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    الملخص

كد تهرٕ ررحػ يـدتاذ تهحػثهد حثهٌيّ تتاكرظثدٔ رِدف ُذٍ تهّركد إهٓ رعوٖل ػحٖـد تهـال
، ّيً تضل يـرفد يث إذت نثٌذ تهشالشل تهزيٌٖد 3102-0331> فٕ تهضزتةر خالل تهفررخ

تهخثظد حثهيرغٖرًٖ يشرلرخ أى تا فلد رى تشرخدتى تخرحثر ضذر تهّعدخ، هفعظِث ّتهرأند يً 
 يدْ تشرلرترٖرِث، عٖز ٖرى رعدٖد ررحد نل يرغٖر

ةص تهيرّظل إهِٖث فٕ تهدرتشد رحًٖ أً يرغٖرتذ تهٌيّذش يرنثيود يً تهدرضد تألّهٓ، تهٌرث
أيث فٖيث ٖخط تخرحثر تهرنثيل تهيضررم حًٖ تهيرغٖرًٖ فلد أّغعذ تهدرتشد ؿدى ّضّد 

 رنثيل يضررم حًٖ تهيرغٖرًٖ يعل تهدرتشد
 متهٌيّ تتاكرظثدٔ، تهرنثيل تهيضرر يـدتاذ تهحػثهد،: اهنويبح اهداهج

    Abstract 

This paper aims to analyze the nature of the relationship between unemployment rates 

and economic growth in Algeria during the period: 1990-2013, in order to see 

whether time series of the two variables were stable or not, it has been used unit root 

test, to examine and ascertain the extent stability so as to be able to identify the rank 

of each variable. 

      The results have shown that the variables formed an integrated first-class, but with 

regard to co-integration test between the two variables, this study has shown a lack of 

co-integration between the two variables of concern.  
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 :يلديج
نحر تهيضنالذ تتاكرظثدٖد تهرٕ رّتضَ دّل تهـثهى شّتء تهيرلديد يٌِث أرـرحر تهحػثهد يً 

ّذهم ؿوٓ تخرالف يشرّٖثذ رلدى ُذٍ تهدّل ّرحثًٖ أٌؼيرِث تتاكرظثدٖد  ،أّ تهٌثيٖد
ّتتاضريثؿٖد ّتهشٖثشٖد، غٖر أً يـدتاذ تهحػثهد رنًّ يررفـد فٕ تهدّل تهٌثيٖد ؿٌِث فٕ 

إهٓ فضل ضِّد تهرٌيٖد تتاكرظثدٖد ّرفثكى تهدًّٖ  ذهم ؿثدخ ٖرضؾّ ،هيرلديدتهدّل ت
 .تهخثرضٖد
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تهـدٖد يً تهحثعسًٖ ّتهيفنرًٖ تتاكرظثدًٖٖ، عٖز  تُريثىإً ُذٍ تهؼثُرخ نثٌذ يعل 
تألفنثر أُيٖد نحٖرخ هِذت تهيّغّؽ فرػّر يفِّيَ يً ؿظر ٗخر ٌؼرت هرػّر  حدّأ

خرالف تهيفثُٖى تهيرـولد حَ رحـث هحٖةد ّسلثفد نل حثعز، حثإلغثفد ، ييث أدْ إهٓ تدتتاكرظثدٖ
 . إهٓ ذهم فلد رـددذ تهٌؼرٖثذ تتاكرظثدٖد تهرٕ فشرذ ُذٍ تهؼثُرخ

تهحػثهد ُٕ ؼثُرخ ؿثهيٖد ذتذ آسثر تكرظثدٖد ّتضريثؿٖد نحٖرخ، إذ رـيل يخروف تهدّل ّ
ّ تتاكرظثدٔ ؿً يّتنحد تهٌيّ كظّر تهٌي ، ُّٕ ٌرٖضدتهضزتةرّيً حٌِٖث ؿوٓ يّتضِرِث 

 .تهشنثٌٕ، ٌّرٖضد هلود تتاشرسيثرتذ تهالزيد هرّفٖر فرط تهـيل
ُٕ زٖثدخ تهلّْ تهحضرٖد تهرتغحد فٕ تهـيل ؿً فرط تهـيل فٕ يفِّيِث ّتهحػثهد 

ٖرّكف عضى تهلّْ تهحضرٖد ؿوٓ عضى تهشنثً حٌٖيث ررّكف فرط تهـيل ؿوٓ عٖز تهيرثعد، 
 . هٌيّيدْ زٖثدخ يـدتاذ ت

يدْ رأسر يـدتاذ يـرفد يً خالل ُذٍ تهّركد فئٌٌث شٌعثّل  ،ّؿوٓ غّء ُذت تهـرع
ُّذت حثشرـيثل ػرٖلد تهرنثيل تهيرزتيً تاخرحثر فٕ تهضزتةر، تهحػثهد حثهٌيّ تتاكرظثدٔ 

 .ّضّد ؿالكد فٕ تهيدْ تهػّٖل
 >ل تهرثهٕتهرشثؤ فٕتإلضنثهٖد تهرةٖشٖد تهرٕ ٌّد يـثهضرِث ييث شحق ٖينً حوّرخ 

 .اهٌيو االكخصبدي عوى يعدالح اهتطبهج فً اهسزائر؟ يب هو أذر -
 >دتهرثهٖ دّهإلضثحد ؿوٓ ُذٍ تإلضنثهٖد رى ّغؾ تهفرغٖ

فً  خرتط تًٌ اهٌيو االكخصبدي ويعدالح اهتطبهجسوتٌج ذاح دالهج إحصبئٌج عالكج  خوسد -
 .اهسزائر خالل فخرث اهدراسج

 إهٓتهحعز  رى رلشٖى دفرغٖتهد تهحعز ّتهرأند يً ظعد ضل تإلضثحد ؿوٓ إضنثهٖأّيً  

 >رةٖشٖد ُٕ سالسد يعثّر
 ؛يفثُٖى ؿثيد عّل تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ :والا

-0331> خالل تهفررخ درتشد رعوٖوٖد هّتكؾ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ فٕ تهضزتةر :بذبٌٌ
 ؛3102

 .3102-0331> هوفررخ ػثهد فٕ تهضزتةرسر تهٌيّ تتاكرظثدٔ ؿوٓ تهحألدرتشد كٖثشٖد  :بذبهذ
 
 
 



 حثشرخدتى(  2013-0331)كٖثشٖد هوـالكد حًٖ يـدل تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ فٕ تهضزتةر خالل تهفررخ  درتشد 
 تهرنثيل تهيضررم

 0242 جوان -العدد الخامس عشر
 

75 

 :يفبهٌى عبيج حول اهتطبهج واهٌيو االكخصبدي: أوال

I. اهتطبهج يفهوى: 
تهعثهد تهرٕ رٌػحق ؿوٓ ّضّد أضخثط كثدرًٖ ؿوٓ تهـيل "> ٖينً رـرٖف تهحػثهد حأٌِث

 ّيؤُوًٖ هَ ّرتغحًٖ فَٖ ّحثعسًٖ ؿٌَ ّيّتفلًٖ ؿوٓ تهـيل حثألضر تهشثةد، ّهنٌِى تا
ٖضدٌَّ حثهٌّؽ ّتهيشرّْ تهيػوّحًٖ، ّذهم فٕ يضريؾ يـًٖ هفررخ زيٌٖد يـٌٖد، ٌرٖضد 

1"هولّٖد تهرٕ رفرغِث عدّد تهػثكد ّتهلدرخ تتاشرٖـثحٖد تاكرظثدٖثذ ُذت تهيضريؾ
 

عثهد تهفرد تهـثػل ؿً تهـيل ّتهلثدر "> نيث ؿرفذ يٌؼيد تهـيل تهدّهٖد تهحػثهد حأٌِث
2"ز ؿٌَ ّٖلحوَ ؿً يشرّْ تألضر تهشثةد هنً دًّ ضدّْؿوَٖ ّتهرتغج فَٖ ّٖحع

 

ؿدى ّضّد ؿيل فٕ يضريؾ يث هورتغحًٖ "> حثإلغثفد إهٓ ذهم فثهحػثهد رـرف أٖغث حأٌِث
فَٖ ّتهلثدرًٖ ؿوَٖ، أٔ أٌِث رـٌٕ ظفد تهـثػل ؿً تهـيل، حضنل ؿثى ٖينً تهلّل ؿً 

 3"خ ؿوٓ تهـيل ّتهحعز ؿٌَتهلدر> تهضخط تٌَ ؿثػل ؿً تهـيل إذت رّفر فَٖ تهضرػًٖ
رـػل ضثٌج يً كّخ تهـيل ؿً تهـيل تهيٌرص تكرظثدٖث > "نيث رـرف أٖغث ؿوٓ أٌِث

 .4"رـػال تغػرترٖث رغى يٌثضدرَ هوـيل ّرغحرَ فَٖ
تهفرق حًٖ نيٖد تهـيل تهيـرّغد حيّضج يشرّٖثذ > "نيث ٖرْ تهحـع تهحػثهد حأٌِث

 .5"يٖد تهـيل تهيأضّرختألضّر تهضثرٖد ّؼرّف تهـيل تهشثةدخ ّن
يً خالل يث شحق ذنرٍ يً يفثُٖى هوحػثهد ٌضد أً ضيٖـِث رضريؾ فٕ ٌلػد ّتعدخ ُٕ 
تهرغحد فٕ تهعظّل ؿوٓ ؿيل ّرّفر تهلدرخ ؿوٓ تيرالم تهيِثرتذ ّتهيلّيثذ تهرةٖشٖد هَ 

