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المستخلص
 وصريااة اقتصرادية،يقدم هذا البحث دراسة تحليلية القتصادات بعض دول المغرر العربري
 لتقرردير وتحليررل أثررر أدا،ألنمرروذت تجريبرريج وتجرررا الدراسررة اسررتخداما رقميررا لهررذا األنمرروذت
 فضرال عر بعرض المتغيررات االقتصرادية،االقتصادا لهرذ الردول مقاسرا بالنراتج المحلري اإلجمرالي
 وبخاصرة فري إطرار األخرذ،الكلية ذات الصرلةج وكرذا التنبرا باتجاهرات النمرو االقتصرادا المسرتقبلي
بالحسبا انضمامها الكلي لمنظمة التجارة العالميةج
– أفضت نتائج التحليل الكمي إلى أ التحرير المالي لبعض اقتصادات دول المغر العربري
 في حي كا األثرر، منفردا لم يترك أثرا إيجابيا و معنويا في الناتج المحلي اإلجمالي-قيد الدراسة
 فر التعامررل علررى ترركل انرردمات للماسسررات الماليررة،ايجابيررا علررى المسررتوع الجمعرري لهرراج وعليرره
وأسررواقها م ر ت ر نه أ يفضرري لتحقيررت مزايررا اقتصررادية فرري ميرردا التنررافس فرري أسرروات المررال
 فري إطرار، لكرل منهرا،العالميةج أضف إلى ذلك أ هذا التعامل يادا إلى تقوية مواقفها التفاوضرية
 بمرررررا يحقرررررت عوائرررررد اقتصرررررادية،اإلسرررررهام فررررري صررررريااة قررررررارات منظمرررررة التجرررررارة العالميرررررة
 وبالتالي إلى االندمات الحقيقي في النظام التجارا متعدد األطرافج،ملموسة

 أتررعة االنحرردار، نمرراذت قياسررية، االنحرردار الخطرري، االنفترراح،الكلمررات المفتاحيررة النمررو االقتصررادا
 االنفتاح الماليج،الذاتي
Abstract
This paper presents an analytic study of the economies of many countries of the
Maghreb, through formulation of the economic relations, and construction of an
experimental model. The study conducted an empirical use of the model to estimate and
analyze of the impact of the economic activity performance of these countries, measured by
GDP, as well as many relevant macroeconomic variables. Also, the work proceeded to
predict the trends of future economic growth, especially in the context of taking into
account the overall their affiliation to the World Trade Organization (WTO). Results of
quantitative analysis led to a result, that the solo financial liberalization of those economies
- being studied - did not leave a positive and significant impact on GDP, while the positive
impact was found on the collective level of those States. Thus, the handle in the form of
merger of financial institutions and of their markets would lead to achieving economic
advantages in the field of competition in the global financial markets. In addition, That
handle will lead to strengthen their negotiating positions, for each of them, in the context of
contributing to decisions formulation of the WTO, in order to achieve tangible economic
returns, and then to a real integration in the multilateral trading system.
Keywords: Economic Growth, Openness, Linear Regression, Econometric Models,
Autoregressive Variables.
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المقدمـة
تش ه م ظم ههل ملع لممههجمل لتتجاههج ظتولاههمل ح ههل لاحيتههجر لاتتاههجم لت ا ه تتج ت ههج
لمخج تاههر ة ههر ظح ههج يههم ت عاههن ظتظلاههر ظههو ل،اههمل لمتحظلاههرب لملع لمظ ه لمم ههم
لل مة ظو اذه لمملع لمتم تلت ت ح ل لاحيتجر ة ر يم ت عان اذه ل،امل .
ت م لمم لسر إمى ت لاع لممالتر او لاحيتجر لمتتج للمحظهل لاتتاهجم ظهو خهالع
م لسههر لممالتههر ههاو مههر لمظت اهه لت لاتتاههجمار لمملاههرب مجاسههتاظج ل تظههجمم ب اههجيم
لمتتههج ةب ظمههمع لاحيتههجر لمظههجممب ههم لمتلاههع إمههى حتههجتب ت خههذ مههاو لاات ههج لاخههتال
لم جاهع هاو لمم لسههجت لمح اهر للمم لسههجت لمتت ا اهر لمتهم تلاههع ظهو خالم ههج إمهى لتههلم
االتر إاتج ار او لمت ا لمتتج للمحظل لاتتاجم .
تم ت لمم لسر ظمجممر لمحجتب لمظ لم ل تظجمم ممع ملمرب إذ خلات إمى لتهلم االتهر
ط مار او لاحيتجر لمتتج للمحظل ياظج مجحت لممالتر هاو لمحظهل للمتضهخل لاتهو لمظللوحهر
امسارب حتاتر م جمر امل لاستع ل لمتم ا س ج لمظستاظ لو يم لتتاجم امجحم ظو ظشهملر
اتو ظوظحر تس ل يم تشماع جمر ظو امل لمتاعو يم لمسلن.
الههى اا ه لاحيتههجر لمتتههج ظههو خههالع ا ههم تحههللت لمحظههل لاههل لاسههتاظج ب
لملتم ه
لظمههمع لاحيتههجر لمظههجمم لةا ه ه ه تلاههج ل،ا ه ل اتههج م مالحيتههجر الههى لاسههتاظج حتاتههر
ط اماهههر مواهههجمة لاسهههتاظج لت ل،تح اهههر يمهههع لاحيتهههجرب للاتظهههجم لاسهههتاظج لمظ لهههم الهههى
لمظستل ملت ل،تح ار .إذ إو ساجسر لاحيتجر تؤا الى لمحظل إاتج ج لسل ج ظو خالع ظتظلاهر
ظو لمعحللتب لإ مى اذه لمعحللت ل اتج ار اهم تهميعجت لاسهتاظج ل،تح هم لمظ جشه ب لواهجمة
ي ص لاستاظج لمظ لم ظو خالع يتح ل،سللن لممجمظارب لت ساو املء لماجم لت.
معم لاتظت ظم ل لمظعج جت لمح ار آلاهج مهر لمظت اه لت لمملاهر ظهمى ت اا اهج يهم
حظههل لمحههجتب لمظ لههم ل تظههجممب لماياههر لحممههجس ذمههن الههى ااههحج ل حيههجن لمملههم ل،خ ه ىب
لالاههت تسههمى اههذه لمل تههر لم ااههر إمههى تسههلاط لمضههلء الههى تطههل ل،ملء لاتتاههجم لمملههم
ملساجسههر لممجظههر مالتتاههجماجت لمظ ج اههر يههم ههع لمت ههلات لمساجسههار ل لاتتاههجمار لمتههم
تش ماج اذه لمملع ظو خالع ظ جلمر ل تج ر او لمسؤلع لآلتم:
ظجاار لاتتجاجت لمظسهتع لار مالتتاهجماجت لمظ ج اهر يهم هع لمح هجل لمتتهج لمظتمهمم
ل،ط ه ل لمههذ تههما ه لتسهها ه ظح ظههر لمتتههج ة لممجمظاههر ه لالاههت تمتظههم اههذه لمم لسههر يههم
اجحجت ههج الههى ل اههجءلت لمظحشههل ة ظههو ت ههع لمههماللو لمههلطحم م اههجء  )ONSللول ة
لمظجمارب يضال او إ اجءلت لمظح ظجت لاتتاجمار لمملمار ماحملن لمحعم لمملمم .)i.m.f
دراسات سابقة
 -1اا تت م لسر ل،ةج  (2004لتهلم االتهر إاتج اهر هاو لمت اه لت يهم ظمهمع لمحظهل لمسهحل
ملسمجوب لظممع لاستاظج ب لت ا لمخمظجت لمظجماهرب لت اه خهمظجت لاتاهجعب ل هاو
ظممع لمحظل لمسحل م ار لمي م لملل هم ظهو لمحهجتب لمظ لهم ل تظهجمم مماحهر ظختهج ة ظهو
لمملع لمحجظار ملظمة )(2009-1990ب مظج احت لمم لسجت الى لتهلم االتهر إاتج اهر هاو
لمت ا لت يم تل لاستاظج ل تظجمم لمسحل لظممع لاحيتجر لمظجمم ل او لمت ا لت يهم
لمحجتب لمظ لم ل تظجمم مملع ظتلس لمتمجلو لمخلاتم لاي ج متلر لتتاجمار لل مة .يهم
ههاو مجحههت لممالتههر سههل ار ههاو ظمههمع لاحيتههجر لمظههجمم للمحههجتب لمظ لههم يههم ملع لمخلههاب
لمم ار جستاحجء لم او لم اجممب 0212ب )36
 -0ممت لمممام ظو لمتعج ا  )Arestic 2003 & Clickmanالى احت ملظج ولم تلتهت لاتتاهجم
ح ل لاحيتجر لمخج تم ولم ظممع حظهلهب لاا تهت لمتتهج احهت تهم مهجو مهملع تحهل شه ن
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آساج امة آاج إاتج ار احم ت ا تتج ت ج لمخج تار الى لمممام ظو لمظؤش لت لاتتاهجمار
لمملار ظاع :ظممع حظل لمحجتب لمظ لمب لظمهمع حظهل لماهجم لت لمتهم تت مهو يهم لماهجم لت
لماههحجاارب لمههذمن ظتلسههط ظمههمع حظههل لمعاظههر لمظضههجير لماههحجاار )(Tsai, 2008, 137ب
ل ج،خص لماحجاجت لمت لالار.
 -6مظج احت م لسر  )William H. Greene, 2006إو ت ا لمتتج ة لمملماهر للاحتظهجء إمهى
ظؤسسههجت « اتههلو للمو» ت هؤم إمههى ميههن لمحظههل لاتتاههجم لتسه ل يههم ههع ظشههمالت
لم لهههملو لمحجظاهههر ظهههو خهههالع ظواهههم ظهههو لسهههتعطج لاسهههتاظج ل،تح هههم لمظ جشههه للحتاهههج
لمش مجت لممجمظار ل ظج تؤظحت ظو حعع ملتمحلملتاهج للمخ ه لت لمملظاهر .لاسه ج اهذل لملضهن
ماا ةب الى ل،خص ظح ج تلن لمظ ت طر عللام لا مجل لتيجتهجت لمظح ظهر لممجمظاهر ملتتهج ة.
ي ههذه لمظح ظههر ماههت يههم ل،سههجس مل لههملو لم حاههر لتههم تت ح ههل لسههتعطج لم لههملو لميعا ه ة
للمحجظارب ممضل مت مع لم علن للمللت هجت مهم لتيهجن ظه لم ) .(pirotte, 2004, 98ل مهم
ظ ه ل اش ه سههحللت الههى ما ههج لسههتطجات لم لههملو لمحجظاههرب لخالاههج ل ي اعاههر ظح ههج
لاسههتيجمة ظههو لمح ههجل لمتتههج لمظتمههمم ل،ط ه ل ب يظههو ظولاههج ت ا ه لمتتههج ة لمخج تاههر
لمعضجء الى ظستلى لمتيجلت يم ظستلى لمتحظار اح ج ل او لم لملو لماحجاار.
 -4اظههج ياظههج اخههص تههماال لمعطههجق لمظههجمم يعههم ا ه ت م لسههر  )K .Patterson, 2003او
لمملع لمتم ت ى عطجق ظجمم لظا يم ظت ه لظتطهل يهم لم جمه اهم لمتهم لسهتيجمت
ظو لاستاظج لت ل ععهت املء لتتاهجماج ايضهع .مظهج احهت اهذه لمتتهج الهى او حتهجر
ل اههال جت لم املاههر لمملاههر لتههم ة لاتتاههجم الههى ظعجلظههر لماههمظجت لمخج تاههر لميتجتاههر
ته ت ط م تههر سهالظر لمعطههجق لمظههجمم للمظاه يم ح ه ل ،اظاتههت يههم يههن ميههجءة لاتتاههجم
لت عاههن لاس هتع ل لمملههم لمظحشههلم )(Sims, 2007, 178ب لظههو لمظحت ه او تمههلو ظس ه مر
ت اه لااملههر ل،ح ظههر لمظجماههر ظ ههل حعجشههجت تجمظههر يههم ا لتههر ظح ظههر لمتتههج ة لممجمظاههر
لاحملن لمحعم للم حن لمهملمااوب ح ه ل م سجسهار اهذل لمعطهجق للمت هماجت لمتهم تللت هت مهم
ح جار اوظر . 0222
منهج البحث
اسهههتحم لمت لاهههع يهههم اهههذل لمتجحههه الهههى سلسهههلر ظهههو لم اجحهههجت لمسهههحلار مالتتاهههجماجت
لمظ ج اههرب لسههل اههتل لااتظههجم الههى لسههتخملل ل،سههجما لممظاههر لمعاجسههارب ل حخههص جمههذم
حظهههجذل لمسالسهههع لموظحاهههر ذلت لاح هههمل لمهههذلتم  )SVARاخت هههج ااههه مهههع ظهههو :ظمهههمع
لاست الن لمسحل ب اجيم لمتتج ة لمخج تارب ظمهمع لاحيتهجر لمظهجمم الهى ظمهمع حظهل لمحهجتب
لمظ لم ل تظجمم.
او لاتتاهجمااو هلع
مذمن تمتس اذه لمم لسر ااظار جمح إمى لاختال لمح
اا لاحيتجر لمتتج الى لمحظلب لتتتلى ااظات ج ظو لاختال يم لمحتجتب لمتهم تلاهع إما هج
لم ج الو لع االتهر لمحظهل جاحيتهجر جمحسه ر مه مر ملع لمظ ه لمم هم ظاهع تهلحسب يهم
لملتت لمذ تت ن يات لمتولت لما اج ظسج ل اتتت ح هل ت اه لمتتهج ة ل يهن لمعاهلم لمتتج اهرب
ظههو خههالع ل ت ههجط ظسههج اج عللاههم لظ ههجما ظح ظههر لمتتههج ة لممجمظاههر .مههذمن تههل حههجء احظههلذل
لمم م لحطالن ظو لمت لاع لملايم لمح ه متطهل
تاجسم م مر لتتاجماجت ملع لمظ
لمساجسهههر لاتتاهههجمار لمملاهههر ا ههه ظ ل هههع وظحاهههر ظماحهههرب لتهههم لسهههتخمظت لمم لسهههر ط اعهههر
لمظ مجت لما ى يم تعما ظملظجت ل،حظلذل.
تقررديم األنمرروذت ت تمههو حظذتههر شههمجق لاح ههمل لمههذلتم  )VARجمط اعههر لمتههم ذم ه ت ظههو
لم هج ااو  )1989 Lu & Doweyمظهج تظهت لاسهتمجحر تاهحا تهال لمته اا لت
طه
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لمظ جش ه ة س ه ) )Mishra & Link, 1973ب اههي اههتل لسههتم لر ل،حظههلذل الههى
لمح ل لآلتم :
Y= ΒX1 +β1X2 +β2X3 + β3X4 +U4i

