اإلحصائية وهي

 أهم النتائج
( في توقع أسعار األسهم وبالتالي MLPاستنتجت الدراسة كفاءة نموذج الشبكات العصبية )

 إمكانية االعتماد على تلك النتائج في دعم القرارات االستثمارية.

 

 (2020الحميد ) -3

 عنوان الدراسة

شر السوق المالي باستخدام النماذج القياسية والشبكات ؤالكفاءة السعرية والتنبؤ بم

العصبونية االصطناعية دراسة مقارنة بين سوق دمشق لألوراق المالية وبعض أسواق 

 المال العربية.

 هدف الدراسة

لألوراق المالية  يتلخص هدف الدراسة في محاولة إيجاد نموذج للتنبؤ بمؤشر سوق دمشق

ومؤشرات األسواق العربية لتقييم الكفاء السعرية لهذه األسواق من خالل المقارنة بين عدة 

 أساليب، هي النماذج القياسية والنماذج الهجينة والشبكات العصبية االصطناعية.

 مجتمع وعينة الدراسة

بأسعار اإلغالق   الدراسة فتمثلتباألسواق المالية العربية، أما عينة مجتمع الدراسة  يتمثل

عربية باإلضافة لسوق دمشق لألوراق المالية، وهي كل من )سوق مسقط،  أسواق لسبعة

بورصة بيروت، بورصة االوراق المالية التونسية، بورصة عمان، سوق دبي، بورصة 

( 1250بواقع ) 1/1/2020الى  1/1/2015البحرين، سوق األسهم السعودي(، للفترة من 

 هدة.مشا

 الدراسة أسلوب

، الذي استخدم في تحليل كفاءة أسواق المال التحليلي اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

، ARIMAاعتمدت الدراسة التطبيقية على النماذج القياسية ) كماوجمع البيانات، 

GARCH الشبكات العصبية(، وقد جرى استخدام برامج ،Eviews 9  وMatlab  لتنفيذ

 الدراسة.
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 أهم النتائج

( كان األفضل GARCH-ARIMA-ANNتوصلت الدراسة الى أن النموذج الهجين )

في التنبؤ بمؤشرات جميع األسواق المدروسة بالمقارنة مع نتائج النماذج بشكٍل منفرد، 

واستنتجت الدراسة بأن الشبكات العصبية تتفوق على النماذج القياسية في قدرتها على 

 التنبؤ.

 الدراسات األجنبيةثالثًا: 

1- Patel & Yalamalle (2014) 

 عنوان الدراسة
Stock Price Prediction Using Artificial Neural Network. 

 )التنبؤ بأسعار األسهم باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية(.

 هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى استخدام تقنية الشبكات العصبية للتنبؤ بأسعار أسهم بعض الشركات 

سوق الهند لألوراق المالية للمساعدة في اتخاذ قرارات في  LIX15المدرجة في مؤشر 

 االستثمار باألسهم.

 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة بسوق الهند لألوراق المالية، فيما تقتصر العينة على الشركات 

، إذ تم استخدام البيانات التاريخية المنشورة للفترة من LIX15المدرجة في مؤشر 

 ( شهرًا.36( وبواقع )1/1/2014( إلى )1/1/2011)

 الدراسة أسلوب

الشبكات العصبية االصطناعية باستخدام  التحليلي، وجرى تنفيذ سلوباعتمدت الدراسة األ

( وجرى MLP، إذ تم استخدام الشبكة العصبية متعددة الطبقات )(MATLABبرنامج )

 تدريبها باستخدام عدة خوارزميات للوصول إلى الدقة المطلوبة.

 أهم النتائج
 في توقع أسعار األسهم بمعدل خطأ صغير تت النتائج التجريبية دقة النماذج المستخدمةأثب

 (.MSE, MADعند تقييمها بواسطة مقاييس )

 

2- Gao (2016) 

 عنوان الدراسة
Stock market forecasting using recurrent neural network. 

 )التنبؤ بسوق األسهم باستخدام الشبكات العصبية المتكررة(.

 هدف الدراسة

( في التنبؤ بسوق LSTMمن أداء شبكة الذاكرة الطويلة )تهدف الدراسة إلى التحقق 

األسهم بغرض استخدام التنبؤات في تكوين محفظة مالية وتقييم عائدها بالمقارنة بين 

 األسعار المتوقعة واألسعار الفعلية.

 مجتمع وعينة الدراسة

أسهم ستة يتمثل مجتمع الدراسة بالقطاع الصناعي األمريكي، فيما تقتصر العينة على 

شركات صناعية، وكانت البيانات التاريخية مؤلفة من المؤشرات المنشورة لكل ساعة 

 3703( بواقع AM 16:00 5/11/2015( إلى ) AM 7/8/20139:00للفترة من )

 مشاهدة.
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 الدراسة أسلوب
الوصفي التحليلي في الدراسة، وجرى تنفيذ شبكة الذاكرة الطويلة  سلوبتم االعتماد على األ

 (.Matlabباستخدام برنامج )

 أهم النتائج
أظهرت النتائج التجريبية أن النماذج الستة قد حققت دقة متوسطة في نمذجة البيانات 

 التاريخية للعينة المختارة.

 أهم التوصيات
الشبكة العصبية المتكررة للحصول على دقة  أوصى الباحث باستخدام معماريات أخرى من

 أفضل في التنبؤ بأسعار األسهم.

 

3- Hossain et al (2018) 

 عنوان الدراسة
Hybrid Deep Learning Model for Stock Price Prediction. 

 )نموذج هجين من التعلم العميق للتنبؤ بأسعار األسهم(.

 هدف الدراسة
هو محاولة بناء نموذج هجين من الشبكات العصبية المتكررة إن الهدف األساس للدراسة 

 يعتمد على خوارزميات التعلم العميق للتنبؤ بأسعار األسهم.

 مجتمع وعينة الدراسة
، إذ اعتمدت الدراسة على البيانات S&P500يتمثل مجتمع وعينة الدراسة بمؤشر 

 سنة. 66( بواقع 2016( إلى )1950التاريخية للمؤشر للفترة من )

 الدراسة أسلوب
استخدمت الدراسة نموذج هجين من الشبكات العصبية المتكررة بدمج شبكة الوحدة 

 التكرارية المبوبة وشبكة الذاكرة الطويلة، واعتمدت الدراسة األسلوب التحليلي.

 أهم النتائج
 أفضت النتائج إلى اثبات دقة عالية للنموذج الهجين وبهامش خطأ ضئيل بالمقارنة مع

 نموذجي الشبكتين كٍل بشكل منفصل وعلى مجموعة البيانات نفسها.

 

4- Vijh et al (2020) 

 عنوان الدراسة

Stock Closing Price Prediction using Machine Learning 

Techniques. 

 )التنبؤ بأسعار إغالق األسهم باستخدام تقنيات التعلم اآللي(.

 هدف الدراسة

غالق في اليوم محاولة إيجاد النموذج األمثل للتنبؤ بأسعار اال يتلخص هدف الدراسة في

شركات تنتمي لقطاعات تشغيل مختلفة من خالل المقارنة بين إثنين من  التالي ألسهم خمس

 تقنيات التعلم اآللي.

 مجتمع وعينة الدراسة

شركات  ي، فيما تتمثل عينة الدراسة بخمسيتمثل مجتمع الدراسة بالقطاع الصناعي األمريك

( إلى 4/5/2009في قطاعات صناعية مختلفة، إذ كانت البيانات التاريخية للعينة من )

 سنوات وبمعدل يومي. ( بواقع عشر4/5/2019)

 الدراسة أسلوب
استخدمت الدراسة تقنية الشبكات العصبية وتقنية الغابات العشوائية للتنبؤ بسعر اإلغالق 

 األسلوب التحليل للمقارنة بين التقنيتين.لليوم التالي، إذ اعتمدت على 
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 أهم النتائج
في التنبؤ بأسعار اإلغالق، ومع ذلك فقد أوضحت  الدراسة أن كال النموذجين فعاالن أثبتت

 نتائج المقارنة تفوق نموذج الشبكات العصبية االصطناعية على نموذج الغابات العشوائية.

 

5- Suellen et al (2020) 

 الدراسةعنوان 

Comparing artificial neural network architectures for Brazilian 

stock market prediction. 

 الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ بسوق البرازيل لألوراق المالية(. بنى)مقارنة 

 هدف الدراسة
العصبية للتنبؤ تهدف هذه الدراسة بشكل أساس الى مقارنة أداء خمسة أنواع  من الشبكات 

 بأسعار األسهم الست األكثر تداواًل في سوق البرازيل لألوراق المالية.

 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في سوق البرازيل لألوراق المالية، أما عينة الدراسة فهي أسعار 

 ,ISHARES BOVAاإلغالق السابقة للشركات الست األكثر تداواًل وهي كل من )

ITAÚ UNIBANCO, PETROBRÁS, VALE, B3, BRADESCO ،)

 .2020الى نيسان/ 2019للفترة من اذار/

 الدراسة أسلوب

تضمنت  إذبين أنواع الشبكات العصبية المستخدمة،  ًامقارن منهجًا تحلياًلتعتمد الدراسة 

-ELMAN, JORDAN, MLPالدراسة خمسة أنواع من الشبكات العصبية هي )

TANG, MLR, RBF ) جرى استخدامها بغرض التوصل الى أفضل نتيجة تقترب من

 القيم الفعلية.

 أهم النتائج

أظهرت الدراسة أن جميع أنواع الشبكات العصبية الخمس المستخدمة قد استطاعت أن 

تحقق نتائج مالئمة وتنبؤات معقولة لجميع السالسل الزمنية المدروسة، باستثناء شبكة 

RBF بولة.التي لم توفر نتائج مق 

 

6- Chandrika, Srinivasan (2021) 

 عنوان الدراسة

Predicting Stock Market Movements Using Artificial Neural 

Networks. 

 )التنبؤ بحركة سوق األوراق المالية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية(.

 هدف الدراسة
( للشبكة العصبية Deep learningتهدف هذه الدراسة الى تطبيق تقنية التعلم العميق )

 االصطناعية في مجال التنبؤ بمؤشرات األسواق المالية.

 مجتمع وعينة الدراسة

تتكون عينة الدراسة من أسعار االفتتاح، أسعار اإلغالق، أعلى سعر، أدنى سعر، والحجم 

 NIFTY 50, S&Pلمجموعة من مؤشرات األسواق المالية العالمية والتي تضمنت )

500, NYSE Index, Korean Stock Index, Dow Jones Index and 

Shanghai Stock Index( بواقع )الى  2015( مشاهدة للفترة من كانون الثاني/1324

 .2020أيار/
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 الدراسة أسلوب

تقنية التعلم العميق للشبكات العصبية، المنهج التحليلي، وجرى استخدام  اعتمدت الدراسة

 ة(، وقد استخدمت ثالثRNN ،ANNلشبكات العصبية هما )استخدمت نوعين من اإذ 

 (.Precision  ،Recall ،F1 scoreمقاييس لتقييم أداء الشبكات العصبية هي )

 أهم النتائج

استنتجت الدراسة أن الشبكات العصبية االصطناعية قادرة على التعامل مع األحداث 

وأن الدراسة أجريت في  ال سيماالعوامل غير المتوقعة في البيانات على المدى القصير و

 ظل جائحة كورونا.
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 رابعًا: مناقشة الدراسات السابقة

قسمين، األول يستعرض  علىلقوة فيها تم تقسيم هذا الجزء بغرض تحليل الدراسات السابقة ومعرفة نقاط ا

 .من الدراسات السابقة، فيما يستعرض الثاني ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة االستفادةمدى 

 فادة من الدراسات السابقةستاال جاالتم -1

 أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بجوانب عدة يمكن تلخيصها في اآلتي:

 مجال االستفادة أسم الدراسة ت

 (2016رشيد ) 1

بشكل كبير في الفهم العميق آللية الشبكات العصبية واستخدامها في مجال أفادت الدراسة 

التنبؤ بالسالسل الزمنية، فضاًل عن مساهمتها في رفد البحث بالعديد من المعلومات 

 النظرية.

2 
محمد و أحمد 

(2020) 

أسهمت الدراسة في التعرف على الجانب الرياضي والمنطقي للشبكات العصبية، كما 

بعض األساليب الجديدة في تدريب الشبكات العصبية ومعرفة مكامن الضعف في أوضحت 

 تطبيقها.

 (2021عدنان ) 3

أفاضت الدراسة بالعديد من المعلومات عن الشبكات العصبية مما أثرى الجانب النظري 

للبحث، باإلضافة إلى ذلك، فإن ضعف نموذج الشبكة العصبية المستخدم في الدراسة للتنبؤ 

 بعوائد األسهم شكل دافعًا للبحث في اثبات العكس.

 (2018درويش ) 4
الدراسة في التعرف على بعض أنواع الشبكات العصبية ومميزاتها، إضافة إلى  أسهمت

 مساهمتها في التعرف على الخطوات المنطقية لتنفيذ الشبكات العصبية ومتطلباتها.

5 
حاووط و نائب 

(2020) 

بعض المصادر العلمية المهمة في مجال التنقيب عن البيانات أرشدت  الباحث إلى 

 ومعالجتها بأساليب التعلم اآللي والشبكات العصبية.

 (2020الحميد ) 6

عززت المعرفة النظرية باألسواق المالية وأساليب التنبؤ، كما ساهمت في تعميق المعرفة 

بالشبكات العصبية وما يميزها عن غيرها من األساليب المستخدمة في بناء النماذج 

 التنبؤية.

7 

Patel & 

Yalamalle 

(2014) 

هم، كما ارشدت أوضحت بدقة كيفية استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ بأسعار األس

 الباحث إلى التعرف على بعض البرامج المستخدمة في تنفيذ الشبكات العصبية.

8 Gao (2016) 

في التعرف على هياكل  ال سيماأثرت البحث بالعديد من المعلومات في الجانب العملي 

الشبكات التكرارية وآلية تطبيقها على السالسل الزمنية، إضافة إلى مساهمتها في بعض 

 الجوانب النظرية للبحث.
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9 
Hossain et al 

(2018) 

( رياضيًا وعمليًا وكيفية LSTMأفادت الدراسة بالتعرف على شبكة الذاكرة الطويلة )

 األسهم، كما أوضحت بعض المعلومات عن التعلم العميق.استخدامها في التنبؤ بأسعار 

10 
Vijh et al 

(2020) 

بلورت أهمية الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ بأسعار األسهم، كما ساعدت في 

تصميم الخطوات العملية للجانب التطبيقي، كما اغنت البحث بعدد من المصادر العلمية 

 المهمة.

11 
  De Pauli et al 

(2020) 

ساهمت الدراسة في معرفة األنواع المختلفة من الشبكات العصبية ومدى االختالف بيها 

من حيث الهيكلية واألداء، إلى جانب إفادتها في االطالع على بعض الجوانب الرياضية 

 للشبكات العصبية.

12 

Chandrika & 

Srinivasan 

(2021) 

في مجال التعلم العميق وخوارزميات الشبكات العصبية، قدمت الدراسة معلومات مهمة 

اضافة الى التعرف على بعض أساليب التعلم اآللي وما يميزها عن الشبكات العصبية في 

 التنبؤ باألسواق المالية.

 ما يميز هذه الدراسة -2

 تميزت الدراسة عن الدراسات السابقة بعدة مميزات يمكن تلخيصها في اآلتي:

لحالية من أولى الدراسات على مستوى العراق في استخدام الشبكات العصبية االصطناعية تعد الدراسة ا (أ

واألولى في استخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة األكثر حداثة للتنبؤ بأسعار األسهم في سوق العراق 

 .لألوراق المالية

الهاتف المحمول يخدم قدمت الدراسة تطبيقًا عمليًا يمكن تحويله إلى برنامج على الحاسوب أو  (ب

المستثمرين، والمحللين الماليين بصورة سريعة ومباشرة ويقلل من الجهد المبذول والتكلفة المطلوبة 

 للتنبؤ بأسعار األسهم.

( وتنبأت بأسعار 13/3/2022( إلى )2/1/2020غطت الدراسة فترة طويلة امتدت ألكثر من سنتين من ) (ت

 اسة بشكل لم تقدمه الدراسات السابقة.األسهم لعشرة أيام تالية لفترة الدر
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 سهممفهوم األالمبحث األول: 

 

 What is the stockاألسهم ماهية أواًل: 

أن المصطلح مشتق في األساس من  إذُيشير مصطلح "السهم" لغويًا إلى الحصة أو النصيب،  

المصدر "مساهمة" ويعني ذلك االشتراك في ملكية شيٍء ما، وقد ارتبطت المساهمة منذ القدم باألعمال 

ال يمكن أن نحدد بدقة تاريخ ظهور المساهمة بالنظر لتوغلها في الممارسات البشرية تاريخًا،  إذالتجارية 

رأس  اجة إلى مشاركة اآلخرين في التجارة واألعمال نتيجة لضآلةفقد وجد اإلنسان منذ زمٍن بعيد أنه بح

بة في التطور، إال أن األسهم بشكلها الحديث ظهرت بظهور شركات المساهمة غرالمال واشتداد المنافسة وال

يذكر الباحثون أن أولى عمليات تبادل الحصص حصلت في القرن الثالث عشر وتحديدًا في عام  إذالعامة 

(، وتختص .Societe de Moulins de Bazacle Coمدينة تولوز الفرنسية لشركة تدعى )م في 1250

ال وعرضها على المستثمرين مقابل من رأس الم قامت بطرح حصص إذهذه الشركة بطحن الحبوب، 

 (.7: 2021)بشارات، مستندات تثبت ملكيتهم ليحصل كل مستثمر على نصيبه من األرباح كل سنة 

األسهم من أهم األوراق المالية في شركات المساهمة لما تمثله من حق في رأس المال تلك  وُتعد 

بعدة  الشركات، وتعطي للمستثمر العديد من االمتيازات وتفرض عليه بعضًا من االلتزامات، وتتمتع األسهم

سؤولية بمقدار قيمة السهم للتداول وعدم إمكانية تجزئتها وتساوي قيمتها اإلسمية وتحديد الم قابليتهامميزات ك

(، وعلى هذا األساس فقد عرفت األسهم بعدة تعاريف تختلف فيما 43: 2018في رأس المال )الجريش، 

بينها بحسب الخصائص واألنواع المختلفة من األسهم وتبعًا للزاوية التي يراها الباحثون، لكنها إجمااًل تدور 

 :أتيًى واحد، ومن تلك التعاريف ما يحول معن

  ،( بأنها إحدى الوسائل الرئيسة للتمويل طويل األجل خاصة عند تأسيس 10: 2010عرفتها )سمية

 .في رأسمال الشركة المصدرة لها يثبت فيها حصة مالكها وثائقعبارة عن  هيالشركة و

  وعرفها(Magginson et al, 2010: 197)  المشروع أو الشركة، رأسمال  تمثل حصة في وثائقبأنها

السهم الواحد حصة واحدة في مجموع رأس المال، ويحصل حامله على عدة حقوق منها الحصول  إذ ُيعد

 .في الجمعية العمومية للمساهمين على مقسومات األرباح، واختيار مجلس اإلدارة للشركة، والتصويت

  ،شركات رأسمال  ( بأنها "عبارة عن مستند يمثل حصة المساهم في482: 2013كما عرفها )الرشود

 األموال أو شركات المساهمة العامة".

األسهم بشكل عام على أنها إحدى األدوات المالية  ُيعرف الباحثومن خالل التعاريف السابقة 

المشروع رأسمال  الرئيسة للتمويل واالستثمار، وهي عبارة عن مستندات أو وثائق تمثل حصة المالك في
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تلجأ إليها الشركات للحصول على التمويل طويل األجل عند بدأ التأسيس أو عند الحاجة إلى  إذأو الشركة، 

 .توسيع رأس المال

 Types of Stocksثانيًا: أنواع األسهم 

تحتوي بيئة األسواق المالية اليوم على العديد من أنواع األسهم ظهرت نتيجة لالبتكارات المالية  

المخاطر الرأسمالية وزيادة العمليات االستثمارية، وقد اختلف الباحثون في  الحديثة في محاولة للتحوط ضد

حصر وتصنيف األسهم باختالف الرؤى التنظيرية لألدبيات المالية والتطور المستمر في األسواق المالية، 

لحقيقة ال فضاًل عن اختالف القوانين المنظمة لعمل األسواق المالية وأدواتها من بلد إلى آخر، فالسهم في ا

يعدو كونه حق ملكية تنظمه بنود العقد المكتتب فيه، وإذا ما استندنا إلى هذا األساس، يمكن تصنيف األسهم 

صنف إلى أسهم إسمية، ُت ،الشكلية الناحيةإلى األسهم من  كان النظرفإذا إلى أصناف متعددة تبعًا لعدة نواٍح، 

صنف إلى أسهم عينية، فُت ،الحصة المدفوعة ناحيةسهم من النظر إلى األ عندألمر، و وأسهم لحاملها، وأسهم

كما صنف إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، حقوق المساهمين فُت ناحيةمن  وقد ُينظر إلى األسهموأسهم نقدية، 

(، 42: 2012صنف إلى أسهم تمتع وأسهم رأس المال )بغدادي، إلى األسهم من زاوية االستهالك فُت قد ُينظر

 توضيح تلك النواحي وفقًا للتصنيفات اآلتية:ويمكن 

 الناحية الشكليةالتصنيف من  -1

 Registered Stocksأ( األسهم اإلسمية 

لذا ، رتهالسهم وسجالت الشركة التي أصد سم مالك السهم في هذا النوع من األسهم في شهادةاقيد ُي 

وُيعد د المالك الجديد في سجالت الشركة ذاتها، فإن انتقال السهم وتداوله في سوق األوراق المالية يستلزم قي

: 2007أو سرقتها )موسى، أكثر أمانًا من األسهم لحاملها في حالة فقدان شهادة السهم  هذا النوع من األسهم

، إال أن عملية تداول هذا النوع من األسهم تمر بإجراءات كثيرة لتحويل الملكية قد تأخذ المزيد من (67

 ملية تداوله أكثر تعقيدًا.الوقت مما يجعل ع

 Bearer Stocksب( األسهم لحاملها 

 ال يقيد أسم مالك السهم على شهادة السهم أو في سجالت الشركة إذ على العكس من األسهم اإلسمية، 

على الحق في استالم توزيعات األرباح، ويكون تداول هذا  تكون الحيازة دلياًلو، في هذا النوع من األسهم

 عند يتضح مدى خطورة هذا النوع من األسهم فيهاطريق المناولة من شخص آلخر، و النوع من األسهم عن

، إال أن ما يميز عميلة التداول في هذا النوع من األسهم (Coyle, 2002: 18رقة شهادة السهم أو فقدانها )س

 عة وانسيابية، بالتالي ارتفاع سيولة هذا النوع من األسهم مقارنة باألسهم األسمية.كونها أكثر سر
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  Endorsed Stocksج( األسهم ألمر )اإلذنية(

يدون أسم المالك  إذيجمع هذا النوع من األسهم بين خصائص األسهم اإلسمية واألسهم لحاملها،    

لك سم المااها بطريقة "التظهير"، أي بتدوين كن تداوليمكما األول على شهادة السهم وفي سجالت الشركة، 

تكون الشركة ملزمة قانونًا تجاه المالك األخير في تسلسل التظهيرات والجديد على ظهر شهادة السهم، 

أن تكون هذه األسهم كاملة الوفاء، أي على المستثمر أن يدفع  الغالب(، ويشترط في 57: 2015)صادق، 

قيمة السهم األسمية بالكامل، وذلك ألن الشركة ال يمكنها أن تتعقب عمليات التداول وبالتالي يصعب عليها 

 (.93: 2017التعرف على مالك السهم األخير )الحسناوي، 

 الحصة المدفوعة ناحيةالتصنيف من  -2

 Vendor Stocksنية أ( األسهم العي

الشركة المصدرة، أي ُيدفع مقابلها أصواًل رأسمال  يمثل هذا النوع من األسهم حصصًا عينية في 

تتجلى بوضوح عند عينية كالعقارات واألوراق المالية األخرى، وتنطوي هذه األسهم على مخاطرة كبيرة 

ركة والمساهمين اآلخرين فضاًل عن الش معه يعرض بشكلبأكثر من قيمتها الحقيقية  هذه الحصص تقييم

الدائنين إلى مخاطر جسيمة، لذلك تحظر بعض التشريعات إصدار مثل هذه األسهم قبل عامين من تأسيس 

للشركة  سهم أن ينص عليها القانون األساسيشترط القانون اإلنجليزي إلصدار هذه األ فيماالشركة، 

 (.269: 1996)رضوان، 

 Cash Stocksب( األسهم النقدية 

عند بدأ التأسيس والحاجة  ال سيماُيعد هذا النوع من األسهم الركيزة األساسية في رأس مال الشركات  

إلى التمويل طويل األجل، إذ ُيمثل هذا النوع حصصًا نقدية في رأس مال الشركة المصدرة، يقوم المساهم 

بدفع قيمتها نقدًا عند االكتتاب، وتحظر بعض التشريعات في بلدان عدة تداول هذا النوع من األسهم قبل 

 (.15: 2014)عنكوش، مرور مدة معينة على تأسيس الشركة 

 استهالك رأس المال ناحيةالتصنيف من  -3

 Redeemable Stocksأ( أسهم التمتع 

 بعمليةاألصل في هذا النوع  إذ يتمثلمن األنواع األخرى،  ن غيرهع يختلف هذا النوع من األسهم 

استرداد قيمة السهم في تأريخ محدد مقابل استهالك الشركة لقيمته في رأس المال، وتختلف التشريعات 

يجعل لحامل سهم التمتع الحق في الحصول على  أغلبهاالقانونية بين البلدان في حقوق أسهم التمتع، إال أن 

ال يمكنه التصويت أو الحصول  توزيعات األرباح والحضور في جلسات الجمعية العمومية للشركة، إال أنه

على القيمة المتبقية من موجودات الشركة عند التصفية، وتلجأ الشركات إلصدار هذا النوع من األسهم 
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 ,Ferran and Chan) فضالً عما تتمتع به تلك األسهم من جذب للمستثمرينلحاجتها للتمويل قصير األجل 

2014: 156.) 

 Capital Stocksب( أسهم رأس المال 

أسهم رأس  يطلق على األسهم التي قام بدفع قيمتها المساهمون بأنفسهم بأسهم رأس المال، إذ ُتعد 

استرداد كما ال يمكن للمساهم كونها ال ُتستهلك خالل حياة الشركة لفي جميع أنواع األسهم  األساسالمال 

يمكن استعادة جزء من قيمة  إذ الشركة تموجوداإال عند التصفية وبيع  قيمتها كما هو الحال في أسهم التمتع

، وقد أطلق مصطلح أسهم رأس (40: 2012)السعد،  األسهم بعد تسديد االلتزامات وحقوق حملة السندات

إحدى حقوق الملكية في رأس  فوعة بها عن األموال المقترضة إذ ُتعدالمال في الواقع لتمييز األموال المد

 .مال الشركات

 حقوق المساهمين ناحيةالتصنيف من  -4

 Common Stocksأ( األسهم العادية 

الشركة رأسمال  تتمثل بمستند ملكية لحامله في إذعد األسهم العادية أشهر أنواع األسهم وأقدمها، ُت 

على حقوق خاصة أو  اأو مالكه ابفئات متساوية القيمة، وال يحصل حامله وتصدر تلك األسهمالمصدرة له، 

يع حملة األسهم يتمتعون بالحقوق األساسية كالتصويت في الجمعية العمومية فجم ،امتيازات إضافية

والحصول على مقسوم األرباح، وتنحصر مسؤولية المالك بمقدار قيمة أسهمه إلى مجموع رأس المال، وقد 

يكون للفئة األولى الحصول على عوائد أعلى مقابل التنازل عن حقها في  إذتصدر األسهم بأكثر من فئة 

: 2007)السهالوي،  تصويت، ويكون للفئة الثانية الحق في التصويت مقابل الحصول على عوائد أقلال

 :وتتصف األسهم العادية بالخصائص اآلتية (،28

 التساوي في القيمة 

في مجموعها رأسمال الشركة، إال أن  ُتمثل إذأن تكون األسهم العادية متساوية في القيمة  بمعنى

التساوي في القيمة ال يعني بالضرورة أن تكون األسهم العادية من فئة واحدة، إنما يجب أن تكون جميع 

يشمل التساوي بالحقوق وااللتزامات لجميع المساهمين  كمااألسهم ضمن الفئة الواحد متساوية في القيمة، 

 (.321 :2012الذين يمتلكون األسهم )حسن، 

 القابلية للتداول 

المستثمرين باألسهم مرونة كبيرة من خالل  إذ تمنح قابلية التداولخصائص األسهم،  أهمُتعد من 

قدرتهم على التنازل عن أسهمهم وبيعها إلى اآلخرين بسهولة من خالل اآلليات التي توفرها أسواق رأس 
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المضاربة غير المشروعة عمدت بعض الدول إلى  المال، ونتيجة لهذا المرونة العالية وبغرض منع عمليات

 (.66: 2007وضع قوانين منظمة للتداول )موسى، 

 المسؤولية المحدودة للمساهم 

مقدار ما يملكه من أسهم في بتتحدد المستثمر إن أهم ما يميز شركات المساهمة العامة أن مسؤولية 

يضمن لهم عائدًا بما دد معين من األسهم ما يشجع صغار المستثمرين على االكتتاب بعمرأسمال الشركة 

، إذ يتم توزيع الخسائر على أكبر من االستثمارات ذات الدخل الثابت وبالمقابل يضمن لهم مسؤولية محددة

 (.45: 2018)خشفه،  حملة األسهم عند حدوثها بنسبة أسهمهم إلى رأس مال الشركة

 (93: 2017: )الحسناوي، وكاآلتي ببعض الحقوق وااللتزامات،ويتمتع حامل السهم العادي 

 لحامل السهم العادي الحق في التصويت في الجمعية العمومية واختيار مجلس اإلدارة. (1

 لحامل السهم العادي الحق في الرقابة على أداء الشركة واالطالع على السجالت والقوائم المحاسبية.  (2

 مالم تقرر الشركة توزيعها.ال يمكن لحامل السهم العادي المطالبة بنصيبه من األرباح  (3

ال يمكن لحامل األسهم العادية استرداد قيمة أسهمه من الشركة، لكن يمكنه بيعها في سوق األوراق  (4

 المالية وتحديدًا في السوق الثانوي.

بشأن استرجاع قيمة األسهم العادية في حالة اإلفالس، بل قد ال ُيسترد منها شيء إذا  ليس هنالك ضمان (5

 ق الملكية ال تغطي الديون وااللتزامات المترتبة على الشركة.ما كانت حقو

 Preferred stocksب( األسهم الممتازة 

شركات ال( األسهم الممتازة بأنها أحد أشكال الملكية في Ross et al, 2003: 256ُيعرف ) 

على األرباح  تختلف عن األسهم العادية بتفضيل حاملها على حامل السهم العادي في الحصولوالمساهمة، 

نسبة من بالممتازة  عوائد حملة األسهم تتمثلغالبًا ما ووالحصول على قيمة أسهمه عند تصفية الشركة، 

مجموع األسهم الممتازة، ومقابل ذلك فإن حملة األسهم الممتازة ال يتمتعون بحقوق التصويت في الجمعية 

 العمومية أو المشاركة في القرار اإلداري.

ممتازة عند حاجتها للتمويل دون أن يكون لحامل السهم  كات إلى إصدار أسهملجأ بعض الشرتو

من نسبة األموال  يخفضإصدار األسهم الممتازة  كما يالحظ أنالحق في االشتراك في صنع القرار اإلداري، 

تيح المقترضة مما يزيد من القدرة االئتمانية للشركة، كما تتضمن بعض العقود لألسهم الممتازة مزايا ت

تستدعي الشركة  إذللشركات استدعاءها عند الحاجة، وهذه الميزة مفيدة للشركة عند انخفاض أسعار الفائدة 

(، وتصنف األسهم 29: 2003وتستبدلها بسندات ذات كوبون منخفض )هندي،  سابقًاالمصدرة  األسهم

 (Clarkson et al, 2015: 775الممتازة إلى عدة أنواع، منها: )
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 Cumulative & Non-cumulative Stocksأسهم تراكمية وأسهم غير تراكمية ( 1

موزعة والتي الغير ة بحقهم في الحصول على األرباح األسهم الممتازة التراكمي ويحتفظ حامل

سهم غير التراكمية على األرباح قررت الشركة تدويرها في السنوات الالحقة، بينما ال يحصل أصحاب األ

 موزعة.الغير 

 Participating & Non-Participating Stocksأسهم مشاركة وأسهم غير مشاركة ( 2

أرباح إضافية من القيمة المتبقية لألرباح بعد توزيع  جنيعلى حق  ةسهم المشاركيحصل حامل 

مشاركة على مثل هذا الغير  مقسوم األرباح على أصحاب األسهم العادية، بينما ال يحصل أصحاب األسهم

 ز.االمتيا

 Convertible Stocksأسهم قابلة للتحويل ( 3

يكون لحامل السهم في هذا النوع الحق في تحويله إلى سهم عادي عن طريق الشركة المصدرة 

 نفسها بعد مدة معينة منصوص عليها في عقد االكتتاب.

 Callable Stocksاألسهم القابلة للمناداة ( 4

مرة أخرى  ئهباستدعاء السهم، أي إعادة شرامن األسهم الممتازة  تحتفظ الشركة بحقها في هذا النوع 

من حامله بسعر منصوص عليه في عقد اإلصدار، وتستفيد الشركات من هذه الميزة عند انخفاض أسعار 

األسهم الممتازة )هواري،  إصدار يمكن للشركة طرح سندات بكلفة أقل من تكلفة إذالفائدة على السندات، 

2013 :27.) 

 خصائص األسهم الممتازة التي تميزها عن األسهم العادية، ومنها: (Corelli, 2016: 195) وأوضح

  لألسهم الممتازة األولوية على األسهم العادية في الحصول على األرباح وعند التصفية، وذلك بعد دفع

 حقوق أصحاب السندات وتصفية الديون.

  ،تمتاز بثبات العائد كالسندات إال أن  إذتجمع األسهم الممتازة بين بعض خصائص األسهم والسندات

العوائد ال تطرح من الوعاء الضريبي، وبالمقابل ليس لها تاريخ استحقاق محدد وهذا ما يجعلها تشبه 

 األسهم إال أن حامل األسهم الممتازة ال يحق له التصويت وانتخاب مجلس اإلدارة.

 .أغلب أنواع األسهم الممتازة تكون تراكمية، أي يحتفظ حامل السهم بنصيبه من األرباح غير الموزعة 

  إمكانية تحويل بعض األسهم الممتازة إلى أسهم عادية بعد فترة زمنية، وكذلك يمكن استبدالها بسندات

 وحسب ما ينص عليه عقد االكتتاب.

 االصدار مقارنة باألسهم العادية، لكنها أعلى تكلفة من السندات األسهم الممتازة منخفضة التكلفة في  ُتعد

 والقروض.
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 (1ومما سبق يمكن تصنيف األسهم وفق الشكل )

 

 المصدر: إعداد الباحث(.) (: تصنيف األسهم1الشكل )

ويكون للسهم في العادة ثالث قيم هي: القيمة اإلسمية والقيمة الدفترية فضاًل عن القيمة السوقية، 

 (184-182: 2017: )شاهين، وكاآلتي

  Face Valueالقيمة اإلسمية  -

هي القيمة المنصوص عليها في عقد التأسيس والمثبتة في شهادة السهم عند االكتتاب، وُتعرف نظريًا 

 عندالمؤثرات االقتصادية، بمعنى أن القيمة اإلسمية تمثل قيمة السهم  عند غياببأنها قيمة سهم الشركة 

سعره بالتداول أو حالة الشركة أو ظروف السوق، وعلى الرغم من تحديد القيمة اإلسمية  تأثر عدمافتراض 

 في عقد التأسيس إال أنها قابلة للتخفيض عن طريق ما يسمى باشتقاق األسهم.

