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 فً انكىَد انشراعُح نرًُُحوااإلقرصادَح نًؤشزاخ انرًُُح  دراسح ذحهُهُح

 
إتزاهُى َىسف  -أحًذ يحًىد َىسف أتى انزوص - يًُ سهُز إتزاهُى عثذ هللا انعثاد

 اسًاعُم 

 يصش -ظايؼح انضلاصٚك -كهٛح انركُٕنٕظٛا ٔانرًُٛح -لسى اإللرصاد ٔاإلسشاد انضساػٗ

 

 انًهخص: 

فٗ انكٕٚد،  ٔانضساػٛح دساسح يإششاخ انرًُٛح االلرصادٚحانحانٛح  ذسرٓذف انذساسح

فٗ انكٕٚد خالل انذخم انمٕيٗ ػذو اإلسرمشاس فٗ  ٔذٕصهد انذساسح ئنٗ انُرائط اٜذٛح:

تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل انذخم انمٕيٗ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222انفرشج )

% ػايٗ 06.60-خالل ذهك انفرشج تٍٛ  ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر  ترقذَز يعادنحو .0222% ػاو 46.63ٔ  0202ٔ 0222

أٌ  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :فً انكىَد  انذخم انقىيً

انكٕٚد  فٗ ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ٚضداد انذخم انمٕيٗ  6.02يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ  2.63يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  6.02تًمذاس 

 0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.6202، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 2.20يؼُٕٚح 

% 62.02تًمذاس فٗ انكٕٚد  )تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش انذخم انمٕيٗ 

يًا ٚؼُٗ  2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ  440.20ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 

 انًؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس.

صٚادج انذخم انمٕيٗ فٗ انكٕٚد ػٍ غشٚك ػًم يششٔػاخ لٕيٛح نشفغ انرىصُح: 

 يسرٕٖ انًؼٛشح ٔحم يشكهح انثطانح. 

 .، انذخم انمٕيٗانرًُٛح انضساػٛح، انرًُٛح اإللرصادٚحانكهًاخ اإلفرراحُح: 

 

 :انًقذيح
ذهؼة انضساػح دٔسا يًٓا فٙ الرصادٚاخ انذٔل ٔتخاصح انُايٛح يُٓا، ػهٗ اػرثاس 

صٚادج اإلَراض نًٕاكثح يرطهثاخ انًعرًغ ٔاَرظاو اَسٛاب انًحاصٛم انضساػٛح  أٌ

ظشٔس٘ نرحمٛك انرًُٛح االلرصادٚح، ْٔزِ انضٚادج ظشٔسٚح نًٕاظٓح انضٚادج  أيش

ٔئرا كاَد انضساػح ذحرم ، اَفعاسا سكاَٛا ذرًٛض تٕظٕدٛح انرٙ فٙ انذٔل انُاي انسكاَٛح

حعش األساط تانُسثح ألغهة  فٙ الرصادٚاخ انذٔل انًرمذيح، فآَا ذؼرثش تًصاتح ْايحيكاَح 

ٔاحذج يُٓا، ٔسغى رنك  انعضائشدٔنح الرصادٚاخ انذٔل انُايٛح، تاسرصُاء انذٔل انُفطٛح ٔ

دائًح، ٔئًَا ْٙ آٚهح   اػرثاس أٌ انصشٔج انُفطٛح غٛشذثمٗ أًْٛح انضساػح لائًح، ػهٗ 

ٚشٖ كصٛش يٍ انًخرصٍٛ ٔانًشالثٍٛ أٌ انمطاع انضساػٙ ، ٔنهضٔال ئٌ آظال أو ػاظال

ٚؼاَٙ غٛاب اسرشاذٛعٛح ٔسؤٚح ٔاظحح نإلَراض انضساػٙ ٔاسرغالل انًُاغك انضساػٛح، 

ٍُٛ أٌ انؼًهٛح انضساػٛح ال ذمرصش كًا ٚؼاَٙ غٛاب خطّح نضٚادج َسثح اإلَراض انضساػٙ، يثٛ
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ػهٗ دػى اإلَراض فمػ، تم ٚعة أٌ ٚكٌٕ شًح ذٕظّ ػاو نذٖ انذٔنح نشسى خشٚطح غشٚك 

ٔذٕصٚغ أساض صساػٛح حسة َٕػٛح اإلَراض تشكم يُظى، يشذدٍٚ ػهٗ ظشٔسج ذٕسٛغ 

اخ دائشج انذػى ٔظزب انًٕاغٍُٛ َحٕ لطاع انضساػح، ٔفرح يٛضاَٛاخ ظخًح نهمٛاو تذساس

ذُظى انؼًم فٙ انمطاع انضساػٙ، ئظافح انٗ انؼًم ػهٗ فرح أتٕاب االسرصًاس ٔاسرخذاو 

 انطشق ٔاألسانٛة انحذٚصح.

 انذراسح: يشكهح

سغى أٌ أغهة انذٔل انُايٛح ذؼرثش صساػٛح، فآَا ال ذشكض ػهٗ ئَراض 

لطاػٓا  انالصيح نرهثٛح احرٛاظاخ انًٕاغٍُٛ تًا فّٛ انكفاٚح، َرٛعح نعؼف انًحاصٛم

ٔٚشظغ سثة ْزا انعؼف فٙ انًماو األٔل ئنٗ ئسرشاذٛعٛح انرصُٛغ انرٙ  انضساػٙ،

ْزِ انذٔل، ٔيا لذ ُٚعش ػٍ رنك يٍ ذثؼاخ؛ ئر َعذ أٌ ٔصٌ ْزا انمطاع  اػرًذذٓا تؼط

فٙ االلرصاد انكهٙ ال ٚشلٗ نًا ذحرهّ تالٙ انمطاػاخ األخشٖ، كًا ْٕ انحال تانُسثح 

ذثمٗ يساًْح ْزا انمطاع فٙ انُاذط انًحهٙ يحذٔدج، َظشا نطاتؼّ  تحٛس نهصُاػح يصال؛

فٙ كصافح اسرخذاو انشأسًال انثشش٘، يماتم االَخفاض فٙ كصافح انشأسًال  انًًٛض ٔانًرًصم

