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خالٛ  دخاز في ألازدنإلهُاّ واإلاإلاخهلٓت با الصمىُت الظالطل دزطذ وزْخىا البدثُت

ل إلَسغُت ندم الخٙامل اإلاشتٕر طىاء بحن الٓد ْبلىا  . 3162-6791 الُترة خاز اإلادلي ٗو ّدِ

ل إلطتهالٕ ألاطسي واإلمً ا هُاّ الىؾني ٖيظب مً الىاجج اإلادلي ، أو بحن الىاجج اإلادلي ٗو

ت للدوالز، ً زأض اإلااٛ والاطتهالٕ ال٘لي باألطهاز الجاٍز رلٚ ألامس بحن ج مً جٍٙى ً ٖو ٍٙى

خاز اإلادليإلزأض اإلااٛ وا َٓد طمدذ لىا بال٘شِ نً الهالْت  VARاذج أما هم. ّدِ

هاث للظىىاث الخمع الٓادمت أَادث الىخائج . الدًىامُُ٘ت بحن اإلاخًحراث وباخدظاب الخْى

طُدخاج ألازدن ٳلى أٖثر مً  3131وأهه في الهام  هُاّ ال٘ليإلبأنَّ الىاجج اإلادلي ال ًٌؿي ا

ٖما أنَّ . ل مىذ أو مظانداث خازحُتنلى شٙ زالزت ملُازاث دوالز لخًؿُت الىُٓاث الخٙىمُت

را أمٌس مصعٌج للىمى الاْخطادي وله جأزحراث إلا دخاز اإلادلي ًٌلب نلُه الظلبُت في جؿىزٍ َو

لدًىا هٓؿت ٳًجابُت َامت جخهلٔ  زيم ذلٚ .ضهُد الخىمُت اإلاظخدامت  يحر ٳًجابُت نلى

ً زأض اإلااٛ   الري طِشهد بخٍٙى
ً
ا  طىٍى

ً
الخمع الٓادمت وبالخالي خالٛ الظىىاث  همىا

 في جدنُم البنى الخدخُت والتي بدوزَا حشٙل ْاندة َامت للخىمُت 
ً
طِىه٘ع ٳًجابا

 .اإلاظخدامت 

هاث هُاّ، الخىمُت اإلاظخدامت،إلازأض اإلااٛ،  ،خازّدِ إلا  :الكلماث املفخاحيت  .الخْى
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Sustainability of the savings and spending in Jordan: 

Cointegration Analysis 

Our paper studied the annual time series related to spending and 

savings in Jordan covering the period 1976-2013. We accepted the null 

hypothesis of non  cointegration between the gross domestic savings and 

each of the gross national expenditure and the household final 

consumption expenditure as a proportion of the gross domestic 

product or between the GDP and each of the gross capital formation and 

the final consumption expenditure in current US dollars, as well as 

between the gross capital formation and the gross domestic savings. The 

VAR models have allowed us to reveal the dynamic relationship between 

the variables and calculate forecastings for the next five years. Results 

reported that GDP does not cover the final consumption expenditure and 

that in the year 2020 Jordan will need more than three billion dollars to 

cover government expenditures in the form of grants or foreign aid. 

The domestic savings is predominantly negative in its development and 

this is deterring for economic growth and has negative effects in terms of 

sustainable development. Yet we focus our attention on the annual 

growth of the gross capital formation over the next five years which will 

be reflected in the strengthening of infrastructure, which in turn is an 

important base for sustainable development. 

Keywords: Savings, capital, expenditure, sustainable development, 

forecastings . 
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مت - 1  : ملدَّ

، َهى  اإلاإشساث مً أَم (GDP)ٌهخبر الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  للخظاباث الىؾىُت للدٛو

والخدماث النهائُت اإلاىخجت في الدولت خالٛ طىت مهُىت و الُٓمت ؤلاحمالُت للظلو  ًلخظ

ْخطاد، ل٘ىه ال ٌظخؿُو الخمُحز بحن الخٙالُِ لإلبالخالي ٌهؿي َ٘سة نً الدجم اإلاادي 

 ندد الظٙان في بلد ما ونىد جٓظُم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي نلى. ْخطادًتإلوأزباح ألاوشؿت ا

 ًخم الخطٛى نلى هطِب الُسد مً الىاجج اإلا
ً
مً٘ انخباز َرا اإلاإشس مُٓاطا دلي ؤلاحمالي، ٍو

شحر ئلى ٖمُت اث اإلاهِشت في ذلٚ البلد ، ٖما َو اإلااٛ اإلاخاخت لٙل شخظ مً أحل  إلاظخٍى

 .الاطتهالٕ 

ت في الىاجج اإلادلي  ادة الظىٍى نىدما هخددر نً الىمى الاْخطادي هٓطد في الىاْو الٍص

ٗان َرا  ٗاهذ جىغو الظُاطاث ْلإلالهدٍ السئِس ي َى ؤلاحمالي، و خطاد ال٘لي ونلى غىئه 

ٗاهذ جلٚ الظُاطاث الاْخطادًت الىؾىُت . ْخطادًت خالٛ الظىىاث الخمظحن اإلااغُتإلا

ٗاهذ  حشمل نمىما مجمىنت واطهت مً الخدابحر لخدُحز ألاوشؿت تهدٍ ٳلى اطخمساز الىمى و

لى الاطدثماز في البيُت الاْخطادًت، بدءا مً الػسائب، الى جِظحر ألاطىاّ والخجازة ، ئ

 .الخدخُت الهامت والخهلُم

ىكس ئلُه  بلد أي ْخطادي جأزحر َام نلى مظخىي اإلاهِشت لألَساد فيإلللىمى ا ٖهامل ٍو

ٖما  .طدثماز والثٓت في ْؿام ألانماٛإلللخد مً الُٓس، وجخُُؼ البؿالت وحصجُو ا اطاس ي

ىت الهامت  اًجابيجأزحر ْخطادي إلللىمى ا أن للدولت التي طخجني ألازباح ال٘ثحرة مً نلى الخٍص

بُت اإلاخخلُت  .ْخطادي إلًجابُت للىمى اإلالهىائد ا جلٚ هي بهؼ. خالٛ الىكم الػٍس

َمَل ؾسح َرا الظإاٛ لهٓىد مً ˝ طلبُت لهرا الىمى ؟ مً آزاز  أما َىاوالظإاٛ 
ُ
لٓد أ

َ٘را وشأث و  ْخطادي نلى خظاب البِئت الؿبُهُت ؟إل، َل جدٓٔ َرا الىمى ا ˝الصمً

 (.sustainability)في الىمى الاْخطادي واطخدامخه  ( desirability )َ٘سة الجمو بحن السيبت 

اٍ ا ؤلاحمالي اإلادلي مً الىاجج ٳنَّ اخدظاب هطِب الُسد ص إلًخجاَل أبهاد الَس ٖس حخماعي ٍو

زأَ ذلٚ ي طىت مهُىت اذا َماُْمت ألازباح اإلاادًت التي هجىيها ف. َٓـ نلى البهد الىٓدي 

هكام  يف حماليإلَرا ال ٌهني ٳَماٛ الىاجج اإلادلي ا  ؟للمىازد الؿبُهُت واطخجزاٍ جدَىز بُئي
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ما اٍ اإلججمو بحن الىمى ا جدابحر ئلى الخاحت الخظاباث الىؾىُت وٳهَّ حخماعي إلْخطادي والَس

 .اإلاظخدام 

 :أهداف البحث

 : للبدث َدَحن زئِظُحن 

 ٛ ectorV ) هدداز الراحيإلإلاخجه اًجاد هماذج إلٌظعى  الهدٍ ألاو

(VAR) egressionAutoR)  همىذجأو ()VEC( Correction-ector ErrorV )  في خاٛ وحىد جٙامل