 Book Valueالقيمة الدفترية  -

قيمة السهم في سجالت الشركة وبياناتها المالية، ، وهي عبارة عن وتسمى أيضًا بالقيمة المحاسبية

على عدد األسهم  مقسومًاوتتمثل بإجمالي حقوق الملكية مطروحًا منه االلتزامات واألسهم الممتازة 

تحقيق الشركة لألرباح الرأسمالية أو أقل  عندالمصدرة، وقد تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة اإلسمية 

تصنيف األسهم

من ناحية الشكل

أسهم أسمية

أسهم لحاملها

(إذنية)أسهم ألمر 

من ناحية الحصة 
المدفوعة

أسهم عينية

أسهم نقدية

من ناحية استهالك 
رأس المال

أسهم تمتع

أسهم رأس المال

من ناحية حقوق  
المساهمين

أسهم عادية

أسهم ممتازة
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وتحسب القيمة الدفترية كما تحقيق الشركة للخسائر الرأسمالية وزيادة االلتزامات،  ندعمن القيمة اإلسمية 

 (.195: 2009في المعادلة اآلتية: )الشبيب، 

 األسهم الممتازة( / عدد األسهم العادية –القيمة الدفترية = )حقوق الملكية  (1)

 Market Valueالقيمة السوقية  -

تتأثر كثيرًا بالظروف االقتصادية  إذ، ةالسهم في السوق الثانوي بها القيمة التي يباع ويشترى وهي

السائدة )كالرواج والكساد والتضخم( والتقلبات نتيجة العرض والطلب، وقد تختلف القيمة السوقية عن القيمة 

يمكن أن تكون أكبر من القيمة اإلسمية عند زيادة الطلب على السهم وارتفاع سعره في السوق،  إذاإلسمية، 

 انخفاض الطلب على أسهم الشركة وزيادة الخسائر. عندكون أقل من القيمة اإلسمية يمكن أن ت وبالعكس

هرية( والقيمة يرى بعض الباحثين أن هنالك قيمًا أخرى لألسهم تتمثل بالقيمة العادلة )أو الجوكما 

 : أتيالتصفوية، وكما ي

 Fair Valueالقيمة العادلة  -

الحقائق الثابتة بالنسبة للشركة وتشمل  من خاللالقيمة العادلة أو ما تسمى بالقيمة الجوهرية  تظهر

النقدية وخصمها  التدفقات، وتحسب القيمة العادلة للسهم من خالل تقدير وموجوداتها وتوزيعاتها أرباحها

 (.Anjum, 2018: 184بمعدل يتالءم وحجم المخاطر المتوقعة )

 Liquidation Valueالقيمة التصفوية  -

)بيع  القيمة التصفوية إلى سعر السهم عند تصفية الشركة ذ ُتشيرأحد أشكال القيمة السوقية، إُتعد 

سعر التصفية أدنى سعر  وُيعدسهم الممتازة، األ مالكيبعد تسديد االلتزامات وحقوق  األسهم بقيمتها السوقية(

 مدينة أو خاسرة في هذه الحالةلبًا ما تكون الشركة غاو ،إلى الصفر في بعض األحيان يصل إذللسهم 

(Hood et al, 2011: 11). 

 Factors Affecting Stock Prices: العوامل المؤثرة في أسعار األسهم ثالثًا

تعرف األسهم  إذأسعار األسهم في السوق، على تؤثر هنالك جملة من العوامل المالية وغير المالية  

بأنها شديدة التأثر باألحداث والظروف والبيئة المحيطة مما يجعلها تتحرك صعودًا وهبوطًا استجابة لبعض 

 :ومنهاالعوامل المؤثرة، 
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 Financial Factorsالعوامل المالية   -1

 تحقيق األرباحأ( 

عادًة ما يتجه المستثمرون فتحقيق األرباح من المحددات األساسية في تحرك أسعار األسهم، ُيعد  

تالي بالطلب على أسهم الشركات التي تحقق األرباح والتخلص من أسهم الشركات التي تحقق الخسائر، وبال

ا قد ال يكون هنالك ارتباط بين تحقيق أسعار األسهم في السوق، ومع هذعلى يؤثر هذا الطلب وذلك العرض 

يتجه المستثمرون لشراء السهم بدافع الثقة به على الرغم من تدني أرباح الشركة  إذ ،األرباح وسعر السهم

 (.60: 2006المصدرة له )شراب، 

 ب( توزيعات األرباح

وااللتزامات،  المصاريفب مقارنةإن تحقيق األرباح في الشركات يكون بزيادة اإليرادات المحققة  

يفضل  إذولكن مجرد وجود األرباح لدى الشركة ال يعني بالضرورة أن تلك األرباح ستوزع بالكامل، 

ن الشركات التي يزداد فيها معدل توزيع األرباح بالتالي يزداد الطلب على أسهمها ونتيجة لذلك والمستثمر

 (.7: 1997يرتفع سعرها والعكس صحيح أيضًا )نمر، 

 المعلومات المحاسبية والتقارير الماليةج( 

إن المعلومات المستخلصة من القوائم المحاسبية والتقارير المالية وما ينتج عنها من مؤشرات تؤثر  

سلبًا وإيجابًا وباالتجاه سرعان ما تنعكس تلك المؤشرات في األسعار التي تستجيب لها  إذفي أسعار األسهم، 

األسواق المالية والمحللون الماليون من تلك المؤشرات في التنبؤ باتجاه األسعار يستفيد المتعاملون بونفسه، 

يجعل األسعار تتحرك وفقًا لتلك  بشكلتتخذ القرارات االستثمارية  على ذلكوتوقع المخاطر النظامية وبناًء 

 (، ومن تلك المؤشرات نذكر:13: 2018القرارات )شنِّك، 

 Market to Book Value Ratio (MV/BV)( نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 1

أن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية تؤثر في أسعار األسهم، فعندما تكون  ينيرى بعض الباحث 

يمتها عند التصفية، ، يعني ذلك بأن قيمة الشركة الحقيقية أكبر من قالسوقية أكبر من القيمة الدفتريةالقيمة 

 Gallagher and) فترتفع أسعارها السوقيةساس يزداد الطلب هذا األ الشركة وعلى بأسهممما يزيد الثقة 

Andrew, 2007: 98-99). 

 Earning Per Share (EPS) ربحية السهم الواحد( 2

يبين مدى ربحية  إذمن أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم أسهم الشركات،  ربحية السهم الواحد تعد 

بعد طرح مقسوم  -السهم الواحد من مجموع أرباح الشركة، ويحسب بقسمة صافي الربح بعد الضرائب 

 .(252: 2014: )الحسناوي، (2)المصدرة، وكما في المعادلة  على عدد األسهم –أرباح األسهم الممتازة 



  
 

  
 

 اإلطار النظري للدراسة: األسهم والشبكات العصبية االصطناعية الفصل الثاني

25 

 الضرائب / عدد األسهمالفوائد و= صافي الربح بعد  ربحية السهم الواحد (2)

 Price to Earnings (P/E)( مضاعف ربحية السهم 3

ة التي تبين إذا ما كان السهم من أهم المؤشرات المالي وُتعدوتسمى أيضًا نسبة السعر إلى الربحية،  

هذا المؤشر تأثير عدد األسهم التي  ويبعدمًا بأكثر أو أقل من قيمته الحقيقية مما يعيد التوازن إلى السوق، يمق

ويضع الشركات بموضع متكافئ في التقييم، الواحد تمتلكها الشركة مما يؤشر بدقة على ربحية السهم 

: (3) ، وكما في المعادلةالواحد على ربحية السهم وتحسب هذه القيمة بقسمة السعر السوقي للسهم

(Brigham and Houston, 2016: 113) 

 الواحد  مضاعف ربحية السهم = سعر السهم / ربحية السهم (3)

 Financial Leverage Ratio( نسبة الرافعة المالية 4

الشركات، وتؤثر هذه النسبة كثيرًا رأسمال  تعني الرافعة المالية نسبة الديون إلى حقوق الملكية في 

في الغالب شراء أسهم الشركات األقل مديونية ألن الديون تقلل من يفضل المستثمرون وفي أسعار األسهم، 

 وتستخرجأسعار األسهم تتناسب عكسيًا مع نسبة الرافعة المالية، إن األرباح التي يحصلون عليها، وبالتالي ف

 (Taimur et al, 2015: 209: )أتي، وكما يوفقًا للمعادلة اآلتيةهذه النسبة 

 / إجمالي حقوق الملكية المطلوباتنسبة الرافعة المالية = إجمالي  (4)

 Capital Market Indicesد( مؤشرات سوق رأس المال 

لقد ازداد االهتمام بمؤشرات أسواق رأس المال مع توسع األعمال وزيادة المخاطر المالية واألزمات  

في الشأن المالي والحكومات فضاًل عن المراكز البحثية والمحللين  المهتميناالقتصادية، األمر الذي جعل 

مؤشرات السوق لقراءة الحالة االقتصادية وبناء التوقعات المستقبلية، وهنالك العديد  يعتمدون علىالماليين 

 من المؤشرات المستخدمة في أسواق رأس المال منها:

  المؤشر العام للسوقStock Market Index 

ة عن مقياس إحصائي يستخدم لقياس الحركة العامة للسوق، ويتكون هذا المؤشر من وهو عبار 

عتمد عليه في عمليات التداول اليومية، ولهذا نشاهد ُي، واألسهم التي تمثل السوقمتوسطات أسعار مجموعة 

 لمتعاملين فيجميع األسواق المالية تتضمن مؤشرًا عامًا خاصًا بها، ويحظى هذا المؤشر بأهمية بالغة لدى ا

عتمد عليه في معرفة اتجاه السوق واتخاذ القرارات االستثمارية ُي، إذ السوق المالي والمحللين الفنيين

(، كما يؤدي ارتفاع مؤشر السوق إلى جذب المستثمرين الجدد مما يزيد من الطلب 135: 2013)الخيكاني، 

 على أسهم الشركات.
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  مؤشرات السيولةLiquidity Index 

 Trading Volume Indexمؤشر حجم التداول  (1

هو مقياس تراكمي ُيشير إلى عدد األسهم التي تم تداولها خالل فترة زمنية معينة، ويقاس بالنسبة  

يمكن من خالله قراءة معطيات األسهم والتأكد وألسهم السوق بالكامل، كما يقاس بالنسبة ألسهم شركة معينة، 

احتمالية صعود األسعار أو هبوطها، بالتالي يؤثر هذا المؤشر على أسعار  والتنبؤ فيمن اتجاه األسعار 

 (.148: 2017األسهم )الفكي، 

 Turnover Stock Rate Indexمؤشر معدل دوران السهم  (2

في سوق رأس  األسهمفي السوق، أي مدى إمكانية بيع وشراء  األسهميقيس هذا المؤشر سيولة  

 Benic and)( 5وفقًا للمعادلة )كلما ارتفع معدل دوران السهم زادت قيمته السوقية، ويحسب  إذالمال، 

Franic, 2008: 481) 

  معدل دوران السهم = حجم التداول/القيمة السوقية للسهم (5)

  تقرير التداولTrade Reporting 

في نهاية جلسة التداول اليومية أو بشكٍل دوري )أسبوعي،  األسواق الماليةهو تقرير مفصل تصدره  

 متضمنًا(، Real-Timeأو يومي(، كما تقوم بعض األسواق المالية المتطورة بعرضه بصورة مباشرة )

يبين تحركات األسهم والتغيرات التي طرأت عليها مما يشكل أهمية بالغة لما يوفره إذ أسعار ومؤشرات، 

ويتضمن تقرير ن للمستثمرين االعتماد عليها في صنع القرارات االستثمارية، من معلومات رسمية يمك

 (iq.net/isxportal-http://www.isx: )التداول البيانات اآلتية

 هو سعر السهم عند افتتاح جلسة التداول. :Open Priceسعر االفتتاح  (1

 هو سعر السهم عند اغالق جلسة التداول. :Close Priceسعر اإلغالق  (2

 هو أعلى سعر يصله السهم أثناء جلسة التداول. :Max Priceأعلى سعر  (3

 هو أدنى سعر يصله السهم أثناء جلسة التداول. :Min Priceأدنى سعر  (4

 هو معدل السعر بين سعر االفتتاح وسعر اإلغالق. :Price Averageمعدل السعر  (5

هي الفرق بين سعر اإلغالق وسعر االفتتاح مقسومًا على  :Change Percentageير نسبة التغ (6

 سعر االفتتاح.

 ها لشركة معينة أو إلجمالي الشركات.ؤهو عدد الصفقات التي تم اجرا: Transactionsالصفقات  (7

 جلسة التداول. أثناءهو عدد األسهم التي تم تداولها  :Traded Stocksاألسهم المتداولة  (8

 جلسة التداول. أثناءهي قيمة األسهم التي تم تداولها  :Traded Valueالقيمة المتداولة  (9

http://www.isx-iq.net/isxportal


  
 

  
 

 اإلطار النظري للدراسة: األسهم والشبكات العصبية االصطناعية الفصل الثاني

27 

 Non-Financial Factorsالعوامل غير المالية  -2

تؤثر في أسعار األسهم وتتسبب بتحركها صعوداً وهبوطًا،  التي هنالك العديد من العوامل غير المالية 

وفي الحقيقة ال حصر لتلك العوامل، والتي تبقى مجااًل مفتوحًا للدراسات البحثية لكثرتها وهذا يعود في 

 األساس إلى طبيعة األسهم التي تتفاعل سريعًا مع األحداث والبيئة المحيطة، ومن هذه العوامل:

 Company's Reputationأ( سمعة الشركة 

تتكون سمعة الشركة من العديد من األجزاء التي تتكامل فيما بينها لتعطي صورة واضحة عن  

ماضية، تشتمل على اإلفصاح المحاسبي، وآراء المدققين الخارجيين، وأداء الشركة في الفترات الإذ الشركة، 

التالي يزداد الطلب على أسهم الشركة، ثقة لدى الجمهور والمستثمرين وب بشكل يخلقوحجمها في السوق، 

 (.2018أثبتت بعض الدراسات وجود عالقة قوية بين سمعة الشركة وأسعار أسهمها في السوق )شنِّك،  وقد

 Corporate Governanceب( حوكمة الشركات 

ائنين ُتعرِّف حوكمة الشركات بأنها مجموعة المعايير والقوانين التي تنظم العالقة بين المساهمين والد 

وجدت بعض الدراسات  فقدواألطراف ذات المصالح من جهة واإلدارة التنفيذية للشركة من جهة أخرى، 

طبيعة المستثمرين الذين يبحثون ل وفقًاالحوكمة وارتفاع أسعار األسهم،  يرعالقة طردية بين تطبيق معاي

 (.Prabowo et al, 2020) قة بين المساهم واإلدارة العليادائمًا عن الشركات التي تنظم العال

 State Policyج( سياسة الدولة 

تتمثل سياسة الدولة بالسياسات االقتصادية كالسياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة  

تشكل في مجموعها عوامل  التيمستوى الحرية االقتصادية، والتدخالت الحكومية،  فضاًل عناالستثمارية، 

جاذبة أو طاردة لالستثمار، وعلى هذا األساس، فالشركات التي تعمل في ظل سياسات مشجعة لالستثمار 

أثبتت بعض الدراسات  وقديزداد الطلب على أسهمها فترتفع القيمة السوقية لها، والعكس صحيح أيضًا، 

 (2018)كنعان والجشي،  ألسهماالقتصادية وتقلبات أسعار اوجود عالقة بين السياسات 

 World Eventsد( األحداث العالمية 

أن األحداث العالمية كالحروب والكوارث الطبيعية والجوائح فضاًل عن األزمات  في الشك 

االقتصادية وغيرها تلقي بضاللها على أسواق رأس المال وبالتالي تؤثر في األسعار السوقية لألسهم، فلو 

وعلى الرغم من حدوثها في الواليات المتحدة إال أن تداعياتها طالت  2008ة العالمية عام أخذنا األزمة المالي

: 2015لطبيعة الترابط بين األسواق المالية )الشمري وكريم،  نظرًاالعديد من األسواق األسيوية واألوربية 

أثرت كثيرًا في أسواق وتحديدًا عند انتشار جائحة كورونا نجد أنها قد  2020(، ولو عدنا إلى مطلع 343

 (.Endri et al, 2021األسهم شأنها شأن المفاصل الحيوية األخرى وهذا ما اثبتته العديد من الدراسات )
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 Stock Pricing Mechanisms: آليات تسعير األسهم رابعًا

واألسلوب فيما بينها وفقًا للتنظيم ، تختلف األسواق الماليةهنالك عدة طرق متبعة لتسعير األسهم في  

في كونها آليات اللتقاء طالبي القيم المنقولة )المشترين( بعارضيها )البائعين(، وعلى  ك، إال أنها تشترالمتبع

األمر الذي يحدد أسعار األسهم من خالل الفروقات الحاصلة بين  ،هذا األساس يتنافس المساهمين فيما بينهم

 العروض والطلبات، ومن تلك اآلليات:

  مناداةالتسعير بال -1

تتلخص بالتقاء البائعين والمشترين أو من ينوب  إذ، األسواق الماليةمن اآلليات البدائية في وُتعد  

عنهم في المكان المخصص للتداول، ثم يبدأ الباعة بالمناداة بما لديهم من أسهم يرغبون في بيعها باستعمال 

ن بأسماء األسهم التي يرغبون وينادي المشترق، وبالطريقة نفسها بعض األلفاظ المتفق عليها في السو

يشير وضع الساعد بصورة أفقية باتجاه الجسم إلى وبابتياعها، وقد تستخدم اإلشارات باليد بداًل من النداء، 

طلب الشراء، ووضعه بصورة عمودية يشير إلى طلب البيع حتى يحدث التوازن بين العرض والطلب، 

 (.114: 2002يمكن للمتعاملين مراقبة الصفقات بصورة مباشرة )محفوظ،  ذإ ،الشفافيةباآللية  وتتميز تلك

 التسعير بالدرج -2

تدون كافة األوامر الخاصة بالورقة  إذتختلف هذه اآللية عن السابقة في كونها تتم بصورة كتابية، و 

داول ُيشرف المالية على ورقة خاصة ثم توضع بُدْرج، ويتم تخصيص ُدْرج لكل ورقة مالية في بورصة الت

يراقب إجراء الصفقات  ًامعين ًاعليها وسيط مالي للتعامل بتلك األوراق، مما يجعل لكل ورقة مالية وسيط

الخاصة بتلك الورقة، وعند بداية جلسة التداول يقوم الوسيط بجمع كافة األوامر المتعلقة بالورقة المالية 

 (.60: 2018التداول )صالح الدين، األوامر السابقة ليتم بعدها تحديد سعر  إليهامضافًا 

 التسعير بالصندوق -3

إلى حٍد ما، إال أن ما يميزها هو وضع كافة األوامر في  جْربالُدتتشابه هذه اآللية مع آلية التسعير  

يشرف عليه الوسطاء، ويتم اللجوء إليها في  ًاصندوق مخصص تشرف عليه إدارة السوق وليس ُدْرج

التداول إلى حالة التوازن كزيادة عروض البيع أو طلبات الشراء أو  دم وصولعند عالحاالت االستثنائية 

التعامل وجود بعض المشاكل في األوراق المالية مما يتطلب اتخاذ قرارات خاصة قد تخرج عن سياق 

 (.119: 2012)عبد الرحمن، المتعارف عليه 

 التسعير بالمقابلة -4

كتب مختلف أوامر البيع ُي وفيهاتجمع هذه اآللية بين آليتي التسعير بالمناداة والتسعير بالُدْرج،  

عن حجم المعروض والمطلوب من األسهم  ًايعطي تصور بشكلوالشراء لكل ورقة مالية في سجل خاص 
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الطريقة  يمكن بواسطة هذهكما تسمح بالتقاء المتعاملين كما في طريقة التسعير بالمناداة، إذ وحدود األسعار، 

 (.108: 2012، شريط) إجراء عمليات المراجحة

 األسواق الماليةللبائعين والمشترين في أسواق  المتقابلةإن آلية العرض والطلب توضح الممارسات  

 ًا، وبدءيؤدي إلى زيادة طلب المشترين ويقلل عروض البائعيناألسعار، فالتنبؤ بهبوط األسعار  تإزاء تقلبا

من هذه المرحلة سيشتري المستثمرون األسهم بأسعار أعلى، وهذا ما يدفع البائعين إلى زيادة العرض، ومن 

يتم الوصول إلى سعر  إلى أنهذا يتضح أن وظيفة السوق هي العمل على تصحيح األسعار بشكٍل متواصل 

التسعير في البورصة هو نظام  إنالتوازن، والذي يسمح بتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات والعروض، 

)سفيان وآخرون، ويذكر "عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تعمل على تحديد أسعار األوراق المالية"، 

 ن للتسعير في البورصة: ي( طريقت67: 2011

 التسعير بالتثبيت -5

من أجل تحديد تقوم هذه الطريقة بمقابلة أوامر البيع والشراء لمدة قصيرة )مرة أو مرتين في اليوم(  

سعر يعرف بسعر التثبيت، الذي يسمح بتحديد أكبر عدد من الصفقات، وتعتمد هذه الطريقة على مجموعة 

 :اآلتية من القواعد

  أن تنفذ أواًل.من األوامر باألفضل ال بد 

  أن تنفذ أواًل. من ال بد المتفق عليهأوامر البيع ذات الحد األدنى من السعر 

  أن تنفذ أواًل.من ال بد  المتفق عليهأوامر الشراء ذات الحد األعلى من السعر 

 لتسعير بالتواصلا -6

م مقابلة األوامر التي أدخلت بواسطة تت وفيهتعتمد هذه الطريقة على نظام التسعير اإللكتروني، 

سعر التوازن ليتم بعد الوسطاء آليًا وبشكٍل مستمر من خالل الحاسوب المركزي، والذي يعمل على تحديد 

ولوية وصولها إلى النظام، وتتميز هذه الطريقة بإمكانية التداول المباشر أل وفقًاذلك تنفيذ األوامر تباعًا 

يتم تحديد سعر التوازن تلقائيًا بمجرد إدخال األوامر بواسطة النظام المركزي  إذبصورة سريعة ومستمرة، 

 (.83: 2006الذي يدون على كل أمر تأريخ ووقت وصوله )عيجولي، 

تجرى الصفقات  إذأن أساليب التسعير قد تطورت مؤخرًا بفضل التقدم التكنولوجي،  ويرى الباحث

اليوم عبر الوسائط التقنية دون تدخل من قبل األشخاص إال في حاالت الضرورة، ومع دخول عنصر 

 تستوجباألنترنت وتطور وسائل االتصاالت أصبحت عمليات التداول تجرى دون التقيد بأوقات محددة أو 

اخاًل كبيرًا بين األسواق المالية تد ويشهد العالم اليوم ،مرين أو من ينوب عنهم من الوسطاءحضور المستث

 تجاوز حاجزي الزمان والمكان نتيجة للعولمة المالية والثورة التكنولوجية.
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 New Approaches In Common: االتجاهات الحديثة في األسهم العادية خامسًا

Stocks 

الحقوق من الشائع أن لشركات المساهمة نوعًا واحدًا من األسهم العادية تشترك جميعها في  

القانون األساس للشركة، إال أن هنالك أنواعًا أخرى فرعية لألسهم العادية ظهرت  أدرجهاوااللتزامات التي 

 وكاآلتي:بهدف جذب المستثمرين وألسباب قد تتعلق بزيادة حدة المنافسة بين الشركات،  السابقةفي السنوات 

 األسهم العادية لألقسام اإلنتاجية -1

في الثمانينات من القرن الماضي فئتين من األسهم تختلف  (GMموتورز ) طرحت شركة جينرال 

( وربطت توزيعات األرباح الخاصة E Classأسمت األولى فئة ) إذم العادية الرئيسة في الشركة، عن األسه

وربطت  (H Classأسمتها ) الثانيةبهذه الفئة باألرباح التي يحققها قسم أنظمة المعلومات االلكترونية، والفئة 

توزيعات األرباح الخاصة بها باألرباح التي يحققها قسم إنتاج أجزاء الطائرات، وعلى الرغم من المزايا 

التي تحققها هاتان الفئتان الجديدتان إال أنهما خلقتا نوعًا من تضارب المصالح بين المستثمرين )هندي، 

1993 :12.) 

 األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة -2

من المصاريف التي تخفض الوعاء الضريبي كما هو  دعال ُت عروف أن عوائد حملة األسهممن الم 

الحال في الفوائد المدفوعة لحملة السندات، إال أن في الواليات المتحدة األمريكية وتحديدًا في الثمانينات من 

املين في الشركة القرن المنصرم صدر تشريع يتيح للشركات خصم التوزيعات على األسهم المملوكة للع

نص التشريع المذكور على إعفاء العاملين في ملكية الشركات، كما قبل حساب الضرائب تشجيعًا الشتراك 

تلك  صلتقد وو ،العاملين فيها قرضًا لشراء تلك األسهملقيامها بمنح من الفوائد التي تحصل عليها  الشركات

 (.99: 2005% )الداغر، 50نسبة  الفوائد إلى

 األسهم المضمونة  -3

إن الجوهر في االستثمار  باألسهم هو عدم وجود الضمان، وهذا ما يجعلها تمتاز بمخاطر عالية،  

أصدرت بعض الشركات األمريكية أسهم يحق لحامليها مطالبة  –وألول مرة  – 1984في عام  هإال أن

ترة محددة من اإلصدار بهدف الشركة المصدرة بالتعويض في حال انخفاض القيمة السوقية للسهم بعد ف

جذب المستثمرين وتشجيعهم على استثمار أموالهم، وعادة ما كان المستثمر يحصل على صكوك ُيطلق 

( تمكنه من المطالبة بالتعويض، ويمكن للمساهم أن يبيع الحقوق واألسهم بصورة Rightsعليها حقوق )

 (.Chen and Kensinger, 1988: 28منفصلة خالل فترة التعويض المقررة )
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 Risks of Stock Investing: مخاطر االستثمار باألسهم سادسًا

باألسهم ينطوي على العديد من المخاطر، منها ما يتعلق بالطبيعة  االستثمارأن  في ال شك 

كونها أكثر تعرضًا لاالستثمارية حيث توجد المخاطرة أينما وجد االستثمار ، ومنها ما يتعلق باألسهم نفسها 

وإنها تتأثر كثيرًا بالبيئة االستثمارية والظروف االقتصادية  ال سيمااألخرى  االستثمارللمخاطر من وسائل 

باألسهم يتطلب  االستثمارأن  إضافة إلىوالسياسية واالجتماعية مما يجعل أسعارها تتذبذب صعوداً وهبوطًا، 

حسن  ماله فييرهن رأس المستثمر في شركة ما فإن االستثمار ، فعند بين المستثمر واإلدارةوجود الثقة 

)الحويماني،  بدونهغير ناجعين سواء بقصد أو  نن كثيرًا ما يكونايها اللذئتصرف إدارة تلك الشركة وأدا

 إذمخاطر منتظمة وغير منتظمة،  علىلمخاطر التي تتعرض لها األسهم في الغالب ُتقسم او (.32: 2006

المخاطر التي تتعرض لها جميع القطاعات في السوق ويصعب التنبؤ بها ألنها تتميز بكونها تتمثل األولى ب

ن دون القطاعات شمولية وطارئة، أما األخرى فتتمثل بالمخاطر التي تتعرض لها صناعة معينة أو قطاع معي

 (.Berk et al, 2013: 345عرض ألهم المخاطر التي تتعرض لها األسهم ) أتياألخرى، وفيما ي

 Systematic Risks النظاميةالمخاطر  -1

 Interest Rate Riskمخاطر أسعار الفائدة  (أ

جميع األوراق المالية  على يشمل تأثيرها إذ النظامية،الفائدة من المخاطر  مخاطر أسعار دعُت 

المتداولة في السوق، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت القيمة السوقية لألوراق المتداولة، وعلى الرغم 

لعالقة من أن تأثير أسعار الفائدة على األسهم أقل من تأثيرها على األوراق المالية ذات الدخل الثابت، إال أن ا

كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفض الطلب على األسهم  إذعكسية،  ألسهمالطلب على ابين أسعار الفائدة و

 (.203: 2007، والعكس صحيح أيضًا )حنفي، زداد الطلب على السنداتوا

 Inflation Riskمخاطر التضخم  (ب

ربما تكون تأثيرات التضخم أكثر وضوحاً في األوراق المالية ذات الدخل الثابت كالسندات ونحوها،  

كلما ارتفعت معدالت التضخم قل  إذإال أن تأثير التضخم على أسعار األسهم يكون بصورة غير مباشرة، 

الشرائية، والعكس من انخفاض القوة  للتحوطالطلب على أدوات الدخل الثابت وزاد الطلب على األسهم 

 (.17، 2006صحيح أيضًا )حماد، 

 Exchange Rate Riskمخاطر أسعار الصرف  (ت

يؤدي ارتفاع او انخفاض سعر  إذباألسهم األجنبية،  االستثمار عندتتضح مخاطر أسعار الصرف  

فعلى سبيل  صرف العملة األجنبية أمام العملة المحلية إلى ارتفاع او انخفاض قيمة العائد على تلك األسهم،
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% يعني 10% وانخفض صرف العملة المحلية بمقدار 10المثال لو ارتفع العائد من األسهم األجنبية بمقدار 

 (.47: 2014أن المستثمر لم يحقق أي عائد فعليًا )عرموش، 

 Political Riskالمخاطر السياسية  (ث

ات واألنشطة االقتصادية في البلد، والتي تتمثل في االستثمارتؤثر المخاطر السياسية على جميع  

ما القرارات السياسية والقوانين فضاًل عن النزاعات السياسية وتغير النظام الحاكم، فجميعها تندرج تحت 

المخاطر السياسية، ومن المعروف أن األسهم شديدة التأثر باألوضاع والبيئة المحيطة، لذلك تتفاعل ب يسمى

 (.379: 2007داث السياسية )موسى، لألح سلبًا وإيجابًا وفقًاريعًا أسعار األسهم س

 Liquidity Riskمخاطر السيولة  (ج

تتمثل مخاطر السيولة في عدم التأكد من إمكانية تسييل األسهم دون خسارة في قيمتها، بعبارة أخرى،  

ة عنصرًا مهما في الطلب عدم التأكد من بيع األسهم في السوق الثانوي دون انخفاض سعرها، وتعد السيول

ه دون خسارة( كلما أدى ذلك إلى ارتفاع ئالسهم عالية )إمكانية بيعه وشرا كلما كانت سيولة إذعلى األسهم، 

 ًاكلما كان السوق كفوء إذ(، وترتبط مخاطر السيولة بكفاءة سوق رأس المال 75: 2008سعره )العربيد، 

 ة.كلما أدى إلى ارتفاع السيولة وبالتالي قدرة المساهم على بيع أسهمه دون خسار

 Unsystematic Risk النظاميةغير المخاطر  -3

 Management Riskمخاطر اإلدارة  (أ

فمادام يقصد بمخاطر اإلدارة المخاطر الناتجة عن أداء اإلدارة التنفيذية للشركة المصدرة للسهم، 

ه لسهم شركة ما فإنه يضع ثقته في تلك اإلدارة، وبناًء على أداء اإلدارة وما تتخذه من ئعند شرا المساهم

، فقرارات اإلدارة وتسييرها سلباً وإيجابًاقرارات وانعكاس ذلك على أداء الشركة يتحدد تبعاً لذلك سعر السهم 

لسوقية والتي قد تنخفض لألعمال عادة ما تؤثر على تداول السهم في السوق مما يؤدي إلى تغير قيمته ا

ألدنى مستوياتها حتى تصل إلى إعالن اإلفالس وهو ما يعرف بالفشل المالي، ويرتبط هذا النوع من المخاطر 

 (.48: 2005كثيرًا بقدرة اإلدارة على إدارة األزمات )مطر وتيم، 

 Leverage Riskمخاطر الرفع المالي  (ب

وض مقارنة بالتمويل عن طريق حقوق الملكية، تعرف الرافعة المالية بالتمويل عن طريق القر 

وعلى هذا األساس تزداد الرافعة المالية بزيادة القروض والسندات على حساب األسهم، األمر الذي يجعل 

الشركة ملزمة بتحقيق المزيد من األرباح لتغطية أقساط الديون وفوائد السندات وهو ما يؤثر بالضرورة 

لي يؤثر ذلك على القيمة السوقية للسهم، فالمستثمر في العادة يفضل شراء على نصيب حملة األسهم، بالتا

 (.Gastineau and Kritzman, 1999: 241أسهم الشركات األقل مديونية )
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 Activity Riskمخاطر النشاط  (ت

مما  ة نشاطاتهاالمخاطر نتيجة لطبيعلبعض  الشركات المتخصصةأو  القطاعاتتتعرض بعض  

المستثمرون  إذ يمتنعونشاطها وبالتالي ينعكس هذا التأثير على القيمة السوقية ألسهمها،  يؤثر على إيراداتها

، وتحدث (197: 2007)حنفي،  األمر الذي يؤدي إلى تراجع سعر سهمها في السوق عن شراء تلك األسهم

ل خارجية تؤثر مخاطر النشاط في العادة نتيجة لعوامل داخلية كفشل النشاط التشغيلي للشركة أو بسبب عوام

 على القطاع الذي تنتمي له الشركة.

لها األسهم ال تقتصر على ما ُذكر، ويرى الباحث أن المخاطر النظامية وغير النظامية التي تتعرض 

إذ يمكن للكثير من األحداث واألخبار والمشاعر السيئة للمستثمرين في السوق أن ُتشكل تهديدًا على قيمة 

األسهم، فالقيمة السوقية للسهم هي انعكاس حقيقي لحجم العرض والطلب على ذلك السهم، وبالتالي فأن كل 

بالضرورة على سعر السهم في السوق، لذلك تكون هنالك ضرورة ما يؤثر على العرض والطلب سيؤثر 

ملحة إلجراء تحليل شامل للمتغيرات المؤثرة على سعر السهم للتحوط ضد المخاطر الرأسمالية من جهة 

وإمكانية تحقيق المكاسب الرأسمالية نتيجة تحركات األسعار من جهة أخرى، إال أن إمكانية اإلحاطة بكافة 

ؤثرة على األسهم قد تكون مهمة أشبه بالمستحيلة، لهذا يمكن االستعانة بعدد من األساليب المتغيرات الم

كالتحليل الفني والنماذج اإلحصائية التقليدية واألساليب التقنية الحديثة المعتمدة على تطبيقات الذكاء 

واق المالية، ومن ذلك االصطناعي والتعلم اآللي، إذ اثبتت األخيرة نجاحات كبيرة في مجال التنبؤ باألس

جاءت فكرة البحث في محاولة لتطبيقها في سوق العراق لألوراق المالية.
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 مفهوم الشبكات العصبية االصطناعيةالمبحث الثاني: 

 

 What is Artificial Neural Networksالشبكات العصبية االصطناعية  ماهيةأواًل: 

( مستوحاة Machine Learningالشبكات العصبية االصطناعية إحدى تقنيات التعلم اآللي ) دُتع

تحاكي الخاليا العصبية المكونة للدماغ البشري في محاولة التي  اسة األنظمة العصبية البيولوجيةمن در

وتتلخص  (.Aggarwal, 2018: 1لالستفادة من آلياته في التفكير والتعلم لحل بعض المشاكل المعقدة )

فكرة الشبكات العصبية االصطناعية في محاكاة البيانات الكمية بغرض تحليلها أو تصنيفها أو التنبؤ بقيمها 

المستقبلية أو أية معالجة أخرى، إذ تمتاز بمرونة كبيرة تجعلها قادرة على معالجة مختلف أنواع البيانات، 

عالجة البيانات غير الخطية التي تتميز بالتعقيد واشتهرت الشبكات العصبية االصطناعية بقدرتها على م

والعشوائية األمر الذي جعلها تتفوق على األساليب الرياضية والنماذج اإلحصائية التقليدية، إذ تمتلك قدرة 

فائقة وسرعة كبيرة في معالجة وتحليل البيانات واكتشاف األنماط الخاصة بها. لقد عكف العلماء على دراسة 

البشري في التعلم والتفكير واالستنتاج في محاولة الستخالص نهج اصطناعي مشابه يمكن آلية الدماغ 

المتكونة من عدد هائل من  بنيته إلى ة الدماغ البشريإذ تعود قابلياالستفادة منه في حل المشاكل والتحديات، 

قدة تعتمد على آلية ( مكونة شبكات معSynapseالخاليا العصبية التي ترتبط فيما بينها بمشابك عصبية )

"الترسيخ" في أداء المهام وحفظ المعلومات واستعادتها، فالعادات البشرية كقضم األظافر مثالً تكون مرسخة 

في الخاليا الدماغية النشطة المخصصة لهذه المهمة، وعندما يتوقف اإلنسان عن ممارسة هذه العادة تضعف 

ة الترسيخ ُتعد األساس في عمل الدماغ البشري، إذ تتعلم فآلي، هذه الشبكات حتى تختفي في نهاية المطاف

ها ئيجعله قادرًا على أدا بشكلالخاليا الدماغية من خالل تكرار األحداث أو العادات التي يمارسها اإلنسان 

، ومن هنا جاءت فكرة الشبكات (20-19: 2018بكفاءة وتخمين األحداث المستقبلية المرتبطة بها )عاشور، 

االصطناعية التي حاول العلماء جعل بنيتها األساسية مشابه لبنية الخاليا الدماغية، بالرغم من أنها العصبية 

ليست مطابقة لها تمامًا، إذ قام العلماء بتطوير خوارزميات رياضية تتلخص مهمتها في إيجاد الحل األمثل 

ية وهي فكرة مشابهة لعمل المشابك للمشكلة المطروحة عبر تغيير األوزان الرابطة بين طبقات الشبكة العصب

العصبية في الخاليا البيولوجية، وللتعرف على بنية الشبكات العصبية االصطناعية ال بد من التعرف أواًل 

 على بنية الشبكات العصبية البيولوجية في دماغ اإلنسان.