 : Yلمحظل لمسحل ملحجتب لمملخلم لمخجل
 :X1تظاع لاست الن لمسحل لمح جتم.
 : X2تظاع اجيم لمتتج ة لمخج تار
 : X3تظاع ظممع لاحيتجر لمظجمم.
 : X4اظاع لاستاظج ل تظجمم.
تشهها لمح اههر لاتتاههجمار ل جااتظههجم الههى م لسههر ل ) )Lu & Dowey, 1989مظههج
اشهها إمههى ذمههن سههج عج الههى او لممالتههر ههاو لمحههجتب لمظ لههم ل تظههجمم مههملع لمماحههر  Yلظمههمع
لاحيتجر لمظجمم  x1ام االتر ط مارب إذ ملظهج ت اه اهذل لمظت اه ظهن ا هجت لممللظهع ل،خه ى
ت ا تل لمحجتب ل تظجمم شمع ظعج ع .مذل لم هجع جمحسه ر مالسهتاظج ل تظهجمم  X2لمهذ مهت
االتر ط مار ظن لمحجتب ل تظجمم لاجيم لمتتج ة لمخج تار  X3ب ل تل لاسهت الن لمح هجتم
 X4ظن ا جت لممللظع ل،خ ى لم اجممب 0212ب .)34
اظمههو او اعههم ل،حظههلذل ط اعههر لمظ مههجت لما ه ى لممجماههر للسههتع ل لمسلسههلر Y
اؤم إمى لمتعج للمتلواهن لمط امهم لمتعهج م ملظعهم لت لاهذل ظهج اسهظح هتت لء لخت هج لت
الههى ظمههجمل ل،حظههلذلب للضههن ظتههجات اعههر ملتح ههؤلت .لاظلظههج يههتو لمظت اه لت لاتتاههجمار
ماسهت ظسههتع ة لممح هج ظتمجظلههر ظهو لمم تههر ل،لمهىب يههم لمظهمى لمعاهها تهم تمههلو لمسلسههلتجو
لموظحاتجو  Xiل Yiةا ظستع تاو ممح ظج تتمجظالو يم لمظمى لمطلاهعب ا تلتهم االتهر اج تهر
يم لمظمى لمطلاع اح ظجب اذه لممالتر تسظى االتر لمتمجظع لمظتهولظو لملتم اه اهو لممالتهجت
او ظختل اذه لمظت ا لت ةا لمظسهتع ة ا هم الا ظهو إولمهر ظشهمع اهمل لاسهتع ل ب لذمهن
جستمظجع حظجذل تا اح ل،خطهجء  )MCEب لظهو شه لط لمتمجظهع لمظتهولظو ت عهن ظهج اه تم
): (Labrousse, 2008, 43
 او تملو لمسلسلر لموظحار مل م لممشللتم لمحجتتر او ي لتجت ظو م تر لمتمجظع حيس ج. او تملو م تر لمتمجظع لمحجتتر او ت ما ر لمخطار ملسلسلتاو اتع ظو تاظر لم ت ر لمم ى.ظ ل ع لخت ج لمتمجظع لمظتولظو :إو لخت ج لمتمجظع لمظتولظو ات عن ظو خهالع لمظه ل الهى
تظلهههر ظهههو لاخت هههج لت لمظتسلسهههلر ب لاهههذه لاخت هههج لت اهههم الهههى لمت تاههه مظهههج اههه تم
):(Williams, 2006
 اختبررار  ADF(Dickey- Fuller Augmenteللم جاههر ظههو اههذل لاخت ههج اههل لممش ه اههولستع ل ار لمسالسع لموظحار  ADFتجء الى إا لمعال لمهذ ظاهو لخت هج (DF) Dickey-
Fuller