الهالْت الدًىامُُ٘ت بحن  طدظمذ جلٚ الىماذج بسضد واْو( . Cointegration)مشتٕر 

ص نملىا  .ْخطادي إلالىمى ااطخدامت اإلاخًحراث مما طِظمذ باطخيخاحاث خٛى  ٘را طُتٖر َو

  :نلى الهالْت بحن ألاشواج الخالُت

خاز اإلادلي إلطتهالٕ ألاطسي واإلا -أ  ( مً الىاجج اإلادلي)% دَّ

خاز اإلادليإلهُاّ الىؾني واإلا  -ب  ( مً الىاجج اإلادلي)% دَّ

ً زأض اإلااٛ  -ج ي) الىاجج اإلادلي وجٍٙى ت للدوالز ألامحٗر  (باألطهاز الجاٍز

ي)طتهالٕ ال٘لي إلوا الىاجج اإلادلي  -د ت للدوالز ألامحٗر  (باألطهاز الجاٍز

ً زأض اإلااٛ وا -ٌ خاز اإلادلي إلجٍٙى ي)ّدِ ت للدوالز ألامحٗر  (باألطهاز الجاٍز

هاث للظىىاث اإلآبلت طُدىاٛو الهدٍ الثاوي  لٙل مً  3131-3162خظاب الخْى

ُت للخخؿُـ الظلُم الظالطل الصمىُت اإلاخىاولت في الدزاطت، مما طِظاند الظلؿاث ألازده

ت  وزطم ىغىح في السؤٍت بمدظلخت مً أحل ججرًس الاطخدامت نبر ألاحُاٛ طُاطاتها الخىمٍى

 . ومىغىنُت في الٓساز

 :مىهجيت البحث

خطاء نلٌم ٌظانُد نلى ال٘شِ وجبُان واْو الكىاَس نلى اخخالَها، إلبما أنَّ ا

س لُطاإلاىهج ؤلاخطائي الخدلُلي الري أوال خخدم طيظ ْساءة مخأهُت لخؿىز ٗل مً ىا َى

طىهخمد نلى جٓىُت زم خظب بُاهاث البىٚ الدولي،  3162-6791الظالطل الصمىُت للُترة 

اوظً   . بحن اإلاخًحراث اإلارٗىزة أنالٍخخباز َسغُت الخٙامل اإلاشتٕر إلوذلٚ ( Johansen)حَى
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 :فرضيت البحث

 
ً
 مىر خسب الخلُج ألاولى بحن الهساّ واًسان، اطخٓؿب ألازدن اَخماما

ً
مً دٛو واطها

ً جخدَٔ  ىد اإلاهاحٍس هه الجًسافي ئالجىاز والهالم وبدأث َو لى ألازدن ، مً حهت بظبب مْى

ب مً مىاؾٔ الجزام،  مو دٛو  هومً حهت زاهُت لخمخه الٍٓس
ً
باطخٓساز أمني وطُاس ي مٓازهت

حن، الهساُْحن، اللُبُحن، واخحرا الظىزٍحن بظبب  خهاقمذَ. الجىاز أنداد اللبىاهُحن، اإلاطٍس

ٗالىُـ والًاش، ومىزازدٍ ألاخسي  .ما ُطميَّ بالسبُو الهسبي ألازدن بلٌد ال ًمخلٚ زسواث ؾبُهُت 

لى زأض ماٛ مً ئألازدن بداحت َرا الىاْو، حهل  .مددودة ، اذا اطخثىِىا نائداث الظُاخت

ضُاهت البنى الخدخُت ، والخدظِىاث الىاحب الُٓام بها نلى ضهُد بىاء أحل مخابهت و 

اإلاطاوو وشساء اإلاهداث وبىاء الؿّس والجامهاث واإلادازض واإلاظدشُُاث واإلاظاًٖ الخاضت، 

س ْىىاث ا ت والطىانُت، والخىطو وجؿٍى ٗان مً . جطاٛ اإلاخخلُت إلوألابيُت الخجاٍز لرلٚ 

ً زأض اإلااٛ ؤلاحمالي اإلابالٌ الالشمت الػسوزي جأمحن د لجأ الهدًد مً . للخهامل مو جٍٙى ْو

حر مخؿلباثئ اإلاىاؾىحن ألازدهُحن م أو إلا لى الهجسة للبدث نً خُاة أَػل وجَى طتهالٕ ألطَس

ادة يحر نادًت في ؤلاهُاّ الىؾني واهخُاع في الادخاز اإلادلي . نائالتهم  ٗاهذ ٍش ومً َىا 

 طلبُت خاضبؤلاحمالي ختى بلٌ وظ
ً
 .ت في مؿلو الدظهُىاثا

 :البحث هيكليت

 :أْظام طخت ئلى وزْخىا جىٓظم

ٛ  الٓظم ًخػمً اإلاخىخى  شٙالُت والهدٍإلالبدث مً نسع ا إلاىغىم نامت مٓدمت ألاو

ٛ  الثاوي الجصء .مىه في  .هُاّ في ألازدنإلنلى واْو اإلاداخُل وا" باهىزامُت"هكسة  - طُدىاو

 الٓظم. اإلاخهلٓت بالبدث الظالطل الصمىُت جؿىز غىاء نلى ألا الٓظم الثالث طىلٓي بهؼ 

ت ألاطع باًجاش طِىاْش السابو ظدىحر ببهؼ للدزاطت الىكٍس  ذاث ألادبُاث في اإلايشىزاث َو

اوظىن لدزاطت الخٙامل الخامع طىؿبٔ الٓظم في. الطلت اإلاشتٕر وهٓىم  جٓىُت حَى

هاث للُترة   زم الظادض الٓظم يالخاجمت طخٙىن ف وأخحرا .3131-3162باخدظاب الخْى

 .الدالالث الهامت ذاث الخىضُاث بهؼ طىيخٓل ئلى
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 . هفاق في ألاردنإلعلى واكع املداخيل وا" باهوراميت"هظرة  -2

دٛو  ما مً أخٍد ًخجاَل الكسوٍ الهطِبت التي جمس بها اإلاىؿٓت الهسبُت وخاضت

 ّ   البلدالهسبي ، َاألزدن َى  اإلاشس
ً
را ما هخمنى له أن الىخُد الري ٌشهد اطخٓسازا وأمىا َو

 لىعي ضىام الٓساز في َرا البلد والىعي الىؾني الهادٍ 
ً
ٌظخدًم وهدً نلى زٓت برلٚ هكسا

نىدما . ألنَّ اطخدامتهما شسؽ أطاس ي لىمى اْخطادي مظخدام ٳلى الخُاف نلى ألامً وألامان

 نً بلٍد ضًحرٍ 
ُ

 نً ألازدن، هخددر
ُ

 خىالي 3162بلٌ حهداد طٙاهه في نهاًت  هخددر

ددود اإلاىازد الؿبُهُت، مو هٍٓظ خاٍد في الثروة اإلاائُت، ويُاب بلد م. وظمت 1119111

ٗالىُـ والًاش ، 3162في نام  .مً مظاخخه% 73حشٙل الصخساء هدى  ٖما اإلاىازد الؿبُهُت 

أزضدة ٖما وبلًذ  دوالز ملُاز 84 .1 خىالي (Total debt service) مجمىم خدمت الدًً  بلٌ

ل ألاحل (External debt stocks )الدًً الخازجي  ، ؾٍى  355 .11 خىالي اإلاظخدٔ واإلاىطٍس

ألازدوي نلى الاْخطاد ٌهخمد  .حماليإلمً الىاجج اإلادلي ا % 833.. يأي خىال ملُاز دوالز

سة في اإلاىاحم الىاْهت حىىب  الظُاخت، ونلى ال٘مُاث ال٘بحرة مً مادة الُىطُاث اإلاخَى

ز لهرٍ اإلاادة في الهالمذ ئاإلامل٘ت،  ٖما وهجد في ألازدن بهؼ . ٌهخبر ألازدن زالث أٖبر مطّدِ

لُت  الطىاناث تالخدٍى ٗالبىجاض إلا و  ٖألدٍو ٗاألطمدة ، وبهؼ اإلاىازد ألاخسي  طخخساحُت 

