
 

 جلزائريف االنمو االقتصادي والصادرات غري النفطية 

  (دراسة قياسية ومقارنة مع املغرب) 

 خلضش عذٚن١  د. حمُذ سًَٞ  أ.

 داَع١ َعظهش، اجلضا٥ش داَع١ طعٝذ٠، اجلضا٥ش

rmmed@hotmail.fr ladouka@gmail.com 

 

Non-oil Exports and Economic Growth in Algeria 

 (An Empirical Study and Comparative with Morocco) 

Mohamed RAMLI &   Lakhdar ADOUKA  

University of Saida; Algeria & University of Mascara; Algeria 

 

Received: 17 Mar 2015         Accepted: 06 Nov 2015           Published: 30 Dec 2015 

 

 :ملخص

ٖٚنيزا   -ادسات غني  ايٓطيٝني١ ٚايُٓنيٛ اصقد نيادٟ ز اجلضا٥نيش لنيالٍ ايطني ٠        ٜذسغ ٖزا ايبشح ايعالق١ بني  اي ني  

ٚيدشكٝل ريو مت تكذٜش منٛرز قٝاطٞ اسد٣ٛ ع٢ً ثالخ َدػ ات ٖٚٞ ايٓاتر اإلمجنيايٞ الًنيٞ ٚاينيزٟ     نينيني١.باملٛاصا٠ َع ايدذشب١ املػشبٝ

ايذالًٞ باطدخذاّ اطنيًٛب  أسنيذُٖا قنيذِٜ ٚا لنيش سنيذٜح ٜعدُنيذ       ميجٌ ايُٓٛ اصقد ادٟ َٚدػ  اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚاصطدجُاس 

ع٢ً اطدكشاس١ٜ ايظالطٌ ايض١َٝٓ ٚايدهاٌَ املؼ ى، ٚمنٛرز ت شٝح اخليأ، ٚناْت ْدٝذ١ ايذساط١ ٚدٛد عالق١ ب  اصطدجُاس 

١ تٛاصْٝ٘ ط١ًٜٛ أٚ ق  ٠ ا دٌ الًٞ ٚايُٓٛ اصقد ادٟ، ٚعذَٗا ب  اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚايُٓٛ اصقد ادٟ ٚعذّ ٚدٛد عالق

 ب  َظدٜٛات ايُٓٛ اصقد ادٟ ٚاي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚاصطدجُاس ايذالًٞ ز اجلضا٥ش ع٢ً عهع املػشب. 

ايُٓٛ اصقد ادٟ، اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ، اصطدجُاس الًٞ، الدباس دزس ايٛسذ٠، ايدهاٌَ املدضأَ، منٛرز  ايهًُات املطداس١ٝ:

يأ.ت شٝح اخل

F00. O40. N10. C10سَٛص 

Abstract:  

This research studies the relationship between the non-oil exports and economic growth in Algeria 

during the period 1970-2010 and this in conjunction with the Moroccan experience.  

 For this, there was an estimation of an econometric model it contains three variables, gross domestic 

product, which represents the economic growth, a non-oil exports variable and domestic investment, using 

two methods, one old and the other modern, which depends on the stationary of time-series and co-

integration, and error correction model.  

The study has showed the existence of a relationship between domestic investment and economic 

growth, as well as its inexistence between non-oil exports and economic growth, and the absence of any 

long-term relationship between levels of economic growth and non-oil exports and domestic investment in 

Algeria, unlike Morocco. 

Key Words: Economic Growth, Non-Oil Exports, Domestic Investment, Unit Root Test, the Co- 

Integration, Error Correction Model. 

 (JEL) Classification: F00. O40. N10. C10. 
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 متهيد: 

ىل حتكٝكنيني٘، ٚلدًنينين ايٓتشٜنينيات اصقد نينياد١ٜ سنينيٍٛ   إٜعدنينيا ايُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ ايؼنينيػٌ ايؼنينياغٌ  ٟ دٚينيني١ تظنينيع٢   

حمذدات٘ ٖٚزا ْتشا صستباط٘ بايعذٜذ َٔ املدػ ات اصقد اد١ٜ ايه١ًٝ املدُج١ً ز املٛاسد ا طاط١ٝ ايني  ٜدنيٛ ش عًٝٗنيا    

ا َُٗنيا يدطعًٝني٘ ٚايعُنيٌ عًني٢ اطنيدُشاسٙ َنئ لنيالٍ تنيب  طٝاطنيات          نٌ بًذ، ٚبايدايٞ  إ حتذٜذ أٟ َ ذس يًُٓٛ ٜعدني 

اقد نينياد١ٜ حمهُنيني١. صنينيز أننينيبح ايُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ حمنينيٛس ايهنينيج  َنينئ ايذساطنينيات اصقد نينياد١ٜ  ٓنينياساٙ أسٝاْنينيا ٜٗنينيدِ           

باجلاْب ايد ذٜشٟ َٚشات الش٣ ٜٗدِ بضٜاد٠ ٚس ع َظد٣ٛ اإلْداد١ٝ ٚصٜاد٠ ايدينيٛس املنيايٞ، بُٝٓنيا تشدنيع بعنيج مننيارز       

ىل اينينيذٚس اصقد نينيادٟ اينينيزٟ تًعبنيني٘ ا هَٛنينيات ز صٜنينياد٠ اصْطنينيام اصطنينيدجُاسٟ ٚلًنينيل َ طظنينيات         إيُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ  ا

 اخلاص. أٚ د١ٜ دذٜذ٠ طٛا٤ ع٢ً ايكياع ايعاّاقد ا

  ٚ َنياّ ايٛاقنيع اينيزٟ تٛادٗني٘     أايطٛاسم ب  ايذٍٚ املدكذ١َ ٚايظا٥ش٠ ز طشٜل ايُٓٛ ز َظدٜٛات اينيذلٍٛ ايٛطٓٝني١ 

َنينئ ننينيعٛب١ ز حتكٝنينيل ايش اٖٝنيني١ يؼنينيعٛبٗا َنينئ لنينيالٍ يننينيعن اينينيذلٌ اينينيٛط  ٚايطنينيشدٟ أدت بايضٜنينياد٠          اينينيذٍٚ ايٓاَٝنيني١ 

اي نٝض ع٢ً ت ذٜش املٛاد اخلاّ بػ١ٝ حتكٝل أنا َنئ املنيذالٌٝ ملٛادٗني١ سادٝنيات ايظنيهإ املدضاٜنيذ٠، ٚز َشسًني١        

ٗا ايدكًٝذٜني١. ٚتعدنيا اجلضا٥نيش    ىل تشنٝبني١ دذٜنيذ٠ َنئ اي نيادسات غني  ننيادسات      إَٛاي١ٝ أننيبشت تطهنيش ًَٝنيا باصْدكنياٍ     

َنينئ ا ذنينيِ اإلمجنينيايٞ     %65 اسنينيذ٣ ٖاتنيني٘ اينينيذٍٚ أٟ اْٗنينيا أسادٜنيني١ ايد نينيذٜش،   نينيادسات الشٚقنينيات تٗنينيُٝٔ بٓظنينيب١         

 يً ادسات ٖٚٞ َش١ْٖٛ باييًب اخلاسدٞ عًٝٗا، قذ د عت بايظًيات ال١ًٝ ز ايدطه  ز َشس١ً َا بعذ ايٓطط.  

اطني١ ايعالقني١ املٛدنيٛد٠ بني  اي نيادسات غني  ايٓطيٝني١ ٚايُٓنيٛ اصقد نيادٟ ز          ذسبرٕ، حتاٍٚ ٖزٙ ايٛسق١ ايبشجٝني١  إ

 َع اخلشٚز مبذُٛع١ ايٓدا٥ر ٚاخلالنات.َٚكاسْدٗا َع املػشب اجلضا٥ش 

 :إشكالية البخح .0

 ٌٖ اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ صا تأث  َباػش ع٢ً َظدٜٛات ايُٓٛ اصقد ادٟ ز اجلضا٥ش؟

 :فرضيات البخح .5

 تٛدذ عالق١ ب  ايُٓٛ اصقد ادٟ ٚاي ادسات غ  ايٓطي١ٝ. :1ايطشين١ٝ

 ايدػٝ  ز ايُٓٛ اصقد ادٟ يٝع طبب٘ ايدػٝ  ز اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ. :2ايطشين١ٝ

ب  ايُٓٛ اصقد ادٟ ٚاي ادسات غ  ايٓطي١ٝ. دٌا تٛدذ عالق١ تٛاص١ْٝ ط١ًٜٛ  ص :3 ايطشين١ٝ 

 ب  ايُٓٛ اصقد ادٟ ٚاي ادسات ز املػشب. دٌا ٛاص١ْٝ ط١ًٜٛ تٛدذ عالق١ ت :4ايطشين١ٝ

 :أهداف البخح .3

.حتذٜذ دٚس امل طظات ايع١َُٝٛ ٚاخلان١ ز ايع١ًُٝ اإلْداد١ٝ لاسز ْيام الشٚقات

.حتذٜذ َها١ْ امل طظات امل ػش٠ ٚاملدٛطي١ ز ع١ًُٝ ايد ذٜش

ادسات لاسز الشٚقات ٚايُٓٛ اصقد ادٟ ز اجلضا٥ش.اطدهؼاف ايدذشٜيب ايكٝاطٞ يًعالق١ ب  اي 

 ز تٜٓٛع اي ادسات.اصطدطاد٠ َٔ ايدذشب١ املػشب١ٝ لان١ 
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     اخلنينيشٚز مبذُٛعنيني١ َنينئ اخلالننينيات املطظنينيش٠ ٚايؼنينياسس١ صنينيزٙ ايعالقنيني١، ا َنينيش اينينيزٟ ميهنينئ إٔ ٜظنينياعذ عًنيني٢

 تٛ   تٛدٝٗات ملدخزٟ ايكشاس اصقد ادٟ ٚايؼشنا٤ ز ايد١ُٝٓ.

