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 )2001   – 1994(   أهم المؤشرات االقتصادية الجزائرية  بين :) 01( الملحق 

BUDGET DE L'ETAT. 

( EN MILLIARDS DE DA ). 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Recettes budgétaires 477.2 611.7 824.0 933.6 784.3 972.8
Recettes fiscales 176.2 242.0 286.9 312.9 338.5 338.9
Recettes ordinaires  10.6 10.7 14.0 17.9 15.7 14.6
Fiscalité pétrolière  222.2 336.1 496.2 570.8 378.7 560.1
Recettes exceptionnelles 68.2 22.9 26.8 32.1 51.4 55.2
Fonds de concours, dons et legs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
Dépenses budgétaires 566.3 759.6 888.3 940.9 970.7 1078.8
Dépenses de fonctionnement 330.4 473.7 590.5 665.2 725.0 824.4
Dépenses d'équipement  235.9 285.9 297.8 275.7 245.7 254.4
Solde budgétaire  -89.1 -147.9 -64.3 -7.3 -186.4 -106.0
Solde budgét. hors dette pub. -89.1 -147.9 -64.3 27.8 -101.3 9.9
Solde budgét. hors FA et dette 
publique 

33.4 0.6 60.1 105.8 -101.3 9.9

FA= Fonds d'assainissement des entreprises publiques. 

  2000 2001 2002 2003 
Recettes budgétaires 1138.9 1395.8  1570.3 1518.2 
Recettes fiscales 3632.4 405.3 478.2  524.5 
Recettes ordinaires  16.5 15.1 66.0  22.2 
Fiscalité pétrolière  720 840.6 916.4  836.1 
Autres recettes  80 223.0 102.8  135.4 
Dépenses budgétaires 1160.4 1519.3 1540.9  1786.8 
Dépenses de fonctionnement 841.4 1056.8 1038.6  1173.8 
Dépenses d'équipement  318.9 462.5 502.3  612.9 
Solde budgétaire  -21.4 -123.5 29.4  -268.6 
Solde budgét. hors dette pub. -21.4 -123.5 29.4  -268.6 
Solde budgét. hors FA et dette 
publique 

-21.4 -123.5 29.4  -268.6 

 

 

 



  

BALANCE DES PAIEMENTS. 

( EN MILLIARDS DE US.$ ). 

  1994 1995 1996 1997 1998
Exportation de biens et snf 9.59 10.94 13.96 14.81 10.90
Hydrocarbures 8.61 9.73 12.64 13.25 9.75
Autres marchandises  0.29 0.53 0.57 0.50 0.37
Services 0.69 0.68 0.75 1.07 0.78
Importation de biens et snf 11.09 12.39 11.24 10.28 10.94
Biens  9.16 10.20 9.09 8.13 8.63
Services 1.93 2.19 2.15 2.15 2.31
Solde compte courant  -1.82 -2.52 0.93 3.01 -0.92
Solde compte capital  1.94 1.15 0.50 0.36 -0.25
Réserves brutes 2.64 2.11 4.23 8.05 6.84
Ratio du service de la dette ext.( % ) 48.70 42.69 31.48 33.15 47.80
 

SITUATION MONETAIRE. 

( EN MILLIARDS DE DA ). 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Crédits à l'économie 305.8 565.6 776.8 741.3 906.2 1150.7
Crédits à l'Etat 468.5 401.6 280.5 423.7 723.2 847.9
Circulation fiduciaire  223.0 249.8 290.9 337.6 435.9 440.0
Dépôts à vue 252.8 269.3 298.2 333.9 422.9 465.2
Dépôts à terme 247.7 280.5 326.0 409.9 766.1 884.2
Masse monétaire M2 723.5 799.6 915.1 1081.5 1592.5 1789.4
Ratio de liquidité ( % ) 49.1 40.7 36.7 39.8 46.0  46.0

  

  2000 2001 2002 2003 
Crédits à l'économie 993.7 1078.4  1266.8 1378.9 
Crédits à l'Etat 677.4 569.7  578.7 420.8 
Circulation fiduciaire  484.5 577.2 664.7 781.3 
Dépôts à vue 563.7 661.3 751.6 849.7 
Dépôts à terme 974.3 1235.0 1485.2 1723.9 
Masse monétaire M2 2022.4 2473.5 2901.5 3354.9 
Ratio de liquidité ( % ) 49.3 58.4 65.1 65.2 



  

TAUX DE CHANGE. 

( DA/US.$ )  

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Taux de change 
moyen 

35.09 47.68 54.77 57.73 58.74 66.64

Taux de change fin 
de période 

42.89 52.18 56.19 58.41 60.35 69.32

 

  2000 2001 2002 2003 

Taux de change moyen 75.29 77.26  79.69 77.37 

Taux de change fin de 
période 

75.34 77.82  79.72 72.61 

  

VARIATION DES PRIX A LA CONSOMMATION. 

( EN % ) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Inflation (moyenne 
annuelle) 

29.05 29.78 18.69 5.73 4.95 2.64

Inflation (glissement 
sur 12 mois) 

38.48 21.83 15.08 6.05 3.94 1.21

  

 2000 2001 2002 2003 

Inflation (moyenne annuelle) 0.34 4.23 1.42 2.59 

Inflation (glissement sur 12 
mois) 

0.12 7.56 -1.55 3.96 



  

TAUX D'INTERETS. 

( EN % PAR AN ). 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Réescompte (fin de 
période) 

15.00 14.00 13.00 11.00 9.50 8.50

Réescompte (moyen) 14.13 14.58 13.67 12.21 9.63 9.17

Base bancaire (fin de 
période)    (*) 

18.50 17.00 15.00 13.00 8.50 8.50

Base bancaire 
(moyen)    (*) 

17.63 18.00 16.33 14.00 9.25 8.50

 

  2000 2001 2002 2003 

Réescompte (fin de période) 6.00 6.00  5.50 4.50 

Réescompte (moyen) 7.13 6.00 5.50 4.92 

Base bancaire (fin de période)   
(*) 

8.50 8.00 6.50 6.50 

Base bancaire (moyen)  (*) 8.50 8.00 6.63 6.50 

 ( * )  Taux débiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LA DETTE EXTERIEURE 

(  EN MILLIONS DE US.$   ) 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
- Dette 
à MLT 25.886 25.024 28.850 31.317 33.230 31.060 30.262 28.140 25.088 22.311

- Dette 
à CT 792 700 636 256 421 162 212 175 173 260

- Total 26.678 25.724 29.486 31.573 33.641 31.222 30.474 28.315 25.261 22.571

  

 2002 2003 
- Dette à 

MLT 22.540 23.203 

- Dette à 
CT  102 150 

- Total  22.642 23.353 
 

SECTEUR REEL. 

 UNITES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Le PIB Mrds DA 1.165,0 1.487,4 2004,9 2.570,0 2.780,2 2.830,4 

Le PIB Mrds US.$ 49,9 42,4 42,0 46,9 48,2 48,2

Croissance du PIB % -2,1 -0,7 3,9 4,3 1,1 5,1 

PIB par habitant US.$ 1.856 1.542 1.498 1.643 1.658 1.633 
 
 

  UNITES 1999 2000 2001 2002 2003 

Le PIB Mrds DA 3.248,2 4.098,8 4.235,6 4.455,4  5.149,4

Le PIB Mrds US.$ 48,7 54,4 54,8 55,9  66,6

Croissance du PIB % 3,2 2,4 2,1 4,1  6,8

PIB par habitant US.$ 1.627 1.790 1.775 1.783  2.093
 

 المصدر :  موقع وزارة المالية ( على اإلنترنت ) .

 

 



  

GRANGERالملحق (03 ): بقية نتائج اختبار 
 

: دخار  اختبار العالقة بين معدل الفائدة واال-1  
 

  Null Hypothesis:                        Obs    F-Statistic Probability 
    
  IN does not Granger Cause S          30  0.64333   0.53559  
  S does not Granger Cause IN           0.65371   0.53038  

: اختبار العالقة بين  الدخل المتاح  واالدخار -2  
 

  Null Hypothesis:                  Obs F-Statistic Probability 
    
  YD does not Granger Cause S   30  24.2508   3.5 E-06 
  S does not Granger Cause YD           18.0806   2.7 E-05 

) :الكتلة النقدية (  اختبار العالقة بين الدخل الوطني وعرض النقود -3  
 

  Null Hypothesis:                      Obs F-Statistic Probability 
    
  Y does not Granger Cause MS  30  1.69721   0.20363  
  MS does not Granger Cause Y           5.73526   0.00891  

) :الكتلة النقدية (  اختبار العالقة بين معدل الفائدة وعرض النقود -4  
    
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
  IN does not Granger Cause MS 30  2.67223   0.08877  
  MS does not Granger Cause IN   1.65102   0.21209  

: اختبار العالقة بين معدل التضخم والكتلة النقدية  -5  
 

  Null Hypothesis:                   Obs F-Statistic Probability 
    
   R does not Granger Cause MS              30   2142.04   0.01528  
  MS does not Granger Cause  R   16.9236   0.16940  
 

: اختبار العالقة بين معدل سعر الصرف والكتلة النقدية  -6  
 

  Null Hypothesis:                             Obs F-Statistic Probability 
    
  E does not Granger Cause MS      30   154.906   0.05672  
  MS does not Granger Cause E   0.35455   0.76492  
 

  (TSP.EVIEWS.باستعمال برنامج ) المصدر :   من إعداد  الباحث  



   
    مقدمــة                          

 
  

 أ  

 مقدمة عامــــة 

  

من جهة  اجلماعات اإلنسانية يتعلق باإلنسان والطبيعة من جهة وبني اإلنسان و ،علم اجتماعي علم االقتصاد   
فكل ظاهرة   ، وبالتايل فهو علم يصعب قياس ظواهره بدقة نظرا لتشابكها وترابطها وتغريها مع بعضها البعضأخرى 

 وهو ما جعل اختالف آراء املدارس االقتصادية حول تفسريها عرب ؛وقت قد تكون سبب وقد تكون نتيجة يف نفس ال
  :الزمن 

 وطرحو ا أفكارهم يف خمتلف A.smith   و D.ricardo :  أمثال  يون  جاء الكالسيكفعلى املستوى الكلي  
  .ورأوا بأنه جيب ترك االقتصاد يسري نفسه بنفسه  وفقا مليكانيزمات السوق القضايا االقتصادية 

 يف مطلع األربعينيات بأفكاره اجلديدة J.M.keyens  جاء  ) 1933 – 1929( ث األزمة االقتصادية توملا حد     
  .وبداية اخلمسينات ورأى ضرورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية  قصد دفع الطلب الكلي 

قدي اخلمسينات والستينات     رأوا خالل عM.friedman و  k.brummer:  يف حني أن النقديني أمثال      
وعلى احلكومة أن يكون لديها   ،استحسان عدم تدخل الدولة الن االقتصاد اخلاص يف األساس يتصف باالستقرار

 – اإلنفاق احلكومي –معدالت زيادة عرض النقود : سياسات حنو عدد حمدود من متغريات االقتصاد الكلي مثل 
  . وعجز امليزانية –الضرائب 
  ليعودوا اىل فكرة ضرورة التدخل .J.tobin  وF.modigliani: أمثال ) نيوكيرتيني ( رتيون احملدثون  وجاء الكي

 فقد S.fisher: أمثال ) نيوكالسيك (   أما الكالسيك اجلدد  ؛  هو مشكل البطالة  ماحلكومي واهم ما شغله
  ياته  بناءا على نظرية التوقعات الرشيدة جاءوا يف مطلع عقد السبعينات وأعادوا طرح فكرة توازن السوق وفقا آلل

:  يف مطلع الثمانينات  أمثال )  بأصحاب نظرية أو مقاربة العقود  ىأو ما يسم( زيون اجلدد نـ      وأخريا جاء الكي
J.yellen و D.romer أنومن مت وجب تدخل الدولة   ، لريوا بأن االقتصاد يكون يف بعض األحيان غري مستقر 

  .ة لذلك دعت الضرور
ة شتراكياالكل هذه املدارس كانت ذات إيديولوجية رأمسالية مبا هلا من خصوصيات، وال ننسى املدرسة   

 املتغريات االقتصادية  ة بني  التأثري املتبادللدراسة استخدمت اساليبا كمية  كان هلا أفكارها كذلك وومفكروها  حيث
  .مسات الفكر االشتراكي ابرز  تعترب من يف  عمليات  التخطيط  اليت كانتبعضها مع بعض  
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وال نستغرب أن نسمع يف املستقبل عن مدارس ونظريات اقتصادية جديدة تأيت لتتماشى والتغريات االقتصادية        

  . وهنا تربز مرونة االقتصاد وتكيفه مع  األحداث ؛احلاصلة يف  العامل أو يعاد إحياء أفكار املدارس القدمية 
 ملا يتمتع به من مميزات فقد سعى االقتصاديون إىل حماولة تكميم ظواهره وصياغتها يف مناذج رياضية ونظرا  

أو االقتصاد ( القيـاس االقتصادي : تربز األسباب والنتائـج وظهرت فـروع من االقتصاد تم ذا اـال مثل 
لبحث عن عالقات تربط بني الظواهر االقتصادية واالقتصاد الكمي وغريها حتاول ا  واالقتصاد التطبيقي) القياسي 

   .دول  العامل مبينة السبب والنتيجة حىت يسهل علينا معاجلة أي ظاهرة تعصف بإقتصاد ات
االستقالل جا كان اشتراكيا خاصا ا ينفرد عن األنظمة االشتراكية سواء يف الدول بعد اجلزائر اتبعت   

  هذا النهجامتازحيث سب خصوصيات اتمع اجلزائري وظروفه وموقعه اجلغرايف النامية أو بلدان أوروبا الشرقية ح

  : بأنه"123ص    ،اقتصاد املؤسسة" حسب ناصر دادي عدون يف كتابه  
 .يرفض الصراع بني الطبقات... نظام اشتراكي  

 .يتميز بواقعيته، فهو ممارسة قبل أن يكون نظرية 

 .دالة االجتماعية املطلقةنظام اشتراكي وطين وعاطفي، مطابق للع 

مع سقوط القطب االشتراكي وانتفاء الدواعي اليت طبق من أجلها يف اجلزائر ومع أزمة املديونية اليت أثقلت كاهل      
 الشيء الذي جعلها تستدين من صندوق النقد الدويل وكذا البنك العاملي وقد أمليا عليها شروطهم املتمثلة ، اجلزائر

 مما يعين أن  اهليكلة ألجل إصالح إختالالت ميزان املدفوعات حتت إشراف الدول الرأمسالية املتقدمةيف برامج إعادة 
 .إتباع سياساته جيعل من اجلزائر دولة رأمسالية يف املستقبل

ف ومع سعي اجلزائر إىل الدخول للمنظمة العاملية للتجارة وما ينجر عنه من تغيري يف املنظومة القانونية حىت تتكي  
إضافة إىل تأهيل املؤسسات الوطنية وإنعاشها وترقية ) خاصة يف القوانني اجلمركية ( مع االنفتاح وحترير التجارة 
خاصة وأن اقتصادها ال زال متدهورا نعرف أين هي  متجهة من كل هذا  أن ريد ن ؛ الصادرات خارج احملروقات

  :دويل من وهي ال زالت تعاين من اآلثار السلبية لصندوق النقد ال
 .اخنفاض اإلنتاج يف القطاع الصناعي .1

 .تدهور مالية املؤسسات الوطنية .2
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  .حل املؤسسات العمومية وخوصصتها .3

 .تسريح العمال وزيادة الفقر  .4

  :إضافة إىل سنوات التسعينيات وما اجنر عنها من مشاكل اإلرهاب والتخريب والعنف اليت أدت إىل 
  .اخلاصة وتسريح عماهلا حرق العديد من املؤسسات العمومية و -
 .قتل املواطنني والكفاءات الوطنية وإجبار الكثري منهم على اهلجرة  -

 املستقبل للجزائر  ء ماذا خيىبف أما اليوم فقد بدأت بعض بوادر االستقرار تلوح يف األفق ومع ذلك فنحن ال نعر   
تغريات مبعض ماهو مستقبل  "وهو  – حناول اإلجابة عليه - نضعه  كإشكالية عامة  تساؤال لذلك نطرح 

 " ؟ الراهنةيف ظل التغريات الداخلية واخلارجية وانعكاسها على الفرد اجلزائري االقتصاد الكلي اجلزائري 
  : إشكاليات فرعية  هي ) 03(ونقسم هذه اإلشكالية  العامة  إىل  ثالث 

  يف سوق السلع ( املختلفة ة االقتصاديكيف ميكن بناء منوذج كلي بناءا على خمتلف النظريات  -1
  ؟ )واخلدمات       

   ؟  هذا النموذج على االقتصاد  الكلي اجلزائري  والتنبؤ مبتغرياته وتفسريهاإسقاط ميكن هل -2
   ،مدى استجابته له ما هو تأثري االنعكاسات االقتصادية السلبية على نفسية الفرد اجلزائري وما-3
  ؟   من تبعاا البدائل املقترحة للحدوماهي  
  
  :فرضيات البحث  

   : حىت نعاجل هذا املوضوع بشكل جيد سنعتمد على الفرضيات التالية
 مع كل النماذج االقتصادية املتعارف عليها بكل دواله  اعتبار االقتصاد الكلي اجلزائري متكيف .1

 .ومعادالته التوازنية

 املستخلصة من املدارس الرأمسالية تصلح لتفسري متغريات االقتصاد والقوانني النظريات أناعتبار  .2
سار عليه منذ االستقالل وحىت اية الثمانينات كان  النهج الذي  انالكلي اجلزائري على الرغم من

  .اشتراكيا 
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ج  بعد تقدير النموذاخلارجية تغرياتات املتنبؤاملستنتجة من  الداخلية تغرياتات املتنبؤ أناعتبار  .3
   . السالسل الزمنية طرق نااستخدام لو إجيادهاالكلي  هي نفسها اليت ميكن 

 
  :أسباب اختيار البحث

 .قلة الدراسات الكمية يف جماالت االقتصاد الكلي واجلزئي .1

التعرف  املتغريات الصماء ، املعادالت اآلنية،: التطرق إىل مفاهيم جديدة قليلة االستعمال مثل  .2
 .ملكتبة العربية ابغرض إثراءاخل ...

الربط بني الفروع االقتصادية مع بعضها فاالقتصاد الكلي ال ميكن أن يستغين عن االقتصاد القياسي  .3
 واالقتصاد النقدي ال يستغين عن االقتصاد الكلي يف طرح السياسات  يف تقدير معامل املعادالت،

  .القتصادوهي كلها ختدم علم ا... وهكذا ) املالية والنقدية ( االقتصادية 
  

       : أهداف البحث 

   :  دف من خالل هذه الدراسة إىل 
  .  حماولة استخالص منوذج كلي نظري بناءا على أراء وأفكار مهندسي الفكر االقتصادي- 
  . تطبيق هذا النموذج على متغريات  االقتصاد الكلي اجلزائري بأسلوب علمي  إمكانية - 
  .التقنيات والطرق اإلحصائية العلمية بج الكلي اجلزائري   التنبؤ مبختلف متغريات النموذ- 
 االجتماعية واالنتربولوجية لتحليل طبيعة اتمع اجلزائري وصفاته  لتفادي   ،  إدراج الدراسات النفسية- 

  . سليب منها  واالستفادة مما هو إجيايب منها يف خدمة  االقتصاد الوطين وما ه
  

                                                   :    أمهية البحث

 غاية إىل 1970سنة  تدخل أمهية البحث يف كونه يعطينا إطاللة شاملة على حالة االقتصاد اجلزائري منذ       
 مستقبله يف ظل الظروف الراهنة واملستقبلية اليت تنتظره لرسم اإلستراتيجيات والسياسات معرفةحماولة  مث 2001

  . حتول دون تدهوره وحماولة حتسينهالالزمة اليت
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  :ة املستخدم واألدواتاملنهج

 دراسة حالةوفق أسلوب باملنهج التحليلي  املمتزج   املنهج الوصفي ملعاجلة هذا البحث بشكل جيد سأتبع  
  :للخطوات التالية األنسب هنا وذلك تبعا ألنه

 .ي يف سوق السلع واخلدمات لتشكيل كل معادالت النموذج الك .1

 .كييف متغريات املعادالت مع حسابات احملاسبة الوطنية ت .2

  التقدير،  التعرف،) : املعادالت اآلنية ( تطبيق خطوات النماذج القياسية متعددة املعادالت  .3
 -MATLAB-   TSP.EVIEWS : التنبؤ باستعمال عدة برامج معلوماتية مثل واالختيار 
SPSS ... اخل 

 .غريات من خالل مالحظاا التارخيية وتوقعاا املستقبليةحتليل وتفسري كل منحنيات املت .4

  .اقتراح السياسات واإلستراتيجيات الالزمة الواجب األخذ ا .5
 

  :خطة البحث 

يهتم الفصل األول   ،فصول) 04(أربعة حىت يتم التطرق إىل هذا البحث بشكل مفصل فقد قسمته إىل   
  عالقتها باحملاسبة الوطنية مع توضيح لكلي قتصاد الال  ودوال معادالتجياد  واستنباطبإ

يف حني يربز الفصل الثاين النماذج القياسية متعددة املعادالت مع التركيز على مناذج املعادالت اآلنية وطرق   
  .تقدير معاملها مث حماولة بناء منوذج من املعادالت اآلنية لالقتصاد الكلي

  . االقتصاد الكلي اجلزائري وإظهار نتائجها وحتليلهامتغرياتلى  تطبيق هذا النموذج عثالثويتناول الفصل ال  
 فيهتم بالتنبؤ باملتغريات اخلارجية على اعتبار أا خارجية  بطرق السالسل الزمنية مث حماولة الرابع أما الفصل   

جيات وخطط مستقبلية بناءا التنبؤ من خالهلا ببقية املتغريات الداخلية مع حتليل وتفسري النتائج وحماولة اقتراح إستراتي
  .على هذه التنبؤات 

  .مع قائمة من املراجع واملالحق  التوصيات واألفاق  ؛النتائج   من تضم جمموعة لينتهي املوضوع خبامتة  
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  :حــــــدود الدراسة 

 خاصة الرأمسالية – اشهر النظريات االقتصادية راءآ         تكمن األبعاد النظرية هلذه الدراسة يف أا حتاول حصر 
لبناء منوذج ) نظرية مقاربة العقود (  على املستوى الكلي ابتداء من الكالسيكيني واىل غاية الكيرتيني اجلدد –منها 

ومن الناحية التطبيقية حماولة إسقاط هذا النموذج على االقتصاد الكلي  ؛موحد للتوازن يف سوق السلع واخلدمات 
 من(  سنوات  خبمس   واليت  حددا ا مث استشراف ما بعده 2001 إىل  غاية  1970ن اجلزائري مبعطياته املتاحة م

   ).2006 إىل 2002
  

  :مرجعية الدراسة 

العزيز  لنب عبد) رسالة ماجستري(   تعترب الدراسة كتتمة لدراسات سابقة أمكنين اإلطالع عليها مثل مذكرة     

 إضافة إىل  ،النقود  يف اجلزائر والبحث عن أهم العوامل اليت تؤثر فيه حاولت إجراء دراسة قياسية للطلب على فطيمة
  .غري خطي  مث حماكاته دراسة أخرى حاولت بناء منوذج نظري ملعادالت آنية 

 بعض الكتب اليت اعتربها قيمة يف هذا وجود على إجراء هذه الدراسة هو  وجتدر اإلشارة إىل أن أهم ما حفزين 
  : اال على غرار 

  1998 ، مصر ، لعبد القادر حممد عبد القادر عطية– بني النظرية والتطبيق –االقتصاد القياسي * 
  Econométrie ,    Bendib Rachid ,  OPU ,  Alger,   2001           *   

eme edit,   France ,   2003    Econométrie,  Bourbonnie Regis,   5 *     
  :صعوبات البحث 

  .واضيعثل هذا النوع من امل املراجع والبحوث املعاجلة ملقلة  -   
الس الوطين   إحصائيات ليست هي وزارة املاليةفإحصائيات (  اختالف اإلحصائيات من مصدر إىل أخر -   

  ) .اخل...   الديوان الوطين لإلحصائيات   إحصائيات وليست هي االقتصادي واالجتماعي 
   الربامج اإلحصائية املتاحة وعدم التمكن من احلصول على هذا النوع من املواضيع على  عدم التحكم اجليد يف -   

 .منها نبية جلسرية األحباث خاصة االنظرا مواقع اإلنترنت     
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Ι -1- ترابط وتشابك الظواهر االقتصادية وعالقتها باحملاسبة الوطنية :  

  

 بينها سواء بصفة  فيمااملتبادل  بترابطها والتأثري)اجلزئي أو(متتاز الظواهر االقتصادية على املستوى الكلي 
 ىأو ما يسم(ادية ت به السياسات االقتصاء ولعل من أحسن األمثلة على هدا التشابك ماجةمباشرة أو غري مباشر
  : اهلادفة إىل حتقيق االستقرار واليت تتلخص فيما يلي )بسياسات الطلب

وتتمثل يف التأثري على اإلنفاق احلكومي أو على الضرائب بغرض التأثري على الطلب   :السياسة املالية - 1
- املدارس-املستشفيات:ثلفزيادة اإلنفاق احلكومي يف شكل سلع وخدمات مشتراة لبناء مرافق عمومية م ،الكلي
أو إعانات الزراعة تؤدي إىل زيادة اإلنتاج أو )....البطالني-العجزة- للمتقاعدين(أو تعويضات ومنح ؛اخل....الطرق

  :االسترياد وزيادة اإلنتاج تؤدي إىل زيادة االستثمار والعمالة ومن مت إىل زيادة األجور واالستهالك من جديد
  

  
  من إعداد الباحث:املصدر  

وأما ختفيض الضرائب فيؤدي إىل زيادة الطلب واالستهالك للعائالت وزيادة اإلنتاج واالستثمار للمؤسسات        
  ...ومن مت زيادة األجور والعمالة  وبالتايل زيادة الطلب واالستهالك وهكذا

  .األدوات التلقائية واألدوات املقصودة  : ألدوات هي     وللسياسة املالية أدواا حيث منيز بني نوعني من ا
 فاألدوات التلقائية يتم استخدامها دون احلاجة إىل التدخل املباشر من جانب احلكومة ويلزم ذلك ضرورة متابعة 

 إعادة أوالضرائب )  خفضأو(األوضاع االقتصادية مث اختاذ اإلجراءات اليت حتقق هدف معني ما عن طريق زيادة 
  .كلتها او إعادة النظر يف هيكل اإلنفاق احلكومي هي

 زيادة اإلنتاج  او االستيراد زيادة الطلب واالستهالك اإلنفاق الحكومي

  زيادة االستثمار والعمالة
 واألجور

  خمطط دورة السياسة املالية ) :01(الشكل
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    :   )1( األدوات التلقائية وتضم 
خل وتنخفض مع اخنفاضه وبالتايل فهي دوهي الضرائب اليت تزيد مع زيادة ال : نظام الضرائب التصاعدية •

 حتفيزه حسب أوتتراجع يف حاالت الركود وتتزايد يف حاالت الرواج مما يساعد على ضبط مستوى الطلب الكلي 
  . اليت متر ا البالد فالضر و

 القطاع العائلي يف شكل إعانات ومساعدات إىل تتمثل يف حتويالت من احلكومة    : املدفوعات التحويلية •
 .ة توزيع الدخل بني أفراد اتمعويتم هنا مساعدة الفئات األكثر احتياجا مما يساعد على إعاد

هي تتطلب تدخل مباشر من قبل احلكومة عن طريق دخوهلا يف نشاطات معينة دف إىل  ف  : األدوات املقصودة  أما 
 التوظيف والنمو وبشكل عام تندرج األدوات املقصودة ،الوصول إىل أهداف السياسة االقتصادية يف جماالت األسعار 

  :  يف
 بناء أوإنارة  الطرق  : مثل  وهي عبارة عن مشروعات دف إىل تفعيل خدمة عامة  :  برامج األشغال العامة  - أ

مدارس او تنمية القرى وحتتاج هذه املشاريع إىل توظيف املزيد من العمالة وبالتايل خلق فرص عمل مما يؤدي إىل 
 معاجلة الركود وتفعيل مستوى الطلب الكلي يف االقتصاد 

اد حل مؤقت ملشكلة البطالة وهي عبارة عن وظائف مؤقتة توفرها احلكومة إلجي :  مشروعات التوظيف العامة- ب 
 يتمكن االقتصاد من توفري فرص عمل دائمة أن إىلمشاريع تشغيل الشباب والشبكة االجتماعية يف اجلزائر  : مثل 

 .للعاطلني عن العمل 

  كانت هناك حالةإذاوتستخدم هذه األداة مبا يتوافق واحلالة االقتصادية السائدة فمثال  : تغري معدالت الضرائب  -ج
  كساد فان احلكومة تعمل على ختفيض الضرائب إلنعاش االقتصاد وهي وسيلة ناجعة نسبيا 

   : السياسة النقدية- 2
تدعو إىل التأثري على عرض النقود بغرض التحكم يف الطلب الكلي فادا كانت السياسة النقدية توسعية جلأت        

فائدة ومع اخنفاضه يزيد االستثمار ومع زيادة هدا األخري احلكومة لزيادة عرض النقود مما يؤدي إىل ختفيض سعر ال
  : يزيد الطلب الكلي باعتبار أن االستثمار أحد مكوناته

  

                                                 
   192– 191 ص ص   ،   )  2000دار صفاء للطباعة     : األردن  (  مبادئ االقتصاد الكلي  ، عبد الناصر العبادي واخرون -  (1)
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  الباحثإعداد من :املصدر 

  . حيدث العكس إذا كانت السياسة النقدية انكماشية  :مالحظة 
  
   : تفاعل السياسة املالية  و النقدية-3

عندما تتبع احلكومة سياسة مالية توسعية بزيادة اإلنفاق احلكومي يؤدي ذلك إىل زيادة عجز امليزانية مما جيعلها       
 تقترض من اجلمهور عن طريق إصدار السندات وأذون اخلزينة وبالتايل تتفادى إصدار نقود جديدة تؤدي إىل التضخم 

يادة الدخل الوطين وزيادته تؤدي إىل زيادة الطلب على النقود لغرض كما أن زيادة اإلنفاق احلكومي تؤدي إىل ز
   )1(املعامالت  وإذا بقي عرض النقود ثابتا فانه سريفع من سعر الفائدة وبالتايل يؤدي ذلك إىل تقليص االستثمار 

  

          
   من إعداد الباحث:املصدر 

ت الطلب فهناك سياسات العرض اليت حاولت إحياء املفاهيم القدمية اليت راجت يف القرن إضافة إىل سياسا        
  ومتثلت يف أفكار ، بقانون املنافذ  ى يف ما يسم"حون باتيست ساي " واليت نادى ا االقتصادي الفرنسي ، م 19

 وهي ترى أن ختفيض الضرائب لن  واليت تعترب التضخم املشكلة رقم واحد-النقدية–املدرسة الكالسيكية احلديثة 

                                                 
 264 ص ، ) 1985ديوان المطبوعات الجامعية ، :  ، الجزائر 1ط (االقتصاد الكلي ،  عمر صخري -)1(

 خفض سعر الفائدة زيادة عرض النقود

 اإلنتاج زيادة

 زيادة االستثمار

  تأثيرات اخرى  حتى العودة  ادة الطلب الكليزي
 الى عرض النقود 

 زيادة الدخل الوطني زيادة اإلنفاق الحكومي

 زيادة سعر الفائدة تقليص االستثمار

 زيادة الطلب بدافع المعامالت

  تأثيرات أخرى  حتى العودة 
 إلى اإلنفاق الحكومي 

  مخطط دورة السياسة النقدية ) : 02(الشكل 

  مخطط دورة تفاعل السياسة المالية والنقدية ) : 03(الشكل 
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يؤدي إىل زيادة عجز امليزانية بل إىل اخنفاض هدا العجز استنادا إىل أن ختفيض الضرائب يؤدي إىل تشجيع اإلنتاج 
   )1(وبالتايل يؤدي دلك إىل زيادة العائدات الضريبية 

 املقترضة منه واليت من بينها اجلزائر ل وجيب اإلشارة هنا إىل أن سياسات صندوق النقد الدويل اليت اجرب الدو      
  : ىعلى تطبيقها تعترب كلها سياسات هلا تبعاا على اقتصاديات الدول وترتكز عل

  ختفيض قيمة العملة احمللية         * 
  القضاء على عجز امليزانية         * 
  )عرض النقود ( احلد من التضخم         * 
 )معادالت ودوال( االقتصاديون اىل تبسيطها وصياغتها يف مناذج رياضية را هلدا التشابك والترابط سعىظن

 غري اا ،النيوكرتية –  النقديةأوالنيوكالسيكية – الكيرتية – الطبيعية –الكالسيكية : حيث ظهرت عدة مدارس مثل
 ،على االدخار الوطين مل تتفق على  منوذج اقتصادي وحيد حيل كل مشاكل االقتصاد الكلي مثل اثر سياسة امليزانية 
كما ان  .... األسعارانعكاس النظام االجتماعي على معدل البطالة ودور السياسة النقدية يف احلفاظ على استقرار 

ومنه يكون من الضروري على .... مدى صالحية  أي منوذج تعتمد أساسا على صالبة الفرضيات اليت يرتكز عليها 
  .و القبول امليداين هلذه الفرضيات باملقارنة مع اهلدف الذي يبحث عنه رجل االقتصاد اختبار مدى صالحية ا

وحىت تتبع دولة ما سياسة من السياسات االقتصادية وجب عليها أن يتواجد هلا نظام معلومايت قومي يزودها 
   )2(  باحملاسبة الوطنيةفمبختلف املعلومات واإلحصاءات الالزمة للتحليل وهو ما يعر

  
  :اسبة الوطنيةموضوع احمل* 

 وجود أعوان اقتصاديني يعتربون كشركاء يف احلياة االقتصادية ومراكز قرار ة ترتكز احملاسبة الوطنية على فكر       
  : أعوان 4فيها وميكن متييز 

 ويتمثلون يف األشخاص واملؤسسات الفردية وهم يقومون باالستهالك واالدخار ويشترون األوراق املالية :العائالت)ا
  .مبقابل )...ارض- عمل-راس املال( ويقومون بعرض عوامل اإلنتاج)... اسهم -سندات(
  

                                                 
 .47 ص ، ) 1995ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،: الجزائر (  ،الخوصصة والتصحيحات الهيكلية ،  ضياء مجيد الموسوي -)1(
 15 ص ،. ) 1997  ،المعهد الوطني للتخطيط واإلحصاء : الجزائر (  ، محاضرات االقتصاد الكلي ، د  محمد بالعي-)2(
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  : وتتمثل يف املؤسسات البنكية واملصرفية وغريها ويتمثل عملها يف:املؤسسات املالية)ب
  الوساطة املالية بني العائالت واملؤسسات اإلنتاجية *
 السندات -االدخار( وسائل متويل يف املديني الطويل واملتوسط إىلحتويل طاقات التمويل املتوفرة على املدى القصري  *

  )اخل...
  تقدمي خدمات لضمان تدوال النقد بكل أشكاله وخلق النقد عن طريق االقتراض *
وتتمثل يف االدارت العمومية من وزارات ومجاعات حملية ومجارك وغريها حيث يقومون خبدمات غري : الدولة)ج

  وهي تأخذ من دلك ضرائب ورسوم مجركية وغريها ...-احلماية-األمن: تبادلية مثل
 وهو عون خيايل يشمل كل املتعاملني غري املقيمني والدين يتعاملون اقتصاديا مع املتعاملني املقيمني :العامل اخلارجي )د

  .وهم بدلك يقومون باالسترياد والتصدير
  :تلف نشاطام مع بعضهم ومع املؤسسة اإلنتاجية كمايلي    هؤالء املتعاملني االقتصاديني الدين ميكن متثيل خم

  
  

  
   من إعداد الباحث:املصدر 

 فان مناذج االقتصاد الكلي حتاول ) اخلدميةأو(نظرا هلذا التعقد يف العالقات بني األعوان واملؤسسة اإلنتاجية        
وألا ختتلف من مدرسة إىل أخرى رياضية بسيطة يسهل حتليلها وحساا جتسيد هده العالقات يف دوال ومعادالت 

سنحاول أن نضع منوذجا كليا ميثل متغريات سوق السلع واخلدمات وسوق النقد وفق حمدداا كما تراها اغلب 

 العائالت

 الدولة

 المؤسسات المالية

 العالم الخارجي

إنفاق   تمويل
  حكومي

  ضرائب

  تصدير

  استيراد

  ادخــــار 

  إقراض

  إقراض

المؤسسة 
 اإلنتاجية

  خمطط للمؤسسة واألعوان االقتصاديني ) :04(كل الش
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  . اليت سنتطرق إليها املدارس 
  

I  -2-نواع املتغريات واملعادالت   أ:  

ع النماذج القياسية متعددة املعادالت وكيفية حلها وطرق تقدير معاملها جيب اإلشارة إىل ع يف سرد أنواوشر القبل       
  :  أن أنواع املتغريات يف هذه النماذج حيث فبعض تعار ي
تؤثر يف بعضها البعض  هي املتغريات اليت تتحدد قيمها داخل النموذج ويفترض فيها بأا : املتغريات الداخلية 

 .اخلارجية ولكنها ال تؤثر فيها وتتأثر باملتغريات 

 I0  ، C0 هي املتغريات اليت تؤثر على املتغريات الداخلية ولكنها ال تتأثر ا ومن أمثلتها : املتغريات اخلارجية 

  .( C = C0 > 0 )يبقى y = 0 مثال  اليت ال تستجيب لتغريات الدخل وال معدل الفائدة عندما ينعدم   

 .ملتغريات املوجودة على الطرف األيسر واليت يراد تغيريها هي ا: املتغريات التابعة 

 .التابعة املتغريات هي املتغريات املوجودة على الطرف األمين واليت تغري  : املغرية املتغريات املستقلة أو 

  .وميكن أن تكون املتغريات التابعة واملستقلة داخلية إذا كانت قيمها تتحدد يف إطار النموذج 
 . هي املتغريات اليت متثل القيم اخلاصة باملتغريات الداخلية يف فترات سابقة :خلية ذات فجوة زمنية متغريات دا 

 الغري قابلة للقياس اليت ة تستخدم كممثل لبعض املتغريات النوعية أو الو صفي : الصماء أو املتغريات الصورية  
 ، وتستخدم املتغريات  )1(اخل ...ي واملهنة تؤثر يف الظواهر االقتصادية كاجلنس واللون واملستوى التعليم

أو كمتغريات تابعة ويف الغالب تستعمل كمتغريات ) مستقلة(الصورية يف مناذج االحندار إما كمتغريات تفسريية 
 .مستقلة 

  :حيث يوجد أكثر من طريقة الستخدامها 
  :نوعي واحد ) مستقل (  حالة متغري مفسر -)أ
  .لى متغري مستقل نوعي واحد دون وجود أي متغريات كمية ميكن أن حيتوي النموذج ع    

   ) 02 وصفة 01صفة (  عالقة بني متغري كمي ومتغري نوعي بصفتني فلو كانت هناك

                                                 
  281 -273 ص  ص ،  .1998  ،مصر  ، يةدار اجلامعال  ، ) بين النظرية والتطبيق (االقتصاد القياسي    ،د عبد القادر عطية   عبد القادر محم–) 1(

.  
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 Yi = a + bDi + µi: تأخذ الصيغة التالية       

 Yi :  املتغري الكمي .   Di :  املتغري الكيفي ويأخذ قيمتني فقط.  
Di 1 =  : 01غري الكيفي ذو صفة إذا كان املت.   