 .هنٌَ غٖر يّضّد
II. اهٌظرٌبح االكخصبدٌج اهيفسرث هوتطبهج: 

هنالشٖم فٕ رعوٖوِى ؿوٓ تهيدْ تهػّٖل عٖز ٖرحػًّ ٖرنز ت :اهٌظرٌج اهنالسٌنٌج -0
تهحػثهد حنل يً تهٌيّ تتاكرظثدٔ ّررتنى رأس تهيثل ّنذت تهػثكثذ تإلٌرثضٖد تهـثػود، ّٖؤيً 
تهنالشٖم حيحدأ تهرّتزً تهـثى أٔ تٌَ يً ضثً أٔ زٖثدخ يً تهيشرّْ تهضثرٔ هإلٌرثش هً 

لّيٕ، ّيً سى فثً تهزٖثدخ فٕ تهدخل شرخوق ٖؤدٔ حثهغرّرخ إهٓ زٖثدخ يشثّٖد فٕ تهدخل ته
ُّذت  6"نل ؿرع ٖخوق تهػوج تهيشثّٔ هَ"يشرّٖثذ يػثحلد يً تإلٌفثق تهنوٕ، حيـٌٓ أً 

 ".ضًّ حثرٖشذ شثٔ" يث ٖـرف حلثًٌّ شثٔ ّتهذٔ ضثء حَ تتاكرظثدٔ تهنالشٖنٕ
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هٕ تهنالشٖنٕ، تهرٖثر تهٌّٖنالشٖنٕ ُّ تيردتد هورٖثر تهوٖحرت :اهٌظرٌج اهٌٌونالسٌنٌج -2
فِّ رعوٖل شوّنٕ ٖـػٕ تألُيٖد هـٌظر تهػوج ّرغحثذ تألفرتد أنسر ييث ٖـػِٖث هضثٌج 

تهذٔ  "اهخوازً اهعبى"هلد تؿريد رعوٖل تهٌّٖنالشٖم ؿوٓ ٌؼرٖد . تهـرع ّرنثهٖف تإلٌرثش
ٖرعلق فٕ شّق تهشوؾ ّتهخديثذ ّشّق تهـيل ٌرٖضد تاررحثػ عضى تهـيثهد حثهـرع ّتهػوج 

تهـيل، ّٖررنز ُذت تهرعوٖل ؿوٓ حـع تهفرغٖثذ تهيشريدخ يً ضرّػ تهيٌثفشد تهرثيد  ؿوٓ
رضثٌس ّعدتذ تهـيل، عرٖد رٌلل تهٖد تهـثيود ّدّر تهيٌثفشد فٕ ضرتء ّحٖؾ > ّيً أُيِث

كّخ تهـيل، ّيِيث ٖنً يً أير فئً تهٌؼرٖد تهٌّٖنالشٖنٖد تفررغذ عثهد تهرّؼٖف تهرثى، 
هألشّتق، نيث أً فرغٖد ّضّد " شثٔ"ُريثيـث نحٖرت حشحج رحٌِٖث هلثًٌّ ّهى رّهٕ هوحػثهد ت

تهيٌثفشد تهرثيد تا ررعلق فٕ تهّتكؾ، إغثفـد إهٓ أٌِث تؿرحرذ أً تهرغٖر تهرنٌّهّضٕ ُّ 
يرغٖر خثرضٕ ٖرػّر حضنل يٌـزل ؿً يشرّْ تهرػّر تتاكرظثدٔ، ّحثهرثهٕ تهرعوٖل 

 .7هنالشٖنٕ فٕ رفشٖر تهحػثهدتهٌّٖنالشٖنٕ هى ٖخروف ؿً تهرفشٖر ت

ٖينً تهلّل أً أزيد تهنشثد تهـؼٖى تهرٕ رـرع إهَٖ تتاكرظثد  :اهٌظرٌج اهنٌٌزٌج -3
فلد نثً هنٌٖز تهفغل فٕ تهرأشيثهٕ نثٌذ حيسثحد ٌلػد تهحدتٖد هورعوٖل تهفنرٔ هِذٍ تهٌؼرٖد، 

فغال ؿوٓ أً رّغٖظ يفِّى تهحػثهد تإلضحثرٖد تهٌثرضد ؿً كظّر تهػوج تهنوٕ تهفـثل، 
تهٌؼثى تهرأشيثهٕ تا ٖيوم تٗهٖثذ تهذترٖد تهرٕ رغيً رعلٖق تهرّتزً ؿٌد يشرّْ تهرّؼٖف 
تهنثيل، ّيً سى ٖظحظ تهرّتزً تهيلررً حيشرّْ أكل يً تهرّؼٖف تهنثيل ُّ عثهد أنسر 

ّتكـٖد، ّتا ٖرعلق تهرّتزً ؿٌد يشرّْ تهرّؼٖف تهنثيل إتا حيعع تهظدفد، ّهذت فلد ٌثدْ  
نٌٖز حغرّرخ ردخل تهدّهد فٕ تهٌضثػ تتاكرظثدٔ حِدف ؿالش تهلظّر فٕ تهػوج تهنوٕ 

 .8هـالش تهحػثهد تإلضحثرٖد ّذهم حثشرخدتى تهشٖثشثذ تهيثهٖد تهرّشـٖد
III.  اهٌيو االكخصبدي يفهوى: 

" فيٌِى يً ؿرفَ حأٌَ ،وٌيّ تتاكرظثدٔه ضثيل هلد تخروف تهحثعسًّ ؿوٓ رعدٖد رـرٖف
ريرخ ّشرٖـد فٕ تهدخل أّ تهٌثرص تهلّيٕ تهعلٖلٕ ؿحر تهزيً حيث ٖشيظ عدّز زٖثدخ يش

9"حزٖثدخ يرّشػ ٌظٖج تهفرد يً خالل فررخ زيٌٖد يـٌٖد
 

تهٌيّ تتاكرظثدٔ ُّ تعد تألُدتف تهرةٖشٖد، تهرٕ " رـرٖف آخر ؿوٓ أً ٌٖطنيث  
تهرفثُٖد رعثّل تهدّهد رعلٖلِث يً تضل رػّٖر تكرظثدٖثرِث ّرعلٖق يشرّْ أؿوٓ يً 
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هيضريـثرِث، ّٖلثس تهٌيّ تتاكرظثدٔ حيـدتاذ تهزٖثدخ فٕ تهٌثرص تهّػٌٕ تهيعلق ؿً زٖثدخ 
 10"تهػثكثذ تإلٌرثضٖد هويضريؾ

 تهػثكثذ أّ تإلينثٌثذ ثدخٖز> "تتاكرظثدٔ حأٌَ تهٌيّ تهـٖشٓ ًٖتهد شـد ٌزتر ـرفّٖ
 .11"تهظثفٕ أّ تإلضيثهٕ تهّػٌٕ تهٌثرص فٕ تهٌيّ حيـدل ؿثدخ ّرلثس دٖتإلٌرثض

تهزٖثدخ تهيشريرخ فٕ نيٖد تهشوؾ ّتهخديثذ تهيٌرضد يً > "نيث ٖـرف أٖغث ؿوٓ أٌَ
 .12"ػرف تهفرد فٕ يعٖػ تكرظثدٔ يـًٖ

 ثدخٖز دٖفٖن ؿً حثهشؤتل لررًٖ تتاكرظثدٔ تهٌيّ> "حأً رْٖف فدٖخو عشً ٌثضٕ يعيدأيث 
 يشريرخ دٖؿيو حثهرثهُّّٕ  ننل، تتاكرظثد ػثكد يً رـؼى تهرٕ دٖتإلٌرثض ّتهػثكثذ تهيّترد
 دخل فٕ تهرّشؾ أّ لٕٖتهعل تهٌثرص فٕ تهرّشؾحأٌَ  تتاكرظثدٔ تهٌيّ ّظفّٖ تألضل ّػّٖود

 فٕ ثدخٖزّّٖهد  تهيّترد ٌدرخ ؿحب يً خففٖ حثهرثهُّّٕ  لٕ،ٖتهعل تهّػٌٕ تهٌثرص يً تهفرد
 .13"تتاكرظثدٖد تهيضثنليّتضِد  ؿوٓ ـيلٖ تهذٔ تهّػٌٕ تهٌثرص
IV.  هٌظرٌبح االكخصبدٌج اهيفسرث هوٌيو االكخصبديا: 

" دى شيٖزآ"رعوٖل تهٌيّ تتاكرظثدٔ ؿوٓ آرتء نل يً  ٖررنز> اهخحوٌل اهنالسٌنً -0
ردخل تهدّهد فٕ تهٌضثػ ؿدى ؿوٓ أشثس  "دى شيٖزآ"، عٖز رلّى ٌؼرٖد "يثهرس"ّ

الل رعوٖوَ تتاكرظثدٔ، نٌَّ ُٖنل ٖـريد ؿوٓ عرٖد تألفرتد فٕ تهرظرف، ّكد أضثر يً خ
هوررتنى إهٓ نٖفٖد رحػ رنًّٖ أّ ررتنى رأس تهيثل حرلشٖى تهـيل ّتهرخظط تإلٌرثضٕ، ٌؼرت 
هودّر تهذٔ ٖوـحَ فٕ زٖثدخ إٌرثضٖد تهـيل، إغثفد إهٓ أً تهرخظٖط ٖؤدٔ إهٓ زٖثدخ 

دى آ"ّؿوٓ تهـيّى ٖنيً تهٌيّ تتاكرظثدٔ ؿٌد  ،14تتاحرنثريِثرتذ تهـيثل ّيلدررِى ؿوٓ 
فٕ زٖثدخ ررتنى رأس تهيثل تهٌثرص أشثشث يً زٖثدخ تألرحثط تهرٕ ّٖهدُث تتادخثر،  "شيٖز

