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 الولخـص

 والسيما (Multivariate Time series) ىناك اىتمام متزايد بنماذج السالسل الزمنية متعددة المتغيرات        
نموذج السالسل أ  ومن بين ىذه النماذج  ،في المجاالت التطبيقية ذات الصمة المباشرة في الحياة العممية 

وعالقتو  (1)نموذج لمتنبؤ بنسبة التغير في تضخم األسعارإذ تم تطبيق ىذا األ، الزمنية ثنائية المتغيرات 
 لغاية كانون األول 2002 كانون الثاني العراقي لممدة من الدينار بسعر صرف الدوالر األميركي في مقابل

2002 . 
 ،مقدمة عامة في السالسل الزمنية  ،تناول الفصل األول منيا  ،تتضمن ىذه الرسالة أربعة فصول         

  .ىدف إليو البحث عارضًا أىم دراسات الباحثين السابقين في ىذا الموضوع مع بيان ما
ومتجو  ، Ztمتجو العمميات  وصيغ تمثيالت ، بعض المفاىيم العامة فقد تناول ،أما الفصل الثاني         

: وىي  ،ج السالسل الزمنية ثنائية المتغيرات أنموذض مراحل بناء عر و  ، VARIMAالعمميات المختمطة 
 والتنبــؤ. ،مة ءواختبار المال ،والتقدير  ،التشخيص 

 ،وطريقة تحضيرىا  ،وكيفية جمع البيانات  ،مقدمة عامة عن الموضوع  ،وعرض الفصل الثالث         
مصفوفات االرتباط  إذ استخدمت دالة، نموذج السالسل الزمنية ثنائية المتغيرات أوتطبيق مراحل بناء 

نموذج األوساط المتحركة ألتشخيص  (Sample Cross-Correlation Matrices Function) المتقاطع لمعينة
ومعيار  ، (Partial Auto regression Matrices)       الجزئية ودالة مصفوفات االنحدار الذاتي ،

ومن ثم  ،نموذج االنحدار الذاتي ألتشخيص   (Akaike's Information Criterion) معمومات أكيـك
 فيما استخدمت طريقة، نموذج في تقدير معممات األ (OLS)الصغرى االعتيادية  استخدمت طريقة المربعات

(Mcleod and Li)  ةـوطريق (Wei)  المستقبمية  يجاد التنبؤاتوتم إ   ،ص نموذج المشخ  مة األءفي اختبار مال
 SPSSاستخراج النتائج باالستعانة بالبرنامج الجاىز  ، إذ تم   وبخطوة واحدة ، (Box and Jenkins)بطريقة

 وىي لغة ميمة يستخدميا الميندسون والباحثون في االختصاصات العممية .  [MATLAB]ولغة الماتالب 
والتوصيات التي توصل إلييا  ىذا  ، فقد تضمن مجموعة من االستنتاجات ،أما الفصل الرابع         
 البحث .
نموذج االنحدار أوقد خمصت الرسالة إلى أن متجو التضخم النقدي وسعر صرف الدوالر  يتبع         

 VARIMA(2 الذاتي ثنائي المتغيرات غير المستقر من الرتبة الثانية

                                                 

 