 إو اذل ل،خا لمذ ليت ر او ل،خطجء ةا ظ ت طهر ياظهج اح هجب يهم هاو إو لمللتهن هاواو ل،خطههجء ظ ت طههر ياظههج اح ههجب لمههذل يههتو لخت ههج  )ADFاخههذ يههم لم س ه جو ااحههجء إاههملم
لمحظجذل لمعجامار لتمللع لاخت ج لت ي ضار ل ت جط ل،خطجء ياظج اح ج .لمعم ت ت لممهجمة
الى إت لء لخت ج  )ADFجااتظجم الهى لخت هج  Fuller -Dickeyللمهذ اسهتخمل مهر
ااغ لاح مل .
أوال ح ه ة الههى لاتتاههجم لمتولت ه  :اش ه م لاتتاههجم لمتولت ه لماههلل حلاههج ظههو لاسههتع ل
لاتتاجم ظ ععج مر ظو لمحتجتب ل اتج ار لآلتار ):(Bouzid, 2009, 18
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 لحخيجر ظممع خمظر لمماو إمى ظممع  1.91%سحر  0221ب للحخيجر ظممع لمتضخل إمى 2964%سحر 0221
 لحخيجر ظخولو لمظمالحار إمى  0.96ظلاج ملا سحر 0221 ل تيجق تل لا تاجطم ظهو لممظلهر لماهم ر ظهو  10ظلاهج ملا ظعج هع  493ظلاهج ملالمهماحج ظعج هع لمهملا
سحر  0221لال ظج امجمع  1.ش ل لستا لمب للستع ل سم ا
للمال ل.
 ت عان ظممات حظل لتتاجمار ظحذ سحر  1...ظج او .%4-%6اذه لمح ة ال لملا ا مل اجظجب مظج إو اذه لمظؤشه لت للو مجحهت مل هج إاتج اهر إا
او عجءاج للستظ ل اج اتلت الى لضمار لمسلن لممجمظار .مذمن ا م ظهو ت لاهع ظلضهلام
ظمظن اشخص جمهر لاتتاهجم لمتولته لظ حهم الهى اسهجس ا تهجل لإ اهجتاجت تظمححهج ظهو
ظم يهههر اةلههه لمظهههؤا لت لمتهههم تهههؤا ياهههت لاالتجت هههج ا مضههه ج لمههه مر ظ احهههر ملساجسهههجت
لاتتاههجمار لمتههم لت مت ههج لمتولتهه ظحههذ لاسههتعالع لإمههى الظحههج اههذل .مههذمن سههل حسههتخمل
إ اجتاجت تظمححج ظو لستح جط لمماا ظو لمماات لمتم ته ت ط هجمظت ا لت لاتتاهجمار لمملاهر
مض ج لم مر مظج ا اح ج لمتملع تل .)1
اههامل إاتج اهجب إذ تههم ه 3ب .ظلاههج ملا ب ا اههام
معههم سههتع لمظاههولو لمتتههج
إاتههج م اههجل ظسههتظ ملسههحر لمخجظسههرب ظحههذ سههحر  0222اظههج لمههمالو لمخج تاههر يعههم لحتعلههت
ظو 0.9020ظلاج ملا سحر  0220إمى  0091.1ظلاج ملا اجل  0223ظللالر هذمن
لتتجا ج ح ل لاحخيجرب اظج جمحس ر ملتضخل يحال يم لمتملع تل  )1امحجه احهت تهم ل تيهن
إمى حس ر  69.3%سحر 0223ب لاذل لتن ملضخ لم جتع ملحيعجت لممظلظارب اساظج ظو اتهع
لمتحظار لمذل لمواجملت يم ل،تل لمتم تظت سحر .0224
لمتملع 1
مر ظؤش لت املء لاتتاجم لمتولت

ملظمة 0221-022.

Sources :Statistical Appendix 2000-2009 IMF Staff Country Report

 -1ل،حظلذل لمعاجسم لممجل ملحظل لاتتاجم يهم لمتولته  :تسهتمام م لسهر لمحظهل لاتتاهجم
يم لمتولت اه اهمم ظهو لمظت اه لت لمظسهتعلر لمظيسه ة مهتب لذمهن لسهتحجمل إمهى لمح اهر
لاتتاجمارب يم اذل لمش و تل لختاج تظلر ظو لمظت ا لت لاتتاهجمار لذمهن هم م لسهر
االتت ج جمحظل لاتتاجم لمظم احت جم ظو  Yلمحظل لمسحل ملحجتب لمهملخلم لمخهجل يهم
لمتولت ( .لمت عان ذمن تل ت لاع اذه لمظت ا لت ظو اهي ظ م جت هج لمتلا اهر للتتجاجت هج
لمظستع لارب ل ة ر يم ت مام لممالتهر لمسه ار هاو لمظت اه لمتهج ن  Yللمظت اه لت لمظسهتعلر
شهمع اهجلب ل هجيت لر لتهلم االتهر خطاهر هاو لمظت اه لت لمظسهتعلر لمظختهج ة للمظت اه

مراد []311

لمتج ن ) (Yاظمو ااجةر ل،حظلذل لممجل لمسج ن ململمر لمظعهم ة محظهل لمحهجتب لمهملخلم لمخهجل
يم لمتولت الى لمح ل لآلتم :
Y= ΒX1 +β1X2 +β2X3 + β3X4 +U4i
يهم ل،خاه ل مهم لااتظهجم الهى ل،سهلل لمتعلاهم لمسهج ن ذمه هب ل جسهتخملل ط اعهر
لمظ مهجت لماه ى لممجماهر لظهن لاتظهجم اسهلل تشهخاص ل،حظهلذل تهل لمتلاهع إمهى تعهما
احظههلذل ماحههجظامم لمحتيههمب لمماظههرب 022.ب  )021ايس ه لمحظههل لمسههحل ملحههجتب لمظ لههم
ل تظجمم يم لمتولت  yللسطر ا مر ظت ا لتب تتظاع يم ظممع لاست الن لمسحل لمح هجتم
x1ب لاجيم لمتتج ة لمخج تار  x2ب يضال او ظممع لاحيتهجر لمظهجمم  x3ب ل تهل لاسهتاظج
ل تظجممx4 .
لمتملع 0
ل،حظلذل لمتعما مملمر لمتولت
= 0.36 + 0.33 x2i + 0.18 x3i +0.86 x4i
)(4.21
)(6,39
)(1,97