زٖثدخ دخّل تألفرتد حثإلغثفد إهٓ زٖثدخ تإلٌرثش ٌرٖضد رلشٖى تهـيل ّتهرخظط تإلٌرثضٕ، ّ
 .زٖثدخ عضى تهيحثدتاذ يً ضِد أخرّْيً ضِد، ّرّشٖؾ تهشّق 

تهٌيّ تتاكرظثدٔ  >هرًٖ أشثشٖرًٖ ُيثأفٕ يشحثهٌيّ تتاكرظثدٔ  "يثهرّس"ٖنيً تُريثى ّ  
ّتهٌيّ تإلٌرثضٕ تشرٌثدت إهٓ يفِّى تهـّتةد تهيرٌثكظد، يّغعث أً تهٌيّ تهشنثٌٕ ٖنًّ ّفق 

ّحثهرثهٕ فٌظٖج  ،نًّ حيـدتاذ عشثحٖد سثحردٖيـدتاذ ٌُدشٖد يرزتٖدخ، حٌٖيث تهٌيّ تإلٌرثضٕ 
ٌَ إذت نثً أيـٌٓ ذهم ّ، 15ّْ تهنفثفعرٓ ٖظل إهٓ يشر هالٌخفثعتهفرد يً تهدخل ٖرضَ 

نحر ّأشرؽ يً يـدتاذ تهٌيّ تهشنثٌٕ، فثً ٌظٖج تهفرد أتهٌثرص تهّػٌٕ ٖررفؾ حيـدتاذ 
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فثً  تهـنس عدزأيث إذت  ،يً تهدخل تهنوٕ تاحد أً ٖررفؾ يعللث حذهم يـدتاذ ٌيّ يرزتٖدخ
 .ؿدى رعلٖق ٌيّ تكرظثدٔ ٖشحجٌظٖج تهفرد يً تهدخل شّف ٌٖخفع ّ

تهنالشٖم هى ٖرّتً تتاكرظثدًّٖ تهٌّٖنالشٖم فٕ  ؿوٓ غرتر :خحوٌل اهٌٌونالسٌنًاه -2
يعثّهد رفشٖر نٖفٖد شٖر آهٖد تهٌيّ تتاكرظثدٔ، يـريدًٖ فٕ ذهم ؿوٓ ٌيّ ٌظٖج تهفرد يً 
تهدخل تهّػٌٕ، حثإلغثفد إهٓ أً ؿيوٖد تهرنًّٖ تألّهٕ هرأس تهيثل رؤدٔ إهٓ تهزٖثدخ فٕ 

ّؿٌديث ٖظل تتاكرظثد إهٓ عثهد يً  ،س تهيثل، ّتهذٔ ٖرٌثكط حـد ذهميـدل تهـثةد ؿوٓ رأ
تهسحثذ ّتتاشرلرتر، ّفٕ غٖثج تهرلدى تهرنٌّهّضٕ ررّكف ؿيوٖد ررتنى رأس تهيثل ّٖرعدد 

هلد ّغظ تهٌّٖنالشنًّٖ أً يـدل ررتنى رأس تهيثل ٖرعدد حثهشوّم تتاكرظثدٔ  .تهٌيّ
ٖشرير تتاٌرلثل تهرولثةٕ تهرثى ّتهيشرير يً تهيّترد  هوـيل ؿٌد يشرّْ تهرضغٖل تهنثيل ٌُّث

تتاكرظثدٖد تهيرثعد، ّٖرغٖر تهٌضثػ تتاكرظثدٔ خالل تهيٌثفشد تهرثيد يؾ ّضّد أشـثر يرٌد 
 . 16هويدخالذ ّتهيخرضثذ، ّذهم ٖرغيً رّتزً تهـرع ّتهػوج فٕ نثفد تألشّتق

ثشرخدتى تهٖد تهـثيود ُّذت أً تهٌثرص تهّػٌٕ ٖررحػ ح" نٌٖز"ٖرْ  :ياهخحوٌل اهنٌٌز -3
تتاشرخدتى ٖررحػ حثتاشرسيثر، ُّّ ٖشرـيل ٌؼرٖد تهيغثؿف هورأنٖد ؿوٓ أُيٖد تتاشرسيثرتذ 
تهـثيد فٕ إٖضثد فرط تهـيل، ّؿوَٖ فثً تهدخل تهنوٕ ُّ ؿحثرخ ؿً دتهد فٕ يشرّْ 

عٖز  تهرضغٖل ؿوٓ تهػوج تهفـوٕ ّتهذٔ ٖرعلق ؿٌد رشثّٔ تهػوج تهنوٕ ّتهـرع تهنوٕ،
تتاشرِالم ّتهضزء تهذٔ ٌٖفق ؿوٓ تهدخل تهّػٌٕ " >تهػوج تهفـوٕ حأٌَ "نٌٖز"ؿرف 

فٕ رعوٖوَ ؿوٓ يرغٖرتذ دٌٖثيٖنٖد رريسل فٕ تهرعّل تهرنٌّهّضٕ  "نٌٖز"تؿريد ". ّتتاشرسيثر
ّتهٌيّ تهشنثٌٕ، ّحثهرثهٕ فثً ُذت تهرعوٖل هى ٖويس حّغّط تهؼّتُر تألشثشٖد هوٌيّ 

رنز ؿوٓ تتاشرسيثر ٖ هىهى ٖرحػ تهيرغٖرتذ تهدٌٖثيٖنٖد حٌؼرٖد تإلٌرثش ّ ٌَألتتاكرظثدٔ، 
 .17رػّٖر كػثؿثذ يـٌٖد فٕ تتاكرظثدّ

 دراسج خحوٌوٌج هواكع اهتطبهج واهٌيو االكخصبدي فً اهسزائر: ذبٌٌب

I.  (:2111-0991)اهتطبهج واهٌيو االكخصبدي 
، ّحـد ضرّؽ تهضزتةر فٕ 0331شٌد ( 00-31)يؾ يػوؾ تهرشـٌٖثذ ّيؾ إظدتر كثًٌّ 

يـدتاذ تهحػثهد  ررػحٖق تهلثًٌّ يٖدتٌٖث نثً يً أُى تٌـنثشثذ ذهم ؿوٓ شّق تهـيل رػّ
إهٓ  0331شٌد  (%0391)يـدل تهحػثهد يً  تٌرللعٖز  ،إهٓ تخرالهَْ أدييث حضنل خػٖر 

 تٖد إهٓفٕ تهرز أّتحردتء يً ُذٍ تهشٌد حد، 0331شٌد( %3290)، سى كثرج 0332 شٌد (32.0%)
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ُّٕ أؿوٓ ٌشحد حوغرِث تهحػثهد فٕ ( %33911)عٖز ّظل إهٓ  ،3111أً حوغ ذرّرَ شٌد 
 .(3111-0331)تهضزتةر خالل تهفررخ 

 ،أيث فٖيث ٖرـوق حيـدتاذ تهٌيّ تتاكرظثدٔ فلد ؿرفذ ؿدخ رلوحثذ خالل ُذٍ تهيرعود
ٌؼرت هوعثهد تهرٕ فٕ تتاكرظثد تهّػٌٕ، ُّذت  تشرلرترعٖز ٌرص ؿً ُذٍ تهرغٖٖرتذ ؿدى 
هلد . حالدتهّغـٖد تأليٌٖد تهشٖةد تهرٕ يشذ ته، خثظد نثٌذ رـٖضِث تهضزتةر فٕ ُذٍ تهفررخ

 حوغذعٖز  ،تٌخفثغث نحٖرت (0331-0331) ـدتاذ تهٌيّ تتاكرظثدٔ خالل تهفررخؿرفذ ي
 ؿرف يـدل تهٌيّ تٌرـثضث 0331أيث فٕ شٌد ، %190-ٌشحد يرّشػ يـدل تهٌيّ خالل تهفررخ 

تهخحرتء ذهم إهٓ  رضؾضدٖد فٕ يـدل تهٌيّ ّأتٌخفثغث  0331شٌد  ذؿرفنيث  .%292ّحوغ 
خالل ، أيث %31إهٓ تٌخفثع تإلٌرثش تهزرتؿٕ حـ  ردُّر تهؼرّف تهيٌثخٖد تهرٕ أدذ

ُّذت رتضؾ إهٓ تهشٖثشد  ،فلد ؿرفذ يـدتاذ تهٌيّ ٌّؿث يً تتاشرلرتر (3111-0332)تهفررخ 
رِث تهدّهد خالل ُذٍ تهفررخ ّتررفثؽ أشـثر تهحررّل تهذٔ دؿى ينثٌد تتاكرظثدٖد تهرٕ ترحـ

 .تهضزتةر فٕ تهشثعد تهدّهٖد
فٕ ( 3111-0331) ّٖينً إٖغثط يـدتاذ نل يً تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ خالل تهفررخ

 >تهضدّل تهرثهٕ
 (3111-0331)رػّر يـدتاذ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ خالل تهفررخ  >10 تهضدّل ركى  

 
Source: www.ONS.dz. http://www.albankaldawli.org/IMF, World Economic Outlook 

Database, September 2004. 
ذ العؼ يً خالل تهضدّل أً يـدتاذ تهحػثهد ضِدذ تررفثؿث نحٖرت خالل تهشٌّتٖ

، ُّٕ تهفررخ تهرٕ ريٖزذ حئرحثؽ تهضزتةر حرتيص تإلظالط تتاكرظثدٔ يدؿّيد (0331-3111)
يً ػرف ظٌدّق تهٌلد تهدّهٕ، ّتهرٕ تُريذ فلػ حئؿثدخ تهِٖنود تهرٌؼٖيٖد هويؤششثذ 