ٔانركُٕنٕظٛا نٛرأشش تزنك انًشدٔد انُٓائٙ يٍ حٛس انكًٛح ٔانفائط، فال َعذ يا  انًانٙ

ٓالكٛح انٕٛيٛح نهؼايهٍٛ فٙ ْزا انمطاع، ٔانز٘ ًٚكٍ ػٍ ذهثٛح االحرٛاظاخ االسر ٚفٕق

نهخاسض يٍ أظم ذٕفٛش انؼًهح األظُثٛح، يٍ أظم أٌ ٚرى يماتم رنك اسرٛشاد سهغ  ذصذٚشِ

ذعٓٛضاخ أٔ يٕاد ذساػذ ػهٗ صٚادج انمذسج اإلَراظٛح نهمطاع. ٔنٓزا ذضداد انمُاػح  أٔ

ال غُٗ ػُّ نهرًُٛح االلرصادٚح، ٔظٕد لطاع صساػٙ لٕ٘ ٔآخز فٙ انًُٕ، ْٕ أيش  تأٌ

تسثة ذُشٛطّ أٔ دػًّ نًُٕ انصُاػح، ٔيٍ شى انًساًْح فٙ انرًُٛح ػًٕيا؛ ٔنٍ  سٕاء

رنك دٌٔ اسرٛؼاب ٔفٓى نخصائص انمطاع انضساػٙ، حرٗ ًٚكٍ ذطٕٚشِ  ٚرسُٗ 

 .حتصٕسج فؼان ٔاالسرفادج يُّ

 أهذاف انذراسح:

فً انكىَد وذى  ؤشزاخ انرًُُح اإلقرصادَحيدراسح َرًثم انهذف انزئُسً نهذراسح فً 

 ذحقُق هذا انهذف يٍ خالل األهذاف انرانُح:

 دساسح ذحهٛهٛح نًإششاخ انرًُٛح االلرصادٚح فٗ انكٕٚد -1

 .فٗ انكٕٚد انضساػٛحدساسح ذحهٛهٛح نًإششاخ انرًُٛح  -2

 أسانُة انرحهُم اإلحصائً:

انًرٕسطاخ  انذساسح ْٗ:ذى اسرخذاو ػذد يٍ األسانٛة اإلحصائٛح نرحمٛك أْذاف 

 انرًُٛحانضيُٗ انؼاو نذساسح ذطٕس يإششاخ االذعاِ انحساتٛح ٔيؼذل انرغٛش انضيُٗ ٔ

 .فٗ انكٕٚد انضساػٛح يإششاخ انرًُٛحٔ اإللرصادٚح

 

 انًُهدُح انًسرخذيح :

غشض ذسرخذو انذساسح انحانٛح كال يٍ انًُٓط انٕصفٙ انرحهٛهٙ ٔانًُٓط انراسٚخٙ ت

، ج يٕظٕع انذساسح، فٙ سٛالاذٓا انراسٚخٛح، نرحمٛك االْذاف انًشاس ئنٛٓادساسح انظاْش
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كصٛشج فٙ يشاظؼح انذساساخ ٔانثحٕز  حٔذؼرًذ انًُٓعٛح انًرثؼح ػهٗ ظٕاَة َظشٚ

، انذساسح ػثش سٛالاذٓا انراسٚخٛح، ٔانصمافٛح، ٔانسٛاسٛح، ٔاالظرًاػٛح انًرؼهمح تًشكهح

 .ع انضساػٗ انكٕٚرٗنهمطانرحمٛك انرًُٛح االلرصادٚح 
 

 وانًُافشح انُرائح
 

 انرًُُح االقرصادَح فً انكىَديؤشزاخ : أوال

 :(0218-0222)خالل انفرزج فً انكىَد  ذطىر انُاذح انًحهً اإلخًانً  -1

فٗ انُاذط انًحهٗ اإلظًانٗ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ انُاذط انًحهٗ اإلظًانٗ د لٛى حٛس ذأسظح( 0202 -0222انكٕٚد خالل انفرشج )

ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج  انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو  وترقذَز يعادنح. 0222ػاو  %42.23ٔ 0202ػاو % 02.22-تٍٛ 

انثسُظ يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً فً انكىَد نرطىر انُاذح انًحهً اإلخًانً 

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ٚضداد انُاذط  6.34أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  اذضح ياَهً :

 2.02يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  6.34تًمذاس فٗ انكٕٚد  انًحهٗ اإلظًانٗ 

يًا  2.6222كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ ، 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح 

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش انُاذط انًحهٗ  0202-0222ٚؼُٗ أٌ انفرشج 

ْٔٗ يؼُٕٚح  06.24% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 62.22تًمذاس فٗ انكٕٚد  اإلظًانٗ 

 .انًؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس ٚشٛش ئنٗيًا  2.20ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ 

Y = 30.63+6.34x 

(**2.02(**   )4.2)  

R
2
=2.6222    F= 06.24** 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد  ذطىر انذخم انقىيً  -0

فٗ انكٕٚد خالل انذخم انمٕيٗ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل انذخم انمٕيٗ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222انفرشج )

% ػايٗ 06.60-انفرشج تٍٛ ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك  ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر  وترقذَز يعادنح، 0222% ػاو 46.63ٔ  0202ٔ 0222

أٌ  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :فً انكىَد  انذخم انقىيً

فٗ انكٕٚد  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ٚضداد انذخم انمٕيٗ  6.02يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ  2.63يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  6.02مذاس تً

 0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.6202كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ ، 2.20يؼُٕٚح 

% 62.02تًمذاس فٗ انكٕٚد  )تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش انذخم انمٕيٗ 

ٚشٛش يًا  2.20ؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ ْٔٗ ي 440.20ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 

 .انًؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس ئنٗ

Y = 36.02+ 6.02  x 

(**2.63(**   )0.04)  
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R
2
=2.6202    F=31.82** 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ذطىر اإلدخار انقىيً  -3