لاخت ج لت
معامل التحديد

اختبار

لخت ج
-----

2

R = 0.96

F0.05,3,5 = 541.41

D.W = 2.34
n= 9

المصدر ظو إاملم لم ج ي جااتظجم الى

t

لمظعم لت
اج ت

β2 / Sβ2 0.33/1.97 = 0.167

x2

β3 / Sβ3 0.18/6.39 = 0.028

x3

β4 / Sβ4 0.86 / 4.21 = 0.204

x4

حجظب .spss

لمظت اه لت
إو اذل ل،حظلذل لمماحجظامم لمح جتم اتظاو جمخطارب لال ظيس ظهو طه
لآلت ار :ظممع لاست الن لمسحل لمح هجتمب اهجيم لمتتهج ة لمخج تاهرب ظمهمع لاحيتهجر لمظهجممب
ل تل لاستاظج ل تظجمم .مذل اتظاو الل لماا ر لمملمارب لامال اذل لايت لر ل شهج ة
لمظلت ر ملظت ا لت لمظستعلر للمتهم تتلليهن ظهن لمح اهر لاتتاهجمار .إو اهمل ظمحلاهر لخت هج
لا ت جط لمذلتم  )DWيم اهذه لم جمهر ظشهتمر ظهو اهي لمت ماهم الهى اه ر لممالتهر لمملماهر
لمظختج ة ظن لمتذما احت ةا اجمح يم اذه لم جمر تاجس لتلم ظشهملر لا ت هجط لمهذلتمب لإو
لخت ج ) (TEST، LM-امم امل لتلم اذه لمظشملر.
 ات او مذمن ظو حتجتب لمتعما او حسه ر  % 9.6ظهو ظت اه لمظت اه لمتهج ن ظيسه ة ظهو طهلمظت ا لت لمظستعلر ل %4يعط ت تن إمى لم للتم ا إمهى اللظهع اشهللتار اخه ى .لالهى
لم ه ةل ظههو ااظاههر لتههلة ت ه اا لاسههتاظج لت ل تظجماههرب إا اح ههج تههجءت شههمع ظت ه خ تههمل
لالى لم ةل ظو اح ج ظعم ة تسن سحللتب إا اح ج تممس ضم لم اتر لاتتاهجمار لمظ لاهر
يم لستامج لستعطج لاستاظج لت ل،تح ار.
 إو لمت سو لمذ ش متت ظستلاجت لاستاظج لمظ لم ال ل،تح م خالع لمسحللت ل،خا ةب مهلههجمتولت لمههذ ا عههى ظعاههمل تظلههر ظههو لممللتههن
امههو حتههجل لمت سههو يههم لمظحههج لاسههتاظج
لمظتظالههر اسجسههج يههم :لم حاههر لمت تاههرب لمعههللحاوب لمت ههجو لمظاه يم لةا اههج .مظههج إو ل ت ههجط
ظممات حظل لمحجتب لمظ لم ل تظجمم هجم ت لع لتذ هذ جت اسهمج ه ظهو شه ح ج او ت سهل اتهر
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لسههههتاظج ار ةاهههه ظؤلتاههههر اسههههتظ ل ار تههههمين لاسههههتاظج لت تههههل لب 0221ب .)141
ل،ة لر لمتح ؤ اظمو إت جق مر لمظحجاب لم ساطر للمتم ت عهى املة ظ ظهر يهم اهم ظتخهذ
لمع ل  .لتم تلتمحج مم إت لء اظلار لمتح هؤ الهى اهذل ل،حظهلذل لمهماحجظامم او ااهع ظمهمع
لمحظل لاتتاجم سحر 0210إمى للمم .% .94
معم مجحت إا لملت ظشج ان لمحيط للم جو لمس لم تاس ل لء تهم ة لمملمهر الهى ت عاهن
ظممات حظل لتتاجم تاهمة .لتهم لحممسهت الهى ا تهجل لمحهجتب لمظ لهم ل تظهجممب إذ حظهج اهذل
لمحجتب حس ر لسظار ل هت  % .91يهم اهجل  0222ما لهغ 1142911ظلاهلو ملا ب ظعج حهر
ظن 4329.ب 1ظلاج ماحهج تولته يهم اهجل 0223حج اهر لمحهجتب لمظ لهم لم عاعهمب ل ل هت
حسهههههه ر لمحظههههههل لم عاعههههههم ملحههههههجتب لمظ لههههههم ل تظههههههجمم %493يههههههم اههههههجل 022.ب إذ لههههههغ
3.69111ظلالو ملا ب ظعج حهر ظهن  33960.ظلاهلو ملا يهم لممهجل لمسهج ن ا ملم ظاهمب
0224ب  .)12للمتههما جمههذم او ظههو لمظتلتههن او ا لههغ لمحههجتب لمظ لههم ل تظههجمم لاسههظم
14069..ظلالو ملا يم لممجل  0211ظسهتال هذمن حظهلل حسه ر  % 0196ظعج حهر جممهجل
لمذ س عتب لاظج لمحجتب لمظ لم ل تظجمم يظو لمظتلتن او احظهل حسه ر  % 49.يهم لممهجل ذلتهت
ما لغ  3.4962ظلالو ملا .
معههم مههجو املء تطههجق لم اههم لم لحجت اههل لم ليههم لم ه تاس م ههذه لمحتههجتبب اههي اس ه ل
للمم  % 44ظو لمحجتب لمظ لم  % .1ظو إتظجمم لماجم لت يم اجل 0222ب لتم سهتع
اذل لمعطجق حظلل حس ر  % 49.يم اجل 0222ب إذ لهغ  .23901ظلاهلو ملا ظعج حهر ظهن
11090ب 6ظلاج ماحج تولت يم لممجل .0223
لامت ل ا ه لملت لمم ا ه ة لمتههم ععت ههج ظشههج ان لم اههم لم لحجت يههم لمتولت ه خههالع
لمسحللت لمعلالر لمظجضار مل ل تاسج يم تظماو لم ملظر ظهو تخيهار لمهماو لمخهج تم شهمع
م ا مااع إمى  692ظلاج ملا اظا مم يم لممهجل 0223ب ظعج حهر ظهن  1.9.ظلاهج ملا
يم لممجل 022.ب ا تخيار حس ر  .29.%لمجو م ذل ل حتجو اا إاتج م الى لممماهم ظهو
التت لمحشجط لاتتاجم ملتولت ب لظح ج تخيار لمماو ل تظجمم مل ملظر للمذ اعهم عاظهر
 0490ظلاههج ملا اظا مههم يههم ح جاههر 0222ب ظعج حههر ظههن  649.ظلاههج ملا يههم لممههجل
0222ب ا جحخيجر ظممع سحل ظ م لغ  % 19.خالع ظمة لمسحللت ل ،ن (Kada,
) .2005ليم اذه ل،احجء امى تخيار لمماو لمخج تم إمهى تخيهار لممتهو يهم سهج اس
لمظجع حس ر  % .391يم لممجل .0222
ظهههجولع لاتتاهههجم لمتولتههه اظتلهههن ي اهههج مااههه ة مهههل اهههتل لسهههت الم ج مهههمب لتطهههجق
لم اههم لم لحجت اسههت لذ الههى ظم ههل لمظشههج ان لمتههم تتهه يههم لمملمههر .لاهه ى خ هه لء
احملن لمحعم لمملمم او الى لم ملظر لمسمم متحلان ظاجم لماه لة ظهو خهالع لامتيهجت إمهى
تطجاههجت اخ ه ى تتظتههن تظمجحاههجت للاههمة تخيههار ظمههمع لم طجمههر يههم لمملمههر .لتشههظع اههذه
لمعطجاجت لمخمظجت لمظا يار للاتاهجات للممعهج للم حهجء لةا اهج .يضهال اهو ذمهن امتعهم
خ ه لء لماههحملن او لاتتاههجم لمتولته مههل اتضه مااه ل ج،وظههر لمظجماههر لممجمظاههرب ح ه ل
ممههلو لمعطههجق لمظا ه يم لمتولت ه مههاس لااههن لا ت ههجط ج،سههللن لمملماههرب لظههن ذمههن يعههم
لتته ر اههحملن لمحعههم لمههملمم او تمههلو ساجسههجت لاتتاههجم لمملههم ظ حههر جمعههم لممههجيم اههي
تستطان لمتمجا ظن ا لحخيجر م ا يم اسمج لمحيط.
 -0لمتملاههن الههى حتههجتب لمم لسههر لمعاجسههار  :ههجمح إمههى لمحتههجتب لمظت اههع الا ههج ظههو لخت ههج
لممالتجت او لمظت ا لت يم لمظهمى لمطلاهع هاو لمحظهل لمسهحل ملحهجتب لمهملخلم لمخهجل يهم
االتتت ظن لاست الن لمسحل لمح جتمب اجيم لمتتج ة لمخج تارب ظممع لاحيتهجر لمظهجممب

مراد []315

لاسههتاظج ل تظههجمم للمتههم مجحههت ش ه ت ظمملظههر ا ةاههج ا االتههر اح ههج ل ههاو لمحظههل
لمسحل ملحجتب لمملخلمب ظو احج اا ح ظهو لمضه ل شه ر اهذه لمحتهجتب لمتهم ته تم يهم
توء ظح هج ظحجتضهر ملح اهر لاتتاهجمار للمتهم تيته ر او تخيهار تاظهر لممظلهر تشهتن
لمظستاظ او ل،تجح الى لاستاظج ملخهع لمه المب لاظمهو تيسها حتهجتب لاخت هج جمحعهجط
لآلتار شظجوب 0211ب:)-
 إو تاجس ظسجاظر ظتظع لممحجا لمسج عر :لاسهتاظج ل تظهجممب اهجيم لمتتهج ة لمخج تاهر ..الضح او حظل لمحجتب لمظ لم لمسحل يم لمتولت مجو يم لمظتلسط ضهمايجب إو مهل حعهع
إحت مجو ظا طج ملتحظارب إذ اس ل يم حظل لمحجتب ظعمل  2936%لتم مجو يم لمسج ن ا ت هع
اعم لمتسماحجت اس ل شمع إاتهج م يهم حظهلهب ل ظهج ا تهن تهمال ه إمهى ل،وظهر لمساجسهار
لمتم اجشت ج لمتولت يم يته ة لمتسهماحجت لاسهاظج او لاتتاهجم لمتولته امتظهم جمم تهر
ل،لمههى الههى لاسههتاظج ل،تح ههم يههم تطههجق لمظ لتههجتب لتههم تلت ه اههذل ل،خا ه حتاتههر
لمتمال ل،ظحم لمخطا يم لمتولت يم تلن لمظ لرب ل مهم لحيه لل ل،وظهر هما حظهل لمحهجتب
ل تظجمم يم لمت سو.
 إو تميعجت لاستاظج ل،تح م ملخع لمتولت ت عى اجظشار ا تتممى  1%ظهو لمحهجتب لمهملخلمإضههجير إمههى مههلو لمتههوء ل،م ه ظههو اههذه لمتههميعجت اسههت م تطههجق لمظ لتههجتب لتطههجق
لمخههمظجتب ل جمتههجمم يههتو لماههجم لت لمتولت اههر عاههت ت ظههع اهها ر تاههما ظحتههلل ل اههم
سههم ه ات ههمم يههم ل،سههللن لممجمظاههرب إذو تههميعجت لاسههتاظج ل،تح ههم لمظ جش ه ملتولت ه مههل
تحههلق ظههو اههجم لت لم ه الم لمههل تههوم ظههو طل ه لمههملع ل،خ ه ى الههى لمظحتلتههجت لمظ لاههر.
لمعاههجس ااظاههر ل،حظههلذل لمتح ههؤ ب تظحههج تسههعجط لمظت اه لمتههج ن لمظتظاههع يههم لمحههجتب لمظ لههم
ل تظههجمم لاههيت ظت اه ل ظيسه ل مههمم ظههو لمظت اه لت لمظسههتعلر اجحاههج جات ج اههج ظت اه لت
ظيس ة لآحار لمت اا ب إذ ا حج ظج ا تم:

لم سل لم اجحم 1
ظممع حظل لمحجتب لمظ لم لم عاعم يم ملمر لمتولت ظعج ع ظممع حظل لمحجتب لمظ لم
لم عاعم لممجمظم
المصدر