 :منهجية البخح .4

تكّٛ ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً اعدُاد ٚاطدخذاّ ايبٝاْات ايظ١ٜٛٓ يًٓاتر الًٞ اإلمجايٞ ا كٝكٞ ٚقنيذ أدشٜنيت ٖنيزٙ    

اصلدباسات ز َظدٜٛات يٛغاسٜدِ ايٓاتر الًنيٞ اإلمجنيايٞ ا كٝكنيٞ صطنيدبعاد تنيأث ات ايدضنيخِ،  ٚنُنيا ٖنيٛ ايؼنيإٔ          

ٚقات سد٢ ٜدب  يٓنيا َظنيا١ُٖ امل طظنيات اي نيػ ٠ ٚاملدٛطنيي١ عنئ طشٜنيل        ىل َظدٜٛات اي ادسات لاسز الشإبايٓظب١ 

َٔ لنيالٍ دساطني١ ايعالقني١ بني  اي نيادسات غني         ،0101-0641اطدجُاساٖا الًٞ ز ع١ًُٝ ايُٓٛ اصقد ادٟ يًط ٠ َٔ 

اٖنيات  َٓٗذٝني١ ايدهاَنيٌ املؼني ى ٚمننيٛرز ت نيشٝح اخلينيأ يدشذٜنيذ ا        عًني٢  ٚباصعدُنياد   ايٓطي١ٝ ٚايُٓٛ اصقد ادٟ،

ٚننينيزيو نُنينيا ٖنينيٛ ايؼنينيإٔ بذساطنيني١ ايعالقنيني١ بنيني  اي نينيادسات    ايعالقنيني١ بُٝٓٗنينيا ز املنينيذ٣ ايك نيني  ٚاييٜٛنينيٌ ز اجلضا٥نينيش.  

 ٚايُٓٛ اصقد ادٟ املػشبٞ.

 :اإلطار النظري للنمو االقتصادي وعالقته بالقطاع التصديريأوال: 

 :النمو االقتصادي. 0

ْدنياز اٚ اينيذلٌ ا كٝكنيٞ ز دٚيني١ َنيا لنيالٍ  ني ٠ صَٓٝني١ َعٝٓني١          ٜعشف ايُٓٛ اصقد ادٟ ع٢ً اْ٘: َعنيذٍ صٜنياد٠ اص  

نُنينيا . 1ٜٚعهنيع ايُٓنيٛ اصقد نيادٟ اينينيدػ ات ايهُٝني١ ز ايياقني١ اصْدادٝني١ املداسنيني١ ز مجٝنيع ايكياعنيات اصقد نياد١ٜ         

ا ٜعشف أٜضا ع٢ً اْ٘ بأْ٘ ايضٜنياد٠ ز نُٝني١ ايظنيًع ٚاخلنيذَات ايني  ٜٓدذٗنيا اقد نياد َعني ، ٖٚنيزٙ ايظنيًع ٜنيدِ إْدادٗني            

باطنينيدخذاّ عٓاننينيش اإلْدنينياز ايش٥ٝظنيني١ٝ، ٖٚنينيٞ ا سر ٚايعُنينيٌ ٚسأغ املنينياٍ ٚايدٓتنينيِٝ، نُنينيا ٜعنينيشف ننينيزيو بأْنيني٘ تػنينيٝ     

إدننينيابٞ ز َظنينيد٣ٛ إْدنينياز ايظنينيًع ٚاخلنينيذَات بذٚينيني١ َنينيا ز  نيني ٠ َعٝٓنيني١ َنينئ اينينيضَٔ، أٟ أْنيني٘ صٜنينياد٠ اينينيذلٌ يذٚينيني١ َعنيني .      

يط ٠ ط١ًٜٛ َٔ ايضَٔ، ٚريو يًدُٝٝنيض بني  ايُٓنيٛ    ٜٚضٝن بعج ايهداب إىل ٖزا ايدعشٜن ػشط اطدُشاس ٖزٙ ايضٜاد٠ 

 . 2ٚايدٛطع اصقد ادٟ ايزٟ ٜدِ يط ٠ ق  ٠ ْظبٝا

ٜدِ قٝاغ ايُٓٛ اصقد ادٟ باطدخذاّ ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ يُٓٛ ايٓاتر الًٞ اإلمجايٞ ٚتكاسٕ ايٓظنيب١ ز طني١ٓ َعٝٓني١    

ٜظني٢ُ ايُٓنيٛ  اصقد نيادٟ املظنيدذاّ قنيا٥ِ عًني٢       ٚيهٔ ٖنيذف أٟ اصقد نياد ز ايعنياو ٖنيٛ ايٛننيٍٛ إىل َنيا        ،3بظابكدٗا

اطنينيدذا١َ املنينيٛاسد ٚاينينيذلٌ اًنينيل ننينيٓاعات تٛينينيذ قُٝنيني١ َضنينيا ١ َظنينيدذا١َ َنينيع  الا تنيني١ عًنيني٢ ايب٦ٝنيني١ ٚسكنينيٛم ا دٝنينياٍ       

 . 4ايكاد١َ. ٚيهٔ ٖٓاى أػهاٍ ألش٣ يًُٓٛ غ  َدٛاص١ْ ػا٥ع ز اصقد اد ايعاملٞ ا ايٞ

 :. القطاع التصديري يف اجلزائر5

ع ايد نيذٜشٟ ز اجلضا٥نيش ٜدُجنينيٌ ز ننيٓط  ُٖٚنيا اي نيادسات املُجًنيني١ ز الشٚقنيات َٚؼنيدكاتٗا ٚاي نينيٓن        ايكينيا 

 ايجاْٞ لاسز الشٚقات ٚسظب طبٝع١ َعاجل١ املٛينٛع  إْٓا ْكّٛ مبعاجل١ اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ.
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 :تنمية الصادرات خارج احملروقات إسرتاتيجية .0.5
ُنينياد عًنيني٢ ت نينيذٜش الشٚقنينيات  ؼنينيشعت ايظنينيًيات اىل ايضٜنينياد٠ ز تٜٓٛنينيع        لينينيٛس٠ اصعد 0653يكنينيذ بٝٓنينيت اصَنيني١   

 اي ادسات لاسز الشٚقات باصعدُاد ع٢ً جمُٛع١ َٔ اإلدشا٤ات يدؼذٝع ايد ذٜش ٚاملدُج١ً ز:

 :املاليةالتخفيزات   1.1.2

ذ عًنيني٢ يننيني٤ٛ قنينيإْٛ ايٓكنينيذ ٚايكنينيشر ٚاينينيزٟ اعينيني٢ ْ نينيٝب يًدذنينياس٠ اخلاسدٝنيني١ صطنينيُٝا داْنينيب ايد نينيذٜش قٛاعنيني        

 :5يدؼذٝع ايد ذٜش ٚاملدُج١ً ز

 .تٓطٝز املظاعذات املاي١ٝ َٔ لالٍ اي ٓذٚم اخلاص ي ق١ٝ اي ادسات

          ٕمتهنيني  امل نينيذسٜٔ َنينئ ايدشنينيٛط يننينيذ خمنينياطش ايد نينيذٜش عنينئ طشٜنينيل ايٛناينيني١ اجلضا٥شٜنيني١ يًدنينياَ  ٚيننينيُا

.اي ادسات

 :6ض عًٝٗا ايد ذٜشعًُٝات ٜشته ثالختهُٔ املظاعذات املاي١ٝ ز إطاس تشق١ٝ اي ادسات ز 

    :عًُٝنيني١ ايبشنينيح أسٝاْنيا تهنينيٕٛ َهًطنيني١ ٚعًٝني٘ تنينيدِ ز إطنينياس تشقٝنيني١    عًُٝني١ ايبشنينيح عنينئ ا طنينيٛام اخلاسدٝني١ 

اي ادسات مبٓح َظاعذات َاي١ٝ يًُ طظات متهٓٗا َٔ اندؼاف ريو.

   طنيدجُاسات  ٚ يدٌُٜٛ اأَا يػشر ع١ًُٝ اي ٓع إ: تهٕٛ املظاعذات املاي١ٝ املُٓٛس١ د ذٜشيًع١ًُٝ ايدشض

 نخًل  شٚع باخلاسز.

  :طًٜٛنيني١ أىل دعنينيِ عًنيني٢ ػنينيهٌ قنينيشٚر ٚاينيني  تظنيني٢ُ بكنينيشٚر ايد نينيذٜش ايك نيني ٠  إحتدنينياز عًُٝنيني١ ايد نينيذٜش ٚ

 دٌ.ا 

 :التخفيزات املالية 5.0.5

 :7متجًت ز اصتٞ

  ْايزٜٔ ٜؼػًٕٛ ز ْطع ايٓؼاط. اصقد ادٜ دبا٥ٝ٘ يًُدعاًَ  تؼشٜع قٛا

 َالى(.با٥ٞ ٚا شص ع٢ً املظاٚا٠ ب  املدعاًَ  ز  شر اجلبا١ٜ )ايذلٌ/ا اس اّ ايدٛاصٕ اجل

  ِٝدنيٌ  أا٥ٝني١ َنئ   باصقد ادٟ َٔ لالٍ ايدشطٝضات يألْؼي١ رات ا ٚي١ٜٛ ٚاطدعُاٍ ايٛط١ًٝ اجل ايٓؼاطتٓت

تٛدٝ٘ اصطدجُاسات حنٛ ايكياعات امل١ُٗ.

8ل ايػشر َٔ ٖزٙ ايدشطٝضات ٖٛ تشق١ٝ اي ادسات عٔ طشٜ

 عطا٤ َٔ ايشطِ ع٢ً ايك١ُٝ املضنيا ١ عًني٢ ايظنيًع املٛدٗني١ يًد نيذٜش، ٚسدني٢ ػنيشا٤ طنيًع اٚ اطنيد اد بضنيا٥ع           اإل

َٔ طشف َ ذس بػشر إدلاصا ز ع١ًُٝ ايد ذٜش.