2 = Di :  02إذا كان املتغري الكيفي ذو صفة.   
) yi (   الكمي مومتغريه ) 02 ، صفة 01صفة ( بصفتني نا عينة من املتغريات الكيفية ي تكون لدb و aحيث لتقدير 

  : وينتج عنه معادلتني خطيتني
Di = 1 ⇒ yi = a + b 
Di = 0⇒        yi = a  

  
  
  
  

  .279ص  ،القادر عطية.القادر حممد ع. ع–'بني النظرية والتطبيق –االقتصاد القياسي  ' :املصدر 
  

  : حالة متغريات مفسرة نوعية وكمية -)ب

  .ميكن أن تتواجد متغريات مستقلة نوعية جبانب متغريات مستقلة كمية   
   :وعي واحد بصفتني  متغري كمي ومتغري ن-1-ب

   i   X  متغري كمي أخر:   *  يتحدد بــiy املتغري الكمي نفرض اآلن أن: مثال 
   2و1 بصفتني D iمتغري نوعي   *                                                             

  + i b  Xi +µ Yi = a1 + a2Di    :               الصيغة التالية دإذن معادلة االحندار ستا خ
  :    وينتج عن ذلك حالتني حسب الصفتني 

                                                                                                           Y                    
  

                                               01الصفةالمتغير الكمي للمتغير الكيفي ذو 
  + a b                                                                 02المتغير الكمي للمتغير الكيفي ذو الصفة

                                                 a                                                                           

   متغير آمي مع متغير نوعي بصفتينل مخطط ) : 05( الشكل 
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 Di = 1  01 للصفة   
Di = 0                                            ⇒       yi = a1 + bXi 02للصفة  

  286ص  ، القادر عطية.القادر حممد ع.ع' –بني النظرية والتطبيق–االقتصاد القياسي  ' :املصدر 
  كما أن هناك عدة حاالت أخرى للمتغريات الصماء  لسنا يف حاجة للتطرق إليها 

 عندما نفترض بأن التغري يف الدخل يؤثر على قرارات األفراد االستهالكية :املعادالت السلوكية أو اهليكلية  
  α < 0: عىن أن سلوك االستهالك يعتمد على سلوك الدخل وبالتايل فهذا يعين أن االستهالك هو دالة تابعة للدخل ، مب

/  y β+ α = C   1 و < β < 0 

   ) .Y( واملرافق لسلوك الدخل  ) C( سلوك الذي يسلكه الوتسمى بالدالة السلوكية ألا تبني 
 .خرى  هي املعادالت اليت تعرف متغريات ما باستعمال املتغريات األ:  املعادالت التعريفية 

  ) S( واالدخار  ) C( بأنه جمموع االستهالك  ) Y( يعرف الطلب الكلي : مثال 

  Y = C + S: ومنه          
  .هذه املعادلة تسمى باملعادلة التعريفية أي أا صحيحة بالتعريف 

العرض مع الطلب الكلي توازن  كحالة  وهي حالة التوازن بني القوى املضادة أو املتعارضة :شروط التوازن  
 .الكلي

   
Ι  -3-ج  لالقتصاد الكلي ذ منوحماولة  بناء:  

 عكس على.ي حيدد مستوى الدخل ذالكيرتي على فرضية هامة تفيدنا بان الطلب هو الالكلي ج ذيرتكز النمو       
ني  يف حون باتيست ساي يف قانون املنافذ جين يفترضون ان العرض هو الذي خيلق الطلب على رأي ذالكالسيك ال

 ) : 05( الشكل 
 متغير آمي مع مخطط

   متغير نوعي بصفتين
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سوق السلع واخلدمات وسوق فقط مها  وفق سوقني كليج ذمنو  وميكن متثيل،أن بقية املدارس لكل منها  فرضياا 
   : كمايليدالنقود أو النق

  Ι –3-1- و العامل اخلارجي وهي -الدولة- املؤسسات-العائالت:   ويضم أربع قطاعات:سوق السلع واخلدمات
  :ائف عديدة ظتقوم بو

 Ι –3 -1-1 - عدد من تان تكونان تابعتان للقوم العائالت بوظيفة االستهالك واالدخار وال ت:  قطاع العائالت
  .املتغريات حسب افتراضات كل نظرية 

 يف عالقة  Yd ) (مرتبط بالدخل الكلي املتاح) C( أن االستهالك الكلي يةكيرتال  النظريةتعتربت : دالة االستهالك- 1
  ويوافقه يف ذلك الكالسيك إال انه وبعد احلرب العاملية الثانية ظهرت نظريات عديدة تم yd (ƒ=C( بينهما  ةخطي

  :بالطلب االستهالكي أمهها
 - وليس متناسبا- مباشرا ية اليت ترى ارتباطاكيرتال أن هناك قصور يف النظريةاليت ترى :   نظرية الدخل املطلق - ا

الدخل الكلي املتاح على املديني القصري والطويل   على السواء وهذا ما فندته البيانات يف  واالستهالك الكليبني 
  . ذاتية وموضوعية يف الدالةأخرىاملدى الطويل  لذلك اقترح االقتصاديون إدخال متغريات 

 حيث ترى أن القرارات 1949عام  " Duesenberry -ديزنربي" طورها :   نظرية الدخل النسيب -ب
االجتماعية حيث يستهلك أكثر إذا عاش بني جريان أغنياء عما إذا كان  تهالكية واالدخارية للفرد تتأثر بالبيئةاالس

 ومن مت فانه ظن انه ،أن العائالت حتاول اإلبقاء على مستوى معيشي معني" ديزنربي"يعيش بني جريان فقراء وافترض 
  لةمن املعقول أن متثل دالة استهالك العائالت يف الدا

)      ( Yc  Ypp  ƒ=C حيث    :Yc :   الدخل اجلاريYpp :  أعلى دخل سابق  
 وإذا كان الدخل اجلاري يفوق دائما أعلى دخل سابق فان االستهالك يرتبط بدخل الفرد النسيب يف جمتمع معني وإذا 

 ؛الدخل األعلى  ومن متاخنفض الدخل اجلاري على أعلى دخل سابق فريتبط الدخل مبستويات املعيشة اليت حددها 
فانه وفقا هلذه النظرية فان العائالت تغري من ميوهلا االستهالكية عندما ينخفض الدخل حىت ميكن أن حتافظ على 

  .مستوى معيشة معني 
 لتحل مشكلة التناسب 1957عام (M. Friedman )    جاء ا ميلتون فريدمان: نظرية الدخل الدائم  - ج

 yp  يتكون من دخل دائم yتاح   فوفقا لفريدمان فان الدخل اجلاري املتاحبني االستهالك والدخل امل
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  :  حيث ytودخل عابر 
   الذي تتوقع العائالت احلصول عليه خالل عدد كبري من السنوات  لهو الدخ : ypالدخل الدائم 
   y=yp+yt:  فان ويتكون من اي إضافة غري متوقعة او نقص يف الدخل الدائم ومن مت : yt    الدخل العابر 

  يعتمد على إعادة تقديرهم للدخل يف السنة ypويرى فريدمان أن تقديرات األفراد حول دخلهم الدائم هلذه السنة 
  . yp-1السابقة 

  : نستنتج دالة استهالك حتاول ا لتوفيق بينها كما يلي أنومن مت فانه وفقا هلذه النظريات ميكن 
Ct = C(1) + c(2) Ydt+ c(3) Ydt-1 

  
  ) التلقائي ( االستهالك الذايت  : C(1)  0C=    :حيث 
        C (3)   و C(2) :  معامل مضروبة يف الدخل املتاح يف الزمن  t   1والزمن-t   

I-2- دخاريعترب كيرت أن اإل :  دالة االدخار)  S (الباقي ف   بعد نزع االستهالك من دخل العائالتىتبقاهو م
  :إلدخار ومنه ل نهيوجهو

Yt – ( C0 + ÇYdt ) = - C0  + ( 1- Ç ) Ydt= - C0 + s Ydt       = Yt – Ct =  St  
 االدخار هو صورة من أن الكالسيك  يرون أن  يف حني yd (ƒ=S(ومن مت فان االدخار هو تابع للدخل املتاح     

ويعتربون ان االدخار تابع ...مارصور اإلنفاق على شراء سلع االستثمار  أي أن كل ادخار يتحول بالضرورة إىل استث
 أمواهلم إال إذا كان هناك مكافئة هلم يف املستقبل تضاف نال يذخرو بينهما  فاألفراد ةلسعر الفائدة يف عالقة طر دي

    i (ƒ=S      (: ماهلم األصلي  هذه املكافئة هي سعر الفائدة  ومن مت فان   إىل
    i , yd  (ƒ=S  :    (أيأن االدخار تابع للدخل املتاح ولسعر الفائدة   وبالتايل للتوفيق بني النظريتني  نفترض 

  C(6)INt            + S t =  C(4) + C(5)Ydt :ومنه 
C (4)       : وسعر الفائدةثابت ميثل االدخار املستقل عن الدخل املتاح   
C (6)    C (5)  : ايل  وسعر الفائدة على التومعامل مضروبة يف الدخل املتاح  

 Ι -3-1 -2 - تقوم املؤسسات بعملية االستثمار ، حيث ميثل االستثمار األموال املخصصة : قطاع املؤسسات 
  .إلنتاج اآلالت واملعدات واملباين وما شابه ذلك واألموال املخصصة لزيادة املخزون 

ى األموال املخصصة لالستثمار تكون من تغري حسب معدل الفائدة ألن طلبنا علي  حسب كيرت بذلكووه  
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  بني االستثمار والفائدة من الناحية النظرية البنوك واملصارف واليت تتعامل مببدأ الفائدة وبالتايل فهناك عالقة عكسية
  فكلما اخنفض سعر الفائدة شجع دلك املستثمرين على االستثمار 

 IN t ) It= C(7)  - C(8 .:إذن 

  متثل االستثمار التلقائي   :C  (7) =I0: حيث 
          IN: معدل الفائدة   

        C(8)   =Γ:   متثل امليل احلدي لالستثمار  
 Ι -3-1-3 - تدخل الدولة (  قطاع احلكومة: (  

  :ية االقتصادية بأساليب متعددة أمهها لمعميكن للحكومة أن تؤثر يف ال  
  :  اإلنفاق احلكومي - 1

:  اليت تستعمل للصاحل العام مثل بناء يتكون مما تنفقه احلكومة لقاء احلصول على السلع واخلدمات  
 اإلعانات واملنح اليت متنح للفئاتإضافة إىل   السدود وغريها - اجلسور– الطرق –اجلامعات - املدارس–املستشفيات 
 G ونرمز هلا بالرمز  ،إخل ... كالزالزل والفيضانات ارثالكويف و  ،إخل...البطالة ، العجزة ، املعوقني  : املعوزة كـ

وهي تتوقف على اعتبارات سياسية واجتماعية وال ميكن حتديد عوامل تؤثر فيها ولذلك فيمكن اعتبارها كمتغري 
 G0                                                                              =G :أي  خارجي 

G0: نفاق احلكومي ى معني موجب من اال مستو  
   : الضرائب - 2

تتمثل يف كل ما تستلمه احلكومة من األفراد واملؤسسات بدون مقابل وهي مباشرة و غري مباشرة  ، وبالتايل   
   الدخل املتاح ميثل ما تبقى من الدخل الوطين بعد اقتطاع الضرائبأن حيث فهي تدخل من خالل دالة االستهالك

Yd = Y – T 
معظم ضرائبنا مبستوى الدخل ولذلك نفترض أن العالقة بني الضرائب والدخل الوطين هي خطية ، وبالتايل ترتبط 

  : حسب كيرت كمايليتكون لدينا دالة للضرائب
Tt =  C(9) + C(10)Yt          ( 0 <  t  < 1 )  

T0 = C(9) :  املستقلة متثل الضرائب غري املرتبطة بالدخل وهي ما نسميها بالضرائب .  
t = C(10) :   امليل احلدي للضرائب  .  
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 Ι -3-1-4 - االنفتاح على اخلارج (  قطاع العامل اخلارجي: (  

  .يت التصدير واالسترياد يال يوجد بلد يف العامل منغلق على نفسه لذلك فهو يقوم بعمل  
تج الوطين احمللي املباع إىل العامل اخلارجي مبعىن آخر متثل جزءا  متثل الصادرات جزءا من النا: دالة الصادرات - 1

 ونعامل الصادرات يف منوذج الدخل الوطين كمتغري خارجي أي أا تساوي كمية ثابتة Xمن الطلب الكلي ونرمز هلا 
ل العامل يف كافة مستويات الدخل الوطين ، وهذا ألن الطلب اخلارجي على الناتج الوطين هو دالة تابعة لدخو

اخلارجي وإىل نسبة األسعار احمللية إىل أسعار العامل اخلارجي وإىل معدالت الفوائد وإىل السياسات التجارية ما بني 
الدول املتعاملة مع بعضها جتاريا وإىل معدالت العمالت األجنبية ومبا أن هذه العوامل تتحدد بعوامل خارجية لذلك 

  X0=   X         : نه نفترض أن الصادرات متغري مستقل وم

X0 :  1(مستوى معني موجب من الصادرات(   
  : دالة الواردات - 2

داخل ، والواردات على ال  يفمتثل الواردات من البضائع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي ولكنها مستهلكة   
  : أي  الوطين ملستوى الدخلعكس الصادرات ترتبط مع مستوى الدخل الوطين ، وعليه تصبح الواردات دالة تابعة

Mt = C (11)  + C(12).Yt 
  :.حيث

M0=  C(11)             :  مستوى الواردات عندما يكون الدخل الوطين معدوم .  
C(12)              =  m :  امليل احلدي لالسترياد.  

لي للسلع سوق السلع واخلدمات هي تلك السوق اليت يتعادل فيها العرض الككخالصة على ذلك فان 
  .واخلدمات االستهالكية واإلنتاجية والطلب الكلي عليها 

هو عبارة عن املستويات املختلفة املرغوبة واملمكن إنتاجها أي إذا )YS) (اإلنتاج الكلي ( العرض الكلي ف  
فة إىل الواردات  ، إضا )2( مليون دينار1000 مليون دينار فإنه سينتج ما قيمته 1000توقع اتمع أنه سيبيع ما قيمته 

   :عليه فاناليت يستوردها يف حالة العجز عن تلبية الطلب و
YS = C + S + M + T  

                                                 
 130 مرجع سابق ، ص ،  عمر صخري -)1(
  68 مرجع سابق ، ص ،  عمر صخري -)2(
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والطلب على السلع ) C( فإنه يتكون من الطلب على السلع واخلدمات االستهالكية ( yd )أما الطلب الكلي      
  يينفاق احلكوماإلإضافة إىل ) X(لصادرات إضافة إىل طلب العامل اخلارجي والذي ميثل ا) I(واخلدمات االستثمارية 

  :وبالتايل 
Yd = C + I + X + G  

  :وبالتايل فعند التوازن يكون لدينا 
C + I + X + G = C + S + M + T                                      ⇒ Yd =YS                  
 X + G+ I = S + M + T                  ⇒  
  .وهو شرط توازن سوق السلع واخلدمات يف حالة وجود األربع قطاعات معا 

  
Ι  -3-3- التوازن املتزامن يف سوق السلع واخلدمات :  

  :وجدنا سابقا عند توازن سوق السلع واخلدمات املعادالت التالية 
                                                               Ct = C(1) + c(2) Ydt+c(3)ydt-1دالة االستهالك 
    C(6)it                                                              + S t =  C(4) + C(5)Ydt  دالة االدخار
    .t ί I t = C(7)  - C(8)                                                                             دالة االستثمار

                                                                         Tt =  C(9) + C(10)Yt                      دالة الضرائب

                                                                       Mt = C (11)  + C(12).Yt        دالة الواردات 

                                                                            X  t = X0 t           )متغري خارجي ( الصادرات 
   G t = G0 t                                                               )متغري خارجي ( اإلنفاق احلكومي 
  It + Xt + Gt = St + Mt + Tt                                                      شرط توازن السوق

جيب أن تتحقق كل الدوال و املعادالت يف سوق  السلع ) التوازن العام ( يتحقق التوازن يف االقتصاد الوطين ل
  :  دفεit واليت نضيف إليها متغريات عشوائية واخلدمات 

  ا أو   لصعوبة قياسها   اليت ال نعرفها بسبب جهلنا ) املستقلة(ملتغريات األخرى املفسرة تعويض خمتلف ا      -
  بالنسبة      لتحمل األخطاء يف احلسابات الناجم عن نقص يف املعطيات أو تناقضها أو عدم صحتها خاصة       -

  .     القتصاد كاالقتصاد اجلزائري الذي تكون معطياته ا هذه العيوب 
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  :  ومن مت فانه يصبح لدينا النموذج الكلي التايل  
Ct = C(1) + c(2) Ydt+c(3)ydt-1 +ε1t                                         

C(6)it+ ε2t                            + S t =  C(4) + C(5)Ydt    
t   +  ε3t                                ί I t = C(7)  - C(8)    

Tt =  C(9) + C(10)Yt+  ε4t                                                
Mt = C (11)  + C(12) Yt+ ε5t                                             
X  t = X0 t+ ε6t       
G t = G0 t+  ε7t                                                                
It + Xt + Gt = St + Mt + Tt                                                                   

  
 خاصة السياسة املالية  فيما بعد ما يعطينا منوذج نستعمله ملعرفة أثر السياسات االقتصادية على االقتصاد الوطينهذا  

  . منها والنقدية

يفترض باخلصوص   على كل معادلة لوحدهاMCO الصغرى العاديةطريقة املربعات ب  هذا النموذج       لتقدير معامل
وبالتايل فهناك ) y تابع لـ x وليس x  هي تابع لـ yأي ( خارجية يف النموذج ) املستقلة ( أن تكون املتغريات املفسرة 
وبالتايل x = ƒ (y) و y = ƒ ( x )   لكن إذا كان أثر السببية متبـادل يف االجتاهني أي  ؛أثر للسببية يف اجتاه واحد

 وغري قريبة من املعامل احلقيقيةة زيحمتسيعطي مقدرات MCO   فالتقدير بـ 
   :وميكن الكشف عن ذلك بطريقتني . )1(

    MCO ونستعمل فيها خواص طريقة :الطريقة األوىل  * 
   Yi = a + bXi + εί :ه إذا كان لدينا معادلة احندار بسيطة  من الشكل كما نعلم أنف

    جيب ان ترتكز على الفرضيات التالية  είفان األخطاء   b وa لـ   غري متحيزة   مقدراتMCO  طريقةتعطينا  حىت 
1. E ( εί ) = 0 
2. E (εί2 ) = σ 2ε 
3. COV (εί  , ε j ) = E (εί . ε j ) = 0        ί ≠ j               
4. COV (xί , ε i ) = 0 )   بني  اطبإرت ال يوجد    εί  و Xί (  

  : أي  متبادلة السببية ةتايل فالفرضية األخرية ال تكون حمققة إذا كان لدينا  معادلوبال
 y = ƒ ( x ) و x = ƒ (y)   

                                                 
33                                                         p ,  )   2001  OPO:   alger A   ;   ed  er1.(  econometrie; RACHID BENDIB    - )1(  



                      الفصـل األول                      
  كليقياسي  بناء نموذج أساسيات                            

 

(  
  
 

)16

  :)1(الطريقة الثانية  •

    Y    و X  للسببية والذي يستخدم للتأكد من وجود عالقة متبادلة بني GRANGERونستخدم فيها اختبار 
 لعدد من الفجوات الزمنية كمتغريات Y رتكز على إدراج قيم نفس املتغري التابعوهو ي ) feed- back –تغذية مرتدة  (

 لعدد من الفجوات الزمنية Xيف عالقة سببية يراد قياسها يضاف إىل ذلك إدراج قيم املتغري املستقل) مستقلة ( مفسرة 
  :طوات تطبيقه يف النقاط التالية كمتغريات مفسرة أيضا على اعتبار أن السبب يسبق النتيجة يف الزمن وميكن تلخيص خ

  : تقدير معامل املعادلتني  التاليتني - 1
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uit   ) :واليت نسميها بالصيغة الغري مقيدة  (حيث نستنتج جمموع مربعات البواقي للمعادلة األوىل
2 Σ= Ei  

  : نقوم بتقدير الصيغة املقيدة التالية - 2

it

n

i
itit wyy ++= ∑

=
−

1

1
0 βα  حيث حنصل من خالهلا على جمموع مربعات البواقي   :

wit
2 Σ= Em  

  : نقوم باختبار الفرضيات التالية - 3

⎩
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∑
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i

  : سنقوم حبساب Fحيث باستعمال احصاءة فيشر 

Fc= (Em-Ei)/n2  /  Ei /( n-k)                                          
   xالزمنية يف حالة املتغري املفسر عدد الفجوات :n2:  علما أن 

            n :  حجم العينة  
            K : عدد املعلمات املقدرة يف الصيغة غري املقيدة  

                                                 
  759 ص؛)   1998 ،الدار الجامعية  :   مصر   ؛  2ط ( – بين النظرية والتطبيق –االقتصاد القياسي  ،عبد القادر محمد عبد القادر عطية    -)1(
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  عند مستوى معنوية معني  Ft=F(n2  . n-k)  ومن جدول توزيع فيشر نقوم باستخراج   
  :  نقوم باختاذ القرار حيث - 4

 هي اليت تسبب  y:وهنا نقول ان ) الثاين (ونقبل الفرض البديل)  األول(فض فرض العدم    فإننا نرFc <Ft:   إذا كان 
x  وفقا الختبار GRANGER  

 وفقا  x ال تسبب  y :فان ) الثاين (ونرفض الفرض البديل)  األول(  فإننا نقبل  فرض العدم Fc >Ft :  إذا كان 
 GRANGERالختبار 

  :  الختبار الفرضيتني П  تكرار نفس اخلطوات السابقة بالنسبة للمعادلة نقوم ب- 5
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  : وهنا ينتج لدينا أربع حاالت 
  i Σm= 0 ونقبل  i Σс  =  0 وهذا يعين إننا نرفضy   ال تسبب x  و  x  تسبب  y)  ا

  i Σm= 0 ونرفض  i Σс  =  0 وهذا يعين إننا نقبلy   تسبب x  و  x ب  ال تسب y) ب
  i Σm= 0 ونقبل  i Σс  =  0 وهذا يعين إننا نقبل y  ال تسبب x   و  x ال تسبب  y )ج
   i Σm= 0 ونرفض  i Σс  =  0 وهذا يعين إننا نرفضy   تسبب x  و  x  تسبب  y )د

 تعطينا مقدرات MCOطريقة وعليه ف ) y وx أي أن هناك تأثري متبادل بني (       وهذا يعين أن هناك تغذية مرتدة 
 هي صحيحة كذلك وبالتايل Xi = α + βYi + εi2  : الن1Yi = a + bXi + εί: متحيزة وغري متسقة بالنسبة للمعادلة

وعليه فال بد من استخدام طرق أخرى للتقدير تدخل يف إطار . نكون أمام تقدير معامل معادلتني وليس معادلة واحدة
  .ملعادالتالنماذج القياسية متعددة ا
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 ةحنداريا) او دوال ( عادالت م جمموعة الذي حصلنا عليه  يف اية  الفصل األول يتكون من نموذج الألن         
املتشابكة )  املؤسسات املالية   ، اخلارج  احلكومة،  املؤسسات، العائالت،( متثل لنا خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين 

اسي متعدد املعادالت دف من خالله إىل تقدير معامل كل هذه  إذن ميكننا اعتباره كنموذج قي ؛ مع بعضها
  ) .مشاهداا التارخيية ( املعادالت بغرض استعماهلا للتنبؤ مبتغرياا يف املستقبل وذلك من خالل سلوكها يف املاضي 

  
II -1 -النماذج القياسية متعددة املعادالت   :  

     : )1( بوجه عام يوجد أربعة أنواع من هذه النماذج
II -1 –  -1 ا الداخلية :مناذج املعادالت اآلنيةهي النماذج اليت ال ميكن فيها حتديد القيمة التوازنية لواحد من متغريا 

  : ومن أنواع هذه النماذج ،على األقل دون استخدام مجيع املعادالت اليت حيتويها النموذج يف آن واحد
                        )I(....+ ε1  X2 4α+ X1 3α+ 3y 2α+ 2y 1α+ 0α = 1y     

                       )II(....+ ε2  X4 4β + X1 3β+ 3y 2β+ 1y 1β+ 0β = 2y     
                  ) III(..... + ε3  X4 C4 + X1 C3+ 2y C2+ 1y C1+ C0 = 3y    

   : هذه النماذج خصائصحيث من
 النموذج مرتبطة ارتباطا تبادليا فيما بينها فتظهر كمتغريات تابعة أحيانا  أن تكون املتغريات الداخلية مبعادالت-  1

 وكمتغريات مستقلة أحيانا أخرى 

هي أحيانا تابعة وأحيانا مستقلة ف 1y ، 2y ، 3yحيوي ثالث متغريات داخلية السابق مثال نالحظ انه فمن النموذج       
  ) .III(و ) II( ومستقل يف) I( تابع يف  1yفـ 

ترتبط باملتغريات العشوائية يف كل معادلة األمر الذي يؤدي إىل إبطال ) املفسرة (  جند أن املتغريات املستقلة - 2
  مما جيعل التقدير ا يعطي تقديرات متحيزة وغري COV (εί , ε j ) = 0    وهيMCOالفرضية الرابعة من فرضيات 

  .سقة تم
  : ما يلي كوميكن إثبات ذلك 

                                                 
  517 -502ص ص   ،مرجع سابق  ،  عبد القادر محمد عبد القادر عطية -) (1
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ii:     در املعادلة االحندارية   نعلم أن مق i
xy ε+Β=

1
Β=∑∑   هو   2/ iii xxy بالتعويض يف قيمة   

): املقدر جند  ) ∑∑ +Β=Β 2/ iiiii xxx ε وهذا يعين أن          :

( ( ) ) ∑∑∑∑ ∑ +Β=Β⇒+Β=Β 222 // xiiiiii ixixxx εε   

   β لـ ز بالنسبةيح  متΒ  وبالتايل ∑ Xiεi ≠ 0 :  فإن εi  بـ  xi ومن مث إذا ارتبط
  : وميكن إثبات ذلك من خالل املثال السابق    

) مفسر له(ألنه متغري مستقل ) II( يف املعادلة 2y يؤثر يف 1yو) I( يف املعادلة 1y يؤثر يف ε1املتغري العشوائي      
  وهكذا  ، 2y, COV (ε1 0 ≠ ( : الفرض قر مما خي2yبـ ) أو يرتبط ( يؤثر  ε1:  إذن   ε1⇐1y⇐2yوكنتيجة فإن 

 II -1 – 2 - يكون منوذج ذو معادالت متتابعة إذا كان ال ميكن حتديد القيم التوازنية : مناذج املعادالت املتتابعة 
  .ملتغرياته الداخلية إالّ بالتتابع 

  : التالية ويأخذ هذا النوع من النماذج الصيغة  
                                     )I(...  + ε1  X2 2α+ X1 1α+ 0α = 1y     

                                  )II(.... + ε2  X2 3β + X1 2β+ 1y 1β+ 0β = 2y     
                  )III(.... + ε3  2X C4 + X1 C3+ 2y C2+ 1y C1+ C0 = 3y     

حنصل  )II(يف  مث بالتعويض عن قيمتها التوازنية  أوال1y فعلينا حتديد 1y ، 2y ، 3y متغريات داخلية 3نا حيث لدي      
  X1 حيث قيم 3yحنصل على القيمة التوازنية لـ  )III(يف  2y و 1y ، وبالتعويض عن قيمة 2yعلى القيمة التوازنية لـ 

  . تكون معطاة X2و 
  :ومن أهم خصائص هذا النموذج 

 دون 3y يؤثران يف 2y  و 1y دون أن تتأثر ا و 2y تؤثر على 1y ال يوجد تأثري متبادل بني املتغريات الداخلية فـ - )1
  ) .عالقة سببية يف اجتاه واحد  أي أن هناك ( أن يتأثرا ا 

 دون أن يؤثر يف 2yيؤثر يف  ε2فـ  املتغريات العشوائية تؤثر يف املتغريات التابعة إالّ أا ال تؤثر يف املتغريات املستقلة - )2

1yالرابع  باملعادلة الثانية ، وبالتايل يتحقق الفرض  :, ε1 ) = 0               COV (X1 يف MCO.   

  . يف التقدير لكل معادلة بصفة مستقلة MCO مستقلة فمن املمكن استخدام ε3, ε2, ε1 إذا كانت قيم  - )3
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II  -1 – 3-موعات املتتاموعات املتتابعة على عدد من املعادالت اليت ميكن ت وحي:بعة  مناذج اوي منوذج ا
كون فيما بينها منوذج فرعي ذو معادالت آنية غري أن املعلومات اخلاصة يتقسيمها لعدد من اموعات ، كل جمموعة 

  .ية باموعة الثانية باملتغريات الداخلية باموعة األوىل تلزم لتحديد القيم التوازنية للمتغريات الداخل
  :ومتثل إحدى صيغ هذه النماذج كما يلي 

                   )I(..... + ε1  X2 3α+ X1 2α+ 2y 1α+ 0α = 1y     
                       )II(.... + ε2 2 X 3β + X1 2β+ 1y 1β+ 0β = 2y     

       )III(.... + ε3  2X C4 + X1 C3+ 2y C2+ 1y C1+ C0 = 3y   

 أما املعادلة y2 و y1متثالن جمموعة معادالت آنية نظرا للتأثري املتبادل بني ) II(و ) I(حيث نالحظ أن املعادلتني       
)III ( فتمثل جمموعة ثانية ولتحديد القيمة التوازنية لـy3 موعة يتعني توافر معلومات عن قيميف هذه ا y1 و y2 .   

 . فقط MCO إالّ أا ال تؤثر فيهما لذلك ميكن تقديـر معاملها بـ  y2 و y1ـ  تتأثر ب 3yكما نالحظ أن     

II -1 – 4-  مناذج املعادالت غري املرتبطة ظاهريا )SURE: (   

يتكون هذا النوع من جمموعة معادالت ال تعتمد متغرياا الداخلية على بعضها البعض مبا يوحي أا غري مرتبطة بالفعل 
  : صيغها ألسباب خفية ومن

                      )I(... + ε1  X2 2α+ x1 1α+ 0α = 1y     
                        )II(..... + ε2  X4 2β + X3 1β+ 0β = 2y     

                    )III(..... + ε3  X6 C2 + X5 C1+ C0 = 3y     
  :من أهم خصائص هذا النموذج  

 ال تعتمد على بعضها البعض ، وهذا يوحي بأن املعادالت الثالثة غري  y1 ، y2  ، 3yاملتغريات الداخلية  .1
 .مرتبطة 

      y1 = ƒ ( x1 , x2 )           y2 = ƒ ( x3 , x4 )  :كما أن لكـل منها متغرياتـها املفسـرة حيث 
y3 = ƒ(x5, x6 )  

عادالت غري مرتبطة فعليا وبالتايل  غري مرتبطة فإن هذا يؤكد أن النموذج السابق ذو مε3, ε2, ε1إذا كانت  .2
 .دون أخطاء   MCO  ميكن تقدير معامل هذه املعادالت بـ 

       E(ε1 .ε3 ) ≠0         E(ε1. ε2 )≠0         E(ε2. ε3 )≠0  : مرتبطة أي    ε3,  ε2,  ε1إذا كانت  .3

  .ظاهريا ةفإن النموذج يطلق عليه منوذج ذو معادالت غري مرتبط
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 غري صاحلة للتقدير ، وحلل اإلشكال نستخدم للتقدير طريقة املربعات الصغرى املعممة MCOاحلالة تصبح ويف هذه     
 )MCG - GLS (  أتكن –أو طريقة زلنر  )Zelliner - Atkin ( سقة تحيث تعطينا مقدرات غري متحيزة وم  
  

II -2 - اد الكليألقتصل  املقترحنموذجال حتديد نوع:   

 على أنه منوذج معادالت آنية وذلك ستنتج يف اية الفصل األولتبار منوذج االقتصاد الكلي املميكن اع          
  :لألسباب التالية 

بني متغريات  دوال ومعادالت النموذج وميكن إثبات ذلـك          ) feed-back(لوجود عالقات تغذية مرتدة أو رجعية       . 1
   للسببية  GRANGERباستعمال اختبار

ا فيه حتديد القيمة التوازنية ألي متغري داخلي دون استخدام كل املعادالت ، فلحساب القيمة التوازنية                 ميكنن  نه ال  ال. 2
لالستهالك البد من حساب الدخل التوازين ، وحلسابه البد من حساب االستثمار ، وحلسابه البد من حساب اإلنفاق                  

 .اخل ...احلكومي 

يؤدي إىل  Ct وتغري Ct يؤدي إىل تغري ε1غريات العشوائية ، فالتغري يف لوجود ارتباط بني املتغريات  التابعة واملت - 3
 ومن مث يؤدي إىل التأثري على Stوهو بدوره يؤدي إىل التأثري على  ) t ydt = Ct + S ( يف املعادلة Ctالتأثري على 

ε2 وهكذا.  

    غري حمقق الرابع منها يصبح ض الفرالن ، غري صاحلة لتقدير معامل النموذج  MCO ونتيجة لذلك تصبح طريقة 
  )  0  COV ≠ (xi ، εj ):أي (

مشكل ( ذج القياسي متعدد املعادالت فانه ألجل تقدير معامله البد من التعرف عليه و النمومهما يكن نوع        
خريا اختيار  مث حماولة تقديره إن أمكن ذلك بطريقة أو بعدة طرق وأ أوال  )Probleme  d' identificationالتعرف 

   :لتنبؤ ، وميكن تلخيص كل هذا يف املخطط التايلل أخريا استعماهلا  و وفقا لشروط معينةالطريقة املناسبة للتقدير
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ذلك ألنه و،حيث يرجح ان يكون  منوذجا ملعادالت انية   قياسي متعدد املعادالت نظرا ألن منوذجنا هو منوذج 
 ، كما   املعادالت والدوالبقيةالقيمة التوازنية لواحد من متغرياته الداخلية على األقل دون استخدام فيه ال ميكن حتديد 

 وبالتايل GRANGERت ذلك باستعمال اختبار وسنثبليا فيما بينهاباد معادالته مرتبطة ارتباطا تمتغريات دواله و أن 
  :نتبع املراحل التالية سحلله 

          I(- مرحلة التعرف،     II(- مرحلة التقدير،     III(- مرحلة االختيار،      VI(- مرحلة التنبؤ.   
  

II -3 – دام النماذج القياسية متعددة املعادالت خمراحل است:  

II -3 –1 -مرحلة التعرف )  dentificationi 'L (:  
II -3 – 1-1- وتنشأ أساسا عندما نقوم بتقدير منوذج مكون من عدد من املعادالت : )التمييز (  مشكلة التعرف 

حيث حيتمل أن تتماثل بعض هذه املعادالت يف الصيغة الرياضية واملتغريات ، األمر الذي يصعب من التعرف على 
  .طبيعتها 

  :  لشكل فلو كان لدينا  منوذجا من ا
  d = α + βP +  ε1              Q :الطلبدالة 

  α 1 + β1P +  ε2          Q = 0: دالة العرض 
   = 0Q Qd                        :شرط التوازن 

  السعر  : Pالكمية املعروضة ،  : 0Qالكمية املطلوبة ، :  Qd: حيث 
، ونالحظ )  عدد متغرياته الداخلية ≥ عدد معادالته :أي( ال  حىت يتم التعرف على منوذج ما جيب أن يكون كام:أوال 

   .Qd ،0Q ، P:  متغريات داخلية هي 3 معادالت و 3يف هذا النموذج أنه كامل ألنه حيوي 
  : حىت يتم التعرف عليه جيب التعرف على كل معادالته كذلك حيث :ثانيا 

   .امعرفة بذا) شرط توازن ( هي معادلة تعريفية  = Qd ) 0Q (املعادلة   نالحظ أن 
   هل ميكن التعرف على داليت الطلب والعرض ؟ السؤال املطروح هولكن
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 ) P(والسعر ) Q( فسوف نستخدم سلسلتني زمنيتني للكمية MCO بـ هماإذا افترضنا أننا نريد تقدير معامل
    .)Q d 0Q  =Q(  )1 = : ألن ( فقط 
 إذا كانت Qدالة الطلب ، أم لدالة العرض فالبيانات اليت مجعناها عن لعامل  هي مMCOهل املعامل املقدرة بـ :  إذن 

للكمية املطلوبة فهي للكمية املعروضة كذلك ، والسعر إذا كان هو السعر الذي دفعه املستهلك فهو السعر الذي حصل 
رض ، وقد يعتقد البعض أنه ميكن عليه املنتج ، وبالتايل سيحصل التباس ملعرفة نوعية الدالة هل هي دالة طلب أم دالة ع
 03 ، حيث سيكون لدينا  )2(التعرف على نوعية الدالة من خالل رسم سحابة نقطها أو إشارة املعلمة االحندارية

  :  متثيالت بيانية 
  تمثيالت بيانية لدوال العرض والطلب): 08(الشكل 

  
    
  
  
  

  276 ص ، القادر عطية.القادر حممد ع. ع–'تطبيق بني النظرية وال–االقتصاد القياسي  ' :املصدر 
  ) ارتباط قوي – ةعالقة طر دي: ألن هناك ( يوضح أا دالة عرض  : )1(التمثيل :     ـ  ف

  ) ارتباط قوي سالب –عالقة عكسية : ألن هناك ( يوضح أا دالة طلب  : )2(التمثيل             
  ) ارتباط ضعيف –استقالل خطي : ألن هناك ( تعرف على نوعها ال ميكن ال : )3(التمثيل              

 β1 سالبة حىت تكون دالة طلب وال املعلمة االحندارية βلكن يف احلقيقة ال يكفي أن تكون املعلمة االحندارية       

ثر من منحىن موجبة حىت تكون دالة عرض ، فالنقاط اليت تكون متثيالت سحابات النقط هي نقاط توازن متثل تقاطع أك
  طلب خمتلف ومنحينطلب وأكثر من منحىن عرض ، ولكن رمبا جند أن كل نقطة من نقاط االنتشار تقع على منحين

  عرض خمتلف ولذلك ال ميكن نسب النقاط لدالة طلب حمددة أو دالة عرض حمددة رد أن ميل الدالة سالب أو موجب 

                                                 
  521ص    ، مرجع سابق  ، عبد القادر محمد عبد القادر عطية –) (1 

  .1βوأ β ، أي Pة في السعربرومظ هي المعلمة ال:  المعلمة االنحدارية -)2(

                       - 1 -             Pt       Pt             - 3 -                    Pt         -   2 -        
               

 
           ******                             *   *                                          * *                   
           *******                              *   *                                  *  *                     
            ******                                  *   *                           *   *                       
                                Qt                                    Qt                                          Q t                  
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ات أخرى خمتلفة يف الدالتني تؤثر عليهما فعال حىت نتمكن من التمييز وحلل هذا االلتباس البد من إضافة متغري      
  :  فلو افترضنا أننا أضفنا متغري  بينهما ،

  :فيصبح النموذج ) وهو عامل مؤثر فيها ( يف دالة العرض  ) P( سعر عنصر اإلنتاج الرئيسي 

d = α + βP +  ε1                                                     Q  

0 = α 1 + β1P + σ1C +  ε2                                       Q  
                                                                0Q Qd =  

  .وهكذا هو الشأن بالنسبة لدالة الطلب  ، ففي هذه احلالة تصبح دالة الطلب أكثر استقرارا من دالة العرض
II -3 – 1-2- كثريا ما حيتوي النموذج على بعض الدوال اليت ميكن التعرف عليها والبعض  :روط التعرفش 

  وبالتايل فإننا يف حاجة ملعرفة معايري ميكن من خالهلا حتديد ما إذا كانت دالة ما تعريفيةا ال ميكن التعرف عليهيتاآلخر ال
  :ن  ، تسمى هذه املعايري بشروط التعرف وهي اثنااو غري تعريفية 

    )Rang(  شرط الرتبة -)أ                 
   )Order(  شرط الترتيب - )ب                

   ) :Rang(  شرط الرتبة -)أ

فإن أي معادلة من هذه املعادالت m ينص هذا الشرط على أنه بالنسبة لنموذج حيتوي على عدد من املعادالت 
من  )   m-1 ) .( m-1( د غري معدوم على األقل من الرتبة تكون تعريفية إذا كان من املمكن إجياد حمدد واح

  :معادالت املتغريات املستبعدة من هذه املعادلة ولتوضيح هذا الشرط نتبع اخلطوات التالية 
  . نقوم بتحويل معادالت النموذج إىل معادالت صفرية مع إمهال املتغريات العشوائية - 1
  .ا هي مرتبة  نضع جدول يضم فقط معلمات النموذج كم- 2
 نستبعد سطر املعلمات للمعادلة املراد التعرف عليها فإذا كنا نريد اختبار التعرف بالنسبة للمعادلة األوىل نقوم - 3

طر األول مث نقوم بشطب األعمدة ذات املعامالت غري املعدومة اليت تظهر يف املعادلة املراد التعرف عليها، سبشطب ال
  .املتغريات املشطوبة من املعادلة حمل التعرف واليت تظهر يف املعادالت األخرى ومن مت يبقى لدينا معامالت 

للمعامالت املستبعدة من املعادلة حمل  ) m-1( . ) m-1(  نقوم بتكوين حمدد أو جمموعة من احملددات من الرتبة - 4
  . املعادلة تعريفية التعرف ، أو حنسب قيمها حيث إذا كان هناك حمدد على األقل قيمته غري معدومة تكون
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   :  )Order(  شرط الترتيب -)ب

جيب أن يكون العدد الكلي ) معرفة ( نسبة ألي معادلة من النموذج حىت تكون تعريفية بالوهو شرط ضروري ف         
من عدد سواء كانت داخلية أو خارجية ، مساوية أو أكرب ) اليت ال تظهر فيها وتظهر يف املعادالت األخرى ( للمتغريات 

  :حيث m - 1  K - F ≤ :معادالت النموذج مطروحا منه واحد أي 
 K              :  داخلية أو خارجية(العدد الكلي ملتغريات النموذج (  

F               :   باملعادلة حمل التعرف ) داخلية أو خارجية(عدد املتغريات  
              K - F : املعادلة حمل التعرف عدد املتغريات اليت ال تظهر يف   

            m  :  عدد املتغريات الداخلية = عدد معادالت النموذج  
  :حاالت للتعرف ) 03 ( ثالث ونتيجة هلذا الشرط سنميز 

II - 3– 1-3- 1( حاالت التعرف(  : 

  ) :sur-  identifiée     (  زائدة التعرف أو زائدة التمييز معادلةحالة* 

فإننا نقول عن املعادلة من النموذج ) شرط الترتيب  ( K – F > m - 1لرتبة السابق وكان  إذا حتقق شرط ا    
  وبالتايل ميكن تقدير معاملها ) أو زائدة التمييز ( حمل التعرف أا زائدة التعريف 

   ) :juste - identifiée(  معادلة تامة التعريف أو مميزة بالضبط حالة*

 K – F = m - 1إذا حتقق شرط الرتبـة وكان ) أو مميزة بالضبط ( ة التعريف نقول عن معادلـة أـا تامـ

  .  وبالتايل ميكن تقدير معاملها 
   ) :sous- identifiée(  معادلة ناقصة التعريف أو ناقصة التمييز حالة*

ريفية ألن  وهي ستكون غري تعK – F < m - 1 من منوذج أا ناقصة التعريف إذا كان  مانقول عن معادلة    
  وال ميكن تقدير معاملها بأي طريقة  )  السابقالحظ املخطط البياين(  يتحقق فيها لنشرط الرتبة 

   :ةمالحظ

  بعض زائدة( ميكن أن تكون ملعادالت النموذج نفس حالة التعرف كلها ، كما ميكن أن تكون خمتلفة يف حاالت تعرفها 

                                                 
  ؛  536 -   531ص ص       ،  مرجع سابق     ، عبد القادر محمد عبد القادر عطية –) 1 (

  243ص    ، )  1982  ، دار ماآجروهيل للنشر   :   مصر(    االقتصاد القياسياالحصاء و  ،دومنيك سالفادور  
  

  



  الفصل الثـاني                           
  ج القياسية متعددة المعادالت النماذ                                                  

 

  )28(  

 يرتقدطرق ال

  .عة النموذج حسب طبي)  ناقصة التعريف اوبعضها تامة وبعضه
II -3 –2 - مرحلة التقدير)estimation ' l(:   

 بعد أن يتم التعرف على معادالت النموذج ستكون إما زائدة التعريف أو تامة التعريف فإنه ميكن لنا تقدير معاملها      
رق التقدير ميكن حيث ان هناك نوعان من ط) حيث أن املعادالت ناقصة التعريف ال توجد أي طريقة لتقدير معاملها ( 

  :متثيلها يف املخطط التايل 
  

                                                       
   طرق النموذج            طرق املعادلة الواحدة                                                

   )الكاملةطرق املعلومات  (              )                              احملدودةطرق املعلومات (     
            )OLS( طريقة املربعات الصغرى العادية           

  طريقة املربعات الصغرى ذات                   )         ILS(           طريقة املربعات الصغرى غري املباشرة 
   )3SLS(        املراحل الثالث                             )          طريقة الصيغ املختصرة                 ( 

    طريقة املعقولية العظمى        )         2SLS (طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني             
     )FIML( كاملة طريقة التقدير املختلط                                        مبعلومة                            

                                                                    
   من إعداد الباحث:املصدر                        طريقة املربعات الصغرى املقيدة          طريقة مزج بيانات السلسة

  )RLS(  أو  )WLS                  (  الزمنية  (TS)ت املقطعية والبيانا(CS) 

   )GMM) (  الطريقة املعممة للعزوم  أو (                                              
  

II -3 –2 -1 -   طرق املعلومات احملدودة (  طرق املعادلة الواحدة: (  

   ) :OLS - MCO(  طريقة املربعات الصغرى العادية -)أ

عادالت املتتابعة وذلك عن طريق تقدير كل معادلة من معادالت النموذج وميكن استخدامها يف تقدير النماذج ذات امل
    ال تصبحOLSبصورة مستقلة ، أما يف احلاالت اليت تكون فيها معادالت النموذج مرتبطة مع بعضها البعض فإن 

  طرق التقديرمخطط ل) : 09(شكل اا
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  . )1(مالئمة للقياس كما أسلفنا
 :حيث كل معادلة تكون من الشكل 

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + ……. + βkXkt + εt               t = 1،n  
   ) = β1 ، ، …….، βk ) β  = ( X/X ) X/-1y :  β0   β ، تعطى بالشكلMCO ومقدرات معاملها بطريقة

   ) :ILS - MCI: (  طريقة املربعات الصغرى غري املباشرة -)ب

تبع نولتقدير معاملها ) مميزة بالضبط ( ريف طريقة  ال تطبق إالّ يف احلالة اليت تكون فيها معادلة من النموذج تامة التع  
  :اخلطوات التالية 

  .( f . réduite)   خمتصرة) أو صيغة (  للنموذج يف شكل )f. Structurelle( كتابة الشكل اهليكلي- )1
 . على كل معادلة من الشكل املختصر للنموذج OLS تطبيق طريقة - )2

  . ملعامل الشكل املختصر MCOن القيم املقدرة بـ  حساب قيم معامل الشكل اهليكلي انطالقا م- )3
  :  )2 (نموذج التايل ال  لدينا  ليكن:توضيح

                                    Qt = y1 + y2Pt + y3yt + ε1t  
                                  Qt = βt + β2Pt + β3Wt + ε2t   

  . داخلية  وخارجية متغريات  متثل Wt و Qt ، Pt ، yt: حيث    
كما حتقق شرط الترتيب ) ميكن إثبات ذلك ( نالحظ أن كلتا معادليت النموذج تامة التعريف ألا حتقق شرط الرتبة     

   K = 4،  m = 2: حيث 
  F = 3 / K – F = 4 – 3 = 1    ⇐      K – F = m – 1    :املعادلة األوىل 

       m- 1 = 2 – 1 = 1                                       
  F = 3 / K – F = 4 – 3 = 1    ⇐       K – F = m – 1    :املعادلة الثانية 

 m- 1 = 2 – 1 = 1                                                  
  :لنموذج  كتابة الشكل املختصر ل-)1

 Pt = γ1 – β1 / ( β2 – γ 2 + γ 3 / β2 – γ 2 ) yt – β3 wt / (β2 – γ 2) + µ1t           :حيث 
Qt = γ 1 β2 – γ 2 β1 /( β2 – γ 2) + (γ 3 β2 / β2 – γ 2 ) yt – (  γ 2 β3 / β2 γ 2 ) wt + µ2t   

 2t / β2 – γ 2 ε= ε1t -  1t µ         :حيث 

                                                 
 RACHID BEN DIB : OP.CIT ,    P 120-)1( 

   .520ص  مرجع سابق ، : القادر عطية عبد القادر محمد عبد   -)2(



  الفصل الثـاني                           
  ج القياسية متعددة المعادالت النماذ                                                  

 

  )30(  

= β2 ε1t – y2 µ2t / β2 – γ 2          2t µ  
 Pt = Л11 + Л12 yt + Л13 wt  + µ1t          :ومنه 

Qt = Л21 + Л22 yt + Л23 wt + µ2t                     .   
   :MCØ إجياد مقدرات الشكل املختصر بـ - )2

                  Pt = Л11 + Л12 yt + Л13 wt                     :إذن جند 
Qt = Л21 + Л22 yt + Л23 wt                               

   .MCØ بـ Лij متيز القيمة املقدرة لـ Лij: حيث 
  :القيم املقدرة ملعامل الشكل املختصر تكون معرفة إذن كما يلي 

11 =  γ 1 – β1 /  β2 – γ 2  Л 12 =  γ 3 /  β2 – γ 2  ,              Л 13 =  – β3 /  β2 – γ 2 ,               Л  
21 =  γ 1 β2 – γ 2 β1 /  β2 – γ 2  Л 22 =  γ 3 β2 /  β2 – γ 2,      Л 23 = – γ 2 β3 /  β2 – γ 2 ,    Л  

  : حساب القيم املقدرة ملعامل الشكل اهليكلي - )3
 : جماهيل وبالتايل ميكن حله رياضيا 6 معادالت بـ 6سيكون لدينا نظام من 

1)  γ 1 = Л11( Л21 / Л11 – Л23 / Л13 ) 
2) β1 = Л11( Л21 / Л11 – Л22 / Л12 ) 
3) γ 2 = Л23 / Л13 
4) β2 = Л22 / Л12 
5) γ 3 = Л12( Л22 / Л12 – Л23 / Л13 ) 
6) β3 = Л13( Л23 / Л13 – Л22 / Л12 )  

   ) .iβ ) i = 1 , 2 , 3 و γ i متيز على الترتيب القيم املقدرة للمعامل iβ و γ iحيث      
   .MCO على نفس الفرضيات اليت تعتمد عليها MCIريقة  تعتمد ط:مالحظة 

  :)2SLS - DMC ( )1(  طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني -)ج

حيث اهلدف من ) زائدة التمييز(       تستعمل يف احلالة اليت تكون فيها معادلة من النموذج أو أكثر زائدة التعريف   
نية أي حماولة التخلص من أثر االضطراب العشوائي على بعض املتغريات الداخلية هذه الطريقة هو إزالة حتيز املعادالت اآل

يستخدم بدال من  ) evariable instrumental(  اليت تظهر كمتغريات تفسريية وذلك عن طريق إجياد متغري وسيط  
  : اخلصائص  من سيط عدد املرتبط باحلد العشوائي على أن يتوافر يف هذا املتغري الو)املستقل(املتغري التفسريي

                                                 
1) -RACHID BENDIB : OP.CIT ,      P 68 (   
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 أن يكون املتغري الوسيط مرتبط ارتباطا قويا مع املتغري التفسريي األصلي حىت يصلح ألن يكون ممثال عنه أو بديال - )1
  .له 
 . أن يكون املتغري الوسيط غري مرتبط مع احلد العشوائي - )2

  :وميكن تلخيص مضمون هذه الطريقة فيما يلي 
  )yi = yiβi + Xiσi + εi ) ....1:  يف النموذج emeί لنعترب املعادلة:  إذن 

  yi = [yi  Xi][βi  σi]' + εi :    الشعاعي كمايليميكننا كتابتها على الشكل
  yi =  XiЛi + vi:   من الشكل Лiوتتألف من تقدير  : املرحلة األوىل

  X/-1yi    Лi ( X/X ) = : سيكون MCOإذن باستعمال طريقة 
  X/-1yi  yi =  Xi ( X/X ) :     يض جند بالتعو وبالتايل 

   .εiغري مرتبطة مع  yi :         حيث 
   .MCO بطريقة )1( نقوم بتقدير معامل املعادلة :املرحلة الثانية 

  i yi = [yi  Xi][βi  σi]' + ε:   :  لدينا : إذن 
                         1 [yi  Xi ] ' yi-{[yi  Xi]  ' [yi  Xi] }=  ' [βi  σi]  :وبالتايل 
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111  [βi σi] '  

  σiو   βi حبل هذا الشكل املصفويف ميكننا استنتاج شعاع مقدرات كل من   
   :اتمالحظ

  املختارة كبرية إىل حد ما حىت ال تكون متميزة كما جيب العينة صاحلة جيب أن تكون2SLS حىت تكون طريقة - )1
  . يف نفس املعادلة )املستقلة (أن ال يوجد ارتباط بني املتغريات التفسريية



  الفصل الثـاني                           
  ج القياسية متعددة المعادالت النماذ                                                  

 

  )32(  

) التمييز ( سقة للمعادالت زائـدة التعريف ت للحصول على مقـدرات معالـم هيكلية م2SLS ميكن استخدام - )2
على ( عيارية للمقدرات حيث ميكنها أن تعطينا االحنرافات امل) مميزة بالضبط ( كما بالنسبة للمعادالت تامة التعريف 

    )ILS( ) 1عكس 
  : )MCR - RLS (  طريقة املربعات الصغرى املقيدة  -)د

  .ق هذه الطريقة عندما يكون لدينا معلومات مسبقة عن قيم حمددة لبعض املعلمات يتطببو  
 : فترضنا أننا نريد تقدير العالقة التالية  إ فإذا 

y = α + β1x1 + β2x2 + µ ……..(I)  
    k  :      β1 = حيثβ1ان لدينا معلومات مسبقة عن قيمة وك

   :نستنتج أن ) I(إذن من 
Y – kx1 = α + β2x2 + µ  

  : وبالتايل ميكن كتابة املعادلة األخرية على الشكل  
y* = y – kx1         /       y* = α* + β*

2x2 + µ                                                  
            MCO  ميكن تقدير املعادلة باستخدام طريقة  : إذن

  
II -3 – 2-2-   أو طرق املعلومات الكاملة (  طرق النموذج: (  

   تقوم بتقدير كل معادالت النموذج آنيا يف وقت واحد ولذا فإا تأخذ كل املعلومات والقيود اليت تتضمنها       
ي معادلة ، ومن أكثر هذه الطرق شيوعا طريقة املربعات الصغرى ذات  عند تقدير أبان معادالت النموذج يف احلس

  .إضافة  إىل طرق أخرى  ) SLS – TMC 3( املراحل الثالثة 
  -A طريقة املربعات الصغرى ذات املراحل الثالثة )TMC: (   

   : وتتلخص خطواا يف  )MCG - GLS( ة مهي امتداد لطريقة املربعات الصغرى املعم         
  : معادلة G من النظام ذو  emeί  نعترب املعادلة : إذن 

Yi = yi
/βi + xi

/γi + µi ……..(I)  
  .شعاع املتغري التابع للمعادلة   : Yi: حيث 
         yi  :  مصفوفة املتغريات الداخلية احملتواة يف املعادلة.  