  .وألامالح والًاش الؿبُعي والدجس الٙلس ي

ٌهخبر َرا الٓؿام ، وبالخالي حماليإلالىاجج اإلادلي امً  % 6..1 الخدماثٌشٙل ْؿام 

 ، الخدماث َرٍ في مٓدمت الخٙىمُت الخدماث وجأحي .في حشُ٘ل َرا الىاججألاطاض الساَد 

ت اإلاالُت الخدماث وجليها اهكس )الخجازة الهامت  وأخحرا والاجطاالث والىٓل وألانماٛ والهٓاٍز

 (. 3117خظً ضالح طلُمان و يظان طالم الؿالب 

 :طدثمازي ألي بلد في الهالم، ًخٙىن مً زالر نىاضس إلاهُاّ إلا أنَّ مً اإلاهسوٍ 

ً السأطمالي الثابذ،  Change)، الخًحر في اإلاخصون الظلعي (Fixed capital formation) الخٍٙى

in stock )  أو اطدثماز اإلاخصون (Inventory investment) ،  والاطدثماز في اإلاباوي الظ٘ىُت

و ؤلاوشائُت جُان إلهُاّ، ال بدَّ مً اإلولىخُهم مىغىم ا (.Residential Housing)  واإلاشاَز

ل  هُاّ ٌشملإلَرا الىىم مً ا. هُاّ الخٙىميإلنلى ا زواجب اإلاىقُحن الخٙىمُحن ٗو
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اث الخٙىمت مً الظلو والخدماث، وبىاء اإلادازض  الهاملحن في الٓؿام الخٙىمي، مشتًر

  .واإلاظدشُُاث 

دٛو الهسبُت ٖمطس الزدن مو بهؼ وبىاًء نلى دزاطاث للبىٚ الدولي، اٖدظب ألا 

 .6وذلٚ لجرب الاطدثماز ألاحىبي اإلاباشس الدولُت اإلاإطظاث واإلاًسب وجىوع والظهىدًت، زٓت

 ،
ً
ملُاز دوالز  ..6، ئذ مسث مً  جػانِ حجم الاطدثمازاث ألاحىبُت اإلاباشسةفي ألازدن مثال

د. 3111ملُاز دوالز نام  2.6ئلى  .311نام  زدن مً بسامج الخصخطت ألا  اطخُاد َرا ْو

والتي شملذ أطاطا ْؿاناث الىٓل وال٘هسباء  3111 في نام زم 6771َا في نام التي هُر

و طُاخُت. واإلااء والاجطاالث اطخؿانذ اطخٓؿاب ندد ٖبحر مً  ٖما جم ئؾالّ مشاَز

ً الىاَدًً أطاطا مً بلدان الخلُج الهسبُت مهدٛ الىمى  بلٌ .311في نام  .3اإلاظدثمٍس

بظبب ، وذلٚ 3111في نام %  1لى ئ، واهخُؼ % 9.3 خىالي خُٓٓي للىاجج اإلادلي ؤلاحماليال

الاْخطادي  بٓي اليشاؽوبالسيم مً ذلٚ . ازجُام أطهاز الىُـ وجدَىز الخظاب الجازي 

ا و الظُاخُت لى ئفي ألازدن وُنصي ذلٚ  ٍْى حر في ْؿام البىاء والهٓاز واإلاشاَز الاطدثماز الَى

ً مً البلدان اإلاطدزة للىُـ  ىلت أطاطا مًال٘بري اإلام دٛو الخلُج )ؾٍس مظدثمٍس

 .2(خاضت

 نلى اإلاظانداث الخازحُتالتي حهخمد الهسبُت  البلدانَهخبر ألازدن مً أٖثر َرا و 

ى  61.961خىالي  3112-6791حمالي اإلاظانداث خالٛ ئذ بلٌ ئواإلاىذ،  ي، َو ملُاز دوالز أمحٗر

ظخدىذ نلى خىالي  حمالي ئمً %  7ًدخل اإلاسجبت الثالثت بهد ٗل مً مطس واإلاًسب، َو

مً %  63.2خىالي  اإلاظانداث شٙلذ 3112في نام . اإلاظانداث اإلآدمت للدٛو الهسبُت

ً زأض اإلااٛ الثابذ %  11.21 و حمالي الىاجج اإلادليئ ٗاهذ اليظبت ألانلى مٓازهت (مً جٍٙى و

هُاّ الخٙىمي، ٖما وبلٌ هطِب الُسد مً إلا مً%  9..21، و )مو باقي الدٛو الهسبُت

ٗان اإلاهدٛ ألانلى بحن الدٛو الهسبُت 322اإلاظانداث خىالي  ي و نىدما هخٙلم نً . دوالز أمحٗر

                                  
ةل مإطظةت مإشةساث فةي نسبُةت مالُةت أطةىاّ زةاوي ، الاطةدثماز لػةمان الهسبُةت اإلاإطظةت 6 ُةت، الخمٍى غةمان  وشةس الدول

 . 2، ص6777، اًلٛى  629طدثماز، الهدد إلا
س 3  3111نام –الٓؿام الطىاعي الهسبي أَم مإشساث : 3119 الهسبي الطىاعي الخٍٓس
 . اإلاطدز الظابٔ 2
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س نلى اإلاًتربحن ألازدهُحن الرًً ٌشٙلىن زسوة مظخدامت مً هُاّ ألاطسي، ال بدَّ وأن همإلا

التهم اإلاالُت وجأمحن الىُٓاث إلا  َىا وهحر اهدباَىا الى. آلاالٍ مً اإلاىاؾىحنئاث خالٛ جدٍى

الث الىازدة التي جمس نبر الٓىىاث السطمُت، أي  مً مجمىم الخدَٓاث اإلاالُت  لى حصءئالخدٍى

الث اإلاالُت الىازدة 6لبىٚ الدولي لخطائُت ئوفي  .التي ًٓىم بها اإلاهاحسون مً  ، حًحرث الخدٍى

أي بيظبت همى طىىي  3111ملُاز دوالز في نام  2.972لى ئ 6771دوالز في نام  ملُاز 1.277

أما بخطىص . لبىان، طىزٍت و مطس مً وهي اليظبت ألانلى مٓازهت مو ٗل%  66.72خىالي 

الث اإلاسطلت في نام ملُىن دوالز، وبرلٚ اخخلَّ ألازدن اإلاسجبت  297لًذ ، َٓد ب3111 الخدٍى

الث الطاَُت  الث دوالز  ملُاز  .2.26الثاهُت بهد لبىان، وبهرا جٙىن الخدٍى ، ووظبت الخدٍى

صي . أغهاٍ 1اي خىالي  9.7خىالي  املرسلتئلى  الواردة َرا وخظب بُاهاث البىٚ اإلاٖس

الث اإلاًتربحن ألازدهُحن في ألازدوي، شادث   2.6بيظبت  3162الىطِ ألاٛو مً الهام جدٍى

ٗي مٓازهت مو  .6.1باإلاائت، لخبلٌ  ملُاز دوالز خالٛ الُترة ذاتها مً الهام  6.97ملُاز دوالز أمحر

 في وظبتها ئلى الىاجج اإلادلي الاحمالي .الظابٔ
ً
الث أطاطا حًحرث جلٚ . جخجلى أَمُت الخدٍى

الث مً  أي مٓداز ) 3111في نام %  67.1لى ئ 6711مً الىاجج في نام %  31.1الخدٍى

الري شهد  6771طخٓساز خالٛ جلٚ الُترة باطخثىاء نام إلاحظمذ جلٚ اليظبت با(. الخمع

ذ في ال الث اإلاالُت  ثاوي مً آب مماالًصو الهساقي للٍٙى التي اهخُػذ و أزس طلبا نلى الخدٍى