حرػِٖر يثهٕ هِذٍ تألخٖرخ، غٖر أٌِث هى ريس تهرضغٖل، ّؿوَٖ رلِلرذ  دتهـيّيٖد يظعّح
تهضدٖدخ يً كحل تهيؤششثذ تهـيّيٖد  تتاشرسيثرتذرضغٖل ٌرٖضد غٖثج تهعثهد تهـثيد هو

فٕ ؼل رػحٖق تهشٖثشد تهـثيد ّأُدتف حرٌثيص تهرـدٖل تهِٖنوٕ تهيػحق شٌد ّّتهخثظد، 
هٓ يشرّٖثذ إأظحعذ ُذٍ تهيؤششثذ غٖر يٌرضد، ّحذهم ّظوذ يـدتاذ تهحػثهد  ،0331

http://www.ons.dz/
http://www.albankaldawli.org/
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ُدتف تهرٕ شـذ تهدّهد هرغى يً تأل، حث3111شٌد  % 33911عٖز حوغذ ٌشحد  ،يررفـد
علق نل رِث هى أٌتا إؿثدخ تهرّتزً تتاكرظثدٔ، إ شثشث فٕأهٓ رعلٖلِث ّتهيريسود إتهضزتةرٖد 

فٕ ؼل ُذٍ تهؼرّف رعرى ؿوٓ تهضزتةر تهلٖثى حـيوٖد ضدّهد تهدًّٖ ّتهٌرثةص تهيرضّخ، 
حرٌثيص هورّتزً  ّغؾحّذهم  ،ثتارفثق يؾ ظٌدّق تهٌلد تهدّهٕح 0331شٌد تهخثرضٖد 

تهضدّل تهيثهٕ ّعثتاذ تهرغخى ّتهنشثد تتاكرظثدٔ، ّ تتاخراللتتاكرظثدٔ ٖشيظ حيـثهضد 
 >تهرثهٕ ّٖغظ تهرغٖرتذ فٕ يـدتاذ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ خالل تهفررخ

 رػّر تهٌيّ تتاكرظثدٔ ّيـدتاذ تهحػثهد فٕ تهضزتةر >10تهضنل 
 3111-0331> هوفررخ 

 
 10د تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ يـػٖثذ تهضدّل ركى إؿدت> تهيظدر

II.  (:2103-2110)اهتطبهج واهٌيو االكخصبدي خالل اهفخرث 
ررتضـث يعشّشث هيـدتاذ تهحػثهد ّتٌرلثتا فرٖدت يً ٌّؿَ ( 3102-3110)ؿرفذ تهفررخ 

 392إهٓ عّتهٕ  3110يلثرٌد حٌرثةص تهشٌّتذ تهرٕ شحلذ، عٖز ّظل ؿدد تهحػثهًٖ فٕ شٌد 
تهفةد تهٌضػد، ّعشج تهرعلٖق تهذٔ  يً إضيثهٕ %3192ًّ ؿثػل ؿً تهـيل يث ٌشحرَ يوٖ

حوغذ " تهٌضثػ ّتهرضغٖل ّتهحػثهد"عّل  3112أضرتٍ تهدّٖتً تهّػٌٕ هإلعظثةٖثذ فٕ شحريحر 
، عٖز حوغ ؿدد 3110يشضود تٌخفثغث كدرٍ أرحـد ٌلثػ يلثرٌد حشٌد  %3291ٌشحد تهحػثهد 

يلثرٌد حػثل  300013حػثل حررتضؾ كدر حـ  3112311ُذٍ تهشٌد حـ  تهـثػوًٖ ؿً تهـيل فٕ
 091حعّتهٕ  3110كدر ؿدد تهحػثهًٖ شٌد ّ ،تشريرذ تهحػثهد فٕ تتاٌخفثعّ، 3110حشٌد 

، 3112يلثرٌد حشٌد  110120يشضود ررتضـث كدرٍ  % 01911يوًّٖ ؿثػل ؿً تهـيل حٌشحد 
أهف  131فٕ فرط تهرضغٖل حثشرعدتز عّتهٕ  ٖرختهنحتهزٖثدخ نثً ٌرٖضد ُذت تهررتضؾ  إتا أً

ثهفـثهٖد حُذٍ تهحرتيص  رريٖزأهف يٌظج يؤكذ، ّعرٓ  321يٌظج ضدٖد يٌِث 
ؿً حرٌثيص رنيٖوٕ خيثشٕ  3111أفرٖل  1ّتتاشريرترٖد، أؿوٌذ رةثشد تهعنّيد حرثرٖخ 
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ّ، ُّّ حرٌثيص ِٖدف إهٓ ردؿٖى تهٌي (3113-3111)غخى ٖيرد ؿوٓ يدتر خيس شٌّتذ 
، شرعدتز يوٌّٖٕ يٌظج ؿيلتا ،يوٖثر دّتار 11يوٖثر دٌٖثر أٔ  1311رظد هَ يحوغ ّ

  .3100شٌد   %392فٕ يـدتاذ تهحػثهد هرظل إهٓ تهررتضؾ ُّّ يث شثؿد ؿوٓ تشريرتر 
فلد نثً هحرٌثيص ( 3102-3110)أيث فٕ يث ٖرـوق حثهٌيّ تتاكرظثدٔ خالل ٌفس تهفررخ 

فٕ تشرـثدخ تهرّتزٌثذ تتاكرظثدٖد تهنوٖد، نيث ينً يً تشرـثدخ تهرـدٖل تهِٖنوٕ تسر نحٖر 
إً ؿّدخ تررفثؽ أشـثر . (31-20)تهٌيّ تتاكرظثدٔ حـد أً نثً شثهحث ػّتل تهفررخ 

ٌّؿث يً تهرتعد تهيثهٖد ؿوٓ ُذٍ  أغفٓ 0333يً تهسالسٕ تألخٖر هشٌد  تحردتءتهيعرّكثذ 
دٔ يً خالل شٖثشد يثهٖد رٌيّٖد، عٖز شثُيذ ى تشرغالهِث فٕ حـز تهٌضثػ تتاكرظثرتهفررخ 

هـل ّتهشٖثشد تهيثهٖد حضنل نحٖر فٕ رعشًٖ حـع تهيؤضرتذ تتاكرظثدٖد تهنوٖد ؼثُرٖث، 
، 3111يوٖثر دّتار شٌد  1922عدّد  إهٓيً أُيِث تٌخفثع عضى تهيدٌّٖٖد تهخثرضٖد 

عود حدتٖد فررخ عٖز ضِدذ ُذٍ تهير ،ّتررفثؽ ٌشج تهٌيّ تتاكرظثدٔ إهٓ ٌشج يلحّهد
كدرذ يـدتاذ تهٌيّ فٕ تهشٌّتذ ّضدٖدخ هحرٌثيص تإلٌـثص ّحرٌثيص دؿى تهٌيّ تتاكرظثدٔ، 

يؾ ُذت ّرزتيً  ،%191، %190، %193، %092 ؿوٓ تهرررٖج 3110، 3111، 3111، 3112
ّٖـّد تهفغل فٕ رعلٖق ُذت تهٌيّ إهٓ  ،شٌّٖث %091يـدل ٌيّ شنثٌٕ غـٖف تا ٖفّق 

إهٓ تررفثؽ يـدل  تألخٖرخ، إغثفد تهٌفػ فٕ تهشّق تهـثهيٖد فٕ تٌّٗد تررفثؽ أشـثر
 .(3111-3110)تتاشرسيثر خثظد فٕ ؼل رػحٖق تهحرٌثيص تهرحثؿٕ هإلٌـثص تتاكرظثدٔ 

 (>3102-3110)يـدتاذ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ خالل تهفررخ تهضدّل تهرثهٕ ٖؼِر رػّر 
 فٕ تهضزتةرّتهٌيّ تتاكرظثدٔ  رػّر يـدتاذ تهحػثهد> 13تهضدّل ركى 

 3102-3110 >خالل تهفررخ

 
Source: www.ONS.dz  http://www.albankaldawli.org/ Ar.tradinge conemics.com 
/Algeria /gdp-growth 

فٕ تهضزتةـر   ٕ رػّر يـدتاذ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔتهضنل تهحٖثٌٕ تهرثهنيث ّٖغظ ّ
 >خالل تهفررخ

 

http://www.ons.dz/
http://www.albankaldawli.org/
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 رػّر يـدتاذ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ فٕ تهضزتةر >13تهضنل 
 3102-3110> هوفررخ 

 
 .13حثتاؿريثد ؿوٓ يـػٖثذ تهضدّل ركى  ًٖإؿدتد تهحثعس> تهيظدر

هٌيّ حيشرّٖثذ حشٖػد تررفـذ يـدتاذ ت 3111يؾ رعشً أشـثر تهٌفػ تحردتء يً شٌد ّ
رغى تألزيد تهيثهٖد ّ، % 293حعّتهٕ  3112حوغ يـدل تهٌيّ أكظٓ ٌشحد هَ شٌد  ٌشحًٖث عٖز

ّذهم ٌرٖضد تهػوج تهـثهيٕ تهنحٖر ّتهيرزتٖد  ،تهـثهيٖد هى ررأسر أشـثر تهٌفػ حضنل نحٖر
 .ّحرّز تهظًٖ نزحًّ يِى فٕ تهشّق تهٌفػٖد

شٌد  ، أيث%01.31 (3102-3110)حًٖ يث فررخ هوتهـثى  ِثدهيـلد حوغ وحػثهد فهأيث حثهٌشحد  
  .%3921عٖز كدر حـ  هَ، ضِدذ أدٌٓ يشرّْفلد  3102
 اهتطبهج فً اهسزائر يعدالح اهٌيو االكخصبدي عوى  ألذردراسج كٌبسٌج  :ذبهذب

