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املضتخلض

ٚوذ جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙيقٛحعحً يًٓحً نكؿى ئَطحؼ جإلقطظحد  , ,أر ٚغطوًم جنخرشجء جإلقطظحدْ ٌٕٚزج
جنًظـهف نًوشفس يقذجس جنطشجؾن ٔ جنًُٕ ف ٙئقطظحد جنذٔل  ,كًح ٚغطوًم نًوشفس ضشضٛد جنذٔل ئقطظحدً ٚح
ٔيقحسَطٓح ين ذوؼٓح جنروغٓٚ .ذف جنركع ئنٗ ٔطف ٔضكهٛم جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙخالل جنًذز يٍ  1980و
جنٗ  2015و ٔنهقـحه ٍٛجنوحو ٔجنخحص غى جنطُرإ ذحنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙف ٙجنغُٕجش جنالققس قطٗ هحو 2025
ؤ .نطكقٛق ْزج جنٓذف ضى جعطوًحل ئعهٕذ ٍٛجألٔل ْٕ أعهٕخ جإلَكذجس جنخـٔ ٙغٛش جنخـ ٙأيح جألعهٕخ جنػحَٙ
ف ٙضكهٛم جنغالعم جنضيُٛس جنًطًػم ذًُحرؼ ذٕكظ-ؾُكُض ٔ ذحإلعطوحَس ذحنرشجيؽ جإلقظحتٛس جنؿحْضز
( ( GRETLW32( , )Minitab17إلعطخشجؼ جنُطحتؽ  ,غى جنًقحسَس ذ ٍٛجنـشٚقط ٍٛقٛع ضٕطم ئنٗ ئٌ
جألعهٕخ جنػحَ ٙإلًَٕرؼ ذٕكظ – ؾُكُض ) (ARIMAضفٕقّ ههٗ جألعهٕخ جألٔل جنًطًػم ذإًَرؼ (جالضؿحِ
جنوحو جنطشذٛو ٔ )ٙكحٌ أفؼم إًَٔرؼ نهطُرإ ذقًٛس جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙنهقـحم جنوحو ْٕ )ARIMA(0,2,1
ٔ كحَص قٛى جنطُرإ ف ٙقحنس ئَخفحع ين جنضيٍ  ,أيح أفؼم إًَٔرؼ نهطُرإ ذقًٛس جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙنهقـحم
جنخحص ْٕ ) ٔ ARIMA(1,2,1كحَص قٛى جنطُرإ ف ٙقحنس أسضفحم ٔ .ذشكم هحو نكؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحنٙ
جنوشجق( ٙجنوحو ٔ جنخحص) ذحإلعوحس جنؿحسٚس عٕف ٚشٓذ أسضفحهحً ف ٙجنًغطقرمٔ .أٔطص جنذسجعس ذؼشٔسز
جْطًحو جنذٔجتش ٔجنؿٓحش جنطخـٛـٛس ذطكهٛم جنغالعم جنضيُٛس ف ٙدسجعس جنُحضؽ جنًكه ٙجالؾًحن ٙذٓذف ضـٕٚشِ ,
ٔضـرٛق جنغ العم جنضيُٛس ف ٙدسجعحش جكػش شًٕال ههٗ قـحم جنُحضؽ جنًكه ٙجالؾًحن ٙنهكظٕل ههٗ َطحتؽ جكػش
دقس .
املظطلحات الشئيضة للبحث /جنُاحضؽ جنًكها ٙجإلؾًاحنًَ , ٙاحرؼ جإلضؿاحِ جنواحو جنخـٛاس ٔغٛاش جنخـٛاس ,
ًَحرؼ ذٕكظ – ؾُكُض

*جنركع يغطم يٍ سعحنس يحؾغطٛش
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 1-1املمذهة Introduction

ٚوطرش جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙأْى يكحٔس جإلقطظحد جنكه , ٙفٓإ ٚوطراش يقٛاحط نكؿاى ئَطاحؼ جإلقطظاحد فاٙ
فطشز يوُٛس ٔضكًٍ أًْٛطّ ف ٙضكذٚذ جنكػٛاش ياٍ جنكقاحتق فاْ ٙازج جإلقطظاحد ٔجنطا ٙيُٓاح  :سطاذ عاهٕ جإلقطظاحد
نهرهذ ٔضشخٛض ٔجقن جإلقطظحد يٍ قٛع كفحءز جنًُٕ ٔيٍ قٛاع جنطخهاف أٔ جنطقاذو ٔكازن فا ٙسعاى جنغٛحعاحش ٔ
أضخحر جنقشجسجش جإلقطظحدٚس ههٗ جنًذٖ جنقظٛش ذحإلهطًحد ههٗ ضقٛٛى جنغهٕ جنكاذٚع نققطظاحد ٔقحنطاّ جنشجُْاس ,
ٔٚوااذ يإشااشج يًٓااح فاا ٙئهااذجد جنغٛحعااحش جنخحطااس ذحنغااكحٌ أٔ ذحإلهطًااحد ههااٗ ضُرااإ دقٛااق نًااح عااطكٌٕ ههٛااّ
جنطـٕسج ش ف ٙجنًغطقرم ٔأٚؼح ضشخٛض ٔجقان جنُلاحو جإلقطظاحد٘ ٔرنا ياٍ خاالل ضكذٚاذ جنوالقاس أٔ جنُغارس ذاٍٛ
جنقـااحه ٍٛجنوااحو ٔجنخااحص ٔكشااف يااذٖ عااٛـشز جإلقطظااحد جنقـااحه .ٙجنُااحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًااحنْ ٙاإ يإشااش شااحتن
جإلعطخذجو ٔٚذخم ف ٙقغحذّ ئَطحؼ كحفس جنقـحهحش جإلقطظحدٚس نطًك ٍٛجنؿٓحش جنًخطظس يٍ ضكذٚذ جنًشحكم جنطاٙ
ضإغش ف ٙقًٛس ْزج جنًإشش ٔ ,جنطُرإ ذّ يغطقرال ذًح ٚخذو يطخز٘ جنقشجس جنوحيه ٍٛف ٙيؿحل جنطخـٛؾ ٔ ضى ضـرٛاق
أعهٕذ ٍٛنهطُرإ ذكؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجالؾًحن ٙجالٔل ْإ جعاهٕخ جالَكاذجس جنخـأ ٙغٛاش جنخـا ٙنًُاحرؼ (يوحدناس
جالضؿحِ جنوحو جنخـٛس ٔجنطشذٛو ٛس ٔجٜعاٛس) ٔ جنػاحَ ٙجعاهٕخ جنغالعام جنضيُٛاس نًُاحرؼ ذإكظ-ؾُكُاض ٔجنطا ٙضواذ
َقهس َٕهٛس ف ٙضكهٛم ًَٔزؾاس جنرٛحَاحش ٔجنطُراإ ذٓاح ههاٗ جنغهغاهس جنضيُٛاس جنطا ٙضاى جنكظإل ههٓٛاح ياٍ ٔصجسز
جنطخـاٛؾ /جنؿٓااحص جنًشكاض٘ نققظااحء /يذٚشٚاس جنكغااحذحش جنقٕيٛااس ٔجنخحطاس ذحنُااحضؽ جنًكها ٙجإلؾًااحن ٙجنوشجقااٙ
ذحألعوحس جنؿحسٚس ٔقغد جنقـحهحش (هحو ٔخحص) نهًاذز ياٍ ()2015 - 1980و ٔجالًْٛاس جنُغارٛس نكام قـاحم ,
ٔجنًفحػهس ذ ٍٛجنـشٚقط ٍٛذحإلهطًحد ههٗ يوحٛٚش جنًفحػهس  .ههٔ ّٛيٍ أؾم ئٚؿحد أفؼام ئًَإرؼ نهكظإل ههاٗ
جنقٛى جنًطُرأ ذٓح نغحٚس عُس (2025و) ٔ ذحإلهطًحد ههٗ جنفطشز جنًزكٕسز .

 2-1هشكلة البحثProblem of Research :

ضطًػم يشكهس جنركاع فا ٙهاذو ٔؾإد ؿشٚقاس يػهاٗ نهطُراإ ذقًٛاس جنُاحضؽ جنًكها ٙجإلؾًاحن ٙجنوشجقا , ٙيًاح
ٚإد٘ ئنٗ هذو ئٚؿحد جنشؤٖ جنًُحعرس نٕجػو ٙجنغٛحعحش جنًحنٛس ٔجنُقذٚس .

 3-1ىذف البحثObjective of Research :

ٓٚااذف جنرحقااع فاا ٙذكػااّ جنكظاإل ههااٗ جنطُرااإجش جنًغااطقرهٛس نهُااحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًااحن ٙجنوشجقاأ ٙههااٗ
جنًغااطٕٖ جنقـااحه ٙجنوااحو ٔجنخااحص يااٍ خااالل جعااطخذجو أعااهٕذ ٍٛئقظااحتًْ ٍٛٛااح جألعااهٕخ جنكالعااٛك ٙجنًطًػاام
ذًُحرؼ جألضؿحِ جنوحو جنخـٔ ٙغٛش جنخـٔ ٙأعهٕخ ًَاحرؼ ذإكظ – ؾُكُاض ٔجنًفحػاهس ذًُٓٛاح ذاعاطوًحل يواحٛٚش
جنًفحػهس ذ ٍٛجنًُحرؼ .

 1-2منارج الضلضلة الزهنية )[7] :(Time series models

قذ ؿٕس جنًخطظٌٕ هذز ًَحرؼ سٚحػاٛس ضاشذؾ ذا ٍٛقاٛى جنًشاحْذجش ٔ ,قاٛى جنًشكراحش جنًخطهفاس نهغهغاهس
جنضيُٛس ٔ .قرم أٌ َزكش ذوغ يٍ ْازِ جنًُاحرؼ عاٛطى ضوشٚاف جنشيإص جالاضٛاس جنًغاطخذيس فا ٙجنغهغاهس جنضيُٛاس .
ٚغطخذو جنشيض ( )Tنٛذل ههاٗ جإلضؿاحِ جنواحو ٔ ,جنشياض( )Sههاٗ جنًشكراس جنًٕعاًٛسٔ ,جنشياض ( )Cههاٗ جنًشكراس
جنذٔسٚس ٔ ,جنشيض( ) Iههٗ جنطغٛشجش جنوشػٛس ٔ .ياٍ أذاشص جنًُاحرؼ جنشٚحػاٛس جنطا ٙضظاف جنغهغاهس جنضيُٛاس ْاٙ
جألًَٕرؼ جنطؿًٛؤ ٙجألًَٕرؼ جنؼشذ.ٙ
 1-1-2األمنٌرج التدويعي ): (Additive model
ٚفطااااشع فااااْ ٙاااازج جألًَاااإرؼ أٌ قااااٛى جنلااااحْشز فاااا ٙيااااذز صيُٛااااس يوُٛااااس ْ ,اااا ٙقحطاااام ؾًاااان
جنًشكرااحش جألسذوااس جنطاا ٙضطكاإٌ يُٓااح جنغهغااهس هُااذ َفااظ جنااضيٍ ٔٚورااش هااٍ كاام يُٓااح ذقًٛااس هذدٚااس ٔٚكاإٌ
ذحنظٛغس جٜضٛس:
][7
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 2-1-2األمنٌرج الضشبي ([7] : (Multiplicative model
ٚفطااااشع فااااْ ٙاااازج جألًَاااإرؼ أٌ قااااٛى جنلااااحْشز فاااا ٙيااااذز صيُٛااااس يوُٛااااس ْ ,اااا ٙقحطاااام ػااااشخ
جنًشكرااااحش جألسذوااااس جنطاااا ٙضطكاااإٌ يُٓااااح جنغهغااااهس هُااااذ َفااااظ جنااااضيٍ ياااان جنطأكااااذ ذاااااٌ ) )Tقًٛااااس هذدٚااااس,
ٔ )َ (S,C,Iغد يثٕٚس ٔٚكٌٕ ذحنظٛغس جٜضٛس:
(= x x x .....…………………………………….... (2