فٗ انكٕٚد خالل اإلدخاس انمٕيٗ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ انضٚادج  ئحًانٗ اإلدخاس انمٕيٗ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222انفرشج )

-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ  ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو  وترقذَز يعادنح %. 0223ػاو 66.62ٔ  0222%  ػاو 36.20

يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ فً انكىَد  نرطىر إحًانً اإلدخار انقىيً

 أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ اذضح ياَهً :

 0.30تًمذاسفٗ انكٕٚد   ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ٚضداد ئحًانٗ اإلدخاس انمٕيٗ  0.30 

كًا ، 2.22ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  0.02انًحسٕتح  يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ

)تًا فٛٓا يٍ  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.0002تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 

% 00.02تًمذاس فٗ انكٕٚد   يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش ئحًانٗ اإلدخاس انمٕيٗ

 ٚشٛش ئنٗيًا  2.22ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ  0.23ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 

 .انًؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس

Y =27.87 2.42+ x 

(*0.02(*  )0.00)  

R
2
=2.0002       F=3.23* 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ذطىر سعز انفائذج عهً انىدائع )%(  -4

فٗ سؼش انفائذج ػهٗ انٕدائغ )%( ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

سؼش انفائذج ػهٗ انٕدائغ )%( ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222د خالل انفرشج )انكٕٚ

ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذههك  تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ  وترقذَز يعادنح، 0226% ػاو 30.26ٔ  0222% ػاو 30.02-انفرشج تٍٛ 

يٍ خالل يعادنح اإلَحذار فً انكىَد  ائع )%(انشيًُ انعاو نرطىر سعز انفائذج عهً انىد

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم  2.02-أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :

ٔتهغد لًٛح خ  2.02تًمذاس فٗ انكٕٚد  ػاو ُٚخفط سؼش انفائذج ػهٗ انٕدائغ )%( 

هغد لًٛح يؼايم كًا ت، 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  3.03-انًحسٕتح 

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2034انرحذٚذ 

% ٔتهغد لًٛح ف 20.34تًمذاس فٗ انكٕٚد  ذغٛٛش سؼش انفائذج ػهٗ انٕدائغ )%( 

 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  02.22انًحسٕتح 

Y =3.2 2.02-  x 

 (**-3.03(**    )02.26)  

R
2
=2.2034       F=02.22** 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ذطىر انرضخى  -5

فٗ انكٕٚد خالل انفرشج انرعخى ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

 تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشجانرعخى ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222)
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ٔ 0203%  ػاو 4004.02-ك انفرشج تٍٛ ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذه

فً انكىَد  االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر انرضخى وترقذَز يعادنح، 0222% ػاو 444.02

أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :

غد لًٛح خ ٔته 2.22تًمذاس فٗ انكٕٚد  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ُٚخفط انرعخى  -2.22

يًا ٚؼُٗ  2.2236كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ ، ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح 2.06.3انًحسٕتح 

فٗ انكٕٚد  )تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش انرعخى  0202-0222أٌ انفرشج 

 .ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا 2.22% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 2.36تًمذاس 

Y =00.22 2.22-  x 

 (0.63(**    )6.46)  

R
2
=2.2236       F=2.22 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ذطىر وارداخ انسهع وانخذياخ  -6

فٗ انكٕٚد ٔاسداخ انسهغ ٔانخذياخ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ انضٚادج ٔاسداخ انسهغ ٔانخذياخ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222خالل انفرشج )

-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذههك انفرشج تٍٛ  ذهك انفرشج ٔاإلَخفاض خالل

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر  وترقذَز يعادنح، 0226% ػاو 40.02ٔ  0222% ػاو 02.24

َهً :فً انكىَد  وارداخ انسهع وانخذياخ  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح يا
ٔاسداخ انسهغ ٔانخذياخ  0.624أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ٚضداد 

حسٕتح  0.624تًمذاس فٗ انكٕٚد   ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ  02.026يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ اًن

-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2062كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ ، 2.20يسرٕٖ يؼُٕٚح 

تًمذاس فٗ انكٕٚد  انسهغ ٔانخذياخ  )تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش ٔاسداخ 0202

حسٕتح 20.62 يًا  2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ 024.002% ٔتهغد لًٛح ف اًن

ؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس ٚشٛش ئنٗ  .اًن

Y =6.26 0.20+  x 

(**06.26(**    )2.66)  

R
2
=2.2626       F=260.33** 

 (:0218-0222رزج )خالل انففً انكىَد ذطىر وارداخ انسهع  -7

فٗ انكٕٚد خالل ٔاسداخ انسهغ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ٔاسداخ انسهغ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222انفرشج )

%  ػاو 622.02-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذههك انفرشج تٍٛ  ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر وارداخ  وترقذَز يعادنح، 0202% ػاو 023.66ٔ  0206

أٌ يؼايم  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :فً انكىَد انسهع 

فٗ انكٕٚد  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرُالص ٔاسداخ انسهغ  2.40-اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

كًا تهغد ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ،  2.32-انًحسٕتح  يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ 2.40تًمذاس 

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ(  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2032لًٛح يؼايم انرحذٚذ 
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% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 0.32تًمذاس فٗ انكٕٚد  ساًْد فٗ ذغٛٛش ٔاسداخ انسهغ 

 .ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا 2.02

Y =42.42 2.40-  x 

(-2.32(**  )3.24)  

R
2
=2.2032       F=2.02 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ذطىر صادراخ انسهع وانخذياخ  -8

فٗ صادساخ انسهغ ٔانخذياخ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ صادساخ انسهغ ٔانخذياخ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222انكٕٚد خالل انفرشج )

يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذههك انفرشج تٍٛ  ٔذشأحد انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو  وترقذَز يعادنح، 0222% ػاو 20.62ٔ  0202%  ػاو 33.60-

يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ فً انكىَد  نرطىر صادراخ انسهع وانخذياخ

او ٚضداد صادساخ ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػ 4.22أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  اذضح ياَهً :

 3.02يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  4.22تًمذاس فٗ انكٕٚد  انسهغ ٔانخذياخ 