                                                 
RACHID BENDIB  ,  OP.CIT ,   P 70-)1(    
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        xi : ة  مصفوفة املتغريات احملددة مسبقا احملتواة يف املعادل.  
        γi  ;  βi :   هي معامل املعادلة.  
        µi :   شعاع األخطاء يف املعادلة.  

     Zi = ( yi    xi ). αi = ( βi   γi )´         Yi = Ziαi + µi: بالشكل (I). ميكن كتابة املعادلة       
  :جند ) ات احملددة مسبقا املصفوفة املنقولة للمتغري : /X (  /Xيف املصفوفة ) I(بضرب املعادلة 

X/Yi = X/Ziαi + X/µi …...(II)  
  . املتغري العشوائي X/µiو ) مستقل (  متغري مفسر X/Zi هو املتغري التابع و X/Yiنعترب أن 

  :     جند ) II( على املعادلة MCG  طريقة بتطبيق مقدر
E(X/µiµi

/X) = σi(X/X)  /   αi^ = ( Z/
iX(X/X)-1X/Zi )-1Z/

iX(X/X)-1X/Yi  
  :  emeί    املطبقة على املعادلةDMC هو املقدر بطريقة αi^ونشري هنا إىل أن 

  :وبالتايل إذا كان لدينا كل معادالت النموذج على الشكل   
X/Y1 = X/Z1α1 + X/µ1  
X/Y2 = X/Z2α2 + X/µ2 

:          :            :  
:                                      :         : 

X/YG = X/ZGdG + X/µG  
   : كمايلي ميكننا كتابتها على الشكل املصفويف
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  :تكون مصفوفة التباينات املشتركة للنظام على الشكل 



  الفصل الثـاني                           
  ج القياسية متعددة المعادالت النماذ                                                  

 

  )34(  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=Σ′⊗Σ=Ω⇒

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

′′

′′′
′′′

=Ω

GGG

g

GGG

G

G

XX

xxxx

xxxxxx
xxxxxx

σσσ

σσσ
σσσ

σσ

σσσ
σσσ

....
..............

..
...

/

.........
........................

....
...

111

111112

211

2222

1111

 

  1 ⊗ = Σ-1 1-Ω-(X/X):  تكتب على الشكل Ω-1ومنه فإن               
  :    )1 (يعطينا  ) GLS - MCG( ة مطريقة املربعات الصغرى املعمتطبيق ب

 = ( w/Ω-1w)-1w/Ω-1Q       /         Q = wD+ R                            ^D 

   ) .TMC( وهو املقدر بطريقة املربعات الصغرى ذات املراحل الثالثة 
 جمهولة وبالتايل نقوم بتقديرها انطالقا من البواقي Ω  للمصفوفةΣ بسهولة لكن عناصر D ميكن تقدير عناصر:مالحظة 

  : على كل معادلة من النظام كما يلي DMCاحملصل عليها بتطبيق 
   ) .iµ(  على كل معادلة من النظام وحنسب قيم شعاع البواقي لكل معادلة DMC نطبق - )1
   = n – gi - ki  ^jµ^iµ Sij   / : بقيمته املقدرة Σمن ij  σ تعويض كل عنصر - )2

  .عدد املعامل  : ki ,عدد املشاهدات   : n: حيث 
B -  طريقة املعقولية العظمى مبعلومة كاملة)FIML- MVIC: (   

وهي دف إىل تعظيم   كذلك كوا تأخذ بعني االعتبار كل معلومات النموذجTMC تشبه طريقة MVICطريقة   
  ) .املشاهدات ( دالة املعقولية لكل املالحظات 

          N(0 . Σ) ...µt و           βYt = ΓXt + µt   : النموذج الكامل نعترب
  :حيث 

                                                 
 -RACHID  BEN DIB  ,  OP.CIT ,     p156. )1(   
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  : تكتب على الشكل µt  عنصر من Gدالة التوزيع املشتركة لـ 

( ) ( ) ( )[ ]tt
G

t EXPf µµµ 12/12/ 2/1.2 −−− Σ−ΣΠ=  
  :، إذن ) غري مرتبطة (  مستقلة t µ نفترض أن أشعة       

  : على النحو التايل  تكتب 1µ2 ، µn…….. ،µ:   شعاع nدالة التوزيع املشتركة لـ 

       ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tt
nnG

tn EXPff µµµµµµ 112/12/
21 2/1.2......... −−−− ΣΣ−ΣΠ=Π=  

  : نالحظ ان 

( ) ( ) ( ) ( ) Β=∂∂⇒∂=∂ det/// uttttttt fyfyyfyf µµµµ  
  :  تكتب كمايلي y12 y n …… y.:     شعاع n ومنه فان دالة املعقولية العظمى لــ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )tttt
nnNG

ttttn

xyxyL

ufyffyfyyyf

Γ+ΒΣ′Γ+ΒΣ−ΣΒΠ=⇒

ΒΠ=Π=Π=Π=

−−− 12/2/

21

2/1expdet2

det...... µ
  

ttt: حيث  xy Γ+Β=µ  
   MVIC  هي القيم املقدرة بطريقة L تعظم الدالة  اليتΓ و В:    قيم  

لذلك فان هذه . يكون بطريقة معقدة نسبيا بسبب وجود معادالت غري خطية عند إجرائها L     ويف احلقيقة ان تعظيم 
  الطريقة نادرة االستعمال  مع أن  مقدراا تكون متقاربة ومتسقة
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  -C الطريقة املعممة للعزوم )GMM -MGM  (  )1(  : 

وسيطية   وحتتاج عند تطبيقها اىل حتديد املتغريات ال،وهي تستعمل لتقدير معامل معادلة واحدة او لنظام من املعادالت      
  )variable instrumental(  وهي تعتمد على حساب االرتباطات بينها  وميكن أن منيز هلا نوعان ، أوال :  

   )  times series (ية بالسالسل الزمنلطريقة املعممة للعزوما  -
  )cross sections(الطريقة املعممة للعزوم  باملقاطع املقطعية  -

  
II -3 – 3-  مرحلة االختيار ) choix(:   

خاصة يف احلالة اليت تكون فيها معادلة ) طرق املعادلة الواحدة أو طرق النموذج ( نظرا لتعدد طرق التقدير سواءا       
  عادالت  هاته املريف لذلك فإنه يتحتم وضع معايري الختيار أفضل طريقة من بينها لتقدير ما من النموذج زائدة التع

  :من النموذج جيدا وميكن تلخيص هذه املعايري فيما يلي 
  : شروط تعريف منوذج -)أ

   . إذا كانت معادلة من النموذج أو أكثر ناقصة التعريف كما أسلفنا فإنه ال ميكن تقدير معاملها بأي طريقة-
 حيث أن هذه األخرية ILS و 2SLS إذا كانت معادلة من النموذج أو أكثر تامة التعريف فإنه ميكن تقديرها بـ -

  .متتاز ببساطتها لذلك فهي األكثر استعماال هنا 
 ال تصلحان هنا  لذلك يبقى لنا ILS و OLS إذا كانت معادلة من النموذج أو أكثر زائدة التعريف فإن طريقيت -

  .اخل  ...GMM-3SLS -2SLS:  خواص املقدرات الناجتة بالطرق الباقية مثل دراسة
  : خواص املقدرات -)ب

  .عامل احلقيقية  من امليزة وغري متقاربةح غري فعالة ألن مقدراا متOLS طريقة -
  OLSية من  تستعمالن نفس كمية املعلومة حيث مقدراا متقاربة وبالتايل فهي أكثر فعالLMIL و 2SLS طريقيت -
  تستعمالن كمية معلومات أكثر من الطرق السابقة وبالتايل فهما نسبيا أكثر فعالية من FMIL و 3SLS طريقيت -

2SLS وLMIL.   
  . تعتربان االختيار األمثل FMIL و 3SLSإذا كان طول العينة كبري فإن طريقيت 

  
                                                 

  . حيث نحصل على تعریف الطریقة GMM   وذلك بالبحث على آلمةTSP. EVIEWS لبرنامج       لمزید من االطالع الحظ   الصفحة المساعدة -) (1
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  : خواص العينات الصغرية -)ج

  .مسحت بترتيب خمتلف طرق التقدير حسب عدد املعايري ) Basmann R.L)  1958حسب دراسة لـ   
 فإن الطرق b هي القيمة املقدرة للمعلمة احلقيقية b^ حيث b^-b: إذا كان املعيار املستعمل هو طول التحيز أي * 

   .OLS وأخريا طريقة 3SLS مث 2SLS تليها LMIL و FMILاملثلى للتقدير هي 
 3SLS مث 2SLS مث FMIL تشغل املرتبة األوىل تليها OLSل التباين فإن طريقة إذا كان املعيار املوضوع هو طو* 

  . املرتبة األخرية LMILوحتتل 
   : خواص مقدرات الشكل املختصر-)د
   اليت حتتل املرتبة األخرية OLS وأخريا ILS مث LMIL تنتج أحسن املقدرات للشكل املختصر ، تليها 2SLSطريقة * 
 هي املثلى FMILبني املتغريات فإننا نعترب طريقة  ) multi colinéarité ( التعدد اخلطي  مشكل هناك إذا كان* 

   .OLS ويف املرتبة الرابعة 2SLS مث LMILتتبعها 
) auto corrélation des erreurs(إذا كان هناك مشكل التعدد اخلطي بني املتغريات واالرتباط الذايت لألخطاء * 
   .LMIL وأخريا ILS فـ 2SLS املرتبة األوىل  تليها OLSيث حتتل  فإن الترتيب سينعكس حمعا
جيب  عموما وكخالصة فإننا نالحظ أنه ال يوجد ترتيب موحد حيث كل ترتيب مبين على معيار وفرضيات معينة و  

  : بصفة عامة هي املفضلة من بني كل هذه الطرق ألا 2SLS أن طريقة  إىلأن نشري
  .متقاربة سقة وتتنتج لنا مقدرات م -
 .بالنموذج ) أي معلومات كاملة ( ال حتتاج إىل معرفة تامة  -

 .  )1 (متتاز ببساطتها يف حالة إجرائها  -

 
II -3 – 4-  مرحلة التنبؤ ) prévision La  ( :   

تايل فإا  وبال  اتقديرهامث   وفقا للمعايري السابقةبعد اختيار الطريقة املفضلة لتقدير كل معادلة من النموذج       
  : للتنبؤ إالّ يف حالة ما إذا صادفنا مشكل من املشاكل القياسية الثالث املعروفة وهي ةصبح جاهزت

   ) .multi colinéarité(مشكل التعدد اخلطي  - 1
  ) .auto corrélation des erreurs( مشكل االرتباط الذايت لألخطاء  - 2

                                                 
- RACHID BENDIB ,  OP.CIT ,    p166.)1(   
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  ) .hetéroscédasicité (مشكل اختالف التباين  - 3

  .حنن لسنا حباجة لشرح ذلك إالّ يف حالة الوقوع فيها وهنا ا نقوم بتصحيح النموذج كما هو معروف ، فإنن
قيمة واحدة لكل متغري تابع يف كل فترة مقبلة ، وقد ) أو توقع ( أي التنبؤ  ) punctual( والتنبؤ قد يكون نقطيا       

  .دى معني تقع داخله قيمة املتغري التابع باحتمال معني ويعين التنبؤ مب ) el interval  (يكون بفترة أو جمال 
غري أن اإلشكال املطروح هو أن التنبؤ بسلوك املتغري التابع هو خاضع للتنبؤ بسلوك املتغريات املستقلـة اليت        

ملقدرة  وجب علينا يف  دالة االستهالك ا t+1 التنبؤ  مبتغري االستهالك يف الزمن أردنا فلو ،تفسـره يف نفـس الفتـرة 
( بدراسة السلسلة الزمنية هلذا املتغري إال معرفة توقع متغري الدخل املتاح يف نفس الدالة ويف نفس الزمن وهذا لن يتأت 

  ).الدخل املتاح
II -3– 4 -1 -     دراسة وحتليل السالسل الزمنية : 

a- مرتبة حسب الزمن ) ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية (  هي متوالية من القيم ملتغري إحصائي : تعريف السلسلة الزمنية
   )1() أسبوعية ، شهرية أو سنوية ( بانتظام 

  . معطيات مبيعات مؤسسة الشهرية متثل سلسلة زمنية -: مثال 
  .                             معطيات الدخل الوطين السنوية لبلد ما متثل سلسلة زمنية -       

b-التطور احلاصل يف قيم السلسلة الزمنية جيعلها متتاز بارتفاعات واخنفاضات :(2)    مركبات سلسلة زمنية  )Pics ( 
  :وهو ما يفسر بأن هناك عناصر تكوا ندعوها مبركبات السلسلة وميكن أن منيز أربعة مركبات 

 حنو األعلى أو حنو وهي تعرب عن تطور متغري عرب الزمن سواءا ) : TREND-tendance(  مركبة االجتاه العام - 1
        xt                       )ا(                                                                               .األسفل 

                            Ttوميكن متثيلها بالشكل التايل ونرمز هلا بـ 
                                                                         .متثل الزمن  : t: حيث 

        Xt : عدد السكان : مثال ( متثل الظاهرة املدروسة. (  
  t  

                                                                                                 

                                                 
. 230p,   ) 1999  opu       :    ed   Alger   er1( ,    statistique  descriptive,    Hocine Hamdani  - )1(    

 الدورية  والعشوائية ؛ أما – الفصلية –االتجاه العام : على التوالي تمثل مركبات السلسلة الزمنية وهي ) د  (–)ج (–) ب (–)ا : ( األشكال –) 2(
  ) .من إعداد الباحث ( التجميعية والجدائية على التوالي : تمثل انواع السلسة الزمنية وهي ) و (–) هـ( األشكال 
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 سنة وعادة ما يكون يف شكل ارتفاعات واخنفاضات تسمى وهي تعرب عن التطور يف كل:   املركبة الفصلية-2
 Xt                               )ب(                             Stبالنتؤات وتكون شهرية أو فصلية ونرمز هلا بـ 

  . زيادة استهالك املثلجات يف الصيف واخنفاضها يف بقية الفصول -: مثال 
  . از أو الوقود يف الشتاء  زيادة استهالك الغ-       

        t  
 وتعرب عن التطور الذي حيدث للظاهرة خالل فترة طويلة من الزمن حيث تعود لترتفع من جديد : املركبة الدورية - 3

  Xt                                  )ج(                     .                                               أو تنخفض 

  . يف حاالت احلرب والسلم -: مثال 
  t                                 يف حاالت السياسات االنكماشية أو االنفتاحية -       

                      Ctونرمز هلا بـ  .          أو الكساد والرواج
: يجة وجود عوارض فجائية غري متوقعة مثل  وتعرب عن اإلختالالت اليت حتدث يف السلسلة نت: املركبة العشوائية - 4

 Xt                             )د(                     .                                       اخل...الزالزل أو احلرائق 

  tεونرمز هلا بـ 
 حيث كل سلسلة زمنية ميكنها أن تتضمن كل املركبات األربع

          t                                   . أو تتضمن بعضا منها حسب طبيعة الظاهرة املدروسة 

c - مضاعفة ( ائية د ميكـن أن منيز نوعني مـن السالسل الـزمنية جتميعية أو جـ: أنـواع السالسل الزمنية (
 Xt                                 )هـ(                                                             :حسب مركباا 

   حيث تكون املركبات املكونة للسلسلة  املدروسة:سلسلة جتميعية  - 1
  Xt = Tt + St + Ct + εt :    مستقلة عن بعضها البعض حيث 

 t                              وعند متثيلها بيانيا فإن عناصرها تكون حمصورة             

    ) .هزات ثابتة الشدة (     بني خطني متوازيني 
Xt = Tt + St + Ct + εt                                                      
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                                 )و (      :تكون فيها مركبات السلسلة مرتبطة مع بعضها البعض حيث :  سلسلة جدائية - 2
Xt = Tt × St × Ct × εt                                                                                                                   Xt  

  عند متثيلها بيانيا فإن عناصرها تكون غري ثابتة                                                  
  : الشكل التايل كما يف) تباين متزايد أو متناقص ( 

                                        t                            )معاأي جدائية وجتميعية ( كما ميكن أن تكون السلسلة خمتلطة 
                                                                        :        الكشف  

يتم حتديد نوعها باألسلوب البياين من خالل مالحظة متثيلها البياين عرب الزمن فقط أو باألسلوب االحنداري الذي        
  : يعتمد على مايلي 

miyba            : تقدير معامل املعادلة - )1 ii .....1/ =+=σ  

)متثل عدد السنوات  و m      :  حيث  )2

1
/1,/1.....1 ∑∑ −===∀

=
iiji

p

j
iji yypypypj σ  

) : جند  )OLS)MCOل باستعما ) ( )∑∑ −−= 22/ˆ ymyymyb iiiσ        
  : حاالت 03إذن منيز :      اختاذ القرار- )2

   فان هذا يعين أن السلسلة خمتلطة  b̂<0.05>0.1         :إذا كان 
                   0.05 <b̂        ميعية فان هذا يعين أن السلسلة جت  
                   0.1 > b̂        أن السلسلة جدائية    فان هذا  

d-اليت ختتلف من ناحية  من طرق التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية هناك العديد  :  طرق التنبؤ بالسالسل الزمنية
  :ومن هذه الطرق منيز) السكون (السلسلةكيفية استخدامها وخصائصها وعموما فهي تنطلق دائما من استقرار 

 - BOX: أو ما يعرف بطريقة  ) ARIMA( مناذج املتوسطات املتحركة املتكاملة باالحندار الذايت  - 1

JENKINS  
 )VAR(مناذج شعاع االحندار الذايت  - 2

 ...   وهولت وينترز التمهيد األسى:  النماذج املكيفة مثل  - 3

 كثرية االستعمال وتعطي نتائج تكون أقرب للواقع عند مقارنتها فإننا  طريقة Box-jenkinsونظرا ألن طريقة 
  .ستعملها للتنبؤ سن
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   التعرف -)2
   )Correlogrammes( تحليل المخطط البياني * 

 MA و AR للنماذج q و Pتحديد رتب * 

  تقدير معالم النموذج المختار-)3

) بواسطة االختبارات (  التأكد من صالحية النموذج -)4

 النموذج صالحالنموذج غير صالح 

 التنبؤ

   تحليل مميزات استقرار السلسلة-)1
 إزالة المركبة الفصلية * 

  إزالة مركبة االتجاه العام* 

II -3 – 4-2-   طريقة بوكس جينكرت ) JENKINS-BOX : (   

  :  ) 1 (اليت ميكن متثيلها يف املخطط التايل ) املراحل (  تعتمد هذه الطريقة على اخلطوات 
  جينكرت    -خمطط لطريقة  بوكس) : 11(الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  économétrie :(  R. Bourbonnais,    P 121)    :املصدر

 :السلسلة ) سكون (  مميزات استقرار  حتليل- 1

   :إذا متتعت باخلصائص التالية) ساكنة ( تكون سلسلة زمنية مستقرة 
  E(xt)= µ       : ثبات متوسط قيمها عرب الزمن أي - )1

  Xt-µ (E = )Xt ( V (2σ= 2        : عرب الزمن أي  ثبات تباين قيمها- )2
بني قيمتني لنفس املتغري يعتمد على الفجوة الزمنية بني القيمتني وليس على القيمة الفعلية ) التغاير (  التباين املشترك - )3

  .للزمن 
 γΚ= )]Xt-k-µ (. )Xt-µ [(E)=cov (x t,  xt+k                : أي 

                                                 
Bourbonnais REGIS,  économétrie (5eme ed  ;  France   : Dunod  2003 )  ,    p121  - )1(   
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  . تكون مستقرة إذا تذبذبت حول وسط حسايب ثابت مع تباين ليس له عالقة بالزمن وهذا يعين أا    
أما إذا كانت السلسلة الزمنية غري مستقرة فإنه جيب الكشف عليها أوال ومعرفة سبب عدم استقرارها مث حماولة إزالة 

  .االستقرار بطريقة من الطرق حسب السبب 
  .قرار السلسلة باستعمال دالة االرتباط الذايت مع اختبارات أخرى  يتم الكشف عن عدم است: طرق الكشف -1- 1
  . توضح هذه الدالة االرتباط املوجود بني املشاهدات لفترات خمتلفة :دالة االرتباط الذايت * 

  : هو kحيث االرتباط الذايت من الدرجة 
( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( )
0

22

/
/

/,

γγ
µµµµ

ρ

k

ttktt

kttkttK

XEXEXXE

XVXvXXCOV

=

−−−−=

=

−

−−

  

  :ة لنجد  حسب العينة املأخوذγοو  γΚ     حيث يتم تقدير 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑ =⋅−=−−=

=

− ttkttk

kk

YTYXXTXXXXT /1,/1ˆ,/1ˆ

ˆ/ˆˆ
2

0

0

γγ

γγρ
  

   هو حجم العينة T:  حيث 
 ρk  0 = كأي معامل ارتباط ويتطلب استقرار السلسلة أن يكون1 و 1-بني k  ρويتراوح معامل االرتباط الذايت      

  .أو قريب منه 
تكون تابعة لتوزيع طبيعي وسطه ويف حالة متتع بيانات سلسلة باالستقرار فإن معامالت االرتباط الذايت للعينة        

(  كبرية  لعينة% 5وبالتايل فإن حدود جمال الثقة عند مستوى معنوية ) حجم العينة  : n ( n/1وتباينه ) .0(احلسايب 
30 ≥ n (  تكون:                IC= {± 1.96√1/n} 

:                      االختبار 
mK

H
H

K

K

.......1
0ˆ:1

0ˆ:0

=∀
⎩
⎨
⎧

≠∃
=

ρ
ρ

  

   :نكاإذا          
Kρ̂

  )ساكنة(    وهذا يعين أن السلسلة مستقرة H0  فإننا نقبل  IC إىل ينتمي  
Kρ̂ :كانإذا        

)                             غري ساكنة(  وهذا يعين أن السلسلة غري مستقرة H1 فإننا نقبل   IC  إىل ينتمي  
   :Q ة ويتم الختبار معنوية كل معامالت االرتباط الذايت مجلة ويسمى بإحصاء :Box- Pierceاختبار 

  : ويتم وفق اخلطوات التالية 
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  .والعكس صحيح ) غري ساكنة ( وهذا يعين أن السلسلة غري مستقرة  H0أننا نرفض   يعينQ <2χm:  إذن 
  .لنفس الغرض  ) LB ( Ljung - Boxيسمى باختبار  ) Q ةحصاءال( ستعمال اختبار آخر مماثل  ميكن ا:مالحظة 

  :السلسلة ) عدم سكون (  أسباب وطرق إزالة االستقرار -2- 1

  :من أهم أسباب عدم سكون السلسلة      
 ة يف بيانات السلسلةي وجود مركبة الفصل  -                       

  وجود مركبة االجتاه العام يف بيانات السلسلة  -                       
  . تغري تباين السلسلة عرب الزمن   -                       
  : ة يف بيانات السلسلة ي وجود مركبة الفصل-)أ

  :ة إىل ليتعود أسباب وجود مركبة الفص
  .اء العوامل املرتبطة بالظروف اجلوية كالربودة أو احلرارة أو الصيف والشت •
ارتفاعات   و  مما جيعل السلسلة تعرف اخنفاضات)1 ()كاألعياد واملناسبات (  زمنية ةالعوامل املرتبطة برز نام •

 .منتظمة 

حتليل  جدول   أو BUYS-BALLOT ويتم الكشف عنها إما بيانيا عن طريق املالحظة أو حسابيا بواسطة جدول
  .اخل ...اختبار فيشر  عن طريق واالتباين 

   .توإلزالة أثر املركبة الفصلية على السلسلة فإن هناك نوعني من الطرق إما الطرق االحندارية أو طرق الفرو قا     
وهي تأخذ بعني االعتبار نوع السلسلة إما " تقنية االحندار على الوقت " وأهم طريقة فيها هي  :  الطرق االحندارية-)1

حيث هذه األخرية هلا عالقة بالزمن  ، )Tt( ندجمها مع مركبة االجتاه العام جدائية أو جتميعية علما أن املركبة الدورية 
   Tt = a0 + a1t + εt :وبالتايل فيمكن وضعها بالشكل 

  : )2 ( فيمكننا متثيل خطوات هذه التقنية بالشكل التايل P = 4أي ) فصل (   إذا كانت مركبة فصلية تشكل ربع سنة 

                                                 
    .81 ص   ، مرجع سابق   ،حشمان  مولود -)1(

96P , )  1997 Dunod     : France,  ed  er1  ( économétrie  des séries temporelles ,    Bourbonnais. Michel Tiraza et R- )2( 
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Xt بـMCØ  
Xt = â + â1t = Tt 

St = Xt / Tt 
St = Xt - Tt 

Log Xt S1 / S2 / S3 / S4 

S*
1 / S*

2 / S*
3 / S*

4 

Xt
cvs

 = Xt - S*
j                 Xt

cvs
 = Xt / S*

j 

  حندار على الوقتخمطط لتقنية اال) : 12(الشكل 

 جتميعية                                     جدائية                                                   

      
                                                        
   جدائية                     املتوسط              
    jSj = 4∑                                                         جدائية   أو الوسيط  

                                                                                            كاملة       
jSj = 0∑        

  املعامالت الفصلية املؤقتة        جتميعية                        

   jSj ∑Ś=1/4      
Sj = Sj / Ś                             املعامالت الفصلية النهائية   

  
Sj = Sj - Ś  

  économétrie des séries temporelles ( M. tiraza et R. Bourbonnais ,   p 96 ) :املصدر 

 
  .لة املثلثية طريقة االحندار على الدا: إضافة إىل هذه الطريقة يوجد عدة طرق أخرى مثل             

 وهي طرق تقوم بتحويل السلسلة األصلية إىل سلسلة جديدة معدلة وفق صيغة  ) :filtrage(  طرق التصفية  -)2
  :رياضية معينة ومن أهم طرقها 

  : طريقة املتوسطات املتحركة البسيطة -1- 2

  وهي جتميعية  ) St( والفصلية )  Tt (بافتراض أنه لدينا سلسلة زمنية ذات مركبتني االجتاه العام 
                   Xt = Tt + εt :إذن           

/E (ε   و     E (εt ) = 0     :حيث        
t . εt ) = σ2  

     V ( Xt ) = σ2 و   E ( Xt ) = Tt    :ومنه
   :يكون    yYإذا استعنا بطريقة املتوسطات املتحركة البسيطة فإن تباين   
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( ) ( )( ) ( ) nnnynEYE rty //1/1 22222 σσ === ∑ −  
  .دة يكون أقل من السلسلة األصلية هومنه فتباين السلسلة املم

 : وهي تصلح كذلك إلزالة الدورية من السلسلة الزمنية وتكتب رياضيا بالشكل التايل  :ت طريقة الفرو قا-2- 2

 P Yt = Yt - Yt-P                             ∆      

  /                      = ( 1- LP ) Yt                        L : معامل التأخري.  
وميكن استعمال هذه الطريقة   )P = 12  يكون(ويف املعطيات الشهرية  ) P = 4  يكون(حيث يف املعطيات الفصلية 
  P = 1إلزالة مركبة االجتاه العام ملا 

  :ـة كما يلي  أما عملية التنبؤ يف هذه احلالة تتـم بطريقة عكسي         
  ∆                          t ( Yt = Yt - Yt-P(  إذا كان لدينا يف الزمن - )1

  ∆              Yt+1 = Yt+1 - Yt-P+1: يكون  ) t + 1( فإنه يف الزمن املتنبأ به 
  = Yt+1 + Yt-P+1                              ∆ Yt+1 : إذن  yt+1  حساب التنبؤ- )2
  :ركبة االجتاه العام يف بيانات السلسلة  وجود م-)ب

كما أسلفنا فإن مركبة االجتاه العام تدفع بالسلسلة حنو الزيادة إذا كان ميلها موجب أو إىل األسفل إذا كان ميلها     
  .سالب 

أو نقاط ) ت تعاقب اإلشارا( اختبار التوايل : بعدة اختبارات مثل  حسابيا  باملالحظة أو بيانياويتم الكشف عليها إما
  .  اخل...االنعطاف 

  : أما إلزالتها من السلسلة فهناك عدة طرق منها 
 سيبقى فيها االجتاه العام )إن وجدت (  إذا كان االجتاه العام خطيا فإن السلسلة بعد إزالة الفصلية : طريقة االحندار - 1

  : تكون من الشكل والعشوائية فقط وبالتايل

+   εt 1tα/   Xt = Tt+ εt = α0 +   1tαTt = α0 +  
   εt = Xt – (α0 + α1t) :وبالتايل إلزالتها من السلسلة نقوم بالفرق 

  .جتميعية إذا كانت السلسلة الزمنية العشوائية هذاوبالتايل ال تبقى إالّ املركبة 
   :مثالجتاه العام غري خطي يف صورة كثري حدود الأما إذا كان ا

+ α2t2  + εt            1tα2   /   Xt = α0 +  2tα+  1tαTt = α0 +  
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    εt = Xt – ( α0 + α1t + α2t2 )  :وبالتايل بالفرق جند 
  εt = Xt /  Tt   : إذن          Xt = Tt × εt:  إذا كانت السلسلة جدائية :مالحظة 

  العام  من الدرجة األوىل أو الثانية إلزالة االجتاه تحيث نستخدم الفرو قا : ت طريقة الفرو قا- 2
  + εt                                         + 1tα   Xt = Tt+ εt = α0 :الشكل حيث إذا كانت السلسلة من 

  + εt                             + )1-1(tα   X-t-1 = Tt-1+ εt-1 = α0: لدينا  من الدرجة األوىل تإجراء الفرو قاب
  ∆tα=  = Xt – Xt-1 Xt          :                       بالطرح ينتج 

= Xt – Xt-1                        Xt∆ :  مستقرة ( أصبحت سلسلة ثابتة. (  

يتم إدخال اللوغاريتم على بيانات ) أي تثبيت التباين ( ولعالج هذا املشكل  :  تغري تباين السلسلة عرب الزمن-)ج
  .لتقديرات املطلوبة نعيد صيغة السلسلة حلالتها األوىل لتربيعي عليها ، وبعد إجراء اا السلسلة أو اجلذر 

 إن -بإزالة مركباا الفصلية أو االجتاه العام ) ساكنة ( مستقرة  يف حالة بعد أن يتم وضع السلسلة الزمنية        
  :ها بواحد من النماذج التالية صف جينكرت ميكن و– فإا وفقا ملنهجية بوكس–وجدت 

   ) :AR(  ذايت  منوذج احندار-)1

  :حيث تعتمد قيمة املتغري احلايل على قيم نفس املتغري يف الفترات السابقة وبالتايل تكون معادلته 
Xt = a1Xt-1 + a2Xt-2 + ……+ apXt-p + εt                             

   . P ( AR(  الذايت ونرمز له بـ االحندار) درجة (  برتبة pحيث تسمى 
   ) :MA( ط املتحرك  منوذج املتوس-)2

  :تعتمد قيمة املتغري احلايل على قيم املتغريات العشوائية له احلالية والسابقة 
Xt = εt +θ1εt-1 + θ 2εt-2 + ……+ θ qεt-q                    

   . q ( MA( املتوسطات املتحركة ونرمز له بـ ) درجة (  برتبة qحيث نسمي 
  ) : النموذج املختلط أو ) (ARMA( تحرك  منوذج احندار ذايت باملتوسط امل-)3

  : وميكن صياغته بالشكل التايل q و P وبالتايل فهو يتصف برتبتني MA و ARوهو منوذج مركب من   
Xt = a1Xt-1 + a2Xt-2 + ……+ apXt-p + εt + θ 1εt-1 + θ 2εt-2 + ……+ θ qεt-q  
 Xt - a1Xt-1 - a2Xt-2 - …- apXt-p = εt + θ 1εt-1 + θ 2εt-2 + …+ θ qεt-q               ⇒       ونرمز له بـ     

 )P , q ( ARMA .    
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   ) :ARIMA(  منوذج احندار ذايت متكامل باملتوسط املتحرك أو النموذج املختلط املركب -)4

، وإلزالة عدم ) غري ساكنة  (  يف كون السلسلة الزمنية املدروسة غري مستقرةARMA وهو خيتلف عن النماذج        
 من الدرجة األوىل والثانية تاالستقرار جيب استعمال طريقة مماثلة حسب مصدر عدم االستقرار ، فنطبق طريقة الفرو قا

 إذا كان مصدر عدم االستقرار هو مركبة االجتاه العام

   .ARIMA ( P , d , q )ونرمز هلذه النماذج بـ 
مستقرة  من الدرجة األوىل على السلسلة حىت تصبح تعدد مرات تطبيق طريقة الفرو قا يف هذه احلالة متثل d :حيث

)1(  .  
  :فيكون من الدرجة األوىل ت غري مستقرة بسبب مركبة االجتاه العام فنطبق الفرو قاXtفإذا كانت السلسلة 

 Wt = Xt – Xt-1        ،         d = 1     
 ت أما إذا كانت غري مستقرة نعيد تطبيق الفرو قاP,1,q ( ARIMA( ذج  مستقرة فهي تتبع النموWtفإذا كانت 
   = d 2:   حيث      Zt = Wt – Wt-1:ثانية فيصبح 

  ... وهكذا P,2,q ( ARIMA( اجلديدة النموذج Ztوبالتايل تتبع السلسلة        
  : منوذج احندار ذايت متكامل باملتوسط املتحرك باملركبة الفصلية -)5

 معا،بسبب وجود املركبة الفصلية ومركبة االجتاه العام ) غري ساكنة ( و كذلك ميثل سلسلة زمنية غري مستقرة وه     
  أو وجود مركبة الفصلية فقط ونرمز له بـ P, D, Q( S ) P, d, q ( SARIMA( ويرمز له بـ 

 )P,Q ( SARMA.   
   ة الفصليمركبة متيز Sكة واالحندار الذايت على الترتيب و  متثالن دورية الفصلية اخلاصة باملتوسطات املتحرP،Q: حيث 

 D : من الدرجة تمتثل عدد مرات تطبيق تقنية الفرو قا P إلزالة الفصلية D.   
متوسط منوذج  فقط أو P ( SAR( منوذج احندار ذايت بفصلية نوع  ميكن أن تكون السلسلة كذلك من :مالحظة

  P،Q ( SARMA ( :أي  ار ذايت مبتوسط متحرك بفصلية أو احندSMA ) Q( متحرك بفصلية فقط 

  
 

  
                                                 

    .144 ص   ، مرجع سابق ،حشمان مولود -)1(
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  : جينكرت-بوكسخطوات تطبيق طريقة 

ІІ – 3- 4 – 2 –2-  التعرف )identification: (   

أو التقنيات ( بعد سرد خمتلف النماذج اليت ميكن للسلسلة الزمنية أن تأخذها فإننا باستعمال جمموعـة من األدوات      
  :  وتتمثل أدوات التعرف يف Q،D،P و P،d،qتبها ميكننا حتديد ر) 

   ) .AC( دالة االرتباط الذايت   شكل -        
  ) .PAC( دالة االرتباط الذايت اجلزئي شكل   -        

 تكون مستقرة P , q ( ARMA(    وMA ) P  (AR . )q( من الناحية العملية فان النماذج الثالثة األوىل )1
 : وفق اخلصائص التالية وميكن أن منيز بينها

 ARIMA مناذج أنواع: )  01 (جدول 
 نوع النموذج

  
  PACدالة االرتباط الذاتي الجزئية   ACدالة االرتباط الذاتي 

MA(q)   تنعدم بعد الفترةq 
تكون متدهورة آسيا         

)décroissante exponentielle(  
  وال تنعدم

AR(p) 
تكون متدهورة آسيا          

 )décroissante exponentielle(  
  وال تنعدم

 pتنعدم بعد الفترة  

  

ARMA(p, q) 
  مال تنعد  مال تنعد

   )89  ص ،مولود حشمان ( مناذج التنبؤ قصري املدى : املصدر 

يف حالة املعطيات  (12أو عند ) يف حالة املعطيات فصلية(  4خارج جمال الثقة عند  )pics( يف حالة وجود نتؤات )2
 دراستها كما هي أو السلسلة غري مستقرة ألا حتوي املركبة املومسية وبالتايل نقوم بإزالتها أنفان هذا يدل على ) شهرية

  D=1 :   النموذج حيث تكون هنا ببعد حتديد درجات أو رت
 املعطيات يف حالة (12 و 24أو عند  ) يف حالة املعطيات فصلية ( 8 و 4مثال عند  ) pics( عند تكرر النتؤات )3

   D=2: فان هذا يعين أن ) شهرية 
ІІ – 3- 4 – 2 –1-  تقدير معامل النموذج  :  

  بعد االنتهاء من التعرف على نوع منوذج السلسلة وحتديد رتبه نقوم بتقدير معامل النموذج املختار    
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  :س جينكرت كما يلي حيث ختتلف طرق التقدير حسب طبيعة النموذج وميكن تلخيص أهم الطرق لتقدير منوذج بوك
  
  
  
  
  
  

    طريقة معادالت يول ولكر                 طريقة البحث التشابكي                                  
                                      ) Walker - yule(   
  )Gauss- Newton( نيوتن - طريقة غوس         الطريقة االحندارية                                                

   الباحثإعداد من :املصدر 
   :P ( AR(  مناذج االحندار الذايت -1- 2

  : بإحدى الطرق  aP,…a2 , a1 ، يسهل تقدير معامله  Pبعد حتديد رتبة النموذج     
  : طريقة معادالت يول ولكر -1-1- 2

  : إذن Pدرجة إذا كان لدينا منوذج احندار ذايت من ال     
Y t = Ø1Yt-1 + Ø2Yt-2 + ……+ ØPYt-P + εt  ……(I)  

 مث أخذ التوقع الرياضي هلا حنصل على التباينات والتباينات املشتركة Yt-P حىت Yt-1 و Ytيف ) I(بضرب املعادلة       
γ P…. γ 2 , γ 1 , γ0 كما يلي :  

γ 0 = E ( Yt . Yt ) = E(Yt
2) = Ø1Y1 + Ø2Y2 + ……+ ØPYP +δ2

ε   
γ 1 = E ( Yt . Yt-1 ) = Ø1Y0 + Ø2Y1 + ……+ ØPYP-1                                                  
γ 2 = E ( Yt .Yt-2 ) = Ø1Y1 + Ø2Y0 + Ø3Y1 +……+ ØPYP-2                               

         :                                                                                                      
  :       

γ P = E ( Yt . Yt-P ) = Ø1YP-1 + Ø2YP-2 + ……+ ØPY0                                             

 

  

 جينكنزنماذج بوكس

 نماذج المتوسطات المتحركة والمختلطةنماذج االنحدار الذاتي

   جينكنز –نماذج بوكس ) : 13(الشكل 
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  :حنصل على معامالت دالة االرتباط الذايت) أي التباين ) ( II(بقسمة املعادالت املختلفة على املعادلة 
ρ1  = Ø1 + Ø2 ρ 1 + ……+ ØP ρ P-1                                                          
ρ 2  = Ø1 ρ 1 + Ø2 + ……+ ØP ρ P-2                                                          

 :معادالت يول ولكر  
:                                                                                      

ρ P = Ø1 ρ P-1 + ρ P-2 + ……+ ØP                                                              
   .  من هذه املعادالتØ P ….Ø2 , Ø1:  ميكننا تقدير معامل منوذج االحندار الذايت ρ kفبتقدير معامل االرتباط الذايت    
  : الطريقة االحندارية -1-2- 2

      Ø/ = ( Ø1 , Ø2 ,…… ØP)  :حيث  ) OLS ) MCOوهي تستعمل مقدر            
  :فسيكتب من الشكل  ) AR )2: (أي  ( 2إذا كان لدينا منوذج احنداري من الدرجة 

Xt = Ø1Xt-1 + Ø2Xt-2 + εt                               
  :  جند  t = 3إذن بالتعويض عن قيم  وابتداء من الفترة 

Y3  = Ø1Y2 + Ø2Y1 + ε3                                                
Y4 = Ø1Y3 + Ø2Y2 + ε4                                                                           

                   :                                                                                   
:                                                                                   
Yt = Ø1Yt-1 + Ø2Yt-2 + εt                                               

   : جند ابكتابتها مصفو في

Σ+Φ=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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⎦
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⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
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⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−

.

