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 دراشج كيبشيج هوخٌتؤ تداهج اهعوة عوى اهٌلد في اهخزائر

 حيود شيوى . أ                                                       
 تٍضزتةر -تٍِرٌز تٍضثِـٛ حرش حٗؿرٜرٜص   

 : اهيوخص
درتشد دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد تٍِدخل تٍِْػيٛ ٍرعيٜو إدترخ نـثٍد ٌٍَرَد تٍْيدٜةد    لضٌ

ٍٗذًٍ نئّ تٍرْحؤ حشًَٗ . أّ ٕذٓ تٌٍرَد إِْث ٕٛ تْـٌثس العرٜثش تالىرظثد ِّ تٍشٍٜٗدذًٍ 
رٖةدم  . ؼال ٜضلالّ تٕرِثُ تالىرظثدّٜٜ ٗٗتغـٛ تٍشٜثشثذ تٍْيدٜد ِْٗذضرٖث ٕذٓ تٍدتٍد

ٕذٓ تٍدرتشد إٍٙ ريدُٜ ِْٗذش ٍدتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍضزتةر  ٗىد رُ تالؿرِةثد نٜٖةث   
 .    ٗذًٍ حلرع تٍرْحؤ حعضُ تٌٍرَد تٍْيدٜد(0101-0791)ِرد ألرحـّٜ شْد ؿَٙ حٜثْثذ ر

 .تٍػَج ؿَٙ تٍْيد  تٌٍرَد تٍْيدٜد  تٍرْحؤ  شٜثشد ْيدٜد: تٌٍَِثذ تٍِهرثط

 : يلديج
ٍيد ؼل تٍْيد ٗتٍشٜثشد تٍْيدٜد ِّ أحرز تٍِٗتغٜؾ تٍِسٜرخ ٍَضدل ِث حّٜ تالىرظثدّٜٜ         

ٗتٌٍْٜزّٜٜ  ٜٗرضؾ ذًٍ إٍٙ ِث ٍَْيد ِّ رأسٜرتذ حثٍلد ِٗـيدخ ؿَٙ  الشِٜث ُِْٖ تٍْيدّٜٜ
تٍعٜثخ تالىرظثدٜد ٗتالضرِثؿٜد  ِِث ٜيرغٛ ؿدُ ررٌٔ ٍَـضٗتةٜد ٗتٍرخِّٜ  ٗحثٍرثٍٛ 

 .غرٗرخ تٍرْحؤ حثرضثٕثرٔ تٍِشريحَٜد
ثج إّ تالشريرتر تٍْيدٚ  ِّٗ سُ تالشريرتر تالىرظثدٚ  ال ٌِّٜ أّ ٜرعيو نٛ ؼل كٜ    

ٗعٜز . شٜثشد ْيدٜد نـثٍد ىثدرخ ؿَٙ غِثّ رٗتزّ ِشرِر حّٜ ؿرع تٍْيد ٗتٍػَج ؿَٜٔ
إّ ؿرع تٍْيد ٜـٌس تعرٜثش تالىرظثد إٍٙ تٍشٍٜٗد  ٗتٍذٚ ٜررضُ ِّ خالل ػَج ِخرَم 
تألؿٗتّ تالىرظثدّٜٜ ؿَٙ تٍْيد  نئّ درتشد دتٍد تٍػَج رِسل تٍِدخل تٍِْػيٛ إلدترخ تٌٍرَد 

ِّ ٕذٓ تٍدرتشد ؿَٙ ٗضٔ تٍخظٗط رعدٜد تٍِرلٜرتذ تألشثشٜد ٍٖذٓ تٍدتٍد تٍْيدٜد  ٗررغ
ٗتٍـِل ؿَٙ ٗغـٖث نٛ ضٌل ِْٗذش ىٜثشٛ  ٕٗٗ ِث شٜشِظ حثٍرْحؤ حعضُ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد 

 .نٛ نررتذ ِشريحَٜد
 :يشنوج اهدراشج

ِّ ضٖد ن. رػرط درتشد دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ٗتٍرْحؤ حٖث ؿدخ إضٌثالذ ِْٖضٜد ٗؿَِٜد    
الحد ِّ ِرتؿثخ تٍِحثدا تالىرظثدٜد ٗعشّ تشرخدتُ تألدٗتذ تٍرٜثغٜد ٗتإلعظثةٜد نٛ 
تٍرعَٜل ٗتٍريدٜر  ِّٗ ضٖد أخر٘ الحد ِّ تإلدرتً تٍضٜد ٌٍٜهٜد تٍرـثِل ِؾ تٍِـػٜثذ 
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تٍِٜدتْٜد  ؿَٙ ْدررٖث ٗرـدد ِظثدرٕث  حِث ٜعيو تٍٖدم ٜٗرتؿٛ تٍِٗغٗؿٜد  تٍٗتىـٜد 
ٗحْثء ؿَٜٔ ٌِّٜ ظٜثكد إضٌثٍٜد ٕذٓ تٍدرتشد ِّ خالل تٍرشثؤل . ٍـَِٜد ٍَْرثةصٗتٍِظدتىٜد ت

ٌٜم ٌِّٜ تٍرْحؤ حعضُ تٍػَج تٌٍَٛ ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍضزتةر حثشرخدتُ تألدٗتذ : تٍرثٍٛ
 تإلعظثةٜد ٗتٍرٜثغٜد ِؾ تؿرحثر ِحثدا تٍْؼرٜد تالىرظثدٜد؟

 :أهييج اهدراشج
َج ؿَٙ تٍْيد  ٗنُٖ تٍـالىةد حْٜٔ ٗحّٜ تٍِرلٜرتذ رحرز إِٜٔد ريدٜر ِـثدٍةد تٍػ    

تٍِؤسرخ نٜٔ إعظثةٜث  نٛ إٜضثد ِـثدٍد ِشريرخ ٍَػَج ؿَٙ تٍْيد رشثؿد ؿَٙ رشُ شٜثشثذ 
ٗنٛ ٕذت تإلػثر نئّ إِٜٔد ٕذٓ تٍدرتشد . ْيدٜد ِشريحَٜد ِؤششد ؿَٙ درتشثذ ؿَِٜد ِٜدتْٜد

ٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تىرظثد ِعدد  رْحسو ِّ ٌْٖٗث رضٌل ِعثٍٗد نٛ شحٜل ِْذضد دت
 .ٕٗٗ تالىرظثد تٍضزتةرٚ  ؿَٙ غٗء تشريرتء ٗتشؾ ٍَِرلٜرتذ تٍِشريَد ٍٖذٓ تٍدتٍد

ِّٗ ْثعٜد أخر٘  نئّ ْيط تٍدرتشثذ تٍِٜدتْٜد تٍيٜثشٜد نٛ ٕذت تٍِٗغٗؽ  خثظد    
رضٌل ِشثِٕد تٍِرـَيد ِْٖث حثالىرظثد تٍضزتةرٚ  ٜغهٛ إِٜٔد خثظد ؿَٙ تٍدرتشد  ٌْٖٗث 

ِّ ضأْٖث أّ رشثؿد ؿَٙ رـِٜو تٍحعز ٗتٍدرتشثذ تٍِرـَيد حثٍْيد ٗتٍشٜثشد تٍْيدٜد حٗضٔ 
 .ؿثُ  ٗدتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد حٗضٔ خثط

  :فرظيبح اهدراشج وحدودهب
 :ريُٗ ٕذٓ تٍدرتشد ؿَٙ سالز نرغٜثذ أشثشٜد ٕٛ   
 .(VAR) تالْعدتر تٍذترٛ ٌِّٜ تٍرْحؤ حعضُ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد حثالؿرِثد ؿَٙ ضـثؽ -
تٍدخل  ِـدل تٍرغخُ  : ْٕثً أرحؾ ِرلٜرتذ أشثشٜد ِعددخ ٍدتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ٕٗٛ -