يًا ٚؼُٗ  2.4246كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ ، 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح 

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش صادساخ انسهغ  0202-0222أٌ انفرشج 

ْٔٗ يؼُٕٚح  00.23% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 42.46تًمذاس ٕٚد  فٗ انكٔانخذياخ 

 .انًؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس ٚشٛش ئنٗيًا  2.20ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ 

Y =06.32 4.22+  x 

(**3.02(**   )04.62)  

R
2
=2.4246       F=00.23** 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ذطىر صادراخ انسهع  -9

فٗ انكٕٚد صادساخ انسهغ ٔانخذياخ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0ٔل سلى )يٍ انعذ

ٔاإلَخفاض صادساخ انسهغ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222خالل انفرشج ) تٍٛ انضٚادج 

%  ػاو 47.0-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذههك انفرشج تٍٛ  خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر صادراخ انسهع  نحوترقذَز يعاد، 0222ػاو   56.89%ٔ  0206

أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :فً انكىَد 

يهٛاس  4.62تًمذاس فٗ انكٕٚد  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو صٚادج صادساخ انسهغ  4.62لًٛرّ 

حسٕتح  صائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح اح 2.34دٔالس ٔتهغد لًٛح خ اًن

)تًا فٛٓا  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.4206كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ ، 2.20

% ٔتهغد لًٛح 42.06تًمذاس فٗ انكٕٚد  يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش صادساخ انسهغ 

حسٕتح   . 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  02.22ف اًن

Y =04.04+4.62 x 

(2.34(**   )3.24)  

R
2
=2.4206       F=02.22** 
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ً انسهع وانخذياخ  -12 ٌ انرداري عه ُشا ً انكىَد ذطىر اًن  (:0218-0222خالل انفرزج )ف

انًٛضاٌ انرعاسٖ ػهٗ انسهغ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

انرعاسٖ انًٛضاٌ ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )ٔانخذياخ 

ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش  تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشجػهٗ انسهغ ٔانخذياخ 

وترقذَز . 0202% ػاو 040.66ٔ  0206% ػاو 662.60-انسُٕٖ خالل ذههك انفرشج تٍٛ 

يٍ فً انكىَد  االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر انًُشاٌ انرداري عهً انسهع وانخذياخ يعادنح

 02.22أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  إلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :خالل يعادنح ا

تًمذاس فٗ انكٕٚد  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ٚضداد انًٛضاٌ انرعاسٖ ػهٗ انسهغ ٔانخذياخ 

كًا تهغد ، ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا 0.99يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  20.89

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ(  0202-0222ٚؼُٗ أٌ انفرشج  يًا 2.2233لًٛح يؼايم انرحذٚذ 

% 2.33تًمذاس فٗ انكٕٚد  ساًْد فٗ ذغٛٛش انًٛضاٌ انرعاسٖ ػهٗ انسهغ ٔانخذياخ 

 .ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا 2.22ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 

Y =20.89+ 1.14 x 

(2.22(    )0.22)  

R
2
=2.2233       F=2.22** 

 (:0218-0222خالل انفرزج )فً انكىَد ثً انًثاشز ذطىر اإلسرثًار األخُ -11

فٗ اإلسرصًاس األظُثٗ انًثاشش ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

تٍٛ اإلسرصًاس األظُثٗ انًثاشش ( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222انكٕٚد خالل انفرشج )

خالل ذهك انفرشج ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ  انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ  وترقذَز يعادنح، 0224% ػاو 2223.02ٔ  0223%  ػاو 020.06-تٍٛ 

يٍ خالل يعادنح اإلَحذار فً انكىَد  انشيًُ انعاو نرطىر اإلسرثًار األخُثً انًثاشز

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم  2.32أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :

يهٛاس دٔالس ٔتهغد لًٛح  2.32تًمذاس فٗ انكٕٚد  اس األظُثٗ انًثاشش ػاو ٚضداد اإلسرصً

كًا تهغد لًٛح يؼايم ، 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  0.60خ انًحسٕتح 

 )تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.4220انرحذٚذ 

% ٔتهغد لًٛح ف 42.20مذاس تًفٗ انكٕٚد  ذغٛٛش اإلسرصًاس األظُثٗ انًثاشش 

انًؼُٕٚح  ٚشٛش ئنٗيًا  2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ  6.02انًحسٕتح 

 اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس.

Y =0.45 2.32+  x 

(**0.60(    )2.00)  

R
2
=2.4220       F=6.02** 

 ثاَُا: ذطىر يؤشزاخ انرًُُح انشراعُح فً انكىَد:

 (:0218-0222خالل انفرزج )هشراعح فً انكىَد ذطىر األراضٍ انقاتهح  ن -1

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ األساظٙ انماتهح  نهضساػح  فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى األساظٙ انماتهح  نهضساػح تٍٛ 0202 -0222انكٕٚد خالل انفرشج )
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ذهك انفرشج ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل  انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو  وترقذَز يعادنح، 0204% ػاو 06.2ٔ  0202% ػاو 02.22-تٍٛ 

نرطىر األراضٍ انقاتهح  نهشراعح فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ 

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرُالص  026.20-أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  اذضح ياَهً :

ْكراس ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  02.6.20تًمذاس ح  نهضساػح فٗ انكٕٚد  األساظٙ انماته

 2.6026، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  2.60-

األساظٙ )تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج 

ْٔٗ  06.22ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح % 60.26تًمذاس انماتهح  نهضساػح فٗ انكٕٚد  

 انًؼُٕٚح اإلحصائٛح نهًُٕرض انًمذس. ٚشٛش ئنٗيًا  2.20يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ 

Y =00342.6 02.6.20-  x 

(**-2.60(**    )06.62)  

R
2
=2.6026       F=06.22** 

ً انكىَد خالل انفرزج )2-  ٍ( ف ٍ يساحح األراض ٍ انشراعُح )% ي  (:0218-0222ذطىر األراض

األساظٙ انضساػٛح )% يٍ يساحح ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

