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 الولخص

من الدراسات الحديثة في مجال السالسل الزمنية, وان اهم   ARMA-GARCHتعد دراسة النموذج 
عمى الماضي اي غير  انلتباين المشروط يعتمدما يميز هذه النماذج ان كال من المتوسط المشروط وا

التوزيع الطبيعي اغمب هذه الدراسات استخدمت ثالثة توزيعات مستمرة مشروطة لمخطأ وهي )وان ثابتين. 
هما توزيع بواسون وتوزيع ثنائي الحد السالب لمبيانات , وتوزيعان متقطعان طأ العام(و توزيع الخ tوتوزيع 

. 
 Laplaceو  Logisticفي بحثنا هذا تم اقتراح ثالثة توزيعات مستمرة مشروطة لمخطأ وتضم توزيع 

ومن ثم دراسة  هو توزيع ثنائي الحد.مشروط لمبيانات اقتراح توزيع متقطع  فضال عن,  Gumbelو
ة لمتوزيعات المقترحة ومقارنتها مع التوزيع الطبيعي تجريبيدراسة كذلك و  توزيعات المقترحة نظريا وعممياال

  ..باستخدام المحاكاة
الجانب التجريبي في حالة التوزيعات المستمرة ان النماذج التي يكون فيها الخطأ  لقد تبين في

بالمقارنة مع التوزيع الطبيعي من النماذج التي فيها الخطأ  العشوائي يتبع توزيع البالس كانت االفضل
وفق معيار متوسط مربعات الخطأ لمقدرات النموذج اوال  (Logistic , Gumbel)يتبع التوزيعين االخرين 

النماذج التي بينما  في حالة التوزيع المتقطع )ثنائي الحد( فقد كانت نتائج ومعيار مطمق التحيز ثانيا. 
 .وفق نفس المعيارين السابقين االفضل بالمقارنة مع التوزيع الطبيعيلتوزيع هذا اتتبع  بياناتها

اخذت سمسمة زمنية يومية تمثل متوسط  االول فيتطبيقات,  ةتم استخدام ثالث العممي وفي الجانب
وتعاني من مشكمة عدم تجانس التباين   Logisticاسعار النحاس العالمية التي كانت تتبع توزيع 

في التطبيق و الزالة تأثير هذه المشكمة.  AR(2)-ARCH(1)المشروط لمخطأ. وتم مطابقة النموذج 
اسعار االسهم اليومية في البورصة اليابانية التي كانت تتبع توزيع متوسط الثاني فقد اخذت عينة تمثل 

Laplace  وتعاني ايضا من مشكمة عدم تجانس التباين لمخطأ, وتم ازالة تأثير المشكمة بمطابقة النموذج
AR(1)-GARCH(1,1).  التوائم والدات اما في التطبيق الثالث فقد اخذت بيانات حقيقية تمثل عدد

حد وتعاني ايضا االسبوعي في مستشفى ابن البمدي لمنسائية والتوليد وكانت البيانات تتبع توزيع ثنائي ال
 .INGARCH(1,1), وتم ازالة تأثير المشكمة بمطابقة النموذج عدم تجانس التباين المشروط من مشكمة

واخيرا تم استنتاج ان حجم العينة الكبير ال يؤدي بالضرورة الى اتباع البيانات لمتوزيع الطبيعي, وقد 
ر قميمة كانت تميل فيها العينات الكبيرة تحافظ البيانات عمى توزيعها االصمي, رغم ان وجود حاالت غي

 الى التوزيع الطبيعي, لذا فان االعتماد عمى نظرية الغاية المركزية ال يكون مناسب دائما.

 
 