تهٌيّ تتاكرظثدٔ ّتهحػثهد فٕ نل تهيرتعل تهرٕ يرذ حِث تهضزتةر ؼثُررٕ إً درتشد 
ص تهيرّظل إهِٖث ّتهرٕ رسحذ ّضّد ؿالكد ؿنشٖد حًٖ تهٌيّ تتاكرظثدٔ ّتهحػثهد، ّتهٌرثة

فٕ  فئً تُريثيٌث، (حـد ُٖنوٕ ّحـد ؼرفٕ)ّحيث أً تهضيٖؾ ٖرفق ؿوٓ ّضّد حـدًٖ هوحػثهد 
هوحػثهد هيث هَ يً ؿالكد حثهٌيّ تتاكرظثدٔ،  تهؼرفٕتهحـد شٌظج عّل تهدرتشد تهلٖثشٖد 

إهٓ شٌد  0331تهيـػٖثذ تهيرّفرخ ؿً تهيرغٖرًٖ حدتٖد يً شٌد ـثهضد يّشٖرى ذهم يً خالل 
ّذهم  ،ّيعثّهد تخرحثر يدْ ّضّد ؿالكد ررحػ حًٖ تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ ،3102

ٌيّذش رظعٖظ تهخػأ ّتهذٔ أظحظ يً أُى تهٌيثذش تهدٌٖثيٖنٖد تألنسر يالةيد ؿوٓ حثتاؿريثد 
 .هألحعثز تهلٖثشٖد تهعدٖسد

I.  ٌل اهٌظري هوٌيوذر اهيخخبراهخأص : 
أً ٌُثم ؿالكد ؿنشٖد ررحػ  0303فٕ شٌد " آرسر أّنًّ"هلد تنرضف تهحثعز تأليرٖنٕ

يث حًٖ تهٌثرص تهيعوٕ تإلضيثهٕ ّيـدل تهحػثهد، عٖز رّظل يً خالل تشرخدتى حٖثٌثذ رحؾ 
فثرق ، إهٓ ؿالكد رّغظ غرّرخ رلوٖط ته(0311-0311)شٌّٖد هالكرظثد تأليرٖنٕ هوفررخ 
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حًٖ تهٌثرص تهيعوٕ تإلضيثهٕ ّحًٖ يشرّتٍ تهيينً حسالسد ٌلثػ هرٌخفع تهحػثهد حٌلػد 
 .18ّتعدخ

 >حثهـالكد تهرثهٖد "أّنًّ"ّٖلثس يـدل تهٌيّ تتاكرظثدٔ ّأسرٍ ؿوٓ تهحػثهد عشج كثًٌّ 

 
تهعد تهسثحذ، > ٔ، يـدل تهٌيّ تتاكرظثد>  تهرغٖر فٕ ٌشحد تهحػثهد،> > عٖز أً

 .عد تهخػأ>  يـدل تهرغٖر فٕ تهحػثهد، > 
 فٕ تهرغٖر ّيـدل تهحػثهد، فٕ تهرغٖر يـدل حًٖ يث تهخػٖد تهـالكد "أّنًّ"ٌيّذش  ٖظفّ

 لرٖحٕر فثهلثًٌّ هذت تهـيل، تإلٌرثش ّشّق شّق حًٖ ٖرحػ ٌَأ عٖز تهيعوٕ تإلضيثهٕ، تهٌثرص

 .ّغٖرُيث تهعلٖلٖد تإلٌرثضٖد ّتألضّر يسل تهـيل غٖر أخرْ هـّتيل
تتاكرظثدٖد  ّتهحٖةد تهزيٌٖد تهفررخ عشج تهلثًٌّ ؿوٓ تهيػحلد تهدرتشثذ ٌرثةص ّرخروف
 فٕ تهرغٖر يً أنحر حشرؿد تإلضيثهٕ تهيعوٕ تهٌثرص ٖرغٖر هيثذت ٌرشثءل ٖضـوٌثيث  هودّهد، ُّذت

 >19 تهرثهٖد تهٌلثػ فٕ تإلضثحد ررضوٓ رحيثّ ،تتارضثٍ؟ ؿنس فٕ تهحػثهد
 تهـيثل؛ كحل يً تأليّتل ردتّل ؿً تهٌثرص تهيغثؿف سرأ فٕ تٌخفثع -

 ّشضالذ كّتةى يً ضػحِى ٖرى هذت ؿيل، فرط ؿً تهحعز فٕ تهـثػوًٖ حـع رّكف -

 كثديد؛ تهحػثهد هشٌّتذ

 تهضزةٕ؛ تهـيل حٌؼثى ٖـيوًّ تهـيثل حـع -

 ييث أنسر ؿيثهد حعضى تتاعرفثؼ فٕ تهـيل أرحثج هرغحد تهـيل ٖدإٌرثض ررٌثكط كد -

 يلٌـد؛ حػثهد ؿٌَ ٌٖرص ييث ،تهـثى تهلػثؽ فٕ ٖعدز نيث ،ٖعرثضٌَّ

II. دراسج وصفٌج وخحوٌوٌج هيخغٌراح اهٌيوذر: 
ّرغٖٖر ٌشج تهحػثهد، فيـدتاذ ٌيّ يررفـد ردل  تتاكرظثدٔ ررتحػ نحٖر حًٖ تهٌيّّٖضد 

رّتفق رؿثدخ يث  رٕتهّعثهد تهرنّد  حٌٖيث فٕ ،ؿثيود إغثفٖد أٖدٔإهٓ  ؿوٓ عثضد تتاكرظثد
 ،ؿوٓ زٖثدخ ٌشج تهحػثهد حفـل فلدتً يٌثظج تهـيلفردل  ،يؾ ٌشج ٌيّ يٌخفغد أّ شوحٖد

 تتاكرظثدٔ فٕ تهٌيّتهعثظل  تهرغٖر رحػ يً أشثشث ٌٖػوق تهرغٖرتذ فئً رعوٖل ّؿوَٖ 

 ّهِذت، تهنيٕ تتاكرظثدٔ رغٖروه يلٖثس حثؿرحثرٍ أُى تهحػثهد يـدتاذ فٕ تهعثظل حثهرغٖر

 تهحػثهديً يـدتاذ  تهرلوٖطشٖثشثذ  ٌفشِث ُٕ هوٌيّ تهدتؿيد تتاكرظثدٖد تهشٖثشثذ رـرحر

 .تهرٌيّٖد تتاشرسيثرٖد تهيضثرٖؾ ّزٖثدخ
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شٌد  إهٓ 0331يضثُدخ ّتهييردخ يً شٌد  32يً خالل تهيـػٖثذ تهشٌّٖد تهيرنٌّد يً 
رعظوٌث ؿوٓ تهيٌعٌٓ تهحٖثٌٕ تهذٔ ٖؼِر فٕ تهضنل  "EVIEWS"دتى حرٌثيص ّحثشرخ 3102
تهشٖثشثذ  ضرتءتهذٔ ٖحرز هٌث شوّم تهيرغٖرتذ يً خالل فررخ تهدرتشد ّ( 12)ركى 

 .تتاكرظثدٖد تهيػحلد ّتهظديثذ تهخثرضٖد تهرٕ ضِدُث تتاكرظثد تهضزتةرٔ
 دتهريسٖل تهحٖثٌٕ هويرغٖرتذ يعل تهدرتش> 12ركىتهضنل 

 
 "Eviews"إؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ حرٌثيص  >تهيظدر

ّيـدتاذ تهحػثهد تهيعوٕ تإلضيثهٕ يً خالل تهردكٖق فٕ تهيٌعًٌٖ ٌالعؼ أً تهٌثرص 
ؿدخ رغٖرتذ ّرلوحثذ نثٌذ ٌرٖضد ؿدى تشرلرتر فٕ تتاكرظثد تهضزتةرٔ عٖز ررنذ  ذؿرف

 .رفشٖرٍ فٕ تهيعّر تهسثٌٕ هودرتشدُّّ يث رى  سثر ّتغعد إيث حثهشوج أّ حثإلٖضثج،آ
III. اهزيٌٌج اهسالسل اسخلرارٌج دراسج : 

 ؿالكد هَ هٖس رحثًٖ يؾ سثحذ، ٕعشثح ّشػ عّل ذ كٖيِثرذحذح إذت يشرلرخ تهشوشود رنًّ

تهيضردخ،  نثخرحثر حثهـًٖ ّتهضزةٕ تهحشٖػ تهذترٕ تتاررحثػ ؿوٓ دتهرٕ تؿريدٌث ّكد حثهزيً،
، تهزيٌٖد تهشالشل تشرلرترتٖد ّتهيػّر هدرتشد تهحشٖػ فّهر– دٖنٕ تخرحثرحثإلغثفد إهٓ 
 Eviews.  تإلعظثةٕ تهحرٌثيص ؿوٓ ّذهم حثتاؿريثد

ّذهم يً  ،ررـوق ُذٍ تهيرعود حدرتشد خظثةط تهشالشل تهزيٌٖد: اخختبر دٌنً فوالر -0
، ّ دٖنٕ فّتار (DF)ٌثعٖد تتاشرلرترٖد حثتاؿريثد ؿوٓ تخرحثرتذ دٖنٕ فّتار تهحشٖػ 



 حثشرخدتى(  2013-0331)كٖثشٖد هوـالكد حًٖ يـدل تهحػثهد ّتهٌيّ تتاكرظثدٔ فٕ تهضزتةر خالل تهفررخ  درتشد 
 تهرنثيل تهيضررم