 .ِـدل تٍهثةدخ تٍِعَٛ ِٗـدل أشـثر تٍظرم
 .تٍِـػٜثذ تٍِرـَيد حثٍِرلٜرتذ تالىرظثدٜد تٍِرعٌِد نٛ دتٍد تٍػَج ظثدىد -

ِثد ؿَٙ ِـػٜثذ تالىرظثد تٍضزتةرٚ خالل تٍهررخ أِث حثٍْشحد ٍعدٗد تٍدرتشد نيد رُ تالؿر   
  ٗىد رُ تالىرظثر ؿَٙ 0100ٗذًٍ ىظد تٍرْحؤ حعضُ تٍػَج تٍْيدٚ ٍشْد   0791-0101

 .تٍِـػٜثذ تٍخثظد حثٍِرلٜرتذ تألرحـد تٍِهررع أْٖث رعدد دتٍد تٍػَج
 :أهداف اهدراشج

سل نٛ ريدُٜ ِْٗذش ٕدم خثط  ٜٗرِ: رٖدم ٕذٓ تٍدرتشد إٍٙ رعيٜو ٕدم ِزدٗش    
ٍَرْحؤ حثٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍضزتةر  ٕٗدم ؿثُ  ٜرِسل نٛ ِعثٍٗد ريدُٜ ِشثِٕد ِّ ضأْٖث 
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أّ رشثؿد ؿَٙ رـزٜز تشرخدتُ تٍِدخل تٍيٜثشٛ نٛ تٍدرتشثذ تالىرظثدٜد ؿِِٗث  
ٗنٛ ٕذت تإلػثر نئّ . ٗتٍدرتشثذ تٍِرـَيد حدرتشد دتٍد تٍشٍٜٗد تٌٍَٜد ؿَٙ ٗضٔ تٍخظٗط

الىرظثد تٍضزتةرٚ  ِعل ٕذٓ تٍدرتشد  ال ٜضٌل إال عثٍد ٌِّٜ رـِِٜٖث ؿَٙ تىرظثدٜثذ ت
 .أخر٘ ِرضثْشد
 :يٌهح اهدراشج

رُ تالؿرِثد نٛ ٕذٓ تٍدرتشد ؿَٙ ِْٖص تالشريرتء  عٜز ىِْث حثخرحثر ؿالىد تٍشححٜد حّٜ      
تٌٍَٛ ؿَٙ تٍْيد  ٍْيَط ؿدد ِّ تٍِرلٜرتذ تٍِهشرخ ٗحّٜ تٍِرلٜر تٍرثحؾ تٍِرِسل نٛ تٍػَج 

ؿدد ٕذٓ تٍِرلٜرتذ حثٍردرٜص حثشرخدتُ تالخرحثرتذ تإلعظثةٜد  ٍْظل نٛ تٍْٖثٜد إٍٙ ِرلٜر 
ٗنٛ ؼل ٕذت تٍِْٖص رُ تشرخدتُ ٌل ِّ . ٗتعد أشثشٛ رُ ؿَٙ أشثشٔ حْثء ِْٗذش تٍريدٜر

ِؾ درتشد أشَٗحٛ تٍٗظم ٗتٍرعَٜل  عٜز ىدِْث ٗظهث ِعددت ٍحٜثْثذ تٍشالشل تٍِخرثرخ  
ِد٘ تشريرترٜد ٕذٓ تٍشالشل  ٌِث عثٍْٗث ريدُٜ رعَٜل تىرظثدٚ ٗإعظثةٛ ٍَْرثةص تٍِرٗظل 

تٍضزء تألٗل ٜرغِّ رعدٜد : ٌٕٗذت نيد ضثءذ ٕذٓ تٍدرتشد نٛ ضزةّٜ. إٍٜٖث نٛ ٌل ِرعَد
ِرلٜرتذ تٍِْٗذش ٗدرتشد خظثةظٖث  ٗتٍضزء تٍسثْٛ ٜرغِّ تٍريدٜر ٗتٍرْحؤ ٍِْٗذش تٍػَج 

 .تٍْيدؿَٙ 
 خحديد يخغيراح اهٌيوذج ودراشج خضبئضهب: أوال

حْثء ؿَٙ تٍرعثٍٜل تإلىرظثدٜد ٍدتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ٗٗتىؾ تإلىرظثد تٍضزتةرٚ ٌِّٜ تؿرحثر 
 :  أرحؾ ِرلٜرتذ ِهشرخ ٍٖذٓ تٍدتٍد ٗظٜثكرٖث ٗنو تٍِْٗذش تٍـثُ تٍرثٍٛ

              Md = F(PIB, ER, i, P) 

               ِـدل تٍرغخُ:  P   ؛ؿالىةد دتٍٜد  :      F:عٜز   
              Md  :؛   تٍػَج ؿَٙ تٍْيد   i  :َِٛـدل تٍهثةدخ تٍِع 
             PIB  :؛ ِٜسل أعد ِيثٜٜس تٍدخل    ER  :ِـدل أشـثر تٍظرم 

ِّٗ أضل ظٜثكد ِْٗذش ٍدتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد نئْٔ ِّ تٍغرٗرٚ درتشد خظثةط     
تٍِشرـَِد نٛ تٍريدٜر  عٜز ْيُٗ أٗال حدرتشد ٗظهٜد ٍٖذٓ تٍشالشل ( تٍِرلٜرتذ)ٍشالشل ت

 .سُ ْدرس درضد تشريرترٕث
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 :دراشج وضفيج هتيبٌبح اهشالشل اهيخخبرث -1
رْظج ٕذٓ تٍدرتشد تٍٗظهٜد ؿَٙ رهشٜر تٍِرلٜرتذ تٍِخرثرخ ِّ خالل تٍِيثٜٜس      

 :تٍرثٍٜد
رع تٍْيد ِخرَم أضٌثل ٗشثةل تٍدنؾ  كٜر أْٔ نٛ ٜضِل ؿ :يليبس عرط اهٌلد -1-1

ٌِؤضر ِـحر ؿّ ٗشثةل تٍدنؾ نٛ  (M2)ٕذٓ تٍدرتشد رُ تؿرِثد ِيٜثس تٌٍرَد تٍْيدٜد تٍِعَٜد 
تٍضزتةر  ذًٍ ٕذت تٍِيٜثس ِٜسل حضٌل ِالةُ ؿرع تٍْيد نٜٖث  عٜز إّ ْشحد ٌحٜرخ ِّ 

 .نٛ تٍِؤششثذ تٍِظرنٜد( الدخثرٜدتٝضَد ٗت)عضُ تٍشٍٜٗد ْثرضد ؿّ رػٗر عضُ تٍٗدتةؾ 
 (PIB)ٍَرـحٜر ؿّ ِيٜثس تٍدخل رُ تشرخدتُ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ  :يليبس اهدخل  -1-2

 .حثؿرحثرٓ ِيٜثشث ٜٗتنو تٍدخل تٍٗػْٛ

 (P) *ٗىد رةُ تشرخدتُ ٌل ِّ ِـّدل تٍرغخُ :يليبس خنوفج االحخفبغ تبهٌلد -1-3
: 6002رعُٜ  )دَٜد ِّ تالعرهثؼ حثٍْيد ٌِـحرّٜ ؿّ رٌَهد تٍهرظد تٍح (i)ٗشـر تٍهثةدخ 

  عٜز أْٔ حثٍْشحد ٍِـدل تٍهثةدخ تؿرِدْث ِـدل تألشثس تٍِظرنٛ تٍذٚ ٜعددٓ حًْ (901ط
  ٗتٍذٚ ٜـرحر ٌأشثس ٍِـدل تٍهثةدخ تٍِرضـٛ تٍشْٗٚ (تٍحًْ تٍِرٌزٚ تٍضزتةرٚ)تٍضزتةر 

تٍرغخُ نيد رُ تشرخدتُ  ٍَشٗو تٍْيدٜد تٍِـَّ ؿْٔ ِّ ىحل تٍِظثرم  أِث نِٜث ٜخط ِـدل
 .ِـدل رغخُ ِؤضر أشـثر تٍشَؾ تالشرٖالٌٜد