 ئيسة هي:أجزاء ر ة( أن الخاليا العصبية في دماغ اإلنسان تحتوي على ثالث2الشكل ) ويوضح

  جسم الخليةSoma: ء األميبي الشكل أو غير المنتظم وهو الجز( الذي يحتوي على النواةNucleus ،)

 إذ يكون مسؤواًل عن معالجة اإلشارات العصبية
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  التفرعاتDendrites:  وهي التفرعات الشجرية التي تستقبل اإلشارات القادمة للعصبون من

 العصبونات المجاورة

  المحورAxon:  وهو الجزء الطويل الممتد من جسم الخلية، وتتلخص وظيفته في نقل اإلشارات

 العصبية الخارجة إلى العصبونات األخرى، إذ يلتقي بها عبر روابط المشبكية.

 

https://www.shutterstock.com/image-)المصدر:  للشبكة العصبية البيولوجية الهيكلية(: البنية 2الشكل )

vector/1730107117) 

وتتلخص عملية نقل ومعالجة اإلشارات العصبية في تلقي التفرعات لإلشارة العصبية من الخاليا 

ات الداخلة عبر إجراء تجميع )توحيد( اإلشار (Soma) المجاورة لتجري لها عملية معالجة في جسم الخلية

تفاعاًل كهروكيميائيًا، وإذ كانت اإلشارة قوية بما يكفي لتصل مستوى العتبة  ئهاإشارة واحدة وإجرافي 

(Threshold تصدر اإلشارة الخارجة لتنتقل إلى الخلية المجاورة، ونجد أن هذا السيناريو هو الحاصل )

العلماء محاكاة النموذج  حاول إذفي الشبكات العصبية االصطناعية )رغم أنه ليس مطابقًا له تمامًا(، 

لقد  (.155: 2020البيولوجي في تجميع البيانات ومعالجتها عبر خوارزميات مخصصة لذلك )المنجد، 

 ىداماتها فضاًل عن رؤتعددت تعاريف الشبكات العصبية االصطناعية واختلفت باختالف أنواعها واستخ

 .الباحثين

تضمن عناصر معالجة مترابطة تتفاعل فيما بينها ( بأنها "نظام مواٍز يLu, 2010: 70فقد عرفها )

محاكاة النموذج البيولوجي، وتعالج البيانات من خالل تفاعل  إلىطلق عليها عقد أو وحدات تستند ي

  .العصبونات بأعداد كبيرة"

( بأنها شبكات حاسوبية تحاول محاكاة عملية اتخاذ القرار في الخاليا Graupe, 2013: 1ويرى )

جهاز العصبي المركزي البيولوجي بطريقة شاملة، بمعنى أن تكون المحاكاة إجمالية لكل خلية العصبية لل

)خلية تلو األخرى(، إذ تستلهم المعرفة الفيزيولوجية للخاليا العصبية في اإلنسان، وبالتالي فهي تختلف عن 

https://www.shutterstock.com/image-vector/1730107117
https://www.shutterstock.com/image-vector/1730107117
https://www.shutterstock.com/image-vector/1730107117
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لتسريع في الحساب بغض النظر آالت الحوسبة التقليدية )الرقمية أو التناظرية( التي تعمل على التحسين أو ا

 عن تنظيم عناصر الحوسبة وشبكاتها.

( بأنها "أسلوب تعلم آلي يشابه التفكير Panchal and Panchal, 2014: 456وعرفها الباحثان )

البشري، إذ تتألف من عدد من الخاليا العصبية االصطناعية بروابط أقل من الخاليا البيولوجية، وتتلقى كل 

البيانات المدخلة ليجري عليها عمليات معالجة بواسطة داول التنشيط التي ينتج عنها اخراج  خلية عددًا من

  .معين"

 ؤهيمتاز أدا اٍزبأنها "نظام لمعالجة البيانات بشكل متو (Neha et al, 2015: 18-19)كما عرفها 

بأنه مشابه ألداء الخاليا العصبية في الكائنات الحية، وهي بمثابة تعميم للنماذج الرياضية في اإلدراك البشري 

 أو البيولوجيا العصبية".

وبناء على ما سبق يمكن للباحث تعريف الشبكات العصبية االصطناعية بأنها إحدى تقنيات الذكاء  

بشري في التفكير والتعلم، تتكون من عقد عصبية تقوم بمعالجة االصطناعي تقوم على فكرة محاكاة العقل ال

غير الخطية من خالل عدد من الخوارزميات والحسابات المنطقية في وسائط رقمية، إذ الخطية و البيانات

تقوم باكتشاف أنماط محددة واستخدامها في التحليل أو التصنيف أو التنبؤ، وتتميز الشبكات العصبية 

 مما يجعلها تتفوق على األساليب التقليدية. غير الخطيةونتها العالية في حل المشاكل االصطناعية بمر

 The Development Stages ofثانيًا: مراحل تطور الشبكات العصبية االصطناعية 

Artificial Neural Networks 

على الرغم من أن الشبكات العصبية االصطناعية ُتعد من التقنيات الحديثة، إال أن الفكرة تعود إلى  

 Warrenقدم العالمان في جامعة شيكاغو  عندما 1943أربعينيات القرن الماضي وتحديدًا في العام 

Mcculloch  &Walter Pitts بواسطة  نموذجًا لشبكة عصبية تتكون من عدد من العقد المترابطة

استجابات لدوال أخرى  نتج( التي تLogical Functionاألوزان، استخدمت لتوليد بعض الدوال المنطقية )

(Piccinini, 2004: 175 .) 

الرابطة في  تحكم األوزان يةفرضية تصف كيف Donald Hebbقدم العالم الكندي  1949في عام 

 Learningهذه الفرضية إلى عمليتي التعلم والذاكرة ) ، وتستندًابعضاثارة الخاليا العصبية لبعضها طريقة 

and Memory إذ يؤدي التحفيز المتكرر بين العقد الفعالة إلى زيادة قوة االرتباط ليتم بعد ذلك خزن ،)

 (. Kuriscak, 2014: 27-30التغيرات الحاصلة بين الروابط الختيار أفضل األوزان )
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 Frank Rosenblattي الرائد في الذكاء االصطناعي قدم عالم النفس األمريك 1958وفي عام 

( والتي ُتعد التطبيق األقرب لمحاكاة الخاليا العصبية Perceptronاللبنة األولى لشبكة اإلدراك الحسي )

لى للمدخالت على طبقتين، األو Rosenblatt(، إذ احتوى نموذج Koduvely, 2015: 113البيولوجية )

ركز على معالجة البيانات الخطية، وُيعد اسهامه طفرة حقيقية في مجال المحاكاة  إذواألخرى للمخرجات 

 اآللية للشبكات العصبية. 

إلى  غير الخطيةفي معالجة البيانات  Rosenblattلعالم الحسي ل ضعف شبكة اإلدراك وقد أدى

( حتى توصلوا إلى Perceptronالبحث والتطوير في البنية األساسية لشبكة ) اهتمام العلماء في عملية

( والتي جعلت شبكة اإلدراك الحسي قادرة على Hidden layerإضافة طبقة جديدة ُسميت الطبقة المخفية )

 Paulمعالجة البيانات الخطية وغير الخطية على حٍد سواء، وجرى تطوير الطبقة المخفية على يد العالم 

Werbos  2018ة المدخالت والطبقة المخفية )عاشور، رابطة بين طبق أوزاٍن من خالل إضافة 1974عام :

إلى المشاكل التي واجهت شبكة اإلدراك الحسي السابقة والضعف في التعلم فقد طور العلماء  ونظرًا(. 24

 Gradientمبدأ االنحدار المتدرج )ل ًاوفق ( التي تعمل Backpropagation) االنتشار العكسيخوارزمية 

Descentاتجة في المخرجات، ويعود اكتشاف هذه الخوارزمية في الحقيقة إلى عام ( لتصحيح األخطاء الن

 Seppo Linnainmaaفي أطروحة الدكتوراه للعالم الفنلندي  1970، إال أنها قدمت رسميًا عام 1960

، وقد تم تنفيذها في الشبكات العصبية ألول مرة عام رغم أن تنفيذها لم يكن في مجال الشبكات العصبية

 :Williams (Altawell, 2021و  Rumelhart ،Hintonيد عدد من العلماء، وهم كل من  على 1986

 هيكليتهاالدراسات في مجال الشبكات العصبية وطورت شبكات جديدة تختلف في وقد تواصلت (. 61

هيمنة خوارزمية االنتشار  من رغمعلى ال ت الخوارزميات المستخدمة في التعلماطورت فضالً عنوأساليبها، 

واحدة من التقنيات األكثر أهمية   أصبحت اليوم الشبكات العصبية االصطناعيةيرى الباحث أن العكسي، و

على مستوى العالم، إذ ُيعتمد عليها في العديد من التطبيقات والمشاريع الحيوية  في مجال الذكاء االصطناعي

الجمعية الدولية للشبكات  في الواليات المتحدة األمريكية أنشئتو ،في مجال الطب والهندسة وعلوم الحاسوب

تضم مجموعة من العلماء والباحثين المهتمين في مجال  إذ، 1987عام  (INNS) االصطناعية العصبية

اجتماعاتها سنويًا وتقوم بنشر  هذه الجمعية تعقدالذكاء االصطناعي والفهم النظري والحسابي للدماغ، و

 (.https://www.inns.orgمؤلفات والمجالت المهتمة بالشبكات العصبية وتطويرها )العديد من ال

 

 

 

https://www.inns.org/
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 The Components of ANNsثالثًا: مكونات الشبكات العصبية االصطناعية 

 The structure of ANNsهيكلية الشبكة العصبية  -1

 (Karsoliya, 2012: 714: )اآلتيوكمن ثالث طبقات رئيسة،  عمومًاتتألف الشبكات العصبية 

ما تحتوي الشبكات العصبية على طبقة إدخال واحدة تتكون من  غالبًا: Input Layerطبقة اإلدخال  (أ

عدة عقد يكون عددها مساويًا لحجم المدخالت، ويقتصر دور طبقة اإلدخال على استالم اإلشارات 

 (.Synapesالعصبية وتمريرها للطبقة الالحقة، إذ ترتبط مع الطبقة المخفية بواسطة األوزان المشبكية )

(، وهي MLPتوجد هذه الطبقة في الشبكات المتعددة الطبقات ): Hidden Layerالطبقة المخفية  (ب

، تتوسط هذه الطبقة بين طبقة اإلدخال وطبقة غير الخطيةلمعالجة مشكلة البيانات  إحدى النتاجات البحثية

اإلخراج، وقد تتضمن الشبكات العصبية أكثر من طبقة مخفية واحدة وفقًا لمدى التعقيد في المشكلة 

 Summationروحة، وتتألف الطبقة المخفية من عدد من العقد تحتوي كل عقدة على دالة الجمع )المط

Function( ودالة التنشيط ،)Activation Function.) 

ترتبط مع الطبقة بقة في نموذج الشبكة العصبية، وهي آخر ط :Output Layerطبقة اإلخراج  (ت

تتلخص وظيفتها في إنتاج القيمة النهائية من خالل و(، Synapesالمخفية بواسطة األوزان المشبكية )

تحويل القيمة الناتجة عن دالة التنشيط إلى القيمة المستهدفة، ويعتمد عدد العقد في طبقة اإلخراج على 

 نوعية القيم المستهدفة.

 The Model of neuronنموذج الخلية العصبية )العصبون(  -2

تتكون منها الشبكات العصبية االصطناعية، ويتضمن  ُتعد العصبونات بمثابة وحدات معالجة

 (Haykin, 2010: 10: )أتيوكما ي العصبون عددًا من العناصر األساسية،

تعرف المشابك في الخاليا العصبية البيولوجية بأنها روابط عصبية (: Synapseاألوزان المشبكية ) (أ

همية معلومة ما في تدريب الخاليا تربط خلية بأخرى، ويعتقد علماء األعصاب عند التأكيد على أ

العصبية يزداد حجم الروابط بين إشارة المعلومة المدخلة ووحدات المعالجة مقارنة بالروابط األخرى، 

وقد ُطبق هذا المبدأ في الشبكات العصبية االصطناعية، إذ أصبحت المشابك بين العقد العصبية عبارة 

بالقيمة المدخلة قبل توحيد اإلشارات في دالة الجمع،  ( يتم ضربها1، 0عن أوزان رقمية في نطاق )

يجري وضعها بصورة عشوائية عند بداية التدريب ثم ُتعدل بعد ذلك بواسطة خوارزمية االنتشار 

 زادت أهمية المدخالت المرتبطة به. 1اقتربت قيمة الوزن النسبية من العكسي، إذ كلما 
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إضافتها إلى القيمة المدخلة المرجحة بواسطة األوزان، يسمح هي قيمة ثابتة يتم (: Biasمقدار التحيز ) (ب

مقدار التحيز بتغيير قيمة دالة التنشيط مما يجعل عملية التعلم أكثر واقعية، ويمكن تشبيه مقدار التحيز 

 بالمقدار الثابت في الدالة الخطية.

لعصبية تتلخص وظيفة دالة الجمع في الشبكات ا: (Summation Function)دالة الجمع  (ت

االصطناعية بتوحيد المدخالت المرجحة بواسطة األوزان وذلك عن طريق جمع القيم المرجحة مضافًا 

 لها مقدار التحيز للمدخالت كافة. 

تحتوي جميع الخاليا العصبية االصطناعية على دول (: Activation Functionدالة التنشيط ) (ث

اعد ذلك في تحديد ما إذا كان إخراج طبقة معينة مهمًا تنشيط في الطبقة المخفية أو طبقة اإلخراج، إذ يس

(، وتتلخص وظيفة دالة التنشيط Singh and Lone, 2020: 163) التاليةأو ال لتمريره إلى الطبقة 

(، إذ عندما يتم 1-، 1( أو )1، 0في إنها تساعد في الحفاظ على نواتج دالة الجمع في نطاق معين مثل )

تكرار العملية إن المرجحة مضافًا لها مقدار التحيز في مرحلة التدريب، ف ضرب المدخالت في األوزان

المشكلة، كما تقوم دالة التنشيط  زيد من تعقيدوي صعبة عملية التدريب يجعلينتج قيمًا كبيرة جدًا مما 

 ,Moolayilبإضافة الالخطية إلى الشبكات العصبية مما يجعلها قادرة على حل المشاكل غير الخطية )

(، إذ ُتعد الشبكات العصبية بدون وظائف التنشيط عبارة عن نموذج انحدار خطي 237 :2016

(Linear Regression وتوجد العديد من وظائف التنشيط المستخدمة والتي تختلف بحسب الوظيفة ،)

 (Chandola, 2021: 80): أتيأصناف رئيسة، وكما ي ةًا في ثالثالمطلوبة، غير أنها تندرج جميع

 التنشيط الثنائية  دالةBinary Step Activation Function 

تقوم بتنشيط الخاليا و ،(Thresholdُتعد من الدوال األساسية البسيطة، إذ تعمل على أساس العتبة ) 

 0فقط إذا كانت قيمة اإلدخال أكبر أو أصغر من عتبة ما، وكما يوحي اسم الدالة فإن اإلخراج يقتصر على )

 العتبة، إذ ال يمكن للدالة الثنائية توليد أكثر من اخراج واحد.( تبعًا لشرط 1أو 

  دالة التنشيط الخطيةLinear Activation Function 

نها تسمح بتوليد عدة مخرجات تتناسب مع حجم البيانات أيز الدالة الخطية عن سابقتها في تتم

خاصية االنتشار العكسي للتدرج  المدخلة، ومع ذلك، فإنها غير قابلة لالشتقاق مما يجعلها تفتقر إلى

(Backpropagation Gradient وبالتالي انعدام إمكانية تصحيح األخطاء المهمة في تعلم الشبكات ،)

العصبية، إذ تؤدي الشبكة العصبية ذات التنشيط الخطي باتجاه واحد وتتمثل المخرجات حصيلة للجمع 

 أتي:( كما ي6ة في المعادلة )الخطي، وتتمثل صيغة الدالة الخطي
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(6) 𝑓(𝑥) =  𝑥 

 ( الرسم البياني لدالتي التنشيط الثنائية والخطية3الشكل ) ويوضح

 

 ;Oliva, Diego باالعتماد على إعداد الباحثالمصدر: (: الرسم البياني لدالتي التنشيط الثنائية والخطية )3الشكل )

Houssein ,Essam H; Hinojosa, Salvador, "Metaheuristics in Machine Learning: Theory 

and Applications", 1st ed, Springer, 2021, P.P 457) 

  غير الخطيةدوال التنشيط Nonlinear Activation Functions 

التي تمثل المشكلة تمتاز المشاكل في الحياة اليومية بالتعقيد الكبير، أي بعبارة أخرى تكون البيانات 

غير خطية بطبيعتها، وبالتالي تفشل دوال التنشيط الخطية في تنشيط المدخالت، لذلك بحث العلماء في 

، ويوجد اليوم العديد من الدوال المستخدمة غير الخطيةيمكنها معالجة البيانات  تطوير دوال التنشيط بحيث

إذ تمتاز هذه الدوال عالوة على كونها ال خطية  في التعليم اآللي عمومًا والشبكات العصبية خصوصًا،

( مما يسمح للشبكة العصبية تطبيق خوارزمية االنتشار العكسي Differentiableبقابليتها للتفاضل )

 (Ghatak, 2019: 36-37)ي: أت(، ومن تلك الدوال ما يKiliçarslan, 2021: 1لتصحيح األخطاء )

 Sigmoid Functionالدالة السينية  (1

وأكثرها استخدامًا في االنحدار اللوجستي والشبكات  غير الخطيةُتعد من أشهر دوال التنشيط  

، 0إلى نطاق )∞( -، )+∞، إذ تقوم بتحويل البيانات الالنهائية ثنائي )الباينري(العصبية لعمليات التصنيف ال

 (.7(، وتتمثل صيغة الدالة السينية في المعادلة )1
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(7) 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) = 
1

1 + 𝑒𝑥𝑝−𝑥
 

 Hyperbolic Tangent (Tanh)دالة الظل الزائدي  (2

الذكر في كونها )سينية( أيضًا، إال أنها تختلف في  آنفةالزائدي مع الدالة السينية  تتشابه دالة الظل 

قل (، وهذا ما يجعلها أ1-، 1القيمة المنشطة في ناتج التحويل، إذ تقوم بتحويل البيانات المدخلة إلى نطاق )

 (.8إعاقة للشبكة العصبية أثناء التدريب، وتتمثل صيغة الدالة الزائدية بالمعادلة )

(8) 𝑇𝑎𝑛ℎ(𝑥) = 
𝑒𝑥𝑝𝑥 − 𝑒𝑥𝑝−𝑥

𝑒𝑥𝑝𝑥 + 𝑒𝑥𝑝−𝑥
 

 Rectified Linear Unit (ReLU)دالة الوحدة الخطية المصححة  (3

هذه الدالة نصف مصححة، إذ  دعتخدمة في الطبقات المخفية، وُتُتعد من أكثر دوال التنشيط المس

( في حين إذا 0( يكون اخراج الدالة )0، فعندما تكون القيمة المدخلة )أقل من ∞(، 0يتراوح إخراجها بين )

( تمثل صيغة 9( يكون إخراج الدالة مساويًا لقيمة المدخالت ذاتها، والمعادلة )0كانت المدخالت )أكبر من 

 .(ReLU) الوحدة الخطية المصححة دالة

(9) 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(𝑥, 0) 

 غير الخطية المذكورة آنفًا.( الرسم البياني للدوال 4) فيما يأتي، يوضح الشكلو

 

 ;Oliva, Diego باالعتماد على من إعداد الباحثالمصدر: ) غير الخطيةللدوال (: الرسم البياني 4الشكل )

Houssein ,Essam H; Hinojosa, Salvador, "Metaheuristics in Machine Learning: Theory 

and Applications", 1st ed, Springer, 2021, P.P 457) 
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 Types of ANNsة الشبكات العصبية االصطناعي أنواع: رابعًا

برز الشبكات تتعدد أنواع الشبكات العصبية االصطناعية وفقاً لهياكلها ووظائفها، وفيما يأتي شرح أل 

 (Da Selva et al, 2017: 22-23: )العصبية المستخدمة في التنبؤ

 Single-layer Perceptron (SLP)الشبكة العصبية ذات الطبقة المفردة  -1

تتألف هذه الشبكة من طبقة إدخال وطبقة إخراج منفردتين، إذ تتدفق البيانات من طبقة اإلدخال إلى  

( التي تقوم بتوحيد اإلشارات عبر ضرب قيم Sum Functionبدالة الجمع )طبقة اإلخراج بعد المرور 

على دوال تنشيط خطية  SLP(، وتحتوي شبكة Biasاإلدخال باألوزان الرابطة مضافًا لها مقدار التحيز )

قادرة على حل المشاكل الخطية ( مما يجعلها 1، 0) علىمخرجاتها إذ تقتصر ( Step Functionكدالة )

 .SLP الشبكة ذات الطبقة المفردة هيكليةمخطط  (5ضح الشكل )ويو، فقط

 

 ,Graupe, Danielباالعتماد على  )من إعداد الباحث SLPالشبكة ذات الطبقة المفردة  هيكلية(: 5الشكل )

"Principles of artificial neural networks", Vol. 7, World Scientific, 2013, P.P 21) 

 Multi-layer Perceptron (MLP)الشبكة العصبية متعددة الطبقات  -2

( واحدة Hidden Layerتختلف الشبكة العصبية متعددة الطبقات عن سابقتها بوجود طبقة مخفية ) 

(، إذ تحتوي Weightsأو أكثر تتوسط بين طبقتي اإلدخال واإلخراج وتربط بينهما بواسطة األوزان )

( كدوال Non-Linear Activation Functionsدوال تنشيط غير خطية )الطبقات المخفية على 

(Sigmoid( ،)Tanh(و )Softmax وغيرها، مما يكسبها قدرة على معالجة البيانات )غير الخطية ،

( على المشكلة المطلوب معالجتها ومدى تعقيدها، مع اإلشارة MLPويعتمد عدد الطبقات المخفية في شبكة )

بقات المخفية يمكن أن يزيد من تعقيد المشكلة في بعض األحيان، وُتعد الشبكة متعددة إلى أن زيادة الط
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وجود  ذلك ستدعييبالتالي  ،ع العملي تكون غير خطيةالطبقات األكثر استخداماً كون أغلب المشاكل في الواق

 (.MLP)هيكلية الشبكة متعددة الطبقات مخطط  (6ويوضح الشكل )شبكة قادرة على معالجتها. 

 

 ,Bhattacharyyaباالعتماد على  )من إعداد الباحث MLPالشبكة العصبية متعددة الطبقات  هيكلية(: 6الشكل )

Siddhartha" ,Intelligent Innovations in Multimedia Data Engineering and 

Management", 1st ed, IGI Global, 2018, P.P 255) 

 Radial Basis Function Network (RBFN)الشبكة العصبية ذات األساس اإلشعاعي  -3

 Broomhead andإحدى أنواع الشبكات العصبية االصطناعية، قدمت ألول مرة بواسطة )

Lowe, 1988( تتشابه في هيكليتها مع شبكة االدراك الحسي متعددة الطبقات ،)MLP بالرغم من بعض )

( التي تحتوي على عقد مكافئة Input layerمن ثالث طبقات فقط، طبقة االدخال ) االختالفات، إذ تتكون

مد على دون تغيير إذ تعت اآلتيةلعدد المتغيرات المتنبئة، يتم تمرير المدخالت مباشرة كمتجه إلى الطبقة 

ة التدريب، مكافئة لعين ًاتحتوي هذه الشبكة على طبقة مخفية واحدة تتضمن عقدالمسافات االقليدية، كما 

 Gaussianكالدالة الغاوسية ) ذات األساس اإلشعاعيوتحتوي الطبقة المخفية على دوال تنشيط 

Function( وتحتوي أيضًا على طبقة إخراج ،)Output layer ترتبط مع الطبقة المخفية بواسطة )

 Yuengالمخفية )األوزان المشبكية، إذ يكون خرج الشبكة عبارة عن المجموع المرجح لمخرجات الطبقة 

et al, 2010: 12 ُتستخدم الشبكة ذات األساس اإلشعاعي في معالجة مشاكل وظائف التقريب، السالسل ،)

الزمنية، التصنيف، التحكم باألنظمة، وغيرها الكثير، إذ تمتاز هذه الشبكات ببساطة معماريتها، سرعتها في 

ت مع زيادة تعقيد في األنظمة غير الخطية التعلم، وتعميمها الجيد، إال أنها تواجه بعض الصعوبا

(Sharkawy, 2020: 15-16 .)( 7ويوضح الشكل)  ذات األساس اإلشعاعي شبكةال هيكيلةمخطط 

(RBFN.) 
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 ;Siddique, Nazmul)من إعداد الباحث باالعتماد على  RBFNالشبكة ذات األساس االشعاعي  هيكلية(: 7الشكل )

Adeli, Hojjat, "Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks 

and Evolutionary Computing", 1st ed, Wiley & Sons, 2013, P.P 112) 

 Recurrent Neural Networks (RNNs)الشبكات العصبية المتكررة  -4

نتيجةً لجهود العديد من العلماء  الشبكات العصبية المتكررة في الثمانينات من القرن الماضي ظهرت

( واحدة من Hopfield, 1982والباحثين في مجال الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي، وُتعد شبكة هوبفيلد )

ثم شبكة إيلمان  ،(Jorden, 1986أوائل الشبكات التكرارية التي قدمت، تبعتها بعد ذلك شبكة جوردن )

(Elman, 1990،) شعبية كبيرة لقدرتها على حل بعض المشكالت التي تعتمد على  إال أنها اكتسبت مؤخرًا

التسلسل الزمني لألحداث، إذ على النقيض من األنواع األخرى للشبكات العصبية، تتميز الشبكات العصبية 

مما يسمح لها بتخزين المعلومات عبر ( Feedback loopsالمتكررة بوجود حلقات للتغذية العكسية )

في نقل االعتماديات المتسلسلة بواسطة أجزاء  تعتمد الشبكات التكرارية على مبدأ الذاكرة ، إذالمسار الزمني

، وهو ما يجعلها قادرة على التنبؤ بالقيم المستقبلية بناًء على (Stateخاصة في الطبقة المخفية تدعى )

 (.Fouad et al, 2020: 366-367) السابقة األحداث

كة المتكررة تتضمن ثالثة عناصر رئيسة، هي المدخالت وُيشار ة الشبأن هيكلي (8الشكل )ويوضح 

(، Y(، فضالً عن المخرجات التي ُيشار لها بالرمز )H(، والطبقة المخفية وُيشار لها بالرمز )Xلها بالرمز )

إذ تتلخص فكرة الشبكات المتكررة في تمرير المدخالت إلى الطبقة المخفية، والتي تقوم بتوليد اخراجين، 

األول يتجه إلى طبقة اإلخراج على شكل مخرج للشبكة، والثاني يتم تمريره على شكل متسلسل 

(Sequential( أو متجه )Vector إلى عقدة أخرى أو العقد نفسها في الخطوة الزمنية الالحقة مما يعد )

ة مع التنشيط السابق كإدخال للعقدة اآلتية يحمل معلومات عن التنشيط السابق، إذ يتم جمع المعلومات الحالي
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)اإلخراج في الخطوة الزمنية السابقة( في العقدة الحالية، وهو ما يجعل الشبكة تتذكر المعلومات السابقة التي 

تقوم على أساسها ببناء التوقعات، لهذا ُتستخدم الشبكات التكرارية في تطبيقات الترجمة، والتعرف على 

ية، وتحتوي الطبقة المخفية في الشبكات التكرارية دالة الظل الزائدي الكالم، فضالً عن التنبؤ بالسالسل الزمن

(Tanh( كدالة تنشيط للمحافظة على البيانات في نطاق )كما توجد األوزان الرابطة بين الطبقات 1-، 1 ،)

 (.Lazzeri, 2021: 145-146على غرار األنواع األخرى من الشبكات العصبية )

 

 Dev Dipayan, "Deep)من إعداد الباحث باالعتماد على  RNNالشبكة العصبية المتكررة  هيكلية(: 8الشكل )

Learning with Hadoop", 1st ed, Packt Publishing, 2017, P.P 108) 

رئيسة وفقًا لعدد المدخالت وعدد المخرجات، إذ تتضمن  ُتصنف الشبكة المتكررة إلى أربعة فئات

واحد إلى متعدد، شبكة متعدد إلى واحد، وشبكة متعدد إلى متعدد، وكما يأتي: شبكة واحد إلى واحد، شبكة 

(Arif, 2020: 33-34) 

  :في هذه الشبكة يتم تمرير مدخل واحد للحصول على مخرج واحد، ومن األمثلة شبكة واحد إلى واحد

 عليها تطبيقات الكتابة.

  :المخرجات والطبقات المخفية المتشعبة  في هذه الشبكة يتم توليد العديد منشبكة واحد إلى متعدد

 بواسطة ادخال واحد، ومن األمثلة عليها تطبيقات التعليق على الصور.

  :كما يوحي االسم، إذ يتم في هذه الشبكة الحصول على اخراج واحد عن طريق شبكة متعدد إلى واحد

 عدد من المدخالت، ومن األمثلة على هذه التنبؤ بأسعار المبيعات.

  :يتم تمرير عدد من المدخالت للحصول على من المخرجات، مع اإلشارة إلى شبكة متعدد إلى متعدد

 إمكانية أن تكون المدخالت والمخرجات بأعداد مختلفة، ومن األمثلة على هذه الشبكة تطبيقات الترجمة.
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كن بإمكان لتي لم يجة البيانات المتسلسلة اوعلى الرغم من مزايا الشبكات المتكررة وقدرتها على نمذ

ع السالسل الزمنية الطويلة الشبكات العصبية التقليدية نمذجتها، إال أنها تواجه بعض المشاكل في التعامل م

 أو تالشي  (Exploding) تلك التي تحتوي على مركبتي االتجاه والموسمية، بسبب مشكلة انفجار ال سيما

(Vanishing) قيمة االنحدار المتدرج (Joshi, 2020: 124 إذ تتضمن حسابات التدرج في عملية ،)

تدريب الشبكة المتكررة عمليات ضرب متكررة لمشتقة دالة الخطأ بالنسبة لألوزان، فعندما تكون المشتقات 

صغيرة، تتسبب عمليات الضرب المتكررة باختفاء التدرج مما يجعل الشبكة تتوقف عن تحديث األوزان 

وبشكل معاكس، إذا كانت قيمة المشتقات كبيرة، فإن عمليات الضرب وبالتالي إيقاف عملية التدريب، 

 (.Soppin et al, 2021المتكررة تقود لقيم )ال نهائية( مما يؤدي إلى انفجار التدرج )

 Learning and Training in ANNsًا: التعلم والتدريب في الشبكات العصبية خامس

االصطناعية إلى عملية تعديل األوزان الرابطة بين ُيشير مصطلح التعلم في الشبكات العصبية  

الطبقات المكونة للشبكة، وكما تم ذكره سابقًا، فإن األوزان تلعب دورًا محوريًا في مفهوم الشبكات العصبية 

من خالل ترجيح المدخالت ذات األهمية األكبر لعملية المعالجة، إذ يتم ذلك من خالل خوارزميات 

(، وبالتالي، فإن التعلم هو عملية تغييرات Learning Algorithmsت التعلم )متخصصة تدعى خوارزميا

تدريجية في قيمة األوزان ومقدار التحيز بناءً على اإلشارات الحسية أو )البيانات التدريبية( بغرض الوصول 

لشبكات العصبية إلى أقل نسبة خطأ ممكنة بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة، وعادة ما يتم قياس أداء ا

 (.Salem, 2022: 21)  (Loss Functionبواسطة مقياس يدعى دالة الخسارة )

 Types of Learning in ANNsأساليب التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية  -1

 ,Andina: )وكما يأتيتتضمن أساليب التعليم اآللي في الشبكات العصبية االصطناعية ثالث أنواع رئيسة، 

2007: 68) 

 Supervised Learningالتعلم بإشراف  (أ

تتلخص فلسفة التعلم بإشراف في توافر المخرجات المستهدفة، أي بمعنى آخر يتم توفير البيانات 

المراد التنبؤ بها أو تنصيفها للشبكة العصبية ليتم مقارنتها مع المخرجات المتوقعة بواسطة الشبكة العصبية، 

الشبكة على االستجابة الصحيحة كما لو أنها تخضع للتدريب على يد "معلم"، إذ يتم في هذه الحالة تدريب 

ويتم خالل هذه العملية تعديل األوزان والعتبات للشبكة العصبية وحساب الفروق باستمرار بغرض الوصول 

 إلى التطابق بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة.
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 Unsupervised Learningالتعلم بدون إشراف  (ب

(، فعلى العكس من النوع السابق ال يتم توفير Self-Learningسمى أيضًا بالتعلم الذاتي )وي

المخرجات المستهدفة للشبكة العصبية لغرض التدريب، إذ ُيعرِّف التعلم بدون إشراف بأنه عملية لتحسين 

بكة العصبية اكتشاف النماذج األولية اعتمادًا على أوجه التشابه بين مجموعات التدريب، ويقع على عاتق الش

مالمح أو أنماط مميزة في هيكل البيانات المدخلة لبناء التوقعات، وعلى أساس ذلك يتم تعديل قيم األوزان 

 والتحيز ذاتيًا بغرض الوصول إلى أكبر قدر من التشابه بين المجموعات.