 2-2حتليل اإلجتاه العام )[19]: (trend analysis

ضوطرش يشكرس جألضؿحِ جنوحو يٍ جنًشكراحش جألكػاش أًْٛاس ٔجنطا ٙضٕػاف يغاٛشز جنغهغاهس ذشاكم هاحو ٔههاٗ
يذٖ ذوٛذ قٛع ضوكاظ جنطـإس جنكحطام فا ٙجنكػٛاش ياٍ جنلإجْش ( صٚاحدز أٔ َقظاحٌ ) يان جناضيٍ ٚٔ ,كإٌ ههاٗ
َٕه:ٍٛ
 1-2-2اإلجتاه العام اخلطي )[19] : (Linear Trend
ذًوُٗ أٌ قٛى جنلحْشز ضًٛم ئنٗ جنطضجٚذ ذاعطًشجس أٔ جناٗ جنطُاحقض ذاعاطًشجس فوُذتاز ًٚكاٍ ضًػٛام يوحدناس
جإلضؿحِ جنوحو نطكٌٕ ههٗ شكم يوحدنس خؾ يغطقٛى ٔطٛغطّ ْ: ٙ
 2-2-2اإلجتاه العام غري اخلطي ([19] : )Nonlinear Trend
أرج كحٌ جضؿحِ قٛى جنلحْشز ْٕ جنطضجٚذ نفطشز ؿٕٚهس غى ضكٕنص ضذسٚؿٛحً َكٕ جنطُحقض هُاذْح ضًػام ذًُكُاٙ
ٚورش هٍ ئضؿحِ ْزج جنطغٛش ٚ ,وُا ٙأٌ جنلاحْشز ضأخاز شاكم غٛاش خـا ٙكًاح فا ٙجنلإجْش جإلقطظاحدٚس جنطا ٙضطظاف
ذحنطغٛش ههٗ جأليذ جنـٕٚم ٔيٍ إَٔجم يوحدنس جإلضؿحِ جنوحو غٛش جنخـ:ٙ
][6
 1-2-2-2جإلضؿحِ جنوحو جنطشذٛو:(Quadratic Trend) ٙ
ذًوُٗ أٌ ذٛحَحش جنغهغهس جنضيُٛس ضلٓش ٔؾٕد هالقس يُكُٛس يٍ جنذسؾس جنػحَٛس (قـن يكاحفة) ياٍ خاالل
جنشعى جنرٛحَ ٙنهغهغهس جنضيُٛس ٔطٛغطّ ْ: ٙ
][6

 2-2-2-2جألضؿحِ جنوــحو جألُع:(Exponential Trend) ٙ
ُْح ضأخز جنرٛحَحش ئضؿحْحً هحيحً أُعـٛحً ين جنضيٍ ههٗ جنًذٖ جنـٕٚم ٔطٛغطّ ْ: ٙ
……………………… Yt=B0B1t

 3-2طشائك تمذيش هشكبة اإلجتاه العام ): (Methods of trend estimating

ٚااطى ضقااذٚش يوهًااحش يوحدنااس جألضؿااحِ جنوااحو أل٘ كااحْشز ذـااشم كػٛااشز ٔ ,يااٍ أْااى جنـشجتااق جنطاا ٙعااٛطى
ئعطخذجيٓح فْ ٙزِ جنذسجعس ْ.: ٙ

 1-3-2طشيمة املشبعات الظغشٍ)[13] :) Least Squares Method()LSM
ْ ٙؿشٚقس ٔجعوس جإلعطخذجو ٔضوطرش يٍ أدم ٔأْى جنـشم جنًغطخذيس ف ٙضقذٚش يوهًحش يوحدنس جإلضؿحِ
جنوحو هٍ ؿش٘ خؾ ئَكذجس ذٛحَحش جنغهغهس جنضيُٛس ٔضػرٛص خؾ يغطقٛى أٔ يُكًُٚ ٙػم َقحؽ قٛى جنلحْشز نهًذد
جنًُحكشز نٓح ذشكم دقٛق  ,قٛع ٚغطُذ يرذتٓح ئنٗ ئٚؿحد رن جنخؾ جنًغطقٛى جنز٘ ٚطخهخم َقحؽ شكم جألَطشحس
ذحنشكم جنز٘ ٚؿوم يؿًٕم يشذوحش أذوحد جنُقحؽ هُّ أقم يح ًٚكٍ أ٘ ضكذٚذ قًٛس جنًوهًحش جنط ٙضؿوم ْزج
جنًؿًٕم أقم يح ًٚكٍ ٔ ,ههٗ جفطشجع أٌ خؾ جالضؿحِ جنوحو يغطقٛى فأٌ يوحدنطّ ْ-: ٙ
t= 1,2,-------n
قٛع جٌ:
ًٚ nػم قؿى جنوُٛس
قًٛس جنلحْشز جنًذسٔعس ذحنفطشز ()t
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غحذص ًٚػم جنًغحفس جنًكظٕسز ذَ ٍٛقـس ضقحؿن خؾ جإلَكذجس ين جنًكٕس جنشأعٙ
ضًػم يوحيم جنًطغٛش (جنضيٍ)  tجٔ جنًٛم slope
ًٔٚكٍ ئهطًحد ؿشٚقس جنًشذوحش جنظغشٖ ) (LSMف ٙضٕفٛق  Fittingيوحدنس خؾ جإلَكاذجس قٛاع ضؿوام
 2أقاام يااح ًٚكااٍ ٔ
يؿًاإم يشذوااحش جنفااشٔم ذاا ٍٛجنقااٛى جنكقٛقٛااس ٔجنطقذٚشٚااس
نطظغٛش جنكًٛس ف ٙجنًوحدنس أهالِ َقٕو ذاشطقحقٓح ؾضتًٛح ذحنُغرس جنٗ

ههٗ جنطٕجنٔ ٙرن نهكظإل ههاٗ

ضقذٚش نهًوهًحش  b1ٔ b0ف ٙجألًَٕرؼ أهالِ قٛع َكظم ههٗ :

 2-3-2طشيمة بٌكش خنكنز [20] : (Box – Jenkins method
يٍ أؾم هًهٛس جنطُرإ الذذ يٍ ٔؾٕد ؿشٚقس يُحعرس ٔٔجقذز يٍ ْزِ جنـشم ؿشٚقس ذٕكظ – ؾُكُض فقذ
هذد يٍ جألعحنٛد ٔجنًُحرؼ جنطُرإٚس جإلقظحتٛس جنطٙ
ٔ
جقطشـ كم يٍ
أغرطص كفحءضٓح ٔدقس َطحتؿٓح ف ٙكػٛش يٍ جألقٛحٌ ٔيٍ ضه جألعحنٛد ْٕ ئعهٕخ (ذٕكظ ؾُكُض) ٔٚطًػم ْزج
جألعهٕخ ف ٙجنًشجقم (جنطوشٚف – جنطقذٚش -جنطشخٛض  -جنطُرإ) ٔجنط ٙضُض ههٗ جنذيؽ ذًَ ٍٛحرؼ جإلَكذجس
ذإًَٔرؼ ٔجقذ ْٕ جألًَٕرؼ جنًخطهؾ
ين ًَحرؼ جنًطٕعـحش جنًطكشكس
جنزجضٙ
ٔجنط ٙضوًَُ ٙحرؼ
جإلَكذجس جنزجض ٙجنًذيؿس ين جنًطٕعـحش جنًطكشكس  ,جٌ ْزِ جنـشٚقس ضٕفش نهرحقع يوهٕيحش قٕل كٛفٛس
جنكظٕل ههٗ جألًَٕرؼ جنًالتىٔ ,قذ ضكٌٕ ْزِ جنًُحرؼ يٕعًٛس أ٘ ضوٛذ َفغٓح ذوذ فطشز صيُٛس يُطلًس كأٌ
ضكٌٕ ( ٕٚيٛس  ,أعرٕهٛس  ,شٓشٚس ٔ )..,ضغًٗ ذًُحرؼ (ذٕكظ– ؾُكُض) جنًٕعًٛس – (Seasonal Box
) . Jenkins Modelأٔ ال ضوٛذ َفغٓح ف ٙفطشجش صيُٛس يُطلًس ٔضغطخذو ذكػشز ف ٙجنكٛحز جنٕٛيٛس نهلٕجْش
جإلقطظحدٚس ٔجنظكٛس ْٔزِ ضغًٗ ذًُحرؼ (ذٕكظ– ؾُكُض) جناليٕعًٛس – (Non- Seasonal Box
)ٔ Jenkins Modelجنط ٙف ٙذكػُح ْزج ٔضشًم:
((General Autoregressive Model (AR(p
 1-2-3-2إًَٔرؼ جإلَكذجس جنزجض ٙجنوحو
General moving average model:
 2-2-3-2جألًَاإرؼ جنوااحو نطٔعااحؽ جنًطكشكااس
))(MA(q
 3-2-3-2جألًَٕرؼ جنًخطهؾ جإلَكذجس جنزجضٔ ٙجألٔعحؽ جنًطكشكس
Auto Regressive – Moving average model(ARMA):
 4-2-3-2إًَٔرؼ جإلَكذجس جنزجضٔ ٙجألٔعحؽ جنًطكشكس جنطكحيهٙ
(Autoregressive Integrated-Moving Average))ARIMA):

 4-2هنيدية بٌكش خنكنز ): )Box – Jenkins Approach

ُْح هذز يشجقم ضطؼًُٓح يُٓؿٛس ذٕكظ– ؾُكُض نرُحء أ٘ إًَٔرؼ نهطُرإ ذحنغالعم جنضيُٛس ٔكًح ٚه:ٙ