األساظٙ  ( حٛس ذأسظحد لٛى ا0202 -0222فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )األساظٙ( 

ٔذشأحد  تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشجانضساػٛح )% يٍ يساحح األساظٙ(  

% ػاو 0.24ٔ  0202% ػاو 0.62-شج تٍٛ يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفر

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر األراضٍ انشراعُح )% يٍ يساحح  وترقذَز يعادنح، 0220

أٌ يؼايم  فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً : األراضٍ(

األساظٙ األساظٙ ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرُالص  2.223اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

ْكراس ٔتهغد لًٛح خ  2.223تًمذاس فٗ انكٕٚد  انضساػٛح )% يٍ يساحح األساظٙ(  

يًا  2.2230لًٛح يؼايم انرحذٚذ ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا، كًا تهغد  0.42انًحسٕتح  

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش األساظٙ  0202-0222ٚؼُٗ أٌ انفرشج 

% ٔتهغد لًٛح ف 2.30تًمذاس فٗ انكٕٚد  ظٙ( انضساػٛح )% يٍ يساحح األسا

 ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا . 0.66انًحسٕتح 
 

Y =2.34 2.223+  x 

(0.42(**    )020.63)  

R
2
=2.2230       F=0.66 
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احح األراضٍ( فً انكىَد خالل انفرزج ذطىر األراضٍ انقاتهح نهشراعح )% يٍ يس -3

(0222-0218:) 

)% يٍ انماتهح نهضساػح األساظٙ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )يساحح األساظٙ( 

ذهك  تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل)% يٍ يساحح األساظٙ(  انماتهح نهضساػح األساظٙ 

ٔ  0202% ػاو 02.22-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ  انفرشج

 وتذراسح االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر األراضٍ انقاتهح نهشراعح، 0220% ػاو 42.2

فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح  )% يٍ يساحح األراضٍ(

األساظٙ ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرُالص  2.200-غد لًٛرّ أٌ يؼايم اإلَحذاس ته ياَهً :

ْكراس  2.200تًمذاس فٗ انكٕٚد  )% يٍ يساحح األساظٙ(  انماتهح نهضساػح األساظٙ 

، كًا 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  2.06-ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  

)تًا فٛٓا يٍ  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.6026تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 

فٗ )% يٍ يساحح األساظٙ( انماتهح نهضساػح يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش األساظٙ 

ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا  06.22% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 60.26تًمذاس انكٕٚد  

 .2.20ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح 

Y =2.622 2.200-  x 

(**-2.06(**  )06.62)  

R
2
=2.6026       F=06.22** 

 (:0218-0222ذطىر األراضٍ انًُردح نهحثىب فً انكىَد خالل انفرزج ) -4

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ األساظٙ انًُرعح نهحثٕب فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى األساظٙ انًُرعح نهحثٕب تٍٛ 0202 -0222انكٕٚد خالل انفرشج )

غٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج ٔذشأحد يؼذالخ انر انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ  وترقذَز يعادنح، 0226% ػاو 44.06ٔ  0202% ػاو 30.22-تٍٛ 

فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً  انعاو نرطىر األراضٍ انًُردح نهحثىب

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو  06.23-أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  انثسُظ اذضح ياَهً :

ْكراس ٔتهغد  06.23تًمذاس فٗ انكٕٚد   األساظٙ األساظٙ انًُرعح نهحثٕبذرُالص 

ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ  0.20-لًٛح خ انًحسٕتح  

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2264

 0.23% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 2.64تًمذاس األساظٙ انًُرعح نهحثٕب فٗ انكٕٚد  

 ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا.

Y =1897 06.23-  x 

(-0.20(**  )2.43)  

R
2
=2.2264       F=0.23 
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ذطىر أراضٍ انًحاصُم انذائًح )% يٍ يساحح األراضٍ( فً انكىَد خالل انفرزج  -5

(0222-0218:) 

ٛم انذائًح )% يٍ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ أساظٙ انًحاص0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى أساظٙ 0202 -0222يساحح األساظٙ( فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )

 انًحاصٛم انذائًح )% يٍ يساحح األساظٙ( تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

ٔ  0202% ػاو 00.63-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ 

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر أراضٍ انًحاصُم  يعادنح وترقذَز، 0222% ػاو 42.03

انذائًح )% يٍ يساحح األراضٍ( فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ 

األساظٙ ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ  0.01أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  اذضح ياَهً :

ْكراس  2.20تًمذاس انكٕٚد  أساظٙ انًحاصٛم انذائًح )% يٍ يساحح األساظٙ( فٗ 

ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ  0.20-ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح  

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2606

% 26.06تًمذاس أساظٙ انًحاصٛم انذائًح )% يٍ يساحح األساظٙ( فٗ انكٕٚد  

 .ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا 006.22ًٛح ف انًحسٕتح ٔتهغد ل

Y =0.100 +0. 01 x 

(**-02.6(**  )6.04)  

R
2
=2.2606       F=006.22** 

 (:0218-0222ذطىر يحصىل انحثىب )طٍ نههكرار( فً انكىَد خالل انفرزج ) -6

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ يحصٕل انحثٕب فٗ انكٕٚد خالل 0يٍ انعذٔل سلى )

حاصٛم انذائًح )% يٍ يساحح 0202 -0222)انفرشج  ( حٛس ذأسظحد لٛى أساظٙ اًن

ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج ٍ انضٚادج  حد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل  األساظٙ( ٛت ٔذشٔا

 ٍ ً  وترقذَز يعادنح، 0226% ػاو 42.60ٔ  0223% ػاو 42.63-ذهك انفرشج ٛت االذداِ انشيُ

ىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح انعاو نرطىر يحصىل انحثىب فً انك

ًَه :  ّر يا ب ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ  0.27ٌأ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛ يحصٕل انحٕث

حسٕتح   2.20تًمذاس فٗ انكٕٚد   تهغد لًٛح خ اًن كراسٔ  ٕٚح  0.32غٍ نٓه ْٔٗ غٛش يؼُ

