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   ملخص:

ستتتتتتتتتتتتتوحت قي س أ ر أسعا  لحو  اأ  ستتتتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز ية  يلجزائي  ر ج تتتتتتتتتتتتتح  ا يق   لا  حق  ي أ إ

ةقحء يةضصء ةإل ح  يلفحسلمي إ. سةبلصغ س ف ية  يسا تطأ نح نظأيح 8002-8002عحةا سال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة 

ح  جالق بستتتتتتتصح ةاس ية  يستتتتتتتا ةح قلم ةلستتتتتتتصح ةز نحعلا  بلاا  ستتتتتتتصيح يةستتتتتتتصح س  يستتتتتتتج  س      تتتتتتتح  تتتتتتت   

ظهأنح  أح  لحستتتتتتتتتت  سيةنظأيح  سيةنمحله يلفستتتتتتتتتتأة ة   إ تتتتتتتتتتحقا ي   تاللس  سيلجمثس في ستتتتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتتتا يةجحةا  

يةستتاأ ستا     أح  لحستت  س    يةجصيلن يةنحت  يز يةاأل سيةطلي  ليح ة ية  يا ا يلستتوحلد  ماح ةا    

يجم نح ية  ااث  ستتتتتتتتتتتتحةلي احن س قهح ئجح ا ية   ستتتتتتتتتتتت لا إطبلقلح قق  ةح ت يلازينلا سيلا ل يقت   ةإلعال. 

ةح  يةفأيلا يلخجلفا  تمثس  ستلص   سل في يةجاللس يةصفتفو سيةيمي ةصي س سصح يةوتصا س سمحب  حق  ي أ  

يلجزائي  ةقلحو  اأ  ستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز ية   VARيجم نح قل  ية  شتتتتتتتاحر رنا ي  ية ي و إ ستتتتتتتلص  يةثح و 

 ةح  سلص  يةثحةث ققمنح ةز  اة  يةجنبؤ  حلجزائي  ةاس ية  يسا ية  يل   يةق ائ. ر ج ح  ا يق   لا  

س  ر تتتتتطأي ح  في  ستتتتتاح  سيةيملح  ستتتتتصيء يلاأس تتتتتا  ضةح يةنجح   يلجصفتتتتتس يةقحح قق  تبان ةنح  صجص  با 

يةنجح   ية  سجص  ستتتتلصب ةشتتتتتئب ية  يل  ز  صيس س  ستتتتفأ  يلطلصبا ةشتتتتابا يةوتصا س ستتتتمحب ية   حء   مح 

ح  ةح قلمح  جالق  حةاا ا يةستتتب لا  ان  ستتتا يةق تتتائ  ان  ستتتاح  قتصا ية سيجز سيلجزائي  ر ج تتتح  ا يق   لا  

قتصا يةتت سيجز سيلجزائي    أ  ةاتتس يةتت  يستتتتتتتتتتتتتتا ققتت   لنتتي يةنجتتح   باتت ا سجص ستتح في اتتحةتتس يقتتتحال   يةنجتتح   

 جنبؤ يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتا في يل   يةق تتتتتتتائ    تبان  صجص  شتتتتتتتب  تبح  ةقح نا ةس يةستتتتتتتلستتتتتتتلا ةاس يلجالقا 

 ية  يسا.

   VAR ستتتتاح   شتتتتابا يةوتصا   ستتتتمحب ية   حء  يلجزائة ر ج تتتتح  ا يق   لا  يةنمصله  الكلمات املفتاحية:

  ص س جلنياز.
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Abstract:  

 This thesis aimed to measure the effect of poultry meat prices on microeconomic 

variables in Algeria, the case of Relizane province for the period 2008-2019. In order to 

achieve the goal of the study, we have dealt with theoretically highlighting the 

conceptual framework of the market in terms of the nature of market markets, its study 

and its characteristics, as for the market in question, which is the perfect competition 

market, we showed methods of measuring it and the theories and models explaining it, 

in addition to analyzing the price and determining the methods of its measurement and 

the balance resulting from supply and demand, an increase in the consumer's relationship 

to the equation of the budget line and the marginal rate of substitution. In practice, we 

have adopted three methods aimed at answering the various sub-questions, the first 

method is represented in the descriptive and quantitative analysis of the reality of the 

meat and fish market in Algeria, as for the second method, we relied on the self-

regression var beam to measure the effect of poultry meat prices on microeconomic 

variables, as for the third method, we predicted the variables under study in the short 

term.  