 1-4-2مجع البيانات ًإختباسىا ( [16]:)DATA COLLECTION AND TESTING
ْاا ٙجٔل يشقهااس قٛااع أفطااشع جنرحقػااحٌ (ذاإكظ ٔ ؾُكُااض) هااحو  1970و يااٍ جألفؼاام ضاإفش ههااٗ جألقاام
( )50يشحْذز ُْٔح يٍ ٚشٖ أعطخذجو قؿى هُٛس جقم ٚظم جنٗ ( )30يشحْذز ككذ أدَاٗ نطكهٛام ٔذُاحء أًَإرؼ
نهغهغااهس جنضيُٛااس ٔكهًااح كااحٌ هااذد جنًشااحْذجش كرٛااش كهًااح كااحٌ جألًَاإرؼ جنًطٕقاان جنكظاإل ههٛااّ نهطُرااإ أفؼاام
ٔضـرٛااق جإلخطرااحسجش جنطاا ٙضغااحهذ فاا ٙضشااخٛض جنغهغااهس ْٔاا ٙسعااى جنغهغااهس ٔئخطرااحس٘ دجنااس جألسضرااحؽ جناازجضٙ
ٔجألسضرحؽ جنزجض ٙجنؿضت. ٙ
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 2-4-2فحصصصض قصصصصتمشاسية الضلضصصصلة
SERIES):
يااٍ جألياإس جنطااٚ ٙؿااد يشجهحضٓااح فاا ٙضـرٛااق ؿشٚقااس ْ Box-Jenkinsاا ٙأٌ ضكاإٌ جنغهغااهس جنضيُ ٛاس
يغطقشز  ,قٛع ضُقغى جنغالعم جنضيُٛس يٍ َحقٛس جألعطقشجسٚس ئنٗ قغً:ٍٛ
][3
 1-2-4-2جنغالعم جنضيُٛس جنًغطقشز )(Stationary Time Series
ٔٚقظذ ذحألعطقشجسٚس ُْح يٍ جنُحقٛس جإلقظحتٛس ذأٌ ٚكٌٕ نٓح ٔعؾ قغحذ ٙغحذاص ضطؿًان قٕناّ جنرٛحَاحش
أ٘ خحنٛس يٍ جنطأغٛشجش جنًٕعًٛس ٔج نطرح ٍٚغحذص ين ئعاطًشجس جناضيٍ ٔكازن ضكإٌ يغاطقشز هُاذ هاذو كٓإس أ٘
ئضؿحِ هحو ٔضزذزذحش يخطهفس ف ٙشكم جنغهغهس ٔ ًٚكٍ جنطورٛش هُٓاح ذكاذٔد سٚحػاٛس دقٛقاس كازن ٚاطى جنطشاخٛض
يٍ جنطًػٛم جنرٛحَ ٙنهغهغهس.
][11
 2-2-4-2جنغالعم جنضيُٛس غٛش جنًغطقشز )(Non-Stationary Time Series
أٌ يولاى جنلاإجْش جنطـرٛقٛااس ٔجنوًهٛااس فاا ٙجنغالعاام جنضيُٛااس ضطظااف ذخحطااٛس هااذو جألعااطقشجسٚس ُْٔااح
َٕهااحٌ يااٍ هااذو جألعااطقشجسٚس (قاإل جنًطٕعااؾ ٔ قاإل جنطرااح )ٍٚفااارج كحَااص جنغهغااهس جنضيُٛااس غٛااش يغااطقشز فااٙ
جنًطٕعؾ قٛع ٚكٌٕ نًولى جنغالعم جنضيُٛس جإلقطظحدٚس ٔجنًحنٛس غٛش غحذص هراش جناضيٍ ٔ نطؿُاد ْازِ جنًشاكهس
ٔنهكظٕل ههٗ عالعم صيُٛس عاحكُس َكطاحؼ إلصجناس جنًطؿاّ ياٍ جنرٛحَاحش جألطاهٛس ٔٚاطى رنا ياٍ خاالل ئعاطخذجو
جنفشٔم ٔ ,ذظفس هحيس ئرج كحَص جنغهغهس جنضيُٛس أخزش نٓح جنفشٔم يٍ جنذسؾس  dنطكٌٕ عاحكُس فأَاّ ٚقاحل ئَٓاح
يطكحيهس يٍ جنذسؾس (. I)d
نزج ٚغًٗ إًَٔرؼ ) ARIMA(p,d,qقٛع ضشٛش  pئنٗ هذد يطرحؿثحش جنًطغٛش جنطاحذن ) dٔ (ARهاذد
جنًشجش جنط ٙضإخز فٓٛح جنفشٔم نهكظٕل ههٗ عكٌٕ جنغهغهس جنضيُٛس ٔ  qهذد يطرحؿثحش قذ جنخـأ.
أيح ئرج كحَص جنغهغهس جنضيُٛس رٔ ضرح ٍٚغٛش غحذص فٛطى ئعطخذجو ذوغ جنطكٕٚالش جنخحطس نهكظإل ههاٗ
ضرح ٍٚغحذص يُٓح جنطكٕٚم جنهٕغحسٚطً ٙأٔ ٚإخز نٓح جنؿزس جنطشذٛؤ ٙئرج ٔؾذش ذٛحَحش عاحنرس ًٚكاٍ ئػاحفس غحذاص
ٚؿوم جنغهغهس جنضيُٛس يٕؾرس ذحإلػحفس نـشجتق أخشٖ .
ٔ ضغطوًم دجنس جألسضراحؽ جنازجضٔ ) Auto Correlation Function ( ٙدجناس جألسضراحؽ جنازجض ٙجنؿضتاٙ
( ٔ )Partial Auto Correlation Functionئخطراحس دٚكا -ٙفإنش جنًٕعان (Augmented Dickey-
 )Fullerنهكشف هٍ أعطقشجسٚس أٔ هذو أعطقشجسٚس جنغهغهس جنضيُٛس .
ً
][1
قًال :دالة األستباط الزاتي ):(Auto Correlation Function((ACF
ضغطوًم دجنس جألسضرحؽ جنزجض ٙف ٙضكهٛم جنغالعم جنضيُٛس ألَٓح ضوـ ٙيوهٕيحش قٕل عهٕ جنغهغهس ٔهٍ
يكَٕحضٓح جألعحط ٔضغحهذَح ف ٙضكذٚذ جألعاطقشجسٚس ٔٚواشف يوحيام جألسضراحؽ جنازجض ٙذأَاّ يقٛاحط نذسؾاس جنوالقاس
ذ ٍٛقٛى جنًطغٛش َفغّ هُذ يذد ئصجقس يخطهفس .
ً
ثانيا :دالة األستباط الزاتي اجلزئي )[21])Partial Auto Correlation Function( (PACF
ُْح دجنس أخشٖ ضغٓى ف ٙضشخٛض جألًَٕرؼ جنًُحعد ,ضوشف ْزِ جنذجنس ذذجناس جألسضراحؽ جنازجض ٙجنؿضتاٙ
) نهغهغاهس َفغآح يان
ٔٚشحس ئنٓٛح ئخطظحسجً (ٔ )PACFضوذ ْزِ جنذجنس يإشاشجً ٚقاٛظ جنوالقاس ذأ ( ٍٛ
ئفطشجع غرٕش ذقٛاس قاٛى جنغهغاهس جنضيُٛاس ٔٚغاحه ذ فا ٙهًهٛاس ضكذٚاذ سضراس جألًَإرؼ َٕٔهاّ  ,نازن ضوطراش أقاذ
جألدٔجش جنًغطوًهس ف ٙضكهٛم جنغالعم جنضيُٛس.
ً
ثالثا :إختباس ديكي-فٌلش املٌصع ([5] : )Augmented Dickey-Fuller
ٚوااذ يااٍ جألخطرااحسجش جنقٕٚااس ٔجنكذٚػااس ٔجنخحطااس فاا ٙضكذٚااذ أعااطقشجسٚس جنغهغااهس جنضيُٛااس ئر ضقاان ؾاازٔس
جنغهغهس دجخم دجتشز جنٕقذز جنٕجقذز ٔٚوشف ْزج جإلخطرحس ذاعى ئخطرحس ؾزس جنٕقذز .
 3-4-2ضشااااخٛض جألًَاااإرؼ ٔضقااااذٚش يوهًحضااااّ (Model Identification And Estimation
)parameters
ذوذ جنطأكذ يٍ أعطقشجسٚس جنغهغهس جنضيُٛس ضرذأ أكػش جنًشجقم أًْٛس ف ٙذُحء جألًَٕرؼ جنًُحعاد نرٛحَاحش جنغهغاهس
جنضيُٛس جنًطٕفشز نغشع جنذسجعس ٔجنطُرإ ْٔ ٙهًهٛس جنطشخٛض ٔيٍ غى ضقذٚش يوهًحش جألًَٕرؼ ٔكحٜض: ٙ
(DETERMINING STATIONARITY OF TIME
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][22

 1-3-4-2ضشخٛض جألًَٕرؼ (: )Model Identification
ضوطًذ هًهٛس جنطشخٛض ههٗ سعى دجنط ٙجألسضرحؽ جنازجضٔ ٙجألسضراحؽ جنازجض ٙجنؿضتا ٙنطكذٚاذ سضاد أًَإرؼ
)ٔ (ARIMAيوطًذ ٍٚههٗ ذوغ جنًقحٛٚظ جإلقظحتٛس جنط ٙضًٛض إًَٔرؼ هٍ جاخش قٛع ٔػان ( )B-Jأعاهٕذحً
نطكذٚااذ سضرااس جألًَاإرؼ ئػااحفس ئنااٗ كَٕااّ أدجز يااٍ أدٔجش جنطشااخٛض (يوشفااس َاإم جألًَاإرؼ) يااٍ خااالل عااهٕ
جنذجنطُْٔ .ٍٛح يوحٛٚش ضغاحهذ فا ٙجنًفحػاهس ذا ٍٛجنًُاحرؼ جنًششاكس ,قٛاع ٚاطى ئخطٛاحس جألًَإرؼ جألفؼام جناز٘
ًٚه أقم قًٛس نٓزِ جنًوحٛٚشٔ .يٍ ْزِ جنًوحٛٚش:
][14
 -1يوٛحس جكحٚك ٙنهًوهٕيحش (:Akaike’s Information Criterion )AIC
كٓااشش فاا ٙذذجٚااس جنغااروُٛحش ذوااغ جنًوااحٛٚش نطشااخٛض جألًَاإرؼ جنًـهاإخ دٌٔ جألهطًااحد ههااٗ دٔجل
جألسضرااحؽ  ,فقااذ ئقطااشـ جنوااحنى جنٛحذااحَ Akaike ٙيوٛااحسج هحيااح فاا ٙضـاإٚش ٔ ًَزؾااس جنغالعاام جنضيُٛااس ٚااذهٗ
)ٚٔ , Akaike’s Information Criterion (AICغطخذو ْزج جنًوٛحس ف ٙضشخٛض سضد ًَاحرؼ جنغالعام
جنضيُٛس.
][9
 -2يوٛحس قُحٌ – كٕ: (Hannan – Quinn Criterion) (H-Q) ٍٚ
فا ٙجنواحو ( )1979أقطاشـ جنرحقػاحٌ  Hannan & Quinnيوٛاحسجً ؾذٚاذ عاً ٙيوٛاحس قُاحٌ – كإٍٚ
ٔ Hannan – Quinnيخطظشِ ) (H-Qنطكذٚذ جنشضرس نطًَٕرؼ جنًذسٔط .
][15
 -3يوٛحس شٕجسضض جنرٛض٘ ):Schwartz Bayesian Criterion )SBC
أقطااشـ جنرحقااع  Schwartzهااحو  1978يوٛااحسجً ؾذٚااذجً فاا ٙئخطٛااحس جألًَاإرؼ ٔٚااذهٗ Schwartz
ٚٔ Bayesian Criterionشيض نّ ). )SBC
][12
 2-3-4-2ضقذٚش يوهًحش جألًَٕرؼ):)Estimating model parameters
ذوذ يشقهس ضكذٚذ سضراس جألًَإرؼ ٚاطى ضقاذٚش يوحنًاّ ذأقاذٖ ؿشجتاق جنطقاذٚش جنكفاإز يُٓاح ؿشٚقاس جإليكاحٌ
جألهلاى جنًؼارٕؿس (ٔ )Exact Maximum Likelihood Methodؿشٚقاس جنًشذواحش جنظاغشٖ ( Least
ٔ )Square Methodؿشٚقااااس جنوااااضٔو (ٔ . )Moment Methodجنـشٚقااااس جنًغااااطخذيس فاااا ٙجنرشَااااحيؽ
جالقظحت ٔ gretlw32 ٙعٛطى ئعطخذجو ؿشٚقس () EMLMالَٓح جنـشٚقس جنًغطخذيس ف ٙجنرشَاحيؽ جالقظاحت)ٙ
.(gretl w32
][17
 4-4-2ضشخٛض جألًَٕرؼ ): (Diagnostic Checking
ٚقظذ ذاخطرحس طكس جألًَٕرؼ ٔئخطرحس قاذ جنخـاأ ٔأٌ جنرإجق Residuals ٙجنُحضؿاس ياٍ ضـرٛاق جألًَإرؼ
ٚؿااد أٌ ضطاإصم ذشااكم هشاإجت ٔ . ٙنًوشفااس كاإٌ جألسضرحؿااحش جنزجضٛااس ضطاإصم ذشااكم هشاإجت ٙأو ال ٔجنطأكااذ يااٍ
طكس يذٖ يالتًس جألًَٕرؼ جنًكذد فحَّ ًٚكٍ جنهؿٕء ئنٗ ئخطرحس قذ٘ جنػقس نهرٕجقٔ ٙئخطرحس ).)Ljung-Box
 1-4-4-2ئخطرحس قذ٘ جنػقس (: )Confidence Interval
ٚاطى ئعااطخشجؼ يوااحيالش جألسضرااحؽ جناازجضٔ ٙجألسضرااحؽ جناازجض ٙجنؿضتاا ٙنهراإجق( ٙجألخـااحء) نطًَاإرؼ جنًقااذس
ٔسعًٓح فارج كحَص ؾًٛن قٛى يوحيالش جألسضرحؽ جنزجض ٙنهرٕجق ٙضقن ػًٍ قذٔد جنػقس ذًغطٕٖ غفاس ٚ % 95وُاٙ
أٌ عهغهس جنرٕجق ٙهشٕجتٛس ٔأٌ جألًَٕرؼ جنًغطخذو ؾٛذ ٔيالتى .
 2-4-4-2ئخطرحس ): )Ljung-Box
ئٌ ئخطرحس( ْٕ (Ljung-Boxئخطرحس ئقظحتٚ ٙغطوًم إلخطرحس أ٘ يؿًٕهس يٍ جألسضرحؿاحش جنزجضٛاس فاٙ
جنغهغهس جنضيُٛس كَٕٓح ضخطهف يوُٕٚح هٍ جنظفش أو الًٚٔ ,كٍ ئعطخذجو ْزج جإلخطرحس أٚؼحً نهطكقق يٍ هشٕجتٛس
جنرٛحَحش (ئؾًحالً) ذاعطخذجو يؿًٕهس يٍ جإلصجقحش .

 5-4-2لياس دلة التنبؤ [10]:Measuring Forecast Accuracy

أٌ جنغشع يٍ جنطُرإ ْإ ضقهاٛض ٔضقهٛام جنًخاحؿش فا ٙئضخاحر جنقاشجس  ,نازج فاأٌ خظاحتض أدجء جألًَإرؼ
ٚؿد أٌ ضكقق ذًقحسَاس ضٕقوحضاّ ذحنرٛحَاحش جنطأسٚخٛاس نهلاحْشز فكهًاح كحَاص َغارس جنخـاأ قهٛهاس كاحٌ جنطُراإ دقٛقاًح .
ُْٔحن يوحٛٚش هذٚذز ضوطًذ ف ٙضقٛٛى أدجء جنًُحرؼ جنًطُرأ ذٓح فكهًح كحَاص قًٛاس ْازِ جنًواحٛٚش قهٛهاس دل رنا ههاٗ
ئقطشجخ جنقٛى جنًطُرأ ذٓح يٍ جنقٛى جنكقٛقٛس نرٛحَحش عهغهس جنلحْشز ٔيٍ ْزِ جنًوحٛٚش َزكش جالض:ٙ
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 -1يطٕعؾ يـهق جنخـأ جنُغر: Mean Absolute Percentage Error ٙ
ْٕ يإشش ٚوـ ٙيوهٕيحش َغرٛس نًؿًٕهس جنرٛحَحش جنًطٕفشز ين ئًْحل جإلشحسز ٔٚكغد كحالض:ٙ
ٔضغطوًم ْزِ جنظٛغس نهًقحسَس ذ ٍٛهذز ًَحرؼ ضُرإٚس ٔضغطوًم أٚؼاحً نًوشفاس جنطكٛاض فا ٙجألخـاحء َكإ جالضؿاحِ
جنًٕؾد أٔ جنغحند ٔكهًح كحَص جنقًٛس قشٚرس يٍ جنظفش ٚشٛش ْزج ئنٗ دقس جنطُرإ.
قٛع أٌ :
 :جنقٛى جألطهٛس نهغهغهس جنضيُٛس
:جنقٛى جنًقذسز
 : nهذد جنًشحْذجش
 -2يطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًـهقس ): (Mean Absolute deviation
ْٕ يإشش ٚؿوم جألخـحء يٕؾرس ذأخز جنقًٛس جنًـهقس نٓح غى ٚأخز نٓح جنًوذل  ْٕٔ ,هرحسز هٍ يوذل جالَكشجفحش
هٍ جنقٛى جنكقٛقٛس ٔ .جنظٛغس جنًغطوًهس نًطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًـهقس:

 -3يطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًشذوس ): (Mean Squared deviation
ْٕٔ هرحسز هٍ يوذل يشذن جالَكشجفحش هٍ جنقٛى جنكقٛقٛس ٔكهًح كحَص كًٛس يطٕعؾ جإلَكشجفحش قشٚرس يٍ
جنظفش فٓزج يإشش أٌ جنقٛى جنطقذٚشٚس نهغهغهس ْ ٙقشٚرس يٍ جنًشحْذجش جنكقٛقٛس نهغهغهس جنضيُٛس ٔ ,طٛغطّ
ْ: ٙ

ذُحءجً ههٗ ْزِ جنًوحٛٚش ضطى جنًفحػهس ذا ٍٛجنًُاحرؼ جنًخطهفاس (جنخـٛاس  ,جنطشذٛوٛاس  ,جألعاٛس) ٔئًَإرؼ ذإكظ –
ؾُكُض إلخطٛحس أفؼم إًَٔرؼ  ْٕٔ ,جألًَٕرؼ جنز٘ ٚكقق أقم ئَكشجفحش .