ح يؼايم انرحذٚذ  ٍ  0202-0222ٗ أٌ انفرشج يًا ٚؼُ 2.0042ئحصائٛا كًا تهغد لًٛ )تًا فٛٓا ي

كراس فٗ انكٕٚد  يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  % 00.42تًمذاس يحصٕل انحثٕب غٍ نٓه

ٕتح  حس ح ف اًن ٚح ئحصائٛا. 0.02ٔتهغد لًٛ ٗ غٛش يؼُٕ ْٔ 

Y =7.01 +0.27 x 

(0.32(**  )4.42)  

R
2
=2.0042       F=0.02 

 (:0218-0222كىَد خالل انفرزج )ذطىر إَراج انحثىب )تانطٍ انًرزٌ( فً ان -7

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ ئَراض انحثٕب فٗ انكٕٚد خالل انفرشج 0يٍ انعذٔل سلى )

ٔاإلَخفاض 0202 -0222) رش٘( تٍٛ انضٚادج  ( حٛس ذأسظحد لٛى ئَراض انحثٕب )تانطٍ اًن

ػاو  %20.63-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ  خالل ذهك انفرشج
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االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر إَراج انحثىب  وترقذَز يعادنح، 0202% ػاو 24.62ٔ  0202

َهً : أٌ  )تانطٍ انًرزٌ( فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح يا

ئَراض انحثٕب فٗ انكٕٚد  ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ  436.45يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

رشٖ ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح   346.32تًمذاس  ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا،  2.23تانطٍ اًن

( )تًا فٛٓا يٍ 0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج ) 2.2422كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 

رش٘( فٗ انكٕٚد  يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  % 4.22تًمذاس ئَراض انحثٕب )تانطٍ اًن

 غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا.ْٔٗ  2.60ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 

Y =13583.14 +436.45 x 

(2.23(*  )0.02)  

R
2
=2.2422       F=2.60 

 (:0218-0222ذطىر يؤشز إَراج انًحاصُم فً انكىَد خالل انفرزج ) -8

حاصٛم فٗ انكٕٚد 0يٍ انعذٔل سلى ) ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ يإشش ئَراض اًن

إشش ئَراض انًحاصٛم تٍٛ انضٚادج ( حٛس ذأسظحد لٛى ي0202 -0222خالل انفرشج )

-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ  ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر  وترقذَز يعادنح، 0222% ػاو 3.44ٔ  0202% ػاو 00.20

 اَهً :يؤشز إَراج انًحاصُم فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ي
يإشش ئَراض ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ   436.45أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

حسٕتح   346.32تًمذاس انًحاصٛم فٗ انكٕٚد   ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح  2.23ٔتهغد لًٛح خ اًن

)تًا فٛٓا  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2422ئحصائٛا، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 

حاصٛم فٗ انكٕٚد  اًْد فٗ ذغٛٛش يٍ يرغٛشاخ( س % ٔتهغد 4.22تًمذاس يإشش ئَراض اًن

حسٕتح   ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا. 2.60لًٛح ف اًن

Y =13583.14 +436.45 x 

(2.23(*  )0.02)  

R
2
=2.2422       F=2.60 

ذطىر صادراخ انًىاد انشراعُح األونُح )%يٍ صادراخ انسهع( فً انكىَد خالل  -9

 (:0218-0222انفرزج )

ح 0يٍ انعذٔل سلى ) ٔٛن ٕاد انضساػٛح األ ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ صادساخ اًن

( حٛس ذأسظحد لٛى 0202 -0222)%يٍ صادساخ انسهغ( ٗف انكٕٚد خالل انفرشج )

ٔاإلَخفاض خالل ذهك  ٍ انضٚادج  ٔنٛح )%يٍ صادساخ انسهغ( ٛت ٕاد انضساػٛح األ صادساخ اًن

ٍ ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛ انفرشج ٖ خالل ذهك انفرشج ٛت ٔ  0224% ػاو 32.26-ش انسُٕ

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر صادراخ انًىاد انشراعُح  وترقذَز يعادنح، 0222% ػاو 020.22

ح )%يٍ صادراخ انسهع( فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح  األوُن

ًَه : رّ  يا ّ كم ػاو ذرضاٚذ ْٔز 0.006أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛ ٕاد ا ٚؼُٗ َأ صادساخ اًن

ٔنٛح )%يٍ صادساخ انسهغ( ٗف انكٕٚد   حسٕتح   2.226تًمذاس انضساػٛح األ ح خ اًن ٔتهغد لًٛ
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ٕٚح  2.22 ٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُ ٕٚح ئحصائ ح يؼايم انرحذٚذ 2.20ْٔٗ يؼُ ، كًا تهغد لًٛ

ؼُٗ أٌ انفرشج  2.6242 ا يٍ يرغٛشاخ( س 0202-0222يًاٚ  ا فٓٛ ٗ ذغٛٛش )ًت صادساخ اًْد ف

ح )%يٍ صادساخ انسهغ( فٗ انكٕٚد   ٔٛن ٕاد انضساػٛح األ تهغد لًٛح ف 62.42تًمذاس اًن  ٔ%

ٕتح  حس ٕٚح  02.26اًن ٖ يؼُ ٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسٕر  .2.20ْٔٗ يؼُ

Y =0.007+0.006 x 

(**2.22(   )2.22)  

R
2
=2.6242       F=02.24** 

ح )% يٍ وارداخ انسهع( فً انكىَد ذطىر وارداخ انًىاد انخاو انشراعُ -12

 (:0218-0222خالل انفرزج )

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ ٔاسداخ انًٕاد انخاو انضساػٛح )% 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى ٔاسداخ 0202 -0222يٍ ٔاسداخ انسهغ( فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )

 ج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشجانًٕاد انخاو انضساػٛح )% يٍ ٔاسداخ انسهغ( تٍٛ انضٚاد

ٔ  0202% ػاو 06.00-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ 

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر وارداخ انًىاد انخاو  وترقذَز يعادنح، 0202% ػاو 20.20

انشراعُح )% يٍ وارداخ انسهع( فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ 

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ  0.009أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  ياَهً :اذضح 