 Reinforcement Learningالتعلم المعزز  (ت

مزج بين أسلوب التعلم بإشراف وأسلوب التعلم بدون إشراف، يقوم هذا النوع من التعلم على أساس ال

إذ ال يتم توفير البيانات المستهدفة للشبكة كما في أسلوب التعلم بإشراف، لكن بداًل من ذلك يتم اطالع الشبكة 

على صحة أو خطأ نتائجها فقط من خالل أسلوب "النقد" المتبع، إذ يتوقف التعلم المعزز على مبدأ تعظيم 

 كافأة وتقليل العقوبة، ومن أجل ذلك يتم تحديث األوزان وقيم التحيز باستمرار بواسطة خوارزمية التعلم.الم

 Training of ANNsتدريب الشبكات العصبية االصطناعية  -2

مرحلتين رئيستين، األولى تدعى مرحلة االنتشار األمامي  علىم عملية تدريب الشبكة العصبية تنقس

 على االنتشار العكسي، إذ يجري تنفيذهما بشكل متسلسل ومستمر حتى يتم الحصولوالثانية تدعى مرحلة 

 شرح مفصل لمرحلتي التدريب.يأتي  أفضل نموذج للشبكة العصبية يمثل العينة المستهدفة، وفيما

 Forward Propagationمرحلة االنتشار األمامي  (أ

تختلف مرحلة االنتشار األمامي بحسب نوع الشبكة العصبية وهيكليتها الخاصة، ففي حالة الشبكة 

 (Kubat, 2015: 92-93: )تيةالنتشار األمامي بالخطوات اآلتتلخص مرحلة االعصبية متعددة الطبقات، 

  تبدأ مرحلة االنتشار األمامي بتوليد قيماً عشوائية لألوزانT]in……Wi1[W بقيم المدخالت  يتم ضربها

T]n……X1[X  ،وكما يأتيعلى شكل مصفوفة، ثم يتم توحيدها في دالة الجمع: 

(10) 𝐼𝑗 = ∑(𝑊𝑗𝑖  . 𝑋𝑘
𝑇) 
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  يتم تمرير قيم المدخالت المرجحة إلى الطبقة المخفية، إذ تقوم كل عقدة في الطبقة المخفية باستالم

وعادةً ما تستخدم في الطبقة المخفية دالة التنشيط المجموع المرجح للمدخالت لتطبق عليها دالة التنشيط، 

 :وكما يأتي(، Tanh( أو دالة الظل الزائدي )Sigmoidالسينية )

(11) ℎ𝑖 = 𝑓(∑(𝑊𝑗𝑖  . 𝑋𝑘
𝑇)) 

 ( دالة التنشيط المستخدمة في الطبقة المخفيةf( القيمة الناتجة عن دالة التنشيط، وُتمثل )hحيث ُتمثل )

 ة الناتجة من الطبقات المخفية يتم ضرب القيم المنشطT]n……h1[h  بقيم األوزان]in……Wh1W[ 

على شكل مصفوفة، ثم يتم جمعها في دالة التحويل وتمرر إلى طبقة اإلخراج، التي تطبق عليها دالة 

 :وكما يأتيالتنشيط بغرض توليد اإلخراج المطلوب، 

(12) 𝑦𝑘 = 𝑓(∑(𝑊𝑘𝑗  . ℎ𝑗
𝑇)) 

 ( دالة التنشيط المستخدمة في طبقة اإلخراجfاإلخراج، وُتمثل )( قيمة yحيث ُتمثل )

 :ويمكن دمج المعادالت السابقة في صيغة موحدة، وكما يأتي 

(13) 𝑦𝑘 = 𝑓(∑𝑤𝑘𝑗
(2)
ℎ𝑗  

𝑀

𝑗=0

(∑𝑤𝑗𝑖
(1)
𝑥 𝑖

𝐷

𝑖=0

)) 

أما في حالة الشبكات التكرارية فاألمر مختلف قلياًل، إذ تتألف مدخالت الشبكة من قيمة الدخل 

: وكما يأتي( t-1( مضافًا إليها قيمة التنشيط في الخطوة الزمنية السابقة )tالحالي في الخطوة الزمنية )

(Abdel-basset, 2022: 137) 

(14) ℎ(𝑡) = 𝑓(∑(𝑊ℎℎ . ℎ
(𝑡−1) +  𝑊𝑥ℎ  .  𝑥

(𝑡))) 

ُيمثل  xhWُيمثل دالة التنشيط المستخدمة في الطبقة المخفية،  f(، tُيمثل قيمة التنشيط في الزمن ) h(t)حيث 

ُيمثل مصفوفة األوزان بين طبقة المخفية في  hhWمصفوفة األوزان بين طبقة اإلدخال والطبقة الخفية، 

 (.tُيمثل قيمة الدخل الحالي في الفترة الزمنية ) x(t)خطوتين زمنيتين متعاقبتين، 
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 يتم بعد ذلك حساب إخراج الش( بكة المتكررة عن طريق ضرب قيمة التنشيط في الخطوة الزمنيةt )

 باألوزان الرابطة بين الطبقة المخفية وطبقة اإلخراج، كما في الصيغة اآلتية: 

(15) 𝑦(𝑡) = 𝑓(∑(𝑊ℎ𝑦 .  ℎ
(𝑡))) 

يمثل مصفوفة األوزان الرابطة بين الطبقة  hyWتمثل دالة التنشيط المستخدمة في طبقة اإلخراج،  fحيث 

 (.tالمخفية وطبقة اإلخراج في الخطوة الزمنية )

 :ويمكن دمج المعادالت السابقة في صيغة موحدة للشبكة المتكررة، وكما يأتي 

(16) 𝑦(𝑡) = 𝑓 (∑𝑊ℎ𝑦 .  ℎ
(𝑡) (∑𝑊ℎℎ .  ℎ

(𝑡−1) + 𝑊𝑥ℎ .  𝑥
(𝑡))) 

 أخيرًا، يتم حساب الخطأ في اإلخراج عن طريق ( حساب الفرق بين قيمة اإلخراج للشبكةky وقيمة )

 (، وكما في الصيغة األتية:ktالقيمة الفعلية )المستهدفة( )

(17) 𝐸(𝑥) = (𝑡𝑘 − 𝑦𝑘) 

يعني ذلك وجود خطأ في قيمة اإلخراج مما يستدعي تصحيحه عن طريق  )E (x)0 ≠(حيث إذا كانت قيمة 

خوارزمية االنتشار العكسي، وعادة ما يقاس خطأ اإلخراج الكلي في الشبكات العصبية بواسطة دالة الخسارة 

(، والتي هي عبارة عن مجموع مربعات الفروق Loss/Cost Functionوالتي تدعى أيضًا بدالة التكلفة )

 اإلخراج والقيم الفعلية، وكما في المعادلة األتية: بين قيم

(18) 𝐸𝑝 = 𝑀𝑆𝐸 =  
1

2
∑(𝑡𝑘 − 𝑦𝑘)

2

𝑛

 

( لتبسيط مشتقة الخطأ في خوارزمية االنتشار العكسي كما سيتم 18في المعادلة ) 2/1يتم إضافة المعامل 

 توضيحها.

 Backward Propagationمرحلة االنتشار العكسي  (ب

العكسي من حيث انتهت مرحلة االنتشار األمامي، إذ تستخدم في هذه المرحلة تبدأ مرحلة االنتشار 

(، وهي تعميم لقاعدة الدلتا Backpropagation Algorithmخوارزمية االنتشار العكسي للخطأ )
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( Generalized Delta Ruleالمستخدمة في تعليم الشبكات العصبية، وتدعى أيضًا بقاعدة دلتا المعممة )

(، تستخدم هذه الخوارزمية أسلوب Rumelhart et al, 1986(، قدمت بواسطة )LMSة )أو خوارزمي

( المكافئة لقيمة مجموع Loss Function( لتقليل دالة التكلفة )Gradient Descentاالنحدار المتدرج )

دفة(، إذ مربعات األخطاء المحسوبة من الفروقات بين قيم اإلخراج للشبكة العصبية والقيم الفعلية )المسته

على تعديل األوزان الرابطة بين الطبقات على أساس أسلوب االنحدار باتجاه معاكس التجاه االنتشار  تعمل

 (.Du and Swamy, 2013: 85األمامي للشبكة للوصول إلى أقل قيمة خطأ ممكنة )

د دالة وبغرض تنفيذ خوارزمية االنتشار العكسي في الشبكات العصبية متعددة الطبقات يتطلب وجو

 Sigmoidتنشيط مستمرة، ال خطية، وقابلة للتفاضل، إذ تستخدم في العادة دالة التنشيط السينية )

Activation( ودالة الظل الزائدي )Tanh Activation وتتلخص عملية تصحيح األخطاء بتعديل ،)

(، إذ Chain Ruleة )األوزان من خالل إيجاد مشتقة الخطأ بالنسبة لمشتقة األوزان بواسطة قاعدة السلسل

ُتحسب األخطاء )المشتقات التفاضلية للمخرجات المستهدفة( لطبقة اإلخراج والطبقات المخفية تواليًا 

 (Keller et al, 2016: 37-41وبصورة منفصلة، وكما في الخطوات اآلتية: )

 ريرها إلى دالة في الشبكات العصبية متعددة الطبقات، تجمع إشارات الدخل بواسطة دالة الجمع قبل تم

 مجموع إشارات الدخل وحسب المعادلة اآلتية: jv(k)التنشيط، فإذا افترضنا بأن 

(19) 𝑣𝑗(𝑘) =  ∑𝑤𝑗𝑖(𝑘)

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖(𝑘) 

 (Bias( عدد المدخالت في الشبكة العصبية )بما في ذلك قيم التحيز nيمثل )و

  فعند تمريرها إلى دالة التنشيط نحصل على خرج الشبكة العصبية(k)jy :كما في المعادلة اآلتية 

(20) 𝑦𝑗(𝑘) =  𝜙𝑗(𝑣𝑗(𝑘)) 

 تمثل دالة التنشيط غير الخطية المستخدمة ϕ إذ

 .بالتالي، فإن خطأ اإلخراج يحسب من الفرق بين القيمة الفعلية )المستهدفة( وقيمة اإلخراج 

(21) 𝑒𝑗(𝑘) = 𝑑𝑗(𝑘) − 𝑦𝑗(𝑘) 



  
 

  
 

 اإلطار النظري للدراسة: األسهم والشبكات العصبية االصطناعية الفصل الثاني

51 

 وكما حسب خطأ الشبكة العصبية بتربيع الفرق بين القيمتين للتخلص من اإلشارة السالبة، وغالبًا ما ُي

 :يأتي

(22) 𝐸𝑗(𝑘) =  
1

2
 ∑𝑒𝑗

2(𝑘) 

إلى مجموع األخطاء ∑ ( لتسهيل عملية اشتقاقه الحقًا، وتشير عالمة 1/2إذ تم ضرب مربع الخطأ بنصف )

 الناتجة في طبقة اإلخراج.

  لتعديل األوزان يتطلب إيجاد حجم التغير )أو حجم التصحيح( لألوزانjiW∆ لذلك يجب حساب مشتقة ،

 :وكما يأتي(، Chain Ruleالخطأ بالنسبة لمشتقة الوزن باستخدام قاعدة السلسلة )

(23) 
∂E(k)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑘)
= 

∂E(k)

∂𝑒𝑗(k)
 
∂𝑒𝑗(k)

∂𝑦𝑗(k)
 
∂𝑦𝑗(k)

∂𝑣𝑗(k)
 
∂𝑣𝑗(k)

∂𝑤𝑗𝑖(k)
  

 ومنها نستنتج 

(24) 
∂E(k)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑘)
= −𝑒𝑗(𝑘)𝜙𝑗

′ (𝑣𝑗(𝑘)) 𝑦𝑖(𝑘)  

 ُتمثل مشتقة دالة التنشيط المستخدمة في طبقة اإلخراج. ϕ'و

  إن حجم التغير في الوزنjiW∆ ( ُيعرف بواسطة قاعدة دلتاDelta Rule:وحسب المعادلة اآلتية ) 

(25) Δ𝑤𝑗𝑖(𝑘) =  −𝛼
∂E(k)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑘)
 

 يمثل معدل التعلم )وهو مقدار لخطوات االنحدار المتدرج في تصحيح الخطأ(. αو

 ( نحصل على المعادلة اآلتية:25( في المعادلة )24وبتعويض المعادلة ) 

(26) Δ𝑤𝑗𝑖(𝑘) = 𝛼 𝛿𝑗(𝑘) 𝑦𝑖(𝑘) 

 :اآلتيةقيمة الدلتا )االنحدار المحلي( تعطى بالعالقة  jδحيث 
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(27) 

𝛿𝑗(𝑘) =  − 
∂E(k)

∂𝑣𝑗(k)
 

                                       =  − 
∂E(k)

∂𝑒𝑗(k)
 
∂𝑒𝑗(k)

∂𝑦𝑗(k)
 
∂𝑦𝑗(k)

∂𝑣𝑗(k)
 

                       =  𝑒𝑗(𝑘)𝜙𝑗
′ (𝑣𝑗(𝑘)) 

المرتبطة  je(k)مساويًا إلشارة الخطأ  jلخرج العصبون  jδ(k)( أن قيمة الدلتا 27يتضح من المعادلة )و

j(vj((k)ومشتقة دالة التنشيط 
'ϕ كون هنالك حالتان لحساب قيمة الدلتا وفقًا لموقع الخرج ت، وبذلكj ، وكما

 (Hyakin, 2010: 141: )يأتي

 :إذا كان موقع الخرج  الحالة األولىj ( هو طبقة اإلخراجOutput Layer إذ يتم تجهيزه باالستجابة ،)

(، ثم 21رة الخطأ بواسطة المعادلة )المطلوبة )القيمة المستهدفة( من الطبقة نفسها، فيمكن حساب إشا

 (27حساب قيمة الدلتا مباشرًة بواسطة المعادلة )

 :إذا كان موقع الخرج  الحالة الثانيةj ( هو الطبقة المخفيةHidden Layer إذ ال يوجد استجابة ،)

مطلوبة محددة مسبقًا بحيث تصبح خوارزمية االنتشار العكسي معقدة بعض الشيء، إذ يجب تحديد 

شارة الخطأ للطبقة المخفية بشكل متكرر والعمل للخلف من حيث إشارات الخطأ لجميع الطبقات التي إ

 ترتبط بها الطبقة المخفية مباشرة.

  تحسب إشارة الخطأ لخرج الطبقة المخفيةl  عند تكرارk :بحسب المعادلة اآلتية 

(28) 

𝑒𝑙(𝑘) = 𝑑𝑙(𝑘) − 𝑦𝑙(𝑘) 

                   = 𝑑𝑙(𝑘) − 𝜙𝑙(𝑣𝑙(𝑘)) 

  كما يحسب مجموع إشارات الدخل للطبقة المخفية(k)lv :بحسب المعادلة اآلتية 

(29) 𝑣𝑙(𝑘) =  ∑𝑤𝑙𝑗(𝑘)

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖(𝑘) 

 :يحسب مجموع األخطاء للطبقة المخفية بحسب المعادلة اآلتية 
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(30) 𝐸(𝑘) =  
1

2
 ∑𝑒𝑙

2(𝑘)

𝑙

 

 :ومنها نحصل على 

(31) 

∂E(k)

∂𝑦𝑗(k)
=  ∑𝑒𝑙

𝑙

∂𝑒𝑙(k)

∂𝑦𝑗(k)
 

                              =  ∑𝑒𝑙
𝑙

∂𝑒𝑙(k)

∂𝑣𝑙(k)
 
∂𝑣𝑙(k)

∂𝑦𝑗(k)
 

 :فإذا علمنا بأن 

(32) 
∂𝑒𝑙(k)

∂𝑣𝑙(k)
=  − 𝜙𝑙

′(𝑣𝑙(𝑘)) 

'ُتمثل و
lϕ .مشتقة دالة التنشيط المستخدمة في الطبقة المخفية 

 ( يمكن أن نجد:29إلى جانب ذلك، ووفقًا للمعادلة ) 

(33) 𝑤𝑙𝑗(𝑘) =
∂𝑣𝑙(k)

∂𝑦𝑗(k)
  

 ( يمكن أن نشتقها جزئيًا وحسب المعادلة 31( بالمعادلة )33( و )32وبتعويض المعادالت )اآلتية: 

(34) 

∂𝐸𝑙(k)

∂𝑦𝑗(k)
=  − ∑𝑒𝑙

𝑙

𝜙𝑙
′(𝑣𝑙(𝑘))𝑤𝑙𝑗(𝑘) 

   =  − ∑𝛿𝑙(𝑘)

𝑙

𝑤𝑙𝑗(𝑘) 

'l(v((k)إذ  
lϕ l= e lδ 

 ( يمكن حساب قيمة دلتا 27بالنظر إلى المعادلة ):للطبقة المخفية، وحسب المعادلة اآلتية 
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(35) 

𝛿𝑗(𝑘) =  − 
∂E(k)

∂𝑣𝑗(k)
 

                          =  − 
∂E(k)

∂𝑦𝑗(k)
 
∂𝑦𝑗(k)

∂𝑣𝑗(k)
  

                                           = 𝜙𝑗
′ (𝑣𝑗(𝑘)) ∑𝛿𝑙(𝑘)

𝑙

𝑤𝑙𝑗(𝑘) 

  وبتلخيص المعادالت التي تم اشتقاقها لخوارزمية االنتشار العكسي، فإن حجم التغيرjiW∆  في األوزان

 ( يحسب وفقًا لآلتي:25وبحسب المعادلة ) jوالطبقة  iالرابطة بين الطبقة 

(36) Δ𝑤𝑗𝑖(𝑘) 

{
 

  𝛼𝑒𝑗(𝑘)𝜙𝑗
′ (𝑣𝑗(𝑘))𝑦𝑖(𝑘)                                             [ 𝑗 = 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡]

𝛼𝜙𝑗
′ (𝑣𝑗(𝑘))∑(𝑒𝑙𝜙𝑗

′(𝑣𝑙(𝑘))𝑤𝑙𝑗(𝑘))𝑦𝑖(𝑘)            [ 𝑗 = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡]

 

  ما سبق يمكن تعديل األوزان بين الرابطة بين الطبقات بحسب المعادلة اآلتية: إلىواستنادًا 

(37) 𝑊𝑗𝑖(𝑁𝑒𝑤) = 𝑊𝑗𝑖(𝑂𝑙𝑑) +  Δ𝑤𝑗𝑖 

 Backpropagation Through Time (BPTT) خوارزمية االنتشار الخلفي عبر الزمن (ت

تعد خوارزمية االنتشار الخلفي عبر الزمن آلية لتدريب الشبكات العصبية المتكررة، قدمت بواسطة 

(Rumelhart et al, 1986 إذ تعمل خوارزمية االنتشار الخلفي التقليدية بواسطة حساب االنحدار ،)

المتدرج لدالة الخسارة بالنسبة لألوزان، بالتالي تتطلب مسارًا عكسيًا مباشرًا لعملية تصحيح األوزان، 

في الشبكات وبينما يكون ذلك بديهياً في الشبكات العصبية التي تعمل باتجاه واحد، إال أن ذلك ال يمكن تطبيقه 

(، األمر الذي يتطلب إجراء بعض التغيير في بنية الشبكة المتكررة االنتشار العكسيالمتكررة )لوجود 

فك  كرة االنتشار الخلفي عبر الزمن منتكمن ف تشار الخلفي من التعامل معها، إذلتمكين خوارزمية االن

خفية لكل خطوة زمنية بحيث تصبح بشكل ( من خالل تكرار بنية الطبقة المUnfoldingالحلقة التكرارية )

بنية الجديدة للشبكة المتكررة عن النماذج ويتمثل الفرق الوحيد في ال (،8)في الشكل  تم توضيحهاكما ومتجه 

ل التطبيق المتكرر األخرى من الشبكات هو أن قيمة األوزان هي نفسها في جميع النسخ المكررة ألنها تمث

 (. Bianchi, 2017: 11للعملية نفسها )
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ويرى الباحث أن الشبكات العصبية المتكررة مناسبة لالستخدام في حل المشاكل التي تكون بياناتها 

متسلسلة بحيث يكون السياق مهما للتنبؤ بالنتيجة الالحقة، إذ تستخدم الخطوة الزمنية السابقة ُمدخاًل للتنبؤ 

للتنبؤ بالخطوة الزمنية الالحقة، وهذا ما يكون مفيدًا بالخطوة الزمنية الحالية والتي بدورها ستكون ُمدخاًل 

للتنبؤ بأسعار األسهم موضوع الدراسة، وتمتاز سلسلة أسعار األسهم بخاصية التتابع الزمني أليام التداول 

 فيكون تحليل السلسلة الزمنية واكتشاف األنماط فيها يعتمد تتبع المسار الزمني.

 

 ;Tengeleng, Siddiباالعتماد على  العصبية متعددة الطبقات )من إعداد الباحث (: مخطط تدريب الشبكات9الشكل )

Armand, Nzeukou, "Performance of Using Cascade Forward Back Propagation Neural 

Networks for Estimating Rain Parameters with Rain Drop Size Distribution", Vol. 5, 

No. 2, Atmosphere, 2014, P.P 462) 

 Long Short Term Memory (LSTM)سادسًا: شبكة الذاكرة طويلة المدى 

بالنظر لمشكلتي تالشي التدرج أو انفجاره في الشبكات المتكررة عند تطبيق خوارزمية االنتشار  

عاجزة عن االحتفاظ  RNNالخلفي عبر الزمن، كما تمت مناقشته في القسم الخامس، وهو ما يجعل شبكة 

 Schmidhuber)بالتبعية )المعلومات( لمدى طويل عبر الزمن، ُقدمت شبكة الذاكرة طويلة المدى بواسطة 

and Hochreiter, 1997)  ،في محاولة لمعالجة هذه المشكلة، وُتعد نموذجًا محسنًا من الشبكات التكرارية

حتفاظ بالمعلومات المهمة لفترة زمنية مناسبة، إذ جرى تعديل بنية الشبكة بغرض جعلها قادرة على اال

على آلية  LSTM(، وتعتمد شبكة Rao, 2018: 282وكذلك تحديد المعلومات الغير مهمة للتخلص منها )

( في التحكم بالمعلومات المدخلة، إذ تتكون من ثالث بوابات، هي بوابة النسيان Gatesالبوابات )
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(Forgetting Gate بوابة اإلدخال ،)(Input Gate( وبوابة اإلخراج ،)Output Gate وتكون هذه ،)

( تسيطر على مرور المعلومات عن طريق تنشيط القيم Sigmoid Functionالبوابات عبارة دوال سينية )

تعني السماح بمرور المعلومات واالحتفاظ بها، بينما على  1(، إذ أن قيمة التنشيط 1، 0المدخلة في نطاق )

إن االختالف الجوهري بين  .(Patel, 2022: 131)عدم السماح بمرورها  0عني قيمة العكس من ذلك ت

، هي أن األخيرة تقوم بتقسيم قيمة التنشيط LSTMوشبكة الذاكرة الطويلة  RNNالشبكة التكرارية التقليدية 

( وهي نفسها Hidden Stateفي الطبقة المخفية إلى حالتين مخفيتين، األولى يطلق عليها  الحالة المخفية )

( يتم Cell Stateويتم استخدامها في تقدير قيم اإلخراج، والثانية يطلق عليها حالة الخلية ) RNNفي شبكة 

استخدامها لحفظ المعلومات المتسلسلة زمنيًا، إذ ُيشار إليها أحيانًا بالذاكرة الداخلية، ويتم تقاسم هذه الحالتين 

(. وفيما يأتي، Abdel-basset, 2022: 142-143بيانات المدخلة )في كل خطوة زمنية على طول مسار ال

 LSTM( :Xiong, 2020, 134-135)توضيح لعمل شبكة 

  بوابة النسيانThe Forget gate :جب االحتفاظ بها، ُتحدد بوابة النسيان المعلومات المهمة التي ي

وع دمج المدخالت الحالية مهمة التي يجب التخلص منها عن طريق تمرير مجمالغير أو المعلومات 

(t)X  1الزمنية السابقة  الحالة المخفية للخطوةمع قيمة)-(th ( إلى الدالة السينيةSigmoid ليتم ضرب )

للتحكم بمرور  tC)-(1قيمة التنشيط الناتجة من الدالة السينية مع حالة الخلية للفترة الزمنية السابقة 

 لص منها، كما في المعادلة اآلتية:أو التخ tC)-(1المعلومات المضمنة في حالة الخلية 

(38) 𝑓(𝑡) =  𝜎(𝑊𝑓ℎ .  ℎ(𝑡−1) + 𝑊𝑓𝑋  .  𝑥(𝑡) + 𝑏𝑓) 

  بوابة اإلدخالThe Input gate : تقوم بوابة اإلدخال بتحديد المعلومات الجديدة التي يجب حفظها

للفترة الزمنية السابقة  المخفيةالحالة مع  X(t)في حالة الخلية، إذ يتم تمرير نسخة من المدخالت الحالية 

1)-(th و )نسخة أخرى إلى إلى الدالة السينية )بوابة اإلدخال( دالة الظل الزائديTanh ثم يتم ضرب ،)

القادمة من بوابة النسيان فيتم تحديث المعلومات  tC)-(1ليتم جمعها بعد ذلك مع  ببعض القيمتين الناتجتين

 ، وكما في المعادالت اآلتية:C(t)خلية للفترة الزمنية الالمضمنة فيها والحصول على حالة 

(39) 𝑖(𝑡) =  𝜎(𝑊𝑖ℎ .  ℎ(𝑡−1) + 𝑊𝑖𝑋 .  𝑥(𝑡) + 𝑏𝑖) 

(40) 𝑔(𝑡) =  𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝑔ℎ .  ℎ(𝑡−1) + 𝑊𝑔𝑋 .  𝑥(𝑡) + 𝑏𝑖) 

(41) 𝐶(𝑡) = 𝑖
(𝑡) . 𝑔(𝑡) + 𝑓(𝑡). 𝐶(𝑡−1) 

  بوابة اإلخراجThe Output gate : تكون بوابة اإلخراج مسؤولة عن تحديد إخراج الشبكة للحالة

مع الحالة المخفية للفترة الزمنية  X(t)، إذ يتم تمرير نسخة أخرى من المدخالت الحالية t)(hالمخفية 



  
 

  
 

 اإلطار النظري للدراسة: األسهم والشبكات العصبية االصطناعية الفصل الثاني

57 

إلى دالة الظل الزائدي ليتم  C(t)إلى الدالة السينية، وفي الوقت ذاته يتم تمرير حالة الخلية  th)-(1السابقة 

( كم يتم h)(tبعد ذلك ضرب ناتج الدالتين ببعض للحصول على إخراج الشبكة )الحالة المخفية الجديدة 

 وكما في المعادالت اآلتية:، C(t)إخراج حالة الخلية أيضًا 

(42) 𝑜(𝑡) =  𝜎(𝑊𝑜ℎ .  ℎ(𝑡−1) + 𝑊𝑜𝑋 .  𝑥(𝑡) + 𝑏𝑜) 

(43) ℎ(𝑡) =  𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐶(𝑡−1)) . 𝑜
(𝑡) 

 .LSTMلشبكة الذاكرة الطويلة  الهيكلية( البنية 10يوضح الشكل )و

 

 ,Ghosh, A; Boseباالعتماد على  )من إعداد الباحث LSTMشبكة الذاكرة الطويلة ل الهيكلية بنيةال(: 10الشكل )

S; Maji, G; Debnath, N; Sen, S, "Stock price prediction using LSTM on Indian share 

market", In Proceedings of 32nd international conference on, Vol. 63, 2019, P.P 105) 

( بواسطة GRUإلى جانب شبكة الذاكرة الطويلة، قدم نموذج شبكة وحدة البوابات المتكررة )

(Cho et al, 2014تستند إلى المفهوم نفسه مع بعض ا ،) لتغييرات في البنية المعمارية، إذ تحتوي شبكة

(GRU كما تحتوي على معلمات ،)( على بوابتين )وذلك بدمج بوابتي النسيان واإلدخال في بوابة واحدة

مع البيانات  ال سيما( إال أنها تتدرب بشكل أسرع منها LSTMأقل وبالتالي تكون ذاكرتها أقل مقارنة بشبكة )

أن شبكة الذاكرة الطويلة بوصفها نموذجًا مطورًا من الشبكات العصبية المتكررة الصغيرة. ويرى الباحث 

هو األنسب لمشكلة التنبؤ بأسعار األسهم، إذ تتسم أسعار األسهم في العادة بطول السالسل الزمنية وتعقيدها 

تفشل في باإلضافة إلى عدم استقرارها مما قد يجعل النماذج األخرى من الشبكات العصبية المتكررة 

معالجتها بسبب مشكلة اختفاء التدرج، لهذا سيكون نموذج شبكة الذاكرة الطويلة محور الدراسة الحالية للتنبؤ 

بأسعار األسهم لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
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 عالقة الشبكات العصبية االصطناعية باألسهم: الثالثالمبحث 

 

فت الشبكات العصبية االصطناعية بأنها إحدى نتاجات ثورة الذكاء االصطناعي والتعلم االلي، ر ُع

المعقدة وإيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تتطلب قدرًا كبيرًا من  إلنجاز المهاموالتي أوجدت في األساس 

، الفضاء، والشؤون الهندسة، إذ استخدمت في مجاالت واسعة كالطب، العمليات الرياضية والمنطقية

العسكرية، غير أنه شاع استخدامها مؤخرًا في عمليات التنبؤ على نطاق واسع في الدراسات واألبحاث 

تعتمد الشبكات العصبية االصطناعية على تتبع المسار الزمني لألحداث السابقة  المالية واالقتصادية، إذ

ولة توقع السلوك المستقبلي لتلك الحالة من خالل والمتغيرات المؤثرة في الحالة المراد التنبؤ بها ومحا

، ومن ذلك فقد استخدمت بشكل متزايد في التنبؤ االقتصادي، توظيف بعض الخوارزميات والتقنيات المعقدة

التنبؤ باألزمات المالية، والتنبؤ باألسواق المالية والبورصات، لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في معالجة 

انات فضاًل عن إمكانيتها في التعلم الذاتي وتحديد األنماط المميزة في البيانات السابقة من مختلف أنواع البي

وُتعد عملية التنبؤ بشكٍل عام من أهم التحديات التي تواجه أجل االعتماد عليها في بناء التوقعات المستقبلية، 

ؤثر بالحالة المستهدفة وما يترتب على المستثمرين والمحللين الماليين بسبب عدم اليقين في المتغيرات التي ت

وألجل اإلحاطة الكاملة في عالقة ذلك من عمليات صنع القرار التي تنطوي في الغالب على مخاطر كبيرة، 

الشبكات العصبية االصطناعية باألسهم ال بد من المرور باستخداماتها في المجاالت المالية، اإلدارية، 

استخدامها في التنبؤ بأسعار األسهم للوقوف على مميزاتها وإمكانياتها واالقتصادية وصواًل إلى إمكانية 

 والتعرف على مواطن الضعف فيها.

 The Uses ofأواًل: استخدامات الشبكات العصبية في مجال التنبؤ المالي واالقتصادي 

ANNs in The Field of Financial and Economic Prediction 

 الشبكات العصبية االصطناعية في مجال التنبؤ المالي واالقتصادي.فيما يأتي بعض استخدامات 

 ( مع عدد من أساليب االقتصاد القياسي للتنبؤ بالناتج المحلي 2004استخدمت الشبكات العصبية في )

 الزمنية السالسل بيانات على بناًء المعرفة على القائم االقتصاد مؤشرات استخداماإلجمالي في ماليزيا ب

( Backpropagation( مع خوارزمية )MLP، إذ تم استخدام شبكة )2000-1995 من جمعها تم التي

لتدريب نموذج الشبكة العصبية، فيما تم تقييم النموذج بواسطة مقاييس جذر متوسط مربعات األخطاء 

(RMSE( ومتوسط الخطأ المطلق )MAE وعلى الرغم من قصرة الفترة الزمنية المستخدمة في ،)
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 ,Junohبالناتج المحلي اإلجمالي ) للتنبؤ كبيرة إمكانات أظهر العصبية الشبكة نموذج أن التطبيق إال

2004.) 

  ( للتنبؤ بمعدل التضخم الشهري على أساس سنوي في 2009واستخدمت الشبكات العصبية في )

شبكة  ، إذ تم استخدام2007إلى عام  1993على أساس البيانات التاريخية من عام  2008باكستان لسنة 

(MLP إلى جانب نماذج )ARIMA  أحادية المتغير، وجرت المقارنة بينهما بواسطة نتائج مقياس

RMSEإذ ، ( تبين أن نموذج الشبكة العصبية كان أكثر دقة في التنبؤHaider, 2009.) 

 ( للتنبؤ بسعر الصرف األجنبي في الهند للتغلب على مشكلة 2010كما استخدمت الشبكات العصبية في )

الالخطية في بيانات سعر الصرف، وكانت البيانات التاريخية عبارة عن سلسلة زمنية لألسعار اليومية 

والشهرية للدوالر األمريكي، الجنيه اإلسترليني، والين الياباني، وقد تم تقييم النموذج باستخدام مقاييس 

RMSE ،MAD ،MAPEؤ بأسعار الصرف ، إذ أظهر تطبيق الشبكات العصبية دقة عالية في التنب

 (.Pradhan and Kumar, 2010للعمالت المدروسة )

 ( لتقييم الجدارة االئتمانية لمقترض قروض النظير للنظير 2015واستخدمت الشبكات العصبية في )

(Peer-To-Peer في فنلندا، إذ تنطوي عمليات اإلقراض النظير للنظير على مخاطر كبيرة ) نتيجة

االئتمانية للمقترضين، وقد تم استخدام المعلومات الديموغرافية والمالية  نقص الخبرة وضعف الجدارةل

، وقد بينت النتائج قدرة الشبكات العصبية على تصنيف المقترضين 2015إلى  2009للزبائن للفترة من 

ير وفقًا لمالئتهم المالية، بالتالي يساعد ذلك المقرضين على تجنب الخسائر بمنح االئتمان للمقترضين الغ

 (.Byanjankar et al, 2015جديرين )

 ( للتنبؤ باألزمات المالية في المصارف العراقية بغرض 2018كما استخدمت الشبكات العصبية في )

اإلنذار المبكر لتلك األزمات، وقد تم االعتماد على بعض النسب المالية )كنسبة األصول إلى حقوق 

العائد على األصول قبل الضرائب(، وأشارت النتائج إلى الملكية، صافي الربح إلى مجموع األصول، 

 (.2018أهمية استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ باألزمات المالية )يوسف وعلي الدين، 

 ( واستخدم نموذج الذاكرة الطويلة من الشبكات العصبية المتكررةRNN-LSTM إلى جانب نموذج )

(ARIMA( في )للتنبؤ بسعر عملة البت2020 )( كوينBitcoin بالدوالر األمريكي، إذ جرت المقارنة )

بين نتائج االختبار للنموذجين، وقد تبين دقة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة على الرغم من طول الوقت 

 (.Hua, 2020المطلوب للتدريب )

 ( كما استخدم نموذج الذاكرة الطويلة من الشبكات العصبية المتكررةRNN-LSTMإلى جانب شبك ) ة

( للتنبؤ بمبيعات 2020( في )BPNN-GAاالنتشار الخلفي المحسنة بواسطة الخوارزمية الجينية )

التأمين لعدد من القطاعات في الصين، وكانت البيانات عبارة عن فواتير المبيعات ألربع سنوات من 
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آلخر في ، إذ أوضحت النتائج تفوق شبكة الذاكرة الطويلة على النموذج ا2019إلى عام  2016عام 

 (.Wang, 2020التنبؤ بمبيعات التأمين )

 The Uses of ANNsثانيًا: استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ باألسهم 

in Predicting Stocks 

على غرار االستثمارات األخرى، تتطلب عملية االستثمار باألسهم قدرًا كبيرًا من الرشادة االستثمارية 

ت مستقبلية تأخذ بعين االعتبار السلوك السابق لألسعار جنبًا إلى جنب مع المؤثرات المبنية على توقعا

الحاضرة بغرض بناء قاعدة تنبؤية سليمة ُيمكن االستناد عليها في اتخاذ القرارات بشأن شراء، بيع، أو 

المستخدمة االحتفاظ باألسهم. ومما سبق أصبح واضحًا أن الشبكات العصبية االصطناعية إحدى األساليب 

حديثًا في التنبؤ بصورة عامة في محاولة للتغلب على ضعف األساليب التقليدية في نمذجة البيانات المعقدة 

والعشوائية كالسالسل الزمنية ألسعار األسهم، إذ تتسم معظم السالسل الزمنية ألسعار األسهم بعدم االستقرار 

التنبؤ بها باستخدام األساليب التقليدية عملية معقدة  ووجود التقلبات الموسمية والدورية مما يجعل عملية

للغاية، إضافة إلى ذلك، توجد بعض العوامل المؤثرة في عملية التنبؤ بأسعار األسهم تفرض على القائمين 

 (96: 2018)سهيلة، بها اختيار األساليب األنسب عند المفاضلة بين عدد منها، ومن تلك العوامل ما يلي: 

إن توفر البيانات ُيعد من ضروريات التنبؤ وأحد أهم العوامل الحاسمة في اختيار  البيانات:توفر  (أ

األسلوب األنسب لعملية التنبؤ، إذ تستلزم عملية التنبؤ اختيار األسلوب المالئم لنمط البيانات المستهدفة، 

ات تاريخية يختلف عن أسلوب بالتالي فإن أسلوب التنبؤ في حالة األسهم الجديدة التي ال تحتوي على بيان

التنبؤ في حالة األسهم المتداولة، وعلى أساس ذلك فإن الشبكات العصبية االصطناعية يمكنها التعامل 

مع مختلف أنواع البيانات بغض النظر عن طبيعتها أو درجة التعقيد التي تتسم بها، إذ تختلف عن 

 ة الستقرار السالسل الزمنية.األساليب التقليدية بعدم وجوب تحقيق الفروض المبدئي

ُيعد تحديد المدى الزمني من العوامل المهمة في عملية التنبؤ بأسعار األسهم، إذ تتميز  المدى الزمني: (ب

أسعار األسهم بالتذبذب السريع واختالف قيمتها من وقت إلى آخر، ومن المعروف إن دقة التنبؤ تنخفض 

فأنه يعطي صورة  -وإن كان أقل دقة–أن التنبؤ طويل األجل  كلما كان المدى الزمني طوياًل نسبيًا، إال

مبدئية عن سلوك األسعار في المستقبل، وألجل ذلك يتميز أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية 

بإمكانية التنبؤ قصير األجل وطويل األجل على حٍد سواء األمر الذي يجعله مناسبًا جدًا لحاجة 

 االستثمارية. المستثمرين في اتخاذ قراراتهم
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تتميز الشبكات العصبية االصطناعية بقدرة فائقة على معالجة جميع أنواع البيانات عالوة سرعة التنبؤ:  (ت

على سرعتها في ذلك مقارنة باألساليب األخرى، إذ يعد عامل السرعة مهمًا في التداول باألسهم مما 

 ء هذه المهمة.يجعل أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية أكثر فاعلية في أدا

ال شك في أن كلفة التنبؤ من العوامل المهمة في اختيار األسلوب المناسب للتنبؤ بأسعار  كلفة التنبؤ: (ث

األسهم، وتتمثل كلفة التنبؤ بكلفة الحصول على البيانات وإعدادها، كلفة األسلوب المتبع وما يحتاجه من 

لفنيين القائمين بعملة التنبؤ، باإلضافة إلى كلفة تجهيزات لوجستية وتقنية، كلفة المحللين المالين أو ا

الفرصة البديلة الستخدام األساليب األخرى، ومن ذلك نكتشف أن الشبكات العصبية االصطناعية 

 تختصر كثيرًا في تكاليف التنبؤ عند مقارنتها بمتطلبات األساليب األخرى.