 6-4-2التنبؤ ([2]: (Forcasting

ذوااذ جنكظاإل ههااٗ جألًَاإرؼ جنًالتااى يااٍ خااالل جنًشجقاام جنغااحذقس ضااأض ٙهًهٛااس جنطُرااإ ذااحنقٛى جنًغااطقرهٛس
نهغهغهس جنضيُٛس ٔ ,جنطُرإ جأليػم ْٕ رن جنطقذٚش جنز٘ ٚكٌٕ يقذجس جنخـأ جنُحضؽ هُّ طغٛشجً ؾذجً ٔضرحُٚاّ أقام ياح
ًٚكٍ  ,نكٚ ٙغطفٛذ يُّ يطخز٘ جنقشجس ف ٙجهذجد جنخـؾ ٔجنرشجيؽ .

 1-3الناتح احمللي االمجايل (تعشيفو  ،اىويتو  ،طشق حضابو)
ضوشٚف جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن:Gross Domestic Product (GDP) ٙ
ئٌ جالق طظحد جنكهٚ ٙطُاحٔل ئؾًحنٛاحش جالقطظاحد جنقإي( ٙأٔ جإلقهًٛا )ٙأ٘ يؿًإم دخإل َٔإجضؽ َٔفقاحش
جنًقًٛاا( ٍٛجنـرٛوٛاا ٔ ٍٛجنقااحََٕٔ )ٍٛٛجنككٕيااحش ٔ ,كاازن يؿًاإم جنقاإٖ جنوحيهااس ٔيؿًاإم جنـحقااس جإلَطحؾٛااس
جنشأعًحنٛس  ,نزن ٚوطرش جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحنٔ ٙذكحفس طٛغّ ٔقغحذحضّ ًٚػم يكإس دسجعاحش جالقطظاحد جنكها, ٙ
ٔهه:ّٛ
ٚوشف جنُحضؽ جنًكه ٙجالؾًحن ٙذأَّ هرحسز هٍ قًٛس جالَطحؼ يٍ جنغاهن ٔجنخاذيحش جنُٓحتٛاس جنًطكققاس خاالل عاُس,
ٔذطورٛش آخش ْٕ هرحسز هٍ يؿًٕم جنقٛى جنًؼحفس جنًطكققس ف ٙكحفس جألَشـس جإلقطظحدٚس نهًُطؿ ٍٛدجخم جنكذٔد
جإلقهًٛٛس نهرهذ ف ٙفطشز صيُٛس يوُٛس ْ( ٙعُس) هحدز .
][18

اىوية الناتح احمللي اإلمجايل [8] :
ئٌ ْزج جنًإشش ين يإششجش أخشٖ ٚوكغحٌ قؿى جنُشحؽ جالقطظحد٘ نزج ٚوطراش يكاؾ جْطًاحو نؿًٛان جناذٔل ٔرنا
نوذز جيٕس  ,فٕٓ :
ٚ -1هخض يؿًم جنُشحؿحش جنط ٙقظهص نطَشـس جإلقطظحدٚس جنط ٙضخض ذهذ يح خالل فطشز يوُٛس غحنرحً (عُس).
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ٚ -2وطرش يإشش ْحو نطكهٛم ٔضقٛٛى جألدجء جإلقطظحد٘ ٔيشجقرس جنطـٕسجش جنكحطهس فَ ٙلشٚس جإلقطظحد جنكهٙ
ٔٔػن جنخـؾ ٔجنغٛحعحش جنطًُٕٚس .
ٕٚ -3ػف جنظٕسز نطٕؾٓحش جإلعطٓال نهُشحؿحش جنشتٛغٛس هُذ قغحذّ ذـشٚقس جإلَفحم.
ٚ -4هخض يح ضكظهص هه ّٛهُحطش جإلَطحؼ يٍ هٕجتذ َطٛؿس يغحًْطٓح ف ٙجإلَطحؼ جنًكه.ٙ
 -5ئٌ ئؾًحن ٙجنُحضؽ جنًكه ْٕ ٙيقٛحط نقَطحؼ ٔيغطٕٖ جإلَطحؼ يٓى ألَّ ٚكذد ئنٗ قذ كرٛش يقذجس يح ٚغطـٛن
ذهذ يح أٌ ٚغطٓهكّ.
 -6ئعطخذجيّ كًإشش نهًقحسَس ذ ٍٛجنذٔل يٍ َحقٛس ضكذٚذ جنًغطٕٖ جإلقطظحد٘ نهذٔنس قٛع ٚغطوًم يغطٕٚحش
جنُحض ؽ جنًكه ٙأٔ يطٕعؾ َظٛد جنفشد يُّ يٍ قرم جنًُلًحش جنذٔنٛس نطكذٚذ أْهٛس جنذٔل نطهق ٙقشٔع أٔ
يغحهذجش أٔ نطكذٚذ جنششٔؽ جنط ٙذًٕؾرٓح ضًُف جنقشٔع أٔ جنًغحهذجش أٔ جأليٕجل .
طشق احتضاب الناتح احمللي اإلمجايل
ضٕؾذ ُْح غالظ ؿاشم نكغاحخ جنُاحضؽ جنًكها ٙجإلؾًاحنْٔ , ٙا ٙؿشٚقاس جإلَطاحؼ ٔضكطإ٘ ههاٗ يغاحسٍٚ
نهطقااذٚش  ,جألٔل  :جنقًٛااس جنُٓحتٛااس ٔجنػااحَ : ٙجنقًٛااس جنًؼااحفس ٔ ,ؿشٚقااس جنااذخم ٔؿشٚقااس جإلَفااحم ٔ .ضها جنـااشم
جنػالظ ضوـ ٙف ٙجألخٛش َفظ جنُطٛؿس ضًحيحً .نكٍ ضخطهف ف ٙكٛفٛس ضقذٚش جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن , ٙفطقذٚش جإلَطحؼ
ْٕ ضقذٚش جن قٛى جنُقذٚس نًح ٚطى ئَطحؾّ ٔ ,ضقذٚش جنذخم ْٕ ضقاذٚش دخإل هٕجتاذ ياٍ قاحو ذحإلَطاحؼ ٔ ,ضقاذٚش جإلَفاحم
ْٕ ضقذٚش ئَفحم يٍ قظم ههٗ جنذخم يٍ هُحطش جإلَطحؼ ٔ ,كحالض:ٙ
][4

 .1طشيمة اإلنتاج
جنًغحس جالٔل  :جنقًٛس جنُٓحتٛس نهغهن ٔجنخذيحش
ٔٚورش هٍ قًٛس جالَطحؼ يٍ جنغهن ٔجنخذيحش جنُٓحتٛس جنًطكققس خالل جنفطشز ( ضطى يٍ خالل ػشخ جنكًٛس جنًُطؿس
ياٍ كاام عااهوس أٔ خذيااس َٓحتٛاس خااالل عااُس فاا ٙعاوشْح ٔ ,يااٍ غااى ؾًاان جنوًهٛاحش نهكظاإل ههااٗ جنُااحضؽ جنًكهااٙ
جإلؾًحن)ٙ
جنًغحس جنػحَ: ٙ
جنقًٛس جنًؼحفس = جإلَطحؼ – جنًغطهضيحش جنٕعٛـس
جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن = ٙيؿًٕم جنقٛى جنًؼحفس نطَشـس جإلقطظحدٚس
 .2ؿشٚقس جنذخٕل
جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙذـشٚقس جناذخم = ضوٕٚؼاحش جنًشاطغه ٍٛج ئؾًاحن ٙفاحتغ جنوًهٛاحش (فاحتغ جنوًهٛاحش ج
ضخظٛظحش جعطٓال سأط جنًحل جنػحذص).
 .3ؿشٚقس جألَفحم
جنُااحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًااحن ٙذـشٚقااس جإلَفااحم = جإلَفااحم جالعااطٓالك ٙجنككاإي ٙج جألَفااحم جالعااطٓالك ٙجنخااحص ج
ئؾًحن ٙضكإ ٍٚسأط جنًاحل جنػحذاص ج جنطغٛاش فا ٙجنخاض ٍٚج جنظاحدسجش ياٍ جنغاهن ٔجنخاذيحش  -جالعاطٛشجدجش ياٍ
جنغهن ٔجنخذيحش.
ً 2-3طف بيانات ناتح المطاع العام
جنغهغااهس جنضيُٛااس جنطاا ٙعااٛطى دسجعااطٓح ضكطاإ٘ ههااٗ ذٛحَااحش ضًػاام قًٛااس جنُااحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًااحن ٙنهقـااحم جنوااحو
(ذحنًه ٌٕٛدُٚحس) ٔجألًْٛس جنُغرٛس نهقـحم ( )%نهًذز يٍ هحو ( 1980جنٗ  ٔ )2015كًاح يٕػاكّ فا ٙجنؿاذٔل
(. )1
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ؾذٔل ( )1قٛى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙنهقـحم جنوحو (يه ٌٕٛدُٚحس) ٔجألًْٛس جنُغرٛس نهقـحم ( )%نهًذز
()2015-1980
جنطغهغم

جنغُس

جنُحضؽ جنًكهٙ
جإلؾًحن( ٙقـحم هحو)

جألًْٛس
جنُغرٛس نهقـحم
جنوحو ()%

جنطغهغم

جنغُس

جنُحضؽ جنًكهٙ
جإلؾًحن( ٙقـحم هحو)

جألًْٛس
جنُغرٛس نهقـحم
جنوحو ()%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

12567.1
6857.1
7257.3
7457.7
9488.6
9716.8
9108.5
11334.7
12409.3
12297.9
44846.0
28095.9
65436.0
189445.5
948028.9
4401506.4
3962489.0
11777669.1

80.4
62.0
58.9
60.4
65.7
67.2
63.8
65.4
65.0
60.4
78.0
63.4
55.5
58.0
56.8
65.4
60.4
77.6

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

12554850.6
28141174.6
43407418.5
33055079.9
30984555.2
22326875.1
36964327.7
49694880.5
67512614.4
77403626.2
116159400.0
87254981.6
106406600.3
151942734.3
172053475.8
179236373.8
170500102.7
115933234.1

73.0
81.4
86.2
79.7
75.1
74.7
69.1
67.2
70.3
69.1
73.3
66.3
65.2
69.5
67.3
65.2
63.8
55.4

ٔنًوشفس جنًاليف جنٕطافٛس نهرٛحَاحش فا ٙجنًاذز جنًازكٕسز قٛاع ذهاو يطٕعاؾ جنُاحضؽ جنًكها ٙنهقـاحم جنواحو
( )42306898يهٛاإٌ دُٚااحس ٔجٌ أههااٗ قًٛااس عااؿهص ( ) 179236373.8يهٛاإٌ دُٚااحس نغااُس (ٔ , )2013أقاام
قًٛس عؿهص ) )6857.1يهٛإٌ دُٚاحس نغاُس (ٔ . ) 1981ضشاطص قاٛى جنغهغاهس هاٍ يطٕعاـٓح ذااَكشجف يوٛاحس٘
قذسِ ( ْٕٔ )57386832يح ٚوـ ٙفكشز هٍ هذو ضؿاحَظ قاٛى جنغهغاهس  ,نازن ضاى أخاز جنهٕغاحسٚطى جنـرٛوا ٙغاى
جنشعى جنرٛاحَ ٙنٓاح ٔ ,رنا ذطًػٛهٓاح ههاٗ جنًكإس جألفقأ ٙقاٛى جنرٛحَاحش نهُاحضؽ ههاٗ جنًكإس جنوًإد٘ ,كًاح فاٙ
جنشكم ( , )1جنز٘ ٚلٓش فٔ ّٛؾٕد أضؿحم هحو يٕؾد ٚطضجٚذ ذًشٔس جنضيٍ.
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جنشكم ( )1جنشعى جنرٛحَ ٙنرٛحَحش جنهٕغحسضى جنـرٛو ٙنهُحضؽ جنًكه ٙنهقـحم جنوحو نهًذز ()2015-1980
Time Ser ies Plot of ( ln) Public s ec t or
20

