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االقتراد الميبي لمفترة  في التشبؤ بالتزخم االقترادي في ARIMA  استخدام نساذج
(2025-2016) 

 

ABSTRACT 
 

Inflation has become one of the biggest problems that pose a major impediment to the 
economic development of the Libyan economy, and so because it causes serious damage 
to the economic and social structure this article aimed to build a model capable of to 
predict economic inflation in the economy of Libyan . and to keep track of its behavior in 
the future in order to reduce its height and its negative impact on the economy، for that  
purpose. The data was analyzed using Autoregressive Integrated Moving Average models 
of ( ARIMA).  The Box-Jenkins methodology was adopted، which combines the 
Autoregressive  (AR)  and the moving average(MA) methods، which is highly accurate in 
time series analysis. A practical  has been applied to the consumer price index (CPI) as an 
indicator of inflation in the Libyan economy for 41 years from 1975 to 2015 and using  
the Statistical Package (STATA and EVIEWS ).  The appropriate model Was diagnosed. 
It  shows  that the ARIMA (1،1،1) model achieves a higher predictive capacity than 
ARIMA (1،1،0) according to predictive results accuracy tests and that there is an 
increasing trend of inflation in the period  it was  forecast. 

 

Keywords: Inflation، ACF، PACF، ARIMA، Forecasting 
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 :السقدمة
وخاصة في الفترة  في ليبيا، السدتؾى العام لألسعار في كبير ارتفاعا  2015-1975لفترة السستدة بيؽ عامي ا شهدت
بحيد  ، عمد  اقاترداو الميبدي نغرا لسا يسر به بمددنا مدؽ عدروق ااترداوية وسياسدية سديتة لبدرت سدمبا  ، وذلػ األخيرة
 يهدو السديرة التشسؾية لهدددذا اقاتراو ويدتشزق مؾاروها اقاتراوية. ا  كبير  ا  عائقلصبح 

كبددر العؾامددت التددي كدداا لهددا لبددر سددمبي مباشددرة عمدد  اقاتردداو لكدداا ارتفددام السدددتؾى العددام ألسددعار السدددتهم يؽ مددؽ 
هددذا الستريددر وذلددػ بدراسددته  كدداا قبددد مددؽ تتبدد  سددمؾ  اعدده وتددهبيرس الدددمبي عمدد  اقاتردداوولمحددد مددؽ ارتف ،السحمددي

 ARIMAمددددددؽ خددددددما اسددددددتخدام نسدددددداذج  2016-1975وتحميددددددت البيانددددددات الدددددددشؾية لدددددده لمفتددددددرة الدشؾيدددددددددددددددددددة 

Autoregressive Integrated Moving Average   لمدمست الزمشية التي تجسد  بديؽ لسدمؾاي اقنحددار الدذاتي
تاز بداه عالية في تحميت الدمست الزمشية والتشبؤ بالتزخؼ اقاتراوي و الستؾسط الستحر  لمدمدمة الزمشية والتي تس

 لسا بعد فترة الدراسة.

 اإلشكالية:
 عم  ضؾء ما سبق سشحاوا مؽ خما هذا الؾراة اإلجابة عمي اإلشكالية  الستسثمة في التداؤا العام التالي:

هدذا التدداؤا يقؾوندا  لد  طدرح  ؟اقاترداو الميبديفدي  خؼلمتشبؤ بالتز ARIMAما مدى فعالية استخدام نساذج لريسا 
 مجسؾعة مؽ األستمة التالية:

 كيف يسكؽ تظبيق هذس الظريقة لمتشبؤ بالتزخؼ اقاتراوي في اقاتراو الميبي ؟ 
 ما مدى واة الشساذج السقدرة لمتشبؤ بالتزخؼ اقاتراوي في اقاتراو الميبي؟ 
 ؟ة تتؾافق م  بعض الدراسات الدابقةهت التؾاعات الستحرت عميها وفق هذس الظريق 

 أىسية البحث:
واضددعي الدياسددات الحكؾميددة و صددحاا القددرار ليسكددؽ  ه ذ لندد ،يعتبددر التشبددؤ مددؽ السؾاضددي  التددي ت تدددة لهسيددة كبيددرة

بشاء عم  التشبؤات الستؾاعة لمتزخؼ في وذلػ  ،هذس السذكمة ة لسعالجةممئس بشاء استراتيجياتمؽ الستعمقة بالتزخؼ 
 دؤ بهي عاهرس ما في السدتقبت.ألسالية ال سيه السدتخدمة لمتشبحدث الوذلػ باقعتساو عم  لهؼ و  ،السدتقبت

 :  اآلتيةتقؾم الدراسة عم  الفرضية الرئيدة  فرضيات البحث:
الفرضدية ويشبثدق عدؽ هدذا "، يسكؽ استخدام الشساذج اإلحرائية فدي حدداا التشبدؤات السددتقبمة لمستريدرات اقاترداوية"

 :اآلتيةالفرعية  ياتالفرض

يسكؽ اسدتخدامه لؾصدف البياندات    و  ،انحدار ذاتي مت امت ذو واه عالية ممئؼ مكانية لمحرؾا عم  نسؾذج هشا   -
 الخاصة بالتزخؼ.

-6102 مكانيدة لمحرددؾا عمد  نسدؾذج انحدددار ذاتدي يسكدؽ اسددتخدامه لمتشبدؤ الددايق بالتزددخؼ خدما الفتددرة  هشدا  -
6162.   
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 . "2016-2025"بها  هبتشالتزخؼ خما الفترة السوجؾو نسط عام بالزياوة في  -

 أىداف الدراسة:
باإلضدافة  لد  جسمدة البحد ، وذلدػ تدع  هذس الؾراة  ل  اإلجابة عم  التداؤقت الؾاروة بردفة لساسدية فدي  شدكالية 

 :تتسثت في اآلتيمؽ األهداق 

 وصف الدمست الزمشية.و لمتشبؤ  ARIMAوراسة جؾوة التشبؤ وفق طريقة  -
 بشاء نسؾذج لمتشبؤ بالتزخؼ في اقاتراو الميبي. -

 جعت هذا البح  كخظؾة لول  لمباحثيؽ في هذا السجاا.   -

 في مجاا األسالية العمسية لمتشبؤ اقاتراوي. ةسعرفالتشسية   -

 في التشبؤ. األووات العمسية الحديثةاستخدام ضرورة عم   العامة والخاصة institutionsالسؤسدات  ح   -

 ومة في وراسة بعض القزايا اقاتراوية.لمستخؤ التنبتحدي  لسالية الة محاو -

 ولتحقيق لهداق البح  تؼ تقديسه  ل  اإلطار الشغري والجانة التظبيقي. 

 طار الشظري:أوال: اإل

  Literature Review الدراسات الدابقة: 1-

 امديم   ا   ق لا عددو ،الرغؼ مدؽ وجدؾو العديدد مدؽ الدراسدات التدي تشاولدم التزدخؼ اقاترداوي مدؽ ندؾاحي مختمفدة عم 
وذلػ باستخدام األسالية القياسية الحديثدة وخاصدة فدي الدراسدات  ،تشاولم هذا السؾضؾم بذكت تظبيقيمؽ الدراسات 

 جانة في العالؼ مشها:الستعمقة بالتشبؤ في اقاتراو الميبي  ق لا هشا  العديد مؽ الدراسات التي تشاولم هذا ال

سددبيت وفددي  ،كيفيددة تددهبير تؾاعددات اتجدداس التزددخؼ فددي السدددتقبت فددي مشظقددة اليددؾرو Buelanc 2012))بحثددم وراسددة 
وتددؼ الحرددؾا عمدد  بمبددة نسدداذج مختمفددة لمنحدددار الددذاتي وتددؼ اسددتخدام  ARIMAتحقددق ذلددػ تددؼ اسددتخدام مشهجيدده 
وتؾصددمم الدراسددة  لدد  لا  ،األفزددت لمتشبددؤات السدددتقبمة لمتزددخؼ الشسددؾذجووراسددة  معددايير السفاضددمة بيشهسددا واختيددار

سددمبية مددا لددؼ يقابددت بدياسددات ااتردداوية تجدداس ذلددػ  تددداعياتهشددا  اتجدداس متزايددد لمتزددخؼ وهددذا التددهبير سددؾق يكددؾا لدده 
 عم  مشظقة اليؾرو.

 لي تحديدد الخظدؾات العسميدة التدي يجدة اتخاوهدا قسدتخدام الدمسدت  Salam et. al (2007) هدفم وراسة كت مؽ
متشبدددؤ تؾصدددمم هدددذس الدراسدددة  لدددي وضددد   طدددار ل ،فدددي الباكددددتاا ARIMAالزمشيدددة الست اممدددة والستسثمدددة فدددي نسددداذج 

سدددى القرددير حيدد  بيشددم الوذلددػ اسددتشاوا   لددي اسددتخدام عيشددة مددؽ التزددخؼ الذددهري عمدد   ،باسددتخدام تمددػ السشهجيددة
 التشبؤات لا هشا  ببات في معدقت التزخؼ في السدى القرير.

نسداذج اياسدية بدديظة ونسداذج اياسدية لكثدر تعقيددا  وذلدػ فدي وراسدة  Aminu & Anas (2016)اسدتخدم كدت مدؽ 
تؾصدمم هدذس الدراسدة  لد  لا اسدتخدام التشبدؤ لمشسداذج القياسدية البدديظة غيدر كافيدة  ،لمتزخؼ اقاتراوي في نيجيريا

عقيددا  والستسثمدة ولا هشدا  تفدؾم مشهجدي لمشسداذج القياسدية األكثدر ت ،لدراسة التؾاعات السدتقبمية بالتزخؼ بذدكت وايدق
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مدؽ لا هشدا  اتجداس    الدراسدات الددابقة لهدذس الدراسدةحي  تؼ الحردؾا عمد  نتدائت متؾافقدة مد ARIMAفي نساذج 
 متزايد لمتزخؼ في السدتقبت في اقاتراو الشيجيري.