 0242 جوان -العدد الخامس عشر
 

425 

ظٖغد تهٌيّذش، عضى > ّتهوذتً حدّرُيث ٖـريدتً ؿوٓ سالسد ؿٌثظر ُٕ( ADF)هيػّر ت
 >تهـٌٖد، يشرّْ تهـٌٖد، ُّذت حثتاؿريثد ؿوٓ تهٌيثذش تهشرد تهرثهٖد
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تؿريد فٕ ّإً ؼِّر رلٌٖد تهرنثيل تهيرزتيً نثً فٕ تهسيثٌٌٖثذ،  :اهخنبيل اهيشخرم -2
ّضّدٍ يررحػ حثخرحثر تهضذر تألعثدٔ  أًرػّرٍ ؿوٓ تشرلرتر تهشالشل تهزيٌٖد، عٖز 

ّٖلّى رعوٖل تهرنثيل تهيضررم ؿوٓ أشثس أً  .هورعلق يً تشرلرتر تهشالشل تهزيٌٖد
تا  ٕد تتاكرظثدٖد رفررع أً ٌُثم تهنسٖر يً أزّتش تهيرغٖرتذ تتاكرظثدٖد ّتهرتهٌؼرٖ

تألضل تهػّٖل، عٖز تٌَ إذت نثً  فٕٖضج أً ررحثؿد ؿً حـغِث تهحـع ؿوٓ تألكل 
أً ٖرررج ؿوٓ تشرخدتيِث فٕ رلدٖر  تهغرّرٌُٔثم شوشورًٖ غٖر يشرلررًٖ فوٖس يً 

إذت نثٌرث رريرـثً حخثظٖد تهرنثيل  ؿالكد يث تهعظّل ؿوٓ تٌعدتر ُّيٕ، ّذهم
 .تهيضررم

إذت نثٌذ تهيرغٖرتذ تهرٕ ررنًّ يٌِث ؼثُرخ يث ررظف حخثظٖد  :ٌيوذر خصحٌح اهخطأ -3
تهرنثيل تهيضررم، فثً تهٌيّذش تألنسر يالةيد هرلدٖر تهـالكد حٌِٖيث ُّ ٌيّذش رظعٖظ 

فثً ُذت تهٌيّذش تا  تهخػأ، ّحثهػحؾ إذت نثٌذ ُذٍ تهيرغٖرتذ تا ررظف حِذٍ تهخثظٖد
رظعٖظ تهخػأ  ٌيّذش رظيٖى خػّخ ّرأرٕ ٖظحظ ظثهعث هرفشٖر شوّم ُذٍ تهؼثُرخ،

 تهذٔ تهخػأ رظعٖظ عد ٖغثف حعٖز تهلٖثشٕ تهرعوٖل أدّتذ يً ّتعدخ رـرحر ّتهرٕ
 حفضّخ زيٌٖد تهدرتشد فٕ تهيشرخدى هوٌيّذش تهػّٖل تألضل هيـثدهد تتاٌعدتر حّتكٕ ٖيسل

 .تهلظٖر تألضل حيـثدهد ٖـرف يث ُّّ تهفرّكثذ، ّذشهٌي يرحثػةد
V.  اهدراسج اهلٌبسٌج 

نٖفٖد رأسٖر تهٌيّ تتاكرظثدٔ ؿوٓ يـدتاذ تهحػثهد فٕ تهضزتةر ٖـريد ؿوٓ  فِىإً يعثّهد 
يـرفد ػحٖـد تهـالكد يؾ تهيرغٖرتذ تتاكرظثدٖد تألخرْ، عٖز إً ؿيوٖد تهرعوٖل تهلٖثشٕ 

تهٌثرص تهيعوٕ ٕ يـدتاذ تهحػثهد حثهرغٖر تهعثظل فٕ رٌػوق أشثشث يً رحػ تهرغٖر ف
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، ّهِذت رـرحر تهشٖثشثذ تتاكرظثدٖد تهدتؿيد هوٌيّ ُٕ ٌفشِث شٖثشثذ تهلغثء ؿوٓ تإلضيثهٕ
تهحػثهد، ّؿوٓ ُذت تألشثس فلد رى تألخذ حـًٖ تتاؿرحثر تهيرغٖرتذ تتاكرظثدٖد تهنيٖد تهيرـولد 

هّغثرٖرى تهٌثرص  ّتهيريسود فٕ 3102شٌدإهٓ  0331ً شٌد وفررخ تهييردخ يهحثتاكرظثد تهضزتةرٔ 
 .(LCH)يـدل تهحػثهد هّغثرٖرى ّ، (LGDP)تهيعوٕ تإلضيثهٕ 

ّكد نثٌذ ظٖغد تهٌيّذش تهحشٖػ تهذٔ ٖرحػ هّغثرٖرى تهٌثرص تهيعوٕ تإلضيثهٕ حوّغثرٖرى  

 >يـدل تهحػثهد نيث ٖوٕ
 > عٖز
CH < يـدل تهحػثهد 

GDP < تهيعوٕ تإلضيثهٕتهٌثرص 
LCH <حػثهدهّغثرٖرى يـدل ته 

LGDP < تهيعوٕ تإلضيثهٕهّغثرٖرى تهٌثرص 
 

 : يصفوفج االرختبط -1

، (LGDP)ّ (LCH)حًٖ كّٖد ّؿنشٖد ؿالكد تررحثػ  ٌُثم يً تهضدّل أدٌثٍ ٌالعؼ أً
 .0.95-عٖز حوغذ درضد تتاررحثػ حٌِٖيث 

 (LGDP)ّ   (LCH)ؿالكد تتاررحثػ حًٖ > 12تهضدّل ركى 
 LCH LGDP 

LCH 1 -0.95 

LGDP - 0.95 1 

 Eviewsإؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ حرٌثيص  > تهيظدر
 

 (:LGDPو  LCH)اخختبر اسخلرار اهسوسوخًٌ  -2
( LCH)هّغثرٖرى يـدل تهحػثهد ً هشوشورٖت" Correlogram> "يً خالل يالعؼرٌث هـ

 رؼِر هٌث دّتل تتاررحثػ تهذترٕ تهضزةٖد ،(LGDP)تهيعوٕ تإلضيثهّٕهّغثرٖرى تهٌثرص 
(FPAC ) ّدّتل تتاررحثػ تهذترٕ تهحشٖػد(FAC ) رخرش ؿً يضثل تهسلد عرٓ رأخٖرتذ

يـرحرخ، ّحثهرثهٕ فِثرًٖ تهشوشورًٖ غٖر يشرلررًٖ ّإلسحثذ ّضّد ضذر أعثدٔ ٌلّى حرػحٖق 
(DF )(Dickey-Fuller)ّ ،(ADF) ((Augmented Dickey-Fuller  ،ًٖفٕ حدتٖد فؿوٓ تهشوشور

5.86 -0.67   
(29.57)  (-14.94)                                                                     

0.91          0.90            223.36             24 
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ّذهم هوفرّكثذ يً تهدرضد " Correlogram" يً خالل ""هرأخٖرير ٌلّى حرعدٖد درضد تتأل
 P=1أً يشرّْ تهرأخٖر تهيالةى ُّ إهٓ رى تهرّظل"  Eviews" تألّهٓ ّحثتاشرـثٌد ححرٌثيص

هنً حـد إضرتء تتاخرحثر ؿوٓ ُذٍ تهدرضد رحًٖ أً ُذت تهرأخٖر غٖر يـٌّٔ ؿٌد تهيشرّْ 
عٖز ٖؤخذ تكل  ،AKAIKEّSCHWARZ ،Log-likelihood ، ّنذهم حثهٌشحد هويـثٖٖر1%

رأخٖر يّتفق ألكل كٖيرًٖ حثهٌشحد هويـٖثرًٖ تألّهًٖ ّأؿؼى كٖيد حثهٌشحد هويـٖثر تهسثهز، 
 >ّٖينً رّغٖظ تهٌرثةص فٕ تهضدّل تهرثهٕ

 (LCH)درتشد درضد رأخٖر تهشوشود >  11تهضدّل ركى 

 

 "Eviews"خرضثذإؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ ي> تهيظدر
ألٌِث رلثحل تكل كٖيد حثهٌشحد هنال  P=0أؿالٍ رؤخذ درضد تهرأخٖر  تهضدّلعشج ٌرثةص 

 دتهيدرّش دفٕ تهشوشو ً تتاخرحثر تهيٌثشج إلسحثذ ّضّد ضذر أعثدٔئّؿوَٖ فتهيـٖثرًٖ، 
 >تهضدّل تهرثهٕ يًُّ تخرحثر دٖنٕ فّتار تهحشٖػ، ٌّرثةص ُذت تتاخرحثر ٖينً كرتءرِث 

 (LCH)ؿوٓ  DFتخرحثرٌرثةص رػحٖق > 11دّل ركى تهض

 
 Eviewsتهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ يخرضثذ حرٌثيص إؿدتد> تهيظدر

 :خطتٌق إسخراخٌسٌج دٌنً فوالر عوى سوسوج هوغبرٌخى يعدل اهتطبهج -3

( P=0)رأخٖر ذّ يـٌّٖد ُّ  أؿؼى أً SCHWARZو  AKAIKEيـٖثرٔ يً خالل ٖرحًٖ 
ُّ يث ّ (P=0) د فثً درضد تهرأخٖر تهيـريدخ هِذٍ تهشوشود ُّٕؿوٖ ،%1حيشرّْ يـٌّٖد 

 .ً تتاخرحثر تهيالةى هِذٍ تهشوشود ُّ تخرحثر دٖنٕ فّتار تهحشٖػأ ٖؤند
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 :ٌوً ٌخبئز خلدٌر اهٌيوذر اهذبهد نبٌح نيب - أ
1901 - 0.01T+1923  