18

14

12

(ln) Public sector

16

10

2012

2008

2004

2000

1996

1992

1988

1984

1980

In d e x

 3-3حتذيذ قمنٌرج األجتاه العام لناتح المطاع العام
نطكذٚااذ أًَاإرؼ جألضؿااحِ جنوااحو جنًُحعااد نرٛحَااحش جنهٕغااحسٚطى جنـرٛواا ٙنُااحضؽ جنقـااحم جنوااحو َ ,قاإو ذطٕفٛااق
ًَحرؼ جألضؿحِ جنوحو (جألَ ًٕرؼ جنخـٔ ٙجألًَٕرؼ جنطشذٛؤ ٙجألًَٕرؼ جألعأ )ٙياٍ غاى جنًفحػاهس ذٛآُى ألخطٛاحس
أفؼم إًَٔرؼ ذحالهطًحد ههٗ يوحٛٚش دقس جنطُرإ ٔ.كحَص جنُطحتؽ كًح ف ٙؾذٔل (. )2
ؾذٔل ( )2قٛى يوحٛٚش دقس ضٕفٛق ًَحرؼ جألضؿحِ جنوحو نرٛحَحش جنهٕغحسضى جنـرٛو ٙنُحضؽ جنقـحم جنوحو
Model
MAPE
MAD
MSD
Equation
1.05977 1.53357 Yt = 7.730 + 0.3630×t
1.22234 Yt = 6.374 + 0.5771×t - 0.00579×t²

0.8682

1.28472 2.44479 Yt = 8.3943 × (1.02742)ˆt

 7.88794االتجاه العام الخطي
 7.27975االتجاه العام التربيعي
 8.79332االتجاه العام االسي

ٔيٍ خالل جنًقحسَس َؿذ ئٌ إًَٔرؼ جألضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ٙأفؼم إًَٔرؼ يٍ ذ ٍٛؾًٛان جنًُاحرؼ ألٌ يواحٛٚش دقاس
جنطُرإ نّ أقم يٍ ذقٛس جنًُحرؼ جألخشٖ.
 4-3حتليل الضالصل الزهنية بئصتخذام منارج بٌكش– خنكنز لناتح المطاع العام
ذوذ ؾًن جنرٛحَاحش ٔجنطا ٙضوطراش جنًشقهاس جألٔناٗ ياٍ هًهٛاس ضـرٛاق يُٓؿٛاس ذإكظ – ؾُكُاض ٚاطى يوشفاس
أعااطقشجسٚس جنغهغااهس ٔضكذٚااذ سضرااس جألًَاإرؼ جنًالتااى ٔضقااذٚش يوهًااحش رنا جألًَاإرؼ ٔجخطرااحس يوُٕٚحضٓااح ٔكاازن
جخطرحس طكس جألًَٕرؼ ٔيٍ غى أعطخذجو جألًَٕرؼ نهطُرإ.
 1-4-3جنُطحتؽ
نطكقٛق جألعاطقشجسٚس ضاى أخاز جنفاشم جالٔل غاى جنفاشم جنػاحَ )differences2( ٙنهٕطإل جناٗ جعاطقشجسٚس
جنغهغااهس جنضيُٛااس كًااح ٚلٓااش فاا ٙجنشااكم (ٔ )2سعااى كاام يااٍ دجنطاا ٙجألسضرااحؽ جناازجضٔ (ACF) ٙجألسضرااحؽ جناازجضٙ
جنؿضت )PACF) ٙكًح ٚلٓش ف ٙجنشكم ( )3كحنطحن:ٙ
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جنشكم ( )2سعى جنغهغهس ذوذ أخز جنـ(ٔ )lnجنفشم جنػحَ ٙنرٛحَحش جنُحضؽ جنًكه ٙنهقـحم جنوحو
1.5

1

0.5

d_d_l_v1

0

-0.5

-1

-1.5

-2
2015

2005

2010
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جنشكم ( )3سعى دجنط PACF, ACF ٙنغهغهس َحضؽ جنقـحم جنوحو ذوذ أخز جنـ(ٔ )lnجنفشم جنػحَٙ
ACF for d_d_l_v1
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+- 1.96/T^0.5
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َالقاق ذاأٌ جنغهغاهس جطاركص يغاطقشز ٔأٌ َطاحتؽ جخطراحس دٚكا ٙفإنش جنًٕعان ( Dickey – Fuller
 )Augmentedجنخحص ذحالعطقشجسٚس ذوذ جخز جنفشم جنػحَ ٙنهغهغهس جنضيُٛس نؿًٛن قٛى جنـ ( )P-Valueضكإٌ
جقم يٍ ) )0.05نهًُحرؼ جنػالظ ( جخطرحس ذذٌٔ جقطغحخ جنػحذص  ,جخطرحس ين جقطغحخ جنػحذص  ,جخطرحس ين جقطغاحخ
جنػحذص ٔجالضؿحِ جنوحو ) ٔكًح يٕػكس ف ٙجنؿذٔل (. )3
جنؿذٔل (َ )3طحتؽ جخطرحس دك ٙفٕنش جنًٕعن ذوذ أخز جنـ(ٔ )lnجنفشم جنػحَ ٙنرٛحَحش َحضؽ جنقـحم جنوحو
Model
Estimated Value Test Statistic
P-Value
3.771e-006
0.0001
0.0005197

-4.65451

-2.81925

Test Without constant

-4.56044
-4.75637

-2.81784
-2.97687

Test With Constant
With Constant and Trend

َقٕو ذطكذٚذ سضرس جألًَٕرؼ ذطٕفٛق هذد يٍ جنًُحرؼ ٔجخطٛحس جالًَٕرؼ جألفؼم قغاد يواحٛٚش جنًفحػاهس (AIC
ٔ )SBC , H-Q ,جنؿذٔل (ٚ )4ر ٍٛجنًُحرؼ جنًقطشقس ٔقًٛس يوحٛٚش جنًفحػهس نٓح .
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جنؿذٔل (ًٚ )4ػم ًَحرؼ ذٕكظ ؾُكُض جنًقطشقس نهِٕغحسضى جنـرٛو ٙنقٛى َحضؽ جنقـحم جنوحو ٔيوحٛٚش جنًفحػهس
P-value

Model

SBC

H-Q

AIC

***8.73e-06

65.79571

62.77823

61.21663

)ARIMA(1,2,0

***2.82e-07

65.23748

62.22000

60.65840

)ARIMA(0,2,1

67.51128

63.48797

61.40584

)ARIMA(1,2,1

67.92272

63.89941

61.81728

)ARIMA(0,2,2

68.17437

64.15106

62.06893

)ARIMA(2,2,0

70.02429

64.99515

62.39249

)ARIMA(2,2,1

73.39355

67.35858

64.23538

)ARIMA(2,2,2

ٚطؼف يٍ جنؿاذٔل ( )4ئٌ أفؼام أًَإرؼ ياٍ ًَاحرؼ ذإكظ ؾُكُاض نهطراإ ذقًٛاس جنُاحضؽ جنًكها ٙنهقـاحم
جنوحو ْٕ ( ARIMA(0,2,1نكٌٕ قٛى يوحٛٚش جنًفحػهس ( )SBC , H-Q , AICجنط ٙضغاطخذو نهًفحػاهس ذاٍٛ
جنًُحرؼ جنًخطهفس جقم قًٛس يٍ ذ ٍٛؾًٛن قٛى جنًوحٛٚش نهًُحرؼ جنًقطشقس جألخشٖ ٔجنؿذٔل سقى (ٕٚ )5ػف يواحنى
جألًَٕرؼ ٔيوُٕٚس ْزِ جنًوحنى قٛع ٚطى ضقذٚش يوهًحش جإلًَٕرؼ ٔفق ؿشٚقس جاليكحٌ جالهلى جنًؼرٕؿس :
جنؿذٔل (ًٚ )5ػم قًٛس جنًوهًس جنًقذسز ٔيوُٕٚطٓح نُحضؽ جنقـحم جنوحو
Coefficient
Std. Error
Z
p-value
-0.686819
0.133746
-5.1352
*** 2.82e-07
ٔجألًَٕرؼ جنًقذس ( ْٕ ARIMA(0,2,1ذحنشكم جٜض:ٙ
Ln
ذوذ هًهٛس ضشخٛض جإلًَإرؼ ٔضقاذٚشِ ٚؿاد جنطأكاذ ياٍ طاكس يالتًاس جإلًَإرؼ ٔكفحتطاّ ٔٚاطى رنا ياٍ
خالل:
سعى دٔجل جألسضرحؽ جنزجضٔ ٙدٔجل جالسضرحؽ جنزجض ٙجنؿضتا ٙنرإجق ٙجألًَإرؼ ٔجنًرُٛاس فا ٙجنشاكم (َ )4غاطُطؽ أٌ
ؾًٛن يوحيالش جالسضرحؽ جنزجضٔ ٙجالسضرحؽ جنزجض ٙجنؿضتا ٙنهرإجق ٙضقان ػاًٍ قاذٔد جنػقاس ج٘ ئٌ عهغاهس جنرإجقٙ
هشٕجتٛس يًح ٚذل ههٗ ئٌ جألًَٕرؼ ؾٛذ ٔكفٕء ٔطحنف نهطُرإ .
شكم ( )4سعى دجنط PACF, ACF ٙنهرٕجق ٙنُحضؽ جنقـحم جنوحو
Residual ACF
+- 1.96/T^0.5
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ٔنهطأكذ ضى جؾشجء جخطرحس ( )Ljung-Boxجنز٘ ٚوطًذ ههٗ جنرإجق ٙنفكاض يالتًاس جألًَإرؼ ٔ جكٓاشش جنُطاحتؽ
كحالض:ٙ
Ljung-Box Q' = 11.4554
َالقق أٌ ( )Q= 11.4554هُذ جالصجقاس ْ K=9ا ٙجقام ياٍ قًٛاس ( )Chi-squareجنؿذٔنٛاس ٔذذسؾاس قشٚاّ
(ٔ )8ذًغطٕٖ يوُٕٚس ( )0.05ضغحٔ٘ ( )15.5073فوهَ ّٛقرم فشػٛس جنوذو :
أ٘ جٌ جألخـحء غٛش يشضرـس ين ذوؼٓح جنروغ.
 2-4-3يقحسَس ذ ٍٛجنًُحرؼ جنًغطوًهس ف ٙجنركع نرٛحَحش َحضؽ جنقـحم جنوحو
يٍ خالل ضٕفٛق ًَاحرؼ جألضؿاحِ جنواحو (جنـشٚقاس جنكالعاٛكٛس) نهرٛحَاحش جكٓاش أٌ جفؼام أًَإرؼ ذُٓٛاح ْإ
إًَٔرؼ جألضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ٙأيح ذحنُغرس نًُاحرؼ ذا ٕكظ ؾُكُاض (جنـشٚقاس جنكذٚػاس) نهطُراإ فقاذ جكٓاش جألًَإرؼ
) ARIMA(0,2,1جالفؼهٛس نوًهٛس جنطُرإ ٔيٍ خالل جنًقحسَس ذ ٍٛجألعهٕذ ٍٛذحالهطًاحد ههاٗ قًٛاس يواحٛٚش دقاس
جنطُرإ ( )MSD ,MAD ,MAPEنهرٛحَحش َالقق أٌ أعهٕخ ذٕكظ – ؾُكُض ْٕ أفؼام أعاهٕخ نهطُراإ ذكؿاى
جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق ٙنهقـحم جنوحو ٔرن ألٌ قًٛس يوحٛٚش دقس جنطُرإ نّ أقم ,كًاح ْإ يٕػاف ذحنؿاذٔل
( )6جنطحن:ٙ
ؾذٔل ( )6قٛى ) (MSD,MAD,MAPEإلًَٕرؾ ٙجالضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ARIMA(0,2,1(ٔ ٙنُحضؽ جنقـحم
جنوحو
Model
MAPE
MAD
MSD
جالضؿحِ جنوحو جنطشذٛوٙ
7.27975
0.8682
1.22234
)ARIMA(0,2,1
3.1181
0.4186
0.29149
جألًَٕرؼ جألفؼم
يااٍ جنؿااذٔل سقااى (َ )6القااق أٌ قًٛااس يوااحٛٚش دقااس جنطُرااإ ( )MSD( , )MAD( , )MAPEألًَاإرؼ
ذٕكظ ؾُكُض ( ARIMA(0,2,1أقم يٍ إًَٔرؼ جإلضؿحِ جنوحو جنطشذٛؤ , ٙذحنطاحن ٙفاأٌ أًَإرؼ ذإكظ-ؾُكُاض
ٚوطرش أكػش يالتًس ٔكفح ءز يٍ جألًَٕرؼ جنطشذٛو ٙنزج ٚطى ئهطًاحد جنطُراإجش جنًطكظام ههٓٛاح ياٍ أًَإرؼ ذإكظ-
ؾُكُض ٔكًح يٕػكس ف ٙؾذٔل (ٔ ,)7جنشكم سقى (ٚ )5ر ٍٛجنغهغهس جنضيُٛس نهقٛى جنًطُرأ ذٓح نهًاذز ياٍ ( 2025
. )– 2016
ؾذٔل ( )7جنقٛى جنًطُرأ ذٓح ٔ قذٔد جنػقس نٓح نهُحضؽ جنًكه ٙجإلقًحن ٙنهقـحم جنوحو نهًذز ()2025-2016
(يه ٌٕٛدُٚحس)
95% interval
year
Prediction GDP
Lower
Upper
2016
108830262.3
38099053.6
310874546.1
2017
102318392.0
18095973.3
578587299.6
2018
96359832.7
8464571.9
1096840926.5
2019
90884497.5
3811372.8
2167412723.9
2020
85866128.8
1643436.4
4486326265.0
2021
81246638.0
678269.5
9733116695.6
2022
77006469.8
268176.3
22110092158.7
2023
73097154.7
101722.1
52532612281.4
2024
69504357.1
37063.9
130338402321.5
2025
66187355.6
12991.5
337219536897.4
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جنشكم (ٕٚ )5ػف قٛى َحضؽ جنقـحم جنوحو ذوذ جنطُرأ ذٓح ذاعطخذجو إًَٔرؼ ذٕكظ ؾُكُض ٔنًذز هشش عُٕجش
l_v1
forecast
95 percent interval
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َالقق يٍ جنشكم أهالِ جنقٛى جنطُرإٚس نكؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق ٙنهقـحم جنوحو ٚشآذ قحناس ضشجؾان فاٙ
جنًُٕ ين يشٔس جنضيٍ ْٔزج يح َالقلّ ف ٙجالأَس جألخٛشز ف ٙجنطشجؾن جنًغطًش ذاعوحس جنُفؾ جنوحنًٛس جنٗ َظاف
يح كحَص ههٛس جألعوحس ف ٙجنغُٕجش جنغحذقس .
ً 5-3طف بيانات ناتح المطاع اخلاص
جنغهغاهس جنضيُٛاس جنطاا ٙعاٛطى دسجعااطٓح ضكطإ٘ ههااٗ ذٛحَاحش ضًػام قًٛااس جنُاحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًاحن ٙنهقـااحم
جنخااحص (ذااحنًه ٌٕٛدُٚااحس) ٔجألًْٛااس جنُغاارٛس نهقـااحم ( )%نهًااذز يااٍ هااحو ( 1980جنااٗ ٔ )2015كًااح يٕػااكّ
جنؿذٔل سقى (.)8
ؾذٔل( )8قٛى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙنهقـحم جنخحص (يه ٌٕٛدُٚحس) ٔجألًْٛس جنُغرٛس نهقـحم ( )%نهًذز
()2015-1980
جنطغهغم