  As for the results obtained, it was revealed to us that there are some disturbances 

in the prices and quantities, whether offered or required for the Blue Meat and Fish 

Division, the results also resulted in the existence of a common behavior on the long and 

short debtors between poultry meat prices and microeconomic variables, as for the 

causal relationship between poultry meat prices and the other variables under study, the 

results indicated that they are not present in all cases. The results related to the prediction 

of the variables under study in the short term have been found to be almost constant 

compared to the series under study. 

Keywords: Prices, Meat Division, Blue Fish, Partial Economic Variable, Var Model, 

Box Genkins. 
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م يةيملا يلطلصبا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتساح  قتصا ية سيجز سةصغح يج ةصغح يجم  جبح  يةاا ا يةسب لا  ان إيلطلي يةثحةث: 

812-813..............................................................................................................................ةز قتصا  غنحا  

 vpchLP،dvviLQ..............................................812-858ةكس ةز VARيلطلي يةأيبس: تق  أ يةنمصله 

 858-858.................يلطلي يقخحةس: تق  أ نمصله تصتلح يقخطأ............................................................

تاللس ةكصنح  يةجبح ز س يةا رسججح ا ةلصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا يلطلي يةسح و: 

 855-851..............................................................................................................................................رغنحا

 (تقدير أثر لوغاريتم أسعار لحوم الدواجن على لوغاريتم املعدل الحدي لإلحالل للحوماملبحث الرابع: 

 462-422............................................................................................4119-4111 )الدواجن، لاغنام

 VAR855-854…........……….…………………… جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني في يةنمصله إيلطلي  سل: 

853-854............................................................. جبح  يةجكحةس يلشتئب..............................إيلطلي يةثح و:   

ساح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم يلا ل يقت ي  ةصغح يجم  جبح  يةاا ا يةسب لا  ان إيلطلي يةثحةث: 

 853-853...................................................................................................غنحاية سيجز     (قتصا  ةإلعال



 
 

 vpchLP،VLTMC...........................................852-840 ةكس ةز VARيلطلي يةأيبس: تق  أ يةنمصله 

 848-840.................................يلطلي يقخحةس: تق  أ نمصله تصتلح يقخطأ............................................

 (قتصا  تاللتتتس ةكصنتتتح  يةجبتتتح ز س يةتتتا رستتتتتتتتتتتتتججتتتح تتتا ةصغتتتح يجم يلاتتت ل يقتتتت ي ةإلعاليلطلتتتي يةستتتتتتتتتتتتتتح و: 

 845-848............................................................................................................................)ية سيجز  رغنحا

الســــــــــــعرية للحوم  املبحث الخامس: تقدير أثر لوغاريتم أســـــــــــعار لحوم الدواجن على لوغاريتم مرونة العرض

 831-845...................................................................................................................................4119-4111لاغنام

 VAR............................................845-844 جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني في يةنمصلهإيلطلي  سل: 

843-844.................................. جبح  يةجكحةس يلشتئب......................................................إيةثح و:  يلطلي  

أل يةا ساح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةأسنا ةصغح يجم  جبح  يةاا ا يةسب لا  ان إيلطلي يةثحةث: 

 843-843..................................................................................رغنحا...............................يةساأيا ةوتصا 

 vpchLP psvviLE............................................843-830ةكس ةز VARتق  أ يةنمصله يلطلي يةأيبس: 

 830-830.............................يلطلي يقخحةس: تق  أ نمصله تصتلح يقخطأ.............................................