ٔتهغد  2.222تًمذاس ٔاسداخ انًٕاد انخاو انضساػٛح )% يٍ ٔاسداخ انسهغ( فٗ انكٕٚد  

ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ  0.60لًٛح خ انًحسٕتح  

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.0364

% 03.64تًمذاس ٔاسداخ انًٕاد انخاو انضساػٛح )% يٍ ٔاسداخ انسهغ( فٗ انكٕٚد  

 ْٔٗ غٛش يؼُٕٚح ئحصائٛا 0.20ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 

Y =02.200+2.230 x 

(**6.22(   )2.40)  

R
2
=2.6323       F=32.66** 

ُح )% يٍ صادراخ انسهع( فً انكىَد خالل انفرزج ذطىر صادراخ انًىاد انغذائ -11

(0222-0218:) 

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ صادساخ انًٕاد انغزائٛح )% يٍ 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى صادساخ 0202 -0222صادساخ انسهغ( فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )

ٔذشأحد  خالل ذهك انفرشج انًٕاد انغزائٛح )% يٍ صادساخ انسهغ( تٍٛ انضٚادج ٔاإلَخفاض

% ػاو 62.26ٔ  0204% ػاو 06.00-يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ 

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر صادراخ انًىاد انغذائُح )% يٍ  وترقذَز يعادنح، 0200

أٌ  صادراخ انسهع( فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :

صادساخ انًٕاد انغزائٛح ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ  0.041اإلَحذاس تهغد لًٛرّ يؼايم 

 6.22ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح   2.230تًمذاس )% يٍ صادساخ انسهغ( فٗ انكٕٚد  

 2.6323، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح 
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صادساخ تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش ) 0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج 

% ٔتهغد لًٛح ف 63.23تًمذاس انًٕاد انغزائٛح )% يٍ صادساخ انسهغ( فٗ انكٕٚد  

 .2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  32.66انًحسٕتح 

Y =0.200+0.041 x 

(**6.22(   )2.40)  

R
2
=2.6323       F=32.66** 

انغذائُح )% يٍ وارداخ انسهع( فً انكىَد خالل انفرزج  ذطىر وارداخ انًىاد-10

(0222-0218:) 

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ ٔاسداخ انًٕاد انغزائٛح )% يٍ 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس ذأسظحد لٛى ٔاسداخ 0202 -0222ٔاسداخ انسهغ( فٗ انكٕٚد خالل انفرشج )

ٔذشأحد  إلَخفاض خالل ذهك انفرشجانًٕاد انغزائٛح )% يٍ ٔاسداخ انسهغ( تٍٛ انضٚادج ٔا

% ػاو 02.20ٔ  0200% ػاو 02.20-يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج تٍٛ 

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر وارداخ انًىاد انغذائُح )% يٍ  وترقذَز يعادنح، 0226

 أٌ فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً : وارداخ انسهع(

ْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ ٔاسداخ انًٕاد انغزائٛح  0.21يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ 

ْٔٗ  3.20ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح   2.00)% يٍ ٔاسداخ انسهغ( فٗ انكٕٚد  تًمذاس 

يًا  2.2322، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 2.20يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح 

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش ٔاسداخ انًٕاد  0202-0222ٚؼُٗ أٌ انفرشج 

% ٔتهغد لًٛح ف انًحسٕتح 23.22انغزائٛح )% يٍ ٔاسداخ انسهغ( فٗ انكٕٚد  تًمذاس 

 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  02.32

Y =12.05+0.21 x 

(**3.20(**   )00.62)  

R
2
=2.2322       F=02.32** 

 (:0218-0222َراج انغذاء فً انكىَد خالل انفرزج )ذطىر يؤشز إ -13

( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ يإشش ئَراض انغزاء فٗ انكٕٚد خالل 0يٍ انعذٔل سلى )

ٔاإلَخفاض خالل 0202 -0222انفرشج ) ( حٛس ذأسظحد لٛى يإشش ئَراض انغزاء تٍٛ انضٚادج 

ٔ  0222% ػاو 4.66-تٍٛ  ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انفرشج ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر يؤشز إَراج انغذاء فً  وترقذَز يعادنح، 0200% ػاو 32.44

أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد  انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :

ٔتهغد  3.22س فٗ انكٕٚد  تًمذا يإشش ئَراض انغزاءْٔزا ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ  3.22لًٛرّ 

، كًا تهغد لًٛح 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  03.42لًٛح خ انًحسٕتح  

)تًا فٛٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  2.2042يؼايم انرحذٚذ 

حسٕتح 20.42فٗ انكٕٚد  تًمذاس  يإشش ئَراض انغزاءفٗ ذغٛٛش  % ٔتهغد لًٛح ف اًن

 .2.20ؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح ْٔٗ ي 023.23
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Y =03.62+3.22 x 

(**03.42(**   )6.06)  

R
2
=2.2042       F=026.23** 

 

ذطىر انقًُح انًضافح فٍ قطاع انشراعح )تاألسعار اندارَح نهذوالر األيزَكٍ( فً  -14

 (:0218-0222انكىَد خالل انفرزج )

ًٛح انًعافح فٙ لطاع انضساػح انم( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ 0يٍ انعذٔل سلى )

( حٛس 0202 -0222فٗ انكٕٚد خالل انفرشج ))تاألسؼاس انعاسٚح نهذٔالس األيشٚكٙ( 

تٍٛ انمًٛح انًعافح فٙ لطاع انضساػح )تاألسؼاس انعاسٚح نهذٔالس األيشٚكٙ( ذأسظحد لٛى 

انفرشج تٍٛ  ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕٖ خالل ذهك انضٚادج ٔاإلَخفاض خالل ذهك انفرشج

االذداِ انشيًُ انعاو  وترقذَز يعادنح، 0202% ػاو 26.32ٔ  0202% ػاو 02.22-

نرطىر انقًُح انًضافح فٍ قطاع انشراعح )تاألسعار اندارَح نهذوالر األيزَكٍ( فً انكىَد 

أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لًٛرّ  يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ اذضح ياَهً :