::::
4

3

2

1

2

2

1

1

3

2

2

1

XY
Y

Y
Y

Y

Y
Y

Y

Y
Y

tttt ε

ε
ε

φ
φ

  

   Ø^ = ( X/X)-1X/Y : كما يلي MCO بـ Ø2 , Ø1وبالتايل ميكننا أن نقدر املعامل 
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  : تقدير معامل مناذج املتوسطات املتحركة واملختلطة -2- 2

ألا (  أعقد بكثري مـن حيث التقدير مـن النماذج االحندارية ARMA ) P, q(  و MA ) q( مناذج تعترب       ت
  : في حالة النموذج املختلط مثالفغري خطية وعدم وجود معطيات لألخطاء 

Yt - Ø1Yt-1 - ………- ØPYt-P = εt + θ1εt-1 + ……. + θ qεt-q                 
  :ومن أمهها  ) itérative( وبالتايل فهي تتطلب طرق تقدير تكرارية 

 
   : طريقة البحث التشابكي -2-1- 2

 ، حيث يتم افتراض q ≤ 2كون فيها رتبة قسم املتوسطات املتحركة تتصلح هذه الطريقة جيدا يف النماذج اليت         
 اليت θقيم تقديرية ملعامل جزء االحندار الذايت وبإجراء عدة مراحل يتم اختيار قيم مقدرة ملعامل جزء املتوسطات املتحركة 

  .تعطي أقل جمموع من مربعات البواقي 
   ) :GAUSS - NEWTON(  نيوتن – طريقة غوس -2-2- 2

  :قي تعتمد هذه الطريقة على تدنئة جمموع البوا
MIN :  S (Ø , θ) = ∑ et

2  = ∑ ( εt / Ø , θ , Yt )                             
حيث تعتمد يف  ) TAYLOR( ستعمل النشر احملدود لتيلور ن  S (Ø , θ) اليت تدنئ الدالة θ و Øوللحصول على 

   .  )1 (احلل على القيم االبتدائية املستعملة 
  

ІІ – 3- 4 – 2 –3- تشخيص النموذج ( ة النموذج اختبار صالحي : (  

بعد التعرف على النموذج وتقدير معامله البد من اختبار مدى صالحية وقوة النموذج اإلحصائية وهذا باستعمال        
  :جمموعة من االختبارات أمهها 

  : املتولدة عن النموذج املقدر  نظريا  مقارنة دالة االرتباط الذايت للسلسلة األصلية مع-)1

يتم ذلك بيانيا عن طريق املالحظة فإذا لوحظ وجود اختالف جوهري بينهما فإن عملية التعرف تكون خاطئة     
  . أما إذا تشاا فإننا ننتقل إىل دراسة وحتليل بواقي النموذج   وبالتايل جيب إعادة بناء النموذج وتقديره ،

  :ات ويتم فيها عدة اختبار:  دراسة وحتليل بواقي النموذج -)2

                                                 
    .163ص   ، مرجع سابق مولود حشمان،-)1(
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   ) : normalité test de(  اختبار توزيع البواقي طبيعيا -

 واجلزئية للبواقي وفق بسيطة يهدف االختبار إىل الكشف عن إمكانية توزيع معامالت داليت االرتباط الذايت ال       
  .  )1()  عدد مشاهدات السلسلة T:  حيث  ( T/1التوزيع الطبيعي بوسط معدوم وتباين يساوي 

  . هي املعامل املقدرة هلاتني الدالتني ويتم ذلك بيانيا أو حسابيا rk: علما أن     T ( rk ~ N/1 , 0: ( ن أي أ
واجلزئية للبواقي اليت جيب أن تقع داخل جمال بسيطة  وذلك عن طريق مالحظة معامل داليت االرتباط الذايت ال :بيانيا

   .  )2 ( متوازينيمعنوية معرب عنه خبطيني

TrT: حيث  K /2/2 +≤≤− 

  :  حيث هناك العديد من االختبارات أمهها  :حسابيا
  :التالية  تم باختبار الفروضتو     : اختبارات التفرطح  وااللتواء)ا

 :H0                                    التوزيع غري طبيعي                                                    

  H 1:                                              التوزيع طبيعي            
  :وتتكون صيغته من : SKEUNESSاختبار *  

n                         2/1/6√  /(0 -: حساب 
1Β V1= ( 

2/3
23

2/1
1 / µµ=Β   حيث: ~ N( 0 . √6/n )  2/1

1Β  

  :احلكم كمايلي ويتم 
    |V1 | < 1.96 ⇐ نقبل H0وهذا يعين ان التوزيع غري طبيعي    

|V1 | > 1.96 ⇐ نقبل H1وهذا يعين ان التوزيع طبيعي   

  :وتتكون صيغته من : KURTOSISاختبار *   

  ) =n                         2Β V2/24√  /(0 -: حساب 
2

242 / µµ=Β   حيث: ~ N( 0 . √24/n )  2/1
1Β و       ( )KiK XXn∑ −= /1µ  

Kµ : هو العزم من الدرجةK 

  :ويتم احلكم كمايلي 
                                                 

    .169 ص   ،مرجع سابق  مولود حشمان، -)1(
 .  المجال يوجد في البرامج اإلحصائية  بخطين متوازيين متقطعين -)2(
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     |V2 | < 1.96 ⇐ نقبل H0ين أن التوزيع غري طبيعي  وهذا يع  
|V2 | > 1.96 ⇐ نقبل H1وهذا يعين أن التوزيع طبيعي   

   : ويتم وفق ويتكون من االختبارين األولني : Jacque- beraاختبار 

JB  < χ2
    وهذا يعين أن التوزيع غري طبيعيH0 نقبل ⇐    2

JB  > χ 2
   وهذا يعين أن التوزيع طبيعيH1   نقبل⇐    2

B2 n/24(2/1- 3(  2:     حيث 
1Βn/6 .      JB =  

  :ويتم باختبار الفروض       ) :LB( اختبار 
H0: r1 = r2 = ….. = rk = 0                                   

ri ≠ 0                                   i = 1….k           ∃     H1  
  :ويتم وفق العالقة التالية 

   .q و Pجمموع معامل النموذج املقدر للرتبتني  : P + q: علما أن 
k :  عدد املشاهدات املأخوذة.  

∑et et-k / ∑ et
2                  rk =      و et :  البواقي يف الزمنt.   

  :حيث 
χ 2  :كان إذا 

k-(P+q) Q <     ⇐   نقبل H0 )  انعدام كل املعامالتrk. (   
χ 2  (:   اذا كان 

k-(P+q > Q    ⇐        نرفض H0 )  توجد معامالت غري معدومةrk. (   
  : ويتم وفق العالقة التالية  :Ljung – Box - Pierceاختبار 

( ) ( ) ( )qPKiriTTTQ +−
−∑ −+= 221* ~2 χ  

  :ويأخذ نفس احلكم حتت مستوى معنوية معني حيث 
χ 2   :إذا كان 

k-(P+q)   Q* <⇐         نقبلH0.  
χ 2  (   :إذا كان 

k-(P+q > Q *  ⇐    نقبل H1 .  
  احملسوبتني أقل من تلك *Q وQ أن تكون اإلحصائيتني و حىت يتوافق االختبار البياين مع االختبارات احلسابية جيب

 .اهولة وفق توزيع كاي مربع 
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  : اختبار املعنوية اجلزئية والكلية ملعامل النموذج - 2

 نال يصلحا) فيشر  ( F و ) ستودنت  ( tنظرا لتقارب توزيع معامل النموذج مع التوزيع الطبيعي فإن التوزيعني    
   .X2 و N ) 1 , 0( ا ونستعمل كبديل عنهم

  : اختبار املعنوية اجلزئية -1- 2

  :حيث نقوم باختبار الفرضية 
H0 : Bj = 0  
H1 : Bj ≠ 0  

^B│  : ويتم وفق العالقة 
j – Bj │ / σB^j  ~ N(0 ,1)  

  .قيمة املعلمة احلقيقية  : Bj: حيث          
                B^

j :  قيمة املعلمة املقدرة.  
       σB^j             : احنرافها املعياري املقدر.  

  ) :H0 )Bj =0 حتت الفرضية: ويكون احلكم كما يلي 
│B^

j │ / σB^j  < N(0 ,1)   ⇐    املعلمةBj نرفض ⇐ معدومة H1 ونقبل H0   
│B^

j │ / σB^j  > N(0 ,1)  ⇐ املعلمةBj غري معدومة )Bjنرفض ⇐ ) معنوية إحصائية H0 ونقبل H1   
  : اختبار املعنوية الكلية -2- 2

  :حيث نقوم باختبار الفرضية    
H0 : B1 = B2 = ….. = Bm = 0                  

Bj ≠ 0  ,  j = 1….m                        ∃ H1  
S = RRSS – URSS / (URSS/T) ~ χ2                         :علما أن              

m  

  .عدد املعامل املراد اختبارها  : m                  :حيث 
RRSS         و  URSS : هي جمموع مربعات البواقي حتت الفرضيةH0 و H1 على الترتيب .  

  : ويتم احلكم كما يلي 
χ 2

m                  >  S ⇐     نرفضH0 ونقبل H1   
χ 2

m                  <  S ⇐ نقبل  H0 ونرفض )  H1 كل املعامل  :أي أنBjمعدومة ( 
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  : املفاضلة  معايري- 3

جمربون على اختيار منوذج  بنجاح وبالتايل فنحن 2 و 1ميكن لبعض النماذج أن تتجاوز كل االختبارات السابقة يف      
  : استعمال بعض املعايري األخرى مثل ميكنناواحد فقط بغرض استعماله للتنبؤ وحىت يتم ذلك 

   : )AIC )1 معيار -1- 3

  AIC = σ^2  exp {2( p+q / 2 ) }  :وهو يساوي          
  البواقي على عدد املشاهدات فقط  بقسمة جمموع مربعات  :أي( حمسوبة بطريقة املعقولية العظمى  =S2  :   σ^2حيث
   .رعدد معامل النموذج املقد : P + q     :    حيث        σ^2 = RSS / T :أي     
   NAIC = AIC / T:وقد عدل هذا املعيار بعدد املشاهدات ليصبح      
   .NAIC أو AIC النموذج األفضل على أساس أصغر قيمة للمعيار اختيارويتم 

   :  )BIC ( )2 أو SHWARZ ( ز معيار شوا ر-2- 3

    BIC = lnЪ/2 + ((p+q)/T) lnT:  حيث SHWARZواقترح من طرف          
   )BIC أفضل منوذج هو الذي تكون له أصغر قيمة لـ  حيث(ويتبع نفس احلكم 

BIC =ln σ^2  + { ( p+q / T )ln T                                        
 
ІІ – 3 - 4 – 2 –4- نبؤ الت:  

: حيث تكون درجات أو رتب النموذج " التنبؤ " ار النموذج املفضل تأيت آخر مرحلة وهي يبعد أن يتم اخت      
ARIMA وهي q , d , pبعكس ) إن وجدت يف النموذج( هنا بإرجاع مركبات الفصلية واالجتاه العام   حمددة ،ونقوم

بينما يتم تعويض األخطاء املستقبلية . لسابقة ملتغري السلسلة املدروسة ض كل القيم ايتعوب  نقوم ا ا مثهالطرق اليت نزعن
  باألصفار أما املاضية بالبواقي 

ويتم ذلك بعدة وللتأكد من دقة التنبؤ يتم جتربته على القيم األخرية للسلسلة الزمنية مث مقارنتها بالقيم احلقيقية هلا 
  : يتبع هذا األخري اخلطوات التالية يثحCHOW وRAMSEY اختبار : اختبارات إحصائية مثل 

  : إذا كان لدينا منوذج مقدر من الشكل 

                                                 
)1(- akaike information criterion : AICامجن يوجد في برTSP - EVIEWS  .  
)2(- Naike information criterion : NAIC  يوجد في برنامجTSP - EVIEWS .    



  الفصل الثـاني                           
  ج القياسية متعددة المعادالت النماذ                                                  

 

  )56(  

             nt
kxaxaxaaY ktttt

...........1
ˆ...........2ˆˆˆ 2110

=∀
++++=

 

 n=n1+n2:  مشاهدة ثانية نريد التنبؤ ا حيث n2 مشاهدة أوىل و n1: نقسم النموذج إىل فترتني
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 :ونستعمل هلذا االختبار احصاءة فيشر كمايلي 
( )[ ] ( )

( ) ( ( ) )12/21

1/21

+−+

++−=

knSCRSCR

KSCRSCRSCRF C  

   )n)n=n1+n2  متثل  جمموع مربعات البواقي لــ  : SCR:     حيث 
          1 SCR :1متثل  جمموع مربعات البواقي لــ   n  
          2 SCR : 2 لــمتثل  جمموع مربعات البواقي   n  

                   K :  عدد معامل النموذج  
  :    ويتم االختبار كمايلي 

FC  <  Ftيعين أننا نرفض H0   1 ونقبل H )     أي أن النموذج غري ثابت يف جممله بني العينةn1والعينةn2 املراد 
  Ft= F(k+1    n-2(k+1)):  التأكد من تبات قيمها علما أن 

  
  
  

                                                                         
                                                 

1) - Bourbonnais REGIS,    op.cit ,   p 64                                                                                                   (  
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    III -1 - حالة االقتصاد اجلزائري من االستقالل إىل يومنا هذا:  

III -1 – 1-نظرة على االقتصاد اجلزائري :  

   مر االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل إىل يومنا هذا بعدة جتارب وسياسات تعاقب عليها العديد من احلكومات 
  : ) 1(والرؤساء فمن ج اشتراكي اتسم بـ

 قصد إزالة الفوارق االجتماعية والقضاء على االستغالل خاصة مع خروج :اإلنتاجامة لوسائل امللكية الع •
  اجلزائر من نظام استعماري استبدادي 

 تقوم بربجمة العمليات االقتصادية وختطيطها دف حتقيق التوازن بني :اقتصاديةتطبيق خمططات تنموية  •
 احلاجات وإنتاج السلع واخلدمات 

األسعار حسب القطاعات – الضرائب – حيث مت حتديد األجور :أساس اخلطط املركزية التوزيع على  •
 .االقتصادية 

 إىل حتقيق األرباح يف ظل املنافسة وإمنا كان ميوهلا ف اليت كانت ال د:للمؤسساتالتوجيه االقتصادي  •
 .العاطلنياجتماعيا أكثر قصد تشغيل اكرب عدد من 

 ر بعد أحداث اكتو با النهج يف اغلب الدول اليت اتبعته دخلت اجلزائر يف مرحلة انتقالية       ومع انتفاء مسببات هذ
 بشكل جيعلها تبتعد عن االشتراكية املركزية و التصل يف نفس الوقت إىل نظام رأمسايل حر واتسمت هذه 1988

  :املرحلة بـ 
 احلاد يف أسعار البترول يف السوق العاملية ارتفاع املديونية اجلزائرية وخدمة الدين وتعود جذور ذلك لاليار - 1

حبيث بدا ثقل املديونية يطرح مشكال للسلطات احلد الذي وصل فيه االقتصاد اجلزائري إىل وضعية شبه توقف عن 
 دفعتها إىل التفاوض إلعادة جدولة هذه الديون مقابل التزامها بربنامج استقرار وتعديل هيكلي 1994الدفع سنة 

   )2( املنظمات الدولية مدعوم من قبل
 عن د فقد ما يزي98-96خوصصة العديد من املؤسسات العمومية وتسريح آالف العمال ففي الفترة بني  - 2

 .فردا مناصبهم 383773

                                                 
  156    ص  ،)   2002،منشورات  المحمدية  :   الجزائر   ؛  2ط (  اقتصاد المؤسسة ،دادي عدون ناصر) - -( 1

 ، في أعمال الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية " الجزائري والشراآة األجنبية خارج المحروقاتداالقتصا" ، عبد المجيد قدي –) 2(
  .12 – 01ص ص   ،2003ريل  جامعة ورقلة ،  اف
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 يف املتوسط خالل اخلمس سنوات %10.3 باملقارنة مع 1992  سنة %22.8ارتفاع معدالت التضخم إىل  - 3
 .السابقة 

 من الناتج %50ات الصادرات من طرف جهاز إنتاجي يعمل فقط بنسبة  من إيراد5/4امتصاص حوايل  - 4
 .الداخلي اإلمجايل 

 .عدم توازن دائم يف ميزانية الدولة ناتج عن سوء توازن مؤسسات القطاع  - 5

 عنها من احنراف حنو العنف والتخريب مما أدى إىل الفوضى والالاستقرار رظهور التعددية السياسية وما اجن - 6
 .جزائر من احملافل الدولية وشبه خروج لل

 فاجلزائر تشهد نوع من االستقرار االقتصادي فقد أفرزت اتفاقيات االستقرار والتصحيح املربمة مع  أما اليوم 
  :  صندوق النقد الدويل النتائج اإلجيابية التالية

  .2000 سنة %19.8اخنفاض معدل خدمة الدين إىل  •
 2000ر دوالر سنة مليا 25.3اخنفاض خمزون املديونية إىل  •

 2000 سنة %0.34اخنفاض معدل التضخم إىل  •

 وهو 1999 مليار دوالر سنة 4.6 مليار دوالر مقابل 12ارتفاع حجم االحتياطي من العملة الصعبة من  •
  شهرا استرياد 15 لما يعاد

 )دج 75=$1(استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر •

 ... اغلب األحيان ضبط عجز املوازنة حبيث أصبحت فائضا يف •

   .%4 - %3 مابني1995حتقيق معدالت منو اقتصادية منذ سنة  •

  .هذه املؤشرات وان كانت كلها إجيابية إال أن بقائها واستمرارها وقف على وضعية أسعار النفط يف السوق العاملية 
ليل موضوعي معمق يشخص  لذلك البد من حت;    هذه النظرة أو الوصف يبدو عاما وان ختللته بعض املؤشرات   

 متكننا من معرفة اغلب – يف الغالب ب ال تكذ–حالة االقتصاد اجلزائري مبين على أساس أرقام وإحصائيات 
املؤثرات اليت تؤثر فيه وعالقاا ببعضها مبينة السياسات االقتصادية اليت اتبعتها اجلزائر منذ االستقالل واىل يومنا هذا 

  .سار الذي هي ماضية فيه وذلك قصد اقتراح تقوميه أن هو يف اجتاه خاطئ مث التنبؤ من خالهلا بامل
     والن املصدر الذي يستاق منه املعلومات اليت تتعلق باالقتصاد الوطين هي احملاسبة الوطنية لذلك سنستخدم 

  .الكليةإحصاءات حساباا حىت نستخرج منها الكثري من الدالالت اليت ترتبط باملتغريات االقتصادية 
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   III -1–2  - نظرة على احملاسبة الوطنية:  

طريقة حماسبية تستخدم نتائج النظرية االقتصادية مع  املعطيات اإلحصائية  )أو القومية(تعترب احملاسبة الوطنية         
  .)1(ولكنها مبسطة لالقتصاد الوطين  ،اخلامة من اجل إعطاء صورة رقمية

ختتلف من مدرسة إىل أخرى وبالتايل فان احلديث عن ) سواءا الكلية او اجلزئية( تصادية     والن مفاهيم النظرية االق
(  تطورها حسب كل مدرسة روهذا ما يفس) 2(أي نظام للمحاسبة القومية يعين احلديث عن نظرية اقتصادية معينة 

  )اخل.... نيوكالسيكية – طبيعية – كالسيكية –ماركسية 
 مبناسبة وضع خمطط 59-58 االستقالل حنو لألعمال األوىل للمحاسبة الوطنية إىل ما قب      ويف اجلزائر تعود ا

 هذا النظام هو الذي مت استخدامه مع بعض التعديالت بعد ،قسنطينة والذي استخدم النظام الفرنسي القدمي 
  .1977االستقالل إىل سنة 

الذي يتجاوب وينسجم ) S.C.E.A اجلزائرية نظام احلسابات االقتصادية(     وبعد ذلك ظهر نظام جديد هو 
  .  أي مع اإليديولوجية االشتراكية )3(بشكل أفضل مع حاجات االقتصاد املخطط 

 –الكيرتية –الكالسيكية :     ونظرا الن هذا النظام اجلديد يبدو بعيدا ما عن االقتصاديات الكلية الرأمسالية كـ 
ا من حساباته فيما يفيدنا يف التحليل الكلي لالقتصاد اجلزائري لذلك سنحاول تكييف بعض. اخل....النقدية 

  . متغرياته من حسابات وطنية لالستخراج  ما يقاب
III -1 –3- استنباط متغريات التحليل االقتصادي الكلي من احملاسبة الوطنية وغريها  :  

  : يف سوق السلع واخلدمات )ا

  غري أا تتفق على  انه - كما أسلفنا ذلك يف الفصل األول -ىوهو خيتلف من نظرية إىل أخر ): C (كاالستهال
 حماسبيا مع ق وهو ما يتوافاالستهالك النهائي للعائالتاستهالك العائالت  وحسب كيرت يف منوذجه الكلي فانه ميثل 

    ) .CFIM(االستهالك النهائي الفردي للعائالت   
 املزايا العينية املستلمة من ، االستهالك الذايت ،خلدمات اإلنتاجية          حيث يتكون من املشتريات  من السلع وا

  .)4 ( املسا كن واإلجيارات–األراضي  : لقبل العائالت واملمنوحة من قبل املستخدمني وهو ال يشم

                                                 
   25-30ص ص  ،)   1994  ، ج  .م.د :   الجزائر ( المحاسبة الوطنية  ،اقاسم قادة وقدي عبد المجيد- - (4) ، )3 (، )2 (،  (1)
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ويعين ذلك الدخل الذي هو حتت تصرف العائالت بعد أن حيذف منه كل االلتزامات  : )Yd(الدخل املتاح    *  
   Yd= Y-T+R:   أي   )R(وغريها ويضاف إليه  التحويالت )T(ضرائب  : من

 (RND)الدخل الوطين املتاح     وهو يتوافق حماسبيا مع 

   وميثل الدخل الوطين وميكن استعمال من الناحية احملاسبية  أما الناتج الداخلي اخلام : )Y(الدخل   * 
)le PIB ( أو اإلنتاج الداخلي اخلام)la PIB ( وجهات نظر03 وهو األفضل والذي ميكن حسابه  حسب :  

  ΣVA+TVA+DT/M la PIB=:      من منظور اإلنتاج -    

  جمموع القيم املضافة لفروع اإلنتاج  : ΣVA:             حيث 
TVA                         : الرسم على القيمة املضافة  
DT/M                      : ى الواردات احلقوق والرسوم عل  

  CF+ ABFF+∆S+X-M=  la PIB:       من منظور اإلنفاق -    

  ،  التراكم اخلام لألصول الثابتة : ABFF   ،   االستهالك النهائي  :   CF: حيث    

     ∆S : تغري املخزون    ،     X: الصادرات    ،   M  :الواردات   

  RS+CFF+ILP+ ENE  = la PIB:    من منظور الدخل - 

  )مبا فيها مسامهات الضمان االجتماعي (تعويضات  األجراء   : RS:     حيث    
              CFF :  أي جمموع أقساط االهتالك ( استهالك األصول الثابتة (  

               ILP :  صايف الضرائب املتعلقة باإلنتاج  
              ENE :  األرباح(الفائض الصايف لالستغالل(  

 فحسب النظرية الكيرتية   االستثمار ميثل تلك األموال املخصصة إلنتاج اآلالت وهو يتوافق ) : I( االستثمار*
  قيمة الزيادة احلاصلة خالل فترة ما S.C.E.A والذي يعين حسب ABFFحماسبيا مع التراكم اخلام لألصول الثابتة 

  .حململة هلذه السلع يف ثروة العون االقتصادي من سلع التجهيز ومن اخلدمات ا
 وتشمل السلع اجلديدة واألشغال الكربى واإلصالحات الكربى هلذه السلع اليت تسمح بزيادة عمر استخدامها أو 

   )+S I= ABFF∆: أي  ( S∆ التغري يف املخزون  كما يضاف  إليها؛بزيادة قيمتها 
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ى الوطين وإمنا خيتلف ذلك حسب كل حيث ال يوجد معدل فائدة موحد على املستو) :   i(معدل الفائدة  * 
بنك اجلزائر والذي يعترب كأساس  لذلك سنستخدم معدل األساس املصريف الذي حيدده ،مؤسسة مالية وظروفها 

  )1(ملعدل الفائدة املرجعي السنوي للسوق النقدي املعلن عنه من قبل املصارف 
الدخل املتاح لدى العائالت بعد أن يقتطع منه االستهالك   على انه الباقي من   كيرت والذي يعتربه) : S(االدخار *   

    ( épargne net) وبالتايل فهي توافق حماسبيا االدخار الصايف S=Yd –C  :        أي 
وتكون مباشرة  اليت تقتطع من دخل األفراد واملؤسسات  وهي املقتطعات من الدخل الوطين ) :T(الضرائب  * 

  .كننا اعتبارها متثل اإليرادات العادية من غري اجلباية البترولية واإليرادات األخرى وغري مباشرة وبالتايل فيم
:  وهو يتضمن كل ما تنفقه الدولة إلقامة مشاريع عامة تدخل يف البنية التحتية مثل ) :G(اإلنفاق احلكومي * 

وإعانات اإلنتاج يفة واملعدومة    إىل كل املنح اليت تدفع لذوي الدخول الضعإضافة.اخل ...  الطرق –املستشفيات 
  .نفقات التسيري ونفقات التجهيز  :وبالتايل فيمكن اعتبارها  تتشكل من . اخل ...والزراعة 

قيمني للموهي جمموع السلع واخلدمات اإلنتاجية املنتجة من قبل غري املقيمني واحملولة بصفة ائية ): M(الواردات * 
  واردات السلع واخلدمات : سم   حتت اS.C.E.A وهي موجودة يف .

 وهي قيمة السلع واخلدمات اإلنتاجية املنتجة من قبل املقيمني واحملولة بصفة ائية لغري املقيمني ):X(الصادرات * 
  صادرات السلع واخلدمات:   حتت اسم S.C.E.Aوهي موجودة يف 

نية وغريها من املصادر  فانه ميكننا تلخيصها يف      وبالتايل بعد معرفتنا لكل املتغريات الكلية وفق احملاسبة الوط
  :جدول كمايلي 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .120ص     ،   مرجع سابق   ،  بن عبد العزيز فطيمة  (1) - 

   آلية ،    جامعة الجزائر ،   غير منشورة ، أطروحة ماجستير –"حالة الجزائر   -  سعر الصرف وتدهور قيمة الدینار ،  عزي لخضر    -) 2 (
   .112    ص   ، 96/1997  ،العلوم االقتصادية   
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  )إن وجد(اختصاره بالفرنسية   )إن وجد  (مقابله في المحاسبة الوطنية   المتغير

C االستهالك النهائي الفردي للعائالت  CFIM 
Yd الدخل الوطني المتاح  RND 
Y  اإلنتاج الداخلي الخام  La PIB 
I تغير المخزون+ خام لألصول التابثةالتراكم ال  ABFF+ ∆S 
i معدل األساس المصرفي  MBB 

M واردات السلع والخدمات  IB et S 
X صادرات السلع والخدمات  EB et S 
T اإليرادات العامة  RP  
G  نفقات التسيير+ نفقات التجهيز  DE+DG 
S  االدخار الصافي  E N 

 
 من إعداد الباحث:  املصدر

III -2 –ليل وتفسري متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري  حت:  

III  -2 –1 – منفردة( حتليل وتفسري املتغريات(:   

وكذا   من مصادر ) ONS(وفقا  ملعطيات حسابات احملاسبة الوطنية من الديوان الوطين لإلحصائيات          
 2001 إىل 1970من سنة  االجتماعي  الس الوطين االقتصادي و- بنك اجلزائر–وزارة املالية : أخرى مثل  

  : ميكننا متثيل املتغريات الكلية لالقتصاد اجلزائري يف اجلدول التايل ) الحظ امللحق(
   C – Yd – Y – I –i – M – X – G – T – S - R     :    ميكننا  حتليل املتغريات التالية 

  :كمايلي 
   مليون دج:الوحدة                                                                                                  

 Ct Yd I i Y T G M X S  السنوات
1970 13388.5 14107.6 8751.6 2.5 21210.2 5876  9468.2 6972.3 5323.3 - 
1971 14026.5 15034.8 8887.1 2.5 21628.2 6941  9892.9 6871.9 4578.2 - 
1972 16721.8 17616.8 10441.1 2.75 26521.8 8197  11333.45 7703 6166.8 - 
1973 17741.1 18699.4 13940.5 2.75 30532.6 9989 14896.05 10857.3 8750 - 
1974 23924.5 50529.7 22075.2 2.75 55560.9 4076.6 29731.25 19500.7 21403.1 18876.2 
1975 29522.4 56899.4 27837.6 2.75 61573.9 5578.5 37696.45 26361.8 20714.1 17477.2 
1976 34010.5 67532.5 31926.5 2.75 74075.1 7500.9 43021.25 27322.2 24362.8 22353.5 
1977 42646 78937.8 40814 2.75 87240.5 9049.9 54337.15 36298.9 26553.5 22730 

  2001 و1970والخدمات بين تطور متغيرات سوق السلع ) : 03(جدول 

  المتغيرات ومقابالتها في المحاسبة الوطنية وغيرها) : 02(جدول 
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1978 48793.2 95176.4 54621.7 2.75 104831.6 10478.8 71221.05 41874.8 26689.4 29701.8 
1979 56216.6 114318.8 54431.3 2.75 128222.6 14768.2 74076.55 41981.6 39908.3 38354.3 
1980 67816.5 145017.7 63512 2.75 162507.2 18325.1 88106.45 49299.3 55880.8 52486.9 
1981 84570.3 171962.5 70835.7 2.75 191468.5 20734.3 99746.55 59032.9 66181.8 58432.7 
1982 92648.5 184528 77342.4 2.75 207551.9 24181 110862.8 60185.4 64223.3 58309.1 
1983 103048 207298.7 87819 2.75 233752.1 27327.6 125563.3 60205.8 65343.9 66423.2 
1984 122373 234886.5 92531.5 2.75 263855.9 29703.4 135350.8 61558.1 67688 69581.7 
1985 136423 258403.4 96765.4 2.75 291597.2 34876.2 146003.8 59462.2 68629.8 72851.9 
1986 152195 261707.1 99333.3 2.75 296551.4 38262.2 156471.9 50832.5 38714.2 52402.2 
1987 149866 275195.4 93880.2 5 312706.1 39868.9 156963.2 39961.8 45834 62317.7 
1988 208876 334347.6 98040.2 5 347716.9 44302.5 168392.1 79453.4 49897.5 55115 
1989 257270 424954.3 128766 6 422043 45627.1 207775.2 121066 78057.9 88669.3 
1990 305042 543473.6 160217 8.75 554388.1 58295.2 258854.2 139110 129593 139785 
1991 410050 812210.6 266734 11 862132.8 96035 403893.9 198354 246532 264990 
1992 538845 1023832 319811 11.5 1074696 103458 514041.6 244492 266290 290745 
1993 639068 1107132 336203 11.5 1189725 139076 567472.1 269126 252299 236784 
1994 826755 1407804 467941 17.63 1487404 179489 742571.9 424503 342567 306405 
1995 1100726 1877458 633031 18 2004995 243336 987305.1 616099 533047 422356 
1996 1319214 2346683 644641 16.33 2570029 314226 1065818 596710 781688 606274 
1997 1411670 2570235 647459 14 2780168 313607 1125965 594683 837217 680060 
1998 1531503 2590658 773955 9.25 2830491 333751 1302810 656080 652257 530301 
1999 1642339 2919215 849951 8.5 3238198 413135 1421932 737629 911556 704896 
2000 1684863 3732734 944964 8.5 4098816 438508 1534425 855222 1734751 1458410
2001 1817277 3925928 1149291 8 4243803 423339 1806301 930678 1550898 1453638

  

   )2001 -1970 ( احلسابات الوطنية  ،الديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر
 يستنتج أا كانت يف سنوات السبعينيات منخفضة لكنها أن    املتتبع هلذه اإلحصائيات من الوهلة األوىل ميكنه     

 االمسية املتأثرةذة بقيمها  أا مأخوإىلارتفعت بشكل مذهل سنوات الثمانينات والتسعينات والسبب يعود بالتأكيد 
 وبالتايل البد من إزالته وحىت يتم ذلك هناك السنوات؛قتصاد اجلزائري خالل هذه  الذي عاىن منه االبفعل التضخم

وتتم  ) IPC(  وسنستخدم واحدة من بينها واليت تستعمل الرقم القياسي ألسعار االستهالك) 1(أكثر من طريقة 
   .IPC املتغريات على بــقسمة القيم االمسية هلذه

 ونفسر لذلك سنحلل)  كسنة أساس 1989حيث أخذت سنة  ( 1990 منذ إال     ونظرا لعدم توفر هذا املؤشر 
   .1990 إال انه سيكون التحليل أكثر أمهية منذ 1970هذه اإلحصائيات منذ 

  : يعطى يف اجلدول التايل IPC   إذن لدينا مؤشر
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  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90 السنة
 578.2 558.7 562.2 550.7 518.4 488.8 406.2 316.3 120.2150.8197.5240.2 القيمة

 ) dz.nso.www (  على اإلنترنتONS موقع :املصدر 

  . ميكننا استخالص القيم احلقيقية هلا IPC على 2001 و1990 القيم االمسية هلذه املتغريات بني ـقسمةادن بـ
  

 CT YD I Y T G M X S سنوات / متغريات
1990 2537.79 4521.41 1333 4612.21 484.99 2153.53 1157.32 1078.14 1162.94
1991 2719.16 5386.01 1769 5717.06 636.84 2678.34 1315.35 1634.83 1757.23
1992 2728.33 5183.96 1619 5441.5 523.84 2602.74 1237.93 1348.3 1472.13
1993 2660.56 4609.21 1400 4953.06 579 2362.5 1120.42 1050.37 985.779
1994 2613.83 4450.85 1479 4702.51 567.46 2347.68 1342.09 1083.05 968.717
1995 2709.81 4622 1558 4935.98 599.05 2430.59 1516.74 1312.28 1039.77
1996 2698.88 4800.91 1319 5257.83 642.85 2180.48 1220.76 1599.2 1240.33
1997 2723.13 4958.02 1249 5362.98 604.95 2172 1147.15 1615 1311.84
1998 2781.01 4704.3 1405 5139.81 606.05 2365.73 1191.36 1184.41 962.958
1999 2921.27 5192.48 1512 5759.87 734.85 2529.23 1312.04 1621.41 1253.82
2000 3015.68 6681.11 1691 7336.35 784.87 2746.42 1530.74 3104.98 2610.36
2001 3142.99 6789.91 1988 7339.68 732.17 3124.01 1609.61 2682.29 2514.07

   )IPCانطالقا من القيم االمسية ومؤشر (   من إعداد الباحث :ر املصد

  :  Ctحتليل وتفسري منحين االستهالك الوطين للعائالت ) ا

 أن االستهالك الوطين بالقيم االمسية عرف ارتفاعا بطيئا سنوات السبعينات  )15(       إذن نالحظ  من الشكل 
 1985 مليار دج سنة 103.04 مليار دج ليصل إىل 13.38وايل  حب1970وحىت منتصف الثمانينات فقد قدر سنة 

قيم احلقيقية لالستهالك  ملنحين ال وبالنظر ؛ مرة تقريبا 15 عرف ارتفاعا كبريا بــ 2001 وحىت 1986لكن بعد 
لله أحيانا بعض االخنفاضات يف ختيتضح أن هناك فعال ارتفاع طفيف إال انه  )  2001 -90بالنسبة لسنوات (
بلعيد عبد " اليت انتهجتها اجلزائر إبان  حكومة " التقشف"  رمبا يعود سببها لسياسات 96- 94-93: وات سن

  " .السالم 

  )بالقيم الحقيقية ( تطور المتغيرات الكلية لسوق السلع والخدمات ) :05(جدول 

  2001 و1990بين  ) IPC  ( كالرقم القياسي ألسعار االستهال) : 04(جدول 
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فمن .   وعلى العموم ميكن تفسري هذا االرتفاع بالنمو السكاين للشعب اجلزائري وبالتايل زيادة احتياجاته وتنوعها   
 واملالحظ 2000 مليون نسمة سنة  30.38داد  السكان  إىل  وصل تع1990و  89 مليون نسمة سنيت 25 و24.4
"  ببقية األشهر هو شهر ت زيادة االستهالك خاصة الغذائي منه تكثر بنسبة كبرية يف شهر واحد إذا ما قورنإن

  .املعظم نظرا لتغري السلوك االستهالكي للمواطن اجلزائري  خالل هذا الشهر" رمضان 
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   )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (   الباحثمن إعداد:  املصدر

  ) : Y(حتليل وتفسري منحين الدخل الوطين  ) ب

  :  بالقيم االمسية نالحظ أن )17(    بالنظر إىل منحين الدخل الوطين يف الشكل 

 منحني االستهالك الوطني  للعائالت ) :15(الشكل 

 )بالقيم الحقيقية(ك الوطني منحني االستهال ) :16(الشكل 
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  )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

كان منخفضا خالل سنوات السبعينات حيث ) LA PIB(ج الوطين اخلام      الدخل الوطين والذي ميثل اإلنتا
 مث ارتفع بعدها بشكل كبري 1989 مليار دج سنة  260.75 ليصل إىل 1970مليار دج سنة 21.21سجل 

  .  مث عاود االرتفاع  من جديد 1999و98ليثبت بعدها  سنيت 
ناه لسنوات التسعينات يظهر لنا تذبذب كبري يف الدخل   أد)18(    وعند مالحظة املنحين بالقيم احلقيقية الشكل 

 ليعاود االرتفاع 95-94-93 مث اخنفض سنوات 92 و91 ارتفع سنيت 1990الوطين فبعد أن كان منخفضا سنة 
  . 2001 و2000 إال انه استقر بعدها بني 2000بعد ذلك حىت سنة 

ار أسعار النفط يف األسواق العاملية  خاصة وان  عدم استقرإىل     ويعود سبب تذبذب الدخل الوطين باألساس 
  . الناتج الداخلي اخلام يف املتوسط 4/1احملروقات متثل  أكثر من 

 والباقي موزع على 96-95-94  من الناتج الداخلي اخلام لسنوات% 28.5 و %25.5 ; %22.5    إذ مثلت 
  . )1()نقل ومواصالت– وأشغال عمومية  خدمات- زراعة–صناعة : قطاعات النشاط االقتصادي  األخرى من 

    إال انه وما يالحظ  من أحداث على املستوى العاملي خاصة بعد احلرب على أفغانستان والعراق  اىل يومنا هذا 
  وكان اخلاسر فيها  )من بينها اجلزائر (OPECجعل أسعار البترول مرتفعة نسبيا حيث استفادت منها دول الـ 

  .للني أوروبا حسب بعض احمل
                                                 

  08   قدي عبد المجيد ، مرجع سابق  ، ص  -  (1)

 منحني الدخل الوطني ) :17(الشكل 
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   )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر
 

  ) :Yd(حتليل وتفسري منحين الدخل الوطين املتاح ) ج

ومضافا اليه جمموع ) T(منقوصا منه جمموع الضرائب ) Y(مبا أن الدخل الوطين املتاح  ميثل الدخل الوطين         
 متغريات أمهها متغري الدخل الوطين  الشيء الذي )03( فانه خيضع لثالث وعليه .  Yd=Y-T+R): R(التحويالت 

تتماثل اىل حد كبري مع ) أو القيم احلقيقية لسنوات التسعينات ( سواءا بالنسبة لقيمه االمسية )Yd(جعل منحيي 
 ).20 و19ليني الحظ الشك( وعليه فانه ميكننا إعطاءها نفس التفسريات  السابقة ملنحنييه;  )Y(نضريييها يف 
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  ) :19(الشكل 
منحني الدخل 
 الوطني المتاح

  ) :18(الشكل 
  منحني الدخل

)  بالقيم الحقيقية( الوطني 
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  . )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

  

  ) : I(حتليل وتفسري منحين االستثمار الوطين ) د

يعترب االستثمار إنفاقا يوجه إىل زيادة أو اإلبقاء على رصيد راس املال ويتكون من مجيع السلع واخلدمات اليت          
مكونات ) 03( وينقسم لثالث ....نتاج من اجل إنتاج سلع وخدمات أخرى مستقبالتستخدم يف خطوات اإل

  أما الثالث فهو ;فاألول يشمل اإلنفاق على اآلالت واملعدات والتشييدات غري السكنية  والثاين على املباين السكنية 
أو التراكم اإلمجايل لراس املال الثابت باالستثمار الثابت :عبارة عن االستثمار يف املخزون ويطلق على الصنفني األولني

)1( .   
 لالذي ال ميث) S∆(وتغري املخزون ) ABFF(التراكم اخلام لألصول الثابتة :        ويتكون حماسبيا كما أسلفنا من 

  :)21(وعند حتليل منحناه يف الشكل . إال نسبة ضئيلة منه

                                                 
حول  األول   الملتقى  الوطني  أعمال في ةنفاق االستثماري في الجزائر و عالقته بالمر دودیتطور اال: لبشير  عبد الكريم       -   (1)

   .08  ص  ، .2003  ، جامعة ورقلة  ،المؤسسة االقتصادية 
  

  ) :20(الشكل 
  منحني الدخل
  الوطني المتاح

 )بالقيم الحقيقية ( 
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  )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من اعداد الباحث:  املصدر

 حىت منتصف الثمانينات مث بدا يرتفع بعد ذلك بصورة كبرية إال 1970         نالحظ  انه تزايد بصورة بطيئة منذ 
 إال انه وبالنظر لقيمه احلقيقية 97- 96 وبني 93-92 من استقرار  يف بعض السنوات  خاصة بني سنيت هما ختلل

 :تنتج أن ميكننا أن نس)  22(سنوات التسعينات يف الشكل 

 ليعاود االرتفاع 97 إال انه بقي يف تذبذب حىت سنة 91 و90    أن االستثمار الوطين كان يف ارتفاع بني     
   وميكن تفسري ذلك أن الدولة اجلزائرية كانت حمتكرة للصناعات حيث انتهجت ،بعدها يف شكل يبدو خطيا 

  .نوات السبعينات وحىت منتصف الثمانينات سياسة الصناعات املصنعة من خالل خمططاا التنموية س
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  ) :21(الشكل 
منحني االستثمار 

 الوطني

  ) :22(الشكل 
  منحني االستثمار

بالقيم (الوطني  
 )الحقيقية 
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   )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

إال انه وبعد اجتاه اجلزائر حنو اقتصاد السوق بدأت يف خوصصة املؤسسات العمومية سواءا ببيعها لعماهلا أو بيعها 
أو الشراكة بني مركب ) للمنظفات( ENAD- HINKL  : خلواص أو إبرام شراكة مع األجانب على غرار 

  . اكرب الشراكات يف ميدان احملروقات ىوال ننس)  احلديد والصلب ( احلجار والطرف اهلندي 
وذلك من خالل تشجيعها هلا مبراسيم  )   ةوطنية أو أجنبي(      كما تركت الدولة  اال إلنشاء مؤسسات خاصة 

  :   )1(  املتعلق بترقية االستثمار والذي يعتمد على املبادئ التالية12-93ريعي تكرس ذلك كان أمهها املرسوم التش
  .عدم التمييز بني االستثمار اخلاص والعمومي واملستثمر املقيم وغري املقيم  •
 .تبسيط اإلجراءات بإلغاء إجراءات املوافقة املسبقة واالكتفاء بالتصريح  •

 .ار مهمتها دعم املستثمرين باعتمادها ملبدأ الشباك الوحيد تأسيس وكالة لترقية ودعم ومتابعة االستثم •

 . التأكيد على ضمانات حتويل األرباح وراس املال وضمانات اللجوء إىل التحكيم الدوليني  •

عمليات حرق وختريب وقتل الشيء ولدت يف  بداية عشرية التسعينات وما ميزها من احنرافات سياسية و     إال أنه 
ترية االستثمار وجعل الطرف األجنيب ال خياطر يف االستثمار باجلزائر على الرغم من توفر ضمانات الذي ثبط من و

 ليعود بعد ذلك يف اية العشرية بعد استتباب جزء من االستقرار واألمن  ويبدو انه يف صعود  منذ ،كبرية له 
1997.  