 عًنيني٢ عًُٝنينيات ايبٝنينيع    0110بدنينيذا٤ا َنينئ طنيني١ٓ  إطنينيٓٛات  12عطنينيا٤ َنينئ ايشطنينيِ عًنيني٢ أسبنينيا  ايؼنينيشنات، ملنينيذ٠     اإل

ػشط إعاد٠ اطدجُاس ا سبا  ز عًُٝات ايد ذٜش ٚاخلذَات املٛد١ٗ يًد ذٜش

 عُاٍ الكل َٔ ايد ذٜش.َٔ ايشطِ ع٢ً ايٓؼاط املٗ  ع٢ً سقِ ا عطا٤اإل

 عطا٤ َٔ ايذ ع اجلضاز.اإل
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التخفيزات اجلمركية3.1.2

 :9تٞنزيو ٖٞ متجًت ز اآل

  عذاد ٚتظذٌٝ ايد شٜح املط ٌإتظٗٝالت

 ا٥ع.َشاقب١ ايبضتظٗٝالت

 .ّٛتظٗٝالت حتذٜذ ا كٛم ٚايشط

:(0101-0641)تطور الصادرات غري النفطية ومستويات النمو قبل وبعد تطبيق االسرتاتيجية  .5.5

ستطنياع َظنينيدٜٛات ايُٓنينيٛ لاننيني١ ز اآلْٚنيني١  إيكنيذ ػنينيهٌ اييًنينيب ايعنينياملٞ ٚاستطنياع أطنينيعاس اينينيٓطط عنينياًَ  َُٗنيني  ز    

َنيا  أمجنيايٞ اي نيادسات.   إَنئ   %65ر حتدنيٌ الشٚقنيات ْظنيب١    إإ ايدذاسٟ، ا ل ٠ ٖٚٛ َا  ظش بٛدٛد  ا٥ج ز املٝض

ًَٝنيٕٛ   0202قُٝدٗنيا   10. سٝنيح بًػنيت   خنطنيار ٚاصاي ادسات غني  ايٓطيٝني١ طنيذًت تزبنيزبا ًَشٛرتنيا تني اٚ  بني  ايُٓنيٛ         

 %0.56ًَٕٝٛ دٜٓاس دضا٥شٟ مبظنيد٣ٛ مننيٛ َنيٓخطج     0105اىل َبًؼ  0640بعذ ط١ٓ  يد ادع 0641دٜٓاس دضا٥شٟ ط١ٓ 

ًَٝنيٕٛ دٜٓنياس. ثنيِ اطنيدُش ٖنيزا ايدزبنيزب عًني٢ َنيذاس          0000يدبًنيؼ قُٝدٗنيا    %1.4ٜشتطنيع َظنيد٣ٛ ايُٓنيٛ بٓظنيب١      0641ٚبعذ 

 كنينيذ طنينيذًت اي نينيادسات غنيني  ايٓطيٝنيني١ َبًنينيؼ   0661، اَنينيا بايٓظنينيب١ يظنيني١ٓ %0.42طنينيٓٛات ايجُاْٝٓنينيات مبظنينيد٣ٛ َدٛطنينيط  

٠ إ اي نينيادسات غنيني  ايٓطيٝنيني١ و لنينيشز َنينئ    . ْٚالسنينيخ لنينيالٍ ٖنينيزٙ ايطنيني   %10.56ًَٝنينيٕٛ دٜٓنينياس بٓظنينيب١ استطنينياع    1010

ٖنينيذاف يدُٓٝنيني١  ألنينيش٣، ٚرينينيو  ْنيني٘ و تهنينئ بنينيشاَر ٚص    أىل إاصخنطنينيار اينينيزٟ ٜشا كنيني٘ اصستطنينياع ايضنينيعٝن َنينئ طنيني١ٓ      

عيٝت و تعط مثاسٖا.أاي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚسد٢ ايااَر اي  

ص بعنينيج املنينيشات، ٚسغنينيِ  إار تينينيٛست اي نينيادسات غنيني  ايٓطيٝنيني١ َشتطنينيع ٚو تعنينيشف اصخنطنيني   0660َنينيا بعنينيذ طنيني١ٓ  أ

ىل َٜٛٓنيا  إ ا هَٛات املدٛايٝني١ َٓنيز رينيو ايدنياسٜ      .%10تدذاٚص ْظب١ ايااَر ٚايذعِ املكذّ َٔ ايظًيات اص اْ٘ و

ٕ اصنيذف  أص إًَٝنياس دٚصس   0ا ايٞ عًُت ع٢ً تظي  بشاَر بػشر تُٓٝني١ اي نيادسات غني  ايٓطيٝني١ ٚاطنيدٗذ ت َبًنيؼ       

دْنياٙ تٛيننيح   أػنيهاٍ ايدايٝني١   ، ٚا 11دٚصس 511ىل إ 211اٚ  بني   سات لاسز الشٚقات ٜ و ٜدشكل ٚبكٞ َبًؼ اي اد

 نٌ َٔ تيٛس اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚتيٛس ايٓاتر ايذالًٞ اخلاّ ٚسد٢ اصطدجُاس ايذالًٞ.

اصطدجُاس الًٞٛس : تي13 ايؼهٌ     : تيٛس ايٓاتر ايذالًٞ اخلا12ّ ايؼهٌ  : تيٛس اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ    11 يؼهٌا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 "World Development Indicators (2012)"َٔ إعذادْا باصعدُاد ع٢ً بٝاْات : امل ذس     
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  :القطاع التصديري يف املغرب . 3

       ٛ ْٞ ز إطنياس اطنيني اتٝذٝد٘ ايؼنيُٛي١ٝ يالْطدنينيا  ٚايدششٜنيش، بنينيادس املػنيشب لنينيالٍ ايعكنيذ ا لنيني  إىل ٚيننيع إطنينياس قنينياْ

َال٥نينيِ يدينينيٜٛش عالقاتنيني٘ ايدذاسٜنيني١ َنينيع بعنينيج ػنينيشنا٥٘ النينيدًُ  َنينئ لنينيالٍ إبنينيشاّ اتطاقنينيات يًدبنينيادٍ ا نينيش طنينيٛا٤ عًنيني٢     

املظنينيد٣ٛ ايجٓنينيا٥ٞ أٚ اإلقًُٝنينيٞ، ٚٚقنينيع عًنيني٢ عنينيذ٠ اتطاقٝنينيات يًدبنينيادٍ ا نينيش َنينيع عنينيذ٠ دٍٚ نايٛصٜنينيات املدشنينيذ٠ ٚاصحتنينياد       

املدشنينيذ٠  نينيا ٜ ًٖنيني٘ جلًنينيب اطنينيدجُاسات يًد نينيذٜش يظنينيٛم  ا ٚسٚبنينيٞ ٚتشنٝنينيا َٚ نينيش ٚا سدٕ ٚتنينيْٛع ٚاإلَنينياسات ايعشبٝنيني١  

            ٞ  60 تكذس مبًٝاس ْظ١ُ ٚطنياعذٙ عًني٢ رينيو َٛقعني٘ اصطني اتٝذٞ. ٚقنيذس ايٓنياتر اينيذالًٞ اخلنياّ باطنيعاسٙ اجلاسٜني١ سنيٛاي

با طنينيعاس اجلاسٜنيني١ َٚعنينيذٍ مننينيٛ يًٓنينياتر الًنينيٞ اصمجنينيايٞ بنينيني:  دٚصسا يًطنينيشد 19060، أٟ مبعنينيذٍ 0101ًَٝنينياس دٚصس طنيني١ٓ 

. ٜٚعدنينيا ايكنيني٠ٛ اصقد نينياد١ٜ ايظادطنيني١ ز اينينيذٍٚ ايعشبٝنيني١ بعنينيذ ايظنينيعٛد١ٜ ٚاإلَنينياسات ٚاجلضا٥نينيش َٚ نينيش ٚايهٜٛنينيت  1.42%

 ٚايجاْٞ بعذ َ ش إرا اطدجٓٝٓا ايذٍٚ ايب ٚي١ٝ.

ٚقنينيذ أعاقنينيت ز املايننينيٞ اإلننينيال  اصقد نينيادٟ يًُػنينيشب عنينيذ٠ عٛاَنينيٌ تؼنينيٌُ املعنينيذٍ املشتطنينيع يًضٜنينياد٠ ايظنينيها١ْٝ     

ع ايعاّ. نُنيا تعنيشر اإلْدنياز ايضساعنيٞ ملٛدنيات ايكشنيط ٚاجلطنياف. ٜضنياف إىل رينيو اصعدُنياد           ٚايبياي١ ٚينخا١َ ايكيا

ايضا٥ذ ع٢ً ت ذٜش طًع١ ٚاسذ٠ ٖٞ ايطٛططات ٚاصعدُاد ع٢ً ايياق١ املظنيدٛسد٠ َنئ اخلنياسز، صٜنياد٠ اىل عذنيض املٝنيضإ       

 . 0101ًَٝاس دٚصس عاّ  00 ايدذاسٟ املػشبٞ بًؼ سٛايٞ

ملدعًك١ بايكينياع اي نيٓاعٞ يدشكٝنيل أٖنيذاف عنيذٙ متجًنيت بظنيذ سادني١ ايظنيٛم الًٝني١           يكذ ٚينعت ليط ايد١ُٝٓ ا

َٔ عٌُ املػشب ع٢ً تؼذٝع اي نيٓاعات ايد نيذٜش١ٜ رات املٝنيض٠ ايٓظنيب١ٝ، ٚإسنيالٍ اينيٛاسدات يدنيٛ   ايعُنيالت ا دٓبٝني١          

صقد نيادٟ اينيزٟ   ٚحتكٝل تشانِ سأمسايٞ ٜظدخذّ ز تيٜٛش ايكياع اي ٓاعٞ املػشبٞ َٔ لالٍ اطنيًٛب ايدخينيٝط ا  

طنينييشٙ َنينئ ادنينيٌ حتكٝنينيل ايدُٓٝنيني١ اصقد نينياد١ٜ. ٚينينيزيو تنينيذلًت ا هَٛنيني١ بؼنينيهٌ َباػنينيش ٚغنيني  َباػنينيش، َنينئ لنينيالٍ        

ايدظع  ٚايذعِ، يدشذٜذ ا ٖذاف اإلداس١ٜ ٚايطٓٝني١ يًُ طظنيات ايدابعني١ صنيا، َنيع إعينيا٤ إداسات تًنيو امل طظنيات قنيذسا           

َنئ املٝضاْٝني١ ايعنينيا١َ    طنيٜٓٛا  % 01ٚبًنيؼ دعنيِ ايكينياع ايعنينياّ ْظنيب١      َٔ املش١ْٚ يدشذٜذ أٖذا ٗا ع٢ً ٚ ل تػٝ ات ايظٛم 

بًٝنيٕٛ دسٖنيِ، ٚقنينيذ ناْنيت تًنيو اإلعاْنيات متنيٓح، ز اغًنيب ا سٝنيإ، بظنيبب طنيني٤ٛ           1عًني٢ ػنيهٌ إعاْنيات َٚنيٓح بًػنيت      

ٔ اإلداس٠ ٚاصطنينيدجُاس،  ضنينينيال عنينينئ ينُنينينيإ تكذٜنينينيِ املٓا نينينيع اصددُاعٝنينيني١ أٚ طًنينينيع َٚٓدذنينينيات صنينيا َظنينياغ  ٝنينينيا٠ املٛاطنينيني     

املػشبنيٞ. ٚقنيذ اد٣ رينيو اىل  ؼنيٌ امل طظنيات ز حتكٝنيل ايهطنيا٠٤ اصقد نياد١ٜ، ٚحتكٝنيل ايش ٝني١ ايدذاسٜني١، ٚعذضٖنيا            

ًَٝنيٕٛ   063عٔ تظذٜذ ايدضاَاتٗا َٔ ايضشا٥ب َظنيدشك١ اينيذ ع أٚ ا سبنيا  غني  املذ ٛعني١  نياٙ ا هَٛني١ ايني  بًػنيت          

0650دسِٖ عنياّ 
 12 . 
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ٍ َٓد ن ايجُاْٝات حنٛ حتشٜش املبادصت ايدذاس١ٜ َٔ لالٍ ٚقذ تٛدٗت دٗٛد ا ه١َٛ املػشب١ٝ لال

تؼذٝع اي ادسات ٚاخلطج اصْدكا٥ٞ يًٛاسدات َٔ داْب، ٚإصاي١ ا ٛادض ٚايكٝنيٛد أَنياّ سشنني١ اي نيادسات 

: 13عنيذ٠ متجنيًت باآلتنيٞٚايٛاسدات َنئ دنياْب آلنيش، ٚريو َٔ لالٍ الار إدشا٤ات

  ز  %011ز املشسًني١ ا ٚىل ثنيِ إىل    %02طني١ اجلُشنٝني١ إىل   ٜت ٚلطنيج ايدعش عًنيني٢ اينينيٛاسدا   ايكٝنينيٛد لطنيج

مت إيػا٤ ا تش ع٢ً اصطد اد ٚأنبح باإلَهإ اطنيد اد خمدًنين أْنيٛاع ايظنيًع. نُنيا       0653َشس١ً صسك١.  طٞ عنياّ 

ُنينيح ٚايظنينيهش مت ز ايظنيني١ٓ ْطظنينيٗا إيػنينيا٤ سطنينيّٛ ايد نينيذٜش عًنيني٢ ايظنينيًع ا طنينياغ باطنينيدجٓا٤ الاننينيٌٝ ايػزا٥ٝنيني١ َجنينيٌ ايك     

ٚايضٜت.