ٜٗيظد حثٍـثِل تٍخثرضٛ أسر تٍـٗتِل تٍْيدٜد ٗتٍِثٍٜد  :يليبس اهعبيل اهخبرخي -1-4
تٍخثرضٜد تٍِررحػد حعرٌد تألشـثر تٍدٍٜٗد نٛ دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد  ٗىد رُ نٛ ٕذت تٍظدد 

  ٗذًٍ (ER)ٍدْٜثر حثٍْشحد ٍَدٗالر تألِرٌٜٛ تؿرِةثد تٍِـدل تٍِرٗشػ ألشـثر ظرم ت
حشحج تررحثػ تالىرظثد تٍضزتةرٚ تٍٗسٜو حثٍدٗالر ْرٜضد تالؿرِثد ؿَٙ ؿٗتةد تٍِعرٗىثذ 

ٜٗهشر أسر ِـدل تٍظرم نٛ دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ٗنو ؿالىد (. ِّ تٍظثدرتذ %19ْعٗ )
عهزُٕ ؿَٙ زٜثدخ ِيرْٜثرُٖ ؿٌشٜد  عٜز إّ رٗىؾ تألنرتد تررهثؽ ِـدالذ أشـثر تٍظرم ٜ

 .ِّ تألظٗل تألضْحٜد ؿَٙ عشثج رخهٜع ِيرْٜثرُٖ ِّ تٍـَِد تٍِعَٜد  ٗتٍـٌس حثٍـٌس

 
                                                

*
استخدام معدل التضخم كمقٌاس لتكلفة االحتفاظ بالنقد على أساس أن االرتفاع فً مستوى األسعار  ٌقوم 

ٌعمل األفراد على  ل تجاوز هذا التدهورمن أجو .إلى تدهور القوة الشرائٌة للنقد بصورة مستمرة سوف ٌؤدي
استبدال النقد بأصول حقٌقٌة ترتفع قٌمتها مع ارتفاع األسعار، ومن ثم االحتفاظ بأقل قدر ممكن من األرصدة 

 .النقدٌة
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 :دراشج اشخلراريج اهشالشل -2 
ٍَرْحؤ الحد أّ رٌّٗ تٍشالشل تٍزِْٜد تٍِخرثرخ  Box – Jenkinsِْٖضٜدعرٙ ٌِّٜ رػحٜو     

تإلعظثةٜد أّ ٌّٜٗ تٍٗشػ تٍعشثحٛ ٗتٍرحثّٜ  ِشريةرخ  ٜٗيظد حثالشريرترٜد ِّ تٍْثعٜد
سثحرّٜ  أٚ أّ تٍشَشَد رٌّٗ ِشريرخ إذت رذحذحذ عٗل ٗشػ عشثحٛ سثحذ  ِؾ رحثّٜ ٍٜس ٍٔ 

ِّٗ أضل تخرحثر تشريرترٜد شَشَد زِْٜد ِث ْٕثً ؿدخ . (Gity, 1990: p282)ؿالىد حثٍزِّ
 :أدٗتذ إعظثةٜد ْذٌر ِْٖث ؿَٙ تٍخظٗط

ٍـرع ٕذت تالخرحثر ْْػَو ِّ ِْٗذش تإلْعدتر تٍذترٛ ِّ  :ر اهتشيعاخختبر ديني فوه -
tttتٍذٚ ٜأخذ تٍضٌل  AR(1)تٍدرضد تألٍٗٙ  UYY  1 . عٜزUt   ٛتٍخػأ تٍـضٗتة ٕٛ

تٍذٚ 
ٜهررع أّْٔ 

ِّ ػرنٛ تٍِـثدٍد ْعظل ؿَٙ  1tYٗحػرط  .ذٗ ٗشػ عشثحٛ ِـدُٗ ٗرحثّٜ سثحذ
 : د تٍرثٍٜدتٍظٜل

  :             ٗؿَٜٔ رظحظ نرغٜد ٕذت تالخرحثرؿَٙ تٍضٌل تٍرثٍٛ
 :ٗالخرحثر ٕذٓ تٍهرغٜد ْيُٗ حريدٜر ؿدد ِّ ظٜق تالْعدتر ررِسل نٛ

                                       :ِْٗذش تٍشٜر تٍـضٗتةٛ تٍحشٜػ -
  ttt UYY  11 1 

:                 دخثل تٍعد تٍسثحذِْٗذش تٍشٜر تٍـضٗتةٛ ِؾ إ -
  ttt UCYY  11 1 

:         ِْٗذش تٍشٜر تٍـضٗتةٛ ِؾ عد سثحذ ٗترضثٓ ؿثُ -
  ttt UCbtYY  11 1  

ٗإذت رعييذ نرغٜد تٍـدُ 1: 10 H  نٛ أعد تٍِْثذش تٍسالسد نئّ تٍشَشَد رٌّٗ كٜر
 .ِشريرخ

  ٍٗذًٍ َْضأ إٍةٙ AR (9)حثر ٜظَظ نيػ ٍعثٍد ِْٗذش ِّ تٍضٌل ٍٗإلضثرخ نئّ ٕذت تالخر   
 .تشرخدتُ تخرحثر آخر ٜشِٙ تخرحثر دٌٜٛ نٍٗر تٍِػٗر

  ttt UYY  11
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ىِْث  (DF)ؿْد تشرـِثٍْث الخرحثر دٌٜٛ نٍٗر تٍحشٜػ  :(ADF)اخختبر ديني فوهر اهيعور  -
ٛ نٍٗر نٛ عّٜ أّ تخرحثر دٌٜ ِـدِٗد  p=1  ٗλiأٚ  حئِٕثل تعرِثل تررحثػ تألخػثء

ؿَٙ  ADFٗرـرِد تخرحثرتذ . (Dor, 2009: p164)ٜدرش ٕذٓ تٍهرغٜد  (ADF)تٍِػٗر 
ؿػٜد  )ٗؿَٙ تٍريدٜر حٗتشػد تٍِرحـثذ تٍظلر٘ ٍَِْثذش ( )تٍهرغٜد 

 (:226ط: 6002

 

 
 .Akaike   ٗSchwarzعشج ِـٜثرٚ  pٌِّٜٗ رعدٜد ىِٜد 

حثر ٍدرتشد تٍِـْٜٗد تٌٍَٜد ٍِـثِالذ دتٍد ْشرـِل ٕذت تالخر :Ljung – Boxاخختبر  -
تالررحثػ تٍذترٛ ذتذ ؿدد ِـّٜ ِّ تٍهضٗتذ  عٜز ٌّْٗ أِثُ تخرحثر تٍهرغٜد تٍرثٍٜد 

 (:6002تٍدرْٜٛ  )
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تٍِضدٍٗد ؿْد  2تٍِعشٗحد ِؾ ىِٜد  LBٗؿَٙ ٕذت تألشثس ْيُٗ حِيثرْد إعظثةٜد    
 :شرٗ٘ ِخثػرخ ِـّٜ  ٌّْٗٗ أِثُ عثٍرِّٜ

 22

CT    0ْرنعH تٍشَشَد كٜر ِشريرخ 
 22

CT    0ْيحلH تٍشَشَد ِشريرخ 

 :(M2,PIB,ER,P,i)خعتيق اخختبراح االشخلراريج عوى اهشالشل  -2-1
تٍشَشَد ِعل تٍدرتشد ِشريرخ أُ ال ْشرخدُ دٗتل تالررحثػ تٍذترٛ  ٌٍَضم ؿِث إذت ٌثْذ    

. EViewsٗدٗتل تالررحثػ تٍذترٛ تٍضزةٛ  ٌِّٜٗ تشرخرتش ٕذٓ تٍدٗتل حئشرخدتُ حرْثِص 
ٗحـد أّ رُ تشرخرتش ٕذٓ تٍدٗتل ٌٍل تٍشالشل رحّٜ أّ ِـؼُ ِـثِالذ ٕذٓ تٍدٗتل  ٗؿْد 