  ) :  i(حتليل وتفسري منحين معدل الفائدة ) هـ 

حين معدل الفائدة منحين ملعدل األساس املصريف الذي حيدده بنك اجلزائر والذي يعترب كأساس ملعدل       ميثل من
  .الفائدة املرجعي السنوي للسوق النقدي املعلن عنه من قبل املصارف

                                                 
  10  ص  ، مرجع سابق  ،قدي عبد المجيد    -) (1 
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  )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر  

 بسبب حتديده كليا من طرف السلطات %2.75 بنسبة 1986 إىل 1972     ومما يالحظ عليه انه بقي تابتا منذ 
  ، ) 71 و70 سنيت %2.5يف حني مل يتعدى قبل ذلك معدل ( اجلزائرية نظرا ملا تتطلبه آليات االقتصاد املخطط 

 10-90 قانون   ومع جميء  ؛ا مع ذلكض أصبح متغريا  على الرغم من  انه بقي منخف1986     لكنه بعد 
جعل من أوىل حيث ذري للسياسة النقدية يف اجلزائر اجلصالح  والذي يهدف إىل االلق بالنقد والقرض املتع

  : )1( من طرف بنك اجلزائراليت اختذت جراءات و كان من بني اإل اهتماماته إعادة االستقرار املايل الكلي
  ؛% 20حترير أسعار الفائدة الدائنة واملدينة يف حدود ال تتجاوز  
       %10.5 ـ إىل 1989 ـ وهو املستوى الذي عرفته سنة % 07 نسبة إعادة اخلصم من ارتفاع 
  ؛1992 سنة % 11.5 مث 1991سنة           

  .إنشاء سوق مشتركة بني البنوك 
   الشيء الذي بدا يشجع املستثمرين على االستثمار ويشجع املدخرين على االدخار          
  ) : T(ئب حتليل وتفسري منحين الضرا) و

 اىل منتصف 1970    على غرار بقية املتغريات السابقة فقد عرف منحين الضرائب تزايدا متباطئا منذ     
  .الثمانينات

                                                 
 في   "99-98 الجزائري من منظور متغيرات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترة بين داالقتصا" ،األمين . م. فوزي و آماسي .م.شعوبي -)1 (

   5 -4   ص ص  ، 2003افريل      ، جامعة ورقلة   ،  أعمال الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية
  

  ) :23(الشكل 
منحني معدل 

 الفائدة
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  )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

  : )1(وتعود أسباب ذلك إىل  
  بري االستثنائية مما خلق حالة الال شفافية اتسامه بالكثري من التعقيد ات وعدم االستقرار والتدا •
 .بطء عمل اإلدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم اإلعالم اآليل وعدم اعتماد فكرة الزبونية يف عالقتها مع الغري  •

 إجراءا 45 تضمن 1993او التكميلية فقانون املالية لسنة /التعديالت املستمرة يف قوانني املالية السنوية و •
 . إجراءا ضريبيا 49 أيضا 1995وتضمن قانون املالية لسنة ... ضريبيا 

ومع إدخال إصالحات عليه حيث متت إعادة هيكلة معدالت الضرائب على دخل األفراد والشركات  كما مت تطبيق 
 وحتديد %40ضرائب اإلنتاج على السلع الكمالية باإلضافة إىل تبسيط ضريبة القيمة املضافة بإلغاء أعلى نسبة وهي 

  .%21سقف جديد هلا هو 
 من إمجايل الناتج %6      وقد متخض عن ذلك زيادة يف إيرادات امليزانية العامة من منتجات احملروقات حبوايل 

  .الداخلي 

                                                 
   07 قدي عبد المجيد ،   مرجع سابق ،   ص  -  (1)

  ) :24(الشكل 
منحني الضرائب 
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  ) : G(حتليل وتفسري منحين اإلنفاق احلكومي ) ن

كان منخفضا يف سنوات ) بالقيم االمسية (  املتغريات األخرى فان منحين اإلنفاق احلكومي  مثل بقية       
اخل فانه ... اجلسور –الطرق –املناطق الصناعية : السبعينات بفضل املشاريع اليت جسدا احلكومة من يئة لـ 

  .عرف هبوطا سنوات الثمانينات بكل واضح 
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  )TSP – EVIEWSستعمال برنامج با(  من اعداد الباحث:  املصدر

  

  ) :26(الشكل 
منحني اإلنفاق 

 الحكومي

  ) :25(الشكل 
 منحني الضرائب

  )بالقيم الحقيقية  (
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من )  صايف قروض اخلزينة للمؤسسات+ ميزانية التجهيز (        إذ اخنفضت نفقات االستثمار يف القطاع العمومي 
  كما أن 1990 فقط سنة %8 لتبلغ 1988 سنة %19 إىل 1985 من إمجايل الناتج اإلمجايل سنة 28.2%

وهنا يتجلى ختلي الدولة عن دورها القيادي يف  ... 90 و 88 بني سنيت % 5.2النفقات اجلارية اخنفضت مبقدار 
  . )1( تسيري االقتصاد
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   )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

  ) : M(حتليل وتفسري منحين الواردات) ز

  :يتضح لنا كذلك انه ) بالقيم االمسية (من خالل منحين الواردات 
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  6  ص   األمين  ،  مرجع سابق ،. م.  آماسي فوزي و.م.شعوبي  -  (1)

  ) :28(الشكل 
  منحني الواردات

  

   من إعداد الباحث:  املصدر

 – TSPباستعمال برنامج (  

EVIEWS(  

  ) :27(كل الش
منحني اإلنفاق الحكومي 

  )بالقيم الحقيقية ( 
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  كان منخفضا طيلة عشرية السبعينات وحىت منتصف الثمانينات على الرغم من تنوعها  حيث كانت        
 السلع التجهيزية –الصناعي   التموين– مواد االستهالك الصناعي –مواد االستهالك الغذائي :  الواردات تشمل 

  :ر بنيتها عرب الزمن ومواد أخرى  مث ارتفعت بعد ذلك بشكل كبري  واجلدول التايل يبني نسب  تطو
     

  2003  1991  1980  1970  السنوات/ البيان 
  20  24.88  19.2  10.25  سلع ومواد االستهالك الغذائي
  15.6  15.5  6.65  8  سلع ومواد االستهالك الصناعي

  27.3  30.27  33.7  39  التموين الصناعي
  37.1  29.7  38.25  41  سلع التجهيز
  -  -  2.2  1.85  مواد أخرى

   )ONS عن طريق موقع على اإلنترنت(  وزارة املالية  :املصدر
 الصناعات الضخمة اليت أقامتها ه      حيث يعطي لسلع التجهيز والتموين الصناعي اكرب النسب  نظرا ملا  تتطلب

  ).اخل.... احملروقات – النسيج –احلديد والصلب : كصناعة (اجلزائر يف هذه الفترة 
رير التجارة اخلارجية تنوعت الواردات اجلزائرية و أصبحت تشمل عدة أنواع كما يالحظ     إال انه وبعد بداية  حت

     .2003و19 91يف اجلدول أعاله لسنوا ت 
يتبني لنا أن الواردات اجلزائرية شهدت تذبذبا كبريا طيلة ) 29الشكل يف (غري انه بالنظر ملنحين القيم احلقيقية       

 مث عادت لترتفع 1993 اخنفضت حىت 91و90لفية الثالثة فبعد أن كانت يف ارتفاع بني فترة التسعينات  وبداية األ
   .2001 لتعاود االرتفاع بعد ذلك حىت 1998 فاخنفضت حىت 1995حىت 

  
  
  
  
  
  
  

  2003 - 1970تطورها ) %(بنية الواردات ونسب ) : 06(الجدول 
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   )TSP – EVIEWS باستعمال برنامج( من إعداد الباحث:  املصدر 

زئيا من تسيري الواردات حيث تركت املوردين  اخلواص هم         وميكن تفسري ذلك نظرا جلذب الدولة ليدها ج
الذين يتحكمون فيها وبالتايل فإم يتجهون إىل استرياد كل ما يطلبه املستهلك دومنا حتديد ألسعار أو حصص 

  . مسبقة فيما يسمى باقتصاد البزار

تعاملني بالعملة الصعبة مما يعين اعتراف الترخيص باالسترياد بدون دفع وإنشاء نظام احتفاظ امل      إضافة  إىل منح 
  . )1(ضمين بالسوق املوازية

  ) : X(حتليل وتفسري منحين الصادرات ) ط

عرف صعود ا متباطئا طيلة فترة السبعينات ) بالقيم االمسية (  األخرى  فان منحين الصادرات تكبقية املتغريا       
رف ارتفاعا كبريا ختلله أحيانا بعض الفترات من االستقرار مثل بني  ع1988إال انه و بعد .  وحىت اية الثمانينات 

   . 2001-  2000 وبني 98- 97وبعض الفترات من االخنفاض مثل بني   .  91-93

                                                 
  09،  مرجع سابق ،   ص مين األ. م. فوزي و آماسي .م.شعوبي-- )1(

  )بالقيم الحقيقية ( منحني الواردات  ) :29(الشكل 
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  )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

درات من النفط قليلة وبالتايل فان حجم           يف فترة السبعينات وحىت اية الثمانينات كانت كمية الصا
  الصادرات كان  مستقرا على العموم  مع ثبات نسيب لألسعار  

 للكثري كأما يف فترة التسعينات فشهدت زيادة يف حجم صادرات  من احملروقات بفضل إبرام شركة سونا طرا        
 انداركو –HALUBIRTON)( تون هاليرب: من عقود الشراكة مع اكرب الشركات النفطية العاملية كـ 

(ANADARKO ) – بيترش بيتروليوم )B P (– بيكر ( BUKER)...  اخل مما أدى إىل توسعة عمليات التنقيب
  .واالستكشاف ألبار جديدة ومن مت زيادة اإلنتاج   

ما ولدته احلروب يف السوق العاملية  بسبب ) بني االرتفاع واالخنفاض (         إضافة  إىل  تذبذب أسعار النفط 
بالقيم (  منحين الصادرات ركالعراق وأفغانستان والضغوط املتكررة على إيران  وهذا ما يفس: على مناطق النفط 

   .)31(يف الشكل  ) احلقيقية 
   املواد – الطاقة والزيوت –السلع االستهالكية :        أما من ناحية تركيبة الصادرات فقد مشلت 

   :ااملواد نصف املصنعة ومواد أخرى واجلدول التايل يبني تطور نسبه –األولية واخلامة 
  
  
  

  ) :30(الشكل 
منحني الصادرات 
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  2003  1991  1980  1970  السنوات/ البيان 
  0.8  0.75  0.8  19.80  السلع االستهالكية
  96.3  95.85  98.2  70.4  الطاقة والزيوت

  0.9  0.7  0.9  3.2  المواد األولية والخامة
  2.0  2.72  0.01  5.6  المواد نصف المصنعة

  -  -  0.04  1.0  مواد أخرى

  )ONS  عن طريق موقععلى اإلنترنت (  وزارة املالية :املصدر 
 واملواد %70.4 إذ مثلت صادرات احملروقات  1980       حيث ما يالحظ عليها أا كانت متنوعة قبل 

  .اخل    ....% 5.6 والنصف مصنعة %19.8) الغذائية(االستهالكية 
   % 98و95 ذلك طغت نسبة احملروقات على غالبية الصادرات اجلزائرية وبقيت تتراوح بني        إال انه بعد

ويرجع هذا التغري يف النسب إىل الركود وضعف اإلنتاج يف القطاع الزراعي املهمل بسبب السياسات التنموية 
  .املنتهجة 
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  )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر

  2003 - 1970تطورها )%(بنية الصادرات ونسب ): 07(الجدول 

  )بالقيم الحقيقية ( منحني الصادرات ) :31(الشكل 
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  مدى التذبذب الكبري للصادرات اجلزائرية خالل )31(وبالنظر ملنحين الصادرات بالقيم احلقيقية   يف الشكل       
ايتها أال أ االسنوات األخرية  وميكن تفسري ذلك بتذبذب مبيعات النفط يف السوق العاملية بداية التسعينات  وحىت 

العاملي إضافة إىل احلروب  والشائعات اليت تتدواهلا دائما عرفت ارتفاعا حمسوسا بعد ذلك بسبب زيادة الطلب 
  . وسائل اإلعالم

  ) : S(حتليل وتفسري منحين االدخار) ك
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   )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر
  

  :وعموما يالحظ أن االدخار الوطين بقي ضعيفا بسبب 
على اعتبار أن الفوائد متثل (  بادخار أمواله سواءا ألسباب دينية ضعف دخل املواطن اجلزائري وعدم جمازفته •

  ) .على غرار ما حصل للمودعني يف بنك اخلليفة ( أو لعدم الثقة يف املؤسسات املالية اجلزائرية ) ربا 
 .عجز الوساطة املالية والبنكية  •

  
  
  
  

  منحني االدخار الوطني  ) :32(الشكل 



  الفصل الثـالث                          
  قتصاد الجزائريقياسي لأل نموذج بناء                                              

  

  )81(

  

500

1000

1500

2000

2500

3000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

SR
  

   )TSP – EVIEWSباستعمال برنامج (  من إعداد الباحث:  املصدر      
 يالحظ نوع من التحسن حنو االرتفاع بداية من اية ه القيم احلقيقية ميكن تأكيد ذلك أال انملنحين     وبالنظر 

التسعينات وبداية األلفية الثالثة رمبا يود الفضل يف ذلك لنشاط البنوك اليت مت إنشائها سواءا خاصة كبنك اخلليفة 
  .ية او أجنبيةوالربكة أو يف إطار شراكة مع بنوك عرب

         
III -2-2 – جمتمعة( حتليل وتفسري املتغريات الكلية: (  

 نقوم كذلك بتحليلها وتفسريها وهي جمتمعة وذلك ،        بعد حتليلنا وتفسرينا  للمتغريات الكلية  وهي منفردة  
  .حنداريةبغرض معرفة واستخالص العالقات اليت يفترض أن تربط بينها لوضعها يف شكل معادالت ا

  :  ميكننا إبداء املالحظات التالية حوهلا (38)     إذن من خالل متثيلنا البياين هلا يف الشكل   
  
  
  
  
  
  

  )بالقيم الحقيقية ( منحني االدخار  ) :33(الشكل 
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ارتفعت  وحىت منتصف الثمانينات تزداد ببطء إال إا 1970تبدو اغلب منحنيات املتغريات الكلية من سنة ) 1

) CT( االستهالك - )Yd( الدخل املتاح -)Y(دخل الوطين  كبري فيما بعد   خاصة بالنسبة ملنحنيات البشكل
  . وميكن تفسري ذلك على  احتمال وجود عالقات بينها ميكن إثباا فيما بعد 

تغري : ونقصد ا ) غري كمية (ه املتغريات ميكن أن تكون كيفية ذتؤثر يف ه) أو متغريات ( يبدو أن هناك عوامل ) 2

ويظهر ذلك جليا يف متغري معدل الفائدة الذي بقي ثابتا منذ تصادية يف اجلزائر السياسات واإليديولوجيات االق
وبالتايل البد من إدراج هذا املتغري   ، مث تغري بعد ذلك  بسبب النظام االشتراكي املخطط 19 86 إىل غاية 1972

  .الغري كمي كمؤثر يف بقية املتغريات 
 غري مباشرة وحىت ال ندخل يف أوهذه املتغريات قد تكون مباشرة      واخلالصة انه يبدو أن هناك عالقات بني 

 يف اية -بناءا على خمتلف النظريات -وهي مكتوبة وفق ما استخلصناه خطية  سنفترض أن هذه العالقات  متاهات،
صادية تغري السياسات واإليديولوجيات االقت"  أخر كيفي هو) أو متغري(حيث  ندخل عليها عامل   ، الفصل األول
  " .يف اجلزائر

  ) :38(الشكل 
متغيرات منحني ال

  الكلية
 
 
 
  

من إعداد :  املصدر
باستعمال (  الباحث   
 – TSPبرنامج
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 و النتيجة ) اخلارجي أواملتغري املستقل (السبب         والن العالقات املستخلصة هي عبارة عن دوال يوضح فيها 

 للسببية ملعرفة نوع GRANGERلذلك البد من إثبات ذلك وهلذا سنستعمل اختبار )  الداخلي أواملتغري التابع (
  :العالقات بينها

  هل هي يف اجتاه واحد أو هل هي عكسية ؟  -             
  ؟) Feed-back(أم هل هي يف االجتاهني    -                 

   عالقة مطلقا بينها ؟د أم ال توج   -                 
  

II -2 -3 – استخالص العالقات بني املتغريات :  

تلف النظريات االقتصادية وحسب  سابقا حسب خمه  بناءا على النموذج النظري الذي استخالصنا          
املالحظات األولية اليت أبديناها على منحين املتغريات الكلية وهي جمتمعة سنحاول إثبات مدى صحة ذلك 

 GRANGERإحصائيا على معطيات متغريات االقتصاد الكلي  اجلزائري  وهلذا الغرض سنستعمل اختبار 
  للسببية

 : على املتغريات GRANGERتطبيق اختبار  •

  GRANGER بتطبيق اختبار) :  Yd(والدخل املتاح ) CT(العالقة بني االستهالك  )1

  :اختبارحناول  
     H0 : Ydب تسب ال CT مبفهوم GRANGER  
     H1 : Yd تسبب CT مبفهوم GRANGER أي       :)Yd ( ƒ =T  C    

  )و(
     H0 : CT ب تسبال Yd مبفهوم GRANGER  
     H1 :  CT  تسببYdفهوم  مبGRANGER       أي    :)CTd ( ƒ =Yd    

  :   جند Yd و CT على سلسليت TSP- eviewsباستعمال برنامج 
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Pair wise Granger Causality Tests                                                               
  Sample: 1970 2001  

Lags:  2                                                    
Null Hypothesis:                  Obs      F-Statistic      Probability  

        
YD does not Granger Cause CT  30    3.04246   0.06567  
CT does not Granger Cause YD     11.0280   0.00037  

  :إذن نالحظ أن 
  Fc1= 3.024  > Ft )1(

 مبفهوم CT ب تسب الYd:   أي أن H1ض  ونرفH0وهذا يعين أننا نقبل  .  
GRANGER        
Fc1= 11.02  < Ft وهذا يعين أننا نرفض  H0 ونقبل H1 أي أن   :CTب تسب Yd مبفهوم GRANGER      

  .عكسية يف اجتاه واحد    وهي عالقة CT ( ƒ =Yd(: وعليه من خالل االختبارين نستنتج أن  
  GRANGER بتطبيق اختبار) :  IN(لفائدة  ومعدل ا) I(العالقة بني االستثمار  )2

  :حناول  اختبار  بنفس الطريقة  
     H0 : IN ب تسبال I مبفهوم GRANGER  
     H1 : IN تسبب I مبفهوم GRANGER أي       :)IN ( ƒ =I    

  )و(
     H0 : I ب تسبال IN مبفهوم GRANGER  
     H1 :  I  تسببIN مبفهوم GRANGER أي       :)I ( ƒ =IN   

  :لدينا   TSP- eviews   إذن وفقا لـ   
Null Hypothesis:            Obs    F-Statistic     Probability  

  
IN does not Granger Cause I             30     6.82227    0.00432            
I does not Granger Cause IN                                    0.09382   0.91076                       

   :ومنه نستنتج أن     
  Fc1= 6.822  < Ft وهذا يعين أننا نرفض  H0 ونقبل H1 أي أن   :INب تسب I مبفهوم GRANGER       

                                                 
 H1 ونرفضH0يعني أننا نقبل  p(Ft  0.05 <(: من الجدول  وإنما نستعمل احتمالها فقط المعطى حيث  Ft اليهم معرفة  قيمة  -  (1)
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  Fc2 = 0.093  > Ft وهذا يعين أننا نقبل  H0 ونرفض H1 أي أن   :I ب تسبال IN مبفهوم GRANGER      
  .  وهي عالقة يف اجتاه واحد IN ( ƒ =I(: ارين نستنتج أن وعليه من خالل االختب

  GRANGER بتطبيق اختبار) :  Y(والدخل الوطين) M(العالقة بني الواردات  )3

      :جند  بنفس الطريقة  
Null Hypothesis:    Obs    F-Statistic  Probability  

  
M does not Granger Cause Y  30   12.6006   0.00016  
Y does not Granger Cause M     3.85366   0.03477  

    :إذن  نستنتج أن 
  Fc1= 12.60  < Ft وهذا يعين أننا نرفض  H0 ونقبل H1 أي أن   :Mب تسب Y مبفهوم GRANGER       
  Fc2 = 3.853  < Ft وهذا يعين أننا نرفض  H0  و نقبل  H1 أي أن: Yتسبب M مبفهوم GRANGER      

 M  ( ƒ = Y( و  ƒ=M ) Y: ( ين نستنتج أن وعليه من خالل االختبار

   . Y و Mبني ) يف االجتاهني (  أي أن هناك متبادلة 
   :)1(بني ) إن وجدت (  وعليه بنفس الطريقة ميكننا أن نستنتج العالقات 

 Yd والدخل املتاح Sاالدخار  •

  INالفائدة  ومعدل Sاالدخار  •
 Y والدخل الوطين Tالضرائب  •

  :ها يف اجلدول التايل   واليت نلخص نتائج
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  CT  S I T M  تابعة/ مستقلة 
Yd 2  b -  -  -  

Y -  -  -  b  b 
IN -  ×  1  -  -  

  من إعداد الباحث: املصدر 
  :علما أن الرموز 

  )مفترضة حسب النموذج النظري(  عالقة بني املتغريين دتعين انه ال يوج : -                 
  توجد عالقة يف اجتاه واحد تعين انه    :  1            
  )يشكل عكسي(تعين انه  توجد عالقة يف اجتاه واحد   :  2            

  :    b               تعين انه  توجد عالقة يف االجتاهني   
  )بعد تطبيق االختبار ( تعين انه ال توجد عالقة بني املتغريين   :                ×

  : أن GRANGER   اءا على تطبيق اختباروبالتايل  مما سبق نستنتج بن
 عالقة سببية تومنها ما أعط) وفق ما فرضناه يف بناء النموذج الكلي ( هناك دوال  ذات عالقة سببية يف اجتاه واحد  * 

 :أن  لذلك سنقوم بافتراض  CT ( ƒ =Yd(: لكنها يف اجتاه  عكسي  مثل 

- Ydب هي اليت تسب CT)    أي :)Yd ( ƒ=T C  (فقا ألغلب النظريات االقتصادية و.  
والعالقة بني  Y  والدخل الوطين  M كالعالقة  بني الواردات)  تأثري متبادل (وهناك دوال ذات عالقة سببية يف االجتاهني  * 

كوا  لن تكون صاحلة لذلك طريقة املربعات الصغرى  انه لتقدير معاملها فان  مما يعين،   Yd     والدخل املتاحSاالدخار  
  . وعليه وجب تقديرها بطرق أخرى مت التعرض هلا  يف الفصل الثاين ،) سنثبت ذلك الحقا (متحيزة تعطينا مقدرات 

  
  
  
  
 
  

  GRANGERالعالقات بين المتغيرات وفق اختبار ) : 09(الجدول 
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ІІІ –3 –  النموذج الكلي كنموذج معادالت آنية : 

  

االقتصادية اليت بعد أن مثلنا مجيع منحنيات املتغريات الكلية وقمنا بتفسريها  وحماولة تتبع مسار السياسات         
) إن وجدت ( اتبعتها السلطات  اجلزائرية منذ السبعينات  واىل يومنا هذا مث  حماولة إجياد العالقات  اليت تربط بينها 

  .بغرض بناء منوذج كلي اهلدف منه التنبؤ ذه املتغريات يف املستقبل 
ئري فانه ميكننا إعادة بناء النموذج الكلي   على معطيات االقتصاد اجلزاGRANGER    إذن وفقا لتطبيق اختبار  

  .يف شكل جديد 
تغري السياسات واإليديولوجيات : "      وألننا أشرنا سابقا إىل أن هناك متغري كيفي ميكن إدراجه يتمثل يف 

  " االقتصادية يف اجلزائر 

من ج اشتراكي إىل مرحلة انتقالية ( سنفترض أن هذا املتغري يتمثل فقط يف تغري النظام االقتصادي اجلزائري :  إذن 
   : حيث1 و 0 قيمتني مها د خأ وهو يDوسنرمز هلذا املتغري بالرمز  ) حنو اقتصاد السوق 

⎩
⎨
⎧

=
1
0

D  

   .)1( ) 1989  إىل 1970( متثل املرحلة االشتراكية  ونعتربها من    : 0
  ). اىل يومنا هذا 1990( ق متثل املرحلة االنتقالية والدخول القتصاد السو : 1

  : وعليه ميكن إعادة صياغة دوال ومعادالت النموذج الكلي  على الشكل التايل 
   Ct = c(1) + c(2) Ydt  + c(3) Ydt-1 c(4)Dt+ε1t               

  c(6) Ydt+ c(7)Dt+ ε2t        + S t =  c(5)   
t   +  c(10)Dt+   ε3t                                  ί I t = c(8)  - c(9)      

Tt =  c(11) + c(12)Yt+ c(13)Dt+  ε4t                                   
M  T = C (14)  + C(15) yt+ c(16)Dt+   ε5t    ……….(ІІ)     
X  t = X0 t+ c(17)Dt+ ε6t          
G t = G0 t+ c(18)Dt+   ε7t                                                      
It + Xt + Gt = St + Mt + Tt                 

 
نماذج القياسية متعددة شروط تطبيق مراحل ال  وكذا TSP-EVIEWSغري انه ألسباب تتعلق بتطبيق برنامج        

  .D نقوم باالستغناء عن املتغري النوعي املعادالت
                                                 

                                           1989 بسبب التغيرات التي حصلت على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني بعد -(1)
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  : ميكننا اختصار النموذج يف الشكل التايل وعليه 
Ct = c(1) + c(2) Ydt  + c(3) Ydt-1+  ε1t                                   

  ε2t + S t =  c( 4) + c( 5)Ydt      
t   +    ε3t                  ί I t = c(6)  - c(7)      

Tt =  c(8) + c(9)Yt+ ε4t             ……….(ІІІ)                   
M  T = C (10)  + C(11) Yt+ ε5t                
It + Xt + Gt = St + Mt + Tt                                                           

  
وبالتايل فالنموذج األخري املتوصل إليه ميكن اعتباره على انه منوذج ملعادالت آنية نظرا لوجود دوال فيه ذات      

 تكون غري صاحلة OLS  ) أو( MCOنه لتقدير معاملها فان طريقة أمتغريات هلا تأثري متبادل يف االجتاهني مما يعين 
 : وميكن إثبات ذلك وفق الربهان التايل متحيزة لكوا تعطينا مقدرات 

  :الربهان

 : ذات تأثري متبادل يف االجتاهني وهذا يعين أن االدخاردالة   أن Grangerإذن وجدنا باستعمال اختبار ) 1 
S T = C (4)  + C(5) Ydt+ ε2t……(1)  

+ C(5)’ S  T +ε2t’…..(2)    Ydt = C (4)’  
  من جهة أخرى S T يعين التغري يف قيمة متغري االدخار )1( للدالة  ε2t   وعليه  فالتغري يف قيمة  املتغري العشوائي 

دي   التغري يف قيمة  وكنتيجة لذلك بالتع.  )2( يف الدالة  Ydtفان تغري هذا األخري يعين التغري يف متغري الدخل املتاح 
 Ydtيعين التغري يف متغري الدخل الوطين   ε2tاملتغري العشوائي 

 هذا خيرق الفرض الرابع لطريقة املربعات الصغرى ،   ) Ydt∆     وهو يعينS T∆  يعين    ε2t∆:   أن أي (  
MCO وهو   COV (xί , ε i ) = 0 .   

 ، لنفس الدالةYdt الدخل املتاح يعين التغري يف قيمة متغري ) 2( للدالة  ε2t ’املتغري العشوائيكما أن التغري يف ) 2
   .لدالة االستهالك بالنسبة  Ctوالتغري يف هذا األخري يعين التغري يف  متغري االستهالك  

 : مما يعين أن كذلك  ذات تأثري متبادل يف االجتاهني الضرائبكما أن دالة )    3
M  T = C (10)  + C(11) Yt+ ε5t……(’1)      

  + C(11)’ M  T +ε5t’…..(’2)    Yt = C (10)’             
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  من جهة M  T يعين التغري يف قيمة متغري الواردات )’1( للدالة  ε5t   وعليه  فالتغري يف قيمة  املتغري العشوائي 
وكنتيجة لذلك بالتعدي   التغري  . )2’( يف الدالة  Ytأخرى فان تغري هذا األخري يعين التغري يف متغري الدخل الوطين 

 Ytيعين التغري يف متغري الدخل الوطين   ε5tيف قيمة  املتغري العشوائي 

   MCOوهذا خيرق الفرض الرابع لطريقة املربعات الصغرى   ) Yt∆    وهو يعينM  T ∆  يعين ∆  ε5t:   أن أي (  
   . COV (xί , ε i ) = 0وهو 
 الدخل الوطين يعين التغري يف قيمة متغري ) 2( للدالة  ε5t ’ري يف قيمة  املتغري العشوائيمن جهة أخرى  فان التغ) 2

Yt والتغري يف هذا األخري يعين التغري يف  متغري الضرائب ، لنفس الدالة Tt  وميكن ، لدالة الضرائب بالنسبة 
  .الربهان  على ذلك رياضيا  

 : التنبؤ مبتغرياا نتبع املراحل التالية وعليه لتقدير معامل هذه الدوال ومن مت    

  
ІІІ –3 – 1-  يف هذه املرحلة حناول أن نطبق على كل معادالت النموذج شرطي الرتبة  :مرحلة التعرف

  .والترتيب وذلك بتتبع خطواما
   :(ІІІ).إذن حسب هذا الشرط  نطبق اخلطوات التالية على النموذج :  شرط  الرتبة   •

 : دوال ومعادالت النموذج إىل معادالت صفرية حتويل) ا       

  :  إذن

Ct + c(1) + c(2) Ydt  + c(3) Ydt-1  ε1t = 0                                  -        
  ε2t= 0                                               + S t +   c( 4) + c( 5)Ydt -     

t   +    ε3t = 0                                                                                ί I t + c(6)  - c(7) -      
              .(ІІІ) . ..                     -  Tt +  c(8) + c(9)Yt+ ε4t = 0              ⇒  

 M  T + c (10)  + c(11) yt+ ε5t = 0                                               -  
It - Xt - Gt +St + Mt + Tt   =0                                                                            -  

  ) :مع إمهال املتغريات العشوائية ( كتابة جدول معامل أو معامالت املعادالت ) ب    

ذج يف جدول حيث مل املتغريات العشوائية ومعاملها كما هو موضح يف نكتب كل معامل متغريات النمو       
  : و أعمدته املتغريات-كما هي مرتبة- اجلدول أدناه الذي متثل اسطره املعادالت
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  التابث C Yd-1Yd S I IN T Y M X G الدوال

1  -1  c(3) c(2)  0  0  0  0  0  0  0  0  c(1)  

2  0  0 c( 5)  -1  0  0  0  0  0  0  0  c( 4)  

3  0  0  0  0  -1  c(7)-  0  0  0  0  0  c(6)  

4  0  0  0  0  0  0  -1  c(9)  0  0  0  c(8)  

5  0  0  0  0  0  0  0  c(11)  -1  0  0  c (10)  

6  0  0  0  1  -1  0  1  0  1  -1  -1  0  

  
      ) : دالة أو( حساب حمدد كل معادلة   ) ج

عامل غري املعدومة   نقوم بشطب  سطر معامل كل معادلة نريد التعرف عليها  وشطب كل األعمدة املوافقة له ذات امل
  ) : ×M-1) ( M-1)مث حنسب حمدد املعامل املتبقية من الرتبة 

  )متثل عدد املعادالت   :  M: حيث    ( 
                       C t = c(1) + c(2) Yd t  + c(3) Ydt-1 + ε1t: دالة االستهالك ) 1- ج

 : مبني و كما ه-ملعامل غري املعدومةذات ا- بشطب سطر دالة االستهالك واألعمدة املوافقة له   
  التابث C Yd-1Yd S I IN T Y M X G الدوال

1  -1  c(3) c(2)  0  0  0  0  0  0  0  0  c(1)  

2  0  0 c( 5)  -1  0  0  0  0  0  0  0  c( 4)  

3  0  0  0  0  -1  c(7)-  0  0  0  0  0  c(6)  

4  0  0  0  0  0  0  -1  c(9)  0  0  0  c(8)  

5  0  0  0  0  0  0  0  c(11)  -1  0  0  c (10)  

6  0  0  0  1  -1  0  1  0  1  -1  -1  0  

 
)  ×(M-1 ) (M-1نقوم حبساب أي حمدد من الرتبة  ) أو غري معرفة (        وحىت تكون دالة االستهالك معرفة 
  5×5ويف هذه احلالة تكون رتبته أو أبعاده هي 

  : حنصل على MATLABباستعمال برنامج :   إذن 
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( )

( )

( )
0

11010
0000
0001
01C -00
10000

10

8

6

1 ≠

−

−
−

−

=∆
C
C   

 )  تعرفية أو(غري معدوم  إذن فدالة االستهالك دالة معرفة ) على األقل ( وبالتايل مبا أن حمدد 

  ε2t                             + S t =  c( 4) + c( 5)Ydt  :دالة االدخار ) 2-ج 

  : كما هو موضح يف اجلدول أدناه جند -عدومةذات املعامل غري امل-  بشطب سطر دالة االدخار واألعمدة املوافقة له
  
  C Yd-1Yd S I IN T Y M X G التابث  

1  -1  c(3) c(2)  0  0  0  0  0  0  0  0  c(1)  

2  0  0 c( 5)  -1  0  0  0  0  0  0  0  c( 4)  

3  0  0  0  0  -1  c(7)-  0  0  0  0  0  c(6)  

4  0  0  0  0  0  0  -1  c(9)  0  0  0  c(8)  

5  0  0  0  0  0  0  0  c(11)  -1  0  0  c (10)  

6  0  0  0  1  -1  0  1  0  1  -1  -1  0  

  :   كما هو مبني 5×5حبساب حمدد من احملددات من الرتبة  
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  كذلك ) او تعرفية ( غري معدوم  إذن فدالة االدخار دالة معرفة ) على األقل ( وبالتايل مبا أن حمدد 
  :األخرى ) واملعادالت (ال بقية الدو) 3-ج

شرط (كلها معرفة  ومن مت نلجأ إىل الشرط الثاين ) واملعادالت (   بنفس الطريقة ميكننا إثبات أن بقية الدوال 
  ).الترتيب 
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أو ( بينهما بالنسبة لكل دالة  مث املقارنة M-1  و K-Fحيث نقوم حبساب الفرقني  :  شرط الترتيب  •
 :عرف لكل منها ملعرفة حالة الت) معادلة 

   :بالنسبة لدالة االستهالك - 1
  K = 11عدد متغريات النموذج               : لدينا   

  K-F = 9:         أي F = 2عدد متغريات الدالة                                
  M-1 = 5:         أي M =6 النموذج   ) أو معادالت (            عدد دوال   

  .زائدة التعريف   مما يعين أن دالة االستهالك M-1> K- F      : وبالتايل فان 

 :أما بالنسبة لبقية الدوال األخرى فيمكن حتديد حالتها وفق اجلدول التايل علما أن   - 2

        11 K = 6  و = M)   لكامل الدوال  (  
  ملخص تطبيق شرط الترتيب  على بقية دوال النموذج) : 10(جدول 

  حالة التعرف  اتجاه الفرقين F K- F M-1  رقم الدالة

  زائدة التعريف  6>9  6  9  2  2

3  2  9  6  9<6  ″  

4  2  9  6  9<6  ″  

5  2  9  6  9<6  ″  

   التعريفناقصة  6≤5  6  5  6  6

   من اعداد الباحث:ملصدر ا
 صةناقالتوازن فهي ) اومعادلة (إذن نستنتج أن كل دوال النموذج هي دوال زائدة التعريف ما عدا دالة  :نتيجة

ومن مت فانه ميكن تقدير معاملها بأكثر من طريقة حيث سنختار من بينها الطريقة األجنع . يزالتمي أو ناقصةالتعريف 
  .وفق شروط معينة 

ІІІ –3 – 2-  مرحلة التقدير:  

 
غري أن  ) كما أسلفنا سابقا(هناك الكثري من الطرق اليت يتم ا تقدير النماذج ذات املعادالت زائدة التعريف       

  : فقط و هي ا يقتصر على بعضهTSP- EVIEWSبرنامج 
  )OLS  MCO - (طريقة املربعات الصغرى  )1
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 )MCR - WLS(   املرجحة –طريقة املربعات الصغرى املقيدة  )2

 )DMC-2SLS(طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني  )3

 )DMCR- W2SLS(طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني املقيدة  )4

 )TMC- 3SLS(ثالث مراحل ل  ا املربعات الصغرى ذاتطريقة )5

 )GMM-TS(                                                     بالسالسل الزمنية 

   املعممة للعزومالطريقة )6

 )GMM-CS(                                                   باملقاطع املقطعية 

  ) SURE(عادالت غري املرتبطة ظاهريا تقدير امللإضافة إىل طريقة 
  يتم استخدام هذا الربنامج لتقدير معامل الدوال وفق اخلطوات التالية :TSP - EVIEWSطريقة استخدام 

 متغري معطياا من 11و يف منوذجنا ( إدخال معطيات كل متغريات النموذج وفق تسلسلها الزمين  - 1
  )1200 إىل 1970

  و من system مث   new objects   مث    objectsضغط على التعليمات كتابة معادالت النموذج بال - 2
 . مث كتابته

    يكتب فيها النموذج مباشرة أما بقية الطرق األخرى فيتم WLS  و  OLSبالنسبة للطريقتني     - 3
وذج و هي متثل املتغريات اخلارجية للنم) les variables instrumentales(حتديد املتغريات الصورية  

 مث نكتب النموذج   ) inst= املتغريات اخلارجية  ( instبالتعليمة   

ويتم النقر يف كل مرة على الطريقة املختارة  لتعطينا كل مقدرات النموذج مع احنرافاا و بقية املعلومات  - 4
  األخرى 

 

  : تطبيق الربنامج على النموذج

 و كتابة  )03(  رقم غريات سوق السلع واخلدمات  متبعد إدخال املعطيات املوجودة  يف جدول       
 :ه  املوضح أسفل  الربنامج

Ct = C(1) + c(2) .Ydt+ c(3) .Ydt-1    
S t =  C(4) + C(5).Ydt  

    ί I t = C(6)  - C(7)  
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Tt =  C(8) + C(9)Yt  
MT = C (10)  + C(11) yt  
It + Xt + Gt = St + Mt + Tt    

 
 :  كمايلي قدرات حسب كل طريقة        حنصل على خمتلف امل

 ) :OLS(طريقة  املربعات الصغرى العادية  /  أوال

 :حيث تعطى مقدرات معامل النموذج ذه الطريقة على النحو التايل 
Estimation Method: Least Squares  

Sample: 1970 2001  

          Coefficient                   Std. Error                t -Statistic  Prob  .  

          

C(1)    24118.40                19356.25   1.246026   0.2144  

C(2)    0.428174               0.111204   3.850359   0.0002  

 C(3)   0.092033               0.125583   0.732844   0.4647  

 C(4)  -32629.24                27881.95  -1.170264   0.2435  

C(5)               0.316127                0.018140   17.42747   0.0000  

C(6)    -21452.72               70729.13  -0.303308   0.7620  

 C(7)  -44165.67                8803.505  -5.016828   0.0000  

C(8)               2958.870                3513.089   0.842242   0.4008  

C(9)               0.111218                 0.002245   49.53573   0.0000  

C(10)      12556.04                 8353.515   1.503084      0.1347  

C(11)   0.222212                 0.005339   41.62279   0.0000  

          

Determinant residual covariance     6.84E+57      

          

Equation: CT = C(1) + C(2) *YD+ C(3)*YD(-1)  
Observations: 31  
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-----------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.981632      Mean dependent var     480194.9  

Adjusted R-squared   0.980320      S.D. dependent var     601519.8  

S.E. of regression   84384.82      Sum squared resid     1.99E+11  

Durbin-Watson stat   0.674281        

          

Equation: S  =  C(4) + C(5)*YD  
Observations: 28  

--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.921144      Mean dependent var     281454.5  

Adjusted R-squared   0.918112      S.D. dependent var     393390.9  

S.E. of regression   112573.4      Sum squared resid     3.29E+11  

Durbin-Watson stat   0.893303        

          

Equation: I  = C(6)  - C(7)*IN  
Observations: 32  

--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.456212      Mean dependent var     261773.4  

Adjusted R-squared   0.438086      S.D. dependent var     321534.9  

S.E. of regression   241025.6      Sum squared resid     1.74E+12  

Durbin-Watson stat   0.152963        

          

Equation: T =  C(8) + C(9)*Y  
Observations: 32  
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--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.987922      Mean dependent var     108185.0  

Adjusted R-squared   0.987519      S.D. dependent var     141682.1  

S.E. of regression   15828.45      Sum squared resid     7.52E+09  

Durbin-Watson stat   1.194747        

          

Equation: M = C (10)  + C(11)* Y  
Observations: 32  

--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.982978      Mean dependent var     222796.5  

Adjusted R-squared   0.982411      S.D. dependent var     283789.9  

S.E. of regression   37637.31      Sum squared resid     4.25E+10  

Durbin-Watson stat   1.165298        

          

         

  :وميكن تلخيص نتائجها كما يلي  
     

Ct = 24118.4       +    0.428   .Ydt+ 0.092    .Ydt-1 
S t =   32629.24   +  0.316    .Ydt  

t                                              ί I t =    21452.72       +44165.67   
Tt =   2958.87        +    0.111   Yt  
MT =   12556.04      +  0.222     Yt  

  

  ) :WLS( طريقة  املربعات الصغرى املرجحة /  ثانيا 

  اال اا ختتلف من حيث  احنرافات هذه املقدرات OLSنالحظ من جدوهلا أا تعطينا نفس مقدرات        
  :و من مث إحصاءة ستيودنت  وبقية املعلومات األخرى  كما هو موضح اسفله 
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Estimation Method: Weighted Least Squares                           
  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.       