    ٠ اقد نينيادٜا  عًنيني٢ أطنينياغ سبنينيط ت نينيشٝح ايكينينياع اي نينيٓاعٞ بد نينيشٝح     إعنينياد٠ تٓتنينيِٝ اي نينيٓاعات غنيني  ايهطنيني

 ايدذاس٠ اخلاسد١ٝ بٗذف لطج ا ُا١ٜ املطشط١ اي  تدُدع بٗا املؼاسٜع ٚتؼذٝع ايظًع ايد ذٜش١ٜ.  

،  كذ أنبشت 0661ايدذاس٠ ايعامل١ٝ عنياّ إىل َٓت١ُ  GATTأَا املشس١ً ايجا١ْٝ  كذ بذأت بعذ حتٍٛ اتطاق١ٝ 

. إر جلأت ا ه١َٛ إىل لطٝج طعش 0662املػشب ًَض١َ بدٓطٝز بٓٛد ٖزٙ اصتطاق١ٝ، اي  بذأ ايعٌُ بٗا ز عنياّ 

نشف ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ أَاّ ايعُالت ا دٓب١ٝ بٗذف تكٝٝذ ايٛاسدات ٚتؼذٝع اي ادسات، اطدٓادا  إىل تأث  عٛاٌَ 

 ظ١ٝ يًظًع املػشب١ٝ ز ايظٛم ايذٚي١ٝ املدُج١ً بايٓٛع١ٝ ٚاجلٛد٠. نُا قاَت بإصاي١ ايكٝٛد ايه١ُٝ ع٢ً ايكذس٠ ايدٓا

َاّ استطاع أٚ 14.ايٛاسدات ٚسٛيت ْتاّ ايدذاس٠ َٔ ْتاّ ا  ص ٚا طعاس اجلا١ٜ إىل ْتاّ ايشطّٛ اجلُشن١ٝ

٠ َٔ لالٍ اتطام ا ه١َٛ املػشب١ٝ َع نٌ َٔ ْظب١ ايذٜٔ ايعنياّ الزت ايظًي١ ايٓكذ١ٜ ز املػشب إدشا٤ات عذ

آيٝات يدشٌٜٛ دض٤ َٔ ايذٜٕٛ إىل اطدجُاسات لان١ يإلطٗاّ ز تظشٜع ايُٓٛ اصقد ادٟ  شْظا ٚإطباْٝا ع٢ً ٚينع 

 ٚلًل  شص ايعٌُ.

ٞ اخلا15ّ ايؼهٌ                  : تيٛس اي ادسات 14 ايؼهٌ        اصطدجُاس الًٞ   : تيٛس 16 يؼهٌا            : تيٛس ايٓاتر ايذالً
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 :اإلطار التطبيقي القياسي للدراسةثانيا: 

 :بعذ حتذٜذ عالقات ايُٓٛرز ز إطاس ٖزا ايبشح، طٛف ْكّٛ بإتباع َٓٗذ  خمدًط  أسذُٖا

             ٔتكًٝذٟ ز حتذٜذ طًٛى اييًنيب عًني٢ اي نيادسات ايهًٝني١ لنياسز الشٚقنيات يًذضا٥نيش ٚايني  طنيٛف ْكنيذس َني

لالينيني٘ َشْٚنينيات اييًنينيب ايهًٝنيني١ يً نينيادسات لنينياسز الشٚقنينيات بايٓظنينيب١ يًُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ. ٚنُنينيا ٖنينيٛ ايؼنينيإٔ بايٓظنينيب١    

يظًٛى اييًب ع٢ً اي ادسات ايه١ًٝ يًُػشب.

 ٜح ٚايزٟ ٜعدُذ ع٢ً حتًٌٝ ايظالطٌ ايضَٓٝني١ ز حتذٜنيذ دسدني١ اطنيدكشاسٖا ٚستبٗنيا      أَا املٓٗر ايجاْٞ  ٗٛ سذ

ٚتهاًَٗا املؼ ى  ٕ اطدكشاس١ٜ ايظالطٌ ايض١َٝٓ اقد ادٜا لدًن عٓٗا إس ا٥ٝا، ٚيكنيذ مت حتذٜنيذ  ني ٠ ايذساطني١     

َٔ0641-0101

 :. النموذج واملنهجية0

ًٌٝ ايعالق١ ب  َدػ  ايُٓٛ اصقد نيادٟ َٚنيدػ  اي نيادسات،    ْؼ  اْ٘ ٖٓاى عذ٠ منارز قٝاط١ٝ مت تٓاٚصا ز حت

غ  آْا ز  جٓا ٖزا طٓظع٢ باصعدُاد ع٢ً ثالخ َدػ ات اقد نياد١ٜ ٚاملدُجًني١ ز ايٓنياتر الًنيٞ اإلمجنيايٞ اينيذالًٞ       

PIB    نُنينيدػ  تنينيابع ميجنينيٌ ايُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ َٚنينيدػ  اي نينيادسات لنينياسز الشٚقنينيات XHC  ػ  َٚنينيدػ  اصطنينيدجُاس نُنينيد

 نُدػ ٜٔ َظدكً  سظب ايؼهٌ ايدايٞ:  INVدالًٞ 

XHC)(INV,=PIB

 

PIBّق١ُٝ ايٓاتر ايذالًٞ اخلا

INVامجايٞ ايدهٜٛٔ ايشأمسايٞ ايجابت  جال ز اصطدجُاس الًٞ.ق١ُٝ

XHC.ق١ُٝ اي ادسات لاسز الشٚقات

١ بني دجُاس ٚاي نيادسات لنياسز الشٚقنيات ٚعًٝني٘ ْظنيديٝع ندا     سٝح ايٓاتر ايذالًٞ اخلاّ ٖنيٛ دايني١ َدضاٜنيذ٠ يالطني    

 ايذاي١ ايظابك١ ز ػهًٗا اصسدُايٞ:

UINVbXHCba  21PIB

  :سٝح

u: ميجٌ ا ليا٤ ايكٝاط١ٝ ايٓامج١ عٔ ع١ًُٝ ايكٝاغ 

a :متجٌ ثابت اصحنذاس 

دجُاس بايٓظنيب١ يًُٓنيٛ اصقد نيادٟ    طثش اصأثش اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚإٔ ٜهٕٛ أٚسظب ايدٛقعات املظبك١ صبذ 

ٕ ٜهٕٛ َٛدبا أٟ:أ

0
PIB

XHC




0

PIB

INV






UeINV 2 1XHC =PIB
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َنينينئ لنينينيالٍ ٖنينينيزٙ املعادينينيني١ طنينينيٛف ْظنينينيع٢ اىل تكنينينيذٜش َعًُنينيني  ٖنينينيزا ايُٓنينينيٛرز ٚميهنينينئ يٓنينينيا إ ْكنينينيذسٙ باي نينينيٝػ١     

 ىل اثاس ْظب١ٝ ٚبايدايٞ ٖٞ تعا عٔ املٛسْٚات:، ٚز ٖزٙ ا اي١ تدشٍٛ املعًُات َٔ اثاس سذ١ٜ َيًك١ ا١ايًٛغاسٜدُٝ

1 2

1 2

UPIB XHC INV e

LOGPIB a LOGXHC LOGINV U

 

 



   

ٚبايدايٞ تعا

1عٔ َكذاس ايدػ  ز ايٓاتر ايذالًٞ اخلاّ عٓذَا تدػ  ق١ُٝ اي ادسات لاسز الشٚقات بٛسذ٠ ٚاسذ٠ 

2 ايٓاتر ايذالًٞ اخلاّ عٓذَا تدػ  ق١ُٝ امجايٞ ايدهٜٛٔ ايشأمسايٞ ايجابت. تعا عٔ َكذاس ايدػ  ز 

a .ٞميجٌ ايٓاتر ايذالًٞ اخلاّ املبذ٥ 

 . تقدير منوذج الدراسة5

 بالنسبة للجزائر .0.5

شبعات اي ػش٣ سظب املعيٝات املدٛ ش٠ يذٜٓا قُٓا َباػش٠ بدكذٜش َعاو ايُٓٛرز باطدخذاّ طشٜك١ امل

:، ٚقذ حت ًٓا ع٢ً ايٓدا٥ر ايداي١ٝ EVIEWS 7باطدعُاٍ اياْاَر اصقد ادٟ 

 املدػ   َٔ يهٌ اصسدُاي١ٝ ايك١ُٝ بإٔ ْالسخ( 0املًشل )ايدكذٜش ايٓدا٥ر ا ٚي١ٝ يع١ًُٝINV أ  ٔ  05%قنيٌ َني

  َعٟٓٛ، ٚبايدايٞ ْكّٛ بذساطني١ مننيٛرز ايُٓنيٛ املخدنياس     يٝع مبدػ XHCَا بايٓظب١ يًُدػ  أ ،ٚبايدايٞ ٖٞ ق١ُٝ َع١ٜٛٓ

 . ٘ٞ ٖٚزا  ز ايجاْ

  قُٝٗنينينيا أقنينينيِٝ َعٜٓٛنينيني١ أٟ ٖنينينيٞ ( 0)املًشنينينيل ال نينينيٌ عًٝٗنينينيا َنينينئ تكنينينيذٜش ايُٓنينينيٛرز ايٓٗنينينيا٥ٞ  ايٓٗا٥ٝنينيني١ ايٓدنينينيا٥ر ٕ