جنغُس

جنُحضؽ جنًكهٙ
جإلؾًحن( ٙقـحم
خحص)

جألًْٛس
جنُغرٛس
نهقـحم
جنخحص ()%

جنطغهغم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

3061.0
4194.4
5066.4
4890.8
4962.6
4737.9
5173.0
5987.4
6695.9
8058.2
12631.0
16227.5
52467.4

19.6
38.0
41.1
39.6
34.3
32.8
36.2
34.6
35.0
39.6
22.0
36.6
44.5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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جنغُس

جنُحضؽ جنًكهٙ
جإلؾًحن( ٙقـحم
خحص)

جألًْٛس
جنُغرٛس
نهقـحم
جنخحص ()%

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

4647780.2
6440851.2
6939904.5
8437861.1
10256125.4
7567227.0
16534910.9
24216207.8
28554546.2
34557604.0
42284184.4
44377228.4
56698138.9

27.0
18.6
13.8
20.3
24.9
25.3
30.9
32.8
29.7
30.9
26.7
33.7
34.8

603

14
15
16
17
18

136904.3
721852.1
2327575.3
2603094.6
3391514.1

1993
1994
1995
1996
1997

32
33
34
35
36

42.0
43.2
34.6
39.6
22.4

2011
2012
2013
2014
2015

30.5
32.7
34.8
36.2
44.6

66675100.5
83673592.7
95509501.2
96850414.5
93464999.2

ٔنًوشفس جنًاليف جنٕطفٛس نهرٛحَحش ف ٙجنًذز جنًزكٕسز قٛع ذهو يطٕعاؾ جنُاحضؽ جنًكها ٙنهقـاحم جنخاحص
( )20472258يه ٌٕٛدُٚحس ٔجٌ أههٗ قًٛس عؿهص ( )96850414.5يه ٌٕٛدُٚاحس نغاُس (ٔ , )2014أقام قًٛاس
عاؿهص ) )3061.0يهٛإٌ دُٚااحس نغاُس (ٔ . )1980ضشاطص قااٛى جنغهغاهس هاٍ يطٕعااـٓح ذااَكشجف يوٛاحس٘ قااذسِ
( ْٕٔ )31079188يح ٚوـ ٙفكشز هٍ هذو ضؿحَظ قٛى جنغهغهس  ,نزن ضى أخاز جنهٕغاحسٚطى جنـرٛوا ٙغاى جنشعاى
جنرٛحَ ٙنٓح ٔ ,رن ذطًػٛهٓح ههٗ جنًكٕس جألفقٔ ٙقٛى جنرٛحَحش نهُحضؽ ههٗ جنًكٕس جنوًإد٘ كًاح فا ٙجنشاكم ()6
 ,جنز٘ ٚلٓش فٔ ّٛؾٕد أضؿحم هحو يٕؾد ٚطضجٚذ ذًشٔس جنضيٍ.
جنشكم ( )6جنشعى جنرٛحَ ٙنرٛحَحش جنهٕغحسضى جنـرٛو ٙنهُحضؽ جنًكه ٙنهقـحم جنخحص نهًذز ()2015-1980
Time Ser ies Plot of ( ln) Pr iv at e s ec t or
18

(ln) Private sector
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 6-3حتذيذ قمنٌرج األجتاه العام لناتح المطاع اخلاص
نطكذٚذ إًَٔرؼ جألضؿحِ جنوحو جنًُحعد نرٛحَاحش جنهٕغاحسٚطى جنـرٛوا ٙنُاحضؽ جنقـاحم جنخاحص َ ,قإو ذطٕفٛاق
ًَحرؼ جألضؿحِ جنوحو (جألًَٕرؼ جنخـٔ ٙجألًَٕرؼ جنطشذٛؤ ٙجألًَٕرؼ جألعأ )ٙياٍ غاى جنًفحػاهس ذٛآُى ألخطٛاحس
أفؼم إًَٔرؼ ذحالهطًحد ههٗ يوحٛٚش دقس جنطُرإ ٔ .كحَص جنُطحتؽ كًح ف ٙجنؿذٔل (. )9
ؾذٔل ( )9قٛى يوحٛٚش دقس ضٕفٛق ًَحرؼ جألضؿحِ جنوحو نرٛحَحش جنهٕغحسضى جنـرٛو ٙنُحضؽ جنقـحم جنخحص
Equation

MSD

MAD

0.88839 1.07126 Yt = 7.035 + 0.3592×t
0.75583 0.87152 Yt = 5.949 + 0.5307×t - 0.00464×t²
1.12624 1.89084 Yt = 7.7509 × (1.02867)ˆt

MAPE

Model

7.18141

االتجاه العام الخطي

 6.89233االتجاه العام التربيعي
8.1407

االتجاه العام االسي

ٔيٍ خالل جنًقحسَس َؿذ ئٌ إًَٔرؼ جألضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ٙأفؼم إًَٔرؼ يٍ ذ ٍٛؾًٛان جنًُاحرؼ ألٌ يواحٛٚش دقاس
جنطُرإ نّ أقم يٍ ذقٛس جنًُحرؼ جألخشٖ.
 7-3حتليل الضالصل الزهنية بئصتخذام منارج بٌكش – خنكنز لناتح المطاع اخلاص
ذوذ ؾًن جنرٛحَاحش ٔجنطا ٙضوطراش جنًشقهاس جألٔناٗ ياٍ هًهٛاس ضـرٛاق يُٓؿٛاس ذإكظ – ؾُكُاض ٚاطى يوشفاس
أعااطقشجسٚس جنغهغااهس ٔضكذٚااذ سضرااس جألًَاإرؼ جنًالتااى ٔضقااذٚش يوهًااحش رنا جألًَاإرؼ ٔجخطرااحس يوُٕٚحضٓااح ٔكاازن
جخطرحس طكس جألًَٕرؼ ٔيٍ غى أعطخذجو جألًَٕرؼ نهطُرإ.
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 1-7-3النتائح
نطكقٛق جألعاطقشجسٚس ضاى أخاز جنفاشم جالٔل غاى جنفاشم جنػاحَ )differences2( ٙنهٕطإل جناٗ جعاطقشجسٚس
جنغهغااهس جنضيُٛااس كًااح ٚلٓااش فاا ٙجنشااكم (ٔ )7سعااى كاام يااٍ دجنطاا ٙجألسضرااحؽ جنازجضٔ (ACF) ٙجألسضرااحؽ جناازجضٙ
جنؿضت )PACF) ٙكًح ٚلٓش ف ٙجنشكم ( )8كحنطحن:ٙ
جنشكم ( )7سعى جنغهغهس ذوذ أخز جنـ(ٔ )lnجنفشم جنػحَ ٙنرٛحَحش َحضؽ جنقـحم جنخحص
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شكم ( )8سعى دجنط PACF, ACF ٙنغهغهس َحضؽ جنقـحم جنخحص ذوذ أخز جنـ(ٔ )lnجنفشم جنػحَٙ
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َالقاق ذاأٌ جنغهغاه س جطاركص يغاطقشز ٔأٌ َطاحتؽ جخطراحس دٚكا ٙفإنش جنًٕعان ( Dickey – Fuller
 )Augmentedجنخحص ذحالعطقشجسٚس ذوذ جخز جنفشم جنػحَ ٙنهغهغهس جنضيُٛس نؿًٛن قٛى جنـ ( )P-Valueضكإٌ
جقم يٍ ) )0.05نهًُحرؼ جنػالظ ( جخطرحس ذذٌٔ جقطغحخ جنػحذص  ,جخطرحس ين جقطغحخ جنػحذص  ,جخطرحس ين جقطغاحخ
جنػحذص ٔجالضؿحِ جنوحو ) ٔكًح يٕػكس ف ٙجنؿذٔل (. )10
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جنؿذٔل (َ )10طحتؽ جخطرحس دك ٙفٕنش جنًٕعن ذوذ أخز جنـ(ٔ )lnجنفشم جنػحَ ٙنرٛحَحش َحضؽ جنقـحم جنخحص
Model
Estimated Value Test Statistic
P-Value
1.132e-011
2.349e-007

-7.83757

-1.31357

Test Without constant

-7.71824

-1.31418

Test With Constant

With Constant and Trend
-1.31714
-7.62733
7.42e-007
َقٕو ذطكذٚذ سضرس جألًَٕرؼ ذطٕفٛق هذد يٍ جنًُحرؼ ٔجخطٛحس جالًَٕرؼ جألفؼم قغد يوحٛٚش جنًفحػاهس (, AIC
ٔ )SBC , H-Qجنؿذٔل (ٚ )11ر ٍٛجنًُحرؼ جنًقطشقس ٔقًٛس يوحٛٚش جنًفحػهس نٓح.
ؾذٔل (ًٚ )11ػم ًَحرؼ ذٕكظ ؾُكُض جنًقطشقس نهِٕغحسضى جنـرٛو ٙنقٛى َحضؽ جنقـحم جنخحص ٔيوحٛٚش جنًفحػهس
Model
AIC
H-Q
SBC
P-value
)ARIMA(1,2,0
32.48551
34.04711
37.06459
)ARIMA(0,2,1
32.02942
33.59101
36.60850
*** 0.0001
)ARIMA(1,2,1
31.62195
33.70408
37.72739
***6.35e-027
)ARIMA(0,2,2
33.94701
36.02914
40.05245
)ARIMA(2,2,0
34.17670
36.25883
40.28215
)ARIMA(2,2,1
33.00013
35.60279
40.63193
ٚطؼف يٍ جنؿذٔل ( )11ئٌ أفؼم إًَٔرؼ يٍ ًَحرؼ ذٕكظ ؾُكُض نهطُرإ ذقًٛس جنُحضؽ جنًكه ٙنهقـحم
جنخحص ْٕ ( ARIMA(1,2,1نكٌٕ قٛى يوحٛٚش جنًفحػهس ( )SBC , H-Q , AICجنط ٙضغطخذو نهًفحػهس
ذ ٍٛجنًُحرؼ جنًخطهفس جقم قًٛس يٍ ذ ٍٛؾًٛن قٛى جنًوحٛٚش نهًُحرؼ جنًقطشقس جألخشٖ ٔجنؿذٔل سقى (ٕٚ )12ػف
يوحنى جألًَٕرؼ ٔيوُٕٚس ْزِ جنًوحنى قٛع ٚطى ضقذٚش يوهًحش جإلًَٕرؼ ٔفق ؿشٚقس جاليكحٌ جالهلى جنًؼرٕؿس .
جنؿذٔل (ًٚ )12ػم قًٛس جنًوحنى جنًقذسز ٔيوُٕٚطٓح نُحضؽ جنقـحم جنخحص
Coefficient
Std. Error
z
p-value
***0.00011