ُتعد دقة التنبؤ العامل األكثر أهمية في عملية التنبؤ بأسعار األسهم وأمرًا حاسماً في المفاضلة  دقة التنبؤ: (ج

بين أساليب التنبؤ، فقد يضطر المستثمر إلى تكبد تكلفة عالية في سبيل الحصول على توقعات دقيقة، إال 

ى كلفتها المنخفضة فإنها أكثر أن الشبكات العصبية أثبتت في العديد من الدراسات السابقة أنها عالوة عل

 دقة من األساليب التقليدية األخرى.

لذا أجريت العديد من الدراسات واألبحاث في استخدام وتطبيق الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ 

األسواق المالية، إذ فاضلت بعض الدراسات  اتبعوائد األسهم، وعوائد المحافظ االستثمارية، والتنبؤ بمؤشر

مختلفة منها الختبار  وبنيات لشبكات العصبية االصطناعية واألساليب التقليدية إضافة لتجربة أنواعبين ا

 ، ومن تلك الدراسات ما يلي:فاعليتها في التنبؤ باألسهم

 ( لبورصة نيويورك إلى جانب منهجية 2014استخدمت الشبكات العصبية للتنبؤ بأسعار األسهم في )

Box-Jenkins (ARIMA)التطبيق العملي أن أداء الشبكة العصبية كان أفضل مقارنة بنموذج  ، وبين

(ARIMA( بالرغم من أن النتائج كانت جيدة للنموذجين )Adebiyi et al, 2014.) 

 ( الدنمارك( للتنبؤ بمؤشرات أسوق األسهم بشكل مستقل في )2015واستخدمت الشبكات العصبية في 

(، إذ تم استخدام الشبكة اإلدراك الحسي متعددة األمريكية المتحدة والواليات والسويد واليابان وألمانيا

(، وقد بينت النتائج التجريبية قدرة الشبكات العصبية على التنبؤ بالمؤشر بغض النظر MLPالطبقات )

عن السوق الذي تم التدرب عليه مما أكد النتائج الواعدة الستخدام الشبكة العصبية في مجال التنبؤ 

 (.Marcus and Simon, 2015سهم )بأسعار األ

 ( إلى جانب بعض تقنيات 2018كما استخدم نموذج الذاكرة الطويلة من الشبكات العصبية التكرارية في )

(، إذ جرى االعتماد على البيانات التاريخية S&P500التعلم اآللي في التنبؤ بأسعار األسهم لمؤشر )

إلى جانب تحليل المشاعر واألخبار والمدونات عبر األنترنت، وقد أوضحت النتائج التجريبية أن 
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االعتماد على النموذج الهجين يعطي نتائج أكثر دقة من االعتماد على السالسل الزمنية لألسعار 

(Tipirisetty, 2018). 

  ( إلى جانب بعض تقنيات 2020الذاكرة الطويلة من الشبكات العصبية التكرارية في )واستخدم نموذج

( من أجل استخدامها S&P500سهم مدرج لمؤشر ) 500التعلم اآللي ونماذج االنحدار للتنبؤ بأسعار 

ستخدام في بناء محفظة استثمارية فعالية، وقد أثبتت النتائج بأن المحافظ التي تم التنبؤ بأسعار أسهمها با

نموذج الذاكرة الطويلة تفوقت على المحافظ التي تم التنبؤ بأسعار أسهمها باستخدام نماذج التعلم اآللي 

 (.Ta et al, 2020ونموذج االنحدار )

 ( إلى جانب نموذج 2021كما استخدم نموذج الذاكرة الطويلة من الشبكات العصبية التكرارية في )

GARCH ألسهم لبعض الشركات األمريكية، أثبتت نتائج االختبارات بأن في التنبؤ بتقلبات عوائد ا

النموذجين متقاربان في األداء، إال أن نموذج شبكة الذاكرة الطويلة كأن أسرع في نمذجة البيانات وأكثر 

 (.Assaf et al, 2022دقة في التنبؤ بالتقلبات اليومية )

 Advantages andية ثالثًا: مزايا وعيوب التنبؤ باستخدام الشبكات العصب

Disadvantages of Neural Networks In Forecasting 

 الشبكات العصبية على بعض المزايا والعيوب ومنها: عملية التنبؤ باستخدام تنطوي

 Advantages of Forecasting Using ANNsالشبكات العصبية التنبؤ باستخدام  مزايا -1

أواًل، هيكلها المتوازي الموزع، وثانيًا، قدرتها على التعلم تستمد الشبكات العصبية قوتها من خالل، 

قدرة الشبكات العصبية على  إلى(، إذ يشير مفهوم التعميم Generalizationوبالتالي قدرتها على التعميم )

ذلك تمتاز الشبكات  إلىتوفير مخرجات منطقية لمدخالت جديدة لم تكن متواجدة في مرحلة التعلم، وباإلضافة 

 (Kantardzic, 2019: 232-233) صبية بعدة خصائص تجعلها مناسبة للتنبؤ، ومنها:الع

تمتاز الشبكات العصبية بقدرتها على معالجة البيانات الخطية وغير : Nonlinearityالالخطية  (أ

ال ، إذ أن غالبية المشاكل في الواقع غير خطية المعالجة غير الخطية الخطية، إال أنها اشتهرت بخاصية

، فإن الشبكات العصبية ال تتطلب السالسل الزمنية العشوائية وغير المستقرة كأسعار األسهم سيما

فروضًا إحصائية الختبار استقرارية السالسل الزمنية، إذ يمكنها التعامل مباشرة مع أي نمط من 

 ، ولهذا استطاعت أن تتفوق على األساليب اإلحصائية التقليدية.السالسل الزمنية

تستطيع الشبكات العصبية التعلم ذاتيًا من : Learning From Examplesم من األمثلة التعل (ب

العينات المقدمة لعملية التعلم )التدريب( من خالل ضبط األوزان الرابطة بين الطبقات المكونة للشبكة 
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تكون قادرة توقع العصبية، إذ ُتمثل األوزان المعدلة المعرفة المخزِّنة ضمنياً للمشكلة المطروحة، بالتالي 

 المخرجات للمدخالت الجديدة.

إن الشبكات العصبية لها القدرة على التكيف بحسب البيانات المقدمة لها، : Adaptivityالتكيف  (ت

وبالتالي أداء المهام بناًء على ذلك، بمعنى إمكانية إعادة تدريب الشبكات العصبية في كل مرة لتناسب 

ثابتة من خالل الغير لك يمكنها التعامل مع البيانات البيانات الحالية، كذالبيانات الجديدة أو التغيير في 

 (.Real-time Adaptivityالتكيف معها بالوقت الحقيقي )

توجد في الشبكات العصبية خاصية التسامح مع األخطاء، : Fault toleranceالتسامح مع األخطاء  (ث

ية أو بيانات مفقودة، وهذه الميزة مهمة في التنبؤ بمعنى أن أداءها ال يتدهور في ظل وجود بيانات عشوائ

 بالسالسل الزمنية التي تنطوي على بيانات عشوائية او مفقودة.

تتمتع الشبكات العصبية بشكل : Uniformity of design and analysisوحدة التصميم والتحليل  (ج

بالعمومية كمعالجات للمعلومات، بالتالي يتم استخدام نفس المبادئ، الترميز، والمنهجية في جميع  أساس

 المجاالت التي تتضمن تطبيقًا للشبكات العصبية.

 Disadvantages of Forecasting Using ANNsعيوب التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية  -2

، إال للتنبؤ مقارنة مع األساليب األخرى ا أسلوبًاقلة عيوب الشبكات العصبية بوصفه على الرغم من

 (Silhavy et al, 2020: 404) ، ومن تلك العيوب:أنه من المهم التعرف عليها

من العيوب في الشبكات العصبية هو عدم معرفة  :Extraction Featuresاستخراج الميزات  (أ

المتغيرات األكثر أهمية للتنبؤ، أي بعبارة أخرى، ال يمكن معرفة ما إذا كانت إضافة متغير ما أو إزالة 

 آخر ستساهم في زيادة دقة التنبؤ.

تتطلب الشبكات العصبية معالجات ذات قدرة : Hardware Dependenceاالعتماد على األجهزة  (ب

معالجة متوازية وفقاً لهيكليتها والمشكلة المطلوب معالجتها، وفي مجال التنبؤ بأسعار األسهم فإن الشبكة 

 العصبية تتطلب معالجًا حاسوبيًا قويًا إذا ما كانت سلسلة البيانات طويلة ومعقدة.

بتقديم  بالنظر لتعقيد الشبكة العصبية فعندما تقوم: Unexpected Behaviorالسلوك غير المبرر  (ت

حاًل استقصائيًا ال تعطي سببًا لذلك وال تبين كيف ولماذا حدث ذلك، وتعد هذه المشكلة من أبرز المشاكل 

 التي عادة ما تقلل الثقة بنتائج الشبكة العصبية.

من العيوب : Determination of Proper ANNs Structureتحديد البنية المناسبة للشبكة  (ث

لتحديد البنية المعمارية للشبكة كاختيار عدد الطبقات  هنالك معيار محددفي الشبكة العصبية أنه ليس 

 والعقد في كل طبقة، إذ تعتمد في الغالب على مبدأ التجربة والخطأ في تحديد الهيكلية المثلى للشبكة.
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معروف أن الشبكات من ال: Showing The Problem to ANNsعرض المشكلة على الشبكة  (ج

العصبية تتعامل مع القيم الرقمية فقط، بالتالي عند وجود مشاكل وصفية يجب ترجمتها إلى قيم عددية 

قبل تقديمها للشبكة العصبية، فعلى سبيل المثال عند وجود متغيرات وصفية للتنبؤ بأسعار األسهم 

ما، وبالتالي ستؤثر طريقة العرض  كالمشاعر واألخبار وغيرها يجب أن تترجم إلى قيم عددية بطريقة

 على أداء الشبكة العصبية.

عندما تقوم الشبكة بتقليل الخطأ : Unknowing duration of ANNsمدة الشبكة غير معروفة  (ح

 إلى حد معين يعني ذلك توقف عملية التدريب، وعندها قد ال تعطي هذه القيمة أفضل النتائج.

ية تحدث في الغالب نتيجة للفهم الخاطئ بآلياتها ووظائفها ويرى الباحث أن مشاكل الشبكات العصب

إضافة إلى البناء الهيكلي الخاطئ لبنيتها األساسية وتحديد الطبقات ودوال التنشيط وخوارزميات التدريب، 

إذ ُتعد تلك العوامل مجتمعة عوامل حسم فيما يؤول إليه أداء الشبكات العصبية االصطناعية في كثير من 

التحدي األبرز الذي يواجه الباحثين، إذ  ُيعدفاختيار الشبكة العصبية المالئمة للمشكلة المطروحة  األحيان،

يوجد العديد من النماذج التي تختلف في سماتها وخصائصها بشكل يجعلها مالئمة لحل مشاكل محددة دون 

غيرها، بالتالي فاختيار النموذج المناسب للدراسة يجب أن يأتي بعد دراسة مستفيضة للمشكلة المطروحة 

ديد بنية الشبكة ومكوناتها ويعتمد ذلك في الغالب على مبدأ التجربة والخطأ وسبل معالجتها، بعد ذلك ينبغي تح

 للوصول إلى النموذج األمثل.

 Building a Neuralرابعًا: بناء نموذج الشبكة العصبية للتنبؤ بأسعار األسهم 

Network Model to Forecast Stock Price 

للتنبؤ بأسعار األسهم عملية ليست بالسهلة، نظرًا ال شك في أن بناء نموذج الشبكة العصبية المناسب  

للخصوصية التي تتمتع بها أسعار األسهم كونها تتأثر بعدد كبير من المتغيرات، فضاًل عن بيئة األسواق 

المالية التي تمتاز بتغيرات لحظية وحركة مستمرة، إذ تتطلب عملية بناء نموذج الشبكة العصبية في بادئ 

المناسب من الشبكات العصبية للمشكلة المطروحة، كما يتلو ذلك تصميم هيكلية الشبكة  األمر اختيار النوع

العصبية المختارة بما في ذلك اختيار عدد المعلمات بعناية كبيرة وعملية مدروسة، وعلى هذا األساس تقترح 

 األدبيات ثمان خطوات أساسية لبناء نموذج الشبكة العصبية للتنبؤ:

 Variables Selection تيار المتغيراتاخالخطوة األولى:  (أ

، إذ ستخدمة في تدريب الشبكة العصبيةالمدخالت والمخرجات الم اختيار المتغيرات اختيارُيقصد ب

بناء نموذج الشبكة العصبية لما لها من دور في التأثير يار المدخالت على أهمية بالغة في تنطوي عملية اخت
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هم في زيادة دقة اختيار عدد كبير من المتغيرات بوصفها مدخالت للشبكة يسن على دقة التنبؤ، فقد ُيعتقد بأ

التنبؤ، بينما أثبتت العديد من الدراسات بأن زيادة عدد المتغيرات يربك الشبكة العصبية ويزيد من الضوضاء، 

 وآخر خاًلمداألول يعتمد على متغيرين أحدهما أن هناك نهجين الختيار المتغيرات  إلىوتجدر اإلشارة هنا 

عتمد على اختيار متغيرات متعددة بوصفها مدخالت ومتغير يتم تغذية الشبكة العصبية بهما، والثاني ي ًامخرج

 .(Björklund and Uhlin: 2017: 9) مخرجواحد بوصفها 

 Data Collectionالخطوة الثانية: جمع البيانات  (ب

المخرجات من قواعد وبعد تحديد عدد المتغيرات ونوعها، يتم جمع البيانات التي ُتمثل المدخالت 

البيانات، وفي حالة األسهم تتألف البيانات من المؤشرات المعلنة بواسطة سوق األسهم )البورصة( والتي تم 

 التطرق لها في المبحث األول. 

 Data Preprocessing المعالجة المسبقة للبياناتالخطوة الثالثة:  (ت

وغير المكتملة أو  غير الخطيةعلى الرغم من أن الشبكات العصبية يمكنها التعامل مع البيانات 

الغامضة وتحديد األنماط بين المدخالت والمخرجات بعكس األساليب اإلحصائية األخرى، يوصى بالمعالجة 

وقت التعلم وتقليل الضوضاء وبالتالي تحسين  المسبقة للبيانات قبل تغذية الشبكة العصبية بها بغرض تقليل

، (Brombin, 2017: 69) المحتملة االتجاهات واكتشاف المهمة العالقات على الضوء األداء وتسليط

 :عمليات المعالجة المسبقة من اآلتي وعلى هذا األساس تتكون

  معالجة البيانات المفقودةMissing Values Handling 

فيما يتعلق ببيانات مؤشرات  ال سيماإن مشكلة البيانات المفقودة شائعة في تحليل السالسل الزمنية 

األسهم، إذ من المعلوم بأن األسواق المالية ال تعمل طوال األسبوع وعادة ما تتوقف أثناء العطل والمناسبات، 

ن البيانات، وبالتالي ستكون البيانات الظروف المختلفة األخرى التي تسبب بفقدان جزء م إلىهذا باإلضافة 

غير مكتملة ولهذا تواجه األساليب اإلحصائية مشكلة كبيرة في السالسل الزمنية التي تحتوي على بيانات 

مفقودة، وعليه توجد عدة أساليب إحصائية ورياضية لمعالجة البيانات المفقودة كحذف المشاهدات التي 

والتكرار بداًل من البيانات المفقودة، كذلك تستخدم مقاييس النزعة تتضمن بيانات مفقودة، أو بالتعويض 

طرق االنحدار وطرق التنقيب عن  إلىالمركزية كالوسط والوسيط لمعالجة المفقود من البيانات، باإلضافة 

 .(83: 2018البيانات وغيرها الكثير )عبيد، 
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  تطبيع البياناتNormalizing Data 

إذا كانت المدخالت  ال سيمامن أبرز المشاكل في عملية معالجة البيانات هي اختالف نطاق البيانات، 

متعددة المتغيرات، إذ ربما توجد بعض المدخالت بأرقام عشرية وأخرى باآلالف، لذلك يتطلب معالجة 

-Z)جة المعيارية البيانات وجعلها في نطاقات متساوية باستخدام بعض الطرق اإلحصائية كمقياس الدر

score) ( ومقياس الحد األعلى واألدنىMinMax Scaler وغيرها الكثير من المقاييس والطرق )

(Priddy and Keller, 2007: 15-16). 

 Data Splittingتقسيم البيانات الخطوة الرابعة:  (ث

ثالث مجاميع فرعية  علىوتعد من أهم العمليات في بناء نموذج الشبكات العصبية، إذ ُتقسم البيانات 

(، ومجموعة التحقق Testing Set(، مجموعة االختبار )Training Setتدعى مجموعة التدريب )

(Validation Set وبنسب مختلفة عادة ما تكون الحصة األكبر لمجموعة التدريب، إذ ُتستخدم مجموعة )

(، أما مجموعة االختبار Fittingالتدريب للتعرف على األنماط الموجودة في البيانات في عملية تدعى )

اختيارها، وفيما يتعلق بمجموعة  تم التي التعلم وخوارزمية الشبكة لنوع وفًقا المدرب، النموذج قدرة لتقييم

(. تجدر اإلشارة إلى أن Chirita, 2012: 64) التحقق فتستخدم لفحص تطابق أو تباين النتائج وأداء الشبكة

 سيم البيانات على مجموعتين، مجموعة التدريب، ومجموعة التحقق.هنالك بعض التطبيقات تكتفي بتق

 Customizing ANNs model نموذج الشبكة العصبية الخطوة الخامسة: تخصيص (ج

توجد العديد من الشبكات العصبية المستخدمة في التنبؤ بأسعار األسهم، والتي تختلف بحسب بنيتها 

وطرق الترابط بين الطبقات وأداء كل منها، وعلى مستوى الشبكة نفسها هنالك العديد من الطرق لبناء 

تنظيمها، وتتضمن الشبكة المعمارية وتحديد عدد الطبقات والمعلمات، إذ ُتشير معمارية الشبكة إلى كيفية 

طبقة اإلدخال، الطبقة  -كما تم التطرق إليه في المبحث الثاني -العصبية في العادة ثالث طبقات أساسية 

في الطبقة  ال سيماالمخفية، وطبقة اإلخراج، وُيعد اختيار عدد الطبقات وعدد العقد داخلها مهمة صعبة 

يعتمد عدد الطبقات المخفية وعدد العقد فيها في كثير  (، إذBjörklund and Uhlin: 2017: 9المخفية )

 ,Chaigusin)من األحيان على التجربة والخطأ إذ ال يوجد معيار محدد يمكن األخذ به لجميع المشاكل 

، أما بالنسبة لطبقتي اإلدخال واإلخراج فعادة ما يتم تحديد عدد العقد بعدد المدخالت (24-25 :2011

والمخرجات المطلوبة، وفيما يتعلق باختيار دوال التنشيط فليس هنالك ثمة معيار معين، إذ يتعلق اختيار دالة 

ال أن ودوال التنشيط األكثر التنشيط المناسبة في الغالب بالمشكلة المطروحة أو الوظيفة المطلوب إنجازها، إ
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 Relu (Sewakودالة  Tanh، دال الظل الزائدي Sigmoidاستخداماً في تطبيقات التنبؤ هن الدالة السينية 

et al, 2018: 17.) 

 ANN Trainingتدريب الشبكة العصبية الخطوة السادسة:  (ح

ج التعلم الخاضع لإلشراف إن عملية التدريب في الشبكات العصبية هي عملية تحسين تعمل وفقاً لمنه

(Supervised Learning بغرض تقليل دالة الخسارة عن طريق التعديل المستمر لألوزان الرابطة بين )

بعدها حساب  مالطبقات والعقد، إذ تبدأ عملية التدريب بتزويد الشبكة بالمدخالت والمخرجات المرغوبة ليت

)الفعلية( للحصول على قيمة الخطأ الذي تسعى  المستهدفة يتم مقارنتها بالمخرجات المخرجات المتوقعة التي

إن أهم المشاكل  .(Gilani et al, 2013: 36) تقليله عن طريق خوارزمية االنتشار الخلفي إلىالشبكة 

(، إذ تعرف هذه الحالة بأنها Overtrainingالتي تواجه عملية تدريب الشبكة العصبية هي فرط التدريب )

في الشبكة العصبية للتطابق مع مجموعة التدريب بحيث تصبح النتائج مطابقة تمامًا  نزعة طريقة التعلم

نتيجة لزيادة وقت التدريب أو إضافة الكثير من الطبقات المخفية مما يزيد الترابط في الشبكة العصبية بالتالي 

دث هذه المشكلة عندما (، إذ تحOverfittingفقدان القدرة على التعميم، وهذا يقود لمشكلة فرط المالءمة )

تؤدي الشبكة بشكل ضعيف في مالءمة مجموعة االختبار بالرغم من أنها مطابقة تماماً لعينة التدريب، عندها 

 :Kantardzic, 2011يجب إيقاف عملية التدريب على الرغم من أن االستمرار في التدريب يقلل الخطأ )

ات، منها تقليل عينة التدريب وتخصيص نسبة منها (. ولتجنب مشكلة فرط المالءمة تستخدم عدة آلي219

كمجموعة تحقق، وينحصر دور مجموعة التحقق فحص األداء بعد انتهاء عملية التدريب بما يعني أنها ال 

ُتعمم، بالتالي هنالك ضرورة ألن تكون بنية الشبكة العصبية مالئمة للبيانات المدخلة، بما يعني عدم استخدام 

ات المخفية والمعلمات إذا كانت المشكلة ال تستوجب ذلك، إذ يتوجب أن يكون عدد عدد كبير من الطبق

المعلمات في بنية الشبكة أقل بشكل ملحوظ من النقاط الموجودة في مجموعة التدريب، كذلك فإن أحد البدائل 

ستخدم (، وتKantardzic, 2011: 220للتغلب على المشكلة هو إيقاف التدريب عند الوصول ألدنى خطأ )

 Earlyالتطبيقات العملية للشبكات العصبية بعض التقنيات لتجنب هذه المشكلة كاإليقاف المبكر )

Stopping إذ تعني إيقاف التدريب عند عدم وجود تحسن في مجموعة التحقق لمنع التدهور في أداء ،)

 من بعض الخاليا (، إذ تعني التخلص مؤقتًاDropoutالشبكة العصبية، كذلك تستخدم تقنية التسريب )

 ,Rosaالعصبية غير المهمة للمشكلة المطروحة بالتالي الحصول على بنية أبسط للشبكة وخطأ تعميم أقل )

2020: 40-41.) 
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 Evaluationالخطوة السابعة: التقييم  (خ

العصبية تبدأ هذه الخطوة مباشرة بعد انتهاء عملية التدريب، إذ يجري اختبار أداء النموذج المدرِّب للشبكة 

عن طريق تطبيقه على بيانات من خارج عينة التدريب للتحقق من دقة األداء، ويفترض بنموذج الشبكة 

 :Björklund and Uhlin: 2017العصبية أن يكون أداؤه معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته )

، وعلى الرغم من عينة االختبارفي تقدير  نموذج الشبكة العصبيةمدى قدرة (، إذ ُتشير دقة األداء إلى 9

ذلك، فإن دقة التنبؤ ال تعني بالضرورة أن تكون النتائج دقيقة كليًا، فمهما بلغت دقة األساليب المستخدمة في 

قيقية وهذا ما يدعى بخطأ التنبؤ يبقى هنالك احتمااًل لوجود بعض االنحرافات في القيمة المتوقعة عن القيم الح

إذ ُيعرف خطأ التنبؤ بأنه الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المتنبأ بها  ،(Forecasting Errorالتنبؤ )

 (:44وُيحسب وفقًا للمعادلة )

(44) 휀𝑖 = (𝛼 − 𝛾) 

 ُيمثل القيمة المتوقعة  γُيمثل القيمة الحقيقية،  αحيث 

فة كمقياس متوسط مربعات وعلى أساس ذلك يتم تقييم أداء نموذج الشبكة العصبية وفقاً لمقاييس األداء المعرو

( لقياس العالقة R(، فضاًل عن معامل االرتباط )RMSE، وجذر متوسط مربعات الخطأ )(MSE)الخطأ 

بين القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها، إذ كلما انخفضت قيمة مقاييس الخطأ وارتفعت نسبة معامل االرتباط دل 

 داء وفقُا للمعادالت اآلتية.ذلك على زيادة دقة النموذج، وتحسب مقاييس األ

 Mean Squared Error (MSE)األخطاء  متوسط مربع (أ

عن طريق تربيع األخطاء وقسمتها على عدد المشاهدات، إذ ُيستخدم متوسط مربعات الخطأ ُيحسب 

 :(45)كما في المعادلة ويحسب لكن يأخذ عليه تضخيم قيمة الخطأ، قياس لتجاوز إزالة القيم السالبة وهذا الم

(45) 𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 × ∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

 Root Mean Squared Error (RMSE)جذر متوسط مربع األخطاء  (ب

(، MSEمشكلة تضخيم األخطاء في المقياس السابق، ُيستخدم الجذر التربيعي لقيمة ) تجاوزبغرض 

 (Mauro, 2021, 133) :(46)ويحسب كما في المعادلة 
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(64) 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
 × ∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

 Correlation Coefficient (R)االرتباط  معامل (ت

ُيعرف معامل االرتباط بأنه مقياس إحصائي يقيس قوة واتجاه العالقة بين متغيرين، وتتراوح قيمته 

 ,Kaaria( إذ كلما اقتربت درجة االرتباط من الواحد كلما كان االرتباط قويًا وموجبًا )1-و  1بين )+

 (:47التحديد وفقًا للمعادلة )(، ويحسب معامل 31 :2012

(47) 𝑅 = 
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥) (∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2 (∑ 𝑥)2][𝑛 ∑𝑦2 (∑𝑦)2]
 

 Implementationالخطوة الثامنة: التنفيذ  (د

ُتعد خطوة التنفيذ األخيرة في بناء نموذج الشبكات العصبية االصطناعية، إذ يفترض في هذه الخطوة أن 

نتائج تقييم األداء التي تم الحصول عليها في الخطوة السابقة مقبولة بما في معناه أن النموذج جاهز للتنبؤ 

ته في التعميم، ويقوم النموذج في بعد اجراء عدة عمليات تدريب والتحقق من أدائه من خالل اختبار دق

 (.Chirita, 2012: 64)هذه الخطوة بالتنبؤ بالقيمة المستقبلية 
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 وصف وتحليل بيانات الدراسة: األولالمبحث 

 

وتحليل بيانات الدراسة  بهدف اإلحاطة الشاملة بالجانب التطبيقي، تم تخصيص هذا المبحث لوصف

التي استخدمت لتحقيق أهدافها واختبار فرضياتها، إذ تم الحصول على بيانات الدراسة من نشرات التداول 

( 31/3/2022( إلى )2/1/2020اليومية المفصح عنها بواسطة سوق العراق لألوراق المالية وللفترة من )

العطل الرسمية والتوقفات الطارئة، ويمكن توضيح عملية بواقع أربعة أيام أسبوعيًا ُيستثنى من ذلك أيام 

 وصف وتحليل بيانات الدراسة بالنقاط اآلتية:

 أواًل: وصف وتحليل المؤشرات العامة 

وتتمثل المؤشرات العامة بعدد الشركات وحجم التداول ونسبته لمجتمع الدراسة المتمثل بالقطاعين 

( أن القطاع المصرفي ُيعد 1شكٍل عام، ويوضح الملحق )المصرفي والصناعي مقارنة بالسوق المالي ب

القطاع األكبر في سوق العراق لألوراق المالية بالنظر لعدد الشركات المدرجة وحجم التداول، إذ بلغ عدد 

 ًاسهم 368,460,287,497شركة، فيما بلغ حجم التداول  42الشركات المدرجة في القطاع المصرفي 

شركة مدرجة، فيما بلغ  21التداول الكلي، يليه القطاع الصناعي الذي تضمن من إجمالي  %91.36بنسبة 

من إجمالي التداول الكلي البالغ   %4.25بنسبة  ًاسهم 17,123,734,930حجم التداول 

(. ويتضح أيضًا أن عدد الشركات 11الموضحة في الشكل ) 2020لسنة  ًاسهم 403,315,836,085

شركة مدرجة، فيما بلغ حجم التداول  44بلغ  2021نة المدرجة في القطاع المصرفي لس

من إجمالي التداول الكلي، يليه كذلك القطاع الصناعي بعدد  %95.94بنسبة  ًاسهم 892,811,347,750

من إجمالي التداول  2.69بنسبة % ًاسهم 25,036,641,359شركة مدرجة، فيما بلغ حجم التداول  21

 (.12الموضحة في الشكل ) 2021لسنة  ًاسهم 930,597,155,348الكلي البالغ 

 

 .2020(: حجم القطاعات المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية لعام 11الشكل )

المصارف الصناعة االتصاالت التأمين االستثمار الخدمات الفنادق والسياحة الزراعة
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 .2021(: حجم القطاعات المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية لعام 12الشكل )

 وصف وتحليل مؤشرات التداول اليومية : ثانيًا

مؤشرات والحصول على أفضل نتائج، تم اختيار  شبكة الذاكرة الطويلةأداء نموذج  لغرض تحسين

ر إذ يتم ترشيح مؤشرات التداول اليومية التي ترتبط بسعبسعر اإلغالق، وفقًا الرتباطها التداول اليومية 

رتباطها ضعيفًا، اإلغالق ارتباطًا قويًا موجبًا واستبعاد المؤشرات التي ال ترتبط بسعر اإلغالق أو يكون ا

والسبب في ذلك يعود إلى إمكانية تأثيرها سلبيًا على أداء الشبكة العصبية وبالتالي الحصول على نتائج غير 

( قيم االرتباط لمؤشرات التداول اليومية بسعر اإلغالق للشركات عينة الدراسة، 1دقيقة، ويوضح الجدول )

(، وأعلى Openبسعر اإلغالق هي كل من سعر اإلفتتاح ) إذ يتضح أن مؤشرات التداول اليومية التي ترتبط

، لذا يتم ترشيحها للتنبؤ بسعر  (Average)، والمعدل العام للسعر (Min)، وأدنى سعر (Max)سعر

(، وحجم التداول Trans(، وعدد الصفقات )Changeاإلغالق، فيما يتضح أن مؤشرات نسبة التغير )

(Volume ،ال ترتبط بسعر اإلغالق ).بالتالي يتم استبعادها 

 (: قيم االرتباط لمؤشرات التداول اليومية بسعر اإلغالق1جدول )

 القطاع المصرفي

 Open Max Min Average Change Trans Volume الشركة

 0.05- 0.11 0.05 0.99 0.99 0.99 0.99 مصرف بغداد

 0.13 0.17 0.13 0.99 0.98 0.99 0.98 مصرف المنصور

 0.00 0.25 0.05 0.99 0.99 0.99 0.99 التجاريالمصرف 

 0.10 0.40 0.02 0.99 0.99 0.99 0.99 مصرف الشرق األوسط

 القطاع الصناعي
 Open Max Min Average Change Trans Volume الشركة

 0.04 0.23- 0.02 0.99 0.99 0.99 0.99 بغداد للمشروبات الغازية

 0.09 0.06 0.11 0.99 0.98 0.98 0.96 الصناعات الكيمياوية 

 0.18- 0.06 0.01- 0.99 0.99 0.99 0.99 المنصور الدوائية

 0.05 0.04 0.13 0.99 0.98 0.98 0.97 نتاج اللقاحاتالكندي إل

المصارف الصناعة االتصاالت التأمين االستثمار الخدمات الفنادق والسياحة الزراعة
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وفيما يأتي وصف وتحليل لبيانات مؤشرات التداول اليومية للشركات عينة الدراسة المستخدمة في بناء 

كالمدى، والمتوسط، نموذج الشبكة العصبية االصطناعية باستخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي 

 . واالنحراف المعياري

 Banking Sectorالمصرفي القطاع  -1

 ن المصارف اآلتية:وتتألف عينة القطاع المصرفي م

 Baghdad Bankمصرف بغداد  (أ

( مشاهدة، 440( مؤشرات التداول اليومية لمصرف بغداد للمشاهدات البالغة )2يوضح الجدول )

( بانحراف معياري 0.609بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

(، وبلغ متوسط أدنى سعر 0.271بانحراف معياري )( 0.617(، وبلغ متوسط أعلى سعر )0.267)

( بانحراف معياري 0.610(، فيما كان متوسط المؤشر العام للسعر )0.265( بانحراف معياري )0.604)

( لكافة المؤشرات أعاله، وبذلك تبين النتائج تماثل مؤشرات التداول اليومية 1.08(، وبمدى )0.268)

 التداول لمصرف بغداد.

 .مصرف بغدادل (: مؤشرات التداول اليومية2الجدول )

( مؤشرات التداول اليومية لمصرف بغداد، إذ يتبين التماثل الكبير لمؤشرات التداول 13ويوضح الشكل )

 خالل فترة الدراسة. 

 

 : مؤشرات التداول اليومية لمصرف بغداد.(13الشكل )

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Open Max Min Average

 N Range Mean Std. Dev المتغيرات

 سعر االفتتاح

440 1.08 

0.609 0.267 

 0.271 0.617 أعلى سعر

 0.265 0.604 أدنى سعر

 0.268 0.610 العامالمعدل 
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علمًا أن المحور األفقي ُيظهر التاريخ بشكل شهري بسبب طول الفترة الزمنية للدراسة بما ال يمكن 

 عرضها بشكل يومي. Excelلبرنامج 

 Al-Mansour Bankمصرف المنصور  (ب

( 402للمشاهدات البالغة ) المنصور( مؤشرات التداول اليومية لمصرف 3يوضح الجدول )

( بانحراف 0.581بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26مشاهدة، ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

( وبمدى 0.046( بانحراف معياري )0.585(، وبلغ متوسط أعلى سعر )0.23( وبمدى )0.045معياري )

لغ متوسط (، فيما ب0.19( وبمدى )0.044( بانحراف معياري )0.578(، وبلغ متوسط أدنى سعر )0.24)

(، وبذلك ُتبين النتائج تماثل 0.21( وبمدى )0.045( بانحراف معياري )0.580المعدل العام للسعر )

 مؤشرات التداول اليومية التداول لمصرف المنصور.

 المنصور.مصرف ل (: مؤشرات التداول اليومية3الجدول )

( مؤشرات التداول اليومية لمصرف المنصور، إذ يتبين التماثل الكبير للسالسل الزمنية 14ويوضح الشكل )

 لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة. 

 
 اليومية لمصرف المنصور.: مؤشرات التداول (14الشكل )

 Commercial Bankالمصرف التجاري  (ت

( مشاهدة، 401للمشاهدات البالغة ) التجاريمصرف ل( مؤشرات التداول اليومية ل4يوضح الجدول )

(، وبلغ 0.32( بمدى )0.548بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26ووفقاً لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Open Max Min Average

 N Range Mean Std. Dev المتغيرات

 سعر االفتتاح

402 

0.23 0.581 0.045 

 0.046 0.585 0.24 أعلى سعر

 0.044 0.578 0.19 أدنى سعر

 0.045 0.580 0.21 العامالمعدل 
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(، فيما بلغ 0.29( بمدى )0.545(، وبلغ متوسط أدنى سعر )0.31بمدى )( 0.552متوسط أعلى سعر )

( لمؤشرات 0.10(، بينما بلغ االنحراف المعياري )0.31( بمدى )0.548متوسط المعدل العام للسعر )

 التداول كافة، وبذلك ُتبين النتائج تماثل مؤشرات التداول اليومية التداول للمصرف التجاري.

 .(: مؤشرات التداول اليومية للمصرف التجاري4الجدول )

للسالسل الزمنية ( مؤشرات التداول اليومية للمصرف التجاري، إذ يتبين التماثل الكبير 15ويوضح الشكل )

 لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة.

 

 مؤشرات التداول اليومية للمصرف التجاري.(: 15الشكل )

 Middle East Bankمصرف الشرق األوسط  (ث

( 381للمشاهدات البالغة ) لمصرف الشرق األوسط( مؤشرات التداول اليومية 5يوضح الجدول )

( بانحراف 0.165بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26مشاهدة، ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

( وبمدى 0.052( بانحراف معياري )0.167(، وبلغ متوسط أعلى سعر )0.22( وبمدى )0.052معياري )

لغ متوسط (، فيما ب0.20( وبمدى )0.051( بانحراف معياري )0.163(، وبلغ متوسط أدنى سعر )0.22)

(، وبذلك ُتبين النتائج تماثل 0.21( وبمدى )0.051( بانحراف معياري )0.165المعدل العام للسعر )

 مؤشرات التداول اليومية التداول لمصرف الشرق األوسط.