                 (2.17)   (-2.92)    (9.46) 

            0.93         n=23 
 (3912) تهضدّهٖد ً تهلٖيد ، أل1ؿدى ّضّد يرنحد تتارضثٍ تهـثى ؿٌد يشرّْ يـٌّٖد  -

 (.2.01-) نحر يً تهلٖيد تهيعشّحدأ
( 3900) ً تهلٖيد تهيعشّحدّضّد تهسثحذ ألؿدى  أٔ  لحل تهفرغٖدر C حثهٌشحد هوسثحذ -

 ؛1ؿٌد يشرّْ يـٌّٖد ( 2931) يً تهلٖيد تهضدّهٖد كلت
ُّذت ؿٌد  (-3.62)يً تهيضدّهد  تنحر( -2.92)ّضّد ضذر أعثدٔ، تاً تهلٖيد تهعرضد  -

 .1درضد عرٖد 

 :ٌخبئز خلدٌر اهٌيوذر اهذبًٌ - ة

- 0.02–  0910  

                   (-0.46)   (15.60) 

0.92        n =23 

  ّحثهرثهٕ ( 3900)يً تهضدّهٖد  أكل( 0.46-)ً تهلٖيد تهيعشّحد تهسثحذ أل ّضّدؿدى
 .1ؿٌد يشرّْ يـٌّٖد  ٌلحل تهفرغٖد 

  ُّذت ؿٌد ( 2.99-)يً تهضدّهٖد  أنحر (0.30)ً تهلٖيد تهيعشّحد أعثدٔ أل ضذرّضّد
 .1د عرٖد درض

 :ٌخبئز خلدٌر اهٌيوذر األول -ج

1933  

                      (03901) 

0.30        n =22 

 ُّذت ؿٌد درضد عرٖد ( 1.95-)يً تهضدّهٖد  أنحر (1.21-)يث أً تهلٖيد تهيعشّحد ح
ّتهرٕ رٌط ؿوٓ ّضّد ضذر أعثدٔ فٕ ُذت تهحرٌثيص ّؿوَٖ  تهفرغٖد ٌرفع ، فئٌٌث 1

 .ّهضـوِث يشرلرخ تاحد يً إضرتء ػرٖلد تهفرّكثذ يشرلرخغٖر (LCH)فثً تهشوشود 

 :(Dlch)دراسج اسخلرارٌج اهسوسوج
رحًٖ أً  (Dlch)يً خالل تهريسٖل تهحٖثٌٕ هدتهد تتاررحثػ تهذترٕ تهضزةٖد هوشوشود         

 >ٌّرثةضَ يّغعد فٕ تهضدّل تهرثهٕ  DFتخرحثرّحثهرثهٕ ٌػحق  P=0هرأخٖر ُٕ درضد ت
 (DLCH)ؿوٓ DFتخرحثرٌرثةص رػحٖق > 10تهضدّل ركى 
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 Eviewsتهحثعسًٖ ّذهم حثتاؿريثد ؿوٓ يخرضثذ حرٌثيص إؿدتد> تهيظدر

ضثٍ ٌرثةص تهضدّل ٖينً تهلّل أً تهشوشود تا رعرّٔ ؿوٓ يرنحد تتار خالليً           
تهـثى، ّتا ؿوٓ تهضذر تألعثدٔ، ّتا ؿوٓ تهسثحذ ألً نل تهلٖى تهيعشّحد تكل يً تهلٖى 

 .تهضدّهٖد
 :خطتٌق إسخراخٌسٌج دٌنً فوالر عوى سوسوج هوغبرٌخى اهٌبخز اهيحوً اإلسيبهً -4

 رحًٖ أً D(LGDP)هريسٖل تهحٖثٌٕ هدتهد تتاررحثػ تهذترٕ تهضزةٕ هوشوشود ت دحـد يالعؼ
درضد  ٖرحًٖ أً، هنً حـد إضرتء تتاخرحثرتذ ؿٌد ُذت تهرأخٖر P=1ذّ يـٌّٖد ُّ رأخٖر  تنحر

ّؿوَٖ فئً تتاخرحثر تهيالةى  ،P=0ُٕ  %1يشرّْ يـٌّٖد ؿٌد تهرأخٖر تهيـريدخ هِذٍ تهشوشود 
 .هِذٍ تهشوشود ُّ تخرحثر دٖنٕ فّتار تهحشٖػ

 LGDPؿوٓ  DF ٌرثةص رػحٖق تخرحثر > 11تهضدّل ركى 

 
 Eviewsإؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ حرٌثيص  >تهيظدر

 :ٌوً ٌخبئز خلدٌر اهٌيوذر اهذبهد نبٌح نيب - أ

0.97 - 0.03T- 0.69  

                    (2.98)   (4.05)    (7.25) 

                  0.96         n =23 
 تهلٖيد تهضدّهٖد، أل5ٌد يشرّْ يـٌّٖد ؿدى ّضّد يرنحد تتارضثٍ تهـثى ؿ ً  
 .(2.58) نحر يً تهلٖيد تهيعشّحدأ  (4.05)
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  حثهٌشحد هوسثحذ Cٖكل أً تهلٖيد تهيعشّحد أٔ ؿدى ّضّد تهسثحذ أل دٌلحل تهفرغ
 ؛يً تهلٖيد تهضدّهٖد ؿٌد يشرّْ يـٌّٖد 

 ُّذت ( -..12)يً تهيضدّهد  أنحر( -12.3)تهعرضد  ً تهلٖيدّضّد ضذر أعثدٔ، أل
 .5ؿٌد درضد عرٖد 

 :ٌخبئز خلدٌر اهٌيوذر اهذبًٌ - ة

- 0.1. + 32.1  

                        (-0.51)   (18.84) 

              0.94        n =23 

  (..12) يً تهضدّهٖد أكل (..12)د تهيعشّحد ً تهلٖيّضّد تهسثحذ ألؿدى. 

  (..12-)نحر يً تهضدّهٖد أ( 2.1.)ً تهلٖيد تهيعشّحد أل أعثدّٔضّد ضذر. 

 :ٌخبئز خلدٌر اهٌيوذر األول -ج

32.3  
                            (3512..) 

                    0.41        n =21 

  ُّذت ؿٌد درضد عرٖد   (-1.95)يً تهضدّهٖد  أنحر( 3243)حيث أً تهلٖيد تهيعشّحد
ؿدى ّضّد ضذر أعثدٔ فٕ ُذت تهحرٌثيص  ّتهرٕ رٌط ؿوٓ تهفرغٖد ٌلحل ، فئٌٌث 5

، ّهضـوِث يشرلرخ شٌلّى حئضرتء ػرٖلد تهفرّكثذ يشرلرخغٖر D(LGDP)ّؿوَٖ فثً تهشوشود 
 >ّهٓ ؿوٓ تهشوشود، ٌّرثةص تخرحثر دٖنٕ فّهر تهحشٖػ يحٌٖد فٕ تهضدّل تهرثهٕتأل

 (DLGDP)ؿوٓ DFتخرحثرٌرثةص رػحٖق > 12تهضدّل ركى 

 
 Eviewsحرٌثيصتهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ يخرضثذ  إؿدتد> تهيظدر

نحد حيث أً نل تهلٖى تهيعشّحد أكل يً تهضدّهٖد، فِذت ٖـٌٕ أً تهشوشود تا رعرّٔ ؿوٓ ير
تتارضثٍ تهـثى ّتا ؿوٓ تهضذر تألعثدٔ، فلػ تهٌيّذش تهسثٌٕ ٖعرّٔ ؿوٓ تهسثحذ ألً تهلٖيد 

 (.2.1.)أكل يً تهلٖيد تهيعشّحد ( 2.3.)تهضدّهٖد 
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حيث أً تهشوشورًٖ يشرلررًٖ يً تهدرضد تألّهٓ فِذت ٖؤند تعريثل ّضّد رنثيل يضررم حًٖ  
 هيضررم هضٌُّشًّ تاحد يً رعدٖد درضد رأخٖرّكحل إضرتء تخرحثر تهرنثيل ت ،تهيرغٖرتذ

 .VARيشثر 
 VARحدٌد درسج خأخٌر اهيسبر خ-5

، عٖز AKAIKE ّSCHWARZتؿريثدت ؿوٓ يـثٖٖر  VAR يشثرتهٖرى تخرٖثر درضد رأخٖر  
تهرٕ رلثحل درضد تهرأخٖر ّ كٖيد إعظثةٖد هِثرًٖ تهيـٖثرًٖ أدٌٓتتاخرٖثر ٖرى ّفق  أً

 .تهيلحّهد
 يـثٖٖر تخرٖثر تهٌيّذش تأليسل>  13تهضدّل ركى 

 
 Eviewsإؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ حرٌثيص > تهيظدر

تهرأخٖر تهيلحّل حَ ُّ  أً ٖينً تهلّليً خالل تهضدّل ّحثتاؿريثد ؿوٓ تهيـٖثرًٖ  
P=1  كل كٖيرًٖ حثهٌشحد هويـٖثرًٖأّذهم ألٌَ ٖلثحل. 