  INV  املطظنيش  إٔ ْكبنيٌ بٗنيزا ايُٓنيٛرز يًُٓنيٛ ٚاملهنيٕٛ َنئ املنيدػ        ٚبايدنيايٞ ميهٓٓنيا  اصسدُاي١ٝ اقٌ َٔ ايكُٝني١ ا شدني١   

  . PIBٚاملدػ  ايدابع 

LogINV43.022.6LogPIB 

1.10ىلإٕ تهٕٛ بإػاس٠ َٛدبني١ ٚاملظنيا١ٜٚ   أىل ايُٓٛ اصقد ادٟ بإاصطدجُاس بايٓظب١  َش١ْٕٚ أٓا بنُا تٛقع

.%45ٜٚطظش تؼدد٘ بٓظب١%46سذِ اصطدجُاس ٜطظش ايُٓٛ ز اجلضا٥ش بٓظب١ٚ

 :بالنسبة للمغرب .5.5

 اياْنينينياَر باطنينينيدعُاٍ اي نينينيػش٣ املشبعنينينيات طشٜكنينيني١ باطنينينيدخذاّ ايُٓنينينيٛرز َعنينينياو بدكنينينيذٜش َباػنينينيش٠ ْكنينينيّٛ ننينينيزيو

:(0)املًشل  حت ًٓا ع٢ً ايٓدا٥ر ايداي١ٝٚقذEVIEWS 7 اصقد ادٟ

  َٔ ٌاإلايك١ُٝ اصسدُاي١ٝ يه   ٞ ٚبايدنيايٞ   05%ٔاقنيٌ َني   ْداز ايذالًٞ اخلاّ ٚاي نيادسات ٚاصطنيدجُاس اينيذالً

 ٜٔاملطظنيش  ٜٔٚبايدنيايٞ ميهٓٓنيا إٔ ْكبنيٌ بٗنيزا ايُٓنيٛرز يًُٓنيٛ ٚاملهنيٕٛ َنئ املنيدػ          ، قِٝ َعٜٓٛني١  ْٗاأتعدا ٖات٘ ايكِٝ ب

X ،INV  ٚاملدػ  ايدابعPIB. 
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  ننيٌ َنئ اصطنيدجُاس اينيذالًٞ ٚاي نيادسات تطظنيش ْظنيب١         إٔاملنيدػ ات َطادٖنيا    َا ب ٖٓاى عالق١ لي١ٝ ق١ٜٛ

 .%66د ادٟ املػشبٞ بٓظب١ايُٓٛ اصق

LogXLogINV 48.034.031.2LogPIB 

 

 :معاجلة وحتليل السالسل الزمنية .3

ٚز غايب ا سٝإ عٓذ الاٍ َدػ ات  0101ىل إ 0641َدػ ات ايُٓٛرز ٖٞ طالطٌ ص١َٝٓ متدذ َٔ  مبإٔ

يًذضا٥ش ذٜذ املعذٍ ايظالطٌ ايض١َٝٓ ز منٛرز اصحنذاس تعيٞ ْدا٥ر َػايي١، ناستطاع َعاٌَ اصستباط ٚايدش

)079,78.0( 22  RR ٚ99.0,99.0( ٜضا ز املػشبأ( 22  RR   سد٢ ز رتٌ عذّ ٚدٛد عالق١ سكٝك١ٝ ب

باطدعُاٍ ا طايٝب ا ذٜج١ َٔ طهٕٛ ٖات٘  املدػ ات ٚاي  ْ طٗا باصحنذاس ايضا٥ن. يزيو ٚدب ايدأنذ

 ايظالطٌ ايض١َٝٓ. 

 ذٜج١ صبذ َٔ املشٚس مبذُٛع١ َٔ ايدكٓٝات ٚاملدُج١ً ز اصتٞ:صطدعُاٍ ٖات٘ ا طايٝب ا 

 ْظدعٌُ الدباس دزس ايٛسذ٠  :املشس١ً ا ٚىلUnit Roots test  ٚايزٟ ٜٗذف إىل  شص لٛاص ايظالطٌ ايض١َٝٓ

ٚايدأنذ َٔ َذ٣ طهْٛٗا، ٚحتذٜذ ستب١ تهاٌَ نٌ َدػ  اخلان١ بهٌ بًذ ,X,XHC,INVPIBيهٌ َٔ

 Augmented-Dickey -Fullerسذ٣. ٚسغِ تعذد الدباسات دزس ايٛسذ٠، إص أْٓا اطدخذَٓا الدباس ع٢ً
15

-
16
 

  01:0 pH ٟٜٛدذ دزس ٚسذ٠ ٚبايدايٞ ايظًظ١ً ايض١َٝٓ غ  َظدكش٠ ٚص ٜ ًح أ

اطدخذاَٗا يًدكذٜش.

 01:1 pH.ايظًظ١ً ايض١َٝٓ َظدكش٠ 

 :إٔ ايظالطٌ ايض١َٝٓ يًُدػ ات اْٗا َظدكشت١ َٚٔ ْطع ايشتب١، ْدشٍٛ إىل ثباتإبعذ 

 مت تيبٝل الدباس ايدهاٌَ املؼ ى يني: ٚ .أٟ الدباس ايدهاٌَ املدضأَ :املشس١ً ايجا١ْٝJohansen  ٖٚزا  ُٖٝد٘ ز

بايٓظب١ إىل املضٜر اخليٞ ايزٟ ذنذد َعادي١ ايدهاٌَ املدظاٟٚ. ٚيدشذٜذ عذد َدذٗات ؼ ىْتش١ٜ ايدهاٌَ امل

17 ايدهاٌَ املؼ ى ٜك  
Johansen and Juselius ُٖٚا: الدباس إس ا٥ٝد 1990

 Trace test عذد َدذٗات ايدهاٌَ املؼ ى ايطشٜذ٠r  ٟٜٚكٌ أٚ ٜظا

. m=rَكابٌ ايطشر ايبذٌٜ  mعذد املدػ ات 

 لدباس ايك١ُٝ ايها١َٓ ايعت٢ُMaximal Eigenvalue سٝح رندا  شين١ٝ ايعذّ: بإ ٖٓاىr َ٘دذ

 r + 1يًدهاٌَ املؼ ى َكابٌ ايطشر ايبذٌٜ بأْٗا تظاٟٚ

 ستب١ امل طٛ ١ إرا ناْتr=0.ٟٚز ٖزٙ ا اي١ ْش ج ٚدٛد ايدهاٌَ املدظا
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 إرا ناْت ستب١ امل طٛ ١r=m.ز ٖزٙ ا اي١ ستب١ امل طٛ ١ تا١َ ٚتع  إٔ املدػ ات ا ن١ًٝ طان١ٓ

 0إرا ناْت < r < m        ٚدنيٛد عالقني١   اْ٘ ٖٓاى َعادي١ تهاَنيٌ ٚاسنيذ٠ عًني٢ ا قنيٌ  نيا تنيذٍ عًني٢ 

   ١ْٝ ز املذ٣ اييٌٜٛ.تٛاص

غني  املكٝنيذ أٚ مننيٛرز ت نيشٝح ا لينيا٤     VARميهنئ َعُٗنيا اطنيدخذاّ مننيٛرز     ص r=0r=m ا ايد  ا ٚيٝد 

ECM

 ْظنيدعٌُ مننيٛرز ت نيشٝح اخلينيأ ملعش ني١ َدني٢ تكني ب ايظًظني١ َنئ ايدنيٛاصٕ ز املنيذ٣ اييٜٛنيٌ ٚتػني ات              املشس١ً

ٓاَٝه١ٝ املؼ ن١ ز املذ٣ ايك  ، أٟ ٖزا إٔ اصلدباس ي٘ ع٢ً ايكذس٠ عًني٢ الدبنياس ٚتكنيذٜش ايعالقني١ ز     ايظًظ١ً دٜ

املذ٣ ايك   ٚاييٌٜٛ ب  َدػ ات ايُٓٛرز، نُا اْ٘ ٜدطاد٣ املؼهالت ايكٝاط١ٝ ايٓامج١ عٔ اصستباط ايضا٥ن

:الدباس دزس ايٛسذ٠املرحلة األوىل:  .0.3

ٚايزٟ مت ا  ٍٛ عًٝ٘ باخليٛات ايداي١ٝ:  ADFْكّٛ بديبٝل الدباس ز منٛردٓا ٖزا

 الدباسDF18ٜعي٢ بايعالق١ ايداي١ٝ

ttt

ttt

u

u













1

1)1(

 لشات ز ايُٓارز.أميجٌ عذد ايد   ٝح 

  ٜعاْٞ اخليأإرا نإ سذ tتباط ايزاتَٞٔ اصسAutocorrelation  ُٝهٔ إٔ ٜ شح بإينا ١ عذد 

نا ت١ٞ ٚت بح املعادي٦١َٓاطب َٔ سذٚد ايطشٚم املبي

ttt u   1

 راتٝا. t ٝح ت بح غ  َشتبي١ ADFٖٚزٙ ايعالق١ اي  مت تٛطٝعٗا ٚاي  ٜيًل عًٝٗا 

ٝني١ ٚرينيو سظنيب تشتٝنيب     يدكنيذٜش ايُٓنيارز ايداي   MCOظنيدعٌُ طشٜكني١ املشبعنيات اي نيػش٣    ADFْدنيٌ الدبنياس  أَنئ  

 :Schwarz info criterionاملظدع١ًُ ز نٌ منٛرز  ٚاي  طدشذد ز منٛردٓا باطدعُاٍ َعٝاس  Pتلشاأعذد ايد

 ٍٚ ز ساي١ ٚدٛد ق١ُٝ ايجابت:ايُٓٛرز ا : 

tjt

j

tt c 


 



  1

2

1

 اْٞايج

tjt

j

jtt btc 


 



  1

2

1
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tjt

j

jtt 


 



  1

2

1

،  α=05%عٓنينينيذ ايكُٝنينيني١ اجلذٚيٝنينيني١ ا شدنينيني١    ADFِ الدبنينينياس ٜنينينيد EVIEWSباطنينينيدعُاٍ اياْنينينياَر اصقد نينينيادٟ  

يدايٞ ػشط اصطدكشاس١ٜ صبذ إٔ ٜهٕٛ َدٛ ش يذٜٓا َٔ ْطع ايشتب١ بايٓظنيب١ إىل ننيٌ املنيدػ ات ٚرينيو عًني٢ ايٓشنيٛ       ٚبا