          

C(1)   24118.40   18395.83   1.311080   0.1916  
C(2)   0.428174   0.105686   4.051381   0.0001  
C(3)   0.092033   0.119352   0.771105   0.4417  
C(4)  -32629.24   26867.72  -1.214440   0.2262  

C(5)   0.316127   0.017480   18.08535   0.0000  
C(6)  -21452.72   68483.18  -0.313255   0.7545  

C(7)  -44165.67   8523.957  -5.181358   0.0000  

C(8)   2958.870   3401.533   0.869864   0.3856  
C(9)   0.111218   0.002174   51.16029   0.0000  

C(10)  12556.04   8088.256   1.552379   0.1224  
C(11)  0.222212   0.005169   42.98784   0.0000  

          

Determinant residual covariance     6.84E+57      
          

Equation: CT= C(1) + C(2) *YD+ C(3) *YD(-1            
Observations: 31          

--------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.981632      Mean dependent var     480194.9  
Adjusted R-squared   0.980320      S.D. dependent var     601519.8  

S.E. of regression   84384.82      Sum squared resid     1.99E+11  
Durbin-Watson stat   0.674281        

          

Equation: S  =  C(4) + C(5)*YD          
Observations: 28          

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.921144      Mean dependent var     281454.5  
Adjusted R-squared   0.918112      S.D. dependent var     393390.9  

S.E. of regression   112573.4      Sum squared resid     3.29E+11  
Durbin-Watson stat   0.893303        
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Equation: I  = C(6)  - C(7)*IN          
Observations: 32          

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.456212      Mean dependent var     261773.4  
Adjusted R-squared   0.438086      S.D. dependent var     321534.9  

S.E. of regression   241025.6      Sum squared resid     1.74E+12  
Durbin-Watson stat   0.152963        

          

Equation: T =  C(8) + C(9)*Y          
Observations: 32          

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.987922      Mean dependent var     108185.0  
Adjusted R-squared   0.987519      S.D. dependent var     141682.1  

S.E. of regression   15828.45      Sum squared resid     7.52E+09  
Durbin-Watson stat   1.194747        

          

Equation: M = C (10)  + C(11) *Y          
Observations: 32          

---------------------------------------------------------------
---          

R-squared   0.982978      Mean dependent var     222796.5  
Adjusted R-squared   0.982411      S.D. dependent var     283789.9  

S.E. of regression   37637.31      Sum squared resid     4.25E+10  
Durbin-Watson stat   1.165298        

          
  

          

  :فمثال بالنسبة لدالة االستهالك تكون مقدراا على النحو التايل
  Ct = 24118.4      +    0.428   .Ydt+ 32629.24    .Ydt-1 
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 ) :2SLS (طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني/ ثالثا 

  :نا استخالص  أهم املعلومات املتعلقة ذه الطريقة  كمايلي بنفس الطريقة ميكن 

Estimation Method: Two-Stage Least Squares 

Sample: 1970 2001 

Instruments: YD IN Y X G R E C 

          

  Coefficient   Std. Error  t  Statistic  Prob .                 

          

 C(1)   25073.26   19449.45   1.289150   0.1991  

 C(2)   0.380605   0.123536   3.080916   0.0024  

 C(3)   0.146133   0.139693   1.046102   0.2970  

 C(4)  -32629.24   27881.95  -1.170264   0.2435  

 C(5)   0.316127   0.018140   17.42747   0.0000  

 C(6)  -21452.72   70729.13  -0.303308   0.7620  

 C(7)  -44165.67   8803.505  -5.016828   0.0000  

 C(8)   2958.870   3513.089   0.842242   0.4008  

C(9)    0.111218   0.002245   49.53573   0.0000  

C(10)   12556.04   8353.515   1.503084   0.1347  

C(11)   0.222212   0.005339   41.62279   0.0000  

          

Determinant residual covariance     7.13E+57      

          

Equation: CT= C(1) + C(2) *YD+ C(3) *YD(-1)            

Observations: 31          

-----------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.981510      Mean dependent var     480194.9  

Adjusted R-squared   0.980189      S.D. dependent var     601519.8  

S.E. of regression   84664.01      Sum squared resid     2.01E+11  

Durbin-Watson stat   0.616606        

          

Equation: S  =  C(4) + C(5)*YD          

Observations: 28          
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.921144      Mean dependent var     281454.5  

Adjusted R-squared   0.918112      S.D. dependent var     393390.9  

S.E. of regression   112573.4      Sum squared resid     3.29E+11  

Durbin-Watson stat   0.893303        

          

Equation: I  = C(6)  - C(7)*IN          

Observations: 32          

-----------------------------------------------------------------------------------------------

        

R-squared   0.456212      Mean dependent var     261773.4  

Adjusted R-squared   0.438086      S.D. dependent var     321534.9  

S.E. of regression   241025.6      Sum squared resid     1.74E+12  

Durbin-Watson stat   0.152963        

          

Equation: T =  C(8) + C(9)*Y          

Observations: 32          

-----------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.987922      Mean dependent var     108185.0  

Adjusted R-squared   0.987519      S.D. dependent var     141682.1  

S.E. of regression   15828.45      Sum squared resid     7.52E+09  

Durbin-Watson stat   1.194747        

          

Equation: M = C (10)  + C(11) *Y         

Observations: 32          

-----------------------------------------------------------------------------------------------

        

R-squared   0.982978      Mean dependent var     222796.5  

Adjusted R-squared   0.982411      S.D. dependent var     283789.9  

S.E. of regression   37637.31      Sum squared resid     4.25E+10  

Durbin-Watson stat   1.165298        
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 :من خالل هذا الجدول نستنتج ان 
Ct =  25073.26    + 0.38   . Ydt+0.146. Ydt-1.  
S t =   -32629.24 +  0.316  . Ydt  

 t                                  ί I t =  -21452.72    - 44165.67     
Tt =   2958.87         +   0.111    . Yt  
MT =   12556.04       +   0.222   .  Yt  

 إا تعطينا نفس نتائجها نالحظ من :(W2SLS) املرحلتني املرجحةطريقة املربعات الصغرى  ذات  / رابعا
 بالتايل ستختلف يف  إحصاءه ستيودنت إال إا ختتلف يف احنرافات هذه املقدرات و  2SLS مقدرات طريقة 

 :وبقية املعلومات األخرى كماهو موضح يف مايلي 

Estimation Method: Weighted Two-Stage Least Squares 

Sample: 1970 2001 

Instruments: YD  IN  Y  X  G       

 

Coefficient  Std. Error    t-Statistic  Prob  .  

          

C(1)                    25073.26   18484.41   1.356455   0.1767  

C(2)                    0.380605   0.117407   3.241766   0.0014  

C(3)                    0.146133   0.132762   1.100717   0.2726  

C(4)  -                -32629.24   26867.72  -1.214440   0.2262  

C(5)                    0.316127   0.017480   18.08535   0.0000  

C(6)                  -21452.72   68483.18  -0.313255   0.7545  

C(7)                   -44165.67   8523.957  -5.181358   0.0000  

C(8)                     2958.870   3401.533   0.869864   0.3856  

C(9)                    0.111218   0.002174   51.16029   0.0000  

C(10)                     12556.04   8088.256   1.552379   0.1224  

C(11)                    0.222212   0.005169   42.98784   0.0000  

          

Determinant residual covariance     7.13E+57      
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Equation: CT= C(1) + C(2) *YD+ C(3) *YD(-1  (          

Observations: 31          

------------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.981510    Mean dependent var     480194.9  

Adjusted R-squared   0.980189    S.D. dependent var     601519.8  

S.E. of regression   84664.01    Sum squared resid     2.01E+11  

Durbin-Watson stat   0.616606        

          

Equation: S  =  C(4) + C(5)*YD          
Observations: 28          

------------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.921144    Mean dependent var     281454.5  

Adjusted R-squared   0.918112    S.D. dependent var     393390.9  

S.E. of regression   112573.4    Sum squared resid     3.29E+11  

Durbin-Watson stat   0.893303        

          

Equation: I  = C(6)  - C(7)*IN          
Observations: 32          

------------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.456212    Mean dependent var     261773.4  

Adjusted R-squared   0.438086    S.D. dependent var     321534.9  

S.E. of regression   241025.6    Sum squared resid     1.74E+12  

Durbin-Watson stat   0.152963        

          

Equation: T =  C(8) + C(9)*Y          
Observations: 32          
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------------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.987922    Mean dependent var     108185.0  

Adjusted R-squared   0.987519    S.D. dependent var     141682.1  

S.E. of regression   15828.45    Sum squared resid     7.52E+09  

Durbin-Watson stat   1.194747        

          

Equation: M = C (10)  + C(11) *Y          
Observations: 32          

------------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.982978    Mean dependent var     222796.5  

Adjusted R-squared   0.982411    S.D. dependent var     283789.9  

S.E. of regression   37637.31    Sum squared resid     4.25E+10  

Durbin-Watson stat   1.165298        

        

                

  : فمثال بالنسبة لدالة االستهالك تكون 
                  Ct =  25073.26    + 0.38 . Ydt+0.146. Ydt-1.                                           

  و يتم فيها كتابة معادالت النموذج كلها حيث يتم التنبؤ ا  : طرق النموذج ) ب
  :وميكن تلخيص أهم معلوماا كمايلي  : )3SLS(ربعات الصغرى ذات الثالث مراحل طريقة امل: أوال 
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Estimation Method: Three-Stage Least Squares  

                Coefficient                 Std. Error        t -Statistic  Prob  .       

          

C(1)   7712.776   12511.51                  0.616454   0.5384  

C(2)   0.407505   0.033793                 12.05886   0.0000  

C(3)   0.134545   0.035856                 3.752353   0.0002  

C(4)  -10605.18   18964.60               -0.559210   0.5767  

C(5)   0.298477   0.015055                 19.82543   0.0000  

C(6)  -80905.97   50709.47               -1.595481   0.1124  

C(7)  -41790.13   6162.568               -6.781285   0.0000  

C(8)   1168.749   2679.634                 0.436160   0.6633  

C(9)   0.112813   0.001990                  56.69063   0.0000  

C(10)   6693.818   7276.853                 0.919878   0.3589  

C(11)   0.227450   0.004741                 47.97176   0.0000  

          

Determinant residual covariance     3.92E+57      

          

Equation: CT= C(1) + C(2) *YD+ C(3) *YD(-1  (          

Observations: 31          

-------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.980487      Mean dependent var     480194.9  

Adjusted R-squared   0.979093      S.D. dependent var     601519.8  

S.E. of regression   86975.93      Sum squared resid     2.12E+11  

Durbin-Watson stat   0.635844        

          

Equation: S  =  C(4) + C(5)*YD          
Observations: 28          
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--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.918138      Mean dependent var     281454.5  

Adjusted R-squared   0.914990      S.D. dependent var     393390.9  

S.E. of regression   114699.2      Sum squared resid     3.42E+11  

Durbin-Watson stat   0.903322        

          

Equation: I  = C(6)  - C(7)*IN          
Observations: 32          

--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.399196      Mean dependent var     261773.4  

Adjusted R-squared   0.379169      S.D. dependent var     321534.9  

S.E. of regression   253346.4      Sum squared resid     1.93E+12  

Durbin-Watson stat   0.130203        

          

Equation: T =  C(8) + C(9)*Y          
Observations: 32          

--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.987714      Mean dependent var     108185.0  

Adjusted R-squared   0.987305      S.D. dependent var     141682.1  

S.E. of regression   15963.66      Sum squared resid     7.65E+09  

Durbin-Watson stat   1.194467        

          

Equation: M = C (10)  + C(11) *Y          
Observations: 32          
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--------------------------------------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.982422      Mean dependent var     222796.5  

Adjusted R-squared   0.981836      S.D. dependent var     283789.9  

S.E. of regression   38247.70      Sum squared resid     4.39E+10  

Durbin-Watson stat   1.150214        

        

              

  

  :واليت ميكن تلخيص  تقديرات معاملها فيما يلي 

   

Ct =  7712.77      + 0.407   .Ydt+0.134. Ydt-1  
S t =   10605.18       +  0.298   .Ydt  

t                                                                                                    ί I t =  - 80905.97 -  41790.13        
Tt =   1168.74        +   0.112     Yt  
MT =  6693.81+ 0.227     Yt  

 

  : حيث تعطينا النتائج التالية   )  :GMM-CS( طريقة العزوم املعممة املقطعية / ثانيا 

Instruments: YD IN Y X G C  

White Covariance  
  Coefficient  Std. Error  t-Statistic        Prob  .  

          

C(1)   25073.26   3680.367        6.812708   0.0000  
C(2)   0.380605   0.033564       11.33956   0.0000  
C(3)   0.146133   0.038271        3.818402   0.0002  
C(4)  -32629.24   5413.221      -6.027694   0.0000  

C(5)   0.316127   0.002704        116.9101   0.0000  
C(6)  -21452.72       12658.02     -1.694793   0.0919  

C(7)  -44165.67   1265.737     -34.89323   0.0000  

C(8)   2958.870   502.2711       5.890982   0.0000  
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C(9)   0.111218   0.000159        699.6263   0.0000  
C(10)   12556.04   1550.512       8.097992   0.0000  
C(11)   0.222212   0.000511       434.7983   0.0000  

          

Determinant residual covariance     7.13E+57      
J-statistic     1.024167     

          

Equation: CT= C(1) + C(2) *YD+ C(3) *YD(-1)                
Observations: 31                                    

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.981510      Mean dependent var    480194.9  
Adjusted R-squared  0.980189      S.D. dependent var     601519.8  

S.E. of regression   84664.01      Sum squared resid     2.01E+11  
Durbin-Watson stat  0.616606        
          

Equation: S  =  C(4) + C(5)*YD  
Observations: 28  

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.921144      Mean dependent var    281454.5  
Adjusted R-squared  0.918112      S.D. dependent var     393390.9  

S.E. of regression   112573.4      Sum squared resid     3.29E+11  
Durbin-Watson stat  0.893303        
          

Equation: I  = C(6)  - C(7)*IN  
Observations: 32  

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.456212      Mean dependent var    261773.4  
Adjusted R-squared  0.438086      S.D. dependent var     321534.9  

S.E. of regression   241025.6      Sum squared resid     1.74E+12  
Durbin-Watson stat  0.152963        
          

Equation: T =  C(8) + C(9)*Y  
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Observations: 32  
---------------------------------------------------------------

          

R-squared   0.987922      Mean dependent var    108185.0  
Adjusted R-squared  0.987519      S.D. dependent var     141682.1  

S.E. of regression   15828.45      Sum squared resid     7.52E+09  
Durbin-Watson stat  1.194747        
          

Equation: M = C (10)  + C(11) *Y  
Observations: 32  

---------------------------------------------------------------
          

R-squared   0.982978      Mean dependent var    222796.5  
Adjusted R-squared  0.982411      S.D. dependent var     283789.9  

S.E. of regression   37637.31      Sum squared resid     4.25E+10  
Durbin-Watson stat  1.165298        
          
          

 :ما يلي و اليت ميكن تلخيصها ك
Ct =  25073.26    + 0.38   . Ydt+0.146. Ydt-1.  
S t =   -32629.24 +  0.316  . Ydt  

 t                                  ί I t =  -21452.72    - 44165.67     
Tt =   2958.87         +   0.111    . Yt  
MT =   12556.04       +   0.222   .  Yt 

   ):GMM- TS (ة العزوم املعممة بالسالسل الزمنيةطريق/ ثالثا  

  أحادية تكون مصفوفات قيم املتغريات غري أن تتطلب ألاحيث ال تعطينا هذه الطريقة مقدرات ملعامل النموذج     
(non singulière ) .  

تتعلق مبقدرات إمجالية  من خالل النتائج احملصل عليها يتنب لنا أن كل هذه الطرق أعطت لنا نتائج :حتليل النتائج 

إضافة إىل نتائج تفصيلية تتعلق بكل دالة معامل النموذج مع احنرافاا املعيارية  واختبار ستيودنت عليها مع احتماله 
 العادي واملعدل مع جمموع مربعات البواقي و جمموع  حتديدهامن دوال النموذج  وذلك من خالل حساب معامل

 (J)  احصاءة  بإعطاء  GMM-CSوقد انفردت طريقة   واتسون– احصاءة ديربن إىل إضافةاملربعات املفسرة 
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مصفوفات قيم املتغريات غري  مل تعطنا أي نتيجة وذلك ألا تتطلب أن تكون فإا  GMM- TSاما طريقة 
  : بعض املالحظات التالية إبداءوعموما ميكننا  ( non singulière)أحادية  

 و 2WLSو WLS - 2SLS و OLS:  نفس املقدرات مثل تناأعطهناك من هذه الطرق من  - 1
GMM-CS .  

 : من ليس لبعض معاملها معنوية إحصائية  مثل من هذه الطرق  -2
 -c(8)-c(6)-c(4)-c(2): بالنسبة للمعامل  OLS-2SLS -WLS2-WLSطرق   •

c(1)- c(10)-.   
  .-c(11)-c(8)-c(6)-c(4)- c(1): بالنسبة للمعامل  SLS3طريقة  •

   .إحصائيةاليت لكل معاملها معنوية  GMM-CSريقة ماعدا ط
 

 .  حيث يتم ذلك وفق جمموعة من الشروط وقصد اختيار أحسن طريفة من بينها فإننا منر إىل مرحلة االختيار
  
 

ІІІ –3 – 3- مرحلة االختيار :  

  

ة من ضمنها بغرض التنبؤ  البد من اختيار احسن طريق،بعد تقديرنا ملعامل النموذج الكلي مبختلف الطرق         
 :وذلك وفق شروط حتدثنا عنها يف اجلزء النظري   من خالهلا يف ما بعد

 كما ان اغلبها  مقدراا متحيزة وغري متسقة WLSة جح املرأو OLS طريقيت املربعات الصغرى العادية - 1
 ذات ا نظرا لوجود متغريات يف دواهل وبالتايل فهي بعيدة عن القيم احلقيقية للمعاملمن ليس لديها معنوية احصائية 

  . متبادل حسب مااتبثناه سابقا تأثري
  GMM-CS كل الطرق لديها الكثري من املعامل من ليس لديها معنوية احصائبة ماعدا طريقة  - 2
  :واملتمثلة يف . كما ان  أهم املعلومات املتعلقة بالنموذج حسب كل طريقة - 2

  )R2(معامل التحديد     *  
 : واليت نلخصها يف اجلدول التايل  )DW( واتسون –ءة ديربن احصا  •
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 OLS WLS 2SLS 2WLS 3SLS GMM1الطريقة

R2  معادلة 
 DWR2

 DWR2
 DW R2

 DWR2
 DW R2

 DW 

1 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.81 0.94 0.81 0.93 1.2 0.94 0.81 

2 0.37 1.91 0.37 1.91 0.37 1.91 0.37 1.91 0.37 1.9 0.37 1.91 

3 0.9 1.98 0.9 1.98 0.9 1.98 0.9 1.98 0.9 1.91 0.9 1.98 

4 0.83 1.36 0.83 1.36 0.83 1.36 0.83 1.36 0.83 1.44 0.83 1.36 

5 0.69 1.78 0.69 1.78 0.69 1.78 0.69 1.78 0.69 - 0.69 1.78 

  )بناءا على النتائج احملصل عليها (  من إعداد الباحث :املصدر 
 صغرية مما يعين ان )DW( واتسون –ديربن غري ان احصاءة جيدة نسبيا   )R2(معامل التحديد  دو قيمة حيث تب

  .هناك مشكل االرتباط الذايت لالخطاء جيب تصحيحه 
   )GMM-CS ( العزوم املعممة باملقاطع املقطعية   أن طريقةيبدو ميكننا اتاملؤشره هذكل حسب  :  اذن 

 وقصد اتباث  مدى  حتيز مقدرات بعض املعامل ، ارها لتقدير معامل دوال النموذج هي امثل طريقة يتم اختي
 :  نضع اجلدول التايل GMM-CS مقارنة بطريقة OLSطريقة ب

  
  GMM-CS :مقدرها بـ  OLS: مقدرها بـ   المعلمة

C(1) 24118.4  25073.26  
C(2)  0.428  0.38  
C(3)  0.092  0.146  
C(5)  0.316  0.316  
C(9)  0.111  0.111  

C(11)  0.222  0.222  

  )بناءا على النتائج احملصل عليها (  من إعداد الباحث :املصدر 
 : حيث يوضح لنا اجلدول ان     

هذا التحيز الذي  GMM-CSبطريقة  مقارنة OLS هناك حتيز  كبري لدى مقدرات بعض املعامل بطريقة 1-
لمتغريات الداخلية للنموذج عند التعويض بتنبؤات املتغريات سيعطينا تنبؤات بعيدة جدا عن الواقع فيما بعد ل

 املضروبة مباشرة C(2)لبعض الدوال على غرار   امليلخاصة إذا الحظنا أن بعضا من املقدرات متثل  ،اخلارجية
  Ydيف املتغرية  

  أهم املعلومات املتعلقة بالنموذج حسب كل طريقةمقارنة  ) : 11( الشكل 

     GMM-CS مقارنة بطريقة OLSطريقةباظهار التحيز:) 12(الشكل 
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ІІІ –3 – 4-مرحلة التنبؤ  :  

 
 يصبح النموذج صاحل للتنبؤ بسلوك متغرياته 2SLS    بعد اختيار النموذج الكلي ذو املعامل املقدرة بطريقة

   CTt -St-   It -   Tt   -   Mt                      :و هي  او الداخلية لتابعة ا

  :وهي  أو اخلارجية و ذلك بعد معرفة تنبؤات متغرياته املستقلة 
Xt- Gt- INt- Yt –Ydt      

  .نيةو ال ميكن ذلك إال إذا استخدمنا سالسلها الزم
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V І- 1-  التنبؤ مبتغريات النموذج الكلي :  

  

- ІV1 –1-  اجلانب النظري سنستعمل  إذن كما أسلفنا يف:التنبؤ باملتغريات املستقلة كسالسل الزمنية 
 ملعرفة سلوك املتغريات املستقلة يف املستقبل على اعتبار أا من أجنع  الطرق على -بوكس جينكرت -طريقة 

  .املدى القصري 
  - ІV1 –1-1-  دراسة سلسلة الدخل املتاح)Ydt:( 1970 تعطى سلسلة الدخل املتاح من 

  : )03( يف اجلدول رقم  2001اىل

 :  دراسة استقرار السلسلة -   ا

  : باستعمال داليت االرتباط الذايت البسيطة و اجلزئية للسلسلة املوضح شكلها كمايلي 
 

  
  
  

 eviews-TSP  باستعمال برنامج(    من اعداد الباحث :المصدر 

  ي البسيطة و الجزئية للدخل المتاحدالتي االرتباط الذات :  )38(الشكل 
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يف حني أن دالة  ،اىل ان تنعدم أا متدهورة أسيا )AC( طةنالحظ من دالة اإلرتباط الذاتى البسي
  و هذا   p= 1من جمال الثقة عند  )PICK(نتؤ  خبروج متيزت ) PAC(اجلزئي اإلرتباط الذاتى 

  . جينكيرت–مستقرة حسب طريقة بوكس  غري سلسلة يعين ان ال 
 وهلذا ،ستقرة نستعملها جلعلها مالطريقة اليت اضافة اىل   لذلك البد من معرفة سبب عدم استقرارها 

  اليت  تنطلق  من اختبار اجلذور الوحدوية  DICKEY-FULLERنستعمل اختبارات 
(RACINES UNITAIRES – UNIT ROOT  (  وفق ثالث)السلسلة مناذج حسب ) 03  

  :  ) نبتدأ بالنموذج الثالث علما اننا (  
  معلمته  bميثل الزمن و : t:  حيث            Ydt=Ф1Ydt-1+bt + c+εt  ) :03(النموذج         

                   Ydt=Ф1Ydt-1+ c+εt) :02(النموذج         

                       Ydt=Ф1Ydt-1 +εt   ) :01(النموذج         

  ) . الحظ امللحق التابع   ( DICKEY-FULLERوهذا وفق خمطط بياين  يسمي باستراتيجية  
 : نقوم باختبار )03(انطالقا من النموذج  :ور الوحدوية  اختبار اجلذ )1

H0 : │Ф1│≤ 1    البديلة  مقابل الفرضية H1 : │Ф1│≥ 1     حيث وفقا لربنامجtsp-eviews  
  :جند 

ADF Test Statistic     0.898519                 -4.2949               1   %Critical Value*  
                                          -3.5670               5%   Critical Value 

مما يعين   H1 ونرفض H0ل بوعليه فاننا نق  %5 او % 1عند     ttab  اكربمن  = tc 0.898:  وهذا يعين ان 
 ومن مث جلعل السلسلة نقوم بالفروقات من الدرجة االوىل  ) .Ф1│≤ 1│(  ر وحدويذانه يوجد ج

و ذلك وفقا لنتائج  معايري املفاضلة  حيث  نا اا مستقرة وتتبع احندار ذايت من الدرجة االوىل حيث تبني ل
  :يعطى تقديره على النحو التايل 
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  :و اليت ميكن تلخيصها بالشكل التايل 

∆ Ydt=138042.9 - 0.545 ∆ Ydt-1  

  :حيته بعدة اختبارات  بعد تقدير هذا النموذج نقوم باختيار مدى صال:مرحلة التشخيص ) جـ
  : اختبار معنوية معامل النموذج) 1 -جـ 

      : لديها معنوية إحصائية الن         Y d t-1املعلمة املتعلقة بـ نالحظ وفقا الحصاءة ستيودنت أن  
      ونفس الشئ بالنسبة للتابث     |3.46|    < 1.96
  الذي يسمح باختبار  : اختبار توزيع البواقي) 2-جـ

  H0    :التوزيع طبيعي 
  H1  :التوزيع غري طبيعي 

  :  ان تنالحظ من خالل اختبارات البواقي كما هي مبينة  حسب املدرج التكراري وكذا املؤشرا
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B1/2      لدينا ) : SKEWNESS(حسب اختبار االلتواء * 

1= 0.107      
        /√6/30  -0| /√6/n = 0.107 B1/2

1 =| >V1   1.96    ومنه فان توزيع سلسلة البواقي طبيعي  
  :   ومنه                     B2=5.245          لدينا ) : kurtosis(اختبار التقرطح  * 

/√24/30      -0| /√24/n = 5.245 B2 =| V2  < 1.96    توزيع سلسلة البواقي غري :   ومنه فان
  طبيعي

  ) : jaque - bera) JBاختبار         * 
           >  S   = 6.573 χ2(2)= 5.99:    لدينا jaque – beraب احصاءة حس

  ) و هو ما يؤكد اختبار التفرطح النه يتأثر به (و بالتايل فتوزيع البواقي غري طبيعي 
 .و مع ذلك يكفي اختبار االلتواء يف انه يثبت أن توزيع البواقي طبيعي 

 
 
 
 

   :لتباين ا) أو جتانس ( اختبار اختالف ) 3 -جـ 

   لسلسلة الدخل المتاحاختبار توزيع البواقي) : 41(الشكل 

 )باستعمال البرنامج ( من اعداد الباحث : المصدر 
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 املتغريات وεt       و دف من خالله الختيار إمكانية وجود أو عدم وجود عالقة بني األخطاء 
 ،LMما اختبار    افانه يستعمل  EVIEWS   حيث وفقا لربنامج    y d t-1املستقلة للنموذج و هي 

  :     حيث يعطينا هذا األخري ARCH- LM أو 
nR2  = 3.067 <  χ2(2)= 5.99  

  وبالتايل ال يوجد اختالف تباين و هذا جيد بالنسبة للنموذج
  ):AUTOCORRELATION(اختبار االرتباط الذايت لألخطاء ) 4 - جـ

و نستعمل يف ذلك احصاءة  ) يوجد  ال او( حيث نريد اختبار هل يوجد ارتباط بني األخطاء          
 =DW  1.83:          تبني لنا ان  واليت )   DW( وانسون –دبرين 

          DW   <   du > 2:       و عند مقارنتها مع ادولة نالحظ 
  و بالتايل ال يوجد ارتباط ذايت لألخطاء و من مث فان منوذجنا صاحل للتنبؤ

  : مرحلة التنبؤ ) د

 t+1: ة بعد اختبار النموذج املقدر و اختبار مدى صاحليته ميكننا اآلن التنبؤ يف الفترات الالحق         

، t+2،…….  T+h.  
  :  نستعمل 2002  و هو ما ميثل سنة T+1فمثال للتنبؤ بالدخل املتاح يف الزمن  

    ∆ Ydt=138042.9 - 0.545 ∆ Ydt-1  

 Yd(2002)=138042.9 - 0.545 ∆ Yd(2001)1 ∆   : أي

   =138042.9 - 0.545 *193194                                          
  : فان ) 2003أي سنة (     t+2 للزمن  أما    

  ∆ Yd(2003)=138042.9 - 0.545 ∆ Yd(2002) tأي :  
   138042.9 - 0.545  *32752,17                                 = 

 :سنوات القادمة  يف اجلدول التايل ) 05(ميكننا تلخيص توقعات هذا املتغري  للخمس و بالتايل 
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  تنبؤات السلسلة الزمنية للدخل الوطين املتاح ) : 13 (دولج
 )مليون دج (لدخل الوطين املتاحا السنة الزمن

T+1 
T+2 
T+3 
T+4 
T+5 

2002 
2003 

 2004   
2005 
2006  

4459854,208  
5066394,380     

5755424,016 
6538161,682 
7427351,670 

   )بناءا على النتائج احملصل عليها(  من اعداد الباحث :املصدر 
 chowلكن البد من التاكد من دقة التنبؤ به من خالل جتربته على القيم االخرية للسلسلة وفق اختبار  

    : النتائج التالية فإننا حنصل على ) 2001 -1999 ( تباث السنوات الثالث االخرية للسلسة
Chow Forecast Test: Forecast from 1999 to 2001  

F-statistic   7.597338      Probability   0.000773  
Log likelihood ratio           18.97255                          Probability  0.000277

  
                 FC=   7.593: نالحظ أن 

       :          Ft  =  F(k+1 ; n-2(k+1))  =  F(3 . 25 ) = 2.99 مبا أن
Ft  >   FCنرفض        ومنه H0و نقبل     H1 أي أن النموذج غري ثابت للسنوات األخرية   

  . لن تكون دقيقة بدرجة كبرية 2001للسلسلة و هذا ما يعين  إن التنبؤات بعد سنة 

 :(YT)     - دراسة سلسلة الدخل الوطين  2-   –1 -1 ІV 

   : )03(  يف اجلدول السابق رقم  2001 إىل 1970تعطى سلسلة الدخل اإلمجايل الوطين  من    
  : دراسة استقرار السلسلة ) أ

  : وفقا لداليت االرتباط الذايت البسيطة و اجلزئية للسلسلة سيكون لدينا 
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)119(

  
 يف حني أن  حىت تنعدم تتناقص أو تتدهور بشكل متدرج) AC(نالحظ أن دالة االرتباط الذايت اذن    

 وهذا يعين ان  P= 1احد عند و)  PICK(متيزت خبروج نتؤ ) PAC(دالة االرتباط الذايت اجلزئية 
  .السلسلة  ليست مستقرة 

       الذي يكون يف هذه احلالة من ) 03( على النموذج DICKEY-FULLER باستعمال اختبارات    

 .             Yt=Ф1Yt-1+bt + c+εt :الشكل     

  : جند بالنسبة الختبار اجلذور الوحدوية  ان     
   ADF Test Statistic   2.366868      1   %Critical Value*    -3.6661  

        5   %Critical Value    -2.9627  

مما   H1 ونرفض H0ل بوعليه فاننا نق  %5 او % 1عند     ttabمن اكرب   = tc 2.366:  وهذا يعين ان 
   ) .Ф1│≤ 1│  (ر وحدويذيعين انه يوجد ج

حيث تبني لنا اا مستقرة وتتبع احندار  درجة االوىلروقات من المستقرة نقوم با لفومن مث جلعل السلسلة   
  .و ذلك وفقا لنتائج  معايري املفاضلة   ذايت من الدرجة االوىل 

  
 

  دالتي االرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية للدخل الوطني) :   42(الشكل 
 

  )بإستعمال البرنامج ( من إعداد الباحث  :المصدر
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)120(

   : مرحلة التقدير) ب
  ملخصة على  EVIWES و بالتايل ستكون مقدراته  باستعمال AR )1( تتبع YTمبا ان سلسلة   

     Yt=146425.7 - 0.541 ∆ Yt-1 ∆                         :  النحو التايل 
   ) :التأكد من صالحية النموذج ( مرحلة التشخيص ) جـ
  : اختبار معنوية معامل النموذج) 1 -جـ 

  و هذا يعين ان املعلمة  املرتبطة 1.96 > |55.691| :   حسب احصاءة ستيودنت نالحظ أن     
  .النسبة للتابث ونفس الشئ ب   ذات معنوية إحصائية  Yt-1باملتغري   

  الذي يسمح باختبار  : اختبار توزيع البواقي) 2- جـ
  H0    :التوزيع طبيعي 

  H1  :التوزيع غري طبيعي 
 :  أن تنالحظ من خالل اختبارات البواقي حسب املدرج التكراري وكذا املؤشرا

B1/2      لدينا ) : SKEWNESS(حسب اختبار االلتواء *
1= -0.01     

        /√6/30  -0| /√6/n = 0.01 B1/2
1 =| >V1   1.96   ومنه فان توزيع سلسلة البواقي طبيعي   

 :   ومنه       B2=5.02            لدينا ) : kurtosis( اختبار التقرطح  حسب *

/√24/30      -0| /√24/n = 5.02 B2 =| V2  < 1.96    توزيع سلسلة البواقي غري :   ومنه فان
 طبيعي

 
 ) : jaque - bera) JBاختبار           حسب *

               <  jaque – bera   :S   =5.319 χ2(2)= 5.99احصاءة لدينا 
   )  كذلك  النه يتأثر بهااللتواءو هو ما يؤكد اختبار (تايل فتوزيع البواقي طبيعي لو با

  . توزيع البواقي طبيعي ان نستنتج )jaque - bera) JB واخنبار  اختبار االلتواء وعليه بالنظر اىل 
   :التباين ) او جتانس ( اختبار اختالف ) 3 -جـ 
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 املتغريات املستقلة وεt و دف من خالله الختيار إمكانية وجود او عدم وجود عالقة بني األخطاء 
  او ،LMفانه يستعمل اما اختبار   EVIEWS  حيث وفقا لربنامج        Yt-1للنموذج و هي 

ARCH- LM     حيث يعطينا هذا األخري : 
nR2  = 6.971 >  χ2(2)= 5.99 

  وبالتايل يوجد اختالف تباين و هذا غري جيد بالنسبة للنموذج
  ):AUTOCORRELATION(اختبار االرتباط الذايت لألخطاء ) - 4جـ 

ة  و نستعمل يف ذلك احصاء) يوجد  ال او( حيث نريد اختبار هل يوجد ارتباط بني األخطاء          
 =DW  1.759:         حيث يتبني لنا ان   )DW(سون ت وا–دبرين 

               DW   <   du > 2    :      و عند مقارنتها مع ادولة نالحظ 
  و بالتايل ال يوجد ارتباط ذايت لألخطاء و من مث فان منوذجنا صاحل للتنبؤ

  : مرحلة التنبؤ ) د

 t+1: در و اختبار مدى صاحليته ميكننا اآلن التنبؤ يف الفترات الالحقة بعد اختبار النموذج املق         

،  t+2،…….  T+h.  
  :  نستعمل 2002  و هو ما ميثل سنة T+1يف الزمن    فمثال للتنبؤ بالدخل الوطين

    ∆ Yt=146425.7 - 0.541 ∆ Yt-1 أي :  ∆ Y(2002)=146425.7 - 0.541 ∆ Y(2001)           
= 146425.7 - 0.541*144987.02                           

  : و بالتايل ميكننا التنبؤ باخلمس سنوات القادمة للدخل الوطين كمايلي 
 تنبؤات السلسلة الزمنية للدخل الوطين  ) : 14 (جدول

 الزمن السنة )مليون دج(الدخل الوطني 
48124720,35  
54573432,876  
61886272,882  
70179033,448  
79583023,930 

2002 
2003 

 2004   
2005 
2006 

T+1 
T+2 
T+3 
T+4 
T+5 

 
  )بناءا على النتائج احملصل عليها (  من اعداد الباحث :املصدر 
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)122(

  
  V І-1 –1-3- دراسة سلسلة الصادرت )TX: ( 

 
   :  XTدراسة استقرار السلسلة) أ 

  :لتايل  البسيطة واجلزئية املوضحة يف الشكل اوفقا لداليت االرتباط الذايت

  
يف حني ان دالة  اىل ان انعدمت  اخنفضت بشكل متدرج ةنالحظ ان دالة االرتباط الذايت البسيط      

وهذا يعين ان  االرتباط الذايت اجلزئية متيزت بنتؤات خارجة من جمال الثقة بالنسبة للتباطؤات الثالث األوىل
  .السلسلة ليست مستقرة 

          الذي يكون يف هذه احلالة من ) 03( على النموذج DICKEY-FULLERباستعمال اختبارات 

  :جند              Xt=Ф1Xt-1+bt + c+εt: الشكل  
  : بالنسبة الختبار اجلذور الوحدوية 

ADF Test Statistic   1.657383      1   %Critical Value*    -3.6661  

  
  اتردالتي االرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية للصاد   ) : 43(الشكل 

 

 )باستعمال البرنامج (  من اعداد الباحث :المصدر 
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)123(

        5   %Critical Value    -2.9627  
مما يعين انه   H1 ونرفض H0ل بوعليه فاننا نق  %5 او % 1عند     ttabاكربمن  tc= 1.657مباان : اذن  

 اال  روقات من الدرجة االوىلمستقرة نقوم با لفجلعل السلسلة   و  ) .Ф1│≤ 1│  (ر وحدويذيوجد ج

 من وتتبع احندار ذايت اا تبقى غري مستقرة لكن باستعمال الفروقات من الدرجة الثانبة تصبح مستقرة
  .و ذلك وفقا لنتائج  معايري املفاضلة   الدرجة االوىل 

  
  :مرحلة التقدير) ب

 حسب   و منه فان مقدراا تعطى كما يليAR)1( تتبع النموذج  ∆2Xt اجلديدة احملولة  سلسلة ال مبا ان 
 :الربنامج 

2Xt-1∆2X t=-0.590  ∆      
  : مرحلة التشخيص ) جـ 

  : تالية لدينا حسب بالنظر اىل االختبارات ال
  : اختبار معنوية معامل النموذج) 1-جـ 

  لمة املعوهذا  يعين ان    1.96  >  | 15.994-        |  : ان  احصاءة ستيودنت حسبنالحظ 
  .لديها معنوية إحصائية  ∆2Xt-1املتعلقة  بـ 

  الذي يسمح باختبار  : اختبار توزيع البواقي) 2- جـ
  H0    :التوزيع طبيعي 

  H1  :لتوزيع غري طبيعي ا
  : ه أنتنالحظ من خالل اختبارات البواقي حسب املدرج التكراري وكذا املؤشرا

B1/2      لدينا       ) :SKEWNESS(حسب اختبار االلتواء *
1= 1.39     

        /√6/30  -0| /√6/n = 1.39 B1/2
1 =| <V1   1.96 طبيعي  غري  ومنه فان توزيع سلسلة البواقي  

 :   ومنه  :      B2=6.60            لدينا       ) :kurtosis(اختبار التقرطح  * 

/√24/30      -0| /√24/n = 6.60 B2 =| V2  < 1.96     توزيع سلسلة البواقي طبيعي:  ومنه فان 

 ) : jaque - bera) JBاختبار     * 
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               >  S   =24.26 χ2(2)= 5.99:    لدينا jaque – beraحسب احصاءة 
   ) ما النه يتأثر ين االولني ختبارالو هو ما يؤكد ا(طبيعي غريتايل فتوزيع البواقي لو با

   :التباين ) او جتانس ( اختبار اختالف ) 3 -جـ 
 املتغريات املستقلة و εtدف من خالله الختيار إمكانية وجود او عدم وجود عالقة بني األخطاء    

  او ،LMفانه يستعمل اما اختبار   EVIEWS حيث وفقا لربنامج      ∆2Xt-1   للنموذج و هي

ARCH- LM حيث يعطينا هذا األخري     :  
nR2  = 0.224 <  χ2(2)= 5.99 

    وبالتايل ال يوجد اختالف تباين و هذا جيد بالنسبة للنموذج                   
  ):AUTOCORRELATION(اختبار االرتباط الذايت لألخطاء ) 4جـ 

و نستعمل يف ذلك احصاءة  ) يوجد  ال او( حيث نريد اختبار هل يوجد ارتباط بني األخطاء          
 =DW  2.309:         حيث يتبني لنا ان  )   DW( وانسون –دبرين 

          DW   >   dL < 2:       و عند مقارنتها مع ادولة نالحظ 
   ال يوجد ارتباط ذايت لألخطاء و من مث فان منوذجنا صاحل للتنبؤ و بالتايل                  

  : مرحلة التنبؤ ) د

 ، t+1: يف الفترات الالحقة به ار النموذج املقدر و اختبار مدى صاحليته ميكننا اآلن التنبؤ يبعد اخت         
t+2،….  T+h. ولكن بعد عكس طريقة الفروقات اليت استخدمناها عليه : 

  :نا لدي  
2Xt-1∆2X t=-0.590  ∆     

    ∆X t -2 X t-1- X t-2    =X t 2:  أي  ∆X t-1 ∆ X t - ∆ =X t 2 :ومباان 

  : اذن نستنتج ان  
2Xt-2               ∆= -0.590                 X t -2 X t-1- X t-2  

    :ومنه 
2Xt-2               ∆ – 0.590                X t =2 X t-1+ X t-2  

 :  نستعمل 2002  و هو ما ميثل سنة T+1يف الزمن   للتنبؤ بالصادرات
2X(2000)∆    X(2002 )= 2*X(2001)+ X(2000) – 0.590*    

   =2* 15508984+17347507  -0.590* 563896 =  47170579,376                         
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 : القادمة للصادرات كمايلي و بالتايل ميكننا التنبؤ باخلمس سنوات 

  للصادرات تنبؤات السلسلة الزمنية  ) : 15 (جدول
 )مليون دج(الصادرات  السنة الزمن
T+1 
T+2 
T+3 
T+4 
T+5 

2002 
2003 

 2004   
2005 
2006  

47170579,376 
107716208,04 

1211223666.25  
1566332892.3 
1556998662.9 

 )لى النتائج احملصل عليها بناءا ع(  من اعداد الباحث :املصدر 

  - ІV1 –1-4 -  دراسة سلسلة معدل الفائدة)IN:(  

  :دراسة استقرار السلسلة ) ا

  : التايل  داليت ارتباطها البسيط واجلزئي املوضح يف الشكل ل  البياينخططاملمن خالل 
  

  
على  DICKEY-FULLER  وباستعمال اختبارات ،غري مستقرة  INيتضح لنا ان السلسلة 

          INt=Ф1INt-1+bt + c+εt :الذي سيكون يف هذه احلالة من الشكل ) 03(النموذج 

 
  معدل الفائدةباط الذاتي البسيطة و الجزئية ل دالتي االرت) :44(الشكل 

  

 )باستعمال البرنامج (  من اعداد الباحث :المصدر 
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  :  جند  انطالقا من اختبار اجلذور الوحدوية ان 
ADF Test Statistic      -1.461724        1   %Critical Value*    -3.6661  
           5   %Critical Value    -2.9627  

   ) .Ф1│≤ 1│  (ر وحدويذ انه يوجد جيدل على مما   H1 ونرفض H0ل بنقنا وهذا يعين ان       

وعليه    % 1عند  Ф3= 10.61من   اصغر  F3= 0.207:  جند ان وبالنسبة الختبار الفرضيات املرتبطة     

 وهذا باختبار DICKEY-FULLER استراتيجية  مينياذن نتجه اىل  .  1H 3 نرفضو H0 3 نقبلفاننا 
  :  الفرضية

H0
2 :( c , b , Ф 1 ) = ( 0 , 0 , 1 )    الفرضية مقابل  H1

2 :( c , b , Ф 1 ) ≠ ( 0 , 0 , 1)    
)  بامللحق Vيف اجلدول  (   Ф2= 8.21من   اصغر F 2=0.49:     وباستعمال احصاءة فيشر جند 

:  شكل يصبح من ال وعليه فان النموذج.  1H 2 نرفضو H0 2 نقبل فاننا وعليه    % 1عند 
INt=Ф1INt-1 + c+εt  

  :عند اختبار اجلذور الوحدوية هلذا النموذج جند  
ADF Test Statistic    -1.937575      1   %Critical Value*    -4.2949  
        5   %Critical Value    -3.5670  

   .مما يؤكد وجود  جذر وحدوي  1H  نرفضو H 0 نقبل فاننا ومنه       
H0: ية وعند اختبار الفرض

1 :( c , Ф 1 ) = ( 0  , 1 )  الفرضية مقابل  H1
2 :( c , Ф 1 ) ≠ (0 , 1) 

نقبل ومنه   % 1عند )  بامللحق V Iيف اجلدول (   Ф1= 7.88من   اصغر وهي F 1=0.75: جند ان  
1 0 H1 1 نرفض وH ،  1وعند اختبار= Ф 11او ≠Ф 1 1:  نالحظ  ان ≠Ф 1 مما يعين ان السلسلة 

  )بدون ثابث ( AR(1)تتبع 
   :قديرمرحلة الت) ب

  : حنصل على مايلي  للسلسلة  النموذج  االخري بتقدير معامل
INt=0.992*.INt-1 

 (25.894) 
 :ار مدى صالحيته بعدة اختبارات ب بعد تقدير هذا النموذج نقوم باخت:مرحلة التشخيص ) جـ
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  : اختبار معنوية معامل النموذج  ) 1 -جـ 