3.8604

-10.7436
***6.35e-027
ٔجألًَٕرؼ جنًقذس ( ْٕ ARIMA(1,2,1ذحنشكم جٜض:ٙ

0.148423

0.572967

0.0930785

-1
Ln

ذوذ هًهٛس ضشخٛض جإلًَٕرؼ ٔضقذٚشِ ٚؿد جنطأكذ يٍ طكس يالتًس جإلًَٕرؼ ٔكفحتطّ ٔٚطى رن يٍ خالل:
سعااى دٔجل جألسضرااحؽ جناازجضٔ ٙدٔجل جالسضرااحؽ جناازجض ٙجنؿضتاا ٙنراإجق ٙجألًَاإرؼ ٔجنًرُٛااس فاا ٙجنشااكم ()9
َغطُطؽ أٌ ؾًٛن يوحيالش جالسضرحؽ جنزجضٔ ٙجالسضرحؽ جنزجض ٙجنؿضت ٙنهرٕجق ٙضقن ػًٍ قذٔد جنػقس ج٘ ئٌ عهغاهس
جنرٕجق ٙهشٕجتٛس يًح ٚذل ههٗ ئٌ جألًَٕرؼ ؾٛذ ٔكفٕء ٔطحنف نهطُرإ .
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شكم ( )9سعى دجنط PACF, ACF ٙنهرٕجق ٙنُحضؽ جنقـحم جنخحص
Residual ACF
+- 1.96/T^0.5
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ٔنهطحكذ ضى جؾشجء جخطرحس ( )Ljung- Boxجنز٘ ٚوطًذ ههٗ جنرٕجق ٙنفكض يالتًس جألًَٕرؼ قٛع كٓشش
جنُطحتؽ كحالض:ٙ
Ljung-Box Q' = 5.29941
َالقق أٌ ( )Q= 5.29941هُذ جالصجقس  ْٙ K=9جقم يٍ قًٛس ( )Chi-squareجنؿذٔنٛس ٔذذسؾس قشّٚ
(ٔ )7ذًغطٕٖ يوُٕٚس ( )0.05ضغحٔ٘ ( )14.0671فوهَ ّٛقرم فشػٛس جنوذو :
أ٘ جٌ جالخـحء غٛش يشضرـس ين ذوؼٓح جنروغ
 2-7-3هماسنة بني النوارج املضتعولة يف البحث لبيانات ناتح المطاع اخلاص
يٍ خالل ضٕفٛق ًَاحرؼ جألضؿاحِ جنواحو (جنـشٚقاس جنكالعاٛكٛس) نهرٛحَاحش جكٓاش أٌ جفؼام أًَإرؼ ذُٓٛاح ْإ
إًَٔرؼ جألضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ٙأيح ذحنُغرس نًُاحرؼ ذإكظ ؾُكُاض (جنـشٚقاس جنكذٚػاس) نهطُراإ فقاذ جكٓاش جألًَإرؼ
) ARIMA(1,2,1جالفؼهٛس نوًهٛس جنطُرإ ٔيٍ خالل جنًقحسَس ذ ٍٛجألعهٕذ ٍٛذحالهطًاحد ههاٗ قًٛاس يواحٛٚش دقاس
جنطُرإ ( )MSD ,MAD ,MAPEنهرٛحَحش َالقق أٌ أعهٕخ ذٕكظ – ؾُكُض ْٕ أفؼام أعاهٕخ نهطُراإ ذكؿاى
جنُاحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًااحن ٙجنوشجقاا ٙنهقـااحم جنخااحص ٔرنا ألٌ قًٛااس يواحٛٚش دقااس جنطُرااإ نااّ أقاام  ,كًااح ْاإ يٕػااف
ذحنؿذٔل ( )13جنطحن:ٙ
ؾذٔل ( )13قٛى ) (MSD,MAD,MAPEإلًَٕرؾ ٙجالضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ARIMA(1,2,1) ٔ ٙنُحضؽ
جنقـحم جنخحص
Model
MAPE
MAD
MSD
جالضؿحِ جنوحو جنطشذٛوٙ
6.89233
0.75583
0.87152
)ARIMA(1,2,1
1.5543
0.20414
0.11616
جألًَٕرؼ جألفؼم
يٍ جنؿاذٔل سقاى (َ )13القاق أٌ قًٛاس يواحٛٚش دقاس جنطُراإ ( )MSD( , )MAD( , )MAPEألًَإرؼ
ذٕكظ ؾُكُض ) ARIMA(1,2,1أقم يٍ إًَٔرؼ جإلضؿحِ جنوحو جنطشذٛؤ , ٙذحنطاحن ٙفاأٌ أًَإرؼ ذإكظ-ؾُكُاض
ٚوطرش أكػش يالتًس ٔكفحءز يٍ جألًَٕرؼ جنطشذٛو ٙنزج ٚطى ئهط ًاحد جنطُراإجش جنًطكظام ههٓٛاح ياٍ أًَإرؼ ذإكظ-
ؾُكُض ٔكًاح يٕػاكس فا ٙؾاذٔل (ٔ , )14جنشاكم سقاى )ٚ (10را ٍٛجنغهغاهس جنضيُٛاس نهقاٛى جنًطُراأ ذٓاح نهًاذز ياٍ
). (2025-2016
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ؾذٔل ( )14جنقٛى جنًطُرأ ذٓح ٔ قذٔد جنػقس نٓح نهُحضؽ جنًكه ٙجإلقًحن ٙنهقـحم جنخحص نهًذز ()2025-2016
(يه ٌٕٛدُٚحس)
95% interval
year
Prediction GDP
Lower
Upper
2016
98700443.7
51593177.4
188819105.3
2017
109463311.9
32674319.8
366753309.9
2018
124547783.1
22144506.3
700496550.9
2019
143436071.6
15966446.7
1288571400.3
2020
165900704.2
12109490.0
2272849119.1
2021
191864509.3
9556193.2
3852545748.1
2022
221337667.4
7776368.4
6299272578.8
2023
254268155.9
6479798.7
9978513816.5
2024
290699312.3
5498577.6
15370255228.7
2025
330560415.2
4731250.0
23095416156.5
جنشكم (ٕٚ )10ػف قٛى َحضؽ جنقـحم جنخحص ذوذ جنطُرأ ذٓح ذاعطخذجو إًَٔرؼ ذٕكظ ؾُكُض ٔنًذز هشش عُٕجش
l_v1
forecast
95 percent interval
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َالقق يٍ جنشكم أهالِ جنقٛى جنطُرإٚس نكؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق ٙنهقـاحم جنخاحص ٚشآذ قحناس
ضضجٚذ ف ٙجنًُٕ يان ياشٔس جناضيٍ ْٔازج ٚوإد نكحناس جنطشجؾان جناز٘ ٚشآذِ جنقـاحم جنواحو فاَ ٙغارس يغاحًْطّ فاٙ
ضكٕ ٍٚجنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙف ٙكم ضشجؾن أعوحس جنُفؾ جنوحنًٛس ٔأضؿحِ جنذٔنس َكٕ جنقـحم جنخحص .
 8-3لين الناتح احمللي اإلمجصايل العشالصي املتنبصه بيصا للوصذ (ً )2025 – 2016األىويصة النضصبية

للمطاعني (العام ًاخلاص)
يٍ خالل ئؾشجء جنطُرإجش ذأعطخذجو جعهٕخ ًَحرؼ ذٕكظ ؾُكُض نقاٛى جنُاحضؽ جنًكها ٙجإلؾًاحن ٙنهقـاحهٍٛ
جنواااحو ٔجنخاااحص ٔٔفاااق جألًَااإرؾ ARIMA(1,2,1) , ARIMA(0,2,1) ٍٛههاااٗ جنطااإجنٔ ,ٙجنطااا ٙأكٓاااشش
ضفٕقٓح ههٗ جنـشٚقس جنكالعٛكٛس ف ٙجنطُرإ يٍ خاالل يواحٛٚش دقاس جنطُراإ  ,فقاذ ضاى ؾًان جنقاٛى جنًطُراأ ذٓاح نًوشفاس
قؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق ٙنهفطشز جنًطُرأ ذٓح ٔيوشفس جألًْٛس جنُغرٛس نكام قـاحم نهفطاشز جنقحدياس ٔكًاح
يٕػف ف ٙجنؿذٔل(.)15
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ؾذٔل ( )15قؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق( ٙيه ٌٕٛدُٚحس) ٔجألًْٛس جنُغرٛس نهقـحه ٍٛجنوحو ٔجنخحص
( )%نهًذز ()2025 – 2016
جألًْٛس جنُغرٛس نهقـحم
جألًْٛس جنُغرٛس نهقـحم
جنغُس
جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجقٙ
جنوحو
جنخحص
2016
52.4
47.6
207530706.0
2017
211781703.9
48.3
51.7
2018
220907615.8
43.6
56.4
2019
234320569.1
38.8
61.2
2020
251766833.0
34.1
65.9
2021
273111147.3
29.7
70.3
2022
298344137.2
25.8
74.2
2023
327365310.6
22.3
77.7
2024
360203669.4
19.3
80.7
2025
396747770.8
16.7
83.3
ٚالقاق ياٍ ؾااذٔل ( )15جألًْٛاس جنُغارٛس نهقـحهااحش جنًغاحًْس فاا ٙضكإ ٍٚجنُاحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًاحن ٙذااأٌ
ُْحن أسضفحم يهكٕف ف ٙجنُغرس جنًثٕٚس نهقـحم جنخحص قٛاع ئسضفواص فا ٙجنفطاشز جنطُرإٚاس ياٍ ( )47.6%عاُس
 2016جنٗ ) (83.3%عُس ْٔ 2025زج يإشش ؾٛذ ٚطالتى يان ضٕؾاّ جنذٔناس ذضٚاحدز فحههٛاس جنقـاحم جنخاحص فاٙ
ضكاإ ٍٚجنُااحضؽ جنًكهاا ٙجإلؾًااحن ٙيااٍ خااالل جألعااطػًحسجش جنًطوااذدز فاا ٙيخطهااف جنقـحهااحش جإلقطظااحدٚس ٚ .قحذهااّ
ئَخفحع فَ ٙغرس يغحًْس جنقـحم جنوحو قٛع ئَخفغ ياٍ ) (52.4%عاُس  2016ئناٗ ) (16.7%عاُس 2025
ٔرن ٚوٕد ئنٗ عرر ٍٛجألٔل ْٕ ئَخفحع أعوحس جنُفؾ ف ٙجنغإُجش ٔ 2014طاوٕدجً ئناٗ َظاف أٔ أقام ياٍ رنا
هًح كحَص هه ّٛفا ٙجنغإُجش جنغاحذقس أياح جنغارد جنػاحَ ٙفٓإ ٚاطالتى يان ضٕؾٓاحش جنذٔناس ذحنطقهٛام ياٍ يغاحًْس
جنقـحم جنوحو ههٗ قغحخ ضًُٛس جنقـحم جنخحص.