 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Open Max Min Average

 N Range Mean Std. Dev المتغيرات

 سعر االفتتاح

401 

0.32 0.548 

0.10 
 0.552 0.31 أعلى سعر

 0.545 0.29 أدنى سعر

 0.548 0.31 المعدل الحالي
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 (: مؤشرات التداول اليومية لمصرف الشرق األوسط.5الجدول )

( مؤشرات التداول اليومية لمصرف الشرق األوسط، إذ يتبين التماثل الكبير للسالسل 16ويوضح الشكل )

 الزمنية لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة. 

 

 مؤشرات التداول اليومية مصرف الشرق األوسط. :(16الشكل )

 Industrial Sectorالقطاع الصناعي  -2

 القطاع الصناعي للدراسة من الشركات اآلتية:عينة تتألف 

 Baghdad Soft Drinksبغداد للمشروبات الغازية  (أ

( مؤشرات التداول اليومية لشركة بغداد للمشروبات الغازية للمشاهدات البالغة 6يوضح الجدول )

( 3.938بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26( مشاهدة، ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 429)

( بانحراف معياري 3.980(، وبلغ متوسط أعلى سعر )3.88( وبمدى )0.933بانحراف معياري )

(، 3.86( وبمدى )0.929( بانحراف معياري )3.900(، وبلغ متوسط أدنى سعر )3.79( وبمدى )0.938)

، وبذلك ُتبين (3.79( وبمدى )0.934( بانحراف معياري )3.938فيما بلغ متوسط المعدل العام للسعر )

 النتائج تماثل مؤشرات التداول اليومية التداول لشركة بغداد للمشروبات الغازية.
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0.22 0.165 0.052 

 0.052 0.167 0.22 أعلى سعر

 0.051 0.163 0.20 أدنى سعر

 0.051 0.165 0.21 المعدل الحالي
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 (: مؤشرات التداول اليومية لشركة بغداد للمشروبات الغازية.6الجدول )

( مؤشرات التداول اليومية لشركة بغداد للمشروبات الغازية، إذ يتبين التماثل الكبير 17ويوضح الشكل )

 للسالسل الزمنية لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة. 

 

 لشركة بغداد للمشروبات الغازية. (: مؤشرات التداول اليومية17الشكل )

 Chemical and plastic industriesالصناعات الكيمياوية والبالستيكية  (ب

( مؤشرات التداول اليومية لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية للمشاهدات 7يوضح الجدول )

بلغ متوسط سعر االفتتاح  SPSS v26( مشاهدة، ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 423البالغة )

( بانحراف 2.379على سعر )(، وبلغ متوسط أ1.66( وبمدى )0.216( بانحراف معياري )2.355)

( وبمدى 0.217( بانحراف معياري )2.333(، وبلغ متوسط أدنى سعر )1.67( وبمدى )0.215معياري )

(، وبذلك 1.43( وبمدى )0.214( بانحراف معياري )2.353(، فيما بلغ متوسط المعدل العام للسعر )1.34)

 التداول لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية. مؤشرات التداول اليوميةُتبين النتائج تماثل 

 الكيمياوية والبالستيكية.لشركة الصناعات  (: مؤشرات التداول اليومية7الجدول )
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429 

3.88 3.938 0.933 

 0.938 3.980 3.79 أعلى سعر

 0.929 3.900 3.86 أدنى سعر

 0.934 3.938 3.79 المعدل الحالي

 N Range Mean Std. Dev المتغيرات

 سعر االفتتاح

423 

1.66 2.355 0.216 

 0.215 2.379 1.67 أعلى سعر

 0.217 2.333 1.34 أدنى سعر

 0.214 2.353 1.43 المعدل الحالي
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( مؤشرات التداول اليومية لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية، إذ يتبين التماثل 18ويوضح الشكل )

 الكبير للسالسل الزمنية لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة.

 

 شركة الكيمياوية والبالستيكية. مؤشرات التداول اليومية(: 18الشكل )

 Al-Mansour Pharmaceuticalشركة المنصور للصناعات الدوائية  (ت

( 412( مؤشرات التداول اليومية لشركة المنصور الدوائية للمشاهدات البالغة )8يوضح الجدول )

( بانحراف 1.955بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26مشاهدة، ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

( وبمدى 0.727( بانحراف معياري )1.976(، وبلغ متوسط أعلى سعر )2.30( وبمدى )0.720معياري )

(، فيما بلغ متوسط 2.27( وبمدى )0.716( بانحراف معياري )1.939(، وبلغ متوسط أدنى سعر )2.32)

(، وبذلك ُتبين النتائج تماثل 2.29( وبمدى )0.720( بانحراف معياري )1.957المعدل العام للسعر )

 التداول لشركة المنصور الدوائية. اليومية مؤشرات التداول

 اليومية لشركة المنصور الدوائية. (: مؤشرات التداول8الجدول )

( مؤشرات التداول اليومية لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية، إذ يتبين التماثل 19ويوضح الشكل )

 الكبير للسالسل الزمنية لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة.
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 0.716 1.939 2.27 أدنى سعر

 0.720 1.957 2.29 المعدل الحالي
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 المنصور للصناعات الدوائية. (: مؤشرات التداول اليومية19الشكل )

 Al-Kindi production of vaccinesشركة الكندي إلنتاج اللقاحات  (ث

( مؤشرات التداول اليومية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات للمشاهدات البالغة 9يوضح الجدول )

( 1.559بلغ متوسط سعر االفتتاح ) SPSS v26( مشاهدة، ووفقًا لمخرجات البرنامج اإلحصائي 319)

( بانحراف معياري 1.572(، وبلغ متوسط أعلى سعر )0.89( وبمدى )0.144بانحراف معياري )

(، 0.71( وبمدى )0.139( بانحراف معياري )1.550(، وبلغ متوسط أدنى سعر )0.83( وبمدى )0.149)

(، وبذلك ُتبين 0.69( وبمدى )0.143( بانحراف معياري )1.560فيما بلغ متوسط المعدل العام للسعر )

 التداول لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات. مؤشرات التداول اليوميةالنتائج تماثل 

 (: مؤشرات التداول اليومية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات.9الجدول )

( مؤشرات التداول اليومية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات، إذ يتبين التماثل الكبير 20ويوضح الشكل )

 للسالسل الزمنية لمؤشرات التداول خالل فترة الدراسة.
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 الكندي إلنتاج اللقاحات. (: مؤشرات التداول اليومية20الشكل )

 Description and analysis of dailyثانيًا: وصف وتحليل أسعار اإلغالق اليومية 

closing prices 

فيما يأتي بعض اإلحصائيات للتعرف على طبيعة السالسل الزمنية ألسعار اإلغالق للشركات عينة 

الدراسة باستخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي كالمدى، أعلى قيمة، أدنى قيمة، المتوسط الحسابي، 

 االنحراف المعياري، وكما يأتي:

 Banking Sectorالقطاع المصرفي  -1

، ووفقًا نتائج التحليل اإلحصائي ألسعار اإلغالق للمصارف عينة الدراسة( 10يوضح الجدول )

(، 1.340بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغالق لمصرف بغداد ) SPSS v26لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

( وبمدى 0.271بانحراف معياري )( 0.613(، فيما بلغ متوسط سعر اإلغالق )00.26وأدنى قيمة )

(، فيما 0.500(، وأدنى قيمة )0.720(، أما مصرف المنصور فقد بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغالق )1.08)

(، أما المصرف التجاري 0.22( وبمدى )0.045( بانحراف معياري )0.581بلغ متوسط سعر اإلغالق )

(، فيما بلغ متوسط سعر اإلغالق 0.410ة )(، وأدنى قيم0.710فقد بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغالق )

(، أما مصرف الشرق األوسط فقد بلغت أعلى قيمة 0.31( وبمدى )0.099( بانحراف معياري )0.549)

( بانحراف معياري 0.166(، فيما بلغ متوسط سعر اإلغالق )0.090(، وأدنى قيمة )0.300لسعر اإلغالق )

أن أعلى انحراف معياري كان لسهم مصرف بغداد بالتالي  (، وبذلك توضح النتائج0.21( وبمدى )0.051)

أكثر تشتت في البيانات، وهذا ما يؤكده حجم المدى بين أعلى قيمة وأدنى قيمة مقارنة بالمصارف األخرى، 

مما يعني أكثر تذبذب في سعر اإلغالق، فيما توضح النتائج أن أدنى انحراف معياري كان لمصرف 

ت في البيانات وهذا ما يؤكده حجم المدى بين أعلى قيمة وأدنى قيمة مقارنة المنصور بالتالي أقل تشت

 بالمصارف األخرى مما يعني أقل تذبذب في سعر اإلغالق.
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 (: أسعار إغالق األسهم لشركات القطاع المصرفي.10الجدول )

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لشركات القطاع المصرفي.21كما يوضح الشكل )

 

 واالنحراف المعياري لسعر اإلغالق للقطاع المصرفي. المتوسط الحسابي(: 21الشكل )

 Industrial Sectorالقطاع الصناعي  -2

، نتائج التحليل اإلحصائي ألسعار اإلغالق للشركات الصناعية عينة الدراسة( 11يوضح الجدول )

شروبات بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغالق لشركة بغداد للم SPSS v26ووفقاً لمخرجات البرنامج اإلحصائي 

( بانحراف معياري 3.951(، فيما بلغ متوسط سعر اإلغالق )1.910(، وأدنى قيمة )5.700الغازية )

(، أما شركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية فقد بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغالق 3.79( وبمدى )0.936)

( 0.211بانحراف معياري )( 2.356(، فيما بلغ متوسط سعر اإلغالق )1.530(، وأدنى قيمة )2.920)

(، وأدنى قيمة 3.220(، أما شركة المنصور الدوائية فقد بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغالق )1.39وبمدى )

(، أما شركة 2.23( وبمدى )0.721( بانحراف معياري )1.959(، فيما بلغ متوسط سعر اإلغالق )0.990)

(، فيما بلغ 1.320(، وأدنى قيمة )2.050الق )الكندي إلنتاج اللقاحات فقد بلغت أعلى قيمة لسعر اإلغ

(، وبذلك توضح النتائج أن 0.73( وبمدى )0.144( بانحراف معياري )1.561متوسط سعر اإلغالق )

أعلى انحراف معياري كان لسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية بالتالي أكثر تشتت في البيانات، وهذا ما 

نى قيمة لسعر اإلغالق مقارنة بالشركات األخرى، مما يعني أكثر يؤكده حجم المدى بين أعلى قيمة وأد

تذبذب في سعر اإلغالق، فيما توضح النتائج أن أدنى انحراف معياري كان لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

مصرف بغداد مصرف المنصور المصرف التجاري مصرف الشرق األوسط

المتوسط اإلنحراف المعياري

 Range Minimum Maximum Mean Std. Dev أسعار اإلغالق

 0.271 0.613 1.340 0.260 1.08 مصرف بغداد

 0.045 0.581 0.720 0.500 0.22 مصرف المنصور

 0.099 0.549 0.710 0.410 0.31 المصرف التجاري

 0.051 0.166 0.300 0.090 0.21 مصرف الشرق األوسط
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بالتالي أقل تشتت في البيانات، وهذا ما يؤكده حجم المدى بين أعلى قيمة وأدنى قيمة مقارنة بالشركات 

 مما يعني أقل تذبذب في سعر اإلغالق. األخرى،

 (: أسعار إغالق األسهم لعينة القطاع الصناعي.11الجدول )

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لشركات القطاع الصناعي.22كما يوضح الشكل )

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لسعر اإلغالق للقطاع الصناعي.(: 22الشكل )
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بغداد للمشروبات الغازية الكيمياوية والبالستيكية ةالمنصور للصناعات الدوائي الكندي إلنتاج اللقاحات

المتوسط اإلنحراف المعياري

 Range Minimum Maximum Mean Std. Dev أسعار اإلغالق

 0.936 3.951 5.700 1.910 3.79 بغداد للمشروبات الغازية

 0.211 2.356 2.920 1.530 1.39 الكيمياوية والبالستيكية

 0.721 1.959 3.220 0.990 2.23 المنصور الدوائية

 0.144 1.561 2.050 1.320 0.73 اللقاحاتالكندي إلنتاج 
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 اختبار وتحليل فرضيات الدراسة: الثانيالمبحث 

 

تتغير سريعًا استجابة لألحداث تتسم أسعار األسهم بحركة دائمة ومتذبذبة مع الوقت مما يجعلها 

والظروف المحيطة، لهذا ُتعد عملية التنبؤ بأسعار األسهم اعتمادًا على سلسلة األسعار التاريخية مهمة ليست 

باليسيرة، في هذا المبحث سيتم اختبار وتحليل فرضيات الدراسة المتمثلة بمحاولة التنبؤ بأسعار إغالق 

المصرفي والصناعي المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية باستخدام األسهم لعينة من شركات القطاعين 

الشبكات العصبية المتكررة، إذ سيتم تقسيم المبحث على جزأين، يتناول األول النموذج المقترح للدراسة 

 وخطوات التحليل، فيما يتناول الثاني عرضًا لنتائج الدراسة ومناقشتها.

 Proposed Model andالتنفيذ أواًل: النموذج المقترح وخطوات 

Impelementation Steps 

من أجل اختبار وتحليل فرضيات الدراسة، ال بد من التعرف على كيفية تنفيذ شبكة الذاكرة الطويلة 

(LSTM )Long Short-term Memory إذ سيتم بناءها وتنفيذها على منصة ،Google Colab 

بواسطة مجموعة من التبعيات والمكتبات التابعة لهذه اللغة، والمتمثلة بكل من  Pythonباستخدام لغة 

Keras ،Tensorflow ،Pandas ،Numpy ،Scikit-learn،  كما ستعتمد الدراسة أسلوبًا تحليليًا

مزدوجًا للمقارنة بين نموذجين لشبكة الذاكرة الطويلة، يعتمد األول على متغير أحادي، يدعى بالنموذج 

( يتمثل بسلسلة أسعار اإلغالق وفقًا منهج االنحدار الذاتي، فيما يعتمد Univariate Modelحادي )األ

(، تتمثل تلك المتغيرات Multivariate Modelالثاني على عدة متغيرات، ويدعى بالنموذج المتعدد )

غالق وفقًا لنتائج مقاييس بمؤشرات التداول اليومية للسهم، إذ يتم ترشيح النموذج األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإل

األداء المعتمدة في الدراسة. إن تحديد نموذج الشبكة العصبية المالئم لعينة الدراسة يعتمد بشكل كبير على 

تحديد الهيكلية المناسبة للشبكة من حيث عدد الطبقات وما تحتويه كل طبقة من عقد، إضافة إلى التجهيز 

سلسلة المدخالت، كذلك يعتمد أداء الشبكات العصبية بشكل كبير على  المسبق ومعالجة البيانات المفقودة في

 ترات التكرار لتصحيح األخطاء، إذ ُتشكلمدى خضوعها للتدريب بشكل مناسب من حيث الوقت وعدد ف

هذه المحددات في مجموعها عوامل حسم في أداء الشبكات العصبية وما ستؤول إليه نتائج الدراسة. ويمكن 

 وذج المقترح وخطوات تنفيذ شبكة الذاكرة الطويلة كاآلتي.استعراض النم

 

 



 
 
 

  
   

 اإلطار العملي للدراسة: األسهم والشبكات العصبية االصطناعية الفصل الثالث
 

83 

 Preprocessing Data and Fix Missing Valueتجهيز البيانات ومعالجة القيم المفقودة  -1

تحتوي الشركات المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية على نقص في بياناتها نتيجة للتوقف 

فضاًل عن العطل الرسمية مما قد يربك عملية التدريب في شبكة الذاكرة عن التداول والظروف الطارئة 

الطويلة، والتي تعتمد بشكل كبير على خاصية التتابع الزمني، إضافة إلى ذلك، فإن تباين حجم ونطاق 

البيانات المدخلة يساهم في ضعف التعلم لنموذج شبكة الذاكرة الطويلة مما قد يؤدي إلى انخفاض في أدائها، 

لهذا تمر عملية معالجة البيانات بمرحلتين، األولى يتم فيها معالجة القيم المفقودة مما يكامل بيانات العينة 

بشكل يومي متتابع وفقًا لفترة الدراسة، أما المرحلة الثانية فيتم فيها إعادة تقييس )تطبيع( بيانات العينة في 

 النموذج، وكما يأتي:نطاق محدد مما ُيسَهل عملية التدريب وُيحَسن أداء 

  معالجة القيم المفقودةMissing Data Handling 

، وهي Linear Interpolationلمعالجة القيم المفقودة من البيانات، تم استخدام تقنية االستيفاء الخطي 

 ,Lin et al): 84تقنية رياضية تستخدم إليجاد قيمة بين نقطتين على خط أو منحنى كما في المعادلة 

2020: 8.) 

(48) 𝑦 = 𝑦1 + 
(𝑥 − 𝑥1) (𝑦2 − 𝑦1)

𝑥2 − 𝑥1
  

 حيث:

 1x 1وy اإلحداثيات األولية 

 2x 2وy اإلحداثيات الثانوية 

 x وy .إحداثيات النقطة المستوفاة 

  تطبيع البياناتNormalizing Data 

إذ تتم إعادة  MinMaxScalerبعد إجراء المعالجة للقيم المفقودة، يتم تطبيع البيانات باستخدام مقياس 

 (Zhang et al, 2019: 4) :49(، وكما في المعادلة 1-0تقييس البيانات في نطاق )

(49) 𝑥𝑛𝑒𝑤 = 
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
  

 :حيث

min x  أصغر قيمة في سلسلة البيانات 

max x .أكبر قيمة في سلسلة البيانات 
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 Splitting Dataتقسيم البيانات  -2

عينة  إلى تقسيم البياناتتبدأ عملية بعد إجراء عمليتي معالجة القيم المفقودة وتطبيع البيانات،  

، إن الغرض من تقسيم البيانات هو بهاعينة التحقق، وعينة االختبار قبل تزويد الشبكة العصبية والتدريب، 

ستخدم عينة ي لم يتدرب عليها، إذ ُتالختبار قدرة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في التعميم على البيانات الت

 ستخدم عينة التحقق لتقييم أداء النموذج أثناءالتدريب في التعلم واكتشاف األنماط وخصائص البيانات، فيما ُت

من عدم وجود تباين كبير في األداء، أو ما يطلق عليها بمشكلة فرط التخصيص  التدريب والتأكد عملية

(Overfittingالتي ) تسبب بنتائج عكسية في النهاية، بينما يتم استخدام عينة االختبار بعد انتهاءيمكن أن ت 

تقسيم بيانات الدراسة وفقًا  تمالتدريب لتقييم األداء النهائي للنموذج ومدى قدرته على التعميم، وقد  عملية

 .(12للجدول )

 .(: تقسيم بيانات الدراسة12جدول )

 (Testing) عينة االختبار (Validation)  التحققعينة  (Trainingعينة التدريب ) 

 %25 % )من عينة التدريب(10 %75 نسبة التقسيم

 31/3/2022 - 8/9/2021 7/9/2021 - 9/7/2021 8/7/2021 - 2/1/2020 الفترة

 205 61 554 المشاهدات

عينة تدريب يتم % من البيانات بوصفها 75( تقسيم بيانات الدراسة، إذ تم تخصيص 11ويوضح الجدول )

% منها بوصفها عينة تحقق ال يتم تزويد الشبكة العصبية بها، وكانت عينة التدريب للفترة من 10استثناء 

( إلى 9/7/2021مشاهدة، فيما كانت عينة التحقق للفترة من ) 554( بواقع 8/7/2021( إلى )2/1/2020)

ات المتبقية بوصفها عينة اختبار للفترة % من البيان25مشاهدة، كما تم تخصيص  61( بواقع 7/9/2021)

مشاهدة، إذ ُتمثل المشاهدات فترة الدراسة الكاملة بعد  205( بواقع 31/3/2022( إلى )8/9/2021من )

 إجراء عملية االستيفاء للقيم المفقودة.

 Determination of LSTM Architectureتحديد معمارية شبكة الذاكرة الطويلة  -3

ونتائجها أدائها  ُيعد من األمور الحاسمة في االصطناعية ة الشبكات العصبيةإن تحديد معماري

النهائية، إذ يمكن أن يؤدي التخصيص الخاطئ لما تحتويه من طبقات وعقد فضاًل عن دوال التنشيط 

 أن يكون تحديد مكونات الشبكة العصبية متوافقًا مع من ال بد ،ذاإلى نتائج عكسية. لوخوارزميات التحسين 

شير ، إذ ُتتلك المكوناتهنالك معايير محددة يمكن االعتماد عليها في تحديد  تليسبيد أنه ، الدراسةالمشكلة 

 هيكليةضرورة إجراء عدة محاوالت تجريبية واالستدالل بمبدأ التجربة والخطأ في تحديد  إلىاألدبيات 

عية التي تالئم المشكلة المطروحة. وفيما يتعلق بشبكة الذاكرة الطويلة المستخدمة الشبكات العصبية االصطنا
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في الدراسة، تم إجراء عدة تجارب للوصول إلى الهيكلية األمثل، والتي تالئم مشكلة الدراسة المتمثلة بالتنبؤ 

التوصل إلى أن الهيكلية بأسعار األسهم لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، وقد تم 

( مكونات هيكلية شبكة الذاكرة 13األمثل لعينة الدراسة تتألف من أربع طبقات أساسية، ويوضح الجدول )

 الطويلة

 .شبكة الذاكرة الطويلة مكونات هيكلية(: 13الجدول )

 الطبقة الرابعة الطبقة الثالثة الطبقة الثانية الطبقة األولى 

 LSTM  Recurrent LSTM Dense layer Dense layer (Layer Typeنوع الطبقة )

 50 50 5 1 (Neurons)عدد العقد 

 Tanh Tanh Linear Linear (Activationدالة التنشيط )

 Adaptive Moment Estimation (Adam) (Optimizerخوارزمية التحسين )

 Mean Squared Error (MSE) (Lossدالة الخسارة )

( Neurons)عقدة  50تتضمن كل طبقة  LSTMإذ يتألف نموذج شبكة الذاكرة الطويلة للدراسة من طبقتين 

، وتحتوي الطبقة األولى على Hyperbolic Tangent( Tanhتنشيط من نوع دالة الظل الزائدي ) بدالة

ت الزمنية ( للمحافظة على سلسلة اإلخراج للخطواRecurrent Sequenceخاصية التسلسل المتكرر )

(، تحتوي Linear( بدالة تنشيط خطية )Dense Layerالسابقة، كما يحتوي النموذج على طبقتين من نوع )

عقد وتكون متصلة بالطبقة السابقة بشكل تام، إذ تستقبل كل عقدة منها المدخالت من جميع  5األولى على 

بحيث ُتمثل طبقة اإلخراج للشبكة. إن خوارزمية العقد في الطبقة السابقة، فيما تحتوي الثانية على عقدة واحدة 

 Adaptive Momentالتحسين المستخدمة لتصحيح األخطاء في نموذج شبكة الذاكرة الطويلة للدراسة 

Estimation (Adam) وُتعد هذه الخوارزمية امتدادًا لخوارزمية االنحدار العشوائي ،Stochastic 

Gradient Descent (SGD)قدمت بواسطة ا ،( لباحثينKingma and Jimmy, 2014 إذ بينما ،)

( لكل المعلمات Alphaتحافظ خوارزمية االنحدار المتدرج العشوائي على معدل تعلم ثابت )

(Parameters أثناء التدريب، تقوم خوارزمية )(Adam)  بتكييف معدالت التعلم لكل معلمة عن طريق

أسرع في التعلم وتتطلب ذاكرة أقل مقارنة باالنحدار حساب لحظات التدرج، وتتميز الخوارزمية بكونها 

المتدرج العشوائي إضافة إلى كونها مناسبة لحل المشاكل ذات البيانات الواسعة والتي تتسم بالضوضاء 

العالية مما يجعلها مالئمة للتعامل السالسل الزمنية غير المستقرة كأسعار األسهم عينة الدراسة. وأخيرًا، تم 

( عند تدريب Loss Function( كمقياس لحساب دالة الخسارة )MSEسط مربعات األخطاء )استخدام متو

 ( هيكلية نموذج شبكة الذاكرة الطويلة للدراسة.23) الشبكة. ويوضح الشكل
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 .نموذج شبكة الذاكرة الطويلة للدراسة هيكلية(: 23الشكل )

 ANN Trainingتدريب الشبكة العصبية  -4

أهم المراحل في عمل  ُتعدإذ التدريب، تبدأ مرحلة بعد تحديد هيكلية الشبكة العصبية المالئمة  

ت الشبكة مدربة بشكل جيد كلما كان األداء والنتائج الشبكات العصبية االصطناعية بصورة عامة، فكلما كان

اسطة خوارزميات أفضل. إن تدريب الشبكات العصبية االصطناعية عبارة عن عمليات رياضية تتم بو

( المستخدمة في Adamالتحسين المعروفة كخوارزميات االنحدار المتدرج وخوارزمية اللحظة التكييفية )

( المستخدمة لحساب األخطاء Backpropagationالدراسة فضاًل عن خوارزمية االنتشار العكسي )

ل على األوزان المثلى للشبكة الحاصلة أثناء عملية التدريب، إذ يتلخص هدف التدريب في محاولة الحصو

العصبية والتي تعطي أقل قيمة خطأ ممكنة بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة، فعند بدأ التدريب تقوم الشبكة 

العصبية بتوليد قيمًا عشوائية لألوزان الرابطة بين الطبقات لتقوم بعد ذلك بإجراء التصحيحات الالزمة وفقًا 

عتمد عملية التدريب بشكل كبير على الوقت المحدد للتدريب وعدد فترات التكرار لعدد األخطاء الحاصلة، وت

( المراد تصحيحها لكل فترة Batch Size( إضافة إلى حجم دفعات البيانات )Epochsلتصحيح األخطاء )

وم تكرارية، ويخضع تحديد هذه العوامل في كثير من األحيان إلى مبدأ التجربة والخطأ، وعلى أساس ذلك تق

 ,750 ,500 ,250الدراسة باختبار نماذج شبكة الذاكرة الطويلة وفق أربعة مستويات من فترات التكرار )

( لجميع المستويات بهدف تحديد المستوى األكثر دقة في التنبؤ  :64Batch Size( بحجم دفعة )1000

 بسعر اإلغالق. 
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 Slidingنية النوافذ المنزلقة )إن عملية التدريب في شبكة الذاكرة الطويلة تجري وفقًا لتق

Windows وهي من التقنيات الشائعة في مجال التعلم اآللي والشبكات العصبية وتشبه إلى حٍد ما فكرة ،)

التباطؤات )التأخيرات( في علوم اإلحصاء، إذ ُتعد األساس في تحويل السالسل الزمنية لمشكلة تعلم خاضع 

مكن التنبؤ بالخطوة الزمنية الالحقة اعتمادًا على الخطوة ( بحيث يSupervised Learningلإلشراف )

الزمنية السابقة، وتتطلب تقنية النوافذ المنزلقة في بادئ األمر تحديد حجم النافذة المالئم للمشكلة المطروحة 

من حيث كمية البيانات وكيفية توزيعها، أي بعبارة أخرى تحديد عدد التباطؤات في السلسلة الزمنية التي 

(، إذ ُتستخدم 24مكن استخدامها لكل خطوة زمنية للتنبؤ بالخطوة الزمنية الالحقة وكما يتضح في الشكل )ي

(، ثم تنزلق T+1( في الخطوة الزمنية األولى للتنبؤ بالخطوة الزمنية الالحقة )T-2, T-1, Tالتباطؤات )

( بحيث ُتهمل قيمة التباطؤ األولى T+2يها )النافذة بعد ذلك في الخطوة الزمنية الثانية للتنبؤ بالقيمة التي تل

(T-2( وتؤخذ بعين االعتبار القيمة المتنبأ بها في الخطوة السابقة )T+1 وهكذا دواليك، إذ أن الفكرة )

تتلخص في المحافظة على حجم النافذة ثابتًا في مسارها الزمني عبر التخلص من القيمة األولى في عينة 

 ديدة للتنبؤ بالقيمة التي تليها لكل خطوة زمنية.التدريب وإدخال القيمة الج

 

 .(: تقنية النافذة المنزلقة لتدريب شبكة الذاكرة الطويلة24الشكل )

( مشاهدة تتباطأ بمقدار مشاهدة واحدة 60إن حجم النافذة المنزلقة في نموذجي الدراسة يتألف من ) 

توزيع البيانات وفقًا للمتغيرات المستقلة، إذ تتكون لكل خطوة زمنية، إال أنها تختلف بين النموذجين من حيث 

( من سلسلة أسعار اإلغالق المتباطئة Univariate Modelالنافذة المنزلقة في النموذج أحادي المتغير )

بمقدار مشاهدة واحدة بحيث ُتستخدم أسعار اإلغالق السابقة وفقًا لحجم النافذة للتنبؤ بسعر اإلغالق الالحق، 

 ( النافذة المنزلقة للنموذج أحادي المتغير.25ل )ويوضح الشك
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 .(: النافذة المنزلقة للنموذج أحادي المتغير25الشكل )

( فتوزيع البيانات يختلف قلياًل، إذ ُتستخدم أربع Multivariate Modelأما في النموذج مُتعدد المتغيرات )

(، أدنى Max(، أعلى سعر )Openتتاح )سالسل زمنية متباطئة بمقدار مشاهدة واحدة متمثلة بسعر االف

( وفقًا لحجم النافذة للتنبؤ بسعر اإلغالق الالحق، وبذلك Average(، معدل السعر الحالي )Minسعر )

( النافذة المنزلقة للنموذج 26يكون متجه الخطوة الزمنية على شكل مصفوفة من المتغيرات، ويوضح الشكل )

 متعدد المتغيرات

 

 .د المتغيراتُتعدالنافذة المنزلقة للنموذج م(: 26الشكل )

وتخضع نماذج شبكة الذاكرة الطويلة في الدراسة إلى التقييم طوال فترة التدريب، إذ ُتستخدم مقاييس التقييم 

المشار إليها  Rومعامل االرتباط  RMSEوجذر متوسط مربعات الخطأ  MSEكمتوسط مربعات الخطأ 

( إذ كلما انخفضت درجة مقياسي متوسط مربعات الخطأ وجذر متوسط 47(، و)46(، و)45في المعادالت )



 
 
 

  
   

 اإلطار العملي للدراسة: األسهم والشبكات العصبية االصطناعية الفصل الثالث
 

89 

مربعا الخطأ وارتفعت درجة مقياس معامل االرتباط، كلما زادت دقة النموذج في مرحلة التدريب، ومع ذلك 

%( 10( للنموذج بواسطة البيانات المستبعدة من عينة التدريب )Validationيتم إجراء عملية التحقق )

أكد من عدم وجود تباين في األداء، إذ تتم مقارنة منحنى دالة الخسارة والذي ُيمثل في الواقع لغرض الت

بمنحنى التحقق إذ ُيشير تقارب المنحنيين وتجانسهما إلى زيادة دقة  MSEمقياس متوسط مربعات الخطأ 

 (.Doshi, 2020: 2النموذج في تمثيل بيانات التدريب )

 Test and Evaluate Modelاختبار وتقييم النموذج  -5

إذ يجب  ،في مرحلة التدريب غير كاٍف االصطناعية نموذج الشبكات العصبية ُيعد التحقق من أداء 

ءته في التعميم بحيث يتم تقدير اختبار النموذج الُمدرِّب على بيانات من خارج عينة التدريب للتأكد من كفا

 نماذج شبكة الذاكرة الطويلة للدراسةتم تقييم دقة عليها، ولم يسبق للنموذج التعرف عينة االختبار التي 

يتم وفقًا لذلك ترشيح النموذج األكثر  إذ، نفسها المستخدمة في مرحلة التدريب تقييم األداءبواسطة مقاييس 

 دقة في مرحلة االختبار للتنبؤ بأسعار اإلغالق للشركات عينة الدراسة.

 Test and Analyze The hypotheses ofاختبار وتحليل فرضيات الدراسة ثانيًا: 

The study 

 وفقًا للمنهج التحليلي المقارن: تحليل واختبار الفرضيات للشركات عينة الدراسةيأتي  فيما

 Results of Banking Sectorنتائج القطاع المصرفي   -1

للمقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من إن اختيار نموذج شبكة الذاكرة الطويلة األمثل يخضع 

(، وقد أجريت عدة محاوالت تجريبية لكل مستوى من مستويات 1000 ,750 ,500 ,250فترات التكرار )

التدريب للتأكد من عدم تباين المخرجات في كل محاولة، إذ تم التوصل إلى أن االختالفات بين مخرجات 

فسه ضئيلة جدًا، بالتالي االعتماد على أفضلها وفقاً لمقاييس األداء، النماذج في كل محاولة لمستوى التدريب ن

 لشركات القطاع المصرفي، وكاآلتي: وتم تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

 Baghdad Bankمصرف بغداد  (أ

نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات ( 15( و)14الجداول ) ُتظهر

بغداد في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من فترات لمصرف 

 التكرار بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقًا لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة.
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 ( :كات عينة الدراسة يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشراختبار الفرضية الفرعية األولى

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

أحادي المتغير لمصرف بغداد ، وُتشير النتائج إلى أن  ( نتائج تقييم األداء للنموذج14ويوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج في Timeالتدريب ) ( بالتالي إطالة أمدEpochsزيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ استغرق  1000مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00007) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ10.09)

(RMSE: 0.00877( ومعامل االرتباط ،)R: 0.99) بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار إذ ،

تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00051) قة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ( دقي2.37)

(RMSE: 0.02278( ومعامل االرتباط ،)R: 0.99) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة .

النموذج أحادي المتغير لمصرف بغداد في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق البسيطة بينها، 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى،  250ح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى لذا ُيرشَّ

مصرف بغداد باستخدام اليومي ل إمكانية تقدير سعر اإلغالقمما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية األولى في 

 .سعار اإلغالق السابقةنموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أ

 .مصرف بغدادل نتائج تقييم األداء للنموذج أحادي المتغير(: 14الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00009 0.00995 0.99 0.00051 0.02278 0.99 2.37 

500 0.00009 0.00964 0.99 0.00082 0.02868 0.99 5.1 

750 0.00008 0.00911 0.99 0.00324 0.05696 0.99 7.41 

1000 0.00007 0.00877 0.99 0.01829 0.13524 0.99 10.09 

  يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة 

 (.التداول اليومية
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( نتائج تقييم األداء للنموذج متعدد لمتغيرات لمصرف بغداد، وُتشير النتائج إلى أن زيادة 15يوضح الجدول )

رحلة ( يعمل على تحسين أداء النموذج في مTime( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsحلقات التكرار )

( 10.13تكرار إذ استغرق ) 1000التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

 :RMSE) متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00006) دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ

االختبار إذ تتضاءل دقة ، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )0.0080

النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات التدريب 

( 2.53تكراراً إذ استغرق ) 250واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 :RMSE) متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00074) دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ

. إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج متعدد (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )0.0272

المتغيرات لمصرف بغداد في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق البسيطة بينها، لذا ُيرشَّح 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما ُيشير  250ند المستوى النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار ع

 نموذج باستخدام لمصرف بغداد اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةإلى قبول الفرضية الفرعية الثانية في 

 .متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة

 .مصرف بغدادنتائج تقييم األداء للنموذج متعدد المتغيرات ل(: 15الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00010 0.0101 0.99 0.00074 0.0272 0.99 2.53 

500 0.00007 0.0087 0.99 0.00126 0.0355 0.99 5.31 

750 0.00007 0.0087 0.99 0.00127 0.0356 0.99 7.42 

1000 0.00006 0.0080 0.99 0.00441 0.0664 0.98 10.13 

 ( :نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف بغداد، إذ ُيمثل منحنى  ( أداء النموذجين27يوضح الشكل )

( متوسط مربعات Valid( متوسط مربعات الخطأ لعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )Lossالخسارة )

الخطأ لعينة التحقق، وطبقاً للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند زيادة فترات التكرار 

(Epochs إذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند تدريب النموذج بالتالي ،)
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دقة عالية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، إذ يجب أن يكون أداء 

 النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.

