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(:Research questions) مشكلة الذراسة



:  (Hypotheses) فرضيات الذراسة



(:Objectives) أهذاف الذراسة



حذود الذراسة

Daily Observation

EXCHDWX



(Literature Review) الذراسات السابمة

(DWX)



(Variables of the Study)متغيرات الذراسة 

DWX

Daily Observation

EXCH



(:Statistical Analysis) االختبارات االحصائية المستخذمة

Descriptive اٌٛصفٟ اإلحصاء ِما١٠ظ عٍٝ االعخّاد حُ اٌذساعت ع١ٕت خصائص ٌّعشفت1. Statistical
Measures.

Unit اٌٛحذة خزس اخخباس اعخخذاَ حُ اٌض١ِٕت اٌغالعً اعخمشاس الخخباس2. Rote Test َوً باعخخذا ِٓ:

Augmented) اٌّٛعع فٌٍٛش-د٠ىٟ اخخباس - Dickey-Fuller)

.Phillip-Perron ب١شْٚ-ف١ٍب اخخباس -                        

Granger ٌٍغبب١ت خشأدش حح١ًٍ اٌباحث اعخخذَ األعُٙ ٚأععاس اٌصشف ععش ب١ٓ اٌعاللت طب١عت ٌذساعت .3
Causality Test ٞاٌض١ِٕت اٌغالعً ب١ٓ اٌغبب١ت اٌعاللت دساعت عٍٝ ٠غاعذ ٚاٌز.

                   اٌّشخشن اٌخىاًِ اخخباس اعخخذاَ حُ اٌذساعت ِخغ١شٞ ب١ٓ حٛاص١ٔت عاللت ٚخٛد الخخباس  .4
Co-integration Test



التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

:االختبازات الوصفٍة لمتغٍسي العٍنة -أواًل 

( Normality)اختباز التوشٌع الطبٍعً  -1 

ٔغخٕخح عذَ ثباث حبا٠ً اٌغالعً ٚأٔٙا ِٛصعت حٛص٠ع غ١ش طب١عٟ، ٚع١ٍٗ فمذ حُ حح٠ًٛ اٌغالعً إٌٝ ل١ُ ٌٛغاس٠خ١ّت 

النتٍجة احتمالٍة معامل
 Jarque-Bera

االنحساف المعٍازي االلتواء معامل المتغٍس

حٛص٠ع غ١ش طب١عٟ 00.000 0.536102 -0.156864 (EXCH)ععش اٌصشف 

حٛص٠ع غ١ش طب١عٟ 00.000 0.193828 -0.269702 (DWX)ِؤشش اٌغٛق 



التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
:(Stationarity) الصمن عبس السالسل استقساز اختباز -2 

Unit) انىحذة جذر اختباراث يٍ اختبارٍَ أهى استخذاو تى انزيٍ يع انسالسم استقزار الختبار  Root Tests)،  
:وهًا

Augmented) انًىسع فىنهز-دَكٍ اختبار -  Dickey-Fuller)

  .(Phillip-Perron)  بُزوٌ -فُهب اختبار - 

 عُذ يستقزة غُز أَها (انهىغارًَُت بانقُى) انسىق ويؤشز انصزف سعز نسهست انىحذة جذر اختباراث َتائج تىضح 

 .(d1) األونً انذرجت يٍ يتكايهت أٌ األول انفزق عُذ يستقزة أَها إال ،(level) انًستىي



التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

(:Autocorrelation)حل مشكلة االزتباط الراتً  -3 

 اٌفدٛاث عذد ححذ٠ذ ٠دب إٌّٛرج ٘زا العخخذاَ ٌٚىٓ .VAR ّٔٛرج اٌباحث اعخخذَ اٌزاحٟ االسحباغ ِشىٍت ٌحً 

Sequential) ِٕٙا ٔزوش اٌّعا١٠ش ِٓ ِدّٛعت عٍٝ باالعخّاد ٚرٌه ٌٍّٕٛرج إٌّاعبت P اٌض١ِٕت Modified LR

Test statistic ,Schwarz, Akaike, Final prediction Error, Hannan Quinn).

 اخخباس حطب١ك عٕذ اٌشلُ ٘زا عٍٝ االعخّاد ع١خُ ٚباٌخاٌٟ .5 باٌشلُ P اٌض١ِٕت اٌفدٛاث عذد ححذ٠ذ حُ ٚباٌخطب١ك 

 .VAR ّٔٛرج إطاس فٟ اٌّشخشن اٌخىاًِ



اختبار الفرضيات

(:متغٍسي الدزاسةداللة إحصائٍة بٍن  عالقة سببٍة ذاتالتوجد )اختباز الفسضٍة األولى  -1 

:ٚوأج إٌخائح واٌخاٌٟ (Granger Causality Test)الخخباس اٌعالة اٌغبب١ت حُ االعخّاد عٍٝ اخخباس  

 أْ ح١ث اٌغٛق، ِؤشش إٌٝ اٌصشف ععش ِٓ حخدٗ عبب١ت عاللت ٌٛخٛد بإٌغبت اٌعذَ فشظ١ت سفط - 
 ااٌخغ١شاث أْ أٞ اٌبذ٠ٍت اٌفشظ١ت ٚلبٛي (0.0012)لذسٖ باحخّاي (4.07387)  بٍغج F إحصائ١ت
.اٌصشف ععش فٟ ٌخغ١شا بغبب ٟ٘ اٌغٛق ِؤشش فٟ اٌحاصٍت