اجحجت احملن لمحعم لمملمم
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لالى خليار ل،وظر لمظجمار لممجمظارب اتلتن احملن لمحعم لمملمم او تهحتح لمتولته يهم
ت عاههن ظمههمع حظههل االههى ملحههجتب لمظ لههم ل تظههجمم ظعج حههر جمظتلسههط لممههجمظم الههى ل،اههللل
لماالار ظو لممجل  022.إمهى لممهجل 0210ب لتهم تلتمهت ظتظلاهر لم حهن لمهملمم يهم تع ا اهج
ل،خا ه " تلتمههجت لاتتاههجم لممههجمظم ملمههجل "0210لمظاههم يههم ماسههظ 0221ب او اسههتع
لمحجتب لمظ لم لم عاعم ظممع حظهل ا لهغ  3.8%ل  5.4%ممهجظم 0210ل0216الهى لمتهللمم*ب
جمظعج حر ظن ظتلسط ظممع لمحظهل مالتتاهجم لممهجمظمب للمظتلتهن او ا لهغ 0.9%ل  3.0%خهالع
اذاو لممجظاو .ل جمتجمم يتو اذل ل،ملء اتاح ي ص لستاظج تلا ار يم لاتتاجم لمتولت .
ثانيا -المالمح األساسية لالقتصاد الليبي
امتظم لاتتاهجم لملا هم الهى لمخهج ل يهم تهليا ل تاجتجتهتب لاهمل ظ لحهر لماهجم لت
لل ت جط ج ت ا لت سلن لمحيط لممجمظارب لظو لمظظمو لا لاتتاجم لملا م ظج ا تم:
 -1لاسهههتاظج لت ل،تح اهههر مالتتاهههجم :اتسهههل لاتتاهههجم لملا هههم ضهههم لمطجتهههر لاسهههتامج ار
مالستاظج لتب إذ اشج ت خطط لمتحظار إمهى اهذه لمظشهملرب ي جم اهر لاسهتاظج لت لمعجتظهر تعهن
يم ظتجع لمحيطب مظج إو لمعم ة لمتحجيسهار ملظحتتهجت لملطحاهر يهم ل،سهللن ل،تح اهر ظ هملمة
تمل جم ةل ظو لتيجتاجت لمش لمر ظن لمملع لمم ار للمظتلسطارب يجمطل لملا م لمظعهمل إمهى
اضلار ظح ظر لمتتج ة لممجمظار اضن اممل ظو لمظ مملت لمتم ات او تؤخذ يم لاات هج
احم اهحن لتحياهذ لمساجسهجت لمتحظلاهر (Gourlaouen, 2006, 132)15ب لظتظلاهر لاتيجتهجت
لمتم تط ج لمظح ظر يهم لمعطجاهجت لمظختليهر تهؤم إمهى خلهن ه ل تهم ا تتحجسه ظهن
ط امهر لاتتاههجم لملا ههمب مظههج او لمتلتههت ح ههل لتتاههجم لمسههلن لت اه لمتتههج ة اههؤم إمههى
لمت اا الى تطجاجت لماحجار للمخمظجت للمتتج ة لمخج تار.
 -0تطجق لمخمظجت :امم تطجق لمخمظجت يم ما اج ام تطجق إذل ظج لست ممحج لمحيطب ي هل اشهمع
ام ه حس ه ر ظههو لمحههجتب لمظ لههم ةا ه لمحيطههمب لاسههتلا حا ه لمعههلى لممجظلههر يههم سههلن
لممظعب لظو احج ت و ااظار اذل لمعطجق احهم لمتخطهاط ملتحظاهرب لا هاظو لمعطهجق لممهجل يهم
ما اج الى لمخمظجت تظان احللا جب لت موت اةله لاسهتاظج لت يهم ظتهجع تتهج ة لمتظلهر
للمتتوتر للمظطجال للميحجمنب ل حسه ر اتهع ملخهمظجت ل،خه ىب لتمهم اهحجار لمخهمظجت يهم
ما اج احجار حجشترب لاساظج إذل ظج اخذحج يم ااو لاات ج تلتت لمملمر إمى لتتاجم لمسهلن
لخاخار لمعطجق لممجلب ل جمتجمم يهتو ت اه لمتتهج ة يهم ظتهجع لمخهمظجت تهم اهؤم إمهى
تولام لمظحجيسر لمخج تار ملخمظجت لمظ لارب يم ع امل تهللي ل ظمجحاهجت للمخ ه ة لممجياهر
ملعطهجق لمخهجص )(Romer, 2009, 12ب لظهن ذمهن تسهتطان لمملمهر لضهن مهر لمتشه امجت
للملههللتح لمتههم تميههع ظجاههر لاسههتاظج لت لمظ لاههرب ظههج ا اتمههج ر ظههن لتيجتاههر لمخههمظجت.
لتشا مر لمم لسجت إمى او ت ا لمتتج ة يم ظتجع لمخمظجت سهل اهؤم إمهى تهذ
لاستاظج لت لمخج تار لتمين ؤلس ل،ظللعب للحتمج لاتتاجم لملطحم لواجمة تل اه
لممظجمههر يههم ههع تههلي مههر لمظاههولت لمتحجيسههار يههم تطجاههجت لمسههاج ر للمتتههج ة للمحعههع
لمتل ب مظهج اتلتهن او اسه ل لاحتمهج يهم تطهجق لمخهمظجت يهم تحظاهر لمعطجاهجت ل،خه ى
ظاع لمو لار للماحجار.
 -6تطجق لمتتج ة لمخج تاهر :إو لمح ه م امهع لماهجم لت اممهس محهج عاعهر ااظحهر اهجم لت
لمههحيط لمخههجل الههى ظتظههع لماههجم لت لملا اههرب لذمههن حس ه ر  %.49.ممههجل 0222ب ل حس ه ر
* لمماللو لملطحم م

اجء )O.N.Sبإ اجتاجت .0212
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 %.396ممهههههجل 0221ب اهههههذل اهههههمل لماهههههجم لت ظهههههو لمظشهههههتعجت لمحيطاهههههر للمظحتتهههههجت
لم ت لماظاجتارب اظج لماجم لت ظو لمظحتتهجت لم ذلتاهر للمظهللم لمخهجل للمسهلن لمظاهحمرب يلهل
اتتههجلو  % 29.ممههجل 0222ب ل %29.ممههجل  0221ظههو إتظههجمم لماههجم لت لملا اههر .مظههج
ههللمم 392
تشهها ل اههجتاجت إمههى او ما اههج ععههت يجتضههج يههم ظاههولو لمظههميلاجت اعههم
ظلاج ماحهج ما هم يهم اهجل 0222ب ل 0290ظلاهج ماحهج ما هم ممهجل 0221ب ل 069.ظلاهج
ماحج ما م ممجل *022.ب لاملم اهذل لميهجتر جمم تهر ل،لمهى إمهى واهجمة اسهمج اهجم لت
لمحيط لمخجلب يم لملتت ذلتت لمذ اممس يات لمظاولو لمتتج ةاه لمحيطهم اتهول ب إذ تمهم
ما اج ظستل مل اجياج ملخمظجت للمسلن لمظاحمر للمظحتتجت لم ذلتار.
إو ط امههر لاتتاههجم لملا ههم للمظشههجمع لمتههم امههجحمب ا اتلتههن او ات اه اامههع تتج ت ههج
لمخج تاههر مااهه ل لاسههاظج احههم لحضههظجل ما اههج مظح ظههر لمتتههج ة لممجمظاههر سههللء الههى اههمام
تل ظسجاظر تطجام لماهحجار للمو لاهر يهم لمحهجتب
لماجم لت ال لملل ملتب مظج إو ا
لمظ لم ل تظجمم تمع ظو لآلاج لمسل ار لمظستع لار لمظتلتمر م ا ة إذل ظهج تاسهت إمهى إتظهجمم
لمحجتب لمظ لمب لا عى اظجل ما اج ي ار عاعار متحظار تطهجق لمخهمظجت ظاهع لمخهمظجت لمسهاج ار
للمتتج ة للمحعع لمتل ب لذمن ح ل ملظلتن لمت ليم للمظحهج للمظولاهج لمط اماهر لمتهم تتظتهن
هج لمملمهرب مظهج إو ت اه لمتتهج ة يهم ظتهجع لمخهمظجت اظمهو او اظاهع هجيول مالسهتاظج لت
لمظ لار لل،تح ار ملتلتت ح ل لمعطهجق لتحظاتهتب لاهل ل،ظه لمهذ تهم المهم طل هج إضهجياج الهى
ظحتتجت لمعطجاجت لمسهلمارب ظظهج اهلي هجيول مالسهتاظج يهم اهذه لمعطجاهجتب لظهو اهل واهجمة
تم ت ج الى تلمام لممخع ليه ص لمتل اه ب ل جمتهجمم تهم اهؤم تطهجق لمخهمظجت مل لمعطهجق
لمعجتم يم لمتحظار.
لمتملع 6
اال لمظؤش لت لاتتاجمار لمظتملعر جمتتج ة لمخج تار لملا ار لمل مة :ظلالو )$
السنوات

المدة األولى
(-7891
)7881
002962.
11293.6
12.9203
3639211
19...
149.1.2
64.9221
49421

لماجم لت
لملل ملت
لميجتر لمتتج
لمحجتب لمظ لم ل تظجمم
حس ر ت طار لماجم لت مللل ملت
حس ر لملل ملت ملحجتب لمظ لم
إتظجمم لمتتج ة لمخج تار
إتظجمم حس ر لمتتج ة لمخج تار ملحجتب لمظ لم
ما اج لمظ مو
المصدر تظمت ظو ظحشل لت ظا

المدة الثانية
(-7881
)7888
142ب19244
602ب69340
2..94.4
062.90.2
1ب1.9064
22ب19062
222ب1942.
.1ب4910.

المدة الثالثة( مدة
الدراسة)
()0228-0222
.90429042
122ب0293..
322ب619223
112ب19002
12940.
..ب19433
102ب29613
21ب49321

ظو ااملم ظختلير خالع يت لت لمم لسر .