اهتطبهج وهوغبرٌخى اهٌبخز اهيحوً اخختبر وسود خنبيل يشخرم تًٌ هوغبرٌخى يعدل  -5
 : اإلسيبهً

تهشوشورًٖ يً عٖز تتاشرلرترٖد ّضد أٌِيث يشرلررًٖ، ُّذت يث ّٖعٕ  درتشدحـد 
حئينثٌٖد ّضّد رنثيل يضثرم حٌِٖيث فٕ تهيدْ تهػّٖل، ّعشج تهٌرثةص تهيرّظل إهِٖث شثحلث 

ً تا رعرّٖثً ؿوٓ يرنحد أً تهشوشورٖ رى تهرّظل إهٓتخرحثر دٖنٕ فّتار تهحشٖػ خالل يً 
ّحثهرثهٕ ٖؤدٔ ُذت  ،يً عٖز تهسثحذ ثًث رخروفيتتارضثٍ تهـثى ّتا ؿوٓ تهضذر تألعثدٔ هنٌِ

 >ز ؿوٓ تهفرغٖرًٖ تهرثهٖرًٖٖرنشٖرى تهرتخرالف فرغٖثذ ضٌُّشًّ، هذت  إهٓ
يرنحد تتارضثٍ تهـثى، ّغٖثج تهسثحذ، ّيرنحد تتارضثٍ تهـثى فٕ  غٖثج:اهفرضٌج األوهى

 .(CE) الكد تهرنثيل تهيرزتيً ؿ
غٖثج يرنحد تتارضثٍ تهـثى، ّّضّد تهسثحذ، ّغٖثج يرنحد تتارضثٍ تهـثى  :اهفرضٌج اهذبٌٌج

 (.CE) فٕ ؿالكد تهرنثيل تهيرزتيً 
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 Johansonتخرحثرٌرثةص > 01ضدّل ركى 

 
 Eviewsإؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ حرٌثيص > تهيظدر

ٌرثةص تتاخرحثر فٕ ؼل تهفرغٖثذ تهرثهٖد ( ..)ّل ركى فٕ تهضد تهيّغظعشج تهضنل 
ُٕ< 

 
 

 .ريسل ؿدد ؿالكثذ تهرنثيل تهيرزتيً عٖز 
، % 3.ّ% 05ّذهم ؿٌد يشرّْ يـٌّٖد  ّ فٕ نل يً  تهـدىلحل فرغٖد ر

ٌد ٌفس درضد تهعرٖد، ُّذت ٖدل ؿوٓ كل يً تهلٖى تهعرضد ؿأألً نل إعظثةٖثذ ضٌُّشًّ 
 .ؿدى ّضّد رنثيل يرزتيً

 >ّٖغعَ تهضدّل تهرثهٕتهفرغٖد تهسثٌٖد فنثٌذ نيث  تخرحثرأيث ٌرٖضد 
 Johansonٌرثةص تخرحثر > 00ضدّل ركى

 
 Eviewsإؿدتد تهحثعسًٖ حثتاؿريثد ؿوٓ حرٌثيص > تهيظدر

ً إعظثةٖد غٖد تهسثٌٖد ألرّظل إهٓ ٌفس ٌرثةص تهفرته رى يً خالل ُذت تتاخرحثر
ّؿوَٖ تا ّٖضد رنثيل ، %3.ّ% 05كل يً تهلٖيد تهعرضد ؿٌد يشرّْ يـٌّٖد أضٌُّشًّ 

حيث أً ُذت تتاخرحثر هى ٖرعلق تا ٖينً تهيرّر إهٓ ٌيّذش ّ ،يرزتيً حًٖ يرغٖرتذ تهٌيّذش
 .رظعٖظ تهخػأ

 :ٌخبئز اهدراسج اهلٌبسٌج -6
تهحػثهد حثهٌيّ تتاكرظثدٔ فٕ يـدتاذ رٕ ررحػ درتشد تهـالكد ته يً تهرةٖشٕإً تهِدف 

شالشل تهدرتشد ّتهرٕ  ، نثً يً خالل درتشد تشرلرتر(31..-.344)تهضزتةر خالل تهفررخ 
ّيـدتاذ تهحػثهد ّتهرٕ ّضدٌث أٌِث غٖر يشرلرخ، نيث تهيعوٕ تإلضيثهٕ ررنًّ يً تهٌثرص 
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تألّهٓ  تهفرّكثذّحـد إضرتء  ،ِيثحٌٖكّٔ دهذ ٌرثةص يظفّفد تتاررحثػ ؿوٓ ّضّد تررحثػ 
تهضم حأٌَ ٖعريل  ؿوِٖث تشرلرذ ّأظحعذ يرنثيود يً تهدرضد تألّهٓ، ييث دفؾ حٌث إهٓ

ّحـد إضرتء تتاخرحثرتذ تهخثظد حذهم يسل تخرحثر  ،ّضّد رنثيل يضررم حًٖ ُذٍ تهشالشل
 .رنثيل يضررم تا ّٖضدٌَ أضٌُّشًّ رحًٖ 

 يـدل تهحػثهد، فلد أسحرذتهيعوٕ تإلضيثهٕ حثرص تهـالكد تهرٕ ررحػ تهٌ يـرفدحِدف ّ
تهيعوٕ ُّذت ٖالعؼ يً خالل يـثيل تهٌثرص ، ؿالكد ؿنشٖد حٌِٖيث ّضّدتهدرتشد تهلٖثشٖد 

فٕ رغٖر ته أًعٖز   .هيـويد ُذت تألخٖر فٕ تهٌيّذش تهذٔ ٖريرؾ حثإلضثرخ تهشثهحدتإلضيثهٕ 
، أيث يً ..2.يـدل تهحػثهد حـ غٖر فٕٖؤدٔ إهٓ رحّعدخ ّتعدخ تهيعوٕ تإلضيثهٕ تهٌثرص 

ُّذت ؿوٓ  ،ً ٌُثم تررحثػ كّٔ حًٖ تهيرغٖر تهرثحؾ ّتهيرغٖر تهيفشرئتهٌثعٖد تإلعظثةٖد ف
 يث ُّّ يضٖرت حذهم إهٓ ضّدخ تهرلدٖر،  =0.91يـثيل تهرعدٖد تهيـدلكٖيد حٌَٖ رعشج يث 

 .اهدراسجصحج فرضٌج ٖؤند 
تررفثؽ يـدل تهٌيّ تتاكرظثدٔ ّتٌخفثع فٕ  أًكرظثد تهضزتةرٔ ّتهيالعؼ حثهٌشحد هال

تا يـدل ٌيّ إٖضثحٕ ، ّهنً رعلٖق ٌشحد تهحػثهد ٖؤند ّضّد ؿالكد كّٖد حًٖ تهٌيّ ّتهحػثهد
ّهـل تهشحج تهرةٖشٕ  ،فٕ تهّكذ تهرتًُ رخفٖع ٌشج تهحػثهد حضنل نحٖر ٖـٌٕ حثهغرّرخ 

ٔ ٖـريد حضنل نحٖر ؿوٓ تهٌيّ تهيعلق فٕ كػثؽ ٖرضؾ إهٓ ُٖنود تتاكرظثد تهضزتةرٔ تهذ
تهيعرّكثذ، ّتهذٔ رغى أُيٖرَ إتا أٌَ تا  ٖخوق يٌثظج ؿيل حضنل نحٖر يً ضأٌَ أً 

 .ٖؤدٔ إهٓ رخفٖع نحٖر فٕ ٌشحد تهحػثهد
شٖثشثذ تتاكرظثدٖد تهيّضِد هدؿى تهٌيّ ّتهرٕ ٖفررع أٌِث رضضؾ ؿوٓ وحثهٌشحد ه أيث

ِث غثهحث يث رؤدٔ إهٓ تررفثؽ يـدل تهٌيّ تتاكرظثدٔ دًّ خوق فرط ؿيل إغثفٖد ّهنٌ
ٖفررع يرتضـد تهشٖثشد تهيّضِد هولغثء ؿوٓ فثٌَ عدّز تٌخفثع نحٖر فٕ ٌشحد تهحػثهد، 

تهحػثهد يً خالل رّعٖد آهٖثذ خوق فرط تهـيل تهدتةيد ّ تهرٕ يً ضأٌِث أً رؤسر ُٕ 
 .حدّرُث ؿوٓ تهٌيّ تتاكرظثدٔ فٕ تهيدْ تهػّٖل

 :صجخال
هلد عثّهٌث يً خالل ُذٍ تهّركد ؿرع حـع تهيفثُٖى تهيرـولد حؼثُررٕ تهحػثهد ّتهٌيّ 
تتاكرظثدٔ، ّيً أضل يـرفد ػحٖـد تهـالكد حًٖ تهيرغٖرًٖ رى تهرأند ييث إذت رّفر ضرػ 

 .تتاشرلرتر هوشوشورًٖ نل ؿوٓ عدت
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تهٌثرص تهيعوٕ  تهرػحٖلٖد هنل يً هّغثرٖرى يـدل تهحػثهد ّهّغثرٖرى تهدرتشدّحـد 
رحًٖ أً تهشوشورًٖ غٖر يشرلررًٖ فٕ  31..إهٓ شٌد  .344تإلضيثهٕ هوفررخ تهييردخ يً شٌد 

ضنوِيث تألظوٕ، ّحـد رـدٖوِيث أظحعرث يشرلررًٖ يً تهدرضد تألّهٓ، ييث ّٖعٕ حئينثٌٖد 
ريرـِيث حخثظٖد تهرنثيل تهيضررم، هنً حـد إضرتء تتاخرحثر تهخثط حَ رحًٖ أً ُذٍ 

 .هخثظٖد غٖر يرّفرخت
يـرفد ػحٖـد تهـالكد حٌِٖيث رى تهلٖثى حئضرتء تٌعدتر حشٖػ حًٖ هّغثرٖرى يـدل  أضلّيً 

تهحػثهد ّهّغثرٖرى تهٌثرص تهيعوٕ تإلضيثهٕ، ُّّ يث أسحذ ّضّد ؿالكد ؿنشٖد حٌِٖيث خالل 
 . فررخ تهدرتشد
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