 :لديها معنوية إحصائية الن         INt- 1املعلمة املتعلقة بـ  أن   نالحظ

     .وهذا جيد بالنسبة للنموذج   1.96   >| 25.894 |        

  الذي يسمح باختبار  : اختبار توزيع البواقي) 2-جـ 
  H0    :التوزيع طبيعي 

  H1  :التوزيع غري طبيعي 
 :  أن ت التكراري وكذا املؤشرانالحظ من خالل اختبارات البواقي حسب املدرج

B1/2      لدينا ) : SKEWNESS(حسب اختبار االلتواء *
1= 0.774     

        /√6/30  -0| /√6/n = 0.774 B1/2
1 =| >V1   1.96  ومنه فان توزيع سلسلة البواقي طبيعي    

 :   ومنه        B2=7.907          لدينا ) : kurtosis(اختبار التقرطح  * 

/√24/30      -0| /√24/n = 7.907 B2 =| V2  < 1.96    توزيع سلسلة البواقي غري :   ومنه فان
 طبيعي

 ) : jaque - bera) JBاختبار      * 

            >  S   =34.20 χ2(2)= 5.99:    لدينا jaque – beraحسب احصاءة 
  ) ر التفرطح النه يتأثر به و هو ما يؤكد االختبا(تايل فتوزيع البواقي غري طبيعي لو با

  .و مع ذلك يكفي اختبار االلتواء يف انه يثبت ان توزيع البواقي طبيعي          
   :التباين ) او جتانس ( اختبار اختالف ) 3 -جـ 
 املتغريات املستقلة و εtدف من خالله الختيار إمكانية وجود او عدم وجود عالقة بني األخطاء      

  أو ،LMفانه يستعمل إما اختبار  EVIEWS  حيث وفقا لربنامج        INt-1للنموذج و هي 

ARCH- LM حيث يعطينا هذا األخري     :  
nR2  = 0.042 <  χ2(2)= 5.99 

    وبالتايل ال يوجد اختالف تباين و هذا جيد بالنسبة للنموذج                  
  

  ):AUTOCORRELATION(اختبار االرتباط الذايت لألخطاء ) 4  -جـ
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و نستعمل يف ذلك احصاءة  ) يوجد  ال أو( حيث نريد اختبار هل يوجد ارتباط بني األخطاء          
 =DW  1.3:         حيث يتبني لنا أن  )   DW(سون ت وا–دبرين 

          DW   < du > 2:       و عند مقارنتها مع ادولة نالحظ 
   ال يوجد ارتباط ذايت لألخطاء و من مث فان منوذجنا صاحل للتنبؤ و بالتايل                     
  : مرحلة التنبؤ ) د

 t+1: بعد اختبار النموذج املقدر و اختبار مدى صالحيته ميكننا اآلن التنبؤ يف الفترات الالحقة          

، t+2،…….  T  وهذا ابتداء من الزمنt+1 )  على النحو التايل  ) 2003أي سنة : 
IN(2003 )= 0.992*IN(2002)   = 0.992* 8     = 7,936                                          

  :كمايلي  يكون عدل الفائدة مبالتنبؤ باخلمس سنوات القادمة فو بالتايل 
 ملعدل الفائدة تنبؤات السلسلة الزمنية  ) : 16 (جدول

 الزمن السنة )%(معدل الفائدة 
7,936  
7,872 
7,809  
7,747  
7,685 

2002 
2003 

 2004   
2005 
2006 

T+1 
T+2 
T+3 
T+4 
T+5 

  )بناءا على النتائج احملصل عليها (  من اعداد الباحث :املصدر 
 
 

- ІV1 –1-5 - اإلنفاق احلكومي دراسة سلسلة)G(:  

  :دراسة استقرار السلسلة ) ا

  :ح يف الشكل داليت ارتباطها البسيط واجلزئي املوضل  البياينخططاملمن خالل 
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 ليست مستقرة كذلك  Gيتضح لنا أن السلسلة  للمتغريات    على غرار السالسل الزمنية  السابقة  

الذي سيكون يف ) 03(على النموذج  DICKEY-FULLERوبالتايل نقوم باستخدام  اختبارات 
          Gt=Ф1Gt-1+bt + c+εt :هذه احلالة من الشكل 
  :ية  جند  باختبار اجلذور الوحدو

ADF Test Statistic   3.337493      1   %Critical Value*    -3.6661  

        5   %Critical Value    -2.9627  

  ر وحدويذ انه يوجد جيدل على مما   H1 ورفض H0وهذا يعين  قبول 
تتبع منوذج من نوع  وباستعمال الفروقات من الدرجة االوىل نالحظ ان السلسلة  اصبحت مستقرة  و

AR(1)    
   :قديرمرحلة الت) ب

  : حنصل على مايلي  هذا النموذجبتقدير معامل

∆ Gt=0.761 ∆ Gt-1   
  :ار مدى صالحيته بعدة اختبارات ب بعد تقدير هذا النموذج نقوم باخت:مرحلة التشخيص ) جـ

  نفاق الحكوميدالتي االرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية لال) : 45(الشكل 
 

 )باستعمال البرنامج (  من اعداد الباحث :المصدر 
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  :اختبار معنوية معامل النموذج ) 1 -جـ 

 :معنوية إحصائية النلديها     Gt-1 ∆ أن املعلمة املتعلقة بـ نالحظ 

    .وهذا جيد بالنسبة للنموذج    1.96   >  | 76.854 |

  الذي يسمح باختبار  : اختبار توزيع البواقي) 2- جـ
  H0    :التوزيع طبيعي 

  H1  :التوزيع غري طبيعي 
  : ه أنتنالحظ من خالل اختبارات البواقي حسب املدرج التكراري وكذا املؤشرا

B1/2      لدينا ) : SKEWNESS(واء حسب اختبار االلت*
1= 0.810     

        /√6/30  -0| /√6/n = 0.810 B1/2
1 =| >V1   1.96  ومنه فان توزيع سلسلة البواقي طبيعي    

 :   ومنه        B2=4.265               لدينا ) : kurtosis(رطح  فاختبار الت* 

/√24/30      -0| /√24/n = 4.265 B2 =| V2  < 1.96    توزيع سلسلة البواقي غري :   ومنه فان
  طبيعي

  ) : jaque - bera) JBاختبار    * 
            <  S   =5.463 χ2(2)= 5.99:    لدينا jaque – beraحسب احصاءة 

  )  النه يتأثر به لتواءو هو ما يؤكد اختبار اال(تايل فتوزيع البواقي طبيعي لو با
  .ثبت أن توزيع البواقي طبيعي ن)  jaque - bera  و االلتواء( ين رختباال اوعليه من خالل 

  
   :التباين ) أو جتانس ( اختبار اختالف ) 3 -جـ 

 املتغريات املستقلة و εtدف من خالله الختيار إمكانية وجود أو عدم وجود عالقة بني األخطاء 
  منها ات اختبار عدة تعمل فانه يس EVIEWS  حيث وفقا لربنامج        Gt-1للنموذج و هي 
ARCH- LM    يعطيناالذي  : 

nR2  = 3.634 <  χ2(2)= 5.99 
 وبالتايل ال يوجد اختالف تباين و هذا جيد بالنسبة للنموذج
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  ):AUTOCORRELATION(اختبار االرتباط الذايت لألخطاء ) -4جـ 
و نستعمل يف ذلك احصاءة  ) جد يو ال أو( حيث نريد اختبار هل يوجد ارتباط بني األخطاء          
 =DW  1.561:         حيث يتبني لنا أن  )   DW(سون ت وا–دبرين 

          DW   <   du > 2:       و عند مقارنتها مع ادولة نالحظ 
  و بالتايل ال يوجد ارتباط ذايت لألخطاء و من مث فان منوذجنا صاحل للتنبؤ

  : مرحلة التنبؤ ) د

 t+1:  اختبار النموذج املقدر و اختبار مدى صالحيته ميكننا اآلن التنبؤ يف الفترات الالحقة بعد         

، t+2،…….  T+h.  
  :  نستعمل 2002  و هو ما ميثل سنة T+1يف الزمن   فمثال للتنبؤ بقيمة االنفاق احلكومي

             ∆ Gt=0.761 ∆ Gt-1أي :       ∆ G(2002)=0.761 ∆ G(2001 ) 
      = 0.761*1806301                                                                             

 
  : و بالتايل ميكننا التنبؤ باخلمس سنوات القادمة لالنفاق احلكومي كمايلي 

  لالنفاق احلكومي تنبؤات السلسلة الزمنية  ) : 17 (جدول
 زمنال السنة )مليون دج(االنفاق الحكومي 

2050151,635 
2326922,105 
2641056,589 
2997599,229 
3402275,125 

2002 
2003 

 2004   
2005 
2006 

T+1 
T+2 
T+3 
T+4 
T+5 

  )بناءا على النتائج احملصل عليها (  من اعداد الباحث :املصدر 
  :ومن هنا ميكننا تلخيص تنبؤات املتغريات اخلارجية يف اجلدول التايل 

  
  

 2006 2005 2004 2003 2002 السنة/متغير
Yd 4459854.20  5066394.38     5755424.01 6538161.68 7427351.67 
Y 48124720.35  54573432.87 61886272.88 70179033.44 79583023.93 

  2006 - 2002تنبؤات المتغيرات الخارجية ) :20 (جدولا  
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IN %7.93 %7.87 %7.80 %7.74 %7.68 
X 94649337.5 635801466.76 3668134858.4 20898582859.3 119521223942.24
G 2050151.63 2326922.10 2641056.58 2997599.22 3402275.12 

 )بناءا على النتائج احملصل عليها ( من اعداد الباحث :املصدر

  .  وبقية املتغريات االخرى بـ  دج % بـ IN و R ، $1/ دج بــEحتسب  :  حيث          
IV -1-2- استنتاج تنبؤات املتغريات الداخلية :  

 سنوات القادمة يف دوال اليت حصلنا عليها للخمس) املستقلة ( بتعويض  تنبؤات املتغريات اخلارجية     
   ميكننا احلصول على تنبؤات 2SLS   ذات املرحلتنيالنموذج املختار واملقدر بطريقة املربعات الصغرى 

  ) .التابعة ( املتغريات الداخلية 
  : تكون التنبؤات على النحو التايل  )2002 عام :أي ( T+1 فمثال بالنسبة للزمن 

C(2002) = - 89886.09 + 0.302 .Yd(2002) + 0.374 .Yd(2001)   
S (2002) =  537383.3 + 0.222.Yd (2002)  

       I (2002)  = -537207.3  + 312721.9 IN  (2002)     
T(2002)  =  -47141.77 + 0.11Y(2002)       

M(2002)  = 458394.4+ 0.182. Y (2002)     
  : اذن

C(2002) = - 89886.09 + 0.302 *4459854.20+ 0.374 *18172774   
 8053607,294 =            

98654171,3S (2002) =  537383.3 + 0.222*4459854.20=   
1942494,23  I (2002)  = -537207.3  + 312721.9*7.93=  

T(2002)  =  -47141.77 + 0.11*48124720.35= 5293719,2  
M(2002)  = 458394.4+ 0.182*48124720.35=9217093,44  

13131.32*  66.79+ + 9370.821*10.25 t  2808.535  =(2002) 
 MS  

975900,31305      =             
 : يف اجلدول التايل االخرى بقية النتائج هذه النتائج معوميكن تلخيص
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 C S I T M  السنوات

2002  8053607,294  98654171,3  1942494,23  5293719,2  9217093,44  

2003  3108150,483  1662122,852  1923914,053  6616274,383  10390759,182  
2004  3543083,459  1815087,430  1902023,52  6760348,246  11721696,064  
2005  6189695,896  1505255,192  1883260,206  7672551,908  13230978,486  
2006  2153174,114  2186255,370  1864496,892  8706991,53  14942504,755  

  

  )بناءا على النتائج احملصل عليها ( من اعداد الباحث :املصدر
   : كما هي مبينة يف الشكلني التالينيEVIEWSال برنامج  حيث تعطى متثيالا البيانية باستعم

  
  
  

0

4000000

8000000

2000000

6000000

2002 2003 2004 2005 2006

CT
T
I

S
M

  

  التمثيالت البيانية للمتغيرات الكلية) : 48(شكل ال

   2006 – 2002 تنبؤات المتغيرات الداخلية ) :21(جدول 



  الفصل الرابع                                
   التنبؤ بمتغيرات االقتصاد الكلي الجزائري                                     

  

)134(
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  )TSP-EVIEWSباستعمال برنامج ( من اعداد الباحث :املصدر

ΙV – 1 –3  -تنبؤات املتغريات الكلية ليل وتفسري حت ،تمثيل:  

  : استنتاجه حول تنبؤات املتغريات انه نما ميك
  
 :بالنسبة للمتغريات اخلارجية * 

  : الن    % 13.6  أي  بنسبة1.136سيزيد مبيل يقدر بـ املتاح ن الدخل الوطين  يظهر ا- 1
 * Ydt1.136 Ydt+1=    وهذا ميثل الرقم القياسيYdt/Ydt=0.136     - Ydt+1  حيثt متثل سنة 
 . متثل سنة مقارنة  t+1اساس و 

  : الن     % 13.4 أي  بنسبة1.134 مبيل يقدر بـ يزيد ان الدخل الوطين كما نالحظ -2
  Yt1.134  Yt+1=    وهذا ميثل الرقم القياسيYt/Yt=0.134   - Yt+1  

 كما سيزيد اإلنفاق ،  % 0.08 أي بنسبة 0.992 مبيل  يقدر بــ سيتناقص  معدل الفائدة -3
  .% 13.5  أي بنسبة 1.135احلكومي مبيل  

  : فان توابت يف دوال هاته املتغرياثالفانه إذا ما استثنينا : أما بالنسبة  للمتغريات الداخلية *
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تنبؤات يف الزمن احلايل والزمن الذي قبله ومن مت فان  املتاح  الوطينمرتبط بالدخل  الستهالك   ا- 
  . حيانا يف تناقص ا و تزايد احيانا يف ظهر تاالستهالك 

 مرتبط من الدخل املتاح ومباان انه  ) % 22.2أي بنسبة ( 0.222 سيزيد بــ   االدخار- 
  . بالدخل املتاح حيث تبني تنبؤات هذا االخري انه يف تزايد وعليه  فان االدخار  يظهر يف تزايد ايضا 

 من الدخل الوطين والا مرتبطة ذا  )  % 11  أي بنسبة( 0.11 بــ زايد  ستتلضرائب ا- 
   .زايدذلك ستت وعليه فان الضرائب كتزايد فان هذا االخري تظهر تنبؤاته اا يف ،االخري

من الدخل الوطين والا مرتبطة ذا  )  % 18.2أي بنسبة  (0.182 بـ زايدستتالواردات   - 
  .زايدستت وعليه فان الضرائب كذلك تزايد فان هذا االخري تظهر تنبؤاته اا يف ،االخري

لذلك فان االستثمار تناقص  والن معدل الفائدة  يظهر يف ،يتعلق مبعدل الفائدة  االستثمار  كما أن -
  . كذلك تناقص يظهر يف 

           
 فعال بالنسبة لبعض املتغريات املاخودة من إحصائيات وزارة قبالنظر إىل هذه النتائج وبالنظر إىل ما حتق

  : كما هو موضح يف اجلدول التايل2003 و2002 لسنيت )1()الحظ امللحق (املالية 
 

  
 T G IN  المتغيرات/ السنوات 

2002  
  

1570300  1540900  6.63  

2003  
  

1518200  1786800  6.5  

  على االنترنت موقع وزارة املالية :املصدر 
  :ميكننا ابداء املالحظات التالية 

:  حيث ان %17.12 قد اخنفض بنسبة  2002  و 2001 بني سنيت INيتضح ان معدل الفائدة   - أ
0.82875   =  8/6.63 =)2001( IN/ )2002(IN2003 و2002خنفاض بني  وزاد يف اال 

 .2003 و2002وهذا اليؤكد ماتوصلنا اليه من تنبؤا ت لسنيت  1.96%بنسبة 

  2003 و2002إحصائيات وزارة المالية لسنتي تقديرات) :22(جدول 
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غري  2002 و2001 شهدت ارتفاعا حمسوسا بني )T )1وبنفس الطريقة فان الضرائب  - ب
   .2003 و2002اا اخنفضت بني 

لثالث  بقي يف ارتفاع طيلة السنوات اG وعلى العكس من ذلك فان االنفاق احلكومي  - ت
 2003 و2002وهو يؤكد ماتوصلنا اليه من تنبؤ بالنسبة للسنوات )  2001-2002-2003(

 على االقل 

هذه التنبؤات غري صحيحة بعد مقارنة بعضها بالقيم الفعلية احملققة بعضا من ل سائل فيقول ان أورمبا يس  
  .دو غري صحيح  لكن اجلواب على ذلك ان بعضها يبدو صحيح والبعض يب2003 و2002لسنيت 

  :االمسية مثل       فأما التنبؤات اليت تبدو صحيحة فهي اليت تشمل املتغريا ت ذات السالسل بالقيم 
Y-Yd – X–G  ...  اخل وميكن ارجاع سبب ذلك كون سالسل هذه املتغريات تظهر فيها مركبة االجتاه

بؤاا ستكون كذلك اما يف ارتفاع او يف العام بشكل واضح اما حنو االرتفاع او حنو االخنفاض وعليه فان تن
ظهر يف ارتفاع متزايد ومن ) 2001-1970(بالقيم االمسية Yالحظ مثال منحين الدخل الوطين ( اخنفاض 

  ) أخدت نفس املنحى ) 2006-2002(مث فان تنبؤاته بني
  :  اما التنبؤات اليت تبدو خاطئة فهي اليت تشمل املتغريات ذات السالسل بالنسب مثل 

IN   ا تظهر كذلك % 100 و %0 حيث جيب ان تكون حمصورة بنيويعود سبب ذلك كون تنبؤا  
 . )%0قد تتجاوز  ( والبعض االخر يف تنازل  ) % 100 قد تتجاوز(بعضها يف تصاعد 

  
 VI-2 -  التنبؤ مبسار السياسات االقتصادية يف اجلزائر:  

  : السياسة املالية يف اجلزائر -* 

تتبع هلذه السياسة يف اجلزائر يالحظ أا مل تؤيت آكلها بالشكل املطلوب فمنذ سنوات السبعينيات        امل
 وهي ما متثل األدوات املقصودة ،وحىت أواخر الثمانينات رصدت اجلزائر مبالغ ضخمة لتحقيق أهداف معينة 

كطريق (بناء الطرق :  مثل  وذلك وفق املخططات التنموية كربامج األشغال العامة-يف السياسة املالية 
  . املناطق واملؤسسات الصناعية – القرى االشتراكية – املدارس واجلامعات – اجلسور –) الوحدة األفريقية 

  :وقد كان من أهدافها 
                                                 

  (1)   نقصد هنا بالضرائب الوعاء الضريبي وليست الضرائب ومعدالتها -  
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             تشغيل اكرب عدد من العمالة  -                    

        لوطن  حتقيق التوازن اجلهوي بني جهات ا  -                  

 التنمية البشرية وختفيض نسبة األمية         -                  

      غري أا مل تطور االقتصاد الوطين كما كان متوقعا وتعود أسباب ذلك أن أهدافه كانت اجتماعية ومل 
 .اخل ...لعمل  الغش يف ا– االختالسات –تكن اقتصادية رحبية الشيء الذي ولد احنرافات فيها كالسرقات 

 إال انه وبداية من التسعينات انتهجت اجلزائر سياسة مالية اكثر ،نظرا لعدم وجود رقابة وحماسبة فعلية 
 :عقالنية متثلت بعض إجراءاا  يف 

و غض الطرف عن )  السكنات-املدارس واجلامعات(  زيادة االهتمام ببعض  برامج األشغال العامة -   
 أليه ومع إشراك اخلواص يف ذلك وفق ما تدع...) ق الصناعية واملؤسسات كاملناط( بعضها اآلخر

  .ميكانيزمات اقتصاد السوق 
برامج تشغيل :  التوجه حنو زيادة مشروعات التوظيف العامة من خالل خلق وظائف مؤقتة كـ -  

د إنشاء  التشغيل  إضافة إىل منح الشباب لقروض قصل عقود ما قب– الشبكة االجتماعية –الشباب 
  ANSEJ –ANDI   )  ( ex . APSI: مؤسسات مصغرة من خالل خلق وكاالت تتكفل بذلك كـ 

  اإلعاقة  – منحة العجزة : ـ إىل ذلك زيادة وتنوع املنح واإلعانات املمنوحة لذوي احلاجة كف أض-     

  .اخل ...  الفالحة  – التربية      
   % 17  ارتفعت اىل TVAماشى والدخل الوطين فضريبة  وضع شبه نظام للضرائب التصاعدية يت-     

  .وجيري احلديث اليوم حنو تعديلها بعد االنتعاش الذي عرفه الدخل الوطين يف السنوات األخرية 
     واهلدف من كل هذه اإلجراءات هو زيادة الطلب االستهالكي على املنتجات الوطنية مما يشجعها على 

  .ة العمالة واالستثمار وبالتايل اعادة إدارة عجلة االقتصاد الوطين من جديد زيادة اإلنتاج ومن مت زياد
  :      ت عموما يتوقع بأن ال تأتى جبديد وذلك لألسباب التالية ا  غري أن املتتبع هلذه االجراء

جبودا  تغري الثقافة االستهالكية للمواطن اجلزائري اليت تعتمد على املنتجات املستوردة لالعتقاد -    ا
 مظاهر العوملة ومن مت فان منح الدولة إلعانات سيشجع اقتناء املنتوج األجنيب اكثر مما هوفق ما أفرزت

  .يشجع املنتوج الوطين 
  .   ضعف وعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي وعدم قدرته على تتبع املستجدات -    ب
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    : السياسة النقدية يف اجلزائر -*

رف مبعناها الواسع على أا موقف السلطة السياسية اجتاه النظام النقدي من اجل       هذه السياسة اليت تع
والبنك املركزي هو اجلهة املسوؤلة عن وضع ... الوصول اىل أهداف معينة حتقق رفاهية الشعب ككل 

  .)1(وتطبيق السياسة النقدية 
  و سياسة إعادة -حتياطي  نسبة اال-املفتوحة  السوق :هي ثالث أدوات رئيسية لذلك م     وتستخد

 فبينما تعترب سياسة السوق املفتوحة ،اخلصم حيث ختتلف درجات استخدامها بني الدول املتقدمة والنامية 
األكثر استخداما يف الدول املتقدمة نظرا لتمتعها بأسواق مالية قوية تستخدم بدرجة اقل يف الدول النامية 

  .ين واعادة اخلصم اليت تستخدم اكثر يف الدول النامية على عكس سياسيت نسبة االحتياطي القانو
) او األديب (  اإلقناع املعنوي :يف أدوات كيفية تتمثل كمية إضافة اىل      هذه األدوات اليت تعترب كلها 

 دون يف قطاعاتوالرقابة الكيفية على االئتمان اليت يستخدمها البنك املركزي لتوجيه البنوك التجارية 
  حسب السلطات املخولة إليه وحسب السياسة العامة .اخل... .الصناعة -الزراعة  :مثل خرىقطاعات أ

  .) 1(للدولة 
     وبالنسبة للجزائر اليت اتبعت سياسة التخطيط املركزي مل تتبع سياسة نقدية كربنامج مايل مستقل عن 

كما الحظنا ذلك يف تفسري  (بقية الربامج فقد كان خلق النقود خيضع الحتياجات القطاعات املختلفة
  ) .منحين عرض النقود 

 ونظرا للتطورات االقتصادية اليت عرفها العامل اصبح من الضروري وضع سياسة نقدية قوية وفعالة مستقلة 
  : ) 2 ( وواقع االقتصاد اجلزائري مراعية يف ذلك مجلة من القيود مثلالتنموية تتماشىومكملة للسياسة 

  .التضخمللنقود خارج القطاع املصريف الذي حد من نشاطه ممااسهم يف التسرب الكبري   * 
   .البنوك املؤسسات العمومية ألرصدة حساباا قصد تغطية ديوا مما اثر على حمفظة سحب*   

قدية عموما هو اإلحاطة بظاهرة التضخم وتثبيت األسعار بإرجاع      والن اهلدف األساسي للسياسة الن
 اتبعت اجلزائر سياسة جديدة تعمل على مراقبة النقدية فقداالقتصاد إىل توازنه عن طريق التأثري يف الكتلة 

القروض ومراقبة تطور الكتلة النقدية ويتضح ذلك جليا من خالل نزع القيود  عن معدالت الفائدة حبيث 

                                                 
  17 عبد الناصر العبادي واخرون ،  مرجع سابق ،  ص -)1 (

   (                                                                        130مرجع سابق ، ص :  بن عبد العزيز فطيمة -) 2
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بضمان االرتباط الالزم بني السياسة النقدية وسياسة اإلجناز متكن املؤسسات املالية جبمع اكرب تسمح 
  ادخار مايل ضروري لتمويل االستثمارات 

 أما  ،  ومن جهة أخرى فان مراقبة القروض املوجهة لالقتصاد تتم بتحديد سقف إعادة متويل البنوك      
متكن البنك املركزي من أن يراقب حجمها ) روض إىل الدولة  الق ،قروض اخلزينة( القروض األخرى 

الكلي عن  طريق معدل إعادة اخلصم الذي حيدده قانون النقد والقرض والذي يقنن كذلك عمليات السوق 
 .املفتوحة وهي حديثة العهد بالنسبة لعمليات إعادة متويل البنوك اجلزائرية 

ΙV – 2 – 1 –  العاملي على السياسات االقتصادية اجلزائرية  انعكاسات تغريات االقتصاد :  
 وهذا ،      من خالل التنبؤ باملتغريات الكلية لالقتصاد الوطين يتضح لنا ان اغلبها ستتزايد ماعدا بعضها

شيء منطقي بالنظر لزيادة السكان إال أن ذلك حيدث بتفاوت فيما بينها وبالنظر للمحيط اخلارجي 
 باتفاق الشراكة ف او ما يعر–دولية وماافرزه اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب والعالقات االقتصادية ال

 بربوكسل إضافة إىل مسار املفاوضات حنو االنظمام اىل املنظمة العاملية 12/2001االوروجزائرية املوقع يف 
  .للتجارة وما آلت أليه كلها سيكون هلا انعكاساا على االقتصاد اجلزائري

" سيما شلومربغر" تقرير صادر عن االحتاد األورويب قام بصياغته مكتب دويل متخصص هو       فحسب
 « حتت عنوان ،اخل  "...اليكس سوبريي" و" جون مارك فليب  ":أمثاليضم خرباء وأخصائيني معروفني 

   :)1( »يبحتليل االنعكاسات االقتصادية الكلية والقطاعية التفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد االورو
كما اشار اىل التبعية الكبرية   احملروقات، إليه هو االعتماد الشبه مطلق للجزائر على ر    أول ما أشا

لالقتصاد اجلزائري من خالل التبادل التجاري للمنتجات والتجهيزات االوروبية حيث تتجاوز قيمة 
 لوهو ما جيع. ردات اوروبية  مليار اورو كوا15.9 مليار اورو مقابل اكثر من 7.5الصادرات سقف 

 مما يعين حجم التأثري الذي سيحدثه تفكيك احلواجز % 58 تفوق أوروبا بنسبةاجلزائر ثالث مستورد من 
 حيث يذكر التقرير ان اجلزائر ستصل .واجلمركيةاجلمركية من قبل اجلزائر من حيث العائدات اجلبائية 

وسيكون معدل اخلسائر  )  PIBمن الناتج احمللي اخلام  % 2.1أي (  مليار دج 100خسائرها اىل اكثر من 
 سنوات فاا تقدر بـ 10 اما اخلسائر املرتقبة خالل الـ %7.78املسجلة بالنسبة للعائدات واجلباية سنويا 

  . من هذه العائدات % 40.75
                                                 

.التقرير قدم للجزائر بعد توقيعها االتفاق مع االتحاد االوروبي لكنها امتنعت عن نشره   –  (  1)  
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ف عامل لعملهم  ال60   كما ان املنافسة املباشرة حسب ما اشار اليه التقرير ستؤدي اىل فقدان قرابة 
 االف يف قطاعات الصناعات الغدائية 10 الف يف قطاعات قاعدية واكثر من 40كمرحلة اوىل من بينهم 

  . منصب عمل يف قطاع اجللود 1000 عامل يف قطاعات النسيج واخلشب واكثر من 5000واكثر من 
 1.12اجع استهالك االسر بنسبة  كما ستؤذي املنافسة الشديدة  بسبب تراجع وترية االنتاج اجلزائري اىل تر

  .بالنسبة لالدارات   % 3.42و %
حيث   الشفافية،   وحذر التقرير من بروز ظواهر سلبية اذا مل تفم احلكومة بتصحيح االختالالت واضفاء 

ان حترير االقتصاد سيؤدي اىل جتميع الثروات والقطاعات احليوية يف ايدي اقلية وبالتايل العودة اىل منطق 
  .)1 (حتكاراتاال

 والتنبؤات اليت توصلنا اليها سيكون لكل هذا ميدانيا وسيحصل    وعليه بالنظر اىل هذا التقرير وما حصل 
  :للجزائرتاثريه على السياسات االقتصادية 

  
  :  فبالنسبة للسياسة املالية 

اليت كانت  أن ذلك سيؤدي إىل زيادة  الضرائب يف جمملها  بسبب نزع الرسوم اجلمركية يبدو* 
-2002 وهذا ماحدث فعال فمن خالل قوانني املالية للسنوات ،تشكل مصدرا هاما إليرادات الدولة  

 لوحظ فرض املزيد من الضرائب على خمتلف السلع واخلدمات كان اخرها مشروع 2003-2004
 –ات الغازية  املياه املعدنية واملشروب–االدوية :  والذي حاول زيادة اسعار 2005قانون املالية لـ
   . )2( الوقود –النقل احلضري 

حترير التجارة اخلارجية سيزيد من الواردات بشكل كبري مما خيلق املنافسة الشرسة وغري املتكافئة  •
 .العهد خاصة مع قطاع عام هش وقطاع خاص حديث األجنبية لصاحل السلع واخلدمات

 –احلبوب : ملثال ستبقى وارداا يف ارتفاع مثل      فالبنسبة للسلع من املنتجات الزراعية على سبيل ا
 ومن املؤكد ان رفع الدعم عنها وفق مامتليه شروط االنظمام اىل .اخل...الزيوت – السكر –االلبان 

  .اجلزائرياملنظمة العاملية للتجارة سيؤدي اىل زيادة اسعارها على املستهلك 

                                                 
  (1) - ص. حفيظ ، انعكاسات اتفاق الشراآة على الجزائر في جريدة "الخبر"  ،     عدد290    ،  23 /04/ 2004  ،    ص3 0  

رفع اسعار الوقود يعتبر من التزامات الجزائر نحو االنظمام الى   OMC والمرتبط  برزنامة زمنية معينة  - ( 2)  
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 – النقل :جماالت دول املستوردة هلا بشكل كبري يف     اما بالنسبة للخدمات فان اجلزائر تعترب من ال
وبالتايل فهذه فرصة للشركات االجنبية العمالقة لكي تصدر ...  السياحة –تكنولوجيا االتصاالت  

  .اجلزائرخدماا اىل 
      كما ان حترير جتارة اخلدمات املصرفية يعين اتاحة الفرصة للبنوك االجنبية لتقدمي خدماا يف السوق

 حيث سيؤدي ذلك خللق خسائر تتعلق بتاثري هلا، اجلزائرية سواءا عرب احلدود او عن طريق انشاء فروع 
 –الرقابة على النقد :  اضافة لتاثر جماالت كـ ،سياسات البنوك االجنبية على السياسات الكلية للدولة 

  .السياسة النقدية واالئتمانية 
 تراخيص – العالمات التجارية :مثل كرية وبراءات االختراع    اما ماتعلق بشراء حقوق امللكية الف

واليت نوقشت يف املؤمترات االخرية للمنظمة العاملية للتجارة فاا ستكون هلا تبعات . اخل  ... اتالصناع
       .الدوائيةالصناعة يف جمال خاصة  سلبية على اجلزائر

تعتمد اعتمادا شبه كلي على احملروقات  الصادرات يف ارتفاع حمسوس ولكنها أخرى فانمن جهة  •
وهي  ) 2004 لسنة $ مليار 30 من عائدات احملروقات لوحدها من جممل العائدات $ مليار29.3(

 مليون 1.5مرهونة بأسعار النفط يف السوق العاملية وكذا حصة اجلزائر فيها واليت سترتفع إىل 
 ،يف اكثر من مناسبة على املدى القريب به وزير الطاقة واملناجم احلايل  حبرميل حسب ما صر

   .2010 مليون برميل حىت حدود 2وستصل اىل 
 ،) دوالر19( كما يتضح لنا ان احلكومة الزالت مصممة على ابقاء سعر مرجعي لربميل النفط  •

 من الرجوع اىل فكرة االستدانة احملروقات خوفاأخذا مببدأ احلذر على الرغم من ارتفاع مبيعات 
الرخاء  على الرغم من ضعف اإلنفاق احلكومي الشئ الذي ادى اىل الديون وهوولة واعادة جد

 1996 عام $ مليار 33فمن ( هذا الرخاء الذي استغل يف تسديد املديونية   ، )1 (املايل

 األشغال برامجتسريع  أو  التأخر يف إنشاءوبالتايل ) 2003 سنة $مليا ر 23.20 اخنفضت اىل  
 .)1(العامةوالتوظيف 

                                                 
ولن يتغير اال في حالة انهيار اسعار  2009 دوالر  طيلة عهدة الرئيس بوتفليقة حتى 19 ويرتقب ان يبقى السعر المرجعي للبرميل-)1(

   دوالر20ون  مادالنفط ال
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فبعد ان كان قطاع الدفاع حيتل ) التسيري والتجهيز (كما ادى ذلك اىل إعادة توزيع ميزانيات الدولة 
 ارتقى قطاع التربية والتعليم اىل هذه املرتبة فقد خصصت له السابقة،املرتبة االوىل يف قوانني املالية 

مليار دج للداخلية واجلماعات  148.37 مليار دج للدفاع و210 مليار دج مقابل 214.4احلكومة حنو 
   .2005عام  )1( للتعليم العايل 78.38للمجاهدين و  109.78احمللية و

           هذه التغريات ستكون هلا آثار على السياسة املالية للجزائر الن اإلنفاق احلكومي للدولة ومهما 
وليس على املنتجات احمللية ) ات الوارد( كانت قيمته سيشجع الطلب االستهالكي على املنتجات األجنبية 

  .ومن مت فهو يتناىف وهدف السياسة املالية الرامي إىل إعادة حتريك عجلة االقتصاد الوطين وتشغيل العمالة 
 –النسيج :     من جهة اخرى فان العمالة املسرحة خاصة يف القطاعات اليت اشار اليها التقرير السابق كـ

اول البحث عن فرص عمل و بدائل جديدة كقطاع احملروقات الذي يشهد   ستح،اخل ... اخلشب –اجللود 
 عقدا باستثمار قيمته 27  على 2000 فقد وقعت شركة  سوناطراك خالل نوفمرب ،استثمارات واسعة 

  .دوالر مليار 393.85
 :مثلكتل جديدة لالستغالل بعدة مناطق ) 10( عشر2004       كما عرضت سوناطراك يف منتصف سنة

 حيث اهلدف من كل هذا هو رفع ،جنوب شرق قسنطينة  وجنوب غرب البالد ،بركني –ض اليزي حو
  .) 2( )2010حىت عام( مليون برميل من النفط يوميا 2من الغاز سنويا و  3 مليار م100قدرة االنتاج اىل 

 –البستنة ك (sous-traitances   ) املرتبطة ذا القطاع من خالل شركات املناولة اىل اخلدمات  اضافة 
 بنية الشغل يف اجلزائر خاصة يف القطاعات الصناعية اعادة تغري مما يعين .اخل.... .النقل - االطعام–االمن 

  :والتجارية وقطاعات اخلدمات وذلك بـ 
اخل وزيادة االهتمام ... اجللود – النسيج :مثل ليس هلا ميزة تنافسية القطاعات اليتالتخلي عن  •

  .فيهاوالغاز ملا هلا من ميزة تنافسية بقطاعات النفط 
-  االتصاالت :ميادين اضافة اىل احملروقات،زيادة االهتمام باخلدمات خاصة املكملة لقطاع  •

 .اخل ...السياحة

                                                 
  

  (1)-  ص.حفيظ ،  مشروع قانون المالية لسنة 2005 ( زیادات في االسعار والضرائب )  في  الخبر االسبوعي ،  عدد 293                     
8 ص   ، ) 2004 اآتوبر 15 الى 09 (  

   (2) - ص.حفيظ ،   انعكاسات اتفاق الشراآة على الجزائر في  الخبر ،   عدد   290 ،  04/23/ 2004،  ص  6 0              
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   وكالء معتمدين – شركات لالسترياد والتصدير :فتحزيادة االهتمام بقطاع التجارة من  •
  :النقديةوبالنسبة للسياسة 

 فقد ادى ذلك اىل توقيف السياسة،انون القرض والنقد كان له اثار اجيابية على هذه     فان تطبيق ق
التضخم واعادة التوازن النقدي االانه البد من زيادة اصالح القطاع املصريف والبنكي فحسب خبري يف 

ح رؤس صندوق النقد الدويل يرى ان النظام البنكي اجلزائري اليصلح لتشجيع االستثمارات كما يقترح فت
  .املعامالتاموال البنوك العمومية للخواص وللبنوك االجنبية نظرا لالفتقار للمرونة والسرعة يف أداء 

هذه التغريات اليت ستطرأ على االقتصاد الوطين سيكون هلا انعكاساا املباشرة وغري املباشرة على الفرد    
  اجلزائري واتمع 

زائري هلذه التغريات وكيف يتعامل معها البد من التعمق قليال يف     وحىت ندرك مدى استجابة اتمع اجل
  . انتربولوجيا او نفسية اتمع اجلزائري 

  

VΙ  - 2-2-  تمع اجلزائر وانعكاسها على االقتصاد الوطينانتربولوجيا ا:                                

بالقوانني ( ا حماولة علمية للكشف عما يسميه  با:االجتماعيةاالنتربولوجيا       يعرف جيمس فريزر 
وتفسر ماضي الظواهر للتمكن على ضوئها من التنبؤ   االنسان،اليت حتكم الظواهر املختلفة يف حياة ) العامة 

مبستقبل اتمعات البشرية استنادا اىل االدراك الدقيق لتلك القوانني السوسيولوجية العامة اليت تنظم حياة 
  .الزمانرب االنسان ع

    وجتب االشارة اىل ان الصفات االجتماعية واالقتصادية تمع من اتمعات تتحدد تبعا للضروف اليت 
 فكلما ازدادت اتمعات اختالفا يف نسبة سكاا الذين حيتلون وضعا اجتماعيا او  ،يعيش سكانه يف ظلها

  .اتمعاتني هذه  ازداد اختالف الظروف االجتماعية ب   معينا،اقتصاديا 
 لغوية ودينية وخصوصيات  ثقافية، روابط جتمعهاالخرى فاتمع اجلزائري البشرية     ككل اتمعات 

  :بالسلب ان ختدم اقتصاده كما بامكاا ان تعود عليه نفسية بامكاا
 عدة كسبتهعوامل احكمته عدة  اجلزائري واملرفولوجية فالشعبمن ناحية التركيبة النفسية        

صفات متناقضة خيتلف مدى تأثريها حسب كل فرد يف كثري من االحيان حىت اصبح افراد منه مزدوجو 
  :ومن مجلة هذه العوامل  الشخصية،الشخصية او متعددو 
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   الذي يدعو اىل مشاعر التسامح ونبذ الفرقة والظلم وحيث على  التعاون والتكافل :الدين )    ا
 مقاومات شعبية –البيزانطنيني –الرومان ( نذ القدم وهو يعيش ثورات وحروب فم :االستعمار ) ب   

وبالتايل فقد عاش ويالت ) اخل ...فيضانات - زالزل– عشرية دموية –وثورة حترير ضد املستعمر الفرنسي 
  .والتعسفمن الظلم 

ات جديدة علمت  فقد ولد منذ  االستقالل وحىت اية التمانينات ممارس:النظام االشتراكي ) ج   
  .الشعب اجلزائري  صفات جديدة 

     هذه السمات اوالصفات منها ماهي سلبية على الدولة ان حتاول جتاوزها ومنها ما هي اجيابية ميكن 
  :بينهااستغالهلا خلدمة االقتصاد الوطين ومن 

 وتعود اسباب ذلك الفنية، فاتمع اجلزائري يفتقد اىل روح املرح والنكتة وندرة االعمال :اجلد - 1
اضافة اىل سنوات االرهاب والفيضانات والزالزل  مما يعين انه لو   ،)كاالستعمار ( لعوامل اغلبها تارخيية 

  .استغل يف العملية االنتاجية فانه سيعطي نتائج جيدة  
 ئةسي بروح التحدي الزائد عن اللزوم اىل درجة التهور أحيانا وهي صفة اذ يتميز :التحدي روح - 2 

  .الغرب ذلك يف الشرق اجلزائري بينما تنقص حدة ذلك كلما اجتهنا حنو الوسط اىل ونالحظ
   :اليدوي حب االشراف واالستنكاف عن العمل - 3

 فاتمع اجلزائري لديه امليالن حنو حتبيد اعطاء االوامر بدال من تلقيها وحيب التسيري واالشراف دون 
ل وهي صفة سيئة ميكن جتاوزها يف حالة تقوية القطاع اخلاص والعمل مع املشاركة الفعلية يف تنفيد االعما

  .االجنيباملستثمر 
 ولديه عاطفة ومشاعر دينية قوية تتجلى يف اعمال اخلري متدين،فالشعب اجلزائري اغلبه  :التدين - 4

فلسطينيني  التضامن مع اخوانه ال– التعاون او التويزة – مساعدة الفقراء –بناء مساجد ( املختلفة 
هذه العاطفة اليت قد تستغلها بعض االطراف يف اعمال ختريبية ضده على غرار ما حدث .. ) .والعراقيني

ومن مت فيجب استغالهلا خلدمة االقتصاد الوطين من خالل دور امية وخطباء . للجزائر فترة التسعينات  
  .يناملد واجلوارية واتمعاملساجد او من خالل اجلمعيات الدينية 

  فاتمع اجلزائري ونتيجة لالشتراكية اليت كانت اهدافها اجتماعية  :الدولة االتكال على - 5
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 املرافق العامة – العمل – السكن :توفراكسبت اجلزائريني روح االتكالية على الدولة فهي اليت 
)  البايلك كما يسمى او(مما جعلهم اليبالون بكل ماهو للدولة  ، اخل...واجلامعات املدارس كاملستشفيات،

املتخدة  العتبارهم جمرد اجراء المشاركة هلم يف القرارات نظرا -املؤسسات واسهموا هم يف خراب 
بارسال تربصات  وتكوين متقارب نتيجة مستوردة،على الرغم من ان الوسائل التكنولوجية .. .باملؤسسات

اخل ...المباالة – اختالسات –غلول –سلب  :الالاخالقية املمارساتوجتلى ذلك يف  – بعتاث اىل اخلارج
  .الوطينمما ادى اىل تدهور االقتصاد 

   هذه الصفة السلبية املترسخة سيتم جتاوزها وفق مرحلية رمبا بذهاب جيل او جيلني ولتسريع ذلك    
  :مثلالبد من نشر احلس املدين لدى املواطن اجلزائري بعدة وسائل 

  .اخل.. .الثقافةواحلركة اجلمعوية ودور محالت التوعية بواسطة املساجد   - أ
 مفهوم التعليمية لتعميق  تعميم ادخال مواد ومقاييس للتربية املدنية وحتسني مقرارا لكل االطوار  - ب

  عليه الوطن واحلفاظ  العمل،حب 

 
  :كـ ويتجلى ذلك يف عدة مظاهر :السريع حب الربح - 6
  ) اقتصاد البزار  ( التجارة حسب متطلبات السوق واحتياجات الزبون/1
 القامة  يف شكل قروضاستغالل االعانات النقدية او العينية املمنوحة للشباب من طرف الدولة/ 2 

  مشاريع صغرية ومتوسطة يف املتاجرة واالعمال السريعة الربح
 ،ةالسلع الغدائي (او حنواخلارج ... ) اخلمور  السجائر،  كاملخدرات،( سواءا اىل الداخل  التهريب/ 3

 ...) املاشية واالغنام 

  . الرتوح من الزراعة حنو الصناعة واخلدمات نظرا ملداخيلها الكبرية  والسريعة /  4
 مع فتح السوق اجلزائرية وبالتايل جيب على الدولة الوطين وستزداد خطورة    هذه املظاهر تفتك باالقتصاد 

  .الوسائلان تقضي على مسبباا بشىت 
 واضافة اىل )2)السمات قابلة لالنتفاء والزوال بتغري االسباب والعوامل اليت اوجدا  وهذه الصفات  كل 