 ايدايٞ:

jtإرا ناْنيت ايكُٝنيني١ امليًكنيني١ إلس نينيا١ٝ٥ 


ايكُٝنيني١ امليًكنيني١ Studentاملكنينيذس٠ اينيني  لضنينيع اىل تٛصٜنينيع

ٚبايدنيايٞ  H1ْٚكبنيٌ بايطشينني١ٝ ايبذًٜني١    α=05%H0جمنياٍ اخلينيأ   ا شد١ اجلذٚي١ٝ عٓذ

ايظًظني١ً ايضَٓٝنيني١ طنينيان١ٓ، ٚإرا ناْنينيت اقنيٌ َنينئ ايكُٝنيني١ ا شدنيني١ اجلذٚيٝنيني١  اْني٘ ص ميهنينئ س نينيج ايطشيننيني١ٝ ايعذمينيني١    

H0 أٟ ٖٓاى ،  ٟ ٍ      دنيزس اسنياد ١ً غني  طنيان١ٓ يًطنيشم    ٚإرا ناْنيت ايظًظني  ، ٚبايدنيايٞ ْكنيّٛ بالدبنياس طنيهٕٛ ايطنيشم ا ٚ

 .ْهشس اصلدباس إىل ايطشم ايجاْٞ ٍٚا 

   (:يكذ ناْت ْدا٥ر الدباس اطدكشاس ايظالطٌ ايض١َٝٓ يًُدػ ات ايجالخ ناصتٞ )املًشل :ىل اجلزائرإبالنسبة  0.0.3

 ّايض١َٝٓ غ  طان١ٓ املظد٣ٛ َٚظدكش٠ عٓذ ايدطاينٌ ا  طًظًد٘: َدػ  ايٓاتر ايذالًٞ اخلا.ٍٚ 

 غ  طان١ٓ املظد٣ٛ َٚظدكش٠ عٓذ ايدطاينٌ ا  ايض١َٝٓ: طًظًد٘ الشٚقات َدػ  اي ادسات لاسز.ٍٚ 

   طًظًد٘ ايض١َٝٓ غ  طان١ٓ املظد٣ٛ َٚظدكش٠ عٓذ ايدطاينٌ ا اصطدجُاس الًَٞدػ :.ٍٚ

ٚريو سد٢ ٜدب  يٓا ٚايجابت ايعاّ َشنب١ اص اٙقُٓا باصعدُاد ع٢ً ايُٓٛرز ايجاْٞ ADFعٓذ الدباس 

َارا ناْت  CEاْ٘ إرا نإ ٖٓاى احنذاس صا٥ن أّ ص ٚاصذف َٔ ريو ٖٛ َعش ١ َعادصت ايدهاٌَ املدظاٟٚ 

 EVIEWS (Diterministicا دنيشار سدُٝني١ ا نياٙ اصلدبنياس ياْاَنيرحتدنيٟٛ عًني٢ ايجابت ٚاص نياٙ ايعنياّ أّ ص

Trend Assumption of Testٚحت ًٓا ع٢ً ايٓدا٥ر ايداي١ٝ.:

 بايٓظب١ يًذضا٥ش EVIEWSلبرنامـجا دنيشار سدُٝني١ ا نياٙ اصلدبنياس ْدا٥ر :11اجلذٍٚ 

ْدا٥ر اصلدباس  ايضَٔ Trend  ايجابت Interceptالدباس ايظهٕٛٚىلطًظ١ً ايدطاينالت ا 

PIB  I(1)نطشٟ ٚا اٙ عؼٛا٥ٞٚطيٗا غ  َعٟٓٛغ  َعٟٓٛ طان١ٓ

XHC  I(1)ٚطيٗا نطشٟ ٚا اٙ عؼٛا٥ٞغ  َعٟٓٛغ  َعٟٓٛ طان١ٓ

INV  I(1)ٚطيٗا نطشٟ ٚا اٙ عؼٛا٥ٞغ  َعٟٓٛغ  َعٟٓٛ طان١ٓ

EVIEWS 7: خمشدات امل ذس

صنيا   ًٜخص ْدا٥ر ٖزا اصلدبنياس ٚاصنيذف َٓني٘ ٖنيٛ َعش ني١ َنيا إرا ناْنيت ايظالطنيٌ ايضَٓٝني١ يًُنيدػ ات           0 اجلذٍٚ

ثابت أٚ ا اٙ عؼٛا٥ٞ أٚ ا اٙ ليٞ.

 (: 2 هاْت ْدا٥ر الدباس اطدكشاس ايظالطٌ ايض١َٝٓ يًُدػ ات ايجالخ ناصتٞ )املًشل  :بالنسبة اىل املغرب 5.0.3

  :ّايض١َٝٓ غ  طان١ٓ املظد٣ٛ َٚظدكش٠ عٓذ ايدطاينٌ ا  طًظًدَ٘دػ  ايٓاتر ايذالًٞ اخلا.ٍٚ 

  :ظًد٘ ايض١َٝٓ غ  طان١ٓ املظد٣ٛ َٚظدكش٠ عٓذ ايدطاينٌ ا طًَدػ  اي ادسات.ٍٚ 
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  :ًٞطًظًد٘ ايض١َٝٓ غ  طان١ٓ املظد٣ٛ َٚظدكش٠ عٓذ ايدطاينٌ ا َدػ  اصطدجُاس ال.ٍٚ

 يًظالطٌ ايض١َٝٓ ز اجلذٍٚ املٛايٞ: ADFالدباس ًْخص ْدا٥ر 

 يًُػشببايٓظب١  EVIEWSدبنياس ياْاَنيرا دنيشار سدُٝني١ ا نياٙ اصلْدا٥ر :12اجلذٍٚ 

ْدا٥ر اصلدباسايضَٔ  Trendايجابت  Interceptالدباس ايظهٕٛٚىل طًظ١ً ايدطاينالت ا

PIB  I(1)نطشٟ ٚا اٙ عؼٛا٥ٞ يٝع ٚطيٗاغ  َعَٟٓٛعٟٓٛطان١ٓ

X  I(1)نطشٟ ٚا اٙ عؼٛا٥ٞيٝع ٚطيٗا غ  َعَٟٓٛعٟٓٛطان١ٓ

INV  I(1)ٚطيٗا نطشٟ ٚا اٙ عؼٛا٥ٞغ  َعٟٓٛغ  َعٟٓٛطان١ٓ

EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 

   :الدباس ايدهاٌَ املدضأَ: املرحلة الجانية .5.3

يٓا بإ ق١ُٝ اصسدُنياٍ يألثنيش    ب تب  بإ الدباس ا ثش  (3 )املًشلْدا٥ر الدباس ايدهاٌَ املؼ ى  :بالنسبة للجزائر 0.5.3

ٖٚنيزا َنيا ٜ ننيذٙ     H1يطشينني١ٝ ايبذًٜني١   اْٚنيش ج   ١ٜH0 اجلذٚيٝني١ ٚعًٝني٘ ْكبنيٌ بايطشينني١ٝ ايعذميني١      اقٌ َٔ ايك١ُٝ املعٓٛ

ٍ ٚبايدايٞ ص ٜٛدذ َعادي١ تهاٌَ َؼ ن١ ٚاسنيذ٠  نيا   الدباس ايك١ُٝ ايعت٢ُ بؼهٌ قاطع، عنيذّ ٚدنيٛد  عًني٢ ٜنيذ

٘ املدػ ات اصقد اد١ٜ ٚيٝظنيت ٖٓنياى عالقني١   ب طان١ٓلي١ٝتٛيٝط١  نيا   ،املنيدػ ات بني  ٖنيزٙ  ٌا دني طًٜٛني١ تٛاصْٝني

أٟ بني  َعنيذصت اي نيادسات غني  ايٓطيٝني١       .َدؼنياب٘  ُٝنيا بٝٓٗنيا   طنيًٛنا تتٗنيش ٚصننيج ا بعضنيٗا عٔتبدعذأْٗاٜع 

َٚعنينيذصت اصطنينيدجُاس الًنينيٞ َٚعنينيذصت ايُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ ز اجلضا٥نينيش، ٚطاملنينيا إٔ ٖنينيزا اصلدبنينياس و ٜدشكنينيل ص ميهنينئ   

 املشٚس إىل منٛرز ت شٝح اخليأ.
ٟ يًطنيشر  ثنيش ْدنيا٥ر الدبنياس ا    :بالنسببة للمغبرب   5.5.3 ٟ ايكا٥نيٌ بنيإ عنيذد َعنيادصت ايدهاَنيٌ       اي نيطش اقنيٌ َنئ أٚ    املدظنياٚ

 03.13الظنينيٛب  يألثنيش إ قُٝني١ اصسدُنينياٍ  بنيني (4بني  )املًشنيل    طنينيان١ٓ، ٌإ ننيٌ َنينئ ايظالطني   َكابنيٌ  نينيشر  rتظنيا٣ٚ  

َعاديني١ تهاَنيٌ ٚاسنيذ٠     باْني٘ تٛدنيذ  ي نيطشٟ ْٚكنيٍٛ   ٚعًٝني١ ْنيش ج ايطنيشر ا    02.06اجلذٚيٝني١  املع١ٜٛٓ أنا َٔ ايك١ُٝ 

ٚبايدنيايٞ  نيإ عنيذد َعنيادصت ايدهاَنيٌ تظنيا٣ٚ        .ع٢ً ا قٌ، ٚسٝح مت قبٍٛ ايطشر اي طشٟ باي ن ايجنياْٞ ٚايجاينيح  

 اتا دنيٌ اييٜٛنيٌ بني  املنيدػ      زٝني١  ْٚع٢ً ريو ميهٔ ايكٍٛ طبكنيا صنيزٙ ايٓدٝذني١ اْني٘ تٛسنيذ عالقني١ تٛاص      َعادي١ ٚاسذ٠. 

PIB,INV,X ٚميهٔ ادشا٤ الدباس ت شٝح اخليأ ايشابع١، ٚ طشين١ٝاي نذ نش١ تٗزا ب ٘ ٜديًنيب ٚدنيٛد َعاديني١      ْني

تهاٌَ ٚاسذ٠ ع٢ً ا قٌ. 