 إٌخائح فخش١ش اٌصشف ععش إٌٝ اٌغٛق ِؤشش ِٓ حخدٗ عبب١ت عاللت ٚخٛد فشظ١ت خخباسال بإٌغبت أِا-
 ل١ّت بٍغج ح١ث اٌصشف ععش فٟ اٌخغ١ش ٠غبب ال اٌغٛق ِؤشش فٟ اٌخغ١ش أْ أٞ اٌعذَ فشظ١ت لبٛي إٌٝ

  .(0.4976) لذسٖ ٚباحخّاي F (0.87485) إحصائ١ت

 اٌصشف ععش ِٓ احدا٘ٙا اٌغٛق ِٚؤشش اٌصشف ععش ب١ٓ ٚاحذ احداٖ راث عبب١ت عاللت حٛخذ ٚباٌخاٌٟ-
.(الثالثة الفسضٍة) اٌغٛق ِؤشش إٌٝ



اختبار الفرضيات

(ال توجد عالقة تواشنٍة طوٌلة األجل بٍن متغٍسي الدزاسة)الفسضٍة الثانٍة  -3 

The اٌّشخشن اٌخىاًِ اخخباس اعخخذاَ حُ اٌّخغ١ش٠ٓ ب١ٓ األخً ط٠ٍٛت حٛاص١ٔت عاللت ٚخٛد ِٓ ٌٍٚخحمك 
co-integration Test فئْ فش٠ذ، ِشخشن حىاًِ ٚخٛد عذَ حاٌت فٟ ألٔٗ خغ١ٍٛط خٛ٘أغٓ بطش٠مت 

 إخشاء حُ اٌّشخشن اٌخىاًِ ِخدٙاث عذد ٌٚخحذ٠ذ ٌٍشه، ِثاسًا حظً اٌّخغ١شاث ب١ٓ اٌخٛاص١ٔت اٌعاللت
Trace) األثش اخخباس test – λ trace).

 (Trace) األثش اخخباس ٔخائح حب١ٓ اٌغٛق ِٚؤشش اٌصشف ععش ب١ٓ اٌّشخشن اٌخىاًِ اخخباس حطب١ك عٕذ 
Maximal) اٌعظّٝ اٌم١ّت ٚاخخباس Eigen-value Test) ٚاٌخٟ اٌعذَ فشظ١ت سفط %5 ِغخٜٛ عٕذ 

 ٚاحذ، ِشخشن حىاًِ ِخدٗ بٛخٛد اٌبذ٠ً اٌفشض ٚلبٛي اٌّشخشن، ٌٍخىاًِ ِخدٗ أٞ ٚخٛد عذَ حعٕٟ
 عاللت ٚخٛد إٌخ١دت ٘زٖ ٚحؤوذ ،.اٌغٛق ِٚؤشش اٌصشف ععش ب١ٓ عاوٕت خط١ت ح١ٌٛفت ٚخٛد ٠عٕٟ ٚ٘زا

 األخً فٟ اٌبعط بععّٙا عٓ وث١شًا ٠بخعذا ال اٌّخغ١ش٠ٓ ٘ز٠ٓ إْ ٚباٌخاٌٟ ب١ٕٙا، األخً ط٠ٍٛت حٛاص١ٔت
.ِخشابًٙا عٍٛوًا حظٙش بح١ث اٌط٠ًٛ،



انُتائج
:بٕاء عٍٝ ٔخائح االخخباساث اإلحصائ١ت ِٚا حُ ِٓ حح١ٍالث ٚاخخباساث ِخعذدة فئٔٗ ٠ّىٓ حٍخ١ص إٌخائح إٌٙائ١ت ٌٍذساعت وا٢حٟ 

  ِخىاٍِت أٞ األٚي اٌفشق عٕذ اٌضِٓ عبش ِغخمشة DWX ٚ EXCH اٌذساعت ٌّخغ١شاث اٌض١ِٕت اٌغالعً أْ إٌٝ اٌذساعت حٛصٍج1.

.األٌٚٝ اٌذسخت ِٓ

 ال ح١ٓ فٟ اٌغٛق، ِؤشش عٍٝ اٌصشف ٌغعش خٛ٘شٞ حأث١ش ٕ٘ان إر ٚاحذ، باحداٖ عبب١ت عاللت ٚخٛد إٌٝ اٌذساعت حٛصٍج2.

 اٌّخغ١ش ٘ٛ اٌغٛق ِٚؤشش اٌّغخمً اٌّخغ١ش ٘ٛ اٌصشف ععش فأْ ٚباٌخاٌٟ .اٌصشف ععش عٍٝ اٌغٛق ٌّؤشش حأث١ش أٞ ٠ٛخذ

  .باحدا١٘ٓ ١ٌٚغج ٚاحذ بئحداٖ ٚاٌعاللت اٌخابع

 عٓ وث١شًا ٠بخعذا ال اٌّخغ١ش٠ٓ ٘ز٠ٓ إْ ٚباٌخاٌٟ اٌصشف، ٚععش األعُٙ عٛق ِؤشش ب١ٓ األخً ط٠ٍٛت حٛاص١ٔت عاللت ٕ٘ان3.

 خط١ت ح١ٌٛفت ٚخٛد إٌٝ اٌخٛصً حُ إر .ِخشابًٙا عٍٛوًا ٚخٛد االحصائٟ اٌخح١ًٍ أظٙش ح١ث اٌط٠ًٛ، األخً فٟ اٌبعط بععّٙا

  .اٌّا١ٌت ٌألٚساق دِشك عٛق ِٚؤشش اٌصشف ععش ب١ٓ عاوٕت



أخٙٝ
مع كل الشكس والتقدٌس