 ".روح األنانية وحب الذات " هذه الصفات بدات تربز صفات اخرى هي يف طور التكوين ومن ذلك 

                                                 
–  ونعني بذلك الشرآات المتعددة الجنسيات التى  تتعدد فروعها في العالم   وليست الدولة الوطنية  ) 1 (  
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 اليت قد تلتقي  فالشعب اجلزائري امتاز بتعدد طبوعه الثقافية وعاداته وتقاليدهالثقافية       أما من الناحية 
  -  الفضائيات :بفضل عنه من تواصل الثقافات ر تيار العوملة وما اجنأخرى ومعأحيانا وقد ختتلف أحيانا 

ليس )  السيارات – القطارات –الطائرات (   شبكة النقل الكثرية والسريعة -  اإلنترنت -أجهزة النقال 
ناس العامل مسح ذلك باملضي حنو ميالد ثقافة موحدة  بني اجلزائريني لوحدهم فقط وامنا بني اجلزائريني واج

املغلوب " وطبعا ستكون الغلبة ملن كانت سيطرته على العامل اكرب على رأي ابن خلدون  ،عاجال أم أجال 

  ".مولع باتباع الغالب
ون سيكمبرور الوقت كان و للجزائريني  السكانيةنسب التراكيب ومع اختالف التواصل الثقايف      هذا 

  :الوطينله انعكاسات على االقتصاد 
  : التايل يبني ذلك الذكور واجلدولفئة تقترب كثريا من  اصبحت فئة االناث النوعمن ناحية ف
  

  ) 2001  -1999( تطور عدد السكان حسب الجنس تقديرات ) : 23 (جدول                                    
      

 اجلنس/ السنة  الذكور  %  اإلناث   % اموع
29965000 49,46 14820000 50,54 15145000 1999 
30416000 49,45 15041000 50,55 15375000 2000 
30879000 49,51 15288000 50,49 15591000 2001 

  
   ) ملحق ورقلة– حصائياتلإللديوان الوطين لمعطيات بناءا على ( الباحث  إعداد من :املصدر

  
  :وبسبب زيادة تعليمهم وتكوينهم الشئ الذي نتج عنه

 7.8 قدر عدد العاملني بـ2003في سبتمرب ف(، كماخارج البيوت تزايد عدد النساء العامالت  -
وصلوا  2004حىت حدود و -%  17.94 أي بنسبة – مليون امرأة 1.4، من بينهم مليون نسمة 

 حيث نوعاو) مجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي  السنوي لليرتقرال حسب% (19 اىل
 –دوائر ئيسات  ر– اليات و–ربملانيات ك( اصبحوا يتبوأن حىت املناصب احلساسة يف الدولة 

 .البطالة بالنسبة للرجال  يف تفاقم مااسهم وهو  ،) اخل ...قاضيات- مديرات شركات

                                                                                                                                                    
    (2 )- احمد بن نعمان : نفسية المجتمع الجزائري ،  شرآة دار األمة ، الجزائر،    ط 2 ،   1997  ،   ص ص 105 - 182 
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عين ي مما) قانون االسرة ل التعديل االخري احدث يفمعلى غرار ( مطالبتهم باملزيد من احلقوق  -
 . اتمع التحرر واالنفتاح يف املزيد من 

 .اخل ... النسائية ستلزماتصناعة االلبسة  وامل:  هذه الفئة مثل ص الصناعات اليت ختازدهار -

تمع اجلزائري االشباب على االطفال و فقد طغت فئة )السن ( الفئات العمرية اما اختالفهم من ناحية 
  :  فمن اجلدول التايل يف السنوات االخرية  اا بدأت تؤول حنو  االخنفاض السبعينات اال   منذ سنوات

 1000في :            القيمة   )2001  -1999(  فئات العمر أهمتطور عدد السكان حسب ) : 24(ل جدو           

          

55 فأكثر    % المجموع %   54-35 %   34-20 %   19-0 
/  السنة 
 الفئة

29965 9,04 2709 17,41 5218 26,32 7887 47,22 14151 1999 
30416 9,05 2754 17,99 5473 26,83 8163 46,11 14026 2000 
30879 9,29 2871 18,46 5701 27,27 8421 44,96 13886 2001 

          
  )لإلحصائيات لديوان الوطين معطيات( الباحث  بناءا على إعداد من :املصدر

 

وزيادة يف  ) 19 -0(  لوحظ  اخنفاض يف فئات االطفال 2001 اىل 1999 خالل سنوات نالحظ انه    
  : و اسهم ذلك يف ،خة فئة الشباب والكهول  وارتفاع نسبة الشيخو

 .  وغريهم مراكز التكوين ارتفاع الفئات النشيطة الباحثة عن العمل من  خرجيي اجلامعات و-     

اضافة اىل   اعانات مالية، ارتفاع نسب من ترعاهم الدولة من كبار السن والعجزة يف شكل -
  واملتشردين عجزة واملسننيللاستفحال بعض الظواهر اليت المتت بصلة اىل جمتمعنا وقيمنا كبناء دور 

  .ةللدولبالنسبة  اقتصادي  ميثل زيادة يف االنفاق احلكومي جانبوهذا كله من 
واجلدول  االوىل  تفوق   فقد اصبحت هذه االخرية  ية واحلضرية الريف الطبقات اختالفهم من ناحية 

 :التايل يوضح ذلك 
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      تطور السكان المشتغلين حسب الطبقات ) : 25 (جدول
  

  سكان حضر  % سكان ريف  % اموع 
8690855 38,32 3330176 61,68 5360679 2000 
8568221 41,12 3522514 58,88 5045707 2001 

  

  )لإلحصائياتمعطيات لديوان الوطين ( الباحث  بناءا على إعداد من :املصدر
  

 : ادى ذلك اىل 

 حيث ظهرت االسرة النووية املستقلة ، ظهور تنوع اسري بعد ان كانت االسر اجلزائرية كبرية -
)1(اخل  ...والنازحة ) مبوت احد الزوجني ( والتابعة واملفككة 

 وهذا  باملقابل يؤذي اىل حتفيز  
( زيادة الطلب على السكن مما يعين ازدهار قطاعات مثل قطاع البناء واالشغال العمومية   يف كبري

 ) . الف مسكن 800فقد برجمت احلكومة احلالية بناء 

  : ان يوضح لنا  النشاط االقتصادي فاجلدول التايل  قطاعات اما اختالف اجلزائريني من ناحية توزع
  

 

  تطور توزع  املشتغلني حسب قطاعات النشاط  االقتصادي ) : 26 (جدول
 )1999-2001  (    

            

صناعة % خدمات % إدارة % المجموع % 
 وأشغالبناء 

 % عمومية
/ الفالحة 
  غابات

157565 25,01 39409 47,72 75194 1,25 1978 20,4 32142 5,61 8842 1999
145481 17,86 25996 49,25 71657 1,76 2563 25,04 36443 6,06 8822 2000
178512 20,81 37210 50,33 89846 1,38 2474 21,32 38061 6,11 10921 2001

  
    )لإلحصائياتمعطيات لدیوان الوطني  على بناءا(الباحث  إعداد من :المصدر

  
ية نظرا ملا فيه من ميزة الربح السريع وهي قطاع اخلدمات بدأ يطغى على بقية النشاطات االقتصاد -

  :ويتجلى يف عدة مظاهر مثل من اخلصائص اليت متيز الشعب اجلزائري كما اسلفنا ذلك 
  .اخل..الكهرومرتلية االجهزة – اهلاتف اجلوال – السيارات :املستوردة تسويق وتصريف املنتجات * 

                                                 
،2000جامعة اجلزائر ،    ، 1،  عدراسات اجتماعية  يف جملة إشكالية دراسة الوظيفة التنشئوية يف األسرة  اجلزائرية الراهنة: محداوي حممد  -  (1)  

12 ص    
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 .اخل .... وكاالت اسفار – فنادق – مقاهي - مطاعم    :فتح* 

 الصناعة  والغابات واخرياالفالحة يليه قطاع البناء واالشغال العمومية فاالدارة مث  -

فعلى الرغم من اعتبار اجلزائر من الدول النامية الرائدة يف تطبيق الناحية السياسية       اما من   
 اال اا اكتست ،اخل  ....مفاهيم الدميقراطية خاصة ماتعلق بالتعددية احلزبية ومبدأ التداول على السلطة

  .طابع املناسبتية فقط يف كل استحقاق انتخايب وكأا مناسبة دينية او وطنية اليوم 
 االصالح االقتصادي ألن احلكومة تكون قد وفقت يف لنجاح برامج      وال شك ان هذا جيد بالنسبة 

( ة اليت تأخد اشكال خمتلفة اما فكرية توليد تأييد سياسي هلا من قبل الرأي العام وقلصت من دور املعارض
وهي الفئات املتضررة من ( او اقتصادية   ) كأحزاب املعارضة ( او سياسية ) مناهظة القتصاد السوق 

  )  االقتصادي  يرنامج االصالح
  :نتيجة   

 املنظمة  يف االنظمام اىلاالوروجزائرية واالسراع  اذن مما الشك فيه ان تطبيق اتفاقيات الشراكة      
 شانه ان يولد انعكاسات سلبية على اتمع اجلزائري بسبب حتميا منالعاملية للتجارة الذي اصبح امرا 

وظهور منطق االستغالل بابشع ) اخل .. .اجللود –كالنسيج ( تسريح العمال وغلق قطاعات باكملها 
ية فقرية على املدى املتوسط والطويل  اضافة اىل عودة فكرة الطبقية لتصبح اقلية غنية تتحكم يف اغلبصوره،

 الثقافية واالجتماعية قد اصبحت جزء من عادات السياسية، االقتصادية،على الرغم من ان مظاهر العوملة 
  .وعرف اتمع اجلزائري 

يف العاصمة ( ختللتها فيضانات دموية،   هذا اتمع الذي عاىن الكثري من ويالت االستعمار وعاش عشرية 
 التدين  ، احلقد ، ولدت فيه صفات متناقضة كاجلد ،.. ) .بومرداس –يف عني تيموشنت ( زل وزال) 

اضافة اىل ممارسات علمته حب االتكال على الدولة وعدم االعتماد على النفس  ولدت  فيه عدة صفات  
    .الكثري منها سليب

 من الداخل او من اخلارج لتأليب  سواءابايقاضها املغرضونهذه الصفات املخزونة اليت قد يقوم      
 حدث خالل غرار ماللحصول على حقوقه على  الشعب اجلزائري ضد بعضه البعض او ضد حكومته

يف منطقة القبائل باسم   و من احتجاجات واعمال التخريبالدين وارهاب باسمالعشرية السوداء من عنف 
   .اخل.... اللغة والعرق 
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 شاملة ومن اصالح اقتصادية سياسةمعها  تماشىت استعجاليةاجراءات     لذلك البد من وضع تدابري و
  :واالجراءاتمجلة هذه التدابري 

 يف الشركات البترولية  وغريها  حىت يتسىن لطاليب العمل  االستفادة منها عقود عمل مؤقتة منح  •
 .على االقل يف  انشاء مشاريع خاصة

فتراا على ان يتم فيها التوجيه االمثل خلرجيي زيادة فتح مناصب عقود ماقبل التشغيل  ومتديد  •
 مع حماولة ادماج ماميكن ادماجه او توجيههم اىل ،اجلامعات ومراكز التكوين حسب ختصصام 

  .بدائل اخرى 
 املؤهالت بالقروض  قصد تشجيع انشاء مؤسسات الصغرية ومتوسطة واليت يامداد  الشباب ذو •

وذلك بتفعيل دور  اهليئات ) الحظ الصناعات الغدائية مثال ( اتبتث  جناعتها  يف بعض امليادين 
  ) ANSEJ-CNAC-CACOPATH(املكلفة بذلك مثل 

يف  لبنية الشغل  احملتملالتدرجيي املستقبلي التغريعلى ان تأخد هذه التدابري واالجراءت بعني االعتبار   
  :اليت متيز اتمع اجلزائري ومن ذلك اجلغرافية والصفات    ،زائر بناءا على التركيبة السكانية اجل
بعد االستكشافات اجلديدة يف خمتلف )  غاز –نفط  ( قطاع احملروقاتزيادة االستثمار يف  - 1

 ... ) جنوب شرق قسنطينة – اجلنوب الغريب –اجلنوب الشرقي ( مناطق الوطن 

ونظرا   ،من جهة نظرا لسهولة الربح فيه ) وكذا  االدارة (زيادة  االهتمام بقطاع اخلدمات  - 2
  . اجتاهها حنو  عامل الشغل يف اجلزائر اليت يزداد  املرأة  طبيعةلتالئمه مع

عدد ( صغرية دة االهتمام بقطاع البناء واالشغال العمومية نظرا لتزايد عدد االسر اجلزائرية الز يا - 3
 بنسبة تقدر 2002 سنة 218620 اىل 2001 سنة 194273 ارتفع من  مثالعقود الزواج

  )-  04 الحظ امللحق رقم -   % 12.5ـ ب

 اخلشب بسبب املنافسة االجنبية  واالكتفاء مبا هو – اجللود –النسيج : اختفاء قطاعات مثل  - 4
 .مستورد 
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 VΙ - 2 -3 - االقتصاد اجلزائري  وتوصيات لتقومي قترحات م   :  

لة اجلزائر االنضمام للمنظمة العاملية ازاء الوضعية اليت يعيشها االقتصاد اجلزائري اليوم ومع حماو         
للتجارة وإبرام اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب فان هذا سيكون  له تبعاته وانعكاساته على 

كما اسلفنا ذلك ومن مت فاجلزائر  ملزمة بوضع تدابري ) اخل ....  النقدية -املالية  (السياسات االقتصادية 
  . ولو بشكل جزئي وإجراءات قصد جتنب سلبياا

  : عليها السياسة النقدية  فعلى مستوى 
إعادة حتريك بورصة اجلزائر وتشجيع املؤسسات للدخول اليها للتمكن على األقل من استعمال أهم ) 1

  ، شركات منذ نشأا 3أدوات السياسة النقدية وهي سياسة السوق املفتوحة  خاصة وأا التضم إال 
 مؤسسة عمومية جديدة 11خرا عن جملس مسامهات الدولة فانه تقرر ادخال وحسب القرار الصادر مؤ

 املراكز التقنية للمراقبة  ، فندق اجلزائر ،) جباية - ارزيو–سكيكدة (مؤاىنء : اليها ويتعلق االمر بـ 
 املؤسسة الوطنية للغازات –) لعني الكبرية ( مصنع االمسنت –)  الغرب – الشرق –الوسط (اخلاصة بـ 

  .)1(كادخال التسعرية االلكترونية  وهذا متاشيا مع املعايري الدولية   كما سيتم حتديث الياا ،لصناعية ا
إنشاء بنوك جديدة ختضع لقواعد دولية وتؤامة البنوك العمومية اجلزائرية مع بنوك أجنبية فبني الفترة ) 2
  عدم جناح بعضها كبنك اخلليفة  أجنبية اال انه لوحظ7 بنك خاص منها 14مت إنشاء  ) 1999 -97(

  وضعف استثمارات بعضها األخر  ،لسبب او الخر والبنك الصناعي والتجاري اجلزائري 

ضرورة عصرنة مستمرة ومتواترة للنظام املصريف يف اجلزائر كونه ال يزال غري فعال ألنه ال يستجيب -) 3
، فهناك تفاوتات كبرية بني سرعة حتول لشروط ومتطلبات التحوالت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائر 

 حيث تشجع  احلكومة انشاء املؤسسات املصغرة للشباب ،النشاط االقتصادي وسرعة حتول عصرنة البنوك 
  . غري ان البنوك تعرقل متويلها هلذه املؤسسات 

ملودعة فرض نسب االحتياطي النقدي اإلجباري على البنوك التجارية حسب مقدار األرصدة النقدية ا) 4
  .لديها او إعطاء سعر فائدة لكل بنك مودع 

  احداث تغيري يف طرق التمويل كاالعتماد على شهادة اإليداع وشهادة اخلزينة ) 5
                                                 

 (1) - ص.حفيظ : 11  مؤسسة تدخل بورصة الجزائر عام 2005   في الخبر ،   2004/11/28 ،   ص 02
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املعتقدات الدينية يف  عمل البنوك اجلزائرية كاملعامالت و إدخال معامالت بنكية أخرى تتفق  ) 6
ؤسسات املصرفية العاملية  ين على غرار بعض املرستثماإلسالمية وذلك جللب اكرب عدد من املدخرين وامل

 . اخل  ....CITY BANK: كـ  

جلزء من أموال .... )   الضمان االجتماعي - كشركات التامني  (ختصيص املؤسسات الشبه مالية ) 7
  .املؤمنني فيها  لالستثمار على غرار التجربة الكندية يف إقليم الكيبك 

   أهداف السياسة النقدية واهداف السياسة املالية لتحقيق االستقرار النقدي واملايل  بنيقاالنسجام والتواف) 8
واالستهالك واخنفاض   فانه كما ذكرنا سابقا سيتوقع زيادة الوارداتالسياسة املالية     اما على مستوى 

 الضرائب احلالية  زيادة او بقاء معدالت يعين الرسوم اجلمركية مماتإيرادات الدولة بسبب اخنفاض إيرادا
  .على حاهلا 

   وعليه فان أدوات السياسة املالية من زيادة اإلنفاق احلكومي  او ختفيض الضرائب لن تؤيت آكلها يف 
 ،إعادة حتريك عجلة االقتصاد يف كل مرة الن هذا سيخدم املنتجات االجنبية اكثر مما سيخدم الوطنية

  رونة الكافية اليت جتعله يتأثر بكل ما هو جديد تقوم به احلكومة  إىل ذلك افتقاد االقتصاد اجلزائري للمفأض
   ومن مت فانه ميكن اقتراح بعض اإلجراءات والتدابري الصالح السياسة املالية وجعلها تتوافق والتغريات 

  :اجلديدة لالقتصاد العاملي  ومن مجلتها 
رة وكذا تطبيق اتقاقيات الشراكة  عدم التسرع يف االنضمام النهائي للمنظمة العاملية للتجا-1 

 من -  هي ودول جنوب املتوسط-حيث ميكن للجزائر ان تستفيد من امتيازات اخرى  االوروجزائرية 
يف صراعه الذي بدأ يطفو على السطح بينه وبني ) خاصة مع التقارب يف بعض العوامل (االحتاد االورويب 

وهذا مهما )  دولة مسيحية 25اصبح يضم (كن الواليات املتحدة حول من يكسب اكرب جمال حيوي مم
  .)1(  ويبدو ذلك جليا من خالل حتاوره وموافقته املبدائية حول انظمام تركيا الدولة املسلمة اليه،كلفه االمر

 األحسن ف  تكتيف عملية تأهيل املؤسسات اجلزائرية لتحضريها للمنافسة الشرسة من خالل التوظي-2
 ،ولة االنتهاء باسرع وقت ممكن من خوصصة  ماتبقى من املؤسسات العمومية  مع حماللموارد املالية 

  .اضافة اىل حل مشكل العقار الصناعي 

                                                 
 (1)                                   12/2004 / 29   التلفزيون الجزائري ، ،) حصة  في دائرة الضوء ( في المشهد االوربي :  ليم قاللة   س-
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ومنحها تفضيالت اكرب حىت متتص اكرب قدر ) PME( زيادة تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -3
  . من اليد العاملة العاطلة 

  و قطاعات أخرى خارج احملروقات بتهيئة حميط تشريعي  تشجيع دخول فروع الشركات األجنبية يف-4
  . أمين جيد مع فرض شروط عليها تتعلق بالتكوين واالستفادة من تكنولوجياا 

 بالنقل واملواصالت فاملنتجات الزراعية اجلزائرية إذا ق تشجيع قطاعات اخلدمات وتنظيمها خاصة ما تعل-5
  .ا ستحقق اكتفاء ذايت وحىت التصدير يف بعض املنتجات مامت توفري هلا شبكة نقل وتوزيع جيدة فإ

 توسعة شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية بني خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين قصد املعرفة الفورية -6
واملباشرة لوضعية كل قطاع وهو مابدأت احلكومة يف الشروع به عن طريق مايسمى باالنترنات احلكومية 

  .لمواطن اجلزائري واملستثمر االجنيب على السواء  وكسب ثقتهم لتسهيل اخلدمة ل
 رفع الدعم تدرجييا على املنتجات الزراعية والصناعية الضرورية على املديني القصري واملتوسط قصد -7

  .والوقوع فيما الحيمد عقباه ... )  مظاهرات –احتجاجات ( تفادي الغليان االجتماعي 
ية والتعليم العايل والتكوين املهين  وعصرنام مبا يتوافق ومتطلبات سوق العمل  اصالح املنظومة التربو-8

 اضافة اىل اعداد برامج ، ... - البنوك – السياحة –التامني : يف املستقبل خاصة ماتعلق باخلدمات كـ 
 للتكوين موجهة خصيصا الطارات ومسريي املؤسسات وكذا املقاولني حول مناذج وتطبيقات التسيري

   .)1(احلديثة 
 االسراع يف االنتقال اىل احترافية اجليش الن هذا من شانه تقليل النفقات املخصصة لقطاع الدفاع -9

  .الوطين ومن مت استغالهلا يف قطاعات اخرى 
 تطوير الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص واتمع املدين من اجل تعزيز احلوار من اجل التوصل اىل – 10

  .دي واجتماعي على املدى املتوسط يوطد شراكة حقيقية عقد اقتصا
 الغاز الطبيعي –كاحملروقات ( البحث عن القطاعات اليت يكون لالقتصاد الوطين امليزة التنافسية  فيها -11
  .    وذلك قصد استغالهلا استغالال امثال وباقل التكاليف املمكنة  ،) اخل ...  الزراعة الصناعية – التمور –

 … املدارس – اجلمعيات –املساجد : نشر احلس املدين مبختلف الوسائل املشروعة  -12

                                                 
 (1) وزلرة المؤسسات  ،مجلة فضاءات  في مشروع استراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  بوقنة عبد الفتاح - 

06 ص   الجزائر ، ة ،الصغيرة والمتوسط   
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 العمل على حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع مناصب العمل املتاحة واصدار تعليمات وقوانني -13
زائر فاالزمة يف اجل.اخل ... احملسوبية –الرشوة : صارمة لردع كل التصرفات واملمارسات الالخالقية مثل 

  . هي ازمة اخالق 
 ولذا فمن املفضل ان تقتصر ، تولد برامج االعانات نوعا من االعتماد والتبعية لدى املستفدين منها -14

 اما الفئات االخرى املستحقة ،على الفئات غري القادرة على العمل فقط كاالطفال والعجزة وكبار السن 
سات ولو باجور منخفضة حىت تصبح ماهرة ومن مت تزيد توفري مناصب هلا يف املؤسللدعم فيجب اعانتها ب

  .انتاجيتها وبالتايل اجورها 
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  :ةــمـاخلات

  

إشكالية تتمثل يف استشراف مستقبل بعض  حاولنا من خالل هذه الدراسة اإلجابة على لقد      

وذلك انطالقا من اإلرث من متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري لسوق السلع واخلدمات 

  . االقتصادي التارخيي الذي مر به االقتصاد اجلزائري طيلة هذه السنوات إىل يومنا هذا 

ملا عاىن .  النظام االشتراكيتباعهابإ    فمنذ االستقالل ميكن اعتبار اجلزائر انتهجت جا سليما 

إال أا متادت ) اخل  ....-   أمية  -   فقر -حرمان ( منه الشعب اجلزائري من ويالت االستعمار 

 و  العمل - على الدولة فهي اليت توفر السكن جة أكسبت اجلزائريني  حب االتكالفيه إىل در

  غلول:  كما ولد ذلك زعزعة اقتصاد الدولة بسبب املمارسات الال أخالقية من ،املرافق األخرى 

  اخل....  غش - اختالسات -   ب  -

 ذلك  ارتفاع املديونية اخلارجية للجزائر واجربها على االقتراض من املؤسسات نتج عن        

 هاته األخرية اليت أملت عليها شروطها يف ،البنك العاملياملالية الدولية كصندوق النقد الدويل و

 بربامج التصحيح اهليكلي و اليت ازدادت قساوة مع إعادة جدولة الديون يف كل ىما يسم إطار

  .مرة 

       وقد نتج عن ذلك خوصصة العديد من املؤسسات العمومية وتسريح أالف من عماهلا 

  -  احتجاجات  -  إضرابات: لضغوط االجتماعية من  إىل اإضافة ،وارتفاع معدالت التضخم

  .اإلرهاب بسبب االحنراف عن املسار السياسي 

ويدل على ذلك حتسن بعض         أما اليوم فتشهد اجلزائر نوع من االستقرار االقتصادي

اخنفاض معدل خدمة الدين ومعدالت التضخم وارتفاع حجم االحتياطي من : املؤشرات من 

 ف وال خيتل،بة واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر وحتقيق معدالت منو معتربةالعملة الصع

  . ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية وا ذلك مرهون باستقرار أناثنان يف 

        والن املستقبل هو الذي يهمنا فقد حاولت استشرافه  من خالل بناء منوذج نظري 

 لسوق السلع واخلدمات بناءا على خمتلف النظريات االقتصادية املعروفة  ملتغريات االقتصاد الكلي
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  مث دراسته قياسيا ، وغريهمنقديني ال -كيرتيني  ال -  ينيكالسيكال لالقتصادينييف هذا اال 

  .  االختيار وأخريا التنبؤ -  التقدير - التعرف  : كنموذج ملعادالت أنية  وفق أربع مراحل هي 

 إسقاط  هذا النموذج على االقتصاد اجلزائري الذي قمت حبساب متغرياته انطالقا      ومن مت

 وإلثباته كنموذج ملعادالت أنية فقد ،واملؤشرات االقتصاديةمن حسابات احملاسبة الوطنية 

استعملت   اشهر االختبارات اإلحصائية و بتطبيق املراحل األربعة عليه ابتداءا من مرحلة التعرف 

ت وفق شرطي الرتبة والترتيب من معرفة حالة تعرف كل دالة من دواله  واليت ظهرت اليت مسح

  . زائدة التعريف) أو معادالت (اغلبها كدوال 

قمت بتقدير كل دواله مبختلف الطرق  اليت  يستعملها ) مرحلة التقدير ( ويف املرحلة الثانية 

  :ةقيكطر TSP-EVIEWS برنامج
– GMM (CS – TS )  - 2WSLS          ……  2SLS – 3SLS 

 وجاءت املرحلة ،حيث أعطتنا كل واحدة منها مقدرات للمعامل مع احنرافاا ومعلومات أخرى  

  : اختيار أحسن طريقة من بني هذه الطرق وفقا ملعايري معينة كـ قصد) مرحلة االختيار (الثالثة 

االرتباط الذايت (شاكل القياسية   امل-  حجم العينة - التعريف   -تحيز والالحتيزمعيار الك

  . اخل ... درجة االرتباط –) لألخطاء 

    :وهي مت التنبؤ فيها بتوقعات املتغريات الداخلية ، يف املرحلة األخرية وهي مرحلة التنبؤ     

  . الواردات-   الضرائب –االستثمار  –االستهالك 

  معدل الفائدة  -   الدخل املتاح  -لوطين  الدخل ا:  وهذا بعد التنبؤ باملتغريات اخلارجية وهي 

 الصادرات  للسنوات القادمة   واليت مت دراستها كسالسل زمنية بواسطة –  اإلنفاق احلكومي -

 قديرهاتفاليت تنطلق من دراسة استقرار السلسلة مث التعرف عليها )  جينكرت - بوكس (طريقة  

   .در الستنتاج املتغريات الداخلية دوال النموذج املقتعويض تنبؤاا يف   ومن مت ،وأخريا التنبؤ ا

  :البحثنتائج 

ها األخر حنو االخنفاض ومع ضها حنو االرتفاع وميل بعضأظهرت النتائج ميل تنبؤات بع       

تضح ا على األقل 2003 و 2002مقارنة هذه التنبؤات بالقيم الفعلية احملققة لبعضها يف سنيت 

  :إىلعضها األخر ورمبا تعود أسباب ذلك توافق بعضها واختالف ب
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 سنوية ال تسمح لنا بدراسة كل االهتزازات والتقلبات اليت تطرأ احصائيات السالسل الزمنية - 1

  .على سلسلة كل متغري خالل كامل السنة 

غري . ) كمعدل الفائدة(  جينكرت على املتغريات املعطاة بالنسب –تطبيق طريقة بوكس  - 2

   %100 و%0هذه املتغريات حمصورة بني  نسبيا هنا ألن اصحيح

   مع مقارنة هذه التنبؤات كذلك مع الواقع االقتصادي واالنعكاسات احملتمل وقوعها على      

ساته االقتصادية خاصة مع إبرام اتفاقيات الشراكة االوروجزائرية  اوسي االقتصاد اجلزائري

 حيث سيكلف ذلك ؛تضح توافق بعضها ا إىل املنظمة العاملية للتجارة  لالنضمامواالستعداد 

  :     الكثري على االقتصاد اجلزائري 

   فعلى صعيد السياسة املالية سيؤدي اخنفاض الضرائب بسبب نزع الرسوم اجلمركية        

بالتدريج إىل حبث الدولة عن وسائل أخرى لتغطية العجز يف اإلنفاق احلكومي وسيكون ذلك 

 وحىت لو كان هناك إنفاق حكومي للدولة فان هذا سيشجع ،زائريطبعا على حساب املواطن اجل

وليس على املنتجات الوطنية ) أي على الواردات ( الطلب االستهالكي على املنتجات األجنبية 

 بغرض السياسة  املالية وهي إعادة حتريك عجلة االقتصاد الوطين وتشغيل العمالة يمما ال يف

  .الوطنية 

   أما على صعيد السياسة النقدية فانه لوحظ حتسن حمسوس من خالل اخنفاض معدالت      

 أن افتقاد اجلزائر لبورصة متعددة الإ ،التضخم بفضل االستقرار النسيب ألسعار املنتجات

  سياسة  السوق - املسامهني فيها  جعلها ال تستعمل أهم ا ألدوات الفعالة للسياسة النقدية وهي  

  كله  ثبط من عمل إقراض ةيأجنب   وكذا عدم وجود بنوك كبرية  سواءا وطنية أو-  املفتوحة 

 أواملواطن اجلزائري  وفقا ملا هو خمطط له يف إطار سياسات  القروض أو املؤسسات املصغرة 

  . جلب املستثمر األجنيب 

مستعدين لتلقي  وبالنظر للتركيبة االجتماعية واملورفولوجية يبدو أن اجلزائريني غري        

وهم .... )   فيضانات -  زالزل  - إرهاب  ( صدمات أخرى خاصة بعد عشرية دموية سوداء  

معروفون منذ القدم بأم شعب ثوري خاض عديد  احلروب والثورات وعاىن ويالت االستعمار 
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   وبالتايل فان هذا؛ وعلمته االشتراكية حب االتكال واالعتماد على الدولة يف كل أموره 

  .حيمد عقباه  سيؤدي إىل ماال

 لذلك البد من ، منهر  وألن الدخول إىل املنظمة العاملية للتجارة أصبح أمرا حتميا ال مف        

  :وضع تدابري وإجراءات مستعجلة مثل 

حىت يتسىن لكل األفراد االستفادة منها على األقل يف إنشاء مؤقتة  توفري عقود عمل اغلبها •

  .خاصةمشاريع 

 اخل .....القروضجيع إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة بتسليف   تش •

يف ) الذي ستبقى أسعاره مرتفعة حسب اخلرباء (  استخدام الفائض من إيرادات النفط  •

 .السواء واألجنيب على الوطين جاذبة للمستثمريئة بيئة اقتصادية 

 الغاز –النفط (  احملروقات :مثلاالهتمام بالقطاعات اليت للدولة اجلزائرية ميزة تنافسية فيها  •

 .اخل .. .البحري الصيد – السياحة –) 

 الرجوع إىل خيار العنف -   إضرابات -احتجاجات (  وهذا المتصاص الغليان الشعيب 

  .... )واإلرهاب 

 تسريح إىل ستؤدي على املدى املتوسط ا   فتطبيق اتفاقيات الشراكة لوحدها على ما ذكرن      

على الرغم من زيادة ) كاجللود  و النسيج ( ال وغلق قطاعات بكاملها املزيد من العم

من الغاز سنويا حىت  3 مليار م100مليون برميل نفط يوميا و2(  االستثمارات يف النفط والغاز

  . )2010حدود 

 ،  الوطنيةرواتثال    وعلى املدى الطويل سيؤدي ذلك إىل حتكم الشركات العاملية الكربى يف  

 صورها لتصبح أقلية غنية  شعببأ ذلك سيحقق منطق االستغالل وإعادة فكرة الطبقية كما أن

  .نعلم ماذا خيبا املستقبل للجزائر أكثر من ذلك  وال ؛  تتحكم  يف أغلبية فقرية

العموم فانه وفقا للفرضيات اليت اعتمدنا عليها فانه تبني لنا إمكانية حتقق بعضها        وعلى

  :ها األخروعدم مالئمة بعض
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 مكننا ،فافتراضنا لتكييف االقتصاد الكلي اجلزائري مع خمتلف النماذج االقتصادية املعروفة -    

 هوفق ما ادعا(  بعضها كعالقة االدخار بالدخل املتاح وعالقة االستثمار مبعدل الفائدة تباثإمن 

  .يات الرأمسالية  املدارس والنظرأفكار بعض متغرياته مع تالءموهو مايعين ) وغريه كيرت 

من تنبؤات املتغريات اخلارجية فلم نقم  انطالقااملستنتجة داخلية ملتغريات الا اتوأما تنبؤ -  

لثقتنا يف نتائج مقدرات معامل النموذج وكذا تنبؤات املتغريات باستعمال السالسل الزمنية بإثباا 

  . اخلارجية

   :أا استخالصه من هذه الدراسة ن  وما ميك

  .هو مستقبلية ينتظرها االقتصاد الوطين أوصلتنا إىل عدة حقائق منها ما هي تارخيية ومنها ما - 1

 مسحت لنا مبعرفة أهم اخلصائص والسمات النفسية اليت يتمتع ا الشعب اجلزائري واليت قد - 2

  وبعضها قد يكون نقمة خاصة مع التحوالت اجلارية،يصبح بعضها نعمة على االقتصاد اجلزائري

  .اليت مير ا 

 :    مسحت لنا بتطبيق مفاهيم قليلة االستعمال يف علم االقتصاد خاصة القياسي منه مثل - 3

    .اخل ....  املعادالت اآلنية -مشكل التعرف  GRANGER - اختبار 

  -كالتربية والتكوين :   مسحت لنا بربط عدة عوامل تؤثر وتتأثر باالقتصاد الوطين - 4

  .  اخل .... فة الثقا- القانون 

 أن وال أا ال تعدا ويف األخري جيب اإلشارة إىل أن هذه الدراسة وان أتت ببعض اجلديد      

 وقد تكون خاطئة حتتاج إىل ،تكون جمرد حماولة قد تكون صائبة حتتاج إىل اإلضافة والتأصيل

  .اجلراحة والتعديل  

   
  :أفاق البحث

 هذا  سيفتح الباب واسعا يل أو لغريي لزيادة التعمق يف ومهما يكن من صعوبات فان هذا األمر

  : تعلق بـ خاصة ما املستقبل،يف  النوع من الدراسات

   العمل  وسوقوالنقد  سوق:مثل) غري سوق السلع واخلدمات( أسواق أخرى إدخال*      
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   إدراج املتغريات الصماء بطريقة جيدة تسمح بدراسة بعض التغريات النوعية على     * 

  ).تغري اإليديولوجيات والسياسات : مثل ( االقتصاد اجلزائري 

التعمق يف دراسة االنتربولوجيا االجتماعية للمجتمع اجلزائري لالستفادة منها يف التأثري      *

  . االجيايب على االقتصاد الوطين

ر وتتأثر باالقتصاد اليت تؤث) اخل.....  الثقافة-كالتربية (     إضافة إىل ربط ذلك مبجاالت أخرى 

  . ويبقى   اهلدف من كل هذا هو إنشاد احلقيقة العلمية ،الوطين 



 
  :واملصادر  مة املراجعـــــــقائ
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BUDGET DE L'ETAT. 

( EN MILLIARDS DE DA ). 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Recettes budgétaires 477.2 611.7 824.0 933.6 784.3 972.8
Recettes fiscales 176.2 242.0 286.9 312.9 338.5 338.9
Recettes ordinaires  10.6 10.7 14.0 17.9 15.7 14.6
Fiscalité pétrolière  222.2 336.1 496.2 570.8 378.7 560.1
Recettes exceptionnelles 68.2 22.9 26.8 32.1 51.4 55.2
Fonds de concours, dons et legs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
Dépenses budgétaires 566.3 759.6 888.3 940.9 970.7 1078.8
Dépenses de fonctionnement 330.4 473.7 590.5 665.2 725.0 824.4
Dépenses d'équipement  235.9 285.9 297.8 275.7 245.7 254.4
Solde budgétaire  -89.1 -147.9 -64.3 -7.3 -186.4 -106.0
Solde budgét. hors dette pub. -89.1 -147.9 -64.3 27.8 -101.3 9.9
Solde budgét. hors FA et dette 
publique 

33.4 0.6 60.1 105.8 -101.3 9.9

FA= Fonds d'assainissement des entreprises publiques. 

  2000 2001 2002 2003 
Recettes budgétaires 1138.9 1395.8  1570.3 1518.2 
Recettes fiscales 3632.4 405.3 478.2  524.5 
Recettes ordinaires  16.5 15.1 66.0  22.2 
Fiscalité pétrolière  720 840.6 916.4  836.1 
Autres recettes  80 223.0 102.8  135.4 
Dépenses budgétaires 1160.4 1519.3 1540.9  1786.8 
Dépenses de fonctionnement 841.4 1056.8 1038.6  1173.8 
Dépenses d'équipement  318.9 462.5 502.3  612.9 
Solde budgétaire  -21.4 -123.5 29.4  -268.6 
Solde budgét. hors dette pub. -21.4 -123.5 29.4  -268.6 
Solde budgét. hors FA et dette 
publique 

-21.4 -123.5 29.4  -268.6 

 

 

 

 



BALANCE DES PAIEMENTS. 

( EN MILLIARDS DE US.$ ). 

  1994 1995 1996 1997 1998
Exportation de biens et snf 9.59 10.94 13.96 14.81 10.90
Hydrocarbures 8.61 9.73 12.64 13.25 9.75
Autres marchandises  0.29 0.53 0.57 0.50 0.37
Services 0.69 0.68 0.75 1.07 0.78
Importation de biens et snf 11.09 12.39 11.24 10.28 10.94
Biens  9.16 10.20 9.09 8.13 8.63
Services 1.93 2.19 2.15 2.15 2.31
Solde compte courant  -1.82 -2.52 0.93 3.01 -0.92
Solde compte capital  1.94 1.15 0.50 0.36 -0.25
Réserves brutes 2.64 2.11 4.23 8.05 6.84
Ratio du service de la dette ext.( % ) 48.70 42.69 31.48 33.15 47.80
 

SITUATION MONETAIRE. 

( EN MILLIARDS DE DA ). 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Crédits à l'économie 305.8 565.6 776.8 741.3 906.2 1150.7
Crédits à l'Etat 468.5 401.6 280.5 423.7 723.2 847.9
Circulation fiduciaire  223.0 249.8 290.9 337.6 435.9 440.0
Dépôts à vue 252.8 269.3 298.2 333.9 422.9 465.2
Dépôts à terme 247.7 280.5 326.0 409.9 766.1 884.2
Masse monétaire M2 723.5 799.6 915.1 1081.5 1592.5 1789.4
Ratio de liquidité ( % ) 49.1 40.7 36.7 39.8 46.0  46.0

  

  2000 2001 2002 2003 
Crédits à l'économie 993.7 1078.4  1266.8 1378.9 
Crédits à l'Etat 677.4 569.7  578.7 420.8 
Circulation fiduciaire  484.5 577.2 664.7 781.3 
Dépôts à vue 563.7 661.3 751.6 849.7 
Dépôts à terme 974.3 1235.0 1485.2 1723.9 
Masse monétaire M2 2022.4 2473.5 2901.5 3354.9 
Ratio de liquidité ( % ) 49.3 58.4 65.1 65.2 



. 

TAUX DE CHANGE. 

( DA/US.$ )  

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Taux de change 
moyen 

35.09 47.68 54.77 57.73 58.74 66.64

Taux de change fin 
de période 

42.89 52.18 56.19 58.41 60.35 69.32

 

  2000 2001 2002 2003 

Taux de change moyen 75.29 77.26  79.69 77.37 

Taux de change fin de 
période 

75.34 77.82  79.72 72.61 

  

VARIATION DES PRIX A LA CONSOMMATION. 

( EN % ) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Inflation (moyenne 
annuelle) 

29.05 29.78 18.69 5.73 4.95 2.64

Inflation (glissement 
sur 12 mois) 

38.48 21.83 15.08 6.05 3.94 1.21

 

 

  



 2000 2001 2002 2003 

Inflation (moyenne annuelle) 0.34 4.23 1.42 2.59 

Inflation (glissement sur 12 
mois) 

0.12 7.56 -1.55 3.96 

 

TAUX D'INTERETS. 

( EN % PAR AN ). 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Réescompte (fin de 
période) 

15.00 14.00 13.00 11.00 9.50 8.50

Réescompte (moyen) 14.13 14.58 13.67 12.21 9.63 9.17

Base bancaire (fin de 
période)    (*) 

18.50 17.00 15.00 13.00 8.50 8.50

Base bancaire 
(moyen)    (*) 

17.63 18.00 16.33 14.00 9.25 8.50

 

  2000 2001 2002 2003 

Réescompte (fin de période) 6.00 6.00  5.50 4.50 

Réescompte (moyen) 7.13 6.00 5.50 4.92 

Base bancaire (fin de période)   
(*) 

8.50 8.00 6.50 6.50 

Base bancaire (moyen)  (*) 8.50 8.00 6.63 6.50 

 ( * )  Taux débiteurs. 

 

 

 

 



LA DETTE EXTERIEURE 

(  EN MILLIONS DE US.$   ) 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
- Dette 
à MLT 25.886 25.024 28.850 31.317 33.230 31.060 30.262 28.140 25.088 22.311

- Dette 
à CT 792 700 636 256 421 162 212 175 173 260

- Total 26.678 25.724 29.486 31.573 33.641 31.222 30.474 28.315 25.261 22.571

  

  2002 2003 
- Dette à 
MLT 22.540 23.203 

- Dette à 
CT  102 150 

- Total  22.642 23.353 
 

SECTEUR REEL. 

 UNITES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Le PIB Mrds DA 1.165,0 1.487,4 2004,9 2.570,0 2.780,2 2.830,4 

Le PIB Mrds US.$ 49,9 42,4 42,0 46,9 48,2 48,2

Croissance du PIB % -2,1 -0,7 3,9 4,3 1,1 5,1 

PIB par habitant US.$ 1.856 1.542 1.498 1.643 1.658 1.633 
 

  UNITES 1999 2000 2001 2002 2003 

Le PIB Mrds DA 3.248,2 4.098,8 4.235,6 4.455,4  5.149,4

Le PIB Mrds US.$ 48,7 54,4 54,8 55,9  66,6

Croissance du PIB % 3,2 2,4 2,1 4,1  6,8

PIB par habitant US.$ 1.627 1.790 1.775 1.783  2.093
 

 
 
 
 
 



    
         

  Null Hypothesis:  Obs  F-Statistic  Probability  
        
  IN does not Granger Cause S  26   0.64333   0.53559  
  S does not Granger Cause IN     0.65371   0.53038  
                  
  Null Hypothesis:  Obs  F-Statistic  Probability  
        
  YD does not Granger Cause S  26   24.2508   3.5E-06  
  S does not Granger Cause YD     18.0806   2.7E-05  
          
  
  Null Hypothesis:  Obs  F-Statistic  Probability  
        
  Y does not Granger Cause MS  30   1.69721   0.20363  
  MS does not Granger Cause Y     5.73526   0.00891  
        
  
  
        
  Null Hypothesis:  Obs  F-Statistic  Probability  
        
  IN does not Granger Cause MS 30   2.67223   0.08877  
  MS does not Granger Cause IN    1.65102   0.21209  
        
  
  
  Null Hypothesis:  Obs  F-Statistic  Probability  
        
  TIR does not Granger Cause MS  6   2142.04   0.01528  
  MS does not Granger Cause TIR     16.9236   0.16940  
        
  Null Hypothesis:  Obs  F-Statistic  Probability  
        
  TCR does not Granger Cause MS  6   154.906   0.05672  

  MS does not Granger Cause TCR     0.35455   0.76492 
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