 :منٛرز ت شٝح اخليأ :املرحلة الجالجة  .3.3

و ٜدشكل ص ميهٔ املشٚس إىل منٛرز ت شٝح اخليأ.الدباس ايدهاٌَ املدظاٟٚ إٔ طاملا:بالنسبة للجزائر 0.3.3

 :(5)املًشل  ىلإٖزا ايدكذٜش ميهٓٓا ايٛنٍٛ َٔ للمغرب:بالنسبة  0.3.3

  مرونات األجل ٌ ٕ َشْٚني١ اصطنيدجُاس يًٓنياتر اينيذالًٞ اخلنياّ ز ا دنيٌ اييٜٛنيٌ َعٜٓٛني١ ٚيهنئ بإػنياس٠           إ :اييٜٛني

ٔ  َعٜٓٛني١  اي نيادسات  ٚننيزيو َشْٚني١   اصقد نياد١ٜ،  ايٓتشٜني١   َع ٜدعاسر ٖٚزا 0.296285-طايب١   ب١طنياي  بؼنياس٠  ٚيهني

 ٜضا َع ايٓتش١ٜ اصقد اد١ٜ.أٖٚزا ٜدعاسر -0.102493
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  :ٚطنيايب١   1ْدنياز اينيذالًٞ اخلنياّ َعٜٓٛني١    طنيشع١ ت نيشٝح اخلينيأ ز َعاديني١ اإل    ٕإمعامل التصخيح يف األجل القصبري

ْدنينياز اينينيذالًٞ اخلنينياّ ٜنينيدِ  دنينيٌ اييٜٛنينيٌ ز اإلايدنينيٛاصٕ ز ا  َنينئ عنينيذّ  %55ا ٕ تكشٜبنينيأأٟ  ،0.882330- ٟٚتظنينياٚ

  ايظ١ٓ.ت شٝش٘ ز

ٚ   2ٕ طشع١ ت شٝح اخليأ ز َعادي١ اصطدجُاس َع١ٜٛٓأنُا  َنئ   %46 تكشٜبنيا   أٟ 0.79091- ٟٚطنيايب١ ٚتظنيا

 عذّ ايدٛاصٕ ز اصطدجُاس ايذالًٞ ز ا دٌ اييٌٜٛ ٜدِ ت شٝشٗا ز ا دٌ ايك  .

ٚ   3ت شٝح اخليأ ز َعاديني١ اي نيادسات َعٜٓٛني١   طشع١ ٔ عنيذّ  َني %56بنيا تكشٜأ0.893258ٟ- ٟٚطنيايب١ ٚتظنيا

 ز ايظ١ٓ. ايدٛاصٕ ا دٌ اييٌٜٛ ز اي ادسات ٜدِ ت شٝشٗا

 أعنيالٙ ايدكنيذٜش  يط ٠ ٚاسنيذ٠ َٚنئ    املبي٧َعًُات ايطشٚم ا ٚىل يًُدػ  ايدابع  زٚتدُجٌ مرونة األجل القصري 

جُاس الًنيٞ املػشبنيٞ عًني٢    املػشبٝني١ بذصيني١ اصطنيد    ز اي نيادسات اينيدػ    أثنيش ٕ أٜنيب    ايزٟ ايدايٞميهٔ تهٜٛٔ اجلذٍٚ 

.ايُٓٛ اصقد ادٟ املػشبٞ

ميهنينئ تهنينيٜٛٔ   عنينيالٙايدكنينيذٜش أيطنيني ٠ ٚاسنينيذ٠ َٚنينئ   املبينيني٧َعًُنينيات ايطنينيشٚم ا ٚىل يًُنينيدػ  ايدنينيابع    زٚتدُجنينيٌ 

املػشب١ٝ بذصي١ اصطنيدجُاس الًنيٞ املػشبنيٞ عًني٢ ايُٓنيٛ اصقد نيادٟ        ز اي ادساتايدػ   أثشٕ أٜب   ايزٟ ايدايٞاجلذٍٚ 

 :ػشبٞامل

ْدا٥ر الدباس منٛرز ت شٝح اخليأ ز اصدٌ ايك   يًُػشب:13 اجلذٍٚ

 

EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 

ٚاصطنيدجُاس  ( 0.500644)ٕ َشْٚنيات ننيٌ َنئ اإلْدنياز اينيذالًٞ اخلنياّ       أْظديٝع ا هِ بني  0 َٔ لالٍ اجلذٍٚ

ٞ  إراز املذ٣ ايك   َٚا  (1.249098) ٚاي ادسات (0.109345)الًٞ   َنيدػ ات  مت ايدأل  بط ٠ َدباط١٦ ٚاسذ٠ ٖني

عًنيني٢ ٕ ٜهنينيٕٛ َٛدبنينياإٔ أثنينيش اي نينيادسات ٚاصطنينيدجُاس عًنيني٢ ايُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ صبنينيذ  أٟ أ. اصقد نينياد١ٜ يًٓتشٜنيني١ َطظنينيش٠

نُنيا ْالسنيخ    ٕ أثش اي ادسات ٚاصطدجُاس ي٘ ا اٙ عهظنيٞ عًني٢ ايُٓنيٛ اصقد نيادٟ املػشبنيٞ.     أعهع املذ٣ ايبعٝذ ب

ْنينيات عٓنينيذ ايطنيني ٠  ُٚنينيٛ اصقد نينيادٟ ٖٚنينيزا َنينئ لنينيالٍ املش اصطنينيدجُاس الًنينيٞ عًنيني٢ ايٓ  أثنينيشَنينئ  أننينيااي نينيادسات  أثنينيشٕ أبنيني

ٚىل.املدباط١٦ ا 

                                                             
1 . ٕ 4.257681 2.38Cal TabF F   5 عٓذ َع١ٜٛٓ%  

2.  ٕ 4.325085 2.38Cal TabF F   5 عٓذ َع١ٜٛٓ%  

3 . ٕ 4.257681 2.38Cal TabF F   5 عٓذ َع١ٜٛٓ%  

 املدػ  ايدابع

املظدكٌ املدػ   
D(LOGPIBC) D(LOGINV) D(LOGX) 

D(LOGPIBC(-1)) 0.500644 0.109345 1.249098 

D(LOGINV(-1)) -0.032930 0.003774 -0.532145 

D(LOGX(-1)) -0.069078 0.407708 -0.396442 
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  خالصة:

يكذ ننيإ اصنيذف ايش٥ٝظنيٞ َنئ ٖنيزٙ الاٚيني١ ٖنيٛ تبٝنيإ ايعالقني١ املٛدنيٛد٠ بني  اي نيادسات غني  ايٓطيٝني١ ٚايُٓنيٛ                

باصعدُنياد عًني٢ ا طنيًٛب اصحننيذاسٟ ٚأطنيًٛب ايدهاَنيٌ املدنيضأَ        ( 0101-0641)اصقد ادٟ ز اجلضا٥ش لالٍ ايطني ٠  

ّ املنينيدػ ات املدُجًنيني١ ز  ٚحتذٜنينيذ ا نينياٙ طنينيًٛى  ٚاي نينيادسات غنيني  ايٓطيٝنيني١ ٚاصطنينيدجُاس الًنينيٞ ز    اإلْدنينياز اينينيذالًٞ اخلنينيا

ا دٌ اييٌٜٛ ٚايك   باطدخذاّ منٛرز ت شٝح اخليأ، ٚيكذ ديت ايٓدا٥ر بايٓظنيب١ يألطنيًٛب اصحننيذاسٟ بنيإ َنيدػ       

 ا حتدِ اق ا٥٘ َنئ مننيٛرز ايذساطني١     %2اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٖٛ َدػ  غ  َعٟٓٛ عٓذ َظد٣ٛ ايك١ُٝ ا شد١  

ٚإ ايُٓنينيٛ اصقد نينيادٟ يًذضا٥نينيش ٜدنينيأثش  كنينيط اٚ ٜعدُنينيذ ٜؼنينيهٌ َيًنينيل عًنيني٢ سذنينيِ اصطنينيدجُاس الًنينيٞ، بُٝٓنينيا الدبنينياس          

ايظالطٌ ايض١َٝٓ يهٌ َٔ املنيدػ ات ايظنيابك١ اثبنيت اْٗنيا غنيٞ َظنيدكش٠ عٓنيذ املظنيد٣ٛ ٚيهٓٗنيا َظنيدكش٠ ز  نيشم ا ٍٚ            

عًني٢ عنيذّ ٚدنيٛد     Johansen، نُنيا دٍ الدبنياس    I(1)ٗنيا َدهاًَني١ َنئ ايذسدني١ ا ٚىل     ،  نيا ٜعني  أْ  %2عٓذ َظد٣ٛ 

عالقني١ تٛاصْٝني١ طًٜٛني١ ا دنيٌ بني  ايُٓنيٛ اصقد نيادٟ ٚاي نيادسات غني  ايٓطيٝني١ ٚاصطنيدجُاس الًنيٞ ٚبايدنيايٞ ص ميهٓٓنينيا              

 املشٚس إىل منٛرز ت شٝح اخليأ يدبٝإ ايعالق١ ايك  ٠ ب  املدػ ات. 

ايٓدا٥ر حتكل ايطشين١ٝ ايجا١ْٝ عٔ ايدػٝ  ز ايُٓٛ اصقد ادٟ يٝع طبب٘ ايدػٝ  ز اي ادسات ٚسظب ٖزٙ    

ب  ايُٓٛ اصقد ادٟ  دٌا ْ٘ ص تٛدذ عالق١ تٛاص١ْٝ ط١ًٜٛ أغ  ايٓطي١ٝ، ٚحتكل نزيو ايطشين١ٝ ايجايج١ ب

 اد اجلضا٥شٟ املدعُذ٠ ع٢ً الشٚقات ٚاي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ٚسد٢ اصطدجُاس الًٞ. ٚبايدايٞ  إ طبٝع١ اصقد

َاّ ٖزٙ ايٓظب١  إ إٔ أٟ أَٔ اي ادسات ا طاط١ٝ،  %65ٚاي  تؼهٌ ْظب١ نُ ذس س٥ٝظٞ يًذلٌ،

اي ادسات غ  ايٓطي١ٝ ص ت ثش أنال ز ْؼاط ايد ذٜش ٚص سد٢ ع٢ً َظدٜٛات ايُٓٛ اصقد ادٟ ٖٚزا رتٌ غٝاب 

ٜٔ ميهٓٓا ا هِ ع٢ً دٚس امل طظات ايع١َُٝٛ أيًب الًٞ املدضاٜذ، قاعذ٠ نٓاع١ٝ ٚصساع١ٝ حم١ًٝ تًيب اي

ٚاخلان١ ز ايع١ًُٝ اإلْداد١ٝ لاسز ْيام الشٚقات صٜضاٍ دذ حمذٚد ٚغ  قادس٠ ع٢ً املٓا ظ١ اخلاسد١ٝ ٖٚٛ َا 

 دٓب١ٝ. ٜطظش صٜاد٠  استطاع اييًب ال٢ً ع٢ً ايظًع ا 

ٛ إَا بايٓظب١ أ ٕ ننيٌ  أننيٌ َنئ لنيالٍ ايدكنيذٜش املباػنيش يذايني١ ايُٓنيٛ اصقد نيادٟ املػشبٝني١ بني          ىل املػشب  كنيذ مت ايد