ٚؼُٗ أَّ كم ػاو ذرضاٚذ انمًٛح انًعافح فٙ لطاع انضساػح )تاألسؼاس انعاسٚح  ْٔزا 43.26

ْٔٗ  2.32ٔتهغد لًٛح خ انًحسٕتح   43.26نهذٔالس األيشٚكٙ( فٗ انكٕٚد  تًمذاس 

يًا  2.2222، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ 2.20يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح 

ٓا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش انمًٛح انًعافح فٙ )تًا فٛ 0202-0222ٚؼُٗ أٌ انفرشج 

% ٔتهغد 22.22لطاع انضساػح )تاألسؼاس انعاسٚح نهذٔالس األيشٚكٙ( فٗ انكٕٚد  تًمذاس 

 2.20ْٔٗ يؼُٕٚح ئحصائٛا ػُذ يسرٕٖ يؼُٕٚح  62.26لًٛح ف انًحسٕتح 

Y =69.56+34.07 x 

(**2.32(   )0.22)  

R
2
=2.2222       F=62.26** 

ذطىر انقًُح انًضافح فٍ قطاع انشراعح  )% يٍ إخًانٍ انُاذح انًحهٍ( فً  -15

 (:0218-0222انكىَد خالل انفرزج )

عافح فٙ لطاع انضساػح  )% 0يٍ انعذٔل سلى ) ح اًن ( َالحظ ػذو اإلسرمشاس فٗ انمًٛ

( فٗ انكٕٚد خالل انفرشج ) حٙه ُاذط اًن ح ( حٛس ذأسظحد لٛى انم0202ًٛ -0222يٍ ئظًاٙن ان

ٔاإلَخفاض خالل ذهك  ( تٍٛ انضٚادج  حٙه اذط اًن عافح فٙ لطاع انضساػح  )% يٍ ئظًاٙن اُن اًن

ٍ  انفرشج ٖ خالل ذهك انفرشج ٛت ٔ  0222% ػاو 02.22-ٔذشأحد يؼذالخ انرغٛش انسُٕ

االذداِ انشيًُ انعاو نرطىر انقًُح انًضافح فٍ قطاع  وترقذَز يعادنح، 0222% ػاو 64.24

( فً انكىَد يٍ خالل يعادنح اإلَحذار انخطً انثسُظ انشراعح  )% ي ُاذح انًحٍه ًانٍ ان ٍ إخ

ًَه : ًرّ  اذضح يا ّ كم ػاو ذرضاٚذ  2.226أٌ يؼايم اإلَحذاس تهغد لٛ ح ْٔزا ٚؼُٗ َأ انمًٛ

) حٙه ُاذط اًن عافح فٙ لطاع انضساػح  )% يٍ ئظًاٙن ان ٔتهغد  2.226فٗ انكٕٚد  تًمذاس  اًن

حسٕتح   ٚح ئحصائٛا ، كًا تهغد لًٛح يؼايم انرحذٚذ  03.42لًٛح خ اًن  2.2206ْٔٗ غٛش يؼُٕ

ا يٍ يرغٛشاخ( ساًْد فٗ ذغٛٛش  0202-0222يًا ٚؼُٗ أٌ انفرشج  ا فٓٛ عافح ٙف )ًت انمًٛح اًن
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) حٙه ُاذط اًن ح ف 2.06فٗ انكٕٚد  تًمذاس  لطاع انضساػح  )% يٍ ئظًاٙن ان تهغد لًٛ  ٔ%

ٕتح  حس ٕٚح  0.60اًن ٗ غٛش يؼُ ٛأْ  .ئحصائ

Y =2.44+2.226 x 

(0.40(**   )6.06)  

R
2
=2.2206       F=0.60 

 

ٗ تضٚادج انذخم انمٕيٗ فٗ انكٕٚد ػٍ غشٚك ػًم يٍ َرائط ْزِ انذساسح ذٕص انرىصُح:

 يششٔػاخ لٕيٛح نشفغ يسرٕٖ انًؼٛشح ٔحم يشكهح انثطانح. 

 

 عــــــــانًزاخ

، انمًح انؼشتٛح انعزتٍ االرذقاء تًسرىي يعُشح انًىاطٍئػالٌ انكٕٚد،  .0

 و.0222االلرصادٚح ٔانرًُٕٚح ٔاالظرًاػٛح،انكٕٚد، ُٚاٚش

االششو، يحًٕد، انرًُٛح انضاسػٛح انًسرذايح انؼٕايم انذاػًح، انطثؼح االٔنٗ،  .0

 2007تٛشٔخ: يشكض دساساخ انٕحذج انؼشتٛح ،.

 .ؼٓذ انذساساخ انًصشفٛح " انرمشٚش انًانٙ " انكٕٚد، سُٕاخ يخرهفحي .4

يإششاخ انرًُٛح انؼانًٛح، ئحصاءاخ انرًُٛح (،  (World Bankثُك انذونً ان .3

 .(0202-0222اإللرصادٚح، )
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ABSTRACT:  

The current study aims to study the indicators of economic and 

agricultural development in Kuwait, and the study reached the 

following results: The instability in the national income in Kuwait 

during the period (2000-2018), as the values of the national income 

fluctuated between increase and decrease during that period, and the 

annual rates of change during that period ranged between -26.61% in 

2009 and 2015 and 36.74% in 2005, and by studying the general time 
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trend of the development of national income in Kuwait through the 

simple linear regression equation, the following became clear: that 

the regression coefficient amounted to 7.10  

This means that every year the national income in Kuwait 

increases by 7.10 billion dollars, and the calculated value reached 

5.64, which is significant at a significant level of 0.01, and the value 

of the coefficient of determination was 0.6519, which means that the 

period 2000-2018 (including its variables) contributed to changing 

the national income In Kuwait, it increased by 65.19%, and the 

calculated p value was 331.82, which is statistically significant at the 

0.01 level, which means the statistical significance of the estimated 

model. 

Conclusively, increasing the national income in Kuwait by 

doing national projects to raise the standard of living and solve the 

unemployment problem. 
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