 دراشج كيبشيج هوخٌتؤ تداهج اهعوة عوى اهٌلد في اهخزائر
 

 24 0210 الثاني عشر ديسمربالعدد 

. ضثل تٍسيد  أٚ أْٖث رخرَم ِـْٜٗث ؿّ تٍظهرِضِٗؿد ٌحٜرخ ِّ تٍهضٗتذ  ريؾ خثرش ِ
 .ADF ٗLBتخرحثرٚٗالسحثذ ذًٍ رُ تٍَضٗء إٍٙ 

 اخختبرLjung – Box :ٍٛؿرع ْرثةص ٕذت تالخرحثر ِّ خالل تٍضدٗل تٍرث ٌِّٜ: 
 اهدراشج اهيعٌويج اهنويج هدوال االرختبع اهذاخي L-Bاخختبر (: 1)خدول ركى 

 
ٜحّٜ أّ ِـثِالذ تالررحثػ تٍذترٛ رخرَةم ِـْٜٗةث ؿةّ     LBِّٗ تٍِالعؼ أّ تخرحثر      

 .تٍظهر حثٍْشحد ٌٍل تٍشالشل  ٗحثٍرثٍٛ نٖٛ ٌَٖث كٜر ِشريرخ
ٜـد ٕذت تالخرحثر ِّ إُٔ أدٗتذ تخرحثر تالشريرترٜد  ٕٗةٗ   :اخختبر ديني فوهر اهيعور -

 :ٜٖدم إٍٙ نعط تٍهرغٜثذ ِّ خالل تالخرحثرّٜ تٍرثٍّٜٜ

 :عٜز ْخرحر تٍهرغٜد تٍرثٍٜد: (C)ٗضٗد تٍسثحذ  تخرحثر ٗضٗد أٗ ؿدُ  -
 
 

ْيحل تٍهرغةٜد تٍـدِٜةد  ْٗيةٗل إّ    ( تٍِضدٍٗد) Ttأىل ِّ ( تٍِعشٗحد) Tcإذت ٌثْذ     
نئْْةث  ( )أٚ  Tcأىةل ِةّ    Ttأِث إذت ٌثْذ . تٍشَشَد ال رعرٗٚ ؿَٙ تٍسثحذ

 .رٗٚ ؿَٙ تٍسثحذ  ٗتٍشَشَد رعH1ْرنع تٍهرغٜد تٍـدِٜد ْٗيحل تٍهرغٜد 
 (:b)تخرحثر تالرضثٓ تٍـثُ  -

 

تٍِضدٍٗد  ٗنٛ  Ttتٍِعشٗحد أىل ِّ  Tcإذت ٌثْذ  H0حْهس ػرٜيد تٍرعَٜل تٍشثحيد ريحل     
تٍضدٗل تٍرثٍٛ َٜخط ْرثةص ٕذت . H0ٗررنع تٍهرغٜد  H1تٍعثٍد تٍِـثٌشد ريحل تٍهرغٜد 

 :تالخرحثر

 

 تٍسثحذ ٍٜس ٍٔ ِـْٜٗد تعظثةٜد

 تٍسثحذ ٍٔ ِـْٜٗد تعظثةٜد           







0:

0:

1

0

CH

CH
 

 تٍشَشَد ال رعرٗٚ ؿَٙ ِرٌحد تالرضثٓ تٍـثُ   
 د تالرضثٓ تٍـثُتٍشَشَد رعرٗٚ ؿَٙ ِرٌح








0:

0:

1

0

bH

bH
 



 عِٗد شَُٜ  .أ 

 وإدارية أحباث اقتصادية 
24 

 bواالجداه انعاو  Cث نكم ين انثاب ADFاخحباز (: 22)خدول زقى 

 
ْيحل نرغٜد تٍـدُ ْٗرنع تٍهرغٜد تٍحدَٜد ( 2رىُضدٗل )ِّ خالل تٍْرثةص تٍِرٗظل إٍٜٖث  

تخرحثر ٗضٗد أٗ ؿدُ ٗضٗد تٍسثحذ ٗتخرحثر )حثٍْشحد ٌٍل تٍشالشل ٗحثٍْشحد ٌٍال تالخرحثرّٜ 
ٍٗد ؿْد ِشرٗ٘ تٍِعشٗحد أىل ِّ تٍيِٜد تٍِضد شرٜٗدْذT   ذًٍ أّ ىِٜد (تالرضثٓ تٍـثُ

نٛ ٌل  (b)ٌٗذت تالرضثٓ تٍـثُ (C)   ٗحثٍرثٍٛ ْرنع ٗضٗد تٍسثحذ (α=0,0,)ِـْٜٗةد 
 .تٍشالشل

  :(DM2,DPIB, DER,Di,DP)خعتيق اخختبراح االشخلراريج عوى اهشالشل  -2-2
. إّ ؿدُ تشريرتر تٍشالشل ِعل تٍدرتشد رػَج ِْث إضرتء نرٗىثذ ِّ تٍدرضد تألٍٗٙ    

ِضثٕدخ دٗتل تالررحثػ تٍذترٛ ٍَشالشل تٍضدٜدخ ٜشٖل ؿَْٜث حأّ ْشرْرص ؿدُ ِّٗ خالل 
  عٜز أّ ِـثِالذ دٗتل تالررحثػ تٍذترٛ ؿْد (DPIB,DER,DM2)تشريرترٜد تٍشالشل 

ِضِٗؿد ِّ تٍهضٗتذ حيٜذ خثرش ِضثل تٍسيد  نٛ عّٜ ْضد أّ ِـثِالذ دٗتل تالررحثػ 
ٜد ريؾ ٌَٖث دتخل ِضثل تٍسيد  ٕٗٗ ِث ٜـْٛ أْٖث تٍذترٛ تٍضزةٛ حثٍْشحد ٍَشالشل تٍِرحي

 .ٜٗرُ تشرخدتُ ْهس تالخرحثرتذ إلسحثذ ٕذٓ تالشرْرثضثذ. ِشريرخ ِّ تٍدرضد تألٍٗٙ

 :تٍضدٗل تٍرثٍٛ َٜخط ْرثةص ٕذت تالخرحثر :L-Bاخختبر  -

 هدراشج اهيعٌويج اهنويج هدوال االرختبع اهذاخي اهخزئي L-Bاخختبر (: 23)خدول ركى 
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ٜدل ؿَٙ أّ ِـثِالرٖث ٍالررحثػ  (Di,DP)إّ ىحٗل تٍهرغٜد تٍـدِٜد حثٍْشحد ٍَشالشل     
21..........0)تٍذترٛ ِشثٜٗد ٍَظهر   i)  أٚ ٍٜشذ ٍٖث ِـْٜٗد تعظثةٜد  

نئّ  (DPIB,DER ,DM2)أِث حثٍْشحد ٍَشالشل . ٗحثٍرثٍٛ نٖٛ ِشريرخ ِّ تٍدرضد تألٍٗٙ
ذ تالررحثػ تٍذترٛ تٍخثظد حٖث رخرَم ِـْٜٗث ؿّ تٍظهر  ٜدل ؿَٙ أّ ِـثِال H0رنع 

 .ٗرحيٙ تٍشالشل ِعل تإلخرحثر كٜر ِشريرخ  ٕٗٗ ِث ٜؤٌد ظعد تالشرْرثضثذ تٍشثحيد
ْرثةص ٕذت تالخرحثر ٕٛ تألخر٘ َِخظد نٛ تٍضدٗل  :(ADF)اخختبر ديني فوهر اهيعور  -

  b االجدـاه انعـاوو Cنكم ين انثابث  ADFاخحباز (: 24)خدول زقى   :تٍرثٍٛ

 
نةٛ ضِٜةؾ    bٗتالرضثٓ تٍـةثُ   Cٗحْثء ؿَٙ ٕذٓ تٍْرثةص ْرنع ٗضٗد ٌل ِّ تٍسثحذ     

 .تٍرٛ رـثْٛ ِّ ِضٌَد تإلرضثٓ تٍـثُ ألّ  (DPIB)تٍشالشل  حئشرسْثء تٍشَشَد 
(DDPIB, DDER, DDM2)دراشج اشخلراريج اهشالشل  -6-3