َٚنينيع ستبنينياط بني  املنينيدػ ات بٓظنينيب١ امبعاَنينيٌ  طظنينيشٜ دننينيابٞ َٚنيا إثنينيش َباػنينيش ٚأجُاس صُنيا  َنيدػ  اي نينيادسات ٚاصطنينيد 

ٚاينيزٟ بني   عنيال اْني٘     طنيًٛب ا نيذٜح   ىل ا إٚصزا مت ايًذني٤ٛ   .ْٗا تعيٞ ْدا٥ر َػايي١أسٝاْا قًٓا بأاستطاع ٖزٙ ايٓظب١ 

ٕ مت ايط نيٌ باطنيدعُاٍ مننيٛرز ت نيشٝح اخلينيأ اينيزٟ بني         أىل إٖٓاى عالق١ تٛاصْٝ٘ تظنيًو  ُٝنيا بٝٓٗنيا طنيًٛى َدؼنياب٘      

ش أثني ننيا َنئ   أثنيش اي نيادسات   إٔ أْ٘ ع٢ً املنيذ٣ ايك ني   عنيال ٜهنيٕٛ مننيٛرز ايُٓنيٛ املػشبنيٞ حمكنيل، ٚننيزيو بني  بني           أب

َنئ  ننيا أبذسد١اصقد ادٟايُٓٛحتطضاملػشباي ادسات زإٜٔع  ااصطدجُاس الًٞ ع٢ً ايُٓٛ اصقد ادٟ،

ٔ ننيج  تٛننيٌ إيٝٗنيا  ايني  ايٓدنيا٥ر ٜ ننيذ اصطنيدجُاسات الًٝني١ ٖٚنيزا    ٕ ننيإ عًني٢ املظنيد٣ٛ    أٚيهنئ  19ايبنياسج  َني
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قنينيٌ َنئ املدٛطنينيط يهنيٌ َنينئ املنينيدػ ات   أٚ أايبعٝنيذ  اْنيني٘ غني  حمكنينيل ٖٚنيزا َنينيا اننينيذٙ َعاَنيٌ اصستبنينياط بٓظنيب َدٛطنينيي١      

َٚنينيدػ   %05ْٚظنينيب١ تؼنينيدت  %21َٚنينيدػ  اصطنينيدجُاس بٓظنينيب١  %05ْٚظنينيب١ تؼنينيدت  %16ْدنينياز اينينيذالًٞ اخلنينياّ بٓظنينيب١ اإل

     %00ٚتؼدت بٓظب١  %13اي ادسات بٓظب١ 

 ميهٓٓا اخلشٚز بايدٛنٝات ايداي١ٝ:ٚعًٝ٘، 

 اص  ٚ قنيات، ٚايني  سأٜٓٗنيا    طدطاد٠ َٔ ايدذشب١ املػشب١ٝ لان١ ز صٜاد٠ ٚتؼذٝع ايدٜٓٛع اي نيادسات لنياسز الش

 ع٢ً املذ٣ ايك   ْادش١.

 مسنينينياٍ أٖدُنينينياّ بايكينينينياع اي نينينيٓاعٞ ٚايدهٓٛينينينيٛدٞ ٚايكياعنينينيات اخلذَٝنينيني١ َنينينئ لنينينيالٍ ايدهنينينيٜٛٔ ز ايش  اص

 ايبؼشٟ ٚاصطدجُاسٟ.

 .صٜاد٠ تطعٌٝ ايدعإٚ اصقد ادٟ ب  ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚاملدٛطي١ٝ  

 :املالحق

 بايٓظب١ يًذضا٥ش َدػ  ايُٓٛ اصقد ادٟ َٚدػ  اي ادسات ذٜش َعادي١ايٓدا٥ر ا ٚي١ٝ يدك :11املًشل       

 
 EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 

بايٓظب١ يًذضا٥ش ايُٓٛ اصقد ادٟ َٚدػ  اي ادسات َدػ يدكذٜش َعادي١  يٓٗا١ٝ٥ا ايٓدا٥ر :12املًشل 

 EVIEWS 7: خمشدات امل ذس
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يًُػشب بايٓظب١ اي ادسات َٚدػ  اصقد ادٟ ايُٓٛ َدػ  َعادي١ شْدا٥ر تكذٜ:13املًشل

 : خمشدات امل ذس

 الدباس اصطدكشاس١ٜ ملدػ ات ايذساط١ بايٓظب١ يًذضا٥ش ْدا٥ر: 14املًشل 

EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 

بايٓظب١ يًُػشب ايذساط١ْدا٥ر الدباس اصطدكشاس١ٜ ملدػ ات :15املًشل 

 

                       

EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 

يًذضا٥شٓظب١ ملدػ ات ايذساط١ بايايدهاٌَ املؼ ى ْدا٥ر الدباس  :16 املًشل

إس ا١ٝ٥ 

 ا ثش

ايك١ُٝ 

 %2ا شد١ 

ق١ُٝ 

 اصسدُاٍ

ايك١ُٝ إس ا١ٝ٥  

 ايعت٢ُ

ايك١ُٝ 

 %2ا شد١ 

ق١ُٝ 

 H0 H1 H0 H1 اصسدُاٍ

r=0 r=1 06.46 10.60 1.1660 r=0 r≥1 00.25 02.50 1.0033 

r=1 r=2 04.00 04.00 1.0660 r≤1 r≥2 02.24 06.05 1.0310 

r=2 r=3 0.30 00.20 1.6532 r≤2 r≥3 0.30 00.20 1.6532 

 EVIEWS 7 خمشداتامل ذس: 

 
 
 

 
 ايطشم اصٍٚ املظد٣ٛ

 َظد٣ٛ ايذصي١ َظد٣ٛ ايذصي١

LOGPIB 

0% 2% 01% 0% 2% 01% 

-4.20 -3.52 -3.19 -4.21 -3.52 -3.19 

t-statistic= -3.39 t-statistic= -7.61 

LOGXHC 
-4.21 -3.52 -3.19 -4.22 -3.53 -3.20 

t-statistic= -2.99 t-statistic= -4.65 

LOGINV 
-4.22 -3.53 -3.20 -4.21 -3.52 -3.19 

t-statistic= -3.26 t-statistic= -3.93 

 
 ايطشم اصٍٚ املظد٣ٛ

 َظد٣ٛ ايذصي١ َظد٣ٛ ايذصي١

LOGPIB 

0% 2% 01% 0% 2% 11% 

-4.20 -3.52 -3.19 -4.21 -3.52 -3.19 

t-statistic= -2.64 t-statistic= -4.78 

LOGXHC 
-4.20 -3.52 -3.19 -4.21 -3.52 -3.19 

t-statistic= -3.20 t-statistic= -5.38 

LOGINV 

-4.21 -3.52 -3.19 -4.21 -3.52 -3.19 

t-statistic= -3.08 t-statistic= -4.16 
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املؼ ى ملدػ ات ايذساط١ بايٓظب١ يًُػشب ايدهاٌَْدا٥ر الدباس 17املًشل

إس ا١ٝ٥ 

 ا ثش

ايك١ُٝ 

 %2ا شد١ 

ق١ُٝ 

 اصسدُاٍ

إس ا١ٝ٥  

ايك١ُٝ 

 ايعت٢ُ

ايك١ُٝ 

 %2ا شد١ 

ق١ُٝ 

 H0 H1 H0 H1 اصسدُاٍ

r=0 r=1 03.13 02.06 1.1110 r=0 r≥1 04.12 00.06 1.0011 

r=1 r=2 06.10 01.03 1.1403 r≤1 r≥2 00.50 02.56 1.0631 

r=2 r=3 4.05 6.03 1.0036 r≤2 r≥3 4.05 6.03 1.0036 

EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 

 ًُػشبْدا٥ر الدباس منٛرز ت شٝح اخليأ ملدػ ات ايذساط١ بايٓظب١ ي:18املًشل 
 Vector Error Correction Estimates  
 Sample (adjusted): 1973 2010  
    
Cointegrating Eq:  CointEq1   
    

LOGPIBC(-1) 1.000000   
    

LOGINV(-1) -0.296285   
 (0.09550)   
 [-3.10245]   
    

LOGX(-1) -0.102493   
 (0.19813)   
 [-0.51731]   

  
C -6.178338   

    
Error Correction: D(LOGPIBC) D(LOGINV) D(LOGX) 
    

CointEq1 -0.882330 -0.790917 -0.893258 
 (0.18741) (0.27321) (0.24613) 
 [-4.70811] [-2.89490] [-3.62921] 
    

D(LOGPIBC(-1)) 0.500644 0.109345 1.249098 
 (0.23529) (0.34302) (0.30902) 
 [ 2.12777] [ 0.31877] [ 4.04215] 
    

D(LOGPIBC(-2)) 0.740980 0.253590 0.935140 
 (0.26710) (0.38940) (0.35080) 
 [ 2.77412] [ 0.65124] [ 2.66572] 
    

D(LOGINV(-1)) -0.032930 0.003774 -0.532145 
 (0.14081) (0.20529) (0.18494) 
 [-0.23386] [ 0.01838] [-2.87743] 
    

D(LOGINV(-2)) -0.296192 0.063255 -0.438451 
 (0.15436) (0.22504) (0.20273) 
 [-1.91882] [ 0.28109] [-2.16273] 
    

D(LOGX(-1)) -0.069078 0.407708 -0.396442 
 (0.15393) (0.22440) (0.20216) 
 [-0.44876] [ 1.81684] [-1.96101] 
    

D(LOGX(-2)) -0.197574 0.453604 -0.211359 
 (0.16640) (0.24258) (0.21854) 
 [-1.18737] [ 1.86990] [-0.96715] 
    

C 0.015414 -0.010200 0.030894 
 (0.00953) (0.01389) (0.01252) 
 [ 1.61755] [-0.73423] [ 2.46850] 

    
 R-squared  0.498359  0.502286  0.461804 
 Adj. R-squared  0.381310  0.386153  0.336225 
 Sum sq. resids  0.039557  0.084071  0.068231 
 S.E. equation  0.036312  0.052937  0.047690 
 F-statistic  4.257681  4.325085  3.677394 
 Log likelihood  76.56480  62.24026  66.20671 
 Akaike AIC -3.608674 -2.854751 -3.063511 
 Schwarz SC -3.263919 -2.509996 -2.718756 
 Mean dependent  0.032967  0.042253  0.039536 
 S.D. dependent  0.046165  0.067567  0.058536 
    
 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.92E-09  
 Determinant resid covariance  1.93E-09  
 Log likelihood  219.4957  
 Akaike information criterion -10.07872  
 Schwarz criterion -8.872078  

 EVIEWS 7خمشدات امل ذس: 
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