 . (3161اهكس مدمد خشاوي ومدمد بيظهُد )  مً الىاجج اإلادلي%  63.1 لخمثل وظبت

مً % 62ٌهخمد اْخطاد ألازدن ئلى خد ٖبحر نلى دخله الظُاحي الري ٌشٙل هدى 

صي ألا  .ئحمالي الىاجج اإلادلي  لبُاهاث البىٚ اإلاٖس
ً
ٓا مً الدخل  زدوي، ازجُهذ نائداث ألازدنَو

ملُاز دوالز  ..3لخبلٌ % 61 خىالي 3162الظُاحي خالٛ ألاشهس الظبهت ألاولى مً الهام 

د شاز ألازدن . الظابٔملُاز دوالز للُترة ذاتها مً الهام  3.2مٓازهت مو  مالًحن  2..َرا ْو

ً  3162شخظ في  ، والظبب في َرا التراحو  3161مالًحن في  1بهد أن ججاوش ندد الصائٍس

 .طىزٍا ولبىان ومطسالهساّ و َى الاغؿساباث في 

                                  
1
 World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund's Balance of 

Payments Statistics Yearbook 2008. 
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هت ، ال بدَّ مً ا سة في ألازدن، مً هدباٍ إلبهد َرٍ الجىلت الظَس لى أنَّ اإلاىازد اإلاخَى

ً ألازدهُحن،  الهائداث اإلامىىخت مً الخازج، الث اإلاهاحٍس سة مً خالٛ جدٍى والهائداث اإلاخَى

سة  في الخخُُِ مً ألانباء  مً الٓؿام الظُاحي، والهائداث اإلاخَى
ً
 َاما

ً
جلهب دوزا

حمالي مً %  23 جلٚ اإلاىازدخىالي بلًذ ُْمت 3112ْخطادًت في اإلامل٘ت ، َُي نام إلا

 . 6% 31خىالي  3162الىاجج، وفي نام 

 هظرة عامت على السالسل الزمىيت -3

ي َرا البدث، زأًىا مً ْخطادًت اإلاخهلٓت فإلْبل أن هلٓي هكسة نلى اإلاخًحراث ا

ها
َ
َ ومً زمَّ  ،3البىٚ الدولي الػسوزي أن هخددر وباًجاش نً َرٍ اإلاخًحراث ٖما نسَّ

زاث ؤلاخطائُت ألاطاطُت السطىم البُاهُت وهددظُب  ُظ طيخُدَّ   .بهؼ اإلاّحِ

 .الدولي للبىك وفلا املخغيراث حعريف. 3-1

ت الخٙىمُت الىُٓاث حمُو حشمل: للخٙىمت النهائي الاطتهالٕ هُٓاث - أ  نلى الجاٍز

اث ػاث والخدماث، الظلو مشتًر  الدَام هُٓاث مهكم أًػا وحشمل. اإلاىقُحن وحهٍى

ت الىُٓاث حشمل ال ل٘نها الىؾني، وألامً  .للخٙىمت الهظٍ٘س

ُ - ب ُت الُٓمت خػمًج: لألطس النهائي الاطتهالٕ ٓاثه  بما والخدماث، الظلو لجمُو الظْى

اث الىُٓاث َرٍ جخػمً ال. اإلاهمسة اإلاىخجاث ذلٚ في  حشمل ولً٘ اإلاظاًٖ، مشتًر

ا ٌشًلها التي للمظاًٖ ؤلاًجاز مدَىناث  .مالَٙى

مجمىم الاطتهالٕ الخاص والاطتهالٕ  هي( الاطتهالٕ ال٘لي)هُٓاث الاطتهالٗي النهائي - ج

 .الخٙىمي الهام

ً زأض اإلااٛ ؤلاحمالي - د خٙىن مً ؤلاهُاّ نلى ( الاطدثماز اإلادلي ؤلاحمالي)جٍٙى ٍو

ؤلاغاَاث نلى ألاضٛى الثابخت لالْخطاد مػاَا ئلُه ضافي الخًحراث في اإلاخصون 

 : وبالخالي 

                                  
صي  البىٚ 6  ألازدهُت اإلاالُت ووشازة ألازدوي اإلاٖس

 aldawli.orgbankwww.al: مطدز بُاهاث الظالطل الصمىُت   
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ً زأض اإلااٛ  ً زأض اإلااٛ الثابذ = ئحمالي جٍٙى  .الخًحراث في اإلاخصون +ئحمالي جٍٙى

خت  فيجٙىن واإلاخصوهاث هي مخصون البػائو التي  ٗاث إلاىاحهت الخٓلباث اإلاْإ خىشة الشس

هت في ا أو يحر  ". الهمل الجازي جىُُرٍ"أو اإلابُهاث، و هخاجإلاإلاخْى

ٌشمل مجمىم هُٓاث الاطتهالٕ النهائي (: الاطدُهاب اإلادلي)ؤلاحمالي  ؤلاهُاّ الىؾني- ٌ

ً زأض اإلااٛ ؤلاحمالي  .وجٍٙى

وهُٓاث الاطتهالٕ  ٌشحر ئلى الُّس بحن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي :حمالي الادخاز اإلادليئ- و

ت .النهائي الاهُاّ ال٘لي   :والهالْت بحن اليظب اإلائٍى دخازإلا اإلادلي         

 : كراءة في جطور السالسل الزمىيت. 3-2

بهػها  ْخطاد َى أنَّ اإلاخًحراث الاْخطادًت جترابـ موإلمً اإلاخهاٍز نلُه في ا

ادة في ؤلاهُاّ ط نلى طبُل اإلاثاٛ،. البهؼ خاز اإلادلي، إلإدي خخما ئلى اهخُاع في اخأي ٍش ّدِ

ادة في الاطدثماز ألاحىبي اإلاباشس في البلد اإلاػُِ  في حلب الخ٘ىىلىحُا  طدظاندوأي ٍش

ادة مهدٛ الخىقُِ في َرٍ الدولتحالخدًثت و  ت و ٍش ادة َهالُت اإلاىازد البشٍس . ظاَم في ٍش

 . طىداٛو في َرا الجصء أن هلٓي هكسة نلى جؿىز الظالطل الصمىُت

هُاّ ألاطسي بلًذ وظبخه ألادوى إل، هسي أنَّ ا(6)لى السطم البُاوي ئذا ما هكسها ئ 

هُاّ إلبِىما شهد ا ،.671في نام %  1..11، ووظبخه الٓطىي  .677في نام %  12.16

جُا بمهدٛ خىالي   جدٍز
ً
أما بخطىص . 3162-6791خالٛ الُترة %  6.2الخٙىمي اهخُاغا

ٍ ألادوى  َٓد جساٖم زأض اإلااٛ ٍ ألاْص ى  6711في نام %  67.12بلٌ خدُّ في %  21.12وخدُّ

  Damped) ( ُهلى ما وظممً اإلالُذ للىكس أنَّ مخًحر جساٖم زأض اإلااٛ ًخػو . 6716نام 

sinusoidد بلًذ وظبخه نام %  .22.6و  6772نام %  21.12، 6716نام %  21.12 ْو

311.. 