*:  
ٍشالشل تٍسالسد رػَج ِْث ِرخ أخر٘ إضرتء نرٗىثذ ِةّ تٍدرضةد   إّ ؿدُ تشريرترٜد ت   

 .تٍسثْٜد  ٗىد ٌثْذ تٍْرٜضد ٕٛ تشريرترٕث ٌَٖث  ٕٗٗ ِث رحْٜٔ دٗتل تالررحثػ تٍذترٛ
رحّٜ ْرةثةص ٕةذت    :هدراشج اهيعٌويج اهنويج هيعبيالح داهج االرختبع اهذاخي L-Bاخختبر  -

ٍٜس ٍٖث ِـْٜٗد تعظثةٜد  أٚ أْْث ْيحل حثٍهرع  تالخرحثر أّ ِـثِالذ دٗتل تالررحثػ تٍذترٛ
تٍيثةةةةل حةةةأّ ٌةةةل ِـةةةثِالذ تالررحةةةثػ تٍةةةذترٛ ِشةةةثٜٗد ٍَظةةةهر   

(0..........: 210  iH  .)تٍضدٗل تٍرثٍٛ َٜخط ْرثةص ٕذت تإلخرحثر: 

 
 

 

                                                

 .ٌعنً الفروقات عن الدرجة الثانٌة (DD)الرمز  *
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ندزاسة انًعنوية انكهية نًعايالت دوال االزجباط  L-Bاخحباز (: 25)خدول زقى 

 انراجـي

 

تٍشالشل خثٍٜد ِّ تٍضذر تألعثدٚ  ٗحثٍرثٍٛ نٖٛ ِشريرخ ِّ تٍدرضد  ٛ إّٔٗٗ ِث ٜـْ
 .تٍسثْٜد

ٍيد أسحرذ ْرثةص ٕذت تالخرحثر ٕذٓ تٍِرخ خَٗ ضِٜؾ  (:ADF)اخختبر ديني فوهر اهيعور  -
 :   ٕٗٗ ِث ٜرغِْٔ تٍضدٗل تٍرثbٌٍٛٗذت تالرضثٓ تٍـثُ  (c)تٍشالشل ِّ تٍسثحذ 

 (b)واالجداه انعاو  (c)هثابث ن ADFاخحباز : (26)خدول زقى 

 

 
ٌِّٜ أّ ْشرخَط ِّ ٌل ِث شحو أّ ْٕثً سالز شالشل ِشريرخ ِّ تٍدرضد تٍسثْٜد       

   -   M2   → DDM2     -   PiB  → DDPiB:     ٗشَشَرّٜ ِشريررّٜ ِّ تٍدرضد تٍسثْٜد ٌِث َٜٛ
ER   → DDER   -      i    → Di -   P    → DP   

 :اهخنبيل اهيشخرماخختبر  – 3

حْثء ؿَٙ تٍْرثةص تٍشثحيد ٌِّٜ تٍعٌُ ؿَٙ ؿدُ ٗضٗد رٌثِل ِضررً حّٜ تٍػَج ؿَٙ     
تٍْيد ٗتٍِرلٜرتذ تٍِشريَد تٍِهشرخ ٍٔ  ذًٍ أّ عدٗز رٌثِل ِضررً حّٜ شَشَرّٜ ِعددرّٜ 

شحد ٗحثٍْ(. 6009تٍـِر  )ٜرػَج تّ رٌّٗ ٕثرّٜ تألخٜررّٜ ِرٌثَِٜرّٜ ِّ تٍدرضد تألٍٗٙ 
ٍَِْٗذش تٍِيررط ٗضدْث أّ ٌال ِّ شَشَد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد  شـر تٍظرم ٗتٍْثرص تٍدتخَٛ 
تٍخثُ ضثءذ ِرٌثِد ِّ تٍررحد تٍسثْٜد  ٍٖٗذت نئْٔ ال ٌِّٜ تشرخدتُ تخرحثر تٍرٌثِل تٍِضررً 
ِْٗٗذش رظعٜظ تٍخػأ ٍريدٜر دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد  ٕٗذت حشحج تعرِثل كٜثج ؿالىد 

 ّٜ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ِٗعددترٔ  ٍٗذًٍ شْيُٗ حثشرخدتُ ِْٗذش تالْعدتر تٍذترِٛشريرخ ح
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VAR (Vector Auto-Regression) ٜٗـد ِْٗذش . ٌحدٜل ؿّ تٍِْٗذش تٍشثحوVAR أٗ ػرٜيد  
Johansenٍػرٜيد    تِردتدتBox et Jenkins  رأخذ نٛ تالؿرحثر ؿدخ ِرلٜرتذ  ٌل ِرلٜر ِْٖث

تٍريَٜدٚ  ٌٍّٗ أٜغث حِثغٛ تٍِرلٜرتذ  ARٔ  ٌِث ٕٗ تٍعثل نٛ ٍٜس ِهشَّر نعشج حِثغٜ
ٌٜرج ؿَٙ  nتٍِػحو نٛ عثٍد ْؼثُ ٍحـد  Pِّ تٍررحد  VARٗحذًٍ نئّ . تألخر٘ ٍَْؼثُ
 :(Avouyi-Dovi et al., 2003: p55)تٍضٌل تٍرثٍٛ 

                           

                 

 اهعوة عوى اهٌلد اهخلدير واهخٌتؤ هٌيوذج: ثبٌيب
حـد غِثّ تشريرترٜد تٍشالشل ِعل تٍدرتشد  ٌِّٜ تشرخدتُ ػرٜيد ضةـثؽ تالْعةدتر        

ٍريدٜر دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد  سُ تٍرْحؤ حعضُ تٌٍرَد تٍْيدٜد تٍِػَٗحةد   (VAR)تٍذترٛ 
 .نٛ تالىرظثد تٍضزتةرٚ

 :خلدير ٌيوذج اهعوة عوى اهنخوج اهٌلديج -1
 :ث ٍَْرثةص تٍشثحيد رأخذ دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد تٍظٜلد تٍرثٍٜدٗني     

 DPDiDDERDDPiBfDDM ,,,2  
تٍِـةرم ٍٖةذٓ    VARٍَِْٗذش  (P)ٌٍّ ىحل ريدٜر ٕذت تٍِْٗذش الحد ِّ رعدٜد تٍررحد       

 .تٍشَشَد  عٜز رـرحر ٕذٓ تٍِرعَد تألظـج نٛ حْثء ِْثذش تٍشالشل تٍزِْٜد
 DDM2ِّ أضل رعدٜد تٍِْٗذش تٍِـرم ٍَشَشَد تٍِشريرخ  :(P)تعبء خحديد درخج اال -1-1

  (P)  ٕٗةذت عشةج تٍررحةد    VARْعثٗل درتشد أٌسر ِّ ظٜلد رٜثغٜد ِرضعد ٍِْثذش 
 (Akaike) ٗSchwarzٌّٜٗٗ تٍِْٗذش تٍِخرثر ٕٗ ذًٍ تٍِْٗذش تٍذٚ ٜـػٛ أىل ىِٜد ٍِـٜثرٚ 

ٗحـةد  . R2ِشرٗ٘ أؿَٙ ٍِـثِةل تٍرعدٜةد     ِؾ تألخذ حـّٜ تالؿرحثر (6002ؿػٜد  ِيَد  )
 :نعط ِضِٗؿد ِّ تٍِْثذش تٍِرضعد ٌثْذ تٍْرثةص ٌِث َٜٛ
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 (P)جحديد دزخة انحأخيس : (27)خدول زقى 