 1-4االصتنتاخات

يٍ خالل جنؿحَد جنطـرٛق ٙنطكهٛم جنغالعم جنضيُٛس ذاعطخذجو جالعهٕخ جنكالعٛكٔ ٙجعهٕخ ذٕكظ – ؾُكُض ضى
جنطٕطم جنٗ هذد يٍ جنُطحتؽ ٔكحَص ْزِ جنُطحتؽ كحٜض: ٙ
ٔؾٕد ئضؿحِ هحو يٕؾد ف ٙذٛحَحش جنغهغهس جنضيُٛس نُحضؽ جنقـحم جنوحو ٔ ,ذوذ ضٕفٛق ًَحرؼ جإلضؿحِ جنوحو
جنًخطهفس (جنخـ ,ٙجنطشذٛو ,ٙجألعٔ )ٙؾذ أٌ ئًَٕرؼ جألضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ْٕ ٙأفؼم ئًَٕرؼ يالتى نرٛحَحش
جنغهغهس جنضيُٛس قغد جنًوحٛٚش نًطٕعؾ يـهق جنخـأ جنُغرٔ )MAPE( ٙيطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًـهقس
(ٔ )MADيطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًشذوس (ٚٔ . )MSDأخز جنظٛغس نهٕغحسٚطى جنـرٛو: ٙ
Yt = 6.374 + 0.5771×t - 0.00579×t2
أٌ جنغهغهس جنضيُٛس نُحضؽ جنقـحم جنوحو كحَص غٛش يغطقشز قٕل جنطرحٔ ٍٚكزن غٛش يغطقشز قٕل جنًطٕعؾ
نزن فقذ أخز جنهٕغحسضى جنـرٛو ٙنهغهغهس جنضيُٛس ٔأخز جنفشم جالٔل غى جنػحَ ٙنطكقٛق جالعطقشجسٚس قٕل جنطرحٍٚ
ٔجنًط ٕعؾ ٔضى جنطأكذ يٍ ضكقٛق جالعطقشجسٚس ذأؾشجء أخطرحس دك ٙفٕنش جنًٕعن نهغهغهس جنضيُٛس ٔكحَص َطحتؽ
قًٛس (  )p-valueنطخطرحس ٔذؿًٛن جنظٛو ْ ٙأقم يٍ (ْٔ )0.05زج ٚذل ذأٌ جنغهغهس أطركص يغطقشز.
كٓش ذأٌ ئًَٕرؼ ) ARIMA (0, 2, 1أفؼم ئًَٕرؼ يٍ ذًَ ٍٛحرؼ ذٕكظ -ؾُكُض نرٛحَحش َحضؽ جنقـحم
ألخطٛحس أفؼم إًَٔرؼٔ .جنط ٙأهـص قٛى ْزج
جنوحو ذحالهطًحد ههٗ يوحٛٚش جنًفحػهس
جألًَٕرؼ أقم جنقٛى نهًوحٛٚش جنػالغس يٍ ذ ٍٛؾًٛن جنًُحرؼ جنًذسٔعس .
جألًَٕرؼ ) ARIMA(0,2,1نرٛحَحش َحضؽ جنقـحم جنوحو كحٌ يوُٕٚحً قغد جخطرحس جنرٕجق( ٙأخطرحس قذٔد
جنػقس نهرٕجقٔ )ٙجخطرحس 'ٔ Ljung-Box Qجنط ٙضٕػف ذأٌ جالخـحء هشٕجتٛس .
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يٍ خالل جنًقحسَس ٔقغد يوحٛٚش جنًفحػهس ( )MSD,MAD,MAPEذ ٍٛئًَٕرؼ جألضؿحِ جنوحو
جنطشذٛو( ٙجنـشٚقس جنكالعٛكٛس) ٔئًَٕرؼ ذٕكظ -ؾُكُض ) ARIMA(0,2,1نُحضؽ جنقـحم جنوحو ضر ٍٛأٌ
ئًَٕرؼ ذٕكظ -ؾُكُض ) ARIMA (0,2,1كحٌ جألفؼم إليطالكّ أقم قٛى نٓزِ جنًوحٛٚش إلعطخذجيّ ف ٙهًهٛس
جنطُرإ .
جكٓشش جنطُرإجش ذقٛى جنُحضؽ جنًكه ٙنهقـحم جنوحو نهفطشز ()2025-2016و ذاعطخذجو ئًَٕرؼ ذٕكظ-
ؾُكُض ) ARIMA(0,2,1كًح ٚلٓش ف ٙؾذٔل ( )7ذأٌ ُْح ضشجؾن فْ ًَٕ ٙزج جنقـحم .
ٔؾٕد ئضؿحِ هحو يٕؾد ف ٙذٛحَحش جنغهغهس جنضيُٛس نُحضؽ جنقـحم جنخحص ٔ ,ذوذ ضٕفٛق ًَحرؼ جإلضؿحِ
جنوحو جنًخطهفس (جنخـ ,ٙجنطشذٛو ,ٙجألعٔ )ٙؾذ أٌ ئًَٕرؼ جألضؿحِ جنوحو جنطشذٛو ْٕ ٙأفؼم ئًَٕرؼ يالتى
نرٛحَحش جنغهغهس جنضيُٛس قغد جنًوحٛٚش نًطٕعؾ يـهق جنخـأ جنُغرٔ )MAPE( ٙيطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًـهقس
(ٔ )MADيطٕعؾ جإلَكشجفحش جنًشذوس (ٚٔ .)MSDأخز جنظٛغس نهٕغحسٚطى جنـرٛو: ٙ
Yt = 5.949 + 0.5307×t - 0.00464×t²
أٌ جنغهغهس جنضيُٛس نُحضؽ جنقـحم جنخحص كحَص غٛش يغطقشز قٕل جنطرحٔ ٍٚكزن غٛش يغطقشز قٕل
جنًطٕعؾ نزن فقذ أخز جنهٕغحسضى جنـرٛو ٙنهغهغهس جنضيُٛس ٔأخز جنفشم جالٔل غى جنػحَ ٙنطكقٛق جالعطقشجسٚس
قٕل جنطرحٔ ٍٚجنًطٕعؾ ٔضى جنطأكذ يٍ ضكقٛق جالعطقشجسٚس ذأؾشجء أخطرحس دك ٙفٕنش جنًٕعن نهغهغهس جنضيُٛس
ٔكحَص َطحتؽ قًٛس (  )p-valueنطخطرحس ٔذؿًٛن جنظٛو ْ ٙأقم يٍ (ْٔ )0.05زج ٚذل ذأٌ جنغهغهس أطركص
يغطقشز.
كٓش ذأٌ ئًَٕرؼ ) ARIMA (1, 2, 1أفؼم ئًَٕرؼ يٍ ذًَ ٍٛحرؼ ذٕكظ -ؾُكُض نرٛحَحش َحضؽ جنقـحم
ألخطٛحس أفؼم إًَٔرؼٔ .جنط ٙأهـص قٛى ْزج
جنخحص ذحالهطًحد ههٗ يوحٛٚش جنًفحػهس
جألًَٕرؼ أقم جنقٛى نهًوحٚش جنػالغس يٍ ذ ٍٛؾًٛن جنًُحرؼ جنًذسٔعس .
جألًَٕرؼ ) ARIMA(1,2,1نرٛحَحش َحضؽ جنقـحم جنخحص كحٌ يوُٕٚحً قغد جخطرحس جنرٕجق( ٙأخطرحس
قذٔد جنػقس نهرٕجقٔ )ٙجخطرحس ٔ 'Ljung-Box Qجنط ٙضٕػف ذأٌ جالخـحء هشٕجتٛس .
يٍ خالل جنًقحسَس ٔقغد يوحٛٚش جنًفحػهس ( )MSD,MAD,MAPEذ ٍٛئًَٕرؼ جألضؿحِ جنوحو
جنطشذٛو( ٙجنـشٚقس جنكالعٛكٛس) ٔئًَٕرؼ ذٕكظ -ؾُكُض ) ARIMA(1,2,1نُحضؽ جنقـحم جنخحص ضر ٍٛأٌ
ئًَٕرؼ ذٕكظ -ؾُكُض ) ARIMA(1,2,1كحٌ جألفؼم إليطالكّ أقم قٛى نٓزِ جنًوحٛٚش إلعطخذجيّ ف ٙهًهٛس جنطُرإ .

جكٓشش جنطُرإجش ذقٛى جنُحضؽ جنًكه ٙنهقـحم جنخحص نهفطشز ()2025-2016و ذاعطخذجو ئًَٕرؼ ذٕكظ-
ؾُكُض ) ARIMA(1,2,1كًح ٚلٓش ف ٙؾذٔل ( )14ذأٌ ُْح ضضجٚذ فْ ًَٕ ٙزج جنقـحم .
جكٓشش جنُطحتؽ جنط ٙضى جنطٕطم نٓح ٔجنًٕػكس ف ٙجنؿذٔل ) )15ذأٌ ُْح أسضفحم ف ٙقؿى جنُحضؽ
جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق ٙنهفطشز جنطُرإٚس ()2025-2016و يٍ ) (207530706.0يه ٌٕٛدُٚحس نغُس 2016
قٛع شكم جنقـحم جنوحو ( )52.4%يُٓح فًٛح كحَص َغرس جنقـحم جنخحص يُٓح ( )47.6%ئنٗ
) (396747770.8نغُس  2025قٛع شكم جنقـحم جنوحو ( )16.7%يُٓح فًٛح كحَص َغرس جنقـحم جنخحص يُٓح
(ْٔ , ) 83.3%زج ٚشٛش ئنٗ أسضفحم َغرس جنقـحم جنخحص ههٗ قغحخ جنقـحم جنوحو ف ٙضكٕ ٍٚقؿى جنُحضؽ
جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق. ٙ
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 2-4التٌطيات

 -1جعطوًحل ؿشجتق جخشٖ نهغالعم جنضيُٛس ف ٙيؿحل جنطُرإ ٔجنًقحسَس ين جنـشجتق جنًغطخذيس ف ٙجنركع.
َٕ -2ط ٙجالعطفحدز يٍ َطحتؽ ْزج جنركع يٍ جنؿٓحش رجش جنوالقس الهطًحدِ جالعهٕخ جنوهًٔ ٙخظٕطح فًٛح
ٚطوهق ذحنطُرإ نهًغحهذز فٔ ٙػن جنخـؾ ٔسعى جنغٛحعحش ٔئضخحر جنقشجسجش جنًُحعرس .
ًٚ -3كٍ جؾشجء دسجعحش يغطقرهٛس ضطؼًٍ جعطخذجو ًَحرؼ جنغالعم جنضيُٛس نهطُرإ ذكؿى جنُحضؽ جنًكه ٙجإلؾًحنٙ
جنوشجق ٙقغد جنًؿحيٛن ( جنغهوٛس ٔجنطٕصٚوٛس ٔجنخذيٛس ) ٔكزن قغد جألَشـس جإلقطظحدٚس (ههٗ يغطٕٖ
َ شحؽ) ٔجنط ٙنٓح أًْٛس كرٛشز نًوشفس جألَشـس جنط ٙضشٓذ ًَٕ أٔ ضشجؾن أٔ سكٕد فَ ٙغرس يغحًْطٓح ف ٙجنُحضؽ
جنًكه ٙجإلؾًحن ٙجنوشجق ٙنهفطشز جنقحديس نطٕػٛف جنشؤٖ نًطخز٘ جنقشجسجش ٔجنًكههّ ٍٛٛجإلقطظحد ٍٛٚنهُٕٓع
ذٕجقن جنطًُٛس جإلقطظحدٚس نهرهذ.
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ذٕكظ –ؾُكُض"  ,ذكع دذهٕو هحن ٙف ٙجإلقظحء جنطـرٛق ,ٙؾحيوس ذغذجد.
 -13كحكى ,أ.د .أيٕس٘ ْحد٘ ٔ يغهى ,ذحعى شهٛرس ()2002و "جنقٛحط جإلقطظحد٘ جنًطقذو جنُلشٚس ٔجنطـرٛاق",
جنًكطرس جنٕؿُٛس.
 -14يحؾذ ْٛ ,ػى قغٌٕ ()2012و "ئعطخذجو أعحنٛد جنغالعم جنضيُٛس نًوحنؿس جإلخطالفحش جنًٕعًٛس ف ٙجناشقى
جنقٛحع ٙنغوش جنًغطٓه " ,سعحنس يحؾغطٛش ف ٙجإلقظحء ,ؾحيوس ذغذجد.
 -15يؿٛاذ  ,هًااش فطاحـ ()2017و "جعااطوًحل جنغالعام جنضيُٛااس فا ٙجنطُرااإ ذحناذخم جنقاإي ٙفا ٙجنوااشجم ذذسجعااس
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Comparison of the statistical methods used to Forecast the size of the Iraqi
GDP for the two sectors (public and private) for the period (2025-2016)
Abstract
Gross domestic product (GDP) is an important measure of the size of the
economy's production. Economists use this term to determine the extent of
decline and growth in the economies of countries. It is also used to determine the
order of countries and compare them to each other. The research aims at
describing and analyzing the GDP during the period from 1980 to 2015 and for
the public and private sectors and then forecasting GDP in subsequent years
until 2025. To achieve this goal, two methods were used: linear and nonlinear
regression. The second method in the time series analysis of the Box-Jenkins
models and the using of statistical package (Minitab17), (GRETLW32)) to
extract the results, and then comparing the two methods, The ARIMA model
was superior to the first model of the (Quadratic Trend) model. The best model
for forecasting the GDP of the public sector was ARIMA (0,2,1). Prediction
values were decreasing over time, A model to predict the GDP value of The
private sector is the ARIMA (1,2,1) and the forecast values were in the case of a
rise in general and the size of the Iraqi GDP (general and private) at current
prices will rise in the future. The study recommended interesting
statistics and those planning circles, of the time series analysis in the study of the
GDP in order to develop it and the application of time-series in a more
comprehensive GDP sector to get more accurate results of studies.

Key words : )Gross Domestic Product ( GDP ) , Linear and nonlinear general
trend models , Box-Jenkins models (
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