 متعدد المتغيراتمصرف بغداد  نموذج  .ب أحادي المتغيرنموذج مصرف بغداد  .أ

  

 .أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف بغداد(: 27الشكل )

أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف بغداد بغرض ترجيح  بين النموذجين( 16ويقارن الجدول )

 250عند المستوى  يتضح من النتائج أن النموذج أحادي المتغيرالنموذج األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ 

تكرارًا أكثر دقة في مرحلتي التدريب واالختبار من النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى نفسه، إذ كان 

(، وجذر متوسط مربعات MSE: 0.00009متوسط مربعات الخطأ للنموذج في مرحلة التدريب بقيمة )

(، فيما كان متوسط مربعات الخطأ 0.99(، ومعامل االرتباط بنسبة )RMSE: 0.0099الخطأ بقيمة )

 :RMSE(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة )MSE: 0.00051للنموذج في مرحلة االختبار بقيمة )

 (. 0.99(، ومعامل االرتباط بنسبة )0.0227

 ت لمصرف بغداد.مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرا(: 16الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00009 0.0099 0.99 0.00051 0.0227 0.99 2.37 

Multivariate 250 0.00010 0.0101 0.99 0.00074 0.0272 0.99 2.53 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 28ويوضح الشكل )

والقيم ة لسعر اإلغالق إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجب بين القيم الفعليومتعدد المتغيرات لمصرف بغداد، 

النقاط حول الخط المستقيم وهذا ما يفسر نتائج تقييم األداء في مرحلة  إذ تتجمع غالبيةللنموذجين  مقدرةال

االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج أحادي المتغير أفضل 
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غالق النموذج أحادي المتغير للتنبؤ بسعر اإلقارنة بالنموذج متعدد المتغيرات. لذا ُيرجَّح بفارق بسيط م

 لمصرف بغداد ويستبعد النموذج اآلخر.

 متعدد المتغيرات نموذج مصرف بغداد .ب أحادي المتغير نموذج مصرف بغداد .أ

  

االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات (: 28الشكل )

 .لمصرف بغداد

القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لمصرف بغداد، إذ يتضح مدى تقارب سلسلة ( 29كما ُيبين الشكل )

( وهو ما يفسر قوة درجة Actual( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية )Estimatedأسعار اإلغالق المقدرة )

االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير وإمكانية 

في أن النموذج أحادي مما يؤيد الفرضية الفرعية الثالثة استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق لمصرف بغداد، 

 .يومي لمصرف بغدادسعر اإلغالق التقدير  المتغير أكثر دقة في

 

 القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لمصرف بغداد.(: 29الشكل )
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  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.اتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير

اإلغالق المتنبأ بها لسهم مصرف بغداد أليام ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 17) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير في التنبؤ بأسعار اإلغالق  العشرة التاليةالتداول 

دقة  إذ بلغت طول الفترة الزمنية، المستقبلية، كما يتضح أن دقة النموذج تتضاءل تدريجيًا بشكل ملحوظ مع

وبذلك تؤكد النتائج  ( ليوم التداول العاشر،84.92، فيما بلغت )%ليوم التداول األول (%99.46)التنبؤ 

في التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم مصرف بغداد، بالتالي إمكانية االعتماد  نموذج شبكة الذاكرة الطويلةفاعلية 

مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية الرابعة في ، في األجل القصير عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهم

داد بسهم مصرف بغإمكانية االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار االستثمار 

 في األجل القصير.

 .(: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم مصرف بغداد17الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

99.46 1.297 1.290 2022-04-03 

96.98 1.251 1.290 2022-04-04 

92.62 1.204 1.300 2022-04-05 

88.70 1.162 1.310 2022-04-06 

86.77 1.128 1.300 2022-04-07 

85.58 1.104 1.290 2022-04-10 

83.85 1.090 1.300 2022-04-11 

83.46 1.085 1.300 2022-04-12 

85.43 1.085 1.270 2022-04-13 

84.92 1.087 1.280 2022-04-14 

 Al-Mansour Bankمصرف المنصور  (ب

نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف ( 19( و)18الجداول ) ُتظهر

المنصور في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من فترات التكرار 

 لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة.بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقًا 
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 ( :يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة اختبار الفرضية الفرعية األولى

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

أحادي المتغير لمصرف المنصور، وُتشير النتائج إلى أن  ألداء للنموذج( نتائج تقييم ا18يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج في Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsزيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ استغرق  1000مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00045) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ9.09)

(RMSE: 0.0213( ومعامل االرتباط ،)R: 0.99) بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار إذ ،

تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00005) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.21)

(RMSE: 0.0071( ومعامل االرتباط ،)R: 0.98)كد دقة النموذج . إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤ

أحادي المتغير لمصرف المنصور في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق البسيطة، لذا ُيرشَّح 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما ُيشير  250النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

مصرف المنصور باستخدام اليومي ل ر اإلغالقإمكانية تقدير سعإلى قبول الفرضية الفرعية األولى في 

 .نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق السابقة

 المنصور.مصرف لأحادي المتغير  نتائج تقييم األداء للنموذج(: 18الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00093 0.0305 0.97 0.00005 0.0071 0.98 2.21 

500 0.00088 0.0298 0.98 0.00007 0.0086 0.98 4.47 

750 0.00065 0.0255 0.98 0.00007 0.0088 0.98 6.57 

1000 0.00045 0.0213 0.99 0.00008 0.0089 0.97 9.09 

  يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات 

 (.التداول اليومية
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إلى أن متعدد المتغيرات لمصرف المنصور، وُتشير النتائج  ( نتائج تقييم األداء للنموذج19يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج في Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsزيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ استغرق  1000مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00027) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ10.22)

(RMSE: 0.0164( ومعامل االرتباط ،)R: 0.99) بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار إذ ،

تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250الختبار عند المستوى التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة ا

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00005) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.37)

(RMSE: 0.0076( ومعامل االرتباط ،)R: 0.98) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

متعدد المتغيرات لمصرف المنصور في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق البسيطة، لذا 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما  250ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 باستخدام لمصرف المنصور اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةية الفرعية الثانية في ُيشير إلى قبول الفرض

 .متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج

 المنصور.مصرف متعدد المتغيرات ل نتائج تقييم األداء للنموذج(: 19الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00067 0.0259 0.98 0.00005 0.0076 0.98 2.37 

500 0.00055 0.0234 0.98 0.00009 0.0098 0.97 5.06 

750 0.00049 0.0221 0.99 0.00008 0.0091 0.98 7.44 

1000 0.00027 0.0164 0.99 0.00020 0.0142 0.96 10.22 

 ( :نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف المنصور، إذ ُيمثل منحنى 30يوضح الشكل )

( متوسط مربعات Valid( متوسط مربعات الخطأ لعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )Loss)الخسارة 

الخطأ لعينة التحقق، وطبقاً للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند زيادة فترات التكرار 

(Epochsإذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند ت ،) دريب النموذج بالتالي
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دقة عالية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، إذ يجب أن يكون أداء 

 النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.

 متعدد المتغيراتمصرف المنصور  نموذج  .ب أحادي المتغيرمصرف المنصور نموذج  .أ

  

 .أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف المنصور(: 30الشكل )

( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف المنصور بغرض ترجيح 20ويقارن الجدول )

النموذج األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى 

تكرارًا أكثر دقة في مرحلة التدريب من النموذج أحادي المتغير عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط  250

 :RMSE(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة )MSE: 0.00067مربعات الخطأ للنموذج بقيمة )

كرارًا ت 250(، فيما أن النموذج أحادي المتغير عند المستوى 0.98(، ومعامل االرتباط بنسبة )0.0259

أكثر دقة في مرحلة االختبار من النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط مربعات 

(، RMSE: 0.0071(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة )MSE: 0.000058الخطأ للنموذج بقيمة )

 (. 0.98ومعامل االرتباط بنسبة )

 المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف المنصور.مقارنة بين النموذجين أحادي (: 20الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00093 0.0305 0.97 0.000058 0.0071 0.98 2.21 

Multivariate 250 0.00067 0.0259 0.98 0.000051 0.0076 0.98 2.37 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 31ويوضح الشكل )

 بين القيم الفعلية لسعر اإلغالق إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجبومتعدد المتغيرات لمصرف المنصور، 

ذا ما يفسر نتائج تقييم األداء في النقاط حول الخط المستقيم وه إذ تتجمع غالبيةللنموذجين  المقدرةوالقيم 

مرحلة االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج أحادي المتغير 
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النموذج أحادي المتغير للتنبؤ بسعر اإلغالق قارنة بالنموذج متعدد المتغيرات. لذا ُيرجَّح أفضل بفارق بسيط م

  ويستبعد النموذج اآلخر. المنصورلمصرف 

 متعدد المتغيرات نموذج مصرف المنصور .ب أحادي المتغير نموذج مصرف المنصور .أ

  

االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات (: 31الشكل )

 .لمصرف المنصور

الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لمصرف المنصور، إذ يتضح مدى تقارب ( القيم 32كما ُيبين الشكل )

( وهو ما يفسر Actual( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية )Estimatedسلسلة أسعار اإلغالق المقدرة )

قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة الُمرشَّح وإمكانية 

في أن النموذج أحادي مما يؤيد الفرضية الفرعية الثالثة استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق لمصرف المنصور، 

 .مي لمصرف المنصورسعر اإلغالق اليوتقدير  المتغير أكثر دقة في

 

 لمصرف المنصور. القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 32الشكل )

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52
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0.56

0.58
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0.62
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  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.اتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير

اإلغالق المتنبأ بها لسهم مصرف المنصور ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 21) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير في التنبؤ بأسعار  العشرة التاليةأليام التداول 

إذ  ع طول الفترة الزمنية،اإلغالق المستقبلية، كما يتضح أن دقة النموذج تتضاءل تدريجيًا بشكل طفيف م

وبذلك تؤكد  ( ليوم التداول العاشر،92.80، فيما بلغت )%ليوم التداول األول (%96.40)دقة التنبؤ  بلغت

، بالتالي إمكانية المنصورفي التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم مصرف  نموذج شبكة الذاكرة الطويلةالنتائج فاعلية 

مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية ، في األجل القصير االستثمار بالسهماالعتماد عليه في اتخاذ قرار 

بسهم الرابعة في إمكانية االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار االستثمار 

 في األجل القصير. مصرف المنصور

 المنصور.بأ بها لسهم مصرف (: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتن21الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

96.40 0.518 0.500 2022-04-03 

95.80 0.521 0.500 2022-04-04 

93.06 0.524 0.490 2022-04-05 

94.80 0.526 0.500 2022-04-06 

94.20 0.529 0.500 2022-04-10 

93.80 0.531 0.500 2022-04-11 

93.60 0.532 0.500 2022-04-12 

93.20 0.534 0.500 2022-04-13 

93.00 0.535 0.500 2022-04-14 

92.80 0.536 0.500 2022-04-17 

 The Commercial Bankالمصرف التجاري  (ت

ومتعدد المتغيرات للمصرف نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ( 23( و)22الجداول ) ُتظهر

التجاري في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من فترات التكرار 

 بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقًا لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة.
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 ( :اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة يمكن تقدير أسعار اختبار الفرضية الفرعية األولى

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

( نتائج تقييم األداء للنموذج أحادي المتغير للمصرف التجاري، وُتشير النتائج إلى أن 22يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج في Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochs) زيادة حلقات التكرار

تكرار إذ استغرق  1000مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00024) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ9.48)

(RMSE: 0.0155( ومعامل االرتباط ،)R: 0.99) بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار إذ ،

تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

راراً إذ استغرق تك 250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00009) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.54)

(RMSE: 0.0099( ومعامل االرتباط ،)R: 0.96) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

وارق بينها، لذا ُيرشَّح أحادي المتغير للمصرف التجاري في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الف

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما ُيشير  250النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

لمصرف التجاري باستخدام اليومي ل إمكانية تقدير سعر اإلغالقإلى قبول الفرضية الفرعية األولى في 

 .ير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق السابقةنموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغ

 التجاري.مصرف أحادي المتغير لل نتائج تقييم األداء للنموذج(: 22الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00060 0.0245 0.99 0.00009 0.0099 0.96 2.54 

500 0.00055 0.0234 0.99 0.00018 0.0136 0.96 5.47 

750 0.00027 0.0166 0.99 0.00046 0.0214 0.93 7.17 

1000 0.00024 0.0155 0.99 0.00068 0.0262 0.90 9.48 

  يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات باستخدام نموذج شبكة 

 (.التداول اليومية
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( نتائج تقييم األداء للنموذج متعدد المتغيرات للمصرف التجاري، وُتشير النتائج إلى أن 23يوضح الجدول )

ين أداء النموذج في ( يعمل على تحسTime( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsزيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ استغرق  1000مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00021) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ10.28)

(RMSE: 0.0147( ومعامل االرتباط ،)R: 0.99) تمامًا في مرحلة االختبار إذ ، بينما يحدث العكس

تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00015) خطأ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات ال2.57)

(RMSE: 0.0124( ومعامل االرتباط ،)R: 0.94) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

متعدد المتغيرات للمصرف التجاري في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، لذا ُيرشَّح 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما ُيشير  250االختبار عند المستوى  النموذج األكثر دقة في مرحلة

 باستخدام للمصرف التجاري اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةإلى قبول الفرضية الفرعية الثانية في 

 .متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج

 للمصرف التجاري. متعدد المتغيرات نتائج تقييم األداء للنموذج(: 23الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00041 0.0204 0.99 0.00015 0.0124 0.94 2.57 

500 0.00025 0.0159 0.99 0.00016 0.0126 0.93 4.55 

750 0.00022 0.0148 0.99 0.00021 0.0145 0.91 7.26 

1000 0.00021 0.0147 0.99 0.00041 0.0203 0.83 10.28 

 ( :نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات للمصرف التجاري، إذ ُيمثل منحنى 33)يوضح الشكل 

( متوسط مربعات Valid( متوسط مربعات الخطأ لعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )Lossالخسارة )

يادة فترات التكرار الخطأ لعينة التحقق، وطبقاً للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند ز

(Epochs إذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند تدريب النموذج بالتالي ،)

دقة عالية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، إذ يجب أن يكون أداء 

 ته.لى عينة االختبار للحكم على دقالنموذج معممًا ع
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 متعدد المتغيرات التجاريمصرف ال نموذج  .ب أحادي المتغير التجاريمصرف النموذج  .أ

  

 .التجاري أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات للمصرف(: 33الشكل )

( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات للمصرف التجاري بغرض ترجيح 24ويقارن الجدول )

األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى النموذج 

تكرارًا أكثر دقة في مرحلة التدريب من النموذج أحادي المتغير عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط  250

 :RMSE) (، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمةMSE: 0.00041مربعات الخطأ للنموذج بقيمة )

تكرارًا  250(، فيما أن النموذج أحادي المتغير عند المستوى 0.99(، ومعامل االرتباط بنسبة )0.0204

أكثر دقة في مرحلة االختبار من النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط مربعات 

(، RMSE: 0.0099مة )(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيMSE: 0.00009الخطأ للنموذج بقيمة )

 (. 0.96ومعامل االرتباط بنسبة )

 مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات للمصرف التجاري.(: 24الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00060 0.0245 0.99 0.00009 0.0099 0.96 2.54 

Multivariate 250 0.00041 0.0204 0.99 0.00015 0.0124 0.94 2.57 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 34ويوضح الشكل )

 بين القيم الفعلية لسعر اإلغالق إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجبومتعدد المتغيرات للمصرف التجاري، 

النقاط حول الخط المستقيم وهذا ما يفسر نتائج تقييم األداء في  إذ تتجمع غالبيةللنموذجين  المقدرةوالقيم 

مرحلة االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج أحادي المتغير 

أحادي المتغير للتنبؤ بسعر اإلغالق  . لذا ُيرجَّح النموذجلنموذج متعدد المتغيراتأفضل بفارق بسيط مقارنة با

 ويستبعد النموذج اآلخر. التجاريمصرف لل
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 متعدد المتغيرات نموذج المصرف التجاري .ب أحادي المتغير نموذج المصرف التجاري .أ

  

 اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيراتاالرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر (: 34الشكل )

 .للمصرف التجاري

( القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للمصرف التجاري، إذ يتضح مدى تقارب 35كما ُيبين الشكل )

( وهو ما يفسر Actual( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية )Estimatedسلسلة أسعار اإلغالق المقدرة )

قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة الُمرشَّح وإمكانية 

في أن النموذج أحادي مما يؤيد الفرضية الفرعية الثالثة استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق للمصرف التجاري، 

 .ومي للمصرف التجاريسعر اإلغالق اليتقدير  المتغير أكثر دقة في

 

 .التجاريمصرف لل القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 35الشكل )

  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.اتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير
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اإلغالق المتنبأ بها لسهم المصرف التجاري ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 25) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير في التنبؤ بأسعار  العشرة التاليةأليام التداول 

إذ  اإلغالق المستقبلية، كما يتضح أن دقة النموذج تتضاءل تدريجيًا بشكل طفيف مع طول الفترة الزمنية،

وبذلك تؤكد  ،( ليوم التداول العاشر89.47، فيما بلغت )%ليوم التداول األول (%93.39)دقة التنبؤ  بلغت

، بالتالي إمكانية التجاريمصرف الفي التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم  نموذج شبكة الذاكرة الطويلةالنتائج فاعلية 

مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية ، في األجل القصير االعتماد عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهم

بسهم شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار االستثمار  الرابعة في إمكانية االعتماد على مخرجات نموذج

 في األجل القصير. المصرف التجاري

 .(: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم المصرف التجاري25الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

93.39 0.629 0.590 2022-04-13 

93.39 0.629 0.590 2022-04-14 

93.39 0.629 0.590 2022-04-17 

91.55 0.629 0.580 2022-04-18 

89.65 0.629 0.570 2022-04-19 

89.65 0.629 0.570 2022-04-20 

89.47 0.630 0.570 2022-04-21 

89.47 0.630 0.570 2022-04-24 

89.47 0.630 0.570 2022-04-25 

89.47 0.630 0.570 2022-04-26 

 Middle East Bankمصرف الشرق األوسط  (ث

نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف الشرق ( 27( و)26الجداول ) ُتظهر

تدريبية من فترات التكرار األوسط في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات 

 بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقًا لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة.

 ( :يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة اختبار الفرضية الفرعية األولى

متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على 

 (.السابقة
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أحادي المتغير لمصرف الشرق األوسط، وُتشير النتائج إلى  ( نتائج تقييم األداء للنموذج26يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsأن زيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ  1000إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى  في مرحلة التدريب،

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00021) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ9.53استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار إذ (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.014) الخطأ

ة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات تتضاءل دق

تكراراً إذ استغرق  250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 الخطأ متوسط مربعات(، وجذر MSE: 0.00001) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.32)

(RMSE: 0.0034( ومعامل االرتباط ،)R: 0.96) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

أحادي المتغير لمصرف الشرق األوسط في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، لذا 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما  250ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

مصرف الشرق األوسط ل اليومي إمكانية تقدير سعر اإلغالقضية الفرعية األولى في ُيشير إلى قبول الفر

 .باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق السابقة

 األوسط. لمصرف الشرق أحادي المتغير نتائج تقييم األداء للنموذج(: 26الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00030 0.0175 0.99 0.00001 0.0034 0.96 2.32 

500 0.00026 0.0164 0.99 0.00001 0.0036 0.96 4.58 

750 0.00027 0.0164 0.99 0.00001 0.0037 0.95 7.42 

1000 0.00021 0.0147 0.99 0.00001 0.0037 0.94 9.53 

  يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات 

 (.التداول اليومية

متعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسط، وُتشير النتائج ( نتائج تقييم األداء للنموذج 27يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsإلى أن زيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ  1000في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00023) للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ ( دقيقة9.36استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0153) الخطأ
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إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى  التدريب

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00001) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.28)

(RMSE: 0.0037( ومعامل االرتباط ،)R: 0.95) النموذج . إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة

متعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسط في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، لذا 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى، مما  250ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 لمصرف الشرق األوسط اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية الثانية في 

متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول  متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج باستخدام

 .اليومية

 متعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسط. نتائج تقييم األداء للنموذج(: 27الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00037 0.0193 0.99 0.00001 0.0037 0.95 2.28 

500 0.00029 0.0172 0.99 0.00001 0.0042 0.95 4.51 

750 0.00028 0.0167 0.99 0.00003 0.0054 0.93 7.47 

1000 0.00023 0.0153 0.99 0.00004 0.0066 0.91 9.36 

  نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير الفرعية الثالثة: )اختبار الفرضية

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسط، إذ ُيمثل 36يوضح الشكل )

( متوسط Validالخطأ لعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )( متوسط مربعات Lossمنحنى الخسارة )

مربعات الخطأ لعينة التحقق، وطبقًا للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند زيادة 

(، إذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند تدريب Epochsفترات التكرار )

دقة عالية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، إذ يجب  النموذج بالتالي

 أن يكون أداء النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.
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 متعدد المتغيرات مصرف الشرق األوسط نموذج  .ب أحادي المتغير مصرف الشرق األوسطنموذج  .أ

  

 .النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسطأداء (: 36الشكل )

( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسط بغرض 28ويقارن الجدول )

ترجيح النموذج األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج أحادي المتغير عند 

تكرارًا أكثر دقة في مرحلتي التدريب واالختبار من النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى  250المستوى 

(، وجذر متوسط MSE: 0.00030نفسه، إذ كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج في مرحلة التدريب بقيمة )

بعات (، فيما كان متوسط مر0.99(، ومعامل االرتباط بنسبة )RMSE: 0.0175مربعات الخطأ بقيمة )

(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة MSE: 0.000012الخطأ للنموذج في مرحلة االختبار بقيمة )

(RMSE: 0.0034( ومعامل االرتباط بنسبة ،)0.96.) 

 مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لمصرف الشرق األوسط.(: 28الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00030 0.01752 0.99 0.000012 0.00346 0.96 2.32 

Multivariate 250 0.00037 0.01934 0.99 0.000014 0.00374 0.95 2.28 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 37ويوضح الشكل )

 المقدرةوالقيم  بين القيم الفعلية لسعر اإلغالق إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجبومتعدد المتغيرات، 

النقاط حول الخط المستقيم وهذا ما يفسر نتائج تقييم األداء في مرحلة االختبار،  إذ تتجمع غالبيةللنموذجين 

وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج أحادي المتغير أفضل بفارق 

غالق لمصرف أحادي المتغير للتنبؤ بسعر اإل لذا ُيرجَّح النموذج .بسيط مقارنة بالنموذج متعدد المتغيرات

 ويستبعد النموذج اآلخر. الشرق األوسط
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 متعدد المتغيرات نموذج مصرف الشرق األوسط .ب أحادي المتغير نموذج مصرف الشرق األوسط .أ

  

االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات (: 37الشكل )

 .األوسطلمصرف الشرق 

( القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لمصرف الشرق األوسط، إذ يتضح مدى 38كما ُيبين الشكل )

( وهو ما Actual( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية )Estimatedتقارب سلسلة أسعار اإلغالق المقدرة )

يفسر قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة الُمرشَّح 

في أن مما يؤيد الفرضية الفرعية الثالثة وإمكانية استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق لمصرف الشرق األوسط، 

 .اليومي لمصرف الشرق األوسط سعر اإلغالقتقدير  النموذج أحادي المتغير أكثر دقة في

 

 .لمصرف الشرق األوسط القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 38الشكل )

  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.اتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير
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اإلغالق المتنبأ بها لسهم مصرف الشرق ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 29) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير في التنبؤ  العشرة التاليةاألوسط أليام التداول 

ءل تدريجيًا بشكل طفيف مع طول الفترة بأسعار اإلغالق المستقبلية، كما يتضح أن دقة النموذج تتضا

 ( ليوم التداول العاشر،98.89، فيما بلغت )%ليوم التداول األول (%100)دقة التنبؤ  إذ بلغت الزمنية،

الشرق في التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم مصرف  نموذج شبكة الذاكرة الطويلةوبذلك تؤكد النتائج فاعلية 

مما ُيشير إلى ، في األجل القصير عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهم، بالتالي إمكانية االعتماد األوسط

قبول الفرضية الفرعية الرابعة في إمكانية االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ 

 في األجل القصير. بسهم مصرف الشرق األوسطقرار االستثمار 

 مصرف الشرق األوسط.لية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم (: مقارنة أسعار اإلغالق الفع29الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

100 0.180 0.180 2022-04-03 

100 0.180 0.180 2022-04-04 

99.44 0.181 0.180 2022-04-06 

99.44 0.181 0.180 2022-04-07 

99.44 0.181 0.180 2022-04-10 

95.26 0.181 0.190 2022-04-11 

99.44 0.181 0.180 2022-04-12 

99.44 0.181 0.180 2022-04-13 

98.89 0.182 0.180 2022-04-14 

98.89 0.182 0.180 2022-04-17 

 Results of Industrial Sectorنتائج القطاع الصناعي  -2

الطويلة األمثل يخضع للمقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من فترات إن اختيار نموذج شبكة الذاكرة 

(، وقد أجريت عدة محاوالت تجريبية لكل مستوى من مستويات التدريب 1000 ,750 ,500 ,250التكرار )

للتأكد من عدم تباين المخرجات في كل محاولة، إذ وجد الباحث أن االختالفات بين مخرجات النماذج في 

لمستوى التدريب نفسه ضئيلة جدًا، بالتالي االعتماد على أفضلها وفقًا لمقاييس األداء، وتم تحليل  كل محاولة

 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات لعينة القطاع الصناعي، وكاآلتي:
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 .Baghdad Soft Drink Coشركة بغداد للمشروبات الغازية  (أ

للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة بغداد نتائج تقييم األداء ( 31( و)30الجداول ) ُتظهر

للمشروبات الغازية في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من 

 .فترات التكرار بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقاً لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة

 يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة رضية الفرعية األولى: )اختبار الف

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

بات الغازية، وُتشير أحادي المتغير لشركة بغداد للمشرو ( نتائج تقييم األداء للنموذج30يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsالنتائج إلى أن زيادة حلقات التكرار )

تكرار  1000النموذج في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00015) الخطأ ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات10.25إذ استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0126) الخطأ

إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى  التدريب واالختبار، إذ يتضح أن

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00429) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.32)

(RMSE: 0.0655( ومعامل االرتباط ،)R: 0.97) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

لشركة بغداد للمشروبات الغازية في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، أحادي المتغير 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى،  250لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

شركة بغداد للمشروبات ل ياليوم إمكانية تقدير سعر اإلغالقمما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية األولى في 

الغازية باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 .السابقة
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 لشركة بغداد للمشروبات الغازية.أحادي المتغير  نتائج تقييم األداء للنموذج(: 30الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00024 0.0156 0.99 0.00429 0.0655 0.97 2.43 

500 0.00021 0.0147 0.99 0.0043 0.0661 0.97 5.13 

750 0.00019 0.0139 0.99 0.00556 0.0746 0.97 7.55 

1000 0.00015 0.0126 0.99 0.00860 0.0927 0.96 10.25 

  يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات 

 (.التداول اليومية

لشركة بغداد للمشروبات الغازية، وُتشير  متعدد المتغيرات ( نتائج تقييم األداء للنموذج31يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsالنتائج إلى أن زيادة حلقات التكرار )

تكرار  1000النموذج في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00009) للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ( دقيقة 10.57إذ استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0095) الخطأ

إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى التدريب 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00747) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.44)

(RMSE: 0.0864( ومعامل االرتباط ،)R: 0.94)لنموذج . إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة ا

متعدد المتغيرات لشركة بغداد للمشروبات الغازية في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق 

تكرارًا ويستبعد المستويات  250بينها، لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

شركة بغداد ل اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةاألخرى، مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية الثانية في 

متمثلة بمجموعة من  متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج باستخدام للمشروبات الغازية

 .مؤشرات التداول اليومية
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 متعدد المتغيرات لشركة بغداد للمشروبات الغازية. نتائج تقييم األداء للنموذج(: 31الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00017 0.0133 0.99 0.00747 0.0864 0.94 2.44 

500 0.00011 0.0109 0.99 0.00871 0.0933 0.94 5.32 

750 0.00009 0.0097 0.99 0.00761 0.0872 0.94 8.07 

1000 0.00009 0.0095 0.99 0.00885 0.0941 0.94 10.57 

 ( :نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

الغازية، إذ ( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة بغداد للمشروبات 39يوضح الشكل )

( Valid( متوسط مربعات الخطأ لعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )Lossُيمثل منحنى الخسارة )

متوسط مربعات الخطأ لعينة التحقق، وطبقًا للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند 

عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند (، إذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى Epochsزيادة فترات التكرار )

تدريب النموذج بالتالي دقة عالية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، 

 إذ يجب أن يكون أداء النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.

 متعدد المتغيراتاد للمشروبات الغازية بغد نموذج  .ب أحادي المتغير بغداد للمشروبات الغازيةنموذج  .أ

  

 .أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة بغداد للمشروبات الغازية(: 39الشكل )

( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة بغداد للمشروبات الغازية 32ويقارن الجدول )

بغرض ترجيح النموذج األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج متعدد المتغيرات 

ي المتغير عند المستوى نفسه، إذ تكرارًا أكثر دقة في مرحلة التدريب من النموذج أحاد 250عند المستوى 
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(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة MSE: 0.00017كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج بقيمة )

(RMSE: 0.0133( ومعامل االرتباط بنسبة ،)فيما أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة في مرحلة 0.99 ،)

نفسه، إذ كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج بقيمة االختبار من النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى 

(MSE: 0.00429( وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة ،)RMSE: 0.0655 ومعامل االرتباط بنسبة ،)

(0.97 .) 

 مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركات بغداد للمشروبات الغازية.(: 32الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00024 0.0156 0.99 0.00429 0.0655 0.97 2.43 

Multivariate 250 0.00017 0.0133 0.99 0.00747 0.0864 0.94 2.44 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 40ويوضح الشكل )

إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجب بين القيم الفعلية ومتعدد المتغيرات لشركة بغداد للمشروبات الغازية، 

الخط المستقيم وهذا ما يفسر نتائج تقييم النقاط حول  إذ تتجمع غالبيةللنموذجين  مقدرةلسعر اإلغالق والقيم ال

األداء في مرحلة االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج 

أحادي المتغير  . لذا ُيرجَّح النموذجأحادي المتغير أفضل بفارق بسيط مقارنة بالنموذج متعدد المتغيرات

 ويستبعد النموذج اآلخر. بغداد للمشروبات الغازيةلشركة للتنبؤ بسعر اإلغالق 

 متعدد المتغيرات بغداد للمشروبات الغازية نموذج .ب أحادي المتغير بغداد للمشروبات الغازية نموذج .أ

  

 االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات(: 40الشكل )

 .بغداد للمشروبات الغازية لشركة
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( القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لشركة بغداد للمشروبات الغازية، إذ يتضح 41كما ُيبين الشكل )

( Actual( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية )Estimatedمدى تقارب سلسلة أسعار اإلغالق المقدرة )

وهو ما يفسر قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة 

مما يؤيد الفرضية الُمرشَّح وإمكانية استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق لشركة بغداد للمشروبات الغازية، 

سعر اإلغالق اليومي لشركة بغداد تقدير  في أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة فيالفرعية الثالثة 

 .للمشروبات الغازية

 

 .لشركة بغداد للمشروبات الغازية القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 41الشكل )

  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.عينة الدراسة في األجل القصيراتخاذ قرار االستثمار باألسهم 

اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة بغداد ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 33) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير  العشرة التاليةللمشروبات الغازية أليام التداول 

 ق المستقبلية على الرغم من وجود بعض التباين في الدقة مع طول الفترة الزمنية،في التنبؤ بأسعار اإلغال

السادس، ( ليوم التداول 91.76)% انخفضت إلى، فيما ليوم التداول األول (%97.88)دقة التنبؤ  إذ بلغت

وبذلك تؤكد النتائج فاعلية  ،( ليوم التداول العاشر%98.67لتتحسن تدريجيًا بعد ذلك حيث وصلت إلى )

، بالتالي إمكانية شركة بغداد للمشروبات الغازيةفي التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم  نموذج شبكة الذاكرة الطويلة

مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية ، في األجل القصير االعتماد عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهم

بسهم مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار االستثمار الرابعة في إمكانية االعتماد على 

 في األجل القصير. شركة بغداد للمشروبات الغازية
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 .(: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية33الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

97.88 4.861 4.760 2022-04-03 

93.48 4.900 4.600 2022-04-04 

93.68 4.912 4.620 2022-04-05 

93.33 4.907 4.600 2022-04-06 

92.25 4.892 4.540 2022-04-07 

91.76 4.871 4.500 2022-04-10 

93.87 4.850 4.570 2022-04-11 

94.31 4.830 4.570 2022-04-12 

98.63 4.815 4.750 2022-04-13 

98.67 4.803 4.740 2022-04-14 

 .Chemical & Plastic Industries Coشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية  (ب

نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة ( 35( و)34الجداول ) ُتظهر

الكيمياوية والبالستيكية في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات الصناعات 

تدريبية من فترات التكرار بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقًا لمقاييس األداء المعتمدة 

 في الدراسة.

 ( :اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة يمكن تقدير أسعار اإلغالق اختبار الفرضية الفرعية األولى

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

أحادي المتغير لشركة الكيمياوية والبالستيكية، وُتشير النتائج  ( نتائج تقييم األداء للنموذج34يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsالتكرار )إلى أن زيادة حلقات 

تكرار إذ  1000في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00029) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ10.12استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار إذ (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.017) الخطأ

تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250 التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00051) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.53)
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(RMSE: 0.022( ومعامل االرتباط ،)R: 0.95) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

تدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، أحادي المتغير لشركة الكيمياوية والبالستيكية في جميع مستويات ال

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى،  250لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

شركة الكيمياوية ل اليومي إمكانية تقدير سعر اإلغالقمما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية األولى في 

بكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق والبالستيكية باستخدام نموذج ش

 .السابقة

 الكيمياوية والبالستكية. لشركة أحادي المتغير نتائج تقييم األداء للنموذج(: 34الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00046 0.0215 0.99 0.00051 0.0225 0.95 2.53 

500 0.00044 0.0210 0.99 0.00051 0.0226 0.95 5.58 

750 0.00040 0.0200 0.99 0.00052 0.0229 0.95 8.26 

1000 0.00029 0.0170 0.99 0.00060 0.0245 0.94 10.12 

  ألسهم الشركات عينة الدراسة يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات 

 (.التداول اليومية

( نتائج تقييم األداء للنموذج متعدد المتغيرات لشركة الكيمياوية والبالستيكية، وُتشير 35يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsالتكرار )النتائج إلى أن زيادة حلقات 

تكرار  1000النموذج في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00021) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ12.12إذ استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0146) الخطأ

إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250 التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00666) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ2.54)

(RMSE: 0.0816( ومعامل االرتباط ،)R: 0.92) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها،  متعدد المتغيرات لشركة الكيمياوية والبالستيكية في جميع مستويات

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى،  250لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

شركة الكيمياوية ل اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةمما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية الثانية في 
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متمثلة بمجموعة من  متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج باستخدام والبالستيكية

 .مؤشرات التداول اليومية

 الكيمياوية والبالستيكية. متعدد المتغيرات لشركة نتائج تقييم األداء للنموذج(: 35الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00028 0.0168 0.99 0.00666 0.0816 0.92 2.54 

500 0.00026 0.0161 0.99 0.00707 0.0841 0.92 5.34 

750 0.00023 0.0152 0.99 0.00820 0.0905 0.92 9.1 

1000 0.00021 0.0146 0.99 0.01093 0.1045 0.91 12.12 

 ( :الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير نموذج شبكة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة الكيمياوية والبالستيكية، إذ 42يوضح الشكل )

( Validفيما ُيمثل منحنى التحقق )( متوسط مربعات الخطأ لعينة التدريب، Lossُيمثل منحنى الخسارة )

متوسط مربعات الخطأ لعينة التحقق، وطبقًا للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند 

(، إذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند Epochsزيادة فترات التكرار )

على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج،  تدريب النموذج بالتالي دقة عالية في التعميم

 إذ يجب أن يكون أداء النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.