 يلطلي يةسح و: تاللس ةكصنح  يةجبح ز س يةا رسججح ا ةلصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا

 831-830..................................ية سيجز.......................................................................................................

-4111املبحــــث الســــــــــــــــادس: تقــــدير أثر لوغــــاريتم أســـــــــــــعــــار لحوم الــــدواجن على لوغــــاريتم م شـــــــــــــر الســـــــــــــ ر س

4119.................................................................................................................................453-454 

 VAR............................................831-835 جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني في يةنمصلهإيلطلي  سل: 

834-583.................................................. جبح  يةجكحةس يلشتئب......................................إةثح و: يلطلي ي  

ساح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةؤشأ  ةصغح يجم  جبح  يةاا ا يةسب لا  ان إيلطلي يةثحةث: 

 833-835................................................................السبئيس.........................................................................

vpchLP .LInةكس ةز VARتق  أ يةنمصله يلطلي يةأيبس:  Lasp.........................................833-830 

 830-830يلطلي يقخحةس: تق  أ نمصله تصتلح يقخطأ..........................................................................

 838-830يلطلي يةسح و: تاللس ةكصنح  يةجبح ز س يةا رسججح ا ةصغح يجم ةؤشأ السبئيس.............



 
 

-4111املبحث السابع: تقدير أثر لوغاريتم أسعار لحوم الدواجن على لوغاريتم م شر باش 

4119..........................................................................................................................................................838-820 

 VAR...........................................838-831 جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني في يةنمصله إيلطلي  سل: 

835-831............................ جبح  يةجكحةس يلشتئب............................................................إيلطلي يةثح و:   

قتصا يةتتتت سيجز سةصغتتتتح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ ستتتتتتتتتتتتتاتتتتح   ةصغتتتتح يجم  جبتتتتح  يةاا تتتتا يةستتتتتتتتتتتتتب لتتتتا  ان إث: يلطلتتتتي يةثتتتتحةتتتت

 834-835...................... حش..........................................................................................................................

vpchLP .LInةكس ةز VAR تق  أ يةنمصلهيلطلي يةأيبس:  Pasch.......................................834-832 

 832-832................................يلطلي يقخحةس: تق  أ نمصله تصتلح يقخطأ...........................................

 820-820.....................ةكصنح  يةجبح ز س يةا رسججح ا ةصغح يجم ةؤشأ  حش..يلطلي يةسح و: تاللس 

823-820.................................................:........................................................................................خالصة الفصل  

 منهجية -4141افاق-بالجزائر )اللحوم ولاسماك(بأسعار وكميات سوق  الفصل السادس: التنب  

 [325-415] بوكس جيكينز 

823-823...........................................................................................................................................................تمهيد  

.822-823...................................................................................................املبحث لاول: منهجية بوكس جينكينز  

.822-823......................يلطلي  سل: ةأعلا يةجاأف....................................................................................  

822-822.....................................................................يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ....................................  

822-822.................................................................. جبح  فاعلا يةنمصله..........إيلطلي يةثحةث: ةأعلا   

822-822..........يلطلي يةأيبس: ةأعلا يةجنبؤ..................................................................................................  

 تخدام منهجية بوكسباس 4141املبحث الثاني: التنب  باملتوسط الشهري ألسعار لحوم الدواجن نهاية 

822-822.........................................................................................................................................................جنكينز  

-8002 يلطلي  سل: ةأعلا يةجاأف ية  سلسلا يلجصس  يةشهأي ألساح  قتصا ية سيجز

8002................................................................................................................................................822-821  

 ARMA(3.3).................................................................. 821-825يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ يةنمصله   



 
 

823-825...........................................يلطلي يةثحةث: ةأعلا  شخلص يةنمصله يلا م...............................  