 
 AIC ٗSCْضد أّ أظلر ىِٜد ٍِـٜثرٚ ( 6)ِّ خالل تٍْرثةص تٍِٗغعد نٛ تٍضدٗل رىُ     

 ".P=5"ريثحل درضد تالحػثء تٍخثِشد  أٚ 
ْيُٗ تّٝ حريدٜر ضـثؽ تالْعدتر   (P=5)حـد رعدٜد درضد تإلحػثء  :يوذجخلدير اهٌ -1-2

ٗحثإلؿرِثد ؿَٙ ْرثةص تٍريدٜر ٕذٓ ْيُٗ حثخرحثر تٍهرغٜد تٍرثٍٜد ؿَٙ ٌل . VAR(5)تٍذترٛ 
   : ِـثدٍد

 
 :تٍضدٗل تٍرثٍٛ ٜٗغظ ْرثةص ٕذت تالخرحثر

 نحائح اخحباز يعنوية اننًوذج (:28)خدول زقى 

  
 ,DER تٍِضدٍٗد حثٍْشحد ٍَِـثدالذ Fتٍِعشٗحد أٌحر ِّ  Fِّ ٕذت تٍضدٗل أّ  ٜٗرغظ   

DPIB, DDM2 ٗؿَٜٔ ْيحل تٍهرغٜد  H1ٗرٌّٗ تٍِـثدالذ تٍشثحيد ذتذ ِـْٜٗد تعظثةٜد   .
ٗحثٍرثٍٛ ْيحل   Fc) < (Ftأِث حثٍْشحد ٌٍل ِّ ِـثدٍد ِـدل تٍرغخُ ِٗـدل تٍهثةدخ نئّ 

ٗحلرع رعشّٜ تٍِْٗذش شْيُٗ نٛ تٍخػٗخ . ِيحٍٗرّٜ تعظثةٜث  أٚ أِْٖث كٜر H0تٍهرغٜد 
تٍِٗتٍٜد حئىظثء تٍِرلٜرّٜ كٜر تٍِـّْٜٜٗ ِّ تٍِْٗذش  ْٗيدر ِْٗذش آخر ٜـرِد ؿَٙ 

 .تٍِرلٜرتذ تٍِرحيٜد
ؿْد إىظثء تٍِرلٜرّٜ كٜر تٍِـّْٜٜٗ ٜظحظ تٍِْٗذش تٍِرتد ريدٜرٓ  :خحشيً اهٌيوذج -1-3

 : ثٍٛنٛ ٕذٓ تٍِرعَد ؿَٙ تٍضٌل تٍر

 DDERDDPiBfDDM ,2   

   H0         :  جويع الوعاهالت هعذوهة 

         H1  :  يوجذ على األقل هعاهل يختلف هعنويا عن الصفر 
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  ٗحثرحثؽ ْهس تٍخػٗتذ تٍشثحيد  رٗظَْث إٍٙ Pِّٗ أضل رعدٜد درضد تٍرأخٜر أٗ تإلحػثء    
 :تٍْرثةص تٍِحْٜد نٛ تٍضدٗل تٍرثٍٛ

 (21)حتديد درجة التأخري يف النموذج املعـّدل : (29)جدول رقم 

 
  ِؾ AIC ٗSCرِسل أىل ىِٜد ٍِـٜثرٚ   ألْٖث P=5إّ درضد تالحػثء تٍرٛ ٜؤخذ حٖث ٕٛ     

ٗؿَٙ ٕذت تألشثس ْيُٗ حريدٜر ِْٗذش . R2ٍِـثِل تٍرعدٜد تألخذ حـّٜ تإلؿرحثر ىِٜد أؿَٙ 
 .ْٗخرحر ِـْٜٗد تٍِـثدالذ تٌٍِْٗد ٍٔ VAR(5)تالْعدتر تٍذترٛ 

 ٌخبئح اخختبر يعٌويج يعبدالح اهٌيوذج اهيعـّدل(: 12)خدول ركى 

 
 

رثةص أّ ِرلٜر شـر تٍظرم كٜر  ِـْٗٚ  ٍٖٗذت شْيُٗ حظٜثكد ِْٗذش ٜٗرحّٜ ِّ ٕذٓ تٍْ
:             ٌِث َٜٛ (DDER)آخر ال ٜعرٗٚ ؿَٙ تٍِرلٜر  DDPiBfDDM 2  

 :ٗىد أؿػٙ إخرحثر رعدٜد درضد تإلحػثء تٍْرثةص تٍرثٍٜد
 (22) خحديد درخج اهخأخير في اهٌيوذج اهيعـّدل (:11)خدول ركى 

 
  ٗتخرحثر ِـْٜٗد ٕذت تٍِْٗذش P=7عؼ ِّ تٍضدٗل أّ درضد تإلحػثء تٍِسَٙ ٕٛ ْال   

VAR(7) ٍِٛٗغعد نٛ تٍضدٗل تٍرث: 
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 VAR(7)اهٌيوذج  اخختبر يعٌويج (:12)خدول ركى 

 
تٍِضدٍٗد حثٍْشحد ٌٍال تٍِـثدٍرّٜ  نئْْث ْيحل تٍهرغٜد  Fتٍِعشٗحد أٌحر ِّ  Fٗحِث أّ     

د تٍـدِٜد  ٗرٌّٗ ٌل تٍِـثدالذ تٌٍِْٗد ٍَِْٗذش ذتذ ِـْٜٗد تٍحدَٜد ْٗرنع تٍهرغٜ
ؿَٙ عدت ِْٗثىضد ِد٘ ( PIBِٗـثدٍد  DM2ِـثدٍد )ٗحأخذ ٌل ِّ تٍِـثدٍرّٜ . تعظثةٜد

 :تالىرظثدٜد ْضد أّ ِػثحيرٖث ٍَْؼرٜد
 :معادلة الطلب على الكتلة النقدية: املعادلة األوىل -

ٙ ٕذٓ تٍِـثدٍد أّ تٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد ٜهشر رحّٜ ْرثةص تالخرحثرتذ تالعظثةٜد ؿَ 
ِّ ىِٜد ِضثٕدترٔ تٍشثحيد ٗتٍيُٜ تٍِثغٜد ٍَدخل  ٌِث أّ ِـؼُ تٍِـثٍُ  96.21%حْشحد 

غم إٍٙ ذًٍ أّ ضل تٍِـثِالذ ضثءذ ِٗتنيد ٍَْؼرٜد . تٍِيدرخ ذتذ دالٍد تعظثةٜد
َٙ تٍْيد نٛ ؿالىد ػردٜد   عٜز أّ تٍػَج ؿ1تىرظثدٜد ٗٗتىؾ رػٗر تالىرظثد تٍضزتةرٚ

ِؾ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ  نٛ عّٜ ضثءذ تٍـالىد ؿٌشٜد حثٍْشحد ٌٍل ِّ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد 
 .ٗؿَٜٔ نئّ تٍِْٗذش ٜـرحر ِيحٗال ِّ تٍْثعٜد تالىرظثدٜد ٗتالعظثةٜد. نٛ تٍهررتذ تٍشثحيد

 :يعبدهج اهٌبخح اهداخوي اهخبى: اهيعبدهج اهثبٌيج -

                                                
من خالل  عدل التضخم وسعر الفائدةلناحٌة االقتصادٌة ٌمكن تفسٌر عدم معنوٌة كل من سعر الصرف، ممن ا 1

وأسعار السلع  ، أسعار الصرفأسعار الفائدة)األسعار  حٌث أن تحرٌرالجزائري، اجعة تطور االقتصاد مر
 وهو  ما ٌبرز تأثٌر البٌانات أي مع بروز االنفتاح االقتصادي، مع التسعٌنٌات،لم ٌشرع فٌه إال ( والخدمات