بحن  إلا أن (3)السطم البُاوي  ٍو
ً
 مهاٖظا

ً
خاز اإلادلي ٌشهد مُال ئذ  ،هُاّ ألاطسي لإلدَّ

ٛ  ًترأَ خاز اإلادليإلفي ا اهخُاع ؾُُِ موهُاّ ألاطسي إلازجُام ؾُُِ في ا خطى ومً . ّدِ

ٗان اإلاال   خالٛ الُترة  اغهُُخل أن ؤلادخاز اإلادلي 
ً
 بل طلبُا

ً
أضبذ  ، زم6719-6791حدا

، ناد بهد ذلٚ 6777وختى نام ( ًساهُتإللهساُْت اأي مو نهاًت الخسب ا) 6711 مً ًجابُائ
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ذ ئ 3161و 3117، 3113باطخثىاء الظىىاث  3162وختى نام  3111لى الظلبُت مً نام ئ

خاز إلٗاهذ ُْم ا  99.7اذ بلٌ  3162جساحو الاهُاّ ألاطسي في الهام  بهدَا. ًجابُتئاإلادلي ّدِ

وهي وظبت  مً ٳحمالي الىاجج اإلادلي%  3.12 بيظبت دخاز اإلادليإلازجُام واضح في ا َدطل %

، َرا الظلٕى 3162-3166مسجُهت وظبُا اذ أجذ بهد وظب طلبُت مخخالُت خالٛ الُترة 

 لألوغام ٌه٘ع اْدام ألازدهُحن نلى الخى 
ً
َحر ٖطمام أمان للظىىاث الٓادمت وذلٚ هكسا

 .اإلاخُجسة في الجىاز الهسبي

 حماليإلٌهؿُىا َ٘سة في ْمت الىغىح مُادَا أنَّ الىاجج اإلادلي ا( 2) السطم البُاوي

طتهالٕ ال٘لي أي إلاا لخًؿُت في ألازدن ال ًٙاد ًُ٘ي( 3162ملُاز دوالز في نام  7..22)

في السطم البُاوي  ( .ملُاز دوالز في هُع الهام 22.19)ي والخٙىمي طتهالٕ ألاطس إلهُٓاث ا

(2) 
ً
ٗا   مشابها ، هالخل خسا

ً
با ً زأض اإلااٛ وا بحن جٍٓس خاز اإلادلي واطخمس ذلٚ ختى نام إلجٍٙى ّدِ

ٗا)  3112 بدأث الُجىة جدظو بحن َرًً  3112بهد  (.واخخالٛ الهساّ مً ْبل أمحر

 ،ً ً زأض اإلا ذ همائاإلاخًحًر همىذج اهدداز )  ملُاز دوالز 1.1.2اٛ بمهدٛ طىىي خىالي جٍٙى

خاز إلبِىما خػو ا(  ًٙىن الصمً مخًحر مظخٓل بدُث بظُـ لى جربرباث طلبُت واًجابُت ئّدِ

  .مو نالْت خؿُت شبه مهدومت

، ْمىا ٖما نسغىاَا في أَداٍ البدث أَمُت الهالْت الخؿُت بحن اإلاخًحراث ولُٓاض 

  :لُتبخٓدًس الىماذج الخا

خاز اإلادليإلوا     طتهالٕ ألاطسي إلا (أ)   :  دَّ

          —         
         

خاز اإلادليإلوا     هُاّ الىؾنيإلا (ب)   :  دَّ

         —         
        

ً زأض اإلااٛ    الىاجج اإلادلي (ج)   :  وجٍٙى

                    
        

  :  طتهالٕ ال٘ليإلوا   الىاجج اإلادلي (د)
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ً زأض اإلااٛ  (ٌ) خاز اإلادليإلوا   جٍٙى  :  دَّ

                    
        

، وحُدة في خالتي ( د)و ( ج)حىدة الهالْاث الخؿُت ممخاشة في خاالحي  أن مً الىاضح

 في خالت (ب)و ( أ)
ً
اإلاظماة  السطىم البُاهُتومً اإلامً٘ انداد (. ٌ)، ل٘نها طِئت حدا

 . اذا أزدها الخهمٔ في َرٍ الىٓؿت ( Scatter plot)باإلاىٓؿت أو اإلابهثرة 
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 :ألادبياث الخطبيليتبعض ألاسس الىظريت للدراست و  -4

 ، (Ayat & Burridge 2000)، (Dickey & Fuller 1981 )ٌهخبر اخخباز حرز الىخدة 

((Elder & Kennedy 2000-2001  ًالخؿىة ألاولى في دزاطت الخٙامل اإلاشتٕر اإلآترح م

اوظً  أخر . ((Johansen 1995و  Johansen-Juselius) (Johansen) ،،1990 (91-1988حَى

 مً
ً
 ٖبحرا

ً
زا ت  ْخطاد الُٓاس ي بهد قهىز إلالباخثحن في ااَخمام  الخٙامل اإلاشتٕر خّحِ هكٍس

Engle-Granger (1987) ت حن ألنَّ دزاطت الخٙامل جدترم خؿىجحن الخؿىجذاث وطمُذ بالىكٍس

مخحن لبهػهما البهؼ ، وأضبدذ وبهد ذلٚ قهسث دنائم حدًدة لدزاطت الخٙامل . مخّمِ
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 ستهالك الكلي وتكىيه رأس المال في األردنإلالىاتج المحلي، ا(: 3)رسم 

 ( مليار دوالر أميركي)

الناتج المحلي  االستهالك الكلي تكوين رأس المال 

-2
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دِّخار المحليإلاو تكىيه رأس المال(: 4)رسم 

  ( مليار دوالر أميركي)

تكوين رأس المال 

خار المحلي إلا دِّ
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ىاث  ِ

ُّ ها جخُِ٘ بشٍٙل أَػل مو اله اوظً مىدشسة بشٙل واطو في الهالم ألنَّ ٓت حَى ؾٍس

ٙاهُت لىحىد ضًحرة الدجم، وحهالج مخجهاث جدخىي نلى ندة مخًحراث، وبالخالي َىإ ام

س اإلاىغىم ًخمثل بالخالي. (  Gonzalo (6772) اهكس )ندة مخجهاث للخٙامل اإلاشتٕر  في : وحَى

زجباؽ الصائِ بحن إلاإلامازطت الهملُت، َىإ مشٙلت حهترع الباخثحن أال وهي مشٙلت ا

را ما ًإدي ٳلى وحىد نالْت خؿُت شائُت بحن اإلاخًحراث  ً نشىائُحن أو أٖثر، َو مخًحًر

ت في مهادلت الاهدداز . هاهُظ ٗان واخد نلى ألاْل مً اإلاخًحراث الخُظحًر بمهنى آخس، ئذا 

كِهس اإلاخًحر الخابو في  ًُ الخؿي يحر مظخٓس ، بدُث لدًه اججاٍ واضح، َمً اإلادخمل حدا أن 

ت أو  مدشابه في خاٛ وحىد مُل و اإلاهادلت اججاَا ممازال لدي اإلاخًحراث الخابهت والخُظحًر

اإلاظخٓلت، مً اإلادخمل أن هدطل نلى نالْت ٳهدداز خؿُت مو وحىد ُْمت مسجُهت إلاهامل 

هدداز إلهدُجت ا جٙىن ، نلى السيم مً أنَّ َرٍ اإلاخًحراث مظخٓلت جماما، وبالخالي   الخددًد 

ت مً أي دال لرلٚ لخجىب . لت ٳْخطادًت الخؿي البظُـ أو اإلاخهدد هي زمسة الطدَت وخاٍو

ت الخٙامل اإلاشتٕر لخػُِ نلى ا ْخطاد الُٓاس ي إلألاخر بهالْت خؿُت شائُت، أجذ هكٍس

رلٚ نلى اإلادي   ٳذ جخُانل اإلاخًحراث في ما بُنها نلى اإلادي الٓطحر ٖو
ً
 أطاطُا

ً
 نلمُا

ً
طىدا

ل َرا في ٳؾاز ما ُطميَّ بىمىذ ج مخجه جصخُذ البهُد مً خالٛ دالت الخىاشن ٳن وحدث، ٗو

الث همى البؿالت، الىاجج اإلادلي والدًً (، ((VECألاخؿاء  خؿبُٔ لهرا الىمىذج نلى مهدَّ ٖو

ومً الُائدة الٓٛى في طُاّ الخٙامل اإلاشتٕر َى  ( . Mourad 2014)الهام في ألازدن ، اهكس 

ه نىدما د أهَّ ً َىإ اخخماٛ نً الدزاطت مدل اإلاخًحراث ندد ًٍص  مً ثرأٖ لىحىد مخًحًر

اوظً َى ألاهجو للخمً٘ مً .للخٙامل اإلاشتٕر مخجه ٓت حَى وبالخالي طُٙىن اللجىء ٳلى ؾٍس