822-823..............................يةجنبؤ..............................................................................يلطلي يةأيبس: ةأعلا   

 ستخدامإب 4141املبحث الثالث: التنب  باملتوسط الشهري للكميات املطلوبة من لحوم الدواجن نهاية 

 315-491.........................................................................................................منهجية بوكس جنكينز

  يلطلي  سل: ةأعلا يةجاأف ية  سلسلا يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز

 8002-8002....................................................................................................................................822-108  

 ARMA(3.4)...................................................................108-101يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ يةنمصله 

103-101.................................يلا م.........................................يلطلي يةثحةث: ةأعلا  شخلص يةنمصله   

103-103.....................................................يلطلي يةأيبس: ةأعلا يةجنبؤ.......................................................  

 4141اية ــــــــــــــــــوم لاغنام   نهـــــــــــــــــــــــــــات املعروضة من لحــــــــملتوسط الشهري للكمياملبحث الرابع: التنب  با

 315-315.......................................................................................ستخدام منهجية بوكس جينكينزإب

  غنحا  يةجاأف ية  سلسلا يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلاأس ا ةز قتصايلطلي  سل: ةأعلا 

 8002 - 8002.................................................................................................................................103-100  

 ARIMA(0.1.3)..............................................................100-108يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ يةنمصله 

104-108..........................................يلطلي يةثحةث: ةأعلا  شخلص يةنمصله يلا م................................  

103-104...................................................يةجنبؤ.........................................................يلطلي يةأيبس: ةأعلا   

 

 باستخدام منهجية  4141املبحث الخامس: التنب  باملتوسط الشهري ألسعار لحوم لاغنام نهاية سنة 

 346-315......................................................................................................................بوكس جنكينز

         حاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترغن صاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يلجصس  يةشهأي ألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يةجاأف ية  سلسلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلطلي  سل: ةأعل

8002- 8002....................................................................................................................................103-18  

 ARIMA(4.1.4)...............................................................180-180يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ يةنمصله 

185-180............................يلطلي يةثحةث: ةأعلا  شخلص يةنمصله يلا م.............................................  



 
 

184-185..........................: ةأعلا يةجنبؤ..................................................................................يلطلي يةأيبس  

 4141 نهاية  )الزرقاء (املبحث السادس: التنب  باملتوسط الشهري من الكميات املطلوبة لألسماك

 333-346.........................................................................................ستخدام منهجية بوكس جنكينزإب

 182-184.....)ية   حء (يلطلي  سل: ةأعلا يةجاأف ية  سلسلا يلجصس  يةيملح  يلطلصبا ةألسمحب

 ARMA(0.6)...............................................................182-182.…يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ يةنمصله 

111-110....................يلطلي يةثحةث: ةأعلا  شخلص يةنمصله يلا م......................................................  

111-111...................................................يةجنبؤ.........................................................يلطلي يةأيبس: ةأعلا   

فاق نهاية أ )الزرقاء (وبة لألسماكـــــــــــــــــار الكميات املطلـــــــــــــــــــــــــاملبحث السابع: التنب  باملتوسط الشهري ألسع

 324-333...............................................................................ستخدام منهجية بوكس جنكينزإب 4141

 (يلطلي  سل: ةأعلا يةجاأف ية  سلسلا يلجصس  يةشهأي ألساح  يةيملح  يلطلصبا ةألسمحب

 113-111...............................................................................................................................)ية   حء)ية   حء

 ARMA(1.2)...............................................................113-112.…يلطلي يةثح و: ةأعلا يةجق  أ يةنمصله 

150-112.....................................طلي يةثحةث: ةأعلا  شخلص يةنمصله يلا م.....................................يل  

158-015..................................يلطلي يةأيبس: ةأعلا يةجنبؤ.......................................................................  

153-158...........................................................:..............................................................................خالصة الفصل  

142-153....................................................................................................................................:.....الخاتمة العامة  

134-130.......................................................................................................................................:.....قائمة املراجع  

120-133...................................................................................................................................................:.....املالحق  
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XIX 
 

 الصفحة الجدول عنوان  لجدول رقم ا

(1-4) 