 .على دراسة السالسل السابقة
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د ٍِـثدٍد تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ ٜدل ؿَٙ أّ ٕذٓ تألخٜرخ ررِرؾ حيٗخ رهشٜرٜد إّ ِـثِل تٍرعدٜ 
ِّ ىِٜد تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ ررعدد حِرلٜرترٔ  89.01%  ٕٗذت ٜـْٛ أّ 89.01%ؿثٍٜد حَلذ 

أِث ِّ تٍْثعٜد تالىرظثدٜد نئّ تٍِـَِثذ تٍِيدرخ ٌثْذ . تٍِثغٜد ِٗثغٛ عضُ تٌٍرَد تٍْيدٜد
 .و ِؾ تٍْؼرٜد تالىرظثدٜدنٛ ِـؼِٖث رره

  : اهخٌتؤ تبهعوة عوى اهنخوج اهٌلديج -2

حـد ؿَِٜد ريدٜر دتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ْعثٗل نٛ ٕذٓ تٍِرعَد تٍرْحؤ حثٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد      
 .تٍْيدٜد حثالؿرِثد ؿَٙ ىِٜد ْيػٜد سُ ؿَٙ ِضثل سيد

ْـٗع نٛ  6099إلٜضثد ىِٜد تٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد ٍشْد  :اهخٌتؤ اهٌلعي -2-1
  ٗحـد إضرتء ؿَِٜد رحشٜػ ٗرـٜٗع ٌل ىِٜد حِث رشثٜٗٔ (DM2ِـثدٍد )تٍِـثدٍد تألٍٗٙ 

   DDM2 (2011) = -932.14                                             :ْعظل ؿَٙ

 :كوا يلي DM2ثن نقوم بحساب 

DDM2 (2011) = DM2 (2011) – DM2 (2010)                     

DM2 (2011) = DDM2 (2011) + DM2 (2010) 

= -932.14+840.2 = -91.94 

 :نقوم بالتحويل الالزم ونحصل على M2(2011)وللحصول على قيوة 

(DM2 (2011) = M2 (2011) –M2 (2010 

   M2 (2011) = M2 (2010) +DM2 (2011) 

= 8018.9 –91.94  

 7926.96 = يهياز دج

 .2011تٌٍرَد تٍْيدٜد تٍِرٗىؾ تٍػَج ؿَٜٔ خالل شْد  ٕٗ عضُو
 :ٜـرِد ِضثل تٍسيد ؿَٙ رحثّٜ خػأ تٍرْحؤ  ٜٗعشج ٌِث َٜٛ: اهخٌتؤ تيخبل ثلج -2-2

   1,0
2
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01.202: نئّ تْعرتنٔ تٍِـٜثرٚ ٜشثٗٚ إٍٙ DDM2ٗحثٍْشحد ٍَِرلٜر 
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    ّ                                                :ِٗضةثل تٍسيةد ٍَرْحةؤ ٌٜةٗ
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:ٗحئضرتء تٍرعٜٗل تٍِْثشج ْعظل ؿَٙ  







 89.8322,85.753020072M 

 ٗحْهس تٍػرٜيد ٌِّٜ إٜضثد عضُ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد حٗتشػد ِضثل تٍسيد ٍشْدهليار دج 

6009. 

 :VARديٌبينيج ٌيبذج  -3
ؿَٙ رعَٜل آسثر تٍشٜثشد تالىرظثدٜد ِّ خالل  VARرشثؿد درتشد دْٜثٌِٜٜد ِْٗذش     

 .رعَٜل تٍظدِثذ تٍـضٗتةٜد ٗرعَٜل رحثّٜ تٍخػأ
ٜشِظ ٍْث رعَٜل تٍظدِثذ تٍـضٗتةٜد حيٜثس أسر تٍرلٜر تٍِهثضب نٛ : خحويل اهضديبح -3-1

حِيدتر تْعرتم  DDM2ٗؿْد رػحٜيْث ٍظدِد أٍٗٙ ؿَٙ . ؼثٕرخ ِـْٜد ؿَٙ حثىٛ تٍِرلٜرتذ
ؼل سثحرث خالل ْهس تٍهررخ  ٌٍّ   DDPIBتٍدخلالعؼْث أّ ِرلٜر  58.67ِشثٗٚ إٍٙ  ِـٜثرٚ

 :(Eviewsحرْثِص ) نٛ تٍهررتذ تٍِٗتٍٜد ٌثْذ ْٕثً رأسٜرتذ ِخرَهد ْحْٜٖث نٛ تٍضدٗل تٍرثٍٛ
 خدول انصديات انعشوائية (:13)خدول زقى 
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ٜرٓ ٌّٜٗ ِحثضرخ ٗخالل ْهس نئّ رأس  أِث ؿْد عدٗز ظدِد نٛ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ     
ْٗالعؼ ِّ خالل ضدتٗل تٍظدِثذ أّ ٕذٓ تألخٜرخ رٌّٗ غـٜهد . تٍهررخ ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد

نٛ تٍِرتعل تألٍٗٙ  سُ رحدأ نٛ تالررهثؽ ِؾ ِرٗر تٍزِّ  ٕٗٗ تٍضٛء تٍذٚ رؤٌدٓ 
 :تٍضٌل تٍرثٍٛ ٜرغِّ ِْعْٜثذ تٍظدِثذ تٍـضٗتةٜد .ِْعْٜثذ تٍظدِثذ تٍـضٗتةٜد

ينحنيات انصديات  (:2)شكم زقى 

انعشوائية

 

 EVieusاستنادا إلى هخرجات برناهج  :انًصدز

. ٜيظد حرعَٜل تٍرحثّٜ ِد٘ ِشثِٕد ٌل ِرلٜر نٛ رحثّٜ خػأ تٍرْحؤ :خحويل اهختبيً -3-2
ٜرضؾ  DDM2ِّ رحثّٜ خػأ تٍرْحؤ حة  %11.22ِّٗ خالل ضدتٗل رعَٜل تٍرحثّٜ ْالعؼ أّ 

ِّ ٕذت تٍرحثّٜ رشحج نٜٔ رحثّٜ خػأ  %0.26ْهشٖث  نٛ عّٜ أّ  DDM2نٛ إٍٙ رحثّٜ تٍخػأ 
DDPIB . ّضٖد أخر٘ ْضد أ ِّٗDDPIB  رحثّٜ خػةٖث  حِْٜث  %29.99رشحج حة ِّ

 .DDM2ِّ ٕذت تٍرحثّٜ ٜرضؾ إٍٙ رحثّٜ  29.96%
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 جحهيم انحباينخدول  (:14)خدول زقى 

 
رحثّٜ تٍخػأ نٛ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ ٌّٜٗ ٍٔ ِٗث ٌِّٜ تشرْرثضٔ ِّ ٕذٓ تٍْشج ٕٗ أّ  

تألسر تٌٍحٜر ؿَٙ رحثّٜ خػأ تٌٍرَد تٍْيدٜد  نٛ عّٜ أّ رحثّٜ تٍخػأ نٛ تٌٍرَد تٍْيدٜد ٌٜةّٗ  
ِْعْٜةثذ رعَٜةل    ٔأسرٓ غـٜم ؿَٙ رحثّٜ تٍخػأ نٛ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ  ٕٗٗ ِةث رحْٜة  

 خحويل اهختبيً حبيٌحٌي (:3)شنل ركى                     :تٍرحثّٜ

 

 Evieusاستنادا إلى هخرجات برناهج  :انًصدز
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 :دراشج اهشتتيج -4
حـد ِـرنرْث ٍِد٘ أسر تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ ؿَٙ تٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد ِّ خالل     

رعَٜل تٍرحثّٜ  ْعثٗل رػحٜو تخرحثر ىرتْضر ِّ أضل ِـرند تٍشححٜد تٍِٗضٗدخ حّٜ تٍػَج 
 .تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُيدٜد ٗؿَٙ تٌٍرَد تٍْ

اهٌبخح و ٌخبئح اخختبر اهشتتيج تيً اهعوة عوى اهنخوج اهٌلديج (:15)خدول ركى 
 اهداخوي اهخبى