، أشاز  لخدُٓٔو  .زضد مهادالث الخىاشن نلى اإلادي البهُد َدٍ اخخباز الخٙامل اإلاشتٕر

ً ازىحن اوظً ٳلى احساء اخخباٍز ٛ : حَى ، والثاوي اخخباز ( Trace test -        )ألازس  اخخباز ألاو

د ازٓاٛ الىزْت (. ن في وزْخىا َرٍ باخخباز ألازسم٘خُح)    الُٓمت الراجُت الٓطىي  ال هٍس

اوظً بل طى٘خُي برٖس الخاالث الثالر الخالُت  ٓت حَى اغُت لؿٍس  : البدثُت بالخُثُاث الٍس

 شمني ْؿعي مُلًىحد  خد زابذ في مهادلت الخٙامل اإلاشتٕر ٖما وال ًىحد ال : الحالت ألاولى

 :الخالُت وهخمد اإلاهادلت ولهرٍ الخالت، (. none ېوهسمص ٳليها ) في اإلاخجه في اإلاظخىي 

Δ      
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    ألاولى، الُسوًّسمص ٳلى مخًحر      ،(  d) ًمثل مخجه اإلاخًحراث مً دزحت   خُث 

ت مً دزحت  ت  (   )مطَُى رلٚ مطَُى ش مً دزحت    ، أما  Гٖو َهى مخجه الدشَى

 (d ) ىا جسمص الى ؾٛى الُجىاث  P، (جسمص الى الظىت tفي خالت دزاطدىا )جسمص ٳلى الصمً  tَو

     هدداز الراحي الري ًخػو له اإلاخجهإلالصمىُت لىمىذج ا
ً
 𝛍في خالت اإلاظخىي، وأخحرا

ل مخجه الخد الثابذ مً دزحت  ِ
ّ
ت مً دزحت    ،     في خالخىا َرٍ  ( .d) جمث مطَُى

ٗاهذ       ز، وفي خاٛ  ل خد الخؿس اإلآدَّ ِ
ّ
، مً اإلاُترع            وهي جمث

ت مو مظخىي إلأن ًٙىن حصأًه ألاٛو والثاوي، نلى الخىالي، طالب ومىحب ا شازة الجبًر

ت      أما. ، بدُث ًخمُّ مً خاللهما جصخُذ اخخالٛ الخىاشن مً َترة شمىُت ألخسي % .مهىٍى

ت مًَهي  ل اإلاخجهاث التي جىضلىا ٳلى       دزحت مطَُى ِ
ّ
الخىاشن نلى نالْاث وجمث

َجه الهشىائي هاث اإلاخَّ  .    اإلادي البهُد بحن مّٙىِ

في  شمني ْؿعي ال ًىحد مُل خد زابذ في مهادلت الخٙامل اإلاشتٕر بِىما ًىحد:  الحالت الثاهيت

 :الخالُت وهخمد اإلاهادلت ولهرٍ الخالت، .(cimean ېهسمص ٳليها )اإلاخجه في اإلاظخىي 

Δ      
   
                   

 
   

        

في  شمني ْؿعي ًىحد مُل خد زابذ في مهادلت الخٙامل اإلاشتٕر بِىما ال ًىحد:  الحالت الثالثت

  :الخالُت وهخمد اإلاهادلت ولهرٍ الخالت، ( driftېوهسمص ٳليها )اإلاخجه في اإلاظخىي 

Δ      
   
                      

ٓت إلمً الىاخُت الخؿبُُٓت  ، Engle-Grangerطخخدام الخٙامل اإلاشتٕر خظب ؾٍس

(. Mourad 2015)و  (Mourad & Harb 2013) و، (Bou-Hamad et al 2013)وشحر ٳلى دزاطت 

ٓت وخٛى  خاز إلوشحر ٳلى دزاطت الخٙامل اإلاشتٕر بحن ا، Johansenالىاخُت الخؿبُُٓت لؿٍس ّدِ

أزس اإلاخًحراث الىٓدًت ، وٳلى ((3162)مدمد شُخي & أخمد طالمي ) طدثماز في الجصائسإلوا

، وٳلى نالْت الخىاشن بحن خدمت الدًً (3166هىاٛ خمىد )والخُُٓٓت في الخطخم في ألازدن 

ْخطادًت الٙلُت إل، وٳلى ألازاز ا Cholifihani (2008)الهام والىاجج اإلادلي في أهدوهِظُا 

، وأخحرا وشحر ٳلى دزاطت الخٙامل ((Chibi et al 2010لطدماث الظُاطت اإلاالُت في الجصائس 

 .( Mourad & Farhat 2007)طدثماز ألاحىبي اإلاباشس في الهالم لإلاإلاشتٕر 
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  VECأو  VAR جلديراث هماذج -5

اوظً، بدزاطت حرز الىخدة لجمُو اإلاخًحراث ْمىا  ْبل الشسوم باخخباز ألازس لجَى

ٓت  -Augmented Dickey) اخخباز مً خالٛ(  Dickey & Fuller 1981)مظخخدمحن ؾٍس

Fuller ADF )، نَّ مهكم الظالطل جدخاج الى الُسوّ ألاولى لٙي جطبذ مظخٓسةَخبحن لىا بأ ،

د اخترمىا الخؿىاث اإلآترخت مً ْبلَرا  هػو  لم) Dolado et al (1990 )ً ٍدوالدو وآخس  ْو

ِ ندد الطُداث ِ
ُّ لى دزاطت الخٙامل ئاهخٓلىا بهد ذلٚ و  .(الىخائج في اإلآالت ختى هخ

اوظً بحن مٙىهاث ٗل مجمىنت  مظخخدمحن بسهامج مً اإلاخًحراث اإلاشتٕر خظب حَى

WinRATS version 8.1 & CATS-PC version 2.06) ) لىئ، وفي َرا الطدد هىحه الهىاًت 

 مً الىزْت، ًىحد ( 2)ٖما الخكىا في الجصء (. Jonathan 2006ة)
ً
ت حدا نالْاث خؿُت ٍْى

ً زأض اإلااٛ، وبحن الىاجج اإلادلي وا بحن ت إلالىاجج اإلادلي وجٍٙى طتهالٕ ال٘لي باألطهاز الجاٍز

ي جىاشهُت في اإلادي البهُد بحن  هل حه٘ع ٗل مً َاجحن الهالْخحن خالتَ. للدوالز ألامحٗر

هيها ؟  . ؟نلى اإلادي البهُد شائُت وال حه٘ع وحىد جىاشن  الخؿُت اثجلٚ الهالْ أم أنَّ  مّٙىِ

ٳخخباز ألازس بأنَّ َسغُت الخٙامل اإلاشتٕر يحر مٓبىلت في حمُو الخاالث  جُُدها هخائج

(none ،drif, cimean)6 خاز اإلادليإلوا طتهالٕ ال٘ليإلا باطخثىاء ٖيظبت مً الىاجج اإلادلي ،  ّدِ

مً  أههولدظهُل مظاز البدث، وهخٓد(. drif)هٓبل َسغُت الخٙامل اإلاشتٕر في خالت  اهىا ًبدو

را ما ْمىا به      همىذج ألاضىب جٓدًس في الُسوّ ألاولى لجمُو ألاشواج مً اإلاخًحراث َو

م اَهال ووغهىا الىخائج في   (. 1)لجدٛو ْز
 

 

 

 

 

 

 

                                  
مةةت الخسحةةت الٓةةُم طةةخخدمىاوا ٖمةةا حىَاوظةةًخخبةةاز الخٙامةةل اإلاشةةتٕر خظةةب بالةةدًىا ٗةةل الىخةةائج اإلاخهلٓةةت   6  مةةً اإلآدَّ

((1992 Osterwald-Lenum .  
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 p اإلاخًحراث
 في الفروق ألاولى VAR (p)هموذج (: 1)حدول ركم 

 (بين كوسين إحصاء سديودهذ)
  LBاختبار 

   طتهالٕ ألاطسي إلا( أ)

خاز اإلادليإلوا    ّدِ

 

2 

                           
                            

                           
                          

Q(10)=8.63 
Q(10)=9.14 

   هُاّ الىؾنيإلا( ب)

خاز إلوا    اإلادليّدِ
7 

                
       

                           
                          

Q(10)=6.14 
Q(10)=8.13 

   الىاجج اإلادلي( ج)

ً زأض اإلااٛ و    جٍٙى

 

3 

                            

       5                      

                          
                       

Q(10)=4.55 
Q(10)=6.58 

   الىاجج اإلادلي( د)

   طتهالٕ ال٘ليإلا و

 

2 

                            
                          

                          

                            
             

        
 

Q(10)=4.59 
Q(10)=3.85 

 

(ٌ) ً    اإلااٛ زأض جٍٙى

خازإلوا    اإلادلي ّدِ

 

3 

                           
                            

             
         

                          
                         

Q(10)=5.87 
Q(10)=15.05 

في الُسوّ ألاولى ٖما وغهىا بحن ْىطحن   هي  VARمً اإلاالخل بأنَّ حمُو هماذج  

ت خىالي خخباز أَمُت إل( student)اخطاء طخىدًيذ  ومً  %. 61اإلاهلماث بمظخىي مهىٍى

هاث للخٓبت الصمىُت إلبلىى َدَىا ا أحل  .3131-3162طتراجُجي ْمىا باخدظاب الخْى

هاجىا بسطىم بُاهُت  : وهي نلى الشٙل الخالي ولدظهُل ْساءة الىخائج، زأًىا مً ألاهُو جبُان جْى
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ٖمخىطـ  طِشٙل، (مً الىاجج اإلادلي)% طتهالٕ ألاطسي إلْهاث اباليظبت لخى  -6

َرا ٌهني بأنَّ خىالي الخمع مً (. .زطم )حمالي إلمً الىاجج اإلادلي ا%  16خىالي 

خاز اإلادلي أي ما ًبٓى مً إلأما وظبت ا. هُاّ في ألازدنإلاطُٙىن خطتالىاجج  ّدِ

وبالخالي !  %3.6، طُٙىن طلبُا بيظبت (ألاطسي والخٙىمي)هُاّ ال٘لي إلالىاجج بهد ا

 . لى ألاطس والخٙىمتئي ألازدن ًرَب بٙلُخه َالىاجج اإلادلي ف

(. 1السطم )حمالي الىاجج اإلادلي ئمً %  626هُاّ الىؾني طخٙىن خىالي إلوظبت ا -3

 مُادَها أنَّ ألازدن طُطٍس نلى ألاضٛى الثابخت 
ً
َىا جبرش مهلىمت َامت حدا

سة في الىاجج اإلا%  26والخًحراث في اإلاخصون، خىالي  ما ٖ. دليمً الىاجج وهي يحر مخَى

هاث طلبُت إلاخًحر  هالخل خاز اإلادلي إلاجْى هاث %  6خىالي  بيظبتّدِ أْل مً الخْى

خاز إلاطتهالٕ ألاطسي و إلااإلاخهلٔ ب VAR ج الظابٓت لهرا اإلاخًحر غمً همىذ ّدِ

 .اإلادلي 

ً زأض اإلااٛ والىاجج اإلادلي  -2 ت للدوالز ( 9زطم )في مىغىم مخًحر جٍٙى باألطهاز الجاٍز

ي، في نام   واضخا، 3131ألامحٗر
ً
ذ طِبلًان نلى الخىالي ْسابت ئطِسجالن همىا

ً زأض اإلااٛ  45.19ملُاز و  12.39  مً الىاجج اإلادليملُاز دوالز اي طدبلٌ وظبت جٍٙى

ٗاهذ ف%  27.41خىالي  الظإاٛ الري ًؿسح . % 28.06خىالي  3162ي بهد أن 

 بأنَّ الىاجج اإلادلي بالٙاد ًُ٘ي 
ً
هُظه، َى مً أًً طُأحي ألازدن بخلٚ ألامىاٛ نلما

 (!أي ألاطسي والخٙىمي)هُاّ ال٘لي إلا

ملُاز بِىما طِبلٌ الىاجج اإلادلي  21.11طتهالٕ ال٘لي إل، طِبلٌ ا3131في نام  -2

م ملُاز  22.27ْسابت  را الْس هت للىاجج بمىحب همىذج َو ًٓل نً الُٓمت اإلاخْى

VAR زأض اإلااٛ والىاجج اإلادلي ً ، هالخل مسة زاهُت بأنَّ . لخٍٙى
ً
ٖما أطلُىا طابٓا

 (.1زطم )طتهالٕ ال٘لي إلالىاجج اإلادلي ًرَب بٙلُخه الى ا

 هىهي  -.
ً
هاث َرٍوأخحرا هاث مخًحري  الخْى ً زأض اإلااٛ وا باإلشازة ئلى جْى خاز إلجٍٙى ّدِ

م VAR(3) جًُُد همىذ( . 7زطم )دلي اإلا هت لهام بأنَّ ( 6)في الجدٛو ْز الُٓم اإلاخْى

ً زأض اإلااٛ وا0.65 ملُاز و14.01طخٙىن  3131 خاز اإلادلي نلى إلملُاز لخٍٙى دَّ

 . الخىالي
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هاث مو الُٓم اإلادٓٓت، ٛ  وإلآازهت الخْى م  زأًىا مً ألاطهل وغهها في الجدو (. 3)ْز

هاث الىاجج اإلادليبىدُجت اإلآازهت جكهس  ، الاطتهالٕ بىغىح ُٖاءة الىماذج الهائدة لخْى

ً زأض اإلااٛ ت( ال٘لي، وجٍٙى خاز ،إلباليظبت ٳلى اأما .   )باألطهاز الجاٍز اًجابُت لىا  باهذ َٓدّدِ

هاث  ملُىن دوالز وهي أنلى مً ُْمت ؤلادخاز  921ئذ أن ُْمت ؤلادخاز اإلادٓٓت بلًذ الخْى

هت التي ْدزث ب  .ملُىن دوالز 691اإلاخْى

 2102الخوكعاث للعام (: 2)حدول ركم 

 الليم املخوكعت الليم املحللت املخغيراث

 طتهالٕ ألاطسي إلا

خاز اإلادليإلا  ّدِ

77.88 (%GDP) 

2.038 (%GDP) 

80.46 (%GDP) 

-1.53 (%GDP) 

 هُاّ الىؾنيإلا

خاز اإلادليإلا  ّدِ

125.928 (%GDP) 

2.038 (%GDP) 

129.39 (%GDP) 

0.75 (%GDP) 

ً  اإلااٛ زأض جٍٙى

 اإلادلي الىاجج

 ملُاز10.0194

 ملُاز 35.827

 ملُاز 10.037

 ملُاز 35.68

 طتهالٕ ال٘ليإلا

 الىاجج اإلادلي

 35.097ملُاز 

 35.827ملُاز 

 ملُاز36.27

 ملُاز 35.67

ً  اإلااٛ زأض جٍٙى

خازإلا  اإلادلي ّدِ

 ملُاز 10.0194

 ملُاز 0.73

 ملُاز 10.37

 ملُاز 0.17
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نفاق الوطني  إلا خار المحلي إلا   دِّ
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ستهالك األسري إل خار المحليإلا دِّ
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(مليار دوالر)تىقعات الىاتج المحلي وتكىيه رأس المال (:7)رسم 

الناتج المحلي تكوين رأس المال   
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 :خاجمت -6

 مً 
ٌ
هُاّ، إلا لىاْو ، َيها جبُاٌن الىخائج الهامتفي نهاًت َرا البدث، باهذ لىا حملت

ً زأض اإلااٛ في ألازدنإلا خاز وجٍٙى ه في نام . ّدِ هاجىا بأهَّ  هُاّإلاطًُؿي ، 3131حشحُر جْى

خاز اإلادلي طخٙىن إلحمالي ، أما وظبت اإلمً الىاجج اإلادلي ا % 16ألاطسي لىخدٍ ْسابت  ّدِ

بت مً الطُس ٳن لم هٓل   ٍْس
ً
مً %  67هُاّ الخٙىمي بددود إلوبالخالي طُٙىن ا .طلبُت

ها  ً َىا أَمُت اهخكام اإلاىذ واإلاظانداث الخازحُت للمل٘تم. الىاجج  في الظىىاث الٓادمت ألنَّ

هاث الىاجج اإلادلي َا. هُاّ الخٙىميإلا مً%  21في جأمحن خىالي  هي ألاطاض ٗاهذ جْى ذا 

لى ، َرا ٌهني أنَّ ُْمت جلٚ اإلاظانداث الراَبت 3131ملُاز دوالز في نام  .2حمالي خىالي إلا

هُاّ ال٘لي إلواإلاهلىمت شبه الٙاملت خٛى ا. ملُاز دوالز  .2.3هُاّ الخٙىمي طدبلٌ خىالي إلا

َرا ٌهني أنَّ جلٚ . هُاّإلزدن بالٙاد ًٌؿي َرا افي ألا حمالي إلا هي أنَّ الىاجج اإلادلي

س البنى  ً زأض اإلااٛ وجؿٍى  في جٍٙى
ً
اإلاظانداث واإلاىذ التي جدطل نليها اإلامل٘ت طُٙىن لها أزسا

خازلإلًجابُت ولسبما هدطل نلى ُْمت . الخدخُت في البالد  ملُىن دوالز في نام 1.1بُٓمت  ّدِ

3131. 

هاث   ، حمالي الىاجج اإلادليئمً %  621ي طخٙىن خىالي هُاّ الىؾنإلابما أنَّ جْى

أنَّ ألازدن طُطٍس نلى ألاضٛى الثابخت والخًحراث في اإلاخصون، خىالي  وظخخلظ مً ذلٚ

سة في الىاجج اإلادلي % 21 هاث أنَّ ما وب .مً الىاجج وهي يحر مخَى خاز اإلادليإلا جْى مخػازبت  ّدِ

10.37 11.00 11.69 12.35 12.95 13.50 14.01

0.17 0.39 0.56 0.42 0.45 0.49 0.65
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(مليار دوالر)دِّخار المحلي إلتىقعات تكىيه رأس المال وا(:9)رسم 

تكوين رأس المال  خار المحلي إلا دِّ
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ُِٖ  :ال بدَّ مً ؾسح الدظاٛؤ الخالي لهرابحن الظلبُت والاًجابُت وبٙلخا الخالخحن غهُُت ، 

س ألازدن  ال  اهىاصخٌُذ  ؟3131ملُاز دوالز في نام  ..62مً الىاجج اإلادلي أي خىالي %  21ًَى

 طتهالٕ ألاطسي إلأنَّ وظبت ٖبحرة مً ا حابت بالٙامل نلى َرا الظإاٛ، وصخٌُذ إلوظخؿُو ا

الث إلمً الىاجج اإلادلي، ًإمنها ا%  16ري ًٌؿي ٖما ْلىا خىالي ال يتراب ألازدوي أي الخدٍى

ً ألازدهُحن الث نلى أَمُتها ٖخمع الىاجج  ذاَا .الىازدة مً اإلاهاحٍس ما خاَكذ جلٚ الخدٍى

الث خىالي لىُسع بأنَّ . 3131ملُاز دوالز في نام  7 اإلادلي، َرا ٌهني طدبلٌ ُْمت جلٚ الخدٍى

ً زأض اإلااٛ، َمً أًً ًأحي مبلٌ  َرٍ اإلالُازاث الدظهت طمدذ للدولت أن جىُٓها في جٍٙى

ً زاض اإلااٛ ؟ ..62ملُاز لىدطل نلى مجمىم  ..2 ًُ َرا  ملُاز طخطٍس في جٍٙى َل طِخأمَّ

حابت مو ْلُل مً اإلاخاؾس إلاإلابلٌ مً اإلاىذ واإلاظانداث الخازحُت ؟ والري ٌصجهىا نلى ا

هاث VAR َى أنَّ همىذج ً زأض اإلااٛ ل طىىي  ٖمخىطـ دوالز  ملُاز 13 طمذ لىا بخْى أي خٍٙى

ٗاهذ مً الىاجج اإلادلي، %31.7بيظبت  َرا  .% 28.3خىالي  نام3162في  جلٚ اليظبت بهد أن 

 ُْمخه خىالي 
ً
س ٖدد أدوى مبلًا   ..2ٌهني أنَّ اإلامل٘ت طخَى

ً
ملُاز لسبما ًٙىن مىدا

 .ومظانداث خازحُت

 جُُُد وزْخىا البدثُت  
ً
ً زأض  طىىي  همى أيبأنَّ وأخحرا  ئإلااٛ طِىه٘ع افي جٍٙى

ً
ًجابُا

خاز اإلادليإلنلى همى ا ت بُٓمت ئب٘الٍم أدّ، . دَّ ادة طىٍى ً زأض اإلااٛ  6نَّ ٍش ملُاز دوالز في جٍٙى

ادة بُٓمت ئإدي خط خاز اإلادلي مو َترة جباؾإ طىتإلملُىن دوالز في ا 612لى ٍش اذا  بِىما .دَّ

ادة ت في ا خدزذ ٍش خاز اإلادلي بُٓمتإلطىٍى ً ئملُاز طُإدي ذلٚ  6 ّدِ لى اهخُاع في جٍٙى

 مو َترة جباؾإ طىت 213زأض اإلااٛ بُٓمت 
ً
خاز إلاذا شاد ا أهه َرا ٌهني .ملُىن دوالز أًػا ّدِ

ً زأض اإلااٛ  الظىت الخالُت والظىت اإلااغُت ، بحن هٓدًتاإلادلي بُٓمت وخدة  طِىخُؼ جٍٙى

في خاٛ بٓاء الهىامل ألاخسي  هٓدًتوخدة  1.213ن الظىت الٓادمت والظىت الخالُت بمٓداز بح

هت لهام . اإلاإزسة نلى خالها  دوالز  ملُاز .1.1و   ملُاز 62.16طخٙىن  3131أما الُٓم اإلاخْى

ً زأض اإلااٛ وا خاز اإلادلي نلى الخىاليإللخٍٙى   .دَّ

جأمحن مطادز  جخؿلب مً ضىام الٓساز في ألازدناإلاظخدامت  ٳنَّ الخىمُت: خالصت اللول 

ٔ حصجُو الاطدثماز بهُد اإلادي وجدٍسٚ الٓؿاناث  وحلب زؤوض ألامىاٛ ٳهخاحُت نً ؾٍس

 ووظاًء مً أحل النهىع بالبلد إلا
ً
هخاحُت بٙل أشٙالها، واطخًالٛ حهىد اإلاجخمو ٖٙل زحاال

ىا ال بدَّ  .محن السناًت ألبىائه الظُاس ي، وجأ حخماعي، واطخٓساٍزإلواإلاداَكت نلى حهاغدٍ ا َو
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حز نلى الؿاْاث البدًلت للىُـ والًاش وخاضت الؿاْت الشمظُت والتي بدأث مالمذ  مً التٖر

س اإلاُاٍ  و جٍ٘س اطخًاللها في ألازدن، مما ٌظاند البلد نلى اطخخدام جلٚ الؿاْت في مشاَز

ٔ السي    .وشٍادة اإلاظاخاث اإلاصزونت نً ؾٍس
ً
 ال ًمً٘ طإلا ًبٓى وأخحرا

ً
خٓساز الظُاس ي شسؾا

ٔ الخىمُت اإلاظخدامت اَماله مً أحل أن  ؾٍس
ً
ظلٚ وازٓا   …ًخٓدم البلد َو
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 ..316، الؿبهت ألاولى ، بحروث لبىان. الهسبي لألبدار ودزاطت الظُاطاث
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