 متعدد المتغيراتالكيمياوية والبالستيكية  نموذج  .ب أحادي المتغير الكيمياوية والبالستيكيةنموذج  .أ

  

 .أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة الكيمياوية والبالستيكيةأداء النموذجين (: 42الشكل )
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( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة الكيمياوية والبالستيكية 36ويقارن الجدول )

بغرض ترجيح النموذج األكثر دقة للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج متعدد المتغيرات 

تكرارًا أكثر دقة في مرحلة التدريب من النموذج أحادي المتغير عند المستوى نفسه، إذ  250عند المستوى 

(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة MSE: 0.00028كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج بقيمة )

(RMSE: 0.0168( ومعامل االرتباط بنسبة ،)فيما أن النموذج أحادي المتغير أ0.99 ،) كثر دقة في مرحلة

االختبار من النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج بقيمة 

(MSE: 0.00051( وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة ،)RMSE: 0.0225 ومعامل االرتباط بنسبة ،)

(0.95 .) 

 ومتعدد المتغيرات لشركة الكيمياوية والبالستيكية.مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير (: 36الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00046 0.02159 0.99 0.000510 0.02258 0.95 2.53 

Multivariate 250 0.00028 0.01682 0.99 0.006668 0.08166 0.92 2.54 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 43ويوضح الشكل )

إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجب بين القيم الصناعات الكيمياوية والبالستيكية،  ومتعدد المتغيرات لشركة

نقاط حول الخط المستقيم وهذا ما يفسر ال اإلغالق والقيم المقدرة للنموذجين إذ تتجمع غالبيةالفعلية لسعر 

نتائج تقييم األداء في مرحلة االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في 

أحادي  . لذا ُيرجَّح النموذجالنموذج أحادي المتغير أفضل بفارق بسيط مقارنة بالنموذج متعدد المتغيرات

 ويستبعد النموذج اآلخر. لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكيةق المتغير للتنبؤ بسعر اإلغال
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 متعدد المتغيرات الكيمياوية والبالستيكية نموذج .ب أحادي المتغير الكيمياوية والبالستيكية نموذج .أ

  

االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات (: 43الشكل )

 لشركة الكيمياوية والبالستيكية.

( القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية، 44كما ُيبين الشكل )

( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية Estimatedأسعار اإلغالق المقدرة )إذ يتضح مدى تقارب سلسلة 

(Actual وهو ما يفسر قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة )

مما ، الطويلة الُمرشَّح وإمكانية استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق لشركة الصناعات الكيمياوية والبالستيكية

سعر اإلغالق اليومي للشركة تقدير  في أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة فييؤيد الفرضية الفرعية الثالثة 

 .الكيمياوية والبالستيكية

 

 .لشركة الكيمياوية والبالستيكية القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 44الشكل )

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2021-09-08 2021-10-08 2021-11-08 2021-12-08 2022-01-08 2022-02-08 2022-03-08

Actual Estimated
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  االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في  يمكن: )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.اتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير

اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة الصناعات ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 37) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي  لتاليةالعشرة االكيمياوية والبالستيكية أليام التداول 

المتغير في التنبؤ بأسعار اإلغالق المستقبلية، كما يتضح أن دقة النموذج تتباين بشكل طفيف مع طول الفترة 

 ( ليوم التداول العاشر،97.58، فيما بلغت )%ليوم التداول األول (%98.06)دقة التنبؤ  إذ بلغت الزمنية،

شركة الصناعات في التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم  نموذج شبكة الذاكرة الطويلةوبذلك تؤكد النتائج فاعلية 

، في األجل القصير ، بالتالي إمكانية االعتماد عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهمالكيمياوية والبالستيكية

تماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية الرابعة في إمكانية االع

 في األجل القصير. بسهم الشركة الكيمياوية والبالستيكيةالطويلة في اتخاذ قرار االستثمار 

 الصناعات الكيمياوية والبالستيكية.(: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة 37الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

98.06 2.365 2.320 2022-04-03 

98.89 2.376 2.350 2022-04-04 

98.43 2.387 2.350 2022-04-07 

97.96 2.398 2.350 2022-04-10 

97.97 2.408 2.360 2022-04-12 

97.54 2.418 2.360 2022-04-14 

97.12 2.428 2.360 2022-04-17 

97.56 2.438 2.380 2022-04-18 

96.71 2.448 2.370 2022-04-19 

97.58 2.458 2.400 2022-04-20 

 .Al-Mansour Pharmaceutical Industries Coشركة المنصور للصناعات الدوائية  (ت

المتغيرات لشركة المنصور نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد ( 39( و)38الجداول ) ُتظهر

للصناعات الدوائية في مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من 

 فترات التكرار بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقاً لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة.
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 ( :دير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة يمكن تقاختبار الفرضية الفرعية األولى

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

( نتائج تقييم األداء للنموذج أحادي المتغير لشركة المنصور للصناعات الدوائية، وُتشير 38يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsإلى أن زيادة حلقات التكرار ) النتائج

تكرار  1000النموذج في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00009) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ12.15إذ استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0099) الخطأ

إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250مرحلة االختبار عند المستوى  التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00132) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ3.07)

(RMSE: 0.0364( ومعامل االرتباط ،)R: 0.97) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

ات الدوائية في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق أحادي المتغير لشركة المنصور للصناع

تكرارًا ويستبعد المستويات  250بينها، لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

إمكانية تقدير سعر اإلغالق اليومي لشركة األخرى، مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية األولى في 

الدوائية باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتماداً على متغير أحادي متمثل بسلسلة  صناعاتلل المنصور

 .أسعار اإلغالق السابقة

 المنصور الدوائية. لشركة أحادي المتغير نتائج تقييم األداء للنموذج(: 38الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00013 0.0117 0.99 0.00132 0.0364 0.97 3.07 

500 0.00013 0.0116 0.99 0.00136 0.0369 0.97 6.18 

750 0.00011 0.0106 0.99 0.00146 0.0382 0.97 10.26 

1000 0.00009 0.0099 0.99 0.00161 0.0401 0.97 12.15 

  تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة يمكن ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات 

 (.التداول اليومية
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( نتائج تقييم األداء للنموذج متعدد المتغيرات لشركة المنصور للصناعات الدوائية، 39يوضح الجدول )

( يعمل على Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsير النتائج إلى أن زيادة حلقات التكرار )وُتش

تحسين أداء النموذج في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

(، وجذر MSE: 0.00006) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ13.25تكرار إذ استغرق ) 1000

، بينما يحدث العكس تمامًا في (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0078) متوسط مربعات الخطأ

مرحلة االختبار إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة 

في مرحلة االختبار عند المستوى  عكسية بين مخرجات التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة

(، وجذر MSE: 0.00161) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ3.10تكرارًا إذ استغرق ) 250

. إن مخرجات شبكة الذاكرة (R: 0.96(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0401) متوسط مربعات الخطأ

لصناعات الدوائية في جميع مستويات التدريب الطويلة تؤكد دقة النموذج متعدد المتغيرات لشركة المنصور ل

تكرارًا  250مع وجود بعض الفوارق بينها، لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 اإلغالق سعر تقدير إمكانيةويستبعد المستويات األخرى، مما ُيشير إلى قبول الفرضية الفرعية الثانية في 

 عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج باستخدام الدوائيةللصناعات صور شركة المنل اليومي

 .متمثلة بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية متغيرات

 متعدد المتغيرات لشركة المنصور الدوائية. نتائج تقييم األداء للنموذج(: 39الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00009 0.0098 0.99 0.00161 0.0401 0.96 3.10 

500 0.00007 0.0087 0.99 0.00226 0.0475 0.96 6.16 

750 0.00007 0.0086 0.99 0.00236 0.0486 0.96 10.25 

1000 0.00006 0.0078 0.99 0.00258 0.0508 0.96 13.25 

 نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير الثالثة: ) اختبار الفرضية الفرعية

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة المنصور الدوائية، إذ ُيمثل 45يوضح الشكل )

( متوسط Validلعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )( متوسط مربعات الخطأ Lossمنحنى الخسارة )

مربعات الخطأ لعينة التحقق، وطبقًا للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند زيادة 

(، إذ ُيشير تقارب المنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند تدريب Epochsفترات التكرار )
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الية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، إذ يجب النموذج بالتالي دقة ع

 أن يكون أداء النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.

 متعدد المتغيراتالمنصور الدوائية  نموذج  .ب أحادي المتغير المنصور الدوائيةنموذج  .أ

  

 .أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة المنصور الدوائيةأداء النموذجين (: 45الشكل )

( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات بغرض ترجيح النموذج األكثر دقة 40ويقارن الجدول )

تكرارًا أكثر دقة  250للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى 

مرحلة التدريب من النموذج أحادي المتغير عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج في 

(، ومعامل االرتباط RMSE: 0.009(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة )MSE: 0.00009بقيمة )

متعدد المتغيرات (، فيما أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة في مرحلة االختبار من النموذج 0.99بنسبة )

(، وجذر متوسط MSE: 0.0013عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج بقيمة )

 (. 0.97(، ومعامل االرتباط بنسبة )RMSE: 0.036مربعات الخطأ بقيمة )

 مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة المنصور الدوائية.(: 40الجدول )

نماذج ال

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00013 0.01175 0.99 0.001326 0.03641 0.97 3.07 

Multivariate 250 0.00009 0.00980 0.99 0.001613 0.04016 0.96 3.10 

المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير  ( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم46ويوضح الشكل )

إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجب بين القيم الفعلية لشركة المنصور للصناعات الدوائية،  ومتعدد المتغيرات

النقاط حول الخط المستقيم وهذا ما يفسر نتائج تقييم  اإلغالق والقيم المقدرة للنموذجين إذ تتجمع غالبيةلسعر 

األداء في مرحلة االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج 
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أحادي المتغير  . لذا ُيرجَّح النموذجأحادي المتغير أفضل بفارق بسيط مقارنة بالنموذج متعدد المتغيرات

 ويستبعد النموذج اآلخر. لشركة المنصور الدوائيةغالق للتنبؤ بسعر اإل

 متعدد المتغيرات المنصور الدوائية نموذج .ب أحادي المتغير المنصور الدوائية نموذج .أ

  

االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات (: 46الشكل )

 الدوائية.لشركة المنصور 

( القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لشركة المنصور للصناعات الدوائية، إذ 47كما ُيبين الشكل )

( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية Estimatedيتضح مدى تقارب سلسلة أسعار اإلغالق المقدرة )

(Actual وهو ما يفسر قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار، إذ يؤكد ذلك على دقة نموذج شبكة الذاكرة )

مما يؤيد الفرضية الطويلة الُمرشَّح وإمكانية استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق لشركة المنصور الدوائية، 

غالق اليومي لشركة المنصور سعر اإلتقدير  في أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة فيالفرعية الثالثة 

 .للصناعات الدوائية
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 .لشركة المنصور الدوائية القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 47الشكل )

  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.في األجل القصيراتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة 

اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة المنصور ( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار 41) ُيبيِّن الجدول

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير  العشرة التاليةللصناعات الدوائية أليام التداول 

ة، كما يتضح أن دقة النموذج تتضاءل بشكل ملحوظ مع طول الفترة في التنبؤ بأسعار اإلغالق المستقبلي

 بلغت عت ليوم التداول الثاني إذثم ارتف، ليوم التداول األول (%96.25)دقة التنبؤ  إذ بلغت الزمنية،

وبذلك  ،( ليوم التداول العاشر%91.34( لتنخفض الدقة بعد ذلك تدريجيًا حيث وصلت إلى )99.00)%

، المنصور الدوائية شركة في التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم نموذج شبكة الذاكرة الطويلةتؤكد النتائج فاعلية 

مما ُيشير إلى قبول الفرضية  ،في األجل القصير بالتالي إمكانية االعتماد عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهم

نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار االستثمار الفرعية الرابعة في إمكانية االعتماد على مخرجات 

 في األجل القصير. بسهم شركة المنصور للصناعات الدوائية

 المنصور الدوائية.(: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة 41الجدول )

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

96.25 2.604 2.510 2022-04-03 

99.00 2.616 2.590 2022-04-04 

98.26 2.635 2.590 2022-04-05 

96.69 2.655 2.570 2022-04-06 

95.14 2.674 2.550 2022-04-07 
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94.02 2.692 2.540 2022-04-10 

93.39 2.708 2.540 2022-04-11 

93.55 2.725 2.560 2022-04-12 

92.47 2.742 2.550 2022-04-13 

91.34 2.760 2.540 2022-04-14 

 .Al-Kindi Production of Vaccines Coشركة الكندي إلنتاج اللقاحات  (ث

نتائج تقييم األداء للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة الكندي ( 43( و)42الجداول ) ُتظهر

مرحلتي التدريب واالختبار، إذ جرت المقارنة بين أربعة مستويات تدريبية من فترات إلنتاج اللقاحات في 

 التكرار بهدف ترشيح المستوى التدريبي األمثل لكل نموذج وفقًا لمقاييس األداء المعتمدة في الدراسة.

 ( :الدراسة يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة اختبار الفرضية الفرعية األولى

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 (.السابقة

أحادي المتغير لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات، وُتشير النتائج  ( نتائج تقييم األداء للنموذج42يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء النموذج Timeلة أمد التدريب )( بالتالي إطاEpochsإلى أن زيادة حلقات التكرار )

تكرار إذ  1000في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المستوى 

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00028) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ11.44استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99باط )(، ومعامل االرتRMSE: 0.0169) الخطأ

إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين مخرجات 

تكراراً إذ استغرق  250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00026) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ3.16)

(RMSE: 0.0163( ومعامل االرتباط ،)R: 0.98) إن مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج .

أحادي المتغير لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى،  250لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

إمكانية تقدير سعر اإلغالق اليومي لشركة الكندي إلنتاج قبول الفرضية الفرعية األولى في  مما ُيشير إلى

اللقاحات باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على متغير أحادي متمثل بسلسلة أسعار اإلغالق 

 .السابقة
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 ندي للقاحات.الك لشركة أحادي المتغير نتائج تقييم األداء للنموذج(: 42الجدول )

Univariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00062 0.0250 0.99 0.00026 0.0163 0.98 3.16 

500 0.00051 0.0226 0.99 0.00029 0.0171 0.98 6.20 

750 0.00030 0.0173 0.99 0.00057 0.0240 0.97 9.28 

1000 0.00028 0.0169 0.99 0.00069 0.0263 0.96 11.44 

  يمكن تقدير أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة ): الثانيةاختبار الفرضية الفرعية

باستخدام نموذج شبكة الذاكرة الطويلة اعتمادًا على عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من مؤشرات 

 (.التداول اليومية

متعدد المتغيرات لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات، وُتشير  نتائج تقييم األداء للنموذج( 43يوضح الجدول )

( يعمل على تحسين أداء Time( بالتالي إطالة أمد التدريب )Epochsالنتائج إلى أن زيادة حلقات التكرار )

تكرار  1000توى النموذج في مرحلة التدريب، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة التدريب عند المس

متوسط مربعات (، وجذر MSE: 0.00016) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ11.57إذ استغرق )

، بينما يحدث العكس تمامًا في مرحلة االختبار (R: 0.99(، ومعامل االرتباط )RMSE: 0.0126) الخطأ

شر وجود عالقة عكسية بين مخرجات إذ تتضاءل دقة النموذج في التعميم عند زيادة حلقات التكرار بشكل يؤ

تكراراً إذ استغرق  250التدريب واالختبار، إذ يتضح أن النموذج أكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

 متوسط مربعات الخطأ(، وجذر MSE: 0.00074) ( دقيقة للتدريب بمتوسط مربعات الخطأ3.15)

(RMSE: 0.0272( ومعامل االرتباط ،)R: 0.98)مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة تؤكد دقة النموذج  . إن

متعدد المتغيرات لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات في جميع مستويات التدريب مع وجود بعض الفوارق بينها، 

تكرارًا ويستبعد المستويات األخرى،  250لذا ُيرشَّح النموذج األكثر دقة في مرحلة االختبار عند المستوى 

لشركة الكندي إلنتاج  اليومي اإلغالق سعر تقدير إمكانيةبول الفرضية الفرعية الثانية في مما ُيشير إلى ق

متمثلة بمجموعة من مؤشرات  متغيرات عدة على اعتمادًا الطويلة الذاكرة شبكة نموذج باستخداماللقاحات 

 .التداول اليومية
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 .الكندي للقاحات لشركةمتعدد المتغيرات  نتائج تقييم األداء للنموذج(: 43الجدول )

Multivariate Model 

Epoch 
Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

250 0.00043 0.0207 0.99 0.00074 0.0272 0.98 3.15 

500 0.00030 0.0174 0.99 0.00075 0.0274 0.98 6.27 

750 0.00025 0.0158 0.99 0.00076 0.0275 0.98 9.24 

1000 0.00016 0.0126 0.99 0.00081 0.0286 0.98 11.57 

 ( :نموذج شبكة الذاكرة الطويلة أحادي المتغير أكثر دقة في تقدير اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 (.أسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة

لشركة الكندي للقاحات، إذ ُيمثل ( أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات 48يوضح الشكل )

( متوسط Valid( متوسط مربعات الخطأ لعينة التدريب، فيما ُيمثل منحنى التحقق )Lossمنحنى الخسارة )

مربعات الخطأ لعينة التحقق، وطبقًا للشكلين )أ، ب( يتضح تضاؤل المنحنيين بشكل متقارب عند زيادة 

لمنحنيين إلى عدم وجود مشكلة فرط التخصيص عند تدريب (، إذ ُيشير تقارب اEpochsفترات التكرار )

النموذج بالتالي دقة عالية في التعميم على عينة التحقق، إال أن ذلك ال يكفي للحكم على دقة النموذج، إذ يجب 

 أن يكون أداء النموذج معممًا على عينة االختبار للحكم على دقته.

 متعدد المتغيراتالكندي للقاحات  نموذج  .ب أحادي المتغيرالكندي للقاحات نموذج  .أ

  

 .أداء النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة الكندي للقاحات(: 48الشكل )

( بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات بغرض ترجيح النموذج األكثر دقة 44ويقارن الجدول )

تكرارًا أكثر دقة  250للتنبؤ بسعر اإلغالق، إذ يتضح من النتائج أن النموذج متعدد المتغيرات عند المستوى 

كان متوسط مربعات الخطأ للنموذج  في مرحلة التدريب من النموذج أحادي المتغير عند المستوى نفسه، إذ
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(، ومعامل االرتباط RMSE: 0.0207(، وجذر متوسط مربعات الخطأ بقيمة )MSE: 0.00043بقيمة )

(، فيما أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة في مرحلة االختبار من النموذج متعدد المتغيرات 0.99بنسبة )

(، وجذر متوسط MSE: 0.00026أ للنموذج بقيمة )عند المستوى نفسه، إذ كان متوسط مربعات الخط

 (. 0.98(، ومعامل االرتباط بنسبة )RMSE: 0.0163مربعات الخطأ بقيمة )

 مقارنة بين النموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات لشركة الكندي للقاحات.(: 44الجدول )

النماذج 

 المرشحة
Epochs 

Training Testing Time 

(m:s) MSE RMSE R MSE RMSE R 

Univariate 250 0.00062 0.0250 0.99 0.00026 0.0163 0.98 3.16 

Multivariate 250 0.00043 0.0207 0.99 0.00074 0.0272 0.98 3.15 

( االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير 49ويوضح الشكل )

إذ يتضح وجود ارتباط قوي موجب بين القيم الفعلية ومتعدد المتغيرات لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات، 

لخط المستقيم وهذا ما يفسر نتائج تقييم النقاط حول ا اإلغالق والقيم المقدرة للنموذجين إذ تتجمع غالبيةلسعر 

األداء في مرحلة االختبار، وطبقًا للمخططين )أ، ب( فإن تجمع النقاط حول الخط المستقيم في النموذج 

أحادي المتغير  . لذا ُيرجَّح النموذجأحادي المتغير أفضل بفارق بسيط مقارنة بالنموذج متعدد المتغيرات

 ويستبعد النموذج اآلخر. لكندي إلنتاج اللقاحاتلشركة اللتنبؤ بسعر اإلغالق 

 متعدد المتغيرات الكندي للقاحات نموذج .ب أحادي المتغير الكندي للقاحات نموذج .أ

  

 االرتباط بين القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق للنموذجين أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات(: 49الشكل )

 لشركة الكندي للقاحات.
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( القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات، إذ يتضح 50كما ُيبين الشكل )

( Actual( مع سلسلة أسعار اإلغالق الفعلية )Estimatedمدى تقارب سلسلة أسعار اإلغالق المقدرة )

لك على دقة نموذج شبكة الذاكرة (، إذ يؤكد ذTestوهو ما يفسر قوة درجة االرتباط في مرحلة االختبار )

مما يؤيد الطويلة الُمرشَّح وإمكانية استخدامه للتنبؤ بسعر اإلغالق المستقبلي لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات، 

سعر اإلغالق اليومي لشركة تقدير  في أن النموذج أحادي المتغير أكثر دقة فيالفرضية الفرعية الثالثة 

 .الكندي إلنتاج اللقاحات

 

 .لشركة الكندي للقاحات القيم الفعلية والقيم المقدرة لسعر اإلغالق(: 50الشكل )

  يمكن االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في : )الرابعةاختبار الفرضية الفرعية

 (.اتخاذ قرار االستثمار باألسهم عينة الدراسة في األجل القصير

( مقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم شركة الكندي إلنتاج 36ُيبيِّن الجدول )

لفترة الدراسة، إذ تتضح الدقة العالية للنموذج أحادي المتغير في التنبؤ  العشرة التاليةاللقاحات أليام التداول 

نموذج تتباين بشكل طفيف للغاية مع طول الفترة الزمنية، بأسعار اإلغالق المستقبلية، كما يتضح أن دقة ال

( ليوم التداول العاشر، وبذلك تؤكد 98.83( ليوم التداول األول، فيما بلغت )%%99.94إذ بلغت دقة التنبؤ )

النتائج فاعلية نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في التنبؤ بسعر اإلغالق لسهم شركة الكندي إلنتاج اللقاحات، 

مما ُيشير إلى قبول الفرضية  لي إمكانية االعتماد عليه في اتخاذ قرار االستثمار بالسهم في األجل القصير،بالتا

الفرعية الرابعة في إمكانية االعتماد على مخرجات نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ قرار االستثمار 

 في األجل القصير. بسهم شركة الكندي إلنتاج اللقاحات
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 شركة الكندي إلنتاج اللقاحات.(: مقارنة أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها لسهم 45) الجدول

Next Days Close Price Prediction 

Accuracy % Predicted Close Actual Close Date 

99.94 1.571 1.570 2022-04-03 

100 1.570 1.570 2022-04-10 

99.42 1.569 1.560 2022-04-13 

96.23 1.567 1.510 2022-04-14 

96.29 1.566 1.510 2022-04-18 

97.78 1.564 1.530 2022-04-19 

99.16 1.563 1.550 2022-04-20 

99.29 1.561 1.550 2022-04-21 

96.00 1.560 1.500 2022-04-25 

98.83 1.558 1.540 2022-04-26 

 ( :التنبؤ بأسعار اإلغالق اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة يمكن اختبار الفرضية الرئيسة

 .(باستخدام شبكة الذاكرة الطويلة بوصفها نموذجًا مطورًا من الشبكات العصبية االصطناعية

بناء على كل ما سبق، أوضحت النتائج إمكانية نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في تقدير أسعار اإلغالق اليومية 

باستخدام نموذج أحادي المتغير متمثاًل بأسعار اإلغالق السابقة، وباستخدام نموذج متعدد المتغيرات متمثاًل 

النموذج أحادي المتغير أكثر دقة من النموذج بمجموعة من مؤشرات التداول اليومية لألسهم، فيما بينت أن 

متعدد المتغيرات في تقدير أسعار اإلغالق ألسهم الشركات عينة الدراسة كافة، كما أثبتت النتائج إمكانية 

لفترة الدراسة،  العشرة التاليةنموذج شبكة الذاكرة الطويلة في التنبؤ بأسعار اإلغالق اليومية أليام التداول 

نية االعتماد عليه في اتخاذ قرارات االستثمار بأسهم الشركات عينة الدراسة، مما يشير ذلك إلى بالتالي إمكا

 قبول الفرضية الرئيسة للدراسة.
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 :االستنتاجات

  االستنتاجات اآلتية: الدراسة من نتائج في اختبار وتحليل الفرضيات يمكن وضعبناء على ما توصلت إليه 

وغير المستقرة  ة عالية في التعامل مع البيانات غير الخطيةلشبكات العصبية االصطناعية قدرأثبتت ا -1

ولية كما في دون اشتراطات مسبقة بتحقيق الفروض اإلحصائية األألسعار األسهم عينة الدراسة 

 .الدراسةهذه من الجهد والوقت المبذول في إتمام  األمر الذي وفر الكثير ،األساليب التقليدية

زيادة حجم البيانات لألسهم عينة الدراسة يؤدي إلى تحسُِّن أداء النموذج بالتالي زيادة دقة التنبؤ  إن -2

بأسعار األسهم، فيما يؤدي تقليل حجم البيانات إلى انخفاض أداء النموذج بشكل ملحوظ بالتالي انخفاض 

أن دقة التنبؤ بأسعار األسهم عينة الدراسة تزداد كلما كانت بيانات  ًتبيِّنألسهم، كما دقة التنبؤ بأسعار ا

 العينة مكتملة وغير متقطعة، وهذا ما أثبتته نتائج االختبارات العملية.

تدريب نماذج شبكة الذاكرة الطويلة للشركات عينة الدراسة وزيادة فترات التكرار إن االستمرار في  -3

(Epochsيؤدي إ )وبالتالي تحسُِّن أدائها في مرحلة كافة الخطأ للنماذج مربعات لى تخفيض متوسط ،

التدريب، إال أن قدرتها على التعميم تتضاءل في مرحلة االختبار بشكل يؤشر وجود عالقة عكسية بين 

ة تم ترشيح النماذج كاف األمر الذي يقلل من دقة التنبؤ، إذ التدريب ودقة النموذج في التعميم،أمد زيادة 

 وفقًا لنتائج االختبارات العملية. تكرار 250عند المستوى 

أن دقة نموذج  ق لألسهم عينة الدراسة، فيما ًتبيِّنفي تقدير أسعار اإلغال فاعلية جميع النماذج المرشحة -4

فضل بالمقارنة مع شبكة الذاكرة الطويلة باستخدام متغير أحادي ُمتمثاًل بسلسلة أسعار اإلغالق السابقة أ

استخدام عدة متغيرات متمثلة بمجموعة من المؤشرات التداول اليومية ألسهم الشركات عينة الدراسة 

 كافة وفقًا لما افرزته نتائج االختبارات العملية.

 ًتبيِّن العشرة التالية لفترة الدراسة، إذدقة نماذج شبكة الذاكرة الطويلة في التنبؤ بأسعار اإلغالق لأليام  -5

لمعظم الشركات تنخفض تدريجيًا مع طول الفترة الزمنية للتنبؤ وفقًا لما جاء في نتائج  النماذجأن دقة 

 توصلت الدراسة إلىالمقارنة بين أسعار اإلغالق الفعلية وأسعار اإلغالق المتنبأ بها، وعلى أساس ذلك 

قرارات االستثمار باألسهم للشركات  إمكانية االعتماد على مخرجات شبكة الذاكرة الطويلة في اتخاذ

 عينة الدراسة في األجل القصير.

واجهة المستخدم على أجهزة الحاسوب أو الهاتف بما يخدم إمكانية تحويل نموذج الدراسة إلى تطبيق  -6

المستثمرين والمحللين في سوق العراق لألوراق المالية بصورة مباشرة، ويقلل من التكاليف الالزمة 

 حليل المالي.للتنبؤ والت
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 :التوصيات

 :توصي الدراسة بما يأتيبناء على ماء جاء في االستنتاجات 

تطبيقات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في  ال سيماضرورة االعتماد على األساليب التقنية الحديثة  -1

التنبؤ بأسعار األسهم المدرجة في سوق العراق المالية لما لها من دور في تقليل الجهد والوقت وتخفيض 

تكلفة التنبؤ فضاًل عما تتمتع به من قدرات عالية في التعامل مع مختلف أنواع البيانات دون اشتراطات 

 ألخرى.مسبقة كما في األساليب ا

توسيع رقعة البحث وتجربة نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في التنبؤ بأسعار األسهم لعينات أخرى من  -2

الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وعلى فترات زمنية مختلفة للتأكد من فاعليته 

 ومقارنة النتائج مع مخرجات الدراسة الحالية.

االقتصاد الكلي وتوقعات األوضاع السياسية واألمنية فضاًل عن متغيرات أخرى كمتغيرات  تجربة -3

مشاعر المستثمرين الختبار فاعلية نموذج شبكة الذاكرة الطويلة في التنبؤ طويل األجل والحصول على 

 نتائج أكثر واقعية.

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث فيما يخص التنبؤ بأسعار األسهم المدرجة في سوق  -4

عراق لألوراق المالية باستخدام نماذج الشبكات العصبية االصطناعية األخرى كالشبكة العصبية ال

فضاًل عن تجربة خوارزميات التعلم اآللي  RBFوشبكة دالة األساس اإلشعاعي  CNNالتالفيفية 

 .NB، ونموذج بايز الساذج RF، الغابات العشوائية SVMكنموذج دعم المتجه 

ى المستثمرين والعاملين في مجال التحليل المالي بأهمية االعتماد على منتجات رفع مستوى الوعي لد -5

التكنولوجيا المالية في اتخاذ قراراتهم االستثمارية والتي من شأنها تحسين دقة التنبؤات المستقبلية وتدنية 

ة احتمالية حدوث الخسائر، وذلك عبر إقامة الورش والندوات والمشاركة في المؤتمرات الخاص

 بتكنولوجيا المال واألعمال فضاًل عن متابعة أحدث اإلصدارات البحثية لدور النشر العالمية المختصة.

واجهة تقارير السوق بجعلها أكثر  ال سيماتطوير الموقع االلكتروني لسوق العراق لألوراق المالية  -6

بشكل أسرع وأكثر دقة، إذ  تفاعلية وقدرة على التحكم لتمكين المستخدم من استهداف البيانات المطلوبة

تؤدي سرعة الحصول على البيانات إلى توفير الكثير من الوقت في بناء التوقعات التي يتم على أساسها 

 اتخاذ القرارات.
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ضرورة االهتمام بتطوير المناهج الدراسية في قسم العلوم المالية والمصرفية والتركيز على التكنولوجيا  -7

كب التطور التقني الحاصل في الجامعات العالمية والمراكز البحثية والذي المالية كمنهج أساس بما يوا

 خدمة للقطاع المالي بشكٍل عام. ن شأنه تعزيز االبتكارات الماليةم
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 أوالً: المراجع

 القرآن الكريم 

 ثانيًا: المصادر

 المصادر العربية -1

 ــبـالكتـــــــ (أ

"تدددددداول األسدددددهم والقيدددددود القانونيدددددة الدددددواردة عليددددده: دراسدددددة  بغددددددادي، خالدددددد عبدددددد العزيدددددز،  .1

 ..2012، دار المنهل، األردن، 1، طمقارنة"

 ،"مقارندددة تأصددديلية دراسدددة: الماليدددة السدددوق فدددي األسدددهم تدددداول" سدددليمان، اهلل عبدددد الجدددريش، .2

 .2018 األردن، المنهل، دار ،1ط

 العددددراق، الفاضددددلة، المدينددددة دار ،1ط ،"الماليددددة اإلدارة أساسدددديات" صددددالل، سددددالم الحسددددناوي، .3

2014. 

 العربيدددة الشدددركة ،1ط ،"الماليدددة األسدددواق فدددي والتمويدددل االسدددتثمار" صدددالل، سدددالم الحسدددناوي، .4

 .2017 مصر، المتحدة،

 الددددار ،1ط ،الماليدددة" لدددألوراق األساسدددي والتحليدددل الفندددي التحليدددل" العدددال، عبدددد طدددارق حمددداد، .5

 .2006 مصر، الجامعية،

 الدددددار ،1ط ،"الماليددددة األوراق بورصددددة فددددي االسددددتثمار اسددددتراتيجيات" الغفددددار، عبددددد حنفددددي، .6

 .2007 مصر، الجامعية،

 الهدددددالل، دار ،2ط ،"الماليدددددة األسدددددواق فدددددي واالسدددددتثمار المدددددال" اهلل، عبدددددد فهدددددد الحويمددددداني، .7

 .2006 السعودية،

 ،"مقارندددة دراسدددة: المسددداهمة شدددركات تصددددرها التدددي الماليدددة األوراق" سدددليم، محمدددود خشدددفه، .8

 .2018 مصر، العربي، المركز ،1ط

 .2013 اليازوري، دار ،1ط ،"االقتصادية السياسات" كاظم، نزار الخيكاني، .9

 دار ،1ط ،"بورصددددددات -أوراق -مؤسسددددددات: الماليددددددة األسددددددواق" محمددددددد، محمددددددود الددددددداغر، .10

 .2005 االردن، الشروق،

 ،1ط ،"اإلسدددالمية بالصدددكوك واالسدددتثمار للتمويدددل المبتكدددرة العقدددود" سدددعود، بدددن خالدددد الرشدددود، .11

  .2013 السعودية، سابك، كرسي دار
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 التنميدددددة  تمويدددددل  فدددددي  ودورهدددددا الماليدددددة  األوراق أسدددددواق " الحميدددددد، عبدددددد  سدددددمير  رضدددددوان، .12

 .1996 مصر، اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،"االقتصادية

 .2012 األردن، الثقافي، الكتاب دار ،1ط ،"المعاصرة المالية األسواق" أحمد، السعد، .13

 ،5ط ،الماليدددة" اإلدارة" أحمدددد، محمدددد رالقددداد عبدددد اهلل، عبدددد العزيدددز  عبدددد بدددن خالدددد السدددهالوي، .14

 .2017 األردن، السروات، مطابع

 مصددددر، حميثدددرا،  دار ،1ط ،"المدددالي  األوراق محدددداف  وتقيددديم  تحليدددل " اهلل، عبددددد محمدددد  شددداهين،  .15

2017. 

 العلميدددددة، اليدددددازوري دار ،1ط ،"االسدددددتثماري والتحليدددددل االسدددددتثمار" كامدددددل، دريدددددد الشدددددبيب، .16

 .2009 العراق،

 للنظدددام وفقدددا المدددال أسدددواق فدددي التدددداول لعمليدددات القانونيدددة الحمايدددة" عفيفدددي، طدددارق صدددادق، .17

 .2015 القانونية، لإلصدارات القومي المركز ،1ط ،السعودي"

 دار ،1ط ،"الماليددددة األوراق سددددوق فددددي االسددددتثمار صددددناديق اصددددول" شددددريط، الدددددين، صددددالح .18

 .2018 مصر، حميثرا،

 السالسددددل  تنبددددؤ وطرائددددق االصددددطناعية العصددددبية الشددددبكات" الحميددددد، عبددددد مددددروان عاشددددور، .19

 .2018 العراق، الذاكرة، دار ،1ط ،"الزمنية
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Abstract 

The study's goal is to predict stock prices, specifically closing prices, using a 

developed model of artificial neural networks represented by the Long-short term 

memory model (LSTM), to assist investors in making stock investment decision. The 

study society is represented by the companies of the banking and industrial sectors 

listed in the Iraq Stock Exchange, whereas the study sample was limited to (8) 

companies divided between (4) banks and (4) industrial companies. The sample was 

conducted on a daily basis for two years and three months from (2/1/2020) to 

(31/3/2022), with four observations per week. To apply and test the study's 

hypotheses, the LSTM model was built on the Google Colab platform by Python 

programming language using a group of its libraries, the most important of which is 

the Keras library, which is well known in the field of machine learning. The study 

adopted an analytical approach to compare two LSTM models. The first univariate is 

dependent on the previous closing price series, while the second multivariate is 

dependent on a group of daily trading indices of the study sample stocks. They were 

compared in order to nominate the best model based on Mean Squared Error (MSE), 

Root Mean Squared Error (RMSE), and Correlation Coefficient (R). The study yielded 

several findings, the most important of which is that all long memory network models 

are effective. The findings also revealed that the univariate model outperforms the 

multivariate model in predicting closing prices for stocks in the study sample. Based 

on the findings, the study made several recommendations, the most important of which 

was to rely on LSTM model when making stock investment decision. Furthermore, the 

study emphasized the significance of accelerating artificial neural network research 

and study. Moreover, employing them in the financial sector generally and the 

financial markets specifically to save time, money, and effort while also the 

enhancement of financial services quality. 

Keywords: Prediction, Stock, ANN, LSTM, Investment Decision 
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