 

ْيحل حٗضٗد شححٜد حّٜ تٍْرثةص تٍدتخَٛ تٍخثُ ٗتْػالىث ِّ ضدٗل تٍشححٜد  ٌِّٜ حأّ     
ِث  عٜز ْضد أّ تٍْثرص تٍدتخَٛ ٗتٍػَج ؿَٙ تٌٍرَد تٍْيدٜد  ٕٗذٓ تٍشححٜد ٍٜشذ ِرحثدٍد حْٜٖ

  نٛ عّٜ أّ تٌٍرَد تٍْيدٜد ال (ْيحل حٗضٗد شححٜد نٛ ٕذت تإلرضثٓ)تٍخثُ ٜهشر تٌٍرَد تٍْيدٜد 
ررشحج نٛ عضُ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ  ٕٗذٓ تٍْرثةص ردؿُ تٍْرثةص تٍِرٗظل تٍٜٖث ِّ خالل 

 .رعَٜل تٍظدِثذ تٍـضٗتةٜد

 :خبخيج
ثٍٗد ٍَرْحؤ حثٌٍرَد تٍْيدٜد نٛ تٍضزتةر ِّ خالل ِْذضد دتٍد تٍػَج رضٌل ٕذٓ تٍدرتشد ِع   

ؿَٙ تٍْيد  ٗىد رُ نٜٖث تؿرحثر أرحؾ ِرلٜرتذ ذتذ ؿالىد ِحثضرخ حعضُ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد 
ٗىد خَظْث ِّ ٕذٓ تٍدرتشد  . تٍدخل  ِـدل تٍرغخُ  شـر تٍهثةدخ ٗشـر تٍظرم: ٕٗٛ

شحد  إٍٙ أّ تٍدخل  تٍذٚ ؿحرْث ؿْٔ حثٍْثرص تٍدتخَٛ حـد إضرتء تالخرحثرتذ تالعظثةٜد تٍِْث
تٍخثُ  ٕٗ تٍِعدد تألشثشٛ ٍدتٍد تٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍضزتةر  ٗؿَٙ أشثس ذًٍ رِذ 

 .ظٜثكد ِْٗذش تٍدتٍد نٛ ظٗررٔ تٍْٖثةٜد ٗرُ ريدٜر عضُ تٌٍرَد تٍْيدٜد
 :ٌِّٜ أّ ْخَط ِّ ٕذٓ تٍدرتشد حثٍْرثةص ٗتالىررتعثذ تٝرٜد   
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 أسر تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ػردٜث ِؾ ٌل ِّ تٍدخل ٗتٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍهررتذ ٜر
تٍشثحيد  نٛ عّٜ نضَذ تٍِرلٜرتذ تألخر٘ نٛ تحرتز أسرٕث ؿَٙ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ 

 .تٍضزتةر ؿَٙ تألىل حثٍْشحد ٍَهررخ تٍِدرٗشد

 تٍِـثِالذ  رحّٜ ِّ خالل رعَٜل تٍرحثّٜ حأّ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍضزتةر ٌّٜٗ حدتنؾ
: نيػ  نٛ عّٜ أّ تٍػَج ؿَٙ تٍْيةد ٍلرع تٍِغثرحةد كثةج رِثِث  ٜٗرضؾ ذًٍ إٍٙ

غـم تٍْؼثُ تٍحٌْٛ ٗؿدُ تٍسيد نٛ تٍِْؼِٗد تٍِظرنٜد  كٜثج شٗو ِثٍٛ نـثل  ٗحثٍرثٍٛ 
ٗؿَٙ . إٍٙ تٍِـريدتذ تٍدْٜٜد ٍَهرد تٍضزتةرٚ حثإلغثندٕذت ٌثّ ْٕثً رهغٜال ٌحٜرت ٍَشٍٜٗد  

 .Md = F(M2, PIB) تٍضٌل  تٍضزتةر ؿَٙنٛ  تألشثس رُ ظٜثكد ِْٗذش تٍػَج ؿَٙ تٍْيدٕذت 

    خالل درتشد تٍشححٜد ٗرعَٜل تٍظدِثذ تٍـضٗتةٜد ِث حّٜ تٍػَج ؿَٙ تٍْيد ِّ
ٗتٍـٗتِل تٍِهشرخ ٍٔ رحّٜ أّ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُ ٜهشر تٌٍرَد تٍْيدٜد  أٚ ٍٔ رأسٜر ؿَٙ 

 .ّٜ أّ تٌٍرَد تٍْيدٜد ٍٜس ٍٖث رأسٜر ؿَٙ عضُ تٍْثرص تٍدتخَٛ تٍخثُعضُ ٕذٓ تألخٜرخ  نٛ ع

 ّتٍػَج ؿَٙ تٍْيد نٛ تٍضزتةر ٌّٜٗ حضٌل رةٜشٛ حدتنؾ تٍِـثِالذ  حِْٜث دتنؾ  عٜز إ
ْر٘ ِّ تٍغرٗرٚ تٍشٗو تٍِثٍٜد  ٗ ِث ٜدل ؿَٙ غـم ٕٗ  تٍِغثرحد ٜحيٙ غـٜم تألسر

تٍشٗو تٍِثٍٛ ْٜٗـص ردتٗل تألٗرتو رػٜٗر ٜعيو حِث  إضرتء تٍِزٜد ِّ تإلظالعثذ تٍِثٍٜد
 .تٍِثٍٜد

  ْؼرت ٍْيط تٍدرتشثذ تٍِٜدتْٜد نٛ ِضثل تٍْيد ٗتٍشٜثشد تٍْيدٜد  ٗالشِٜث ِْٖث ذتذ
تٍػثحؾ تٍيٜثشٛ  ْٗظٛ حدؿُ ِسل ٕذٓ تٍدرتشثذ  إّ ؿَٙ ِشرٗ٘ تٍرشثةل تٍضثِـٜد أٗ 

دترخ نـثٍد ٌٍَرَد تٍْيدٜد  ؿَٙ ِشرٗ٘ ِرتٌز ِٗخرحرتذ تٍحعز  ٗذًٍ حلرع حَٗف إ
 .ٗحثٍرثٍٛ رعيٜو تالشريرتر تٍْيدٚ

 :انًساخع

   نةٛ تٍرْحةؤ حٌِٜةد تٍػَةج ؿَةٙ تٍْيةٗد نةٛ ِظةر         تٍزِْٜد تٍشَشَد ِْٗذش تشرخدتُ"، تٍدرْٜٛ ِعِٗد -
(ARMAX(p,q"   6002  ضثِـد ػْػث  ؿدد أٗل  َٜد تٍرضثرخٌَرضثرخ ٗتٍرِٜٗل  ٍتٍِضَد تٍـَِٜد 

ِضَةد ضثِـةد تٍضةثرىد ٍَـَةُٗ تإلْشةثْٜد       ّ  تٍػَج ؿَٙ تٍْيٗد نٛ تٌٍَِِد تٍـرحٜد تٍشـٗدٜد تٍـِر عشٜ -
 6009  نحرتٜر 02ٗتالضرِثؿٜد  تٍـدد 

 6002 ؿِثّ  ٗتٍرٗزٜؾ  َْضرتٍْيد ٗتٍشٜثشد تٍْيدٜد  دتر تٍِْثٕص ٍ عشّٜ  رعُٜ -
 6002رٜد ٗتٍرػحٜو  تٍدتر تٍضثِـٜد  تالشٌْدرٜد  ؿػٜد ؿحد تٍيثدر ِعِد ؿحد تٍيثدر  تالىرظثد تٍيٜثشٛ حّٜ تٍْؼ -
  ِيَد رِغثّ ِعِد أعِد  تٍْؼرٜد تالىرظثدٜد تٌٍَٜةد  ٌَٜةد تٍرضةثرخ     ؿحد تٍيثدرؿػٜد ؿحد تٍيثدر ِعِد  -

 6002تإلشٌْدرٜد  
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