الذددبكات العرددبية اقجتساعيددة ومشهجيددة  شهتمدد ، وهسددامشهجدديؽ لمتشبددؤ Nazif Çatik (2013)اسددتخدمم وراسددة 
بددؼ مقارنددة واددة  ،عمدد  متريددر يحدداوي وهددؾ التزددخؼ اقاتردداوي لتركيددا ARIMAاقنحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار الددذاتي الست امددت 

اوي فدي مدؽ السشهجديؽ يذدير  لد  لا التزدخؼ اقاترد حي  تؾصمم الدراسة  ل  لا كدم   ،التشبؤ باستخدام السشهجييؽ
تدؾفر  ARIMAحيد  لببتدم لا نسداذج  ،تجاس نحؾ الزياوة والشقراا فدي الفتدرة الستشبده بهداتركيا متفاوت مؽ حي  اإل

لفزت خظؾات لمتشبؤ  ق لا نسداذج الذدبكات العردبية اقجتساعيدة لهدا اددرة لكثدر عمد  تتبد  اقتجداس ال امدت لمتزدخؼ 
 في السدى الظؾيت.

مجسؾعددة مددؽ السشدداهت السدددتخدمة لمتشبددؤ وذلددػ بهدددق الؾصددؾا  لدد  السشدداهت التددي  Aminu (2016) حممددم وراسددة
حيدد  تؾصددمم  ،واء وادددرة لمتشبددؤيوالددذي يعظدد  فددي نفددس الؾاددم لفزددت  ،تعظدد  لوندد  حددد مسكددؽ مددؽ لخظدداء التشبددؤ

واء يتعظدد   وخظؾاتهدا ARIMAسددشة  لد  لا نسدداذج  25الدراسدة وااسدتخدام الددراؼ القياسدي ألسددعار لمسددتهمػ لفتدرة 
 عالي ولخظاء تشبؤ لات مقارنة بشساذج التشبؤ األخرى.

 لدد  تحديددد لفزددت نسددؾذج لمتشبددؤ بالتزددخؼ اقاتردداوي فددي بددشرمويش وذلددػ وفقددا   Faisal (2012) هدددفم وراسددة
قشيددات اإلحرددائية وااسددتخدام الت ،باسددتخدام بيانددات سددشؾية عددؽ الددراؼ القياسددي ألسددعار السدددتهمػ ARIMAلسشهجيددة 
نعي الدياسدات اقاترداوية فدي السددى الظؾيدت مدؽ وضد  اؼ ااتراح نسؾذج انحدار ذاتي مت امت ادد يفيدد صدتالقياسية 

 خذ في الزياوة في السدى الظؾيت.التزخؼ اآل يسكؽ مؽ خملها احتؾاء استراتيجيات

فدي التشبدؤ اقاترداوي فدي  ARIMA الدي اسدتخدام نسداذج Alnaa & Ahiakpor (2011) هددفم وراسدة كدت مدؽ
اقاتردداو الردداني حتدد  يددتسكؽ لصددحاا القددرار الدياسددي واقاتردداوي فددي غانددا مددؽ وضدد  الدياسددات واقسددتراتيجيات 

 ARIMAحيد  تدؼ الحردؾا عمد  مجسؾعدة مدؽ الشسداذج السختمفدة لدد   ،السشاسبة وفقا لمتؾاعدات السددتقبمية بالتزدخؼ
الذي كداا  ،لذلػ الخظها  لات مقدار  (6.1.6)هذس الشساذج تبيؽ لا الشسؾذج  ق لنه بعد احتداا متؾسط األخظاء عشد 

لكثددر الشسدداذج واددة وادددرة عمدد  التشبددؤ بالتزددخؼ اقاتردداوي فددي غانددا والددذي  تددالي كدداا هددذا الشسددؾذجالوا 115453.0
 كاا يتجه فيها لمتزايد. 

 أثاره: ،أنهاعو ،ملتضخمفيهم ا  2-
 مفيهم التزخم: 2-1

  الميبديوادالرغؼ مدؽ لا اقاترداو  ،مدؽ السؾضدؾعات اقاترداوية التدي نالدم اهتسدام كثيدر مدؽ البداحثيؽ يعتبر التزدخؼ
مددؽ مذددكمة التزددخؼ والتددي كانددم نتيجددة لعدددة لسددباا مشهددا الغددروق الدياسددية يعددان   كريدرس مددؽ اقاتردداويات الشاميددة

كداا التزدخؼ  يتدهرجح  ،فتدرة التددعيشاتوالستسثمة فدي الحردار اقاترداوي الدذي فدر  عمد  اقاترداو الميبدي خدما 
 ،سا شهدس اقاتراو مؽ حالة عددم اقسدتقرار الدياسدي واقاترداوينغرا  لو  2011بيؽ اقرتفام واقنخفا  حت  عام

فمقد اتجه التزخؼ  ل  اقرتفدام ال بيدر بذدكت غيدر متؾاد ،  بحيد  لصدبح تحدديا كبيدرا لردانعي القدرار فدي اقاترداو 



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyy     ur    

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣādiyy   Journal - Volume 4. Issue 8. June 2018.                                (6)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

باإلضدددافة  لددد  تذدددؾيه ادددرارات اقسدددتثسار واقوخدددار  ،رتفاعددده  لددد  ضدددعف الثقدددة بالعسمدددة السحميدددةلوى ا، وادددد السحمددد 
 واإلنتاج، وتباطؤ الشسؾ اقاتراوي.

وة سددشة واحدددة لو لكثددر، يكددؾا عارة زمشيددة محدددوة ت ددؾا ا فتخددم لألسددعارم لعااا ولمعتزددخؼ بهندده ارتفددام ايعددرق ال
رة  اهذا نجددد لا حدددوث  ه( ومددؽ 1988اقاتردداو بلبدددجساا،في وشددامم ا  ومحدؾسدد سددعار واضددحا  قافي  اإلرتفددام

رتفددام قذا اهلا يكدؾا فدي والثدداني  األسدعار،في رتفدام ال بيددر والسمسدؾس قا يتسثددت األوا فدي ،التزدخؼ يقتدرا بدهمريؽ
يدد  يؤخددذ  ، حلمستهما ألسددعارسددي لقياراددؼ المتعدددوة مددؽ لهسهددا ا بسقدداييسويقدداس التزددخؼ  ،لفتددرة مددؽ الددزمؽ ا  مستددد

ويدددتخدم كسؤشددر إلعهددار التزددخؼ  ،البمدددفي ت السدددتهم ة ماولخوالسم  سددعار مجسؾعددة مددؽ اقوسددط الترجيحددي لمتا
  لمخفكددذلػ يدددتخدم ا ،وارتفددام السدددتؾى العددام ألسددعار والخدددمات اقسددتهمكية ،عمد  القددؾة الذددرائية لدددخؾا األفددراو

مدؽ لتي ييس السدتؾى العام لألسدعار المقااس  ذها تعكس تيلحالافي كم و ،ليجساقالمحمي تت الناسعار الضمني قا
 (.(Bryan& Cecchetti,1993 يقاس التزخؼ اقاتراويلها خم

 يسكؽ التسييز بيؽ مدرستيؽ رئيديتيؽ في تفدير عداهرة التزدخؼ هسدا السدرسدة ،بددددددددددددددددددددددالشغر  ل  األوبيات اقاتراوية

السدرسدة األولد  لا التزخددددددددددؼ ، حيث  رث   Monetary School.والسدرسدة الشقديدة Structural School البشيؾيدة
يشتت عاوة مؽ اقختما الذي يحدث في اقاتراو، والشاجؼ عؽ عدم التؾازا بيؽ العدر  ال مد  والظمدة ال مد  لدذلػ 

لمدا السدرسدة الثانيدة  ،خؼكسردر لمتز بر في العر  ال م  والظمة ال م فهي تركز عم  السحدوات والقيؾو التي تؤ 
فزيدداوة عددر  الشقددؾو  ،تددرى لا التزددخؼ عدداهرة نقديددة، تشددتت عددؽ عدددم التددؾازا بدديؽ عددر  الشقددؾو والظمددة عميهددافهددي 

تددؤوي  لدد  زيدداوة فددي األسددعار السحميددة واالتددالي زيدداوة السدددتؾى العددام لألسددعار وعهددؾر التزخددددددددددددددددددددددددؼ كسددا لا هشددا  
دددددددددا مددؽ لهسهددددددد اقاتردداوي األوامجسؾعددة مددؽ الشغريددات التددي تفدددر لسددباا حدددددددددددددددددددددددددددوث التزددخؼ اقاتردددددددداوي فددي 

 (Friedman,1977) ارتفام ت اليف اإلنتاج واقستددددددددددددددددديراو ،انخفا  العر  ،ؼ الظمةدددددددددددتزخ

           أنهاع التزخم وأثاره:     2-2

التزدددخؼ يعدددد و  ،لحقيقيم التضخزاحدددف و الم التضخمكبدددؾت والرط والتزدددخؼ المفالتزدددخؼ ا ،مدددؽ لهدددؼ لندددؾام التزدددخؼ
وو مقابددددت لنقاا سددددرعة تددددداوفيه وتددددزواو  ،رةكبيت قسددددعار بسعدددددقحيدددد  ترتفدددد  ا ،اخظددددر لنددددؾام التزددددخؼ رط مددددؽلمفا

تؾاجدده لتي اا وولوعشدددها تفقددد ا ،ق السددراتقسددعار اقافيه حيدد  ترتفدد   ،روضددةلمعالسم  افي كمية ر كبيانخفددا  
ص مشهدددددا لتخمافدددددي راو قفرغدددددة اوي ،ليا الؾطشيدددددة واخميدددددا وووفي عممتها م مرددددددااية التعامدددددت لتضخوم مدددددؽ النذا اه
سدددتثسارات قرات والعقاشدددراء اعم  ا مطلحيددد  يدددزواو ا ،مدددؽ اقحتفدددا  بدددالشقؾوق حتفدددا  بهصدددؾا ممسؾسدددة بدددددددددددددددددددددددددقوا
ولمتزددخؼ ابددهر متعدددوة مددؽ لهسهددا األبددر عمدد   ،البشددؾ  لو اقحتفددا  بددهمؾاا سددائمةفي يدددم قا اعويحجددؼ  ،وسددةلممما

 ((Roger,1998 وعم  مذاري  التشسية اقاتراوية ،الدخت ومعدقت الفائدة وعم  السيزاا التجاري عدالة تؾزي  

 مفيهم التشبؤ وأىسيتو وأىدافو: 3 -
 مفيهم التشبؤ: 3-1

يقرد بالتشبؤ بذكت عام بهنه تقدير السجهؾا وخاصة فيسا يتعمق بالحؾاوث السدتقبمية، لمتعدرق عمد  مددار الغداهرة  
محددت الدراسددة فددي السدددتقبت، واددذلػ يسكددؽ تعريددم التشبددؤ بهندده محاولددة عقمنيددة لتقدددير الستريددرات السدددتقبمية السحتسمددة 

 (.2005بكاعؼ، مؽ خما معرفة الستريرات الدمؾكية لتمػ الغاهرة  
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بسعش  لا التشبؤ يدرس تظؾر الغداهرة مد  الدزمؽ بؾصدفه عدامم  يغهدر حاصدت تدهبير جسيد  العؾامدت السدؤبرة فدي هدذس 
 الغاهرة والتي تترير كسَا ونؾعا عبر الزمؽ.