تلضح ظؤش لت لمتملع  )6او لماجم لت لملا ار تم تطل ت تطهل ل ظل ل هج خهالع
ظمم لمم لسر لماالي ياظج امل لمظهمة لماجحاهر  )0222-022.لا تهن ذمهن إمهى ظهج تمه ر مهت
لاتتاههجم لملا ههم ظههو لم اههج للمههذ مههجو مههت ل،اه لمللضههح الههى تطههجق لمتتههج ة لمخج تاههر
لملا اههر اههير اجظههر لتطههجق لماههجم لت اههير خجاههرب لتههم احممههس تطههل للوماههج تطههجق
* ا م لمسالل اظ ظم لاتتب ت لاع لتتاجم ملتتج ة لمخج تار لملا ار خالع لميت ة .0223 – 1.22
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لماهجم لت للمهذ ا تهن اههل ة تاسهر محظهل اهجم لت لمههحيط للا تيهجق لمظل هل ،سههمج
لمحيطب الى تطل لحظل لمحجتب لمظ لم لملا مب اهي ل تيهن لمحهجتب لمظ لهم ل تظهجمم ظهو ح هل
 3639211ظلالو ملا مظتلسط لمظمة ل،لمى ظو لمم لسر إمهى ح هل 0462.90.2ظلاهلو
ملا يم لمظمة لماجحار ظج امجمع ح هل  %61961ظظهج مهجو الاهت يهم لمظهمة ل،لمهىب لتهم لهغ
ظتلسط إتظجمم لمحهجتب لمظ لهم خهالع ظهمة لمم لسهر ح هل  10029112ظلاهلو ملا (Sims,
) .2007, 97لالى لم ةل ظهو ت هجاو اهذل لميهجتر خهالع ظهمم لمم لسهر لمظختليهرب إا احهت ملتظهج
املو احجن يجتر يم لمظاولو لمتتج لتم لهغ ظتلسهط اهذل لميهجتر يهم لمظهمة ل،لمهى ح هل
 12.94.ظلالو ملا لحخير يم لمظمة لماجحاهر إمهى ح هل 129.21ظلاهلو ملا ظهج امهجمع
ح ل  %3094.ظظج مجو الات يم لمظمة ل،لمىب لاذل لاحخيهجر ا امحهم تهمال ل يهم تطهجق
لمتتههج ة لمخج تاههر لملا ههمب ههع الههى لمممههس ظههو ذمههن اههل اشهها إمههى تههلة اههذل لمعطههجقب اههي
اتضح احت الى لم ةل ظو لم اج لاتتاجم لمذ تم ر مت لاتتاهجم لملا هم اهير اجظهر
لتطجق لمتتج ة لمخج تار اير خجار إا احت عن يجتضج يم لمظاولو لمتتج ب لمهذ ت عهن
يههم لمظههمة لماجماههر لاههى لميت ه ة لمتههم يههن يا ههج لم اههج لاحيههتح لمسههلن لملا ههم الههى لممههجمل
لمخههج تمب إذ اسههتطجق تطههجق لمتتههج ة لمخج تاههر او ا عههن يجتض هج تههم ة  3129324ظلاههلو
ملا ظج امجمع ح ل  %6193ل %30902ظظج مجو الات يم لمظمتاو ل،لمى للماجحاهر الهى
لمت تا .
 -4ل،حظلذل لمعاجسم لممجل ملحظهل لاتتاهجم يهم ما اهج :مظهج تهل سهج عج تسهتمام م لسهر تطهل
لمحجتب لمظ لم يم ما اج ا امم ظو لمظت ا لت لمظستعلر لمظيس ة متب لذمن لسهتحجمل إمهى
لمح ار لاتتاجمار .يهم اهذل لمشه و تهل لختاهج تظلهر ظهو لمظت اه لت لاتتاهجمارب لذمهن
م م لسر االتت ج جمحظل لاتتاجم لمظم ه احهت يهم اهذه لم جمهر هجم ظو  .Yلالاهت
املو ل،حظلذل لممجل اتتجه لمحظل لاتتاجم يم ما اج مظج ا تم:

Y =β1 x1+ β2 x2 + β3 x3 + β4 x4+ ui
لمتملع 4
ل،حظلذل لمتعما ،حظلل ملمر ما اج
= 1.779 + 1.02 x2i + 0.001 x3i + 1.32 x4i
)(4.77) (3.46) (3.46

اختبار
-----

االختبارات
معامل التحديد R = 0.952
2

اختبار

541.41
2.98

= F0.05,3,5
= D.W

n=9

المصدر ظو إاملم لم ج ي جااتظجم الى

t

المقدرات
اج ت

β2 / Sβ2 1.02/4.47 = 0.228

x2

β3 / Sβ3 0.001/4.77 = 0.00020

x3

β4 / Sβ4 1.32 / 3.46 = 0.381

x4

حجظب .spss

إذل ات ات ت لءة لمتملع لمسج ن لع ل،ا ل اتج م معطجق لماجم لت ل جمتجمم ظهمى
ظسهجاظر اهجيم لمتتهج ة لمخج تاههر يهم لمحهجتب لمظ لهم ل تظههجممب لاهذل ظهج تلضه ت لمظمجممههر
لمتعما ارب اي إح ج ت او او مع واجمة تم اج لل م ماحج يم اجيم لمتتج ة لمخج تاهر تهؤمى
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إمى واجمة يم لمحجتب لمظ لهم ل تظهجمم ظعهمل  1920ماحهج ب لتهم ت مهمت ظمحلاهر تلهن لمحتهجتب
إ اههجتاج ظسههتل ظمحلا هر %.ب لتههم ل ههت تاظههر ظمجظههع لمت ماههم ح ههل % ..90ب لاههل ظههج
اشههها إمهههى او ح هههل  % ..90ظهههو لمت اههه لت لمتهههم ت هههمي يهههم لمحهههجتب لمظ لهههم ت تهههن إمهههى
لمظت ا لت لمظستعلرب لاو للمم  % 491ظهو تلهن لمت اه لت ت تهن ممللظهع اخه ى مهل تؤخهذ
مههاو لاات ههج ا اللظههع اشههللتار .لمعاههجس ااظاههر ل،حظههلذل لمتح ههؤ ب تظحههج تسههعجط ظت ا ه
لمحجتب لمظ لم ل تظجمم اجحاج لايت ظت ا ل ظيس ل لآحاج ملت اا ب اي ا حج ظج ا تم:

لم سل لم اجحم 0
ظممع حظل لمحجتب لمظ لم لم عاعم يم ملمر ما اج
المصدر

اجحجت احملن لمحعم لمملمم للمسلطجت لمظ لار )e .تعما لت لماحملن

 إو لمسلسههلر لموظحاههر مظت ا ه لمحههجتب لمظ لههم ل تظههجمم تسههلن ظسههج ل اشههللتاج ههلع لسههطسج م اج تب ل جمتجمم ملتح ؤ عاظت لمظستع لارب لسهتمظلحج ط اعهر لمتظ اهم ل،سهم ل ،هجم ب
مظج او لمسلسلر لموظحار مظت ا لاست الن لمح جتم ت ل يضهال اهو لمظ م هر لممشهللتارب
ظ م ر لتتجه اجل ل،سم لماحجتم ملتح ؤ لمظستع لم.
 تظلن ما اج ظاولت حس ار يم تطجق لمخمظجتب ظظج استلت ض ل ة تمواو لمتلتت ح ل اهذللمعطجقب جات ج ه ا تم يهم لمظ ت هر لماجحاهر ظهو ل،اظاهر مهم تطهجق لمهحيطب إذ اسه ل حسه ر
 %0290ظو لمحجتب لمظ لهم ل تظهجممب لاته ا ح هل  % .2ظهو إتظهجمم لمعهلى لممجظلهر
لميملار يم ما اج.
ثالثا -نظرة عامة على االقتصاد التونسي
 -1لاسههتاظج لت لمظ لاههر لل،تح اههر :ا ظههت تههلحس لتيجتههج ظههن اههمم ظههو لم حههلن ةاه لمظعاظههر
تجظر خط تظلاع ظج تستيام ظحت لمظؤسسجتب لمهذل لمظشهج ان ل،تح اهر لمتهم اهتل إحشهجؤاج
يههم تههلحس .إذ إو اههذه لمتظههلاالت ت ههم إمههى ظسههجحمة لتشههتان لاسههتاظج لت ل،تح اههر
ةاه ظعاظههر اههم سههاتم حههن ل حههن تههلحس لممههجمظم
لمظ جشه ةب لتسه ل ياههت سههتر ظاههج
شههظجع إي اعاههج لمههملمم ل حههن لمتظلاههع لمتلحسههم
للمظؤسسههر لمم اههر لمظا ه يار لظا ه
لمتظههلاالت يهم إتجظهر ظشهج ان تماهمة ال يههم
لمسهملم ل حهن لمال هج لمهملمم .لتاه
تلسهههان ظشهههج ان تجتظهههر جمشههه لط لمظط عهههر حيسههه ج ظهههو ت هههع لم حهههلن لمظعاظهههر .اظهههج اهههو
لاستاظج لت ل،تح ار يم تهلحس يعهم سهتلت خهالع لمحاه ل،لع ظهو اهجل  022.حظهلل
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ظعههمل %1ب ظعج حههر جممههجل لمههذ اسهه عت متاههع إمههى  213904ظلاههلو ملا
)fatnassi, 2011ب لشملت لاستاظج لت لمظ جش ة ظح ج للمم  .12ظلالو ملا .
 -0تتج ة تلحس لمخج تار :معم تجظهت لم ملظهر لمتلحسهار جممماهم ظهو لمخاهج لت ل سهت لتاتار
لمتم تع ت لممهجل لمظجضهم لظهو اح هج ماهل لم ملظهر مالسهتاظج لممظهلظم لتخاااه ج
ظ لهغ هللمم  222ظلاهلو ماحههج مللتجاهر ظهو لم هولت لظههو لمظضهجايجت لمسهل ار مالوظههر
لمظجماههر لممجمظاههرب مظههج إو تاظههر لمههلل ملت لحخيضههت لممههجل لمظجضههم ظعج حههر مههجل 0221
ههللمم  .آا ظلاههلو ماحههج س ه لم مههلم لاتتاههجم لمحس ه م إتلاظاههج ل س ه ت ه ا
ظاههجحم ج لاههجم لت ج جمطل ه يههم لمسههلن ل،ل اههر لمتههم ت ه ا ت جمظضههجايجت لمسههل ار
مالوظههر لمظجما هر لممجمظاههر لمي ه سب  .)0211لإو مجحههت حس ه ر لماههجم لت ل تيمههت شههمع
ظل ل خالع لمش او ل،لماو ظو اجل 022.ب ي م اتع ماا ظظج مجحت الات يم لمظمة
حيسههه ج ظهههو اهههجل  .0221لالهههى لممظهههلل يهههتو لمتهههملع لآلتهههم الضهههح ااهههل لمظؤشههه لت
لاتتاجمار لمملار:
(Insaf

لمتملع .
تطل اال لمظؤش لت لاتتاجمار يم تلحس
(باألسعار القارة)% ،
حظل لمحجتب لمظ لم ل تظجمم
تطل لاست الن لمخجص
اجم لت لمخمظجت
لل ملت لمخمظجت
تطل لاستاظج
حس ر لاستاظج ظو لمحجتب
لاسهههههههتاظج لمخهههههههج تم لمظ جشههههههه
للمظسجاظجت ل م)
لممتو لمتج ظو لمحجتب
حس ر لماجم لت ظو لمحجتب
حس ر لملل ملت ظو لمحجتب
حسههه ر خمظهههر لمهههماو لمخهههج تم ظهههو
لمظعج ار لمتج ار
اتو ظاولحار لمملمر
الوحدة ج،سمج لمظ لارب للمحس

0228
.94
.92
1292
19.
1196
0492
61229
2
692
4191
.092

0221
.94
49.
1196
1.96
1.96
0694

0221
396
.9.
029.
029.
1190
0692

0222
49.
49.
0291
0091
1691
069.