 اليدف من التشبؤ: 3-2

 [Xt+m m=1,2,….,n] لا الهددددق مدددؽ التشبدددؤ يبدددرز فدددي اسدددتخدامه فدددي معرفدددة القددديؼ السددددتقبمية لمدمسدددت الزمشيدددة
التنبؤ اقاتصادي يعتبدددر ، و Pual & Andrews (2009) باقعتسددداو عمددد  البياندددات السددددجمة فدددي الساضدددي

economic forecasting  وتفدددديرها والتشبدددؤ لمتريرات اقاتصادية بددداؤ ددددالتنب حيددد   ا، السهسدددة السؾضدددؾعاتمدددؽ
–Decision القرارالدياسييؽ واقاتراوييؽ ومتخدذي ليؽ ؤو دتقبت مؽ العؾامت التي تسكؽ السدبكيفية سيرها في الس

Makers  ة لمفترات القادمةددددعيجتسددداادية واقددددات اقاتصددددالسياسسدددؼ رمدددؽ (Franses,1998)،  وادددد يكدددؾا التشبدددؤ
لو طؾيت األجت ألكثر  ،لو متؾسط األجت ليذست مدة ما بيؽ سشتيؽ وخسس سشؾات ،ارير األجت ويستد حت  سشتيؽ

 وهؾ ما يدس  بالتخظيط طؾيت األجت. ،مؽ خسس سشؾات

 ،بدددهلمتعمقة رارات القافي طدددرة لمخااجة ومدددؽ بدددؼ ارتفدددام ور ،لممستقباوم معرفتشدددا عؤ مدددؽ لممحة لمتنبوتدددهتي الحاجدددة ا
جة ورفة رمعولمستقبا ويددددد مممددددح التحالساضددددي في رة اه لتحميددددت سددددير اعم  نعتسددددد فإننا طددددرة لمخااس ذلتقميا هو
 ذ.لمتخرار القالبقة في اجة ورف  رل  تؤوي  فة رلمعاس ذهو ،لمستقباوا لماضيبيؽ التشابه ا

ا ر خددمهعددؾالت بددؼ تجسيعهددا لبيانااس ذها معغددؼ أل  لوذمنية زلالسمسا ت انابيددافي ؤ لتنبويكثددر اسددتخدام لووات ا
وراسدة حالتهدا الددابقة  ول ي تتؼ عسمية التشبدؤ قبدد مدؽ تحديدد الغداهرة السدراو التشبدؤ بهدا بدؼ  ،لماضيافي رات زمشية فت

  .(1981 ،بعدناا هاشؼ وذلػ إلمكانية التقدير ومؽ تؼ  مكانية رسؼ صؾرة مدتقبمية في السدتقبت وفقا لشتائت التقدير

 ((Brockwell et. al,2002 هشا  نؾعاا مؽ لسالية وطرم التشبؤ في اقاتراو

    Qualitative Forecasting Methodsطرم التشبؤ الشؾعية -
 Quantitative Forecasting Methods  التشبؤ ال سية طرم   -

 د نؾعاا مؽ نساذج التشبؤ ال سية:ويؾج

 Econometric Models  سيةالشساذج القيا الشسهذج األول:

  Time Series Models .نساذج الدمست الزمشيةالشسهذج الثاني: 

وراسدة وتحميدت اقسدتقرارية عدؽ طريدق اسدتخدام  حي  تتظمة جسي  الدراسات التي تددتخدم الدمسدت الزمشيدة بهنؾاعهدا
  .مؽ الظرم واقختبارات اإلحرائية مجسؾعه

 :Time Series Stationary Testing الدالسل الزمشية استقراريةاختبار 

 ا تحميت اقستقرارية مؽ لهؼ الستظمبات التي يتؼ مؽ خملها تحديد رتبه الشسؾذج السحدو ويسكؽ التعدرق عمد  مدا  ذا 
 :مجسؾعه مؽ األسالية مؽ لهسها  كانم هذس الدمست مدتقرة لم ق عؽ طريق
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مدؽ خدما هدذا ويسكدؽ  ،يتؼ رسؼ الدمدمة الزمشية الخاصة بالسترير مؾض  الدراسة عم  شكت بياني التحميل البياني:
فدإذا  ،ومشهدا نددتظي  تحديدد لا هدذس الدمددمة مددتقرة لم ق ،تحديدد مدا  ذا كدددددددددداا لهدذس الدمددمة اتجداس عدام لم ق الرسؼ

 .تالي يجة  زالة هذا اقتجاسالهذا يعش  لا الدمدمة غير مدتقرة  وا كاا لها اتجاس عام فاا
 استخدام االختبارات اإلحرائية:

جددر اختبدارات  اهدومدؽ لهس ،الدمسدت الزمشيدة اسدتقرارفدي اختبدار  تدتخدمهشا  مجسؾعه مؽ اقختبارات اإلحرائية 
 :هياختبارات ، وتظبق الدراسة الحالية عدة Unit Root الؾحدة

Augmented Dickey Fuller (ADF): Kwiatkowski، Phillips Schmidt، Shin) ( KPSS)) 

(Phillips and Perron(PP))  Dickey D. and Fuller W.(1981)  

 :ADFالسهسع  اختبار ديكى فهلر
 الزمشيدة كؾا واسدتقرار الدمسدددتمدؽ لهدؼ اقختبدارات السددتخدمة واألكثدر شديؾعا قختبدار سد ADFددد اختبدار حي  يعد

)Dickey & Fuller,1981 التالية دذا اقختبار عم  السعاولدةيقدؾم ه( و )Durbin & Koopman,2012( 

(1) ∑           
 

   
 +  yt−1     = yt   

 (2)  ∑            
 

   
 +  yt−1   +  α0   = yt   

(3 ) ∑           
 

   
 +  yt−1    +  α2 t  +  α0   = yt   

 يختمددف عددؽ األوا، والشسددؾذج الثالدد  Intercept فددي احتؾائدده عمدد  حددد بابددم الشسددؾذج الثدداني يختمددف عددؽ األوا ا 
)( طدؾا الفجدؾاتولتحديدد  ،Intercept  and Trend ومتريدر اتجداس زمشدي والثداني فدي احتؾائده عمد  حدد بابدم

 Akaika information criterion AIC, Schwartz  عدداوة اسددتخدام لاددت ايسددة لسعيدداري  يددتؼ السشاسددبة

Bayesian criterion SBC ، واعدد حدداا الفدروم ( yt−1 = yt−1 – yt−2 )   والفدروم الثانيدة(  yt−2 = yt−2 – 

yt-3)  ،:حي  لا 

yt  تذير  ل  الفرم األوا لمدمدمة الزمشية. 

 yt  الزمشيدة الدمددمة اسدتقراريةتذدير  لد  الستريدر الدذي يدتؼ اختبدار، ... ),(Y ),( 322-t211   ttttt YYYYY   
 و   معمسة السترير الستباطئt حد الخظه العذؾائي.     اقتجاس الزمشي  و 

 يمي:الذي يحدة كسا   AIC لو SC لسعيار السشاسبة يتؼ عاوة استخدام لات ايسة ولتحديد طؾا الفجؾات الزمشية   

k
n

SSR
nAIC 2)( log 

 

 n :،عدو السذاهدات في العيشة SSR :،مجسؾم مراعات حدوو الخظه k: .عدو السعاممت في السعاولة 

  : كاآلتي  ADFت ؾا الفرضيات في اختبار 

H0: β = 0       Vs.  H1: β < 0 

 Null Hypothesis  = Alternative Hypothesis،  H0    = 1H  



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyy     ur    

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣādiyy   Journal - Volume 4. Issue 8. June 2018.                                (9)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

عشدد  الجدوليدة السشداعرة t ةءاادت مدؽ القيسدة السظمقدة إلحردا  دالسحددؾاة لد  tةءفدإذا كاندم القيسدة السظمقدة إلحردا
tY ر سداكؽ فدي مددتؾاس ب  ي  ا الدمددة الزمشيدةيدغ tYتدرفض فرضدية العددم القائمدة بداا  فدم معديؽ مدتؾى معشؾيدة

، Spurious Regression (Mackinnon,1996) نحددار زائدفا تحتؾي عم  جذر الؾحدة( ومعشد  هدذا لا هشدا 
ؼ نقدؾم بد First Differenceفي هدذس الحالدة نقدؾم بتحؾيمهدا  لد  سمددمه مددتقرة وذلدػ بتظبيدق مرشدح الفدروم األولد  

حت  تربح  لخرى ونعيد ال رس مرة  ،باختبار الدمدة الشاتجة فإذا لؼ ت ؽ مدتقرة نظبق مرشح الفروم األول  مرة بانية
الجدوليدة  tالسحدؾاة اكبدر مدؽ القيسدة السظمقدة إلحردائية  t ما لذا كانم القيسة السظمقة إلحرائية  ،الدمدمة مدتقرة

عدددم ومددؽ بددؼ ت ددؾا الدمدددمة الزمشيددةرفض فددر  النددنشددا إف
tY  خاليددة مددؽ جددذر الؾحدددة، وعشدئددذ ت ددؾا هددذس الدمدددمة

 واتجدداس عددام interceptدد بابتددا  لدد  السعاولددة الدددابقة حدديف ويسكددؽ لا نزدد ،I(0) لي ،مت اممددة مددؽ الدرجددة صددفر
Intercept and Trend،  غيدددر لا هددذس القددديؼ الجدوليدددة مختمفددة بحددددة السعاولدددة السدددتخدمة ومددددتؾى السعشؾيدددة

  .  Ramona,2004))السدتخدم 

 Phillips-Perron PP فميبس بيرون: اختبار 1-2-2

 يددددددفرضددددية لا الدمددددمة الزمشيددددة متؾلددددة بؾاسددددظة عسميدددة اقنحدددددار الذاتاددددام عمددد   (ADF)مدددؽ السعمددددؾم لا اختبدددار 
Autoregressive AR  اخاباربيشساPP   بواسثة  اائؼ عم  فرضدية لكثدر عسؾميدة هدي لا الدمددمة الزمشيدة متؾلددة

اددرس اختباريده   لده PPاخابوارا إلدذا فدAutoregressive Integrated Moving Average ARIMA  عمليث  
فددددإذا كانددددم القيسددددة ، Mackinnon مقارنتهددددا بالقيسددددة الحرجددددة لدددددددددو  PPة ءحيدددد  يددددتؼ حددددداا  حرددددا ،ولوملفزددددت 

  ـ(Phillips & Perron,1988) ا الدمدمة غير ساكشه والعكسفإ السحدؾاة اات مؽ القيسة الحرجة

 KPSS Kwiatkowski,Phillips,Schmidt,Shin سدددؾق نددددتخدم اختبدددار PP  ،ADFبجاندددة اقختبددداريؽ 
ففدي  ،وجددددددددددددددددؾو ارتبداط ذاتدي لمتبدايؽ حالدة يدددف ADF،  PP اقختبداريؽ يعالت بعض لوجه الزدعف فدي فاعميدة والذي

 اقختبداريؽ الددابقيؽ تردبح الشتيجدة الستحردت عميهدا لكثدر واده حيد  تعتسدد القديؼ حالة اتفام نتيجة هذا اقختبدار مد 
 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt مقدددارنددددددة مدد  اددديددددؼ LM statistic اإلحرددائية لهددذا اقختبددار عمدد  ايدددددددؼ

Shin (Phillips & Perron,1989) 

   PACF :ودالة االرتباط الجزئي  ACF االرتباط الذاتي دالة2- 
والجزئددي وعددؽ طريددق عددددددو اإلزاحددات وااترابهددا مددؽ يسكددؽ مددؽ خدددما مذدداهدة الرسددؼ البيدداني لدددالتي اقرتبدداط الددذاتي 

فددإذا لدؼ تقتددرا ايستهدا مدؽ الرددفر بعدد اإلزاحددة الثانيدة والثالثددة  التعدرق عمدد  ورجدة اسددتقرار الدمسدت الزمشيدة، الردفر
فهدذا يعشد  لا الدمددمة  %52بسعش   ذا كانم اديؼ الدمددة ضدسؽ فتدرة الثقدة  ،فاا هذا يعش  لا الدمدمة غير مدتقرة

 .خذ الفروم وإعاوة اقختبار مؽ جديد حت  تدتقر مؽ جديدلوإق فانه يتؼ  ،تقرةمد

 :Autocorrelation function (ACF) دالة االرتباط الذاتي 2-1

 بيؽ الستريرات معشاس وجؾو عماة بيؽ الستريرات الستدمدمة في الدمدمة الزمشية Correlation  ا مفهؾم اقرتباط

1- XT=x1،…. xt، لا الستريرات مرتبظة فيسا بيشها. فيقاا 
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مدؽ السذداهدات لو بديؽ t+k  Xو  X tادؾة العمادة باقرتبداط( بديؽ القديؼ السذداهدة  Pkويقديس معامدت اقرتبداط الدذاتي 
الستريددرات العذددؾائية، فددإذا كانددم التريددرات بالزيدداوة لو الشقردداا فددي لحددد الستريددرات لو بعزددها تددؤوي  لدد  زيدداوة لو 

واا هذا اقرتباط طروي  ،+(1)ولعم  ورجة له  ،فيقاا عشدئذ  ا اقرتباط مؾجةنفس اقتجاس في نقراا في اآلخر 
نقرداا  ؤوي  لد يدنقرداا لحدد الستريدرات زيداوة لو حي   ا تترير باتجاس معاكس بومؾجة، لما  ذا كانم الستريرات 

ا لو  ،عكددديلو  (1-يقدداا عشدئددذ  ا اقرتبدداط سددالة ولعمدد  ورجددة لدده بفاألخددرى، الستريددر لو الستريددرات  لو زيدداوة فددي
فدي ، و (Lütkepohl & Krätzig,2004)  اؾة هذا اقرتبداط تعتسدد عمد  ورجدة اقرتبداط الددنيا والعميدا السبيشدة لعمهدا

يؽ القيؼ الستتابعة لمدمدمة الزمشية ويقاس هذا التدهبير عدؽ طريدق معامدت ب غير العذؾائية هشا  تهبيرالدمست الزمشية 
  يسكدددؽ Pk فددداا K ( يعتسدددد عمددد  الدددزمؽ واتدددهخيرYt،Yt+kفدددإذا كددداا معامدددت اقرتبددداط الدددذاتي ب ،Pkاقرتبددداط الدددذاتي 

 (Meyler et. al,1998) الحرؾا عميه كسا يمي

P(Yt،Yt+k) = E(Yt،Yt+k) – E(Yt)E(Yt+k) /YtY t+k 

 حي  لا:

  .التبايؽ 

 وتبدايؽ µ والتدي متؾسدظها Yt  لمدمددمة الزمشيدة while Noise Model لما  ذا كاا في حالة نسؾذج التريدرات العذدؾائية


  ووالة تبايؽ مذتر K  فاا معامت اقرتباط الذاتي Pk :يسكؽ الحرؾا عميه كسا يمي 

   PkK K2Y

     Partial Autocorrelation Function (PACF):دالة االرتباط الذاتي الجزئي 2-2

 مختمفددديؽالعمادددة بددديؽ اددديؼ متتاليدددة لستريدددر مدددا خدددما فتدددرتيؽ زمشيتددديؽ  PACFتسثدددت والدددة اقرتبددداط الدددذاتي الجزئدددي 
1, tt xx،  ويرمددز لدالددة اقرتبدداط الددذاتي الجزئدديPKK  مدد  افتددرا  ببددات الفتددرات األخددرى فسعامددت اقرتبدداط الجزئددي

ويسكدددؽ  t-k،tاألخددرى التددي تقدد  بدديؽ الفتددرتيؽ. Ytاو ادديؼ دددددددددددددددديذددير  لددي اقرتبدداط بيشهسددا، مددد  استبع Yt،Yt-k  بدديؽ
  كسا يهتي: ACFمؽ معاولة اقرتباط الذاتي  PKK صياغة السعاولة الرياضية لسعامت اقرتباط الذاتي الجزئي

P11 P1 

 |            
           

|  |
           
         

|  P22 

 

 P33|
            
             
               

|   ÷|
            
             
                

| 

 مددؽ الؾسددائت السهسددة فددي (PACF) ووالددددددة اقرتبدداط الددذاتي الجزئددي (ACF) تعتبددر كددت مددؽ والتددي اقرتبدداط الددذاتي

مددا لمنحدددار بدددرعة نحددؾ  نهددا تسيددت  تذددخيص الشسددؾذج السمئددؼ وكددذلػ معرفددة مدددى اسددتقرار الدمسددت الزمشيددة حيدد  
 .h = qتشقظ  بعدو مؽ فترات اإلزاحة حي   hالرفر وم  ازوياو فترات اإلزاحة 

 :السشيجية
فددي هددذس الدراسددة سددؾق يددتؼ التركيددز عمدد  وراسددة نسدداذج الدمسددت  :Model ARIMAأوال: مفيووهم نسوواذج أريسووا 

مدؽ  هديو ، Average ARIMA Autoregressive Integrated Movingأريوواالزمشية والتي مؽ لهسها نسداذج 
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يسكددؽ الحرددؾا عمدد   ومشهددا ،عدداهرة مددادراسددة لوتعتسددد عمدد  بيانددات الساضددي والسدددتقبت  ،لهددؼ طددرم التشبددؤ ال سددي
اقعتسداو فدي  حيد  تدؼ، عمادةال ذاتعم  الستريدرات  اوتهبيره اوكيفية ترير نسط سمؾكه لهذس الغاهرةترؾر مدتقبمي 

الشسداذج اقحتساليدة  ويعتسدد هدذا األسدمؾا عمد  مجسؾعدة مدؽ، Box Jenkins modelsهدذس البحد  عمد  مشهجيدة 
بديؽ  وتعقيددا   وهد  مدؽ الظدرم السهسدة ولكثرهدا تقددما   ،التي تدتعست في تسثيت بيانات الدمدمة الخاصة بغداهرة  معيشدة

وذلػ ألنها لببتم كفاءتهدا ووادة نتائجهدا فدي  ،ااسألفزميتها في اقستع ددددام كبيرحي  حغيم باهتسدددددد ،الظرم األخرى 
باسدؼ حيد  اشدتهرت هدذس الشسداذج ، (Box.Jenkins,1970) لندؾام وحدددداقت الدمسدت الزمشيدةتظبيق لجسيد  المجاا 

وسديمه اؾيدة لحدت وتقددم هدذس السشهجيدة  ،Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA) نساذج لريسا
وذلددػ عددؽ طريددق  يجدداو الشسددؾذج  ،لهددا وهدد  تعظدد  تشبددؤات وايقددة ،الستعمقددة بالدمسددت الزمشيددة السذددكمتال ثيددر مددؽ 

 Box) وتؾزيعهدا تؾزيد  مددتقت ،وند  لألخظداءوذلػ بالحد األ ،عم  الدمست الزمشيةاألمثت مؽ بيؽ الشساذج السبشية 

& Jenkins,1976) ، الدذاتي ورجدة اقنحددار مدؽويت دؾا هدذا الشسدؾذجAuto Regressive ،  الدذي ت دؾا ورجتده
(P)  وورجدة الستؾسدظات الستحركدة(q) Moving Average الت امدت وورجدة (d) Integrated ،دددسثت الشسدؾذج و
عمد   (Gwilyn-Jenkins George Box)دؾم هدذس السشهجيدة التدي طبقهدا كدت مدؽ وتقد، ARIMA (p,d,q) العدام

 (Asterious & Hall,2015) :كاآلتي في صياغتها عم  بمبة لجزاء هددددددددي1970 الدمست الزمشية عام 

 Autoregressive Model AR(P) نسهذج االنحدار الذاتي

 والتي يجة تقديرها يتؼ صياغتها كسا يمي: αمؽ معمسات اقنحدار الذاتي   pيحتؾى هذا الشسؾذج عم  عدو يداوى 
yt = α0 + α1 yt – 1 + α2 yt – 2+………………+ αpyt – p  + et  

 حي :

: yt .ايؼ السترير السراو التشبؤ به  

: α .معمسة اقنحدار الذاتي التي يجة تقديرها  

yt – 1، yt – 2، pyt – p ، ايؼ الستريرY السبظئ خما الفترة.T  

: α0……… αP بابم..،معاممت اقنحدار الذاتي   

Y t-1   الدمدمة الزمشية الدابقة لمسذاهدات. Yt  

، لثث  عتسددد عمدد  القدديؼ الدددابقةت لدد  لا القدديؼ الحاليددة لمستريددر السددراو التشبددؤ بدده  AR(p) ويذددير نسددؾذج اقنحدددار الددذاتي

 يسكؽ صياغته كسا يمي: AR(1) فسثم اقنحدار الذاتي

 

yt = α0 + α1 yt – 1 

 Pk اا والددديشي العدددوي حيدد  خمدديط مددؽ الذددكميؽ  الهشدسددي AR(1) لمشسددؾذج ACF ويكددؾا شددكت اقرتبدداط الددذاتي
عشد التهخير     فتشعدم PACF ما  معاممت اقرتباط الذاتي الجزئيل تهخير  ل معاممت اقرتباط الذاتي ق تشعدم عشد 

 .P. (Studenmd & Henry,1991)األكبر مؽ 
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   Moving Average Model (MA) الستحركة الستهسطات نسهذج2 -

يقرد بالستؾسط الستحر  القيؼ الستتالية لمدمدمة الزمشية والتي تعست عم   لراء الفجؾات بيؽ ايؼ السذاهدات الخاصة 
بالفدددارم بددديؽ الفتدددرة الحاليدددة والستؾسدددط  ( et (حددددة ايسددده الخظدددهتحيددد  ، بدددالسترير السدددراو التشبدددؤ بددده واتجاههدددا العدددام

 الفترة الدابقة.في  ر دددددالستح
et =et-1 +…………….et-q 

بسعش  لا الستؾسط الستحر  مجسؾعه مؽ التؾليفات لألخظاء العذؾائية الدابقة فسثم فإذا كانم القيسة الحالية لمخظه 
  ذا كاا لمفترة الدابقة تهبير عم  الفترة الحاليدة الم ((q=0العذؾائي ق تعتسد عم  الفترة الدابقة فهذا يعش  لا ورجه 

 يسكؽ صياغة هذا الشسؾذج كسا يمي:و  ((q=2وإذا كاا التهبير لفترتيؽ سابقتيؽ فاا ورجة  ((q=1فاا ورجه 

yt = α + B0 α t  + B1 U t – 2+………………+ Bp U t – p  :                                                 حي  لا 

α  = بابم 

U =  الخظه العذؾائي 

B =  معاممت الستؾسط الستحر 

  :نساذج االنحدار الذاتي الستكاممة مع الستهسطات الستحركة -3
Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA 

ويربددددددددح  الخاصدة بالدمددة الزمشيدة الدداكشةd) )الست امدت عشددما يدتؼ  وخداا ورجده الفدروم  ARIMAج ذ ؾا نسؾ تي
 رتبددة لو  لدد  ورجدده dو  ،و رتبدده الستؾسددظات الستحركددةل  لدد  ورجدده q تذددير حيدد ، ARIMA (p,d,q) الشسددؾذج

 :كددددددددداآلتيكددددددددؽ صددددددددياغة الشسددددددددؾذج الست امددددددددت يسو لو رتبددددددددة اقنحدددددددددار الددددددددذاتي  تذددددددددير  لدددددددد  ورجددددددددة pالفددددددددروم و
(Oyetunj,1985): 

yt = α1 yt – 1 + α2 yt – 2 +…………+ αpyt – p  + et-B1 et-2-…..Bq et-q  

 لمدمدمة السدتقرة  بذكت عام كسا يمي:  ARIMA (p,d,q) كسا يسكؽ صياغة الشسؾذج الست امت
B)mt = pB) d =qB)t        t ~ mn(0،

 

 حي  لا:   

 p.معامت اقنحدار الذاتي

: q (B).معامت الستؾسظات الستحركة 

t     t ~ mn(0،
  التؾزي  الظبيعي ويتب  الزجة البيزاء. (White Noise) 

: معالؼ اإلزاحة . 

: عامت التفريق 1B  
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: mt الجديدة.  الدمدمة  

 t.السذاهدات العذؾائية غير السترابظة 
 Stages of Building ARIMA 1 Model: ARIMA (p,d,q) مراحل بشاء الشسهذج لمتشبؤ ثانيا:

 ((Asteriou & hall,2015 تتمخص السراحت التي تقؾم عميها هذس السشهجية في السراحت التالية:

 :Identification & Diagnostic  مرحمة الفحص والتذخيص1-  

ابدت القيدام بتقددير الشسدؾذج لمتشبدؤ فدي و  ،ARIMA ا تذخيص نساذج الدمسدت الزمشيدة مدؽ لهدؼ مراحدت بشداء نسداذج 
مؽ الرتبة  مت اممة هالن فاا ذلػ يعش  في السدتؾى  فإذا كانم البيانات مدتقددددددددددرة ،البيانات راريةاستقوراسة  نه يجةفإ
(d=0) فيتؼ معالجتها في الؾسدط بهخدذ الفدرم األوا في السدتؾى   ذا كانم البيانات غير مدتقرة الم (d=1)،  إذا لدؼ و

فددديسكؽ لا يكدددؾا عدددؽ طريدددق ممحغددده الذدددكت  q،pلمدددا تحديدددد رتبددده كدددت مدددؽ  ،(d=2)تددددتقر نهخدددذ الفدددرم الثددداني 
 يةفدإذا حردت تشدازا فدي اقرتباطدات الذاتيدة بردؾرس هشدسد ،اقنتذاري لدالتي اقرتباط الذاتي واقرتباط الذاتي الجزئي

ات الذاتيدة مدؽ خدما اقرتباطد Pتتحددو ورجتده  AR ل  الردفر فداا هدذا وليدت عمد  وجدؾو نسدؾذج اقنحددار الدذاتي  
ازا برددؾرس هشدسدديه  لدد  تشددنددم اقرتباطددات الذاتيددة الجزئيددة ت ذا كا المدد ،الجزئيددة والتددي تختمددف معشؾيددا عددؽ  الرددفر

مدددؽ خدددما اقرتباطدددات الذاتيدددة ذات الدقلدددة  q حيددد  تتحددددو ورجتددده لو رتبتددده MAالردددفر فهدددذا يددددا عمددد  نسدددؾذج 
ا هدددذا الشسدددؾذج هدددؾ نسدددؾذج لس هشدسدددية فددداا هدددذا يعشددد  لردددفر بردددؾر مدددا  ذا كددداا كمهسدددا يهدددبط  لددد  ال ،اإلحردددائية
ARIMA. 

 :Estimation مرحمة التقدير2- 

نسدؾذج مكدؾا مدؽ  وهدؾ ،ARIMAورجات الرتدة الخاصدة بشسدؾذج  عم  باقعتساو وذلػ السمئؼ الشسؾذج يتؼ تقدير 
ق عمدد  الشسددؾذج السددراو التعددر شسؾذج الست امددت فبعددد مرحمدده وهددؾ مددا يدددس  بددال p،d،qخمدديط مددؽ الرتددة والستسثددت فددي 

لو ،  Ordinary Least Squares OLS الخظيدة تقدديرس يدتؼ تقددير هدذا الشسدؾذج  مدا بظريقدة السراعدات الردررى 
 .Maximum Likelihood Method MLM ظريقة اإلمكاا األعغؼبلو  ،خظيةالبظريقه السراعات الرررى غير 

 دقة الشسهذج التشبؤية:   اختبارات 2-1

باستخدام وواا اقرتباط الدذاتي واقرتبداط  ARIMAنساذج مقبؾلة عشد تحديد رتبه نسؾذج  يؾاجه الباح  مجسؾعهاد 
 متقيدديؼلولمقيددام بددذلػ هشددا  مجسؾعددة مددؽ السعددايير اإلحرددائية  ا،هدديتظمددة السفاضددمة بيشالددذي  األمددر ،الددذاتي الجزئددي

Evaluation Criteria تداعد عم  تمػ السفاضمة مؽ لهسها: (Lütkepohl & Krätzig,2004) 

 ويهخذ الريرة اآلتية: :Akaike Information Criterion (AIC)  معيار معمهمات أكاكي 2-1-1
AIC = – 2 log (maximum likelihood)+ 2k 

 K=p+q :اإوف  حاله عدم وجؾو بابم ف، p+q+1 تسثت عدو معمسات الشسؾذج وتداوي   K حي 

       :يهخذ الريرة اآلتيةو   Bayesian Information Criterion (BIC) :البيزي معيار السعمهمات  2 –2-1 

BIC = – 2log(maximum likelihood) + k log(n) 
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ويسكددؽ  يجدداوس  :Root Mean Square Error RMSE الجووذر الترعيعووي لستهسووا مرععووات الخطوو   3-1-2
 بالريرة التالية:

RMSE = 


n

t

t net
1

2
/   

لتشبدؤ هدؾ الدذي ة عمد  ااددر األكثدر الشسدؾذج و  ،وهؾ يدتخدم في حاله السقارنة بيؽ القدرة التشبؤية لسجسؾعة مؽ الشسداذج
 يحقق اات ايسه لهذا السعايير.

 :ويسكؽ  يجاوس بالريرة التالية :Mean Absolute Error MAE متهسا القيم السطمقة لمخط  4-1-2

   MAE = net
n

t

/
1




   

 حجؼ العيشة=n   ،القيؼ السظمقة لمخظه= et           حي  

 :et   Mean Absolute Percentage Error {MAPE} متهسا  ندب القيم السطمقة لمخط   5-1-2

 :ةويسكؽ  يجاوس بالريرة التالي     

 MAPE= nyet t

n

t

/)/(
1




   

 القيؼ السظمقة لمخظه=et   ، حجؼ العيشة=n            حي 

 Theil's Inequality Coefficient t,izrach (M.B,1992)  معامل عدم التداوي لثايل 6-1-2

 فهذا يعش   ا هشا  ادرة تشبؤيه عالية.  (Theil's = 0)  ذا كانم  -
  فهذا يعش   ا ببات ايسه السترير التاب  عبر الزمؽ.     (Theil's = 1) ذا كانم  -
 فهذا يعش   ا هشا  ادرس تشبؤيه ضعيفة.  (Theil's = 0)  ذا كانم  -

 اقختبددارات لسعرفددة القددؾة التشبؤيددة لمشسددؾذج السدددتخدم وكمسددا امددم ادديؼ هددذس السقدداييس كمسددا كدداا الشسددؾذج هددذس دددتخدم تو 
 . السدتخدم لكثر واة وادرة في التشبؤ

يتؼ اختبار الشسؾذج ومدى صدمحيته   :Diagnostic Checking of the Model اختبار صالحية الشسهذج 2-2 
 (Green,2003) :لتسثيت البيانات الدمدمة الزمشية مؽ خما اقختبارات التالية

 اختبار(t- Statistic )حردائيا بحيد  ق ، لؼ الشسدؾذجاحي  يتؼ عؽ طريق هذا اقختبار التحقق مؽ معشؾية معد 
 تختمف عؽ الرفر.

  تحميت البؾااي  Résiduels Analysis ،:وهي 
  اختبار(Ljung- Box) وجؾو اقرتباط الذاتي مؽ عدمه. حي  يتؼ عؽ طريق هذا اقختبار التحقق مؽ 
 اختبار (Jarque- Bera)  حي  يتؼ عؽ طريق هذا اقختبار التحقق مؽ  ا لمبؾاايet ام ق. ا  ؾزي  طبيعيتت 
 اختبار استقراريه الشسؾذج عؽ طريق جذور الؾجد الستعدو (Dickey & Fuller,1981) 
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 :Forecasting مرحمة التشبؤ -3

لهددذا  األسدداس والهدددق ، ا مرحمدده التشبددؤ هددي الخظددؾة األخيددرة مددؽ خظددؾات وراسددة وتحميددت بيانددات الدمسددت الزمشيددة
فبعددد التهكددد مددؽ صددمحية الشسددؾذج تددهت  مرحمددة اسددتخدامه لسعرفدده القدديؼ السدددتقبمية لمغدداهرة مؾضدد  الدراسددة   ،البحدد 

كقدديؼ  etوالبددؾااي  ytحيدد  يددتؼ اسددتخدام التشبددؤ بددإحما القدديؼ الحاليددة والدددابقة لمستريددر التدداب  ، لمفتددرة السددراو التشبددؤ بهددا
 وهكدددذا ،زمشيددة واحدددة لفتددرة  ، Yt-1بهددا  بددهلسدددتقبمية األولدد  الستشالقدديؼ ا وذلددػ لمحرددؾا عمدد  ،تقديريدده إليجدداو الخظدده
       بالشدبة لمفترات التالية.

 

 ثانيا: الجانب التطبيقي: 
سؾق يتؼ تظبيق جسي  األسالية التي تؼ التظرم  ليها فيسا سبق وذلػ بهددق بشداء نسدؾذج ذو اددرة ووادة عاليدة عمد  

قبد مؽ التهكد مدؽ   ARIMA وقستخدام نسؾذج ،بيانات التزخؼ لفترة الدراسة  ل  استشاوافي ليبيا،  التشبؤ بالتزخؼ
 استقراريه البيانات الخاصة بالتزخؼ اقاتراوي.

 للا منواالتجاه العام الااريما  الوؤحؤا (1) شكل

 (1975-2015) الفارة  فا 

 

ا لوهدذا يددا عمد  ،  ا الدمدمددة الزمشية تتزايد مد  الدزمؽ مسدا يددا عمد  وجدؾو اتجداس عدام (1)يتزح مؽ الذكت راؼ 
خددذ لؼ ، واعددد اا تددلتدددكيؽ الدمدددمة خددذ الفددروم األولدد  لمدمدددمة الزمشيددةلوهددذس يتظمددة  ة،الدمدددمة الزمشيددة غيددر سدداكش

الدمدددمة عشددد الفددروم األولددي كسددا فددي  ا اقتجدداس العددام اددد تمشدد  والددذي يعشدد  سددكؾا لتددددبيؽ لمدمدددمة  الفددروم األولددي
  (.2)الذكت راؼ
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 الفروم األولي لمدمدمة الزمشية (2)الذكت راؼ 
time series after take 1st differences 

 
بعدض  حيد  يتبديؽ لا (3)تؼ استخدام اختبار الدكؾا عؽ طريق الرسؼ لمرتباط الذاتي كسا هؾ مؾضح بالذكت راؼ 

 لبيانات.ا( no Stationary) حدوو الثقة ليدا عم  عدم سكؾا  ايؼ اقرتباط تق  خارج

 (function of ACF )والة اقرتباط الذاتي  3))الذكت راؼ 

 
 ل ي تربح ساكشه. م و تهكد لا البيانات بحاجة  ل   جراء الفر  PACF و ACF لدالتي ) 1) مؽ خما الجدوا راؼ

 PACF ( function of ACF and PACF ) و ACF  والتي (1) الجدوا راؼ

Date: 10/22/17   Time: 06:39    

Sample: 1975 2015      

Included observations: 41     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

       
       . |******| . |******| 1 0.888 0.888 34.743 0.000 

. |******| . |.    | 2 0.787 -0.005 62.756 0.000 

. |***** | . |.    | 3 0.692 -0.030 84.948 0.000 

. |****  | . |.    | 4 0.610 0.013 102.69 0.000 

. |****  | .*|.    | 5 0.517 -0.100 115.78 0.000 

. |***   | . |.    | 6 0.437 0.000 125.41 0.000 

. |***   | . |.    | 7 0.362 -0.024 132.22 0.000 

. |**    | . |.    | 8 0.292 -0.039 136.76 0.000 

. |**    | . |.    | 9 0.233 0.014 139.75 0.000 

. |*.    | . |.    | 10 0.187 0.014 141.75 0.000 
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. |*.    | . |.    | 11 0.148 -0.005 143.03 0.000 

. |*.    | . |.    | 12 0.112 -0.012 143.79 0.000 

. |*.    | . |.    | 13 0.075 -0.038 144.14 0.000 

. |.    | . |.    | 14 0.040 -0.031 144.24 0.000 

. |.    | .*|.    | 15 -0.005 -0.081 144.25 0.000 

. |.    | .*|.    | 16 -0.056 -0.074 144.47 0.000 

.*|.    | . |.    | 17 -0.103 -0.035 145.24 0.000 

.*|.    | . |.    | 18 -0.144 -0.026 146.82 0.000 

.*|.    | . |.    | 19 -0.175 0.002 149.28 0.000 

.*|.    | . |.    | 20 -0.202 -0.017 152.72 0.000 

       

السعدلة لا بيانات الدمدمة ساكشه   PAC و   ACFايؼ معاممت و (2)الفروم األول  يتبيؽ مؽ الجدوا راؼ  لخدبعد 
(Stationary) .ألا جسي  ايؼ اقرتباط الذاتي تق  واخت حدوو الثقة 

 عد اخذ الفروق بPACF  و ACF  دالتي (2) الجدول رقم
Date: 10/22/17   Time: 06:37    
Sample: 1975 2015      

Included observations: 40     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

       
       . |**    | . |**    | 1 0.288 0.288 3.5787 0.059 

. |**    | . |*.    | 2 0.217 0.146 5.6639 0.059 

. |**    | . |*.    | 3 0.285 0.211 9.3565 0.025 

. |*.    | . |*.    | 4 0.208 0.077 11.383 0.023 

. |.    | .*|.    | 5 0.001 -0.152 11.383 0.044 

. |.    | . |.    | 6 0.020 -0.051 11.404 0.077 

. |.    | . |.    | 7 0.065 0.034 11.620 0.114 

. |.    | . |.    | 8 -0.045 -0.047 11.728 0.164 

.*|.    | .*|.    | 9 -0.145 -0.122 12.864 0.169 

.*|.    | .*|.    | 10 -0.118 -0.085 13.647 0.190 

**|.    | .*|.    | 11 -0.215 -0.165 16.328 0.129 

.*|.    | . |.    | 12 -0.148 0.032 17.643 0.127 

.*|.    | . |.    | 13 -0.168 -0.026 19.403 0.111 

.*|.    | . |.    | 14 -0.181 -0.061 21.514 0.089 

. |.    | . |*.    | 15 -0.041 0.108 21.626 0.118 

.*|.    | . |.    | 16 -0.083 -0.037 22.110 0.140 

.*|.    | . |.    | 17 -0.085 -0.017 22.635 0.162 

.*|.    | .*|.    | 18 -0.130 -0.121 23.931 0.157 

.*|.    | .*|.    | 19 -0.145 -0.163 25.610 0.141 

.*|.    | . |.    | 20 -0.095 -0.028 26.376 0.154 

واددد اتزددح مددؽ خددما تمددػ ولمتهكيددد عمدد  مددا سددبق، تددؼ اسددتخدام اقختبددارات اإلحرددائية لمتهكددد مددؽ سددكؾا الدمدددمة، 
  التالية: 5،4،3ول  لها، ويتزح ذلػ مؽ جدوا سكؾا الدمدمة بعد اخذ الفروم األاقختبارات 

Table (3):  Augmented Dickey Fuller ( ADF) Unit root 

 tests for level and first differences 

critical value                Level            1
st 

difference  

10% 5% 1 % ADF test ADF test  

Ciplay 8.2105.8- 

-3.196411 

-2.93898 

-3.529758 

-3.610453 

-3.625859 

-3.74471 

4.211868- 

-0.910987 

-1.831390 

Intercept 

Constant  and 

Trend 

Null Hypothesis: CIPLAY has a unit root 
Null Hypothesis: D(CIPLAY) has a unit root 
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Table Num (4) Phillips-Perron (PP) test statistic Unit root tests  

for level and first differences 

critical value                               Level        1st difference  

10% 5% 1 % PP test PP test  
 

 

ciplay 

 

-2.606857 

 

-3.194611 

 

-2.936942 

-3.526609 

 

-3.605593 

205004.3- 

. 

 

-3.870517 

-3.774723 

 

-1.151735 

-1.830401 

 

Intercept 

Constant  and 

Trend 

 

       Null Hypothesis: CIPLAY has a unit root 
       Null Hypothesis: D(CIPLAY) has a unit root 

 

Table Num (5) Kwiatkowski-phillips-schmidt-shin (KPSS)  test statistic Unit root tests for 
level and first differences 

critical value                           Level          1st difference  

10% 5% 1 % KPSS  test KPSS  test   
 

Ciplay 
 

0.347000 
0.119000 

 

0.463000 
0.146000 

 

0.739000 
0.216000 

 

0.179161 

0.103576 
 

0..735265 
0.221983 

Intercept 

Constant  and Trend 

   Null Hypothesis: CIPLAY has a unit root 
   Null Hypothesis: D(CIPLAY) has a unit root 

ة لمدمدددمة اختبددارات جددذور الؾحدددة الدددابق فددي  (t)ةءلا ايسددة  حرددا يتبدديؽ( 5،4،2ب مددؽ خدددددددددددددددددددددددددددددما الجددداوا راددؼ
بؾجدؾو   العدددددددددددددددددم القائدتلذلػ نقبت فدر    10% كذلػو 1%و 5%عشد مدتؾى معشؾية  الدابقة اات مؽ القيؼ الحرجة

  ARIMAوادددددددسا لا مشهجيددددددددددددددة  ،جددذور الؾحدددة فددي الدمدددمة الزمشيددة  لمتزددخؼ والددذي يعشدد  لا الدمدددمة غيددر سدداكشة
 رشددددددح الفدروم األولد  لمدمددمة قخدددددددددددددددددددددتبارنشا نقدؾم بإيجدددددددددددددددددددددداو مإؾم عم  مبدل سكؾا الدمدمة الزمشية لدددددددددددددددذا فددددددددددددددددتق
 ،1%،10%% عدددشد مددتؾى معشؾيدةلكبر مؽ القديؼ الحرجدة ( (tة ء حرالا ايسة  والتي تبيؽ(، ADF,PP,KPSSب

والددذي يعشدد  لا  ،فددي الدمدددمة الزمشيددة الؾحدددةالددذي يددشص عمدد  وجدددددددددددددددددددددؾو جددددددذر دم نددرفض فددر  العدددددددد لثثكل  ،%5
فيسدددددددا سددبق مددؽ وراسددة  سدداكشة عشددد الفددرم األوا وهددذا يدددددددؤكد الشتددائت التددي تددؼ التؾصددت  ليهددا الدمدددمة الزمشيددة لمتزددخؼ

 d=1اقرتباط الذاتي وه  لا الدمدمة ساكشة عشد. البيانية ووواااألشكاا 

 : Identification & Diagnosisمرحمة الفحص والتذخيص 

 وذلدددػ ،لتذخيرددده Identificationا الهدددددددددددددددددددددق األسددداس فدددي هدددذس السرحمددة هدددؾ التعدددرق عمددد  الشسددؾذج السبددددئي إ
  عم  شكدددددددت مشحش  والدددة اقرتدددباط التي تعتسدددددددد ير التذخيصحي  تؼ تظبيق معاي ،لؾصف الدمدمة محت الدراسدددددددددددة

ACF  اقرتبداط الجزئديوشكددت مشحش  والده PACF ،وعشدد مظابقدة اديؼ معداممت اقرتبداط الدذاتي واقرتددددباط الدذاتي 
 يسكدددؽ ترشيددددددددح الشسددداذج التاليدددة  (2)ما الذدددكت رادددؼ ومدددؽ خددد ،خدددذ الفددددددروم األولددد ألالجزئدددي لمدمددددمة الزمشيدددة واعدددد 

ARIMA (1,1,0) ; ARIMA (1,1,1) ، بالتشبؤلتحميت هذس الدمدمة ومؽ تؼ القيام. 
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 :Estimation  مرحمة التقدير

دة السراعدددات ددددددام طريقدددبعدددددددددددد مرحمددده التعدددرق عمددد  الشسدددؾذج السدددراو تقدددديرس تهتدددددد  مرحمددددة التقددددير التدددي تدددؼ فيهدددا استخد
الستحرددددت عميهددا  التشبؤيددةطبقددا لشتددائت اختبددارات الداددة و ،orderly Least square OLSالخظيددددددة  الرددررى 

لي مددؽ  ومعرفددة، ARIMA (1,1,0) ; ARIMA (1,1,1) يسكددؽ السقارنددة بدديؽ الشسددؾذجيؽ (5)بالجدددددددوا راددؼ 
    اكبر واه وادرته عم  التشبؤ.  لهالشسؾذجيؽ 

 ARIMA اختبارات الدقة التشبؤية لشساذج (6) جدول 

Model Order (P) ARIMA(1،1،1) ARIMA(1،1،0) 

Adj SSE 0.184786 0.197335 

AIC -2.389559 -2.373859 

SBC -2.262893 -2.289410 

MAPE 1.607341 3.726988 

MAE 0.079266 0.162951 

RMSE 0.125618 0.208899 

BIC 0.093390 0.174644 

THEIL U .013465 0.024514 

( 0،0،0ب هددي التددي يترددف بهددا الشسددؾذج ARIMA مسدددددددددددددددددا سددبق نمحددق لا ااددت ايسددة لسعددايير السفاضددمة لشسدداذج
أ ثثث  عجثثت المةا جثث  مثث   واددة تشبؤيددة حقددققثثت  ARIMA (1,1,1) وبالرثثالف نثثاو جمثثوكد ا جحثثتا  الثثكارف المر امثث 

هددؾ الشسددؾذج السمئددؼ والددذي يسكددؽ ARIMA (1,1,1)  فدداا الشسددؾذج واالتددالي،  ARIMA (1,1,0) جــثثـموكد
  .البيانات والتشبؤ استخدامه لؾصف

وتددؼ الحرددؾا عمدد  الشتددائت كسددا هددؾ  OLS فددق طريقددة السراعددات الرددررى و  ARIMA (1,1,1)الشسددؾذج  تددؼ تقدددير
  .(7)مؾضح بالجدوا راؼ 

 ARIMA (1,1,1)لمشسهذج  (OLS) نتائج تقدير   (7)  الجدول رقم

 
R

2 
OPG 

Coef.          Std. Err.          Z             p > z             [95% conf.         Intervall] 
Dciplay 

 
0.98 

.0623357       .0260912            2.39           0.017               .011198                   .1134735 
ciplay 
_cons 

 

.9551018      .0849631            11.24          0.000               .7885772                  1.121627 

 
 

- .6006374     .2057571           -2.92            0.004              -1.003914                  -.1973609 

ar 
L1. 
ma 
L1. 

.0681612        .0061103           11.16           0.000              .0561853                     .0801371 /sigma 

 يكؾا صياغة السعاولة السقدرة كسا يمي:حي  

=-.0623357 + 0.9551018 ciplayt-1 + 0.0681612 μt-1  ciplayt 
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 Diagnostic Checking of the Mode :اختبار صالحية الشسهذج -3

 التاليددددددددددة:مؽ خما اقختبارات  ادرته عم  التشبؤ الزمشية ومدى لتسثيت بيانات الدمدمة ة الشسؾذجيتؼ اختبار صمحي

، بدددحي  ق تختمددف عددؽ الرددفر وذلددػ لمتحقددق مددؽ معشؾيددة معددالؼ الشسددؾذج  حرددائيا   t-Statisticتددؼ  جددراء اختبددار  -
ومعمسددة الستؾسددظات  AR نمحددق لا معمسددة اقنحددددددددار الددذاتي (7) ما الشتددائت الستحرددت عميهددا مددؽ الجدددواخدد فسددؽ

ومقارنتهدا    P.valueعم  ايسدة  وذلػ باقعتساو 0.05تختمف عؽ الرفر وذلػ عشد مدتؾى معشؾية   MAالستحركة 
 ندتشتت لا هاتيؽ السعمستيؽ ذات وقله  حرائية.  0.05بسدتؾى معشؾية 

 بياجيثا وكلث  مثو  ثس   سثة تالث  ا  ربثاة الثكارفARIMA (1,1,1)  تؼ  جراء اختبار البؾااي لمشسؾذج السختدار -
APF ووالة اقرتباط الذاتي الجزئي PACF  .وذلػ لمتحقق مؽ وجؾو اقرتباط الذاتي مؽ عدمه  

  ARIMA (1,1,1) اختبار البهاقي لمشسهذج السختار(8)   الجدول رقم

Sample: (1976- 2015 )  Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term(s) 

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

       
       . |**    | . |**    | 1 0.282 0.282 3.4322  

.*|.    | .*|.    | 2 -0.070 -0.163 3.6502 0.056 

.*|.    | . |.    | 3 -0.069 0.000 3.8657 0.145 

. |.    | . |.    | 4 0.013 0.027 3.8734 0.275 

.*|.    | .*|.    | 5 -0.096 -0.133 4.3171 0.365 

.*|.    | . |.    | 6 -0.089 -0.016 4.7041 0.453 

.*|.    | . |.    | 7 -0.072 -0.065 4.9668 0.548 

.*|.    | .*|.    | 8 -0.097 -0.094 5.4654 0.603 

. |.    | . |.    | 9 -0.042 0.008 5.5595 0.696 

. |.    | .*|.    | 10 -0.047 -0.081 5.6808 0.771 

. |.    | . |.    | 11 -0.017 -0.005 5.6984 0.840 

. |.    | . |.    | 12 0.005 -0.009 5.6997 0.893 

. |**    | . |**    | 13 0.227 0.222 8.9152 0.710 

. |*.    | . |.    | 14 0.152 0.004 10.404 0.661 

. |.    | . |.    | 15 -0.009 -0.036 10.410 0.732 

.*|.    | . |.    | 16 -0.091 -0.052 10.985 0.754 

.*|.    | .*|.    | 17 -0.092 -0.096 11.607 0.771 

.*|.    | . |.    | 18 -0.090 -0.038 12.219 0.787 

.*|.    | .*|.    | 19 -0.107 -0.075 13.137 0.783 

.*|.    | .*|.    | 20 -0.107 -0.076 14.095 0.778 

( يسكددؽ اسدتشتاج لا الشسددؾذج ق يعددان  مدؽ مذددكمه اقرتبدداط الدذاتي  ذ لا لغمبيددة معدداممت 8مدؽ خددما الجددوا راددؼ ب
 اقرتبدداط متهكددد مددؽ عدددم وجددؾولو  (SPIK)% واخددت 52اقرتبدداط الددذاتي والجزئددي لمبددددددددؾااي تقدد  ضددسؽ حددددددددددددددوو الثقددة 

 (Ljung- Box).تؼ استخدام اختبارالذاتي 
Table Nur (9)  Serial correlation (LM) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.105800 Prob. F(2،35) 0.3422 

Obs*R-squared 2.377285 Prob. Chi-Square(2) 0.3046 
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والدذي يؤكدد خمدؾ الشسدؾذج  %2 لكبدر مدؽ مددتؾى السعشؾيدة  P.valueنمحدق لا ايسدة( 5مدددددددددؽ خدما الجددوا رادؼ ب
مدا  لسعرفدة  Jarque- Beraكدذلػ تدؼ  جدراء اختبدار التؾزيد  الظبيعدي لمبدؾااي اختبدار ، السختار مؽ اقرتباط الذاتي

 (.4البؾااي تتؾزم طبيعي لم ق مؽ خما الذكت راؼ بم ن ذا كا

 (0.05)وه  اكبر مؽ مدتؾى معشؾية  (1.162ب هي اقحتسالية P.value اا ددددددددددددق لا القيسةمؽ الشتائت السرفقة نمح
 .(4)والذي يعش  ابؾا فر  العدم القائت باا البؾااي تتب  تؾزي  طبيعي وهذا واضح مؽ الذكت البياني راؼ 

 Jarque- Beraالتهزيع الطبيعي لمبهاقي الختبار   (4)الذكل البياني رقم 

 
خدما  فسدؽ ،الستعددو ةعدؽ طريدق جدذور الؾحددARIMA (1,1,1) ستقرارية الشسؾذج السختداراوفي الشهاية تؼ اختبار 

  يسكؽ ممحغة لا جسي  الجذور لات مؽ الؾاحد وهذا يعش   ا الشسؾذج السقدر مدتقر. (10) الجدوا راؼ

 جذور الهحدة الستعدد اختبار (10)  لجدول رقم
Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s) 
Sample: 1990 2915  
Included observations: 40 
   
   AR Root(s) Modulus Cycle 
   
     0.799977  0.799977  
   
    No root lies outside the unit circle. 
 ARMA model is stationary. 
   
   MA Root(s) Modulus Cycle 
   
     0.504186  0.504186  
   
    No root lies outside the unit circle. 
 ARMA model is invertible. 
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Mean        6.80e-05 
Median   -0.010268 
Maximum   0.185760 
Minimum  -0.187601 
Std. Dev.    0.068834 
Skewness    0.263119 
Kurtosis    4.821974 

Jarque-Bera  5.994191 
Probability  0.052932 
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يسكدؽ ممحغدة لا جسيد  الجدذور تقد  واخدت الددائرة األحاويدة مسدا يؤكدد  سدتقرارية  (5)ومؽ خما الذكت البيداني رادؼ 
 .(ARIMA (1,1,1) نسؾذج

 الدائرة األحادية لجذور الهحدة الستعدد لمشسهذج السقدر (5)الذكل البياني رقم 

 

  :Forecasting التشبؤ - 4  

 وفدد  هددذس الدراسددة والتددي هدددفها ،ةد التشبددؤ مددؽ األهددداق األساسددية ألي وارسددة تخددتص بتحميددت الدمسددت الزمشيدددددددددديع
 وراسددة السراحددت الدددابقة  لدد   مكانيددةاألساسددي التشبددؤ لو التعددرق عمدد  اتجدداس التزددخؼ الستؾادد  تددؼ التؾصددت مددؽ خددما 

نسددؾذج  نددهللمتشبددؤ وذلددػ بعددد عسميددات الفحددددددص والتذددخيص التدد  بيشددم  ARIMA (1,1,1) اسددتخدام نسدددددددددددددددددددددددؾذج
اعدد ذلدػ تدهت  الخظدؾة التاليدة وهد  اسدتخدام الشسدؾذج السقددر وحدداا التشبدؤات ، و ت  بدادة واددرة تشبؤيدة عاليدة جددايتس

القدديؼ  (11) الجدددوا راددؼيؾضددح و   0.05.السدددتقبمية لمتزددخؼ اقاتردداوي ولسدددس عذددر سددشؾات واسدددتؾى معشؾيددة
 .(2025) وحت  عام (2016) السدتقبمية لمتزخؼ اقاتراوي وذلػ مؽ عام
 القيم السدتقبمية لمتزخم االقترادي (11)الجدول رقم 

Consumer price index (CPI) 2016)-(2025 
السنوات 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

القيم المتنبأ بها 218.613 239.952 263.717 290.186 319.666 352.5 389.068 429.796 475.157 525.678
 

 الفترة الزمشية لمتزخم الستهقع او الستشب  بيا (5)الذكل رقم 
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 الفترة الزمشية لمتزخم قبل وععد التشبؤ(6) الذكل رقم 

 

  :الخاتسة
    فددي هددذس الؾراددة تددؼ  تبددام الخظددؾات الرئيدددية لمتشبددؤ وفقددا لسشهجيددة لريسددا وااسددتخدام بيانددات مؤشددر لسددعار السدددتهم يؽ

  :تؼ التؾصت  ل  مجسؾعة مؽ الشتائت والتؾصيات التاليةو 2015   ل  1975مؽ 

 :أوال: الشتائج
( ل ؾندده 0،0،0لا البيانددات الخاصددة بالتزددخؼ اقاتردداوي ق تخزدد  لشسددؾذج محدددو ول ددؽ تددؼ تحديددد الشسددؾذج ب -1

 حي  كاا الشسؾذج معشؾي بحدة اختبارات الداة السعشؾية. ا ،الشسؾذج األكثر استقرار 

وذلددػ حدددة اختبددارات الداددة مكانيدده قسددتخدام الشسددؾذج السحدددو لمتشبددؤ بالتزددخؼ فددي اقاتردداو الميبددي  لا هشددا   -6
 .ARIMAؤية لشساذج بالتش

 -0592والستدؾفرة لمفتدرة ب لماترداو الميبدي لبيانات التزدخؼ اقاترداوي يحرائباقعتساو عم  نتائت التحميت اإل-5
  متزايد لمتزخؼ خدددددددددددددددما الفترة الستشبه ا  عام ا  ت  ا هشا  نسظدتشتوالقيؼ التشبؤية عم  مدي عذر سشؾات ند  6102

 بها وه  تتفق م  نتائت الدراسات الدابقة التي تعرضم لها الؾراة البحثية.

 :ثانيا: التهصيات
 التؾصت  ليها فيسا سبق  نؾص  باقتي:مؽ خما الشتائت التي تؼ 

كيتدده فددي التددهبير عمدد  بعددض متريددرات ي ا ت ددؾا هشددا  وراسددات يخددري تدددرس التزددخؼ اقاتردداوي الستؾادد  وويشام -
 اقاتراو ال م  الستعدوة.

اقرتفدام  الستؾاد   وضدددددددددد  سياسات ااتراويه ممئسة تعست عم   بقداء التزدخؼ تحدم الديظددددددددددددددرة ومحاولدة تمفد  -
 لمتزخؼ في السدتقبت.

 والسددددتقبمي يدددتمءم مددد  الؾضددد  الحدددالي ا ت دددؾا هشدددا  شدددفافية عاليدددة فدددي وضددد  الدياسدددات اقاترددداوية بذدددكت  -
 .الؾطشي لماتراو
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