0221
691
4
169.1691.96
0490

0229
692
496
1493
1.91
196
0496

4.3.96

01.29.

6..290

063.92

042292

091
.291
.691

094
.191
.692

691
.693
.192

092
4.92
429.

492
4291
.09.

1394

119.

291

1291

.92

.93

091
لمظتلار

092

192

692

093

09.

 -6ل،حظههلذل لمعاجسهههم لممههجل ملحظهههل لاتتاههجم يهههم تههلحس :إو لمواهههجمة يههم لمحهههجتب لمظ لهههم
ل تظههجمم يههم تههلحس ج،سههجس ت تههن إظههج ملواههجمة لم عاعاههر يههم لممظاههجت ال لمواههجمة يههم
ل،سههمج  .للمههذ ا ظحههج احههم ت لاههع حظههل ل حتههجل اههل لمت ا ه يههم لممظاههجت يعههطب إو لمت ا ه
لمحس م يم ل حتجل لم عاعم اممس ظستلى لمحشجط لاتتاجم لاسظى ظمهمع لمحظهلب لالاهت
سل حعلل ط االتر ظج او ظممع لمحجتب لمظ لم يم تلحس ظن ظتظلار ظهو لمظت اه لت
مظج تظحج يم لمت لاع لمسج ن:

Y =β1 x1+ β2 x2 + β3 x3 + β4 x4+ ui
لظو خالع ت لالحج جستخملل ط اعر لمظ مجت لما ى متعما ل،حظلذل لمسهج ن اظمححهج
ا ر ظج ا تم:
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لمتملع 3
ل،حظلذل لمتعما مملمر تلحس
= -0.039 +0.132 x2 i +0.027 x3i + 0.604 x4i
()7744
)(1.54
)(3.92

لخت ج
-----

لاخت ج لت
معامل التحديد R = 0.958
2

اختبار

t

لمظعم لت
اج ت

F0.05,3,5 = 541.41

β2 / Sβ2 0.132/4.77 = 0.0276

x2

D.W = 1.41

β3 / Sβ3 0.027/ 1.54 = 0.0175

x3

β4 / Sβ4 0.604 / 3.92 = 0.0154

x4

n= 9

المصدر ظو إاملم لم ج ي جااتظجم الى

حجظب . spss

إو واجمة تل لاستاظج ل تظجمم اؤم إمى واجمة لمحظل لمسحل ملحهجتب لمهملخلم لمخهجل
لاهل ظههج تا تههت لمح اههر لاتتاههجمار لمههذمن حع هع إشههج ة لمظملظههر  x3iلتتاههجماجب ،ح ههج ظلت ههر
ل جمتجمم ي حجن االتر ط مار اح هج ل هاو تطهل ل حظهل ملحهجتب لمهملخلم لمخهجل ل جمتهجمم تطهل
تطهجق لمتتههج ة لمخج تاههرب لظحههت اهؤم إمههى واههجمة لاسههت الن لمسهحل ب لاههل ظههج اا تتههت مههذمن
لمح اهههر لاتتاهههجمار .ظهههو لمحج اهههر ل اهههجتارب إو تاظهههر ظمجظهههع لمت ماهههم  R2 = 0.95تاظهههر
لا ت ههجط لمظتمههمم م ا ه ة تههمل ب ظظههج اههمع الههى او لمظت ا ه لت لمظيس ه ة ا تههل لاسههت الن
لمسحل ل اجيم لمتتج ة لمخج تار ل ظممع لاحيتجر لمظجممب يضال او لاسهتاظج ل تظهجممب
تشهه ر ل،حظههلذل حسهه ر هههللمم ..%ب يتح ههج ظمحلاههر ظهههو لمحج اههر ل اههجتارب ل،و مهههع
لا تظجات لمظعج لر اجتار  studentا ا ة لام ظمحلاهر مهذمن تهى لمهل مهجو هم لماعهر
اسجل % .ب لظهو خهالع ظعج حهر لمتهملع  )3ظهن لمظمجممهر لمتعما اهر حال ه او ظمهمع حظهل
لمحجتب لمظ لم يم تلحس لذمن ملظمة لمظظتمة او سحر 0224لسهحر  022.مهجو يهم لمظتلسهط
للمم  492.%لال ظممع ظع لع حلاج ظجب اظج ظممات لمحظل لمسهحلار يحتهماج تته تح هاو
تلن لمظممات لمظ تيمر خالاج يم اجل  0223ل او تلهن لمظمهمات لمظحخيضهر تهمل للمتهم
شه مت ج ظههمة ح جاههر لمتسههماحجت ل ملاههر اههجظم  0221ل 0224ب لاههذل إو مع الههى شههمء إحظههج
امع الى امل لستع ل ظمهمع لمحظهل يهم تهلحسب لالهى لممظهلل اظمهو ته لءة ذمهن ظهو لمحج اهر
لم اجحار مظج ا تم:
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لم سل لم اجحم 6
ظممع حظل لمحجتب لمظ لم لم عاعم يم ملمر تلحس
Source:http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&c
odePays=TUN&codeTheme=100&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG

ات او ظو لمشمع  6او لمحظل لمسحل ملحهجتب لمهملخلم لمظم ه احهت ه Yللمظيسه للسهطر
لمظت ا لت ل،سجسار لمظتظالر يم لاست الن لمسحل لمح جتمب اهجيم لمتتهج ة لمخج تاهرب ظمهمع
لاحيتجر لمظجممب..إمخ ش م ل تيجاج يهم لتا تهت همءل ظهو سهحر  2007لتهم تلتمحهج او ااهع ظمهمع
لمحظهل لاتتاهجم سهحر  2011ل  2012إمهى هللمم حسه ر  %5.4ب لاهم حسه ر ضهتالر ا تممهس
ة ر لمسلطجت لممظلظار لظتخذ لمع ل لاتتاجم .
لالى لم ةل ظو لمظت لملت ت عى ظسجاظر تطجق لمظ لتجت يم لمحهجتب لمظ لهم لمخهجل
ههللمم 62%ب يههم ههاو ت عههى ظسههجاظر لمحشههجطجت لمظحتتههر ل،خ ه ى يههم حظههل لمحههجتب
تع هم
ل تظجمم اتع ظو ذمنب ا تن ذمن ج،سجس إمى ضم املء لمظؤسسهر لمتلحسهار لمهذ لحممهس
يههم لح سهج تههم ت ج الههى لمظحجيسههرب للمههذ تس ه يههم ت لتههن اههت ج ي هم لمسههلتاو لمظ لاههر
للمملماههرب لاسههاظج اهههم تمههم اضههلل يهههم ظح ظههر لمتتههج ة لممجمظاهههرب ل ههذمن تتهه ن لمظتهههجع
ملظؤسسجت لمااحار للمت مار الى لمخاهلص .لاظمهو إ تهجق اهذل لمتماه معلهر لسهتاظج لت جب
حجاان لاستمظجع لمضما ملطجتجت ل حتجتار ملظؤسسجت لمتلحسار للمذ ا اتتهجلو إا حهجم ل
 % .2ظو طجتت ج ل حتجتار.
االستنتاجات و المقترحات
إو ت لاع لم لسر لمحظل لاتتاجم ظ ل تملب لل،ال ظهو ذمهن اهل تاهجس ظسهجاظر مهع
احا ل حتجل يم اظلار لمحظل لظم ير لت مام لمظاهجم لمظماظهر ملحظهل ظهو ت هر للمظا طهر
مت ظو ت ر اخ ى .إو لمم لسر لمتم تظحج ج مجحت تاجسار جمم تر ل،لمىب جلمحج تاهجس مهال
ظو ظممات حظل لمحجتب لمظ لم لمسحل ب يضال او تاجس ظسجاظر مع احا ظح ج يهم حظهله
ظسههتماحاو حظههجذل تاجسههارب لتههم ا ه ت لمم لسههر مههر لمحتههجتب لمظ ظههر للمتههم حلخاه ج ياظههج
ا تم:
 ات ي لمت لاع لممظم او لمت ا لاتتاهجم ملهملع لمظ ج اهر ظحيه مة مهل اته ن ااه ل ظمحلاهجيههم لمحههجتب لمظ لههم ل تظههجممب يههم ههاو مههجو ل،ا ه إاتج اههج لظمحلاههج الههى لمظسههتلى لمملههم
للمتتظامم م ذه لمملعب لالات يهتو لممظهع الهى إمظهجل ظؤسسهجت ج لاتتاهجمار ظهو شه حت او
ايضم إمى ظولاج لتتاجمار ايضع يم ظضظج لمتحجيس يم ل،سللن لممجمظار لتعلاهر ظلتي هج
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لمتيجلضم يم إطج ل س جل يم لمع ل لت لمظتخهذة يهم ظح ظهر لمتتهج ة لممجمظاهرب ظهج ا عهن
م ج اللتم لتتاجمار ظلظلسر.
 اس ه ع لمت ا ه لاتتاههجم اظلاههر اههلع لم ملظههر الههى لمظههلل م لاتتاههجمار للمظجماههرل تمهههجما امحهههى متظلاهههع تطجاجت هههج لاتتاهههجمارب يضهههال الهههى يواهههج مل ة لمساجسهههجت
لاتتاجمار لمملاهرب لساجسهجت ل شه ل للم تج هر الهى لمعطجاهجت لاتتاهجمار شهمع يمهجع
م تذ لاستاظج لت ل،تح ار.
 إو تعما لت لات جم لمم م تشا إمى او لايتعج إمى لمتمجظع ل تلاظم امل مهع ظهو لهملوحعطتاو ظتلاتاو ظو حظهل لمحهجتب لمظ لهم ل تظهجمم لمسهحل ب يهم هاو ته ى لملتحهر
لمظ
لاتتاههجمار ل،ي اعاههر او إحشههجء لت ههجم ظ ههج م ظههو ش ه حت اسههظح ممههع ظههو لم لههملو لمخظسههر
جمتسج  %.إضجيار ظو لمحجتب لمظ لهم ل تظهجمم .مظهج تشها تعهما لت لم حهن لمهملمم إمهى
او لمتمجظع ل،اظنب ظج يم ذمن ت ا لمخهمظجت لإاهالر تللاهم لاسهتاظج ظهو شه حت او
اوام ظو حاا لمي م يم لمحجتب لمظ لم ل تظجمم لم عاعم يم لميته ة  021.-022.حسه ر
 %64جمحس ر ملتولت ب ل %02جمحس ر ما اجب ل %04جمحس ر متلحس .ل لسن لمتمجظع هاو
اذه لمملع لماالي او اس ل يم واجمة لمحظل طه اعتاو .يه لا ظهو شه حت او امظهع الهى خلهن
لتتاجم ضخل لمال لمظحجيسرب لإحشجء سلن ،ما ظو  2.ظلالو ظست لن اشه ت يهم لم تهل
جممماههم ظههو اماه لمعههلى لمتتج اههر حشههجطج يههم لممههجملب لضههخل جمعههم لممههجيم مواههجمة تجذ اههر
لمظحطعر ملظستاظ او ل،تجح  .لاجحاج ظو ش حت او اعلع ظو ت اا لت "لمظ ل للمشهمجق" هاو
لمم مب لام لمت اا لت لمتهم تحشه احهمظج تلتهن ملمهر ال
لات جم ل،ل ل م ل لملو لمظ
ظحطعههر "ظ ل اههر" ضههخظر الههى لتيجتاههجت تتج اههر احجتاههر ظههن لممماههم ظههو لم لههملو ل،ا ه
تظج .لظو لمحج ار لاتتاهجمار حسهتطان او حيسه اهذل لمظسهتلى لمضهتاع ظهو لمتتهج ة هاو
تل لمسلن لتمحم ظستلى لمتمجظلار لمتتج اهرب ال
مللظع اخ ى ظاع ا
لملو لمظ
م هههج ة اخههه ى لايتعهههج إمهههى لمتحهههجةل للاحسهههتجل هههاو لماهههجم لت للمهههلل ملت .لا هههمل او
إظمجحههجت لمتتههج ة لم احاههر يههم لمظحههجطن لمههاالي ملظ ه لمم ههم ظعاههمة توتاههج يمههع تشههج ت
لاتتاجم إمى م م ا او مر لم لملوب لاساظج لمتولت لتهلحس .يط عهج مظؤشه ياحته -
م احاو لمذ اعاس التت لمتشج ت لمتتج ارب اتتجلو لمتشج ت او لمظحتتجت لمتم اام اج مهع
ظو لم لماو إمى لات جم ل،ل ل م .% 22
 إو ظمههمات لمحظههل تممههس لمتذ ههذ لم ههجم ملحههجتب يههم لمتولت ه ب لتههلحس لما اههجب مظههج تممههسلمامظجت لم ت لمار لمتهم همات يهم لمظجضهم لمع اه ب لالاهت يهتو اهذه لاتتاهجماجت تمهم
امارب لتمتظم جمم تر ل،لمى الى تطجق لمظ لتجت.
 إو تاجس ظسجاظر ظتظع لممحجا لمسج عر تلضح او ظممع لمحظل لمسحل مجو يهم لمظتلسهطمههجو ضههما لميمجماههرب إو مههل حعههع احههت مههجو ظا طهج ملتحظاههرب إذ احههت سههجال يههم تههمال لمحظههل
ظعههمل  2936%لتههم مههجو سههج عج ا ت ههع اعههم لمتسههماحجت اس ه ل ش همع إاتههج م يههم لمحظههلب
لاساظج او لاتتاجماجت لمظ ج ار تمتظم جمم تر ل،لع الى لاستاظج ل،تح م يم تطهجق
لمظ لتجت .مذمن تلام اذه لمم لسر ظتظلار ظو لمظعت جت لام:
 ضهه ل ة لممظههع الههى واههجمة لاحيتههجر الههى لممههجمل لمخههج تم ظههو خههالع اعههم لاتيجتاههجتللمظمجاملت لمتتج ار ظن لمممام ظو لمملع لل،سللن لممجمظار.
 ظو لمظظمو ااضج تمواو ظشج ان لمطجترب لذمن ح ه ل ملحظهل لمسه ان لمظتلتهن يهم ل تاجتهجتلمطجتر يم لم لملو لمللتمر إمى لمتحهل ظهو لم ه ل ،هار لمظتلسهط ظعج حهر ح ا لت هج يهم
ال ل ج .لظهو شه و اهذه لمظشه لاجت او تمهوو ظهو ملع لمظ ه لمم هم لمهاالي إمهى هم

الناتج احمللي اإلمجايل وعالقته باالنفتاح املايل ...

[ ]313

م ا إذل مجحت ظا ل ر ظشج ان اهحجاار تجتظهر الهى لم هجو جات هج ه ظهجمة خهجل ال ظهل م
ملطجترب ل جمتمجلو ظن لمش مجء يم لات جم ل،ل ل م.
 ض ل ة لممظع الهى تحلاهن تجاهمة لماهجم لت ل اهير خجاهر لماهجم لت لمتهم تظتلهن يا هجاذه لمملع ظاوة حس ار ظاع لماحجاجت لمتم تمتظم الى تطجق لمحيط لم ت لماظجلاجت).
 ض ل ة تشتان لتماال لمعطجق لمخجص ماملو مت مل يمجع يم تحظار تطجق لماجم لت. لممظههع الههى إاههجمة ت شههام لسههتخملل ل اه لملت لمحيطاههر للميههجتر لمتتههج يههم يههن لمميههجءةل حتجتار ملعطجاجت لاتتاجمار ل،خ ى.
 اتههم جمههملع لمظ ج اههر او تعههمل الههى لمت ه لمظههجمم ظههو خههالع إاههالر ح جظ ههج لمظههجمملتماايت ار ت اتتت ملظحجيسر لمظسهتع لار شهمع يمهجع الهى لمظسهتلى لمهملممب لإاهجمة ااملهر
ظؤسسههجت لمخمظههر لمظجماههر ت ههع لملمههلل يههم اظلاههر لمت اهه لمظههجمم للاتتاههجم ب لذمههن
هجمت لع إمهى لاحههمظجل لتمهلاو ماجحهجت م اه ة تهجم ة الهى لمظحجيسههرب للاسهتيجمة ظهو ظولاههج
لم تههل لمم ا ه للاههلم ج إمههى تههلل تعت ه ظههو لمظؤسسههجت لمظجماههر ل،تح اههرب للملتههل
لتت ظظج ست ج لا تمج ار.
المصادر
أوال -المصادر باللغة العربية
 .1تل ل  .ت .اج م لام  ...مل ات عن :مظجذل تخليت ظحطعر لمشه ن ل،لسهط لشهظجع إي اعاهج يهم لمحظهل
للمملمظر هبظتلر لمتظلاع للمتحظارب ظج س 0221ب لمظتلم  42لمممم . 21
 .0شظجوب ظلملمب 0211ب لتتجاجت لمحظل لاتتاجم يم لمتولت خالع لميت ة 022.-1..2
: http://www.hms-koutla.net/Doc/Growth%20in%20Algeria%20Hachemane%20M.pdf
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..
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لم اههجممب ا ههم ف يجضههع ب لآلاههج لمظ تظلههر مالحضههظجل إمههى ظح ظههر لمتتههج ة لممجمظاههر يههم ظتههجع
ت اه لمخههمظجت لمظجماههر يههم لمحظههل لاتتاههجم ب م لسههجت إتلاظاههرب لمظتلههم  3لممههمم 11ب حاسههجو
.0212
لمماللو لملطحم م اجء )O.N.Sبإ اجتاجت .0212
يم لمتولت ب ظتلر اللل لاتتاجم للمتسهاا للمتتهج ةب .
ا م لم ظامب وا جط ب لمظحج لاستاظج
تجظمر لمتولت ب لمممم .0224/11
لاتتب ا م لمسالل اظ ظم ب ت لاهع لتتاهجم ملتتهج ة لمخج تاهر لملا اهر خهالع لميته ة – 1.22
.0223

http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t=519&a=20345&temp=1&lang=&w

 .2لمي سب اجر )0211ب لمتمجظع لاتتاجم لمم م :لمللتن للمطظلر :
http://www.kuna.net.kw/NEWSAGENCIESPUBLICSITE/ArticlePrintPage.aspx?id=19672
63&language=ar

 .1لمحتيمب سجمل تليان لل لاال ظ لم لمماظرب 022.ب لمتحظار لم ش ار للمحظل لاتتاجم
م لسر ت لالارب ظتلر لي لتتاجمار ا ارب لمممم 03ب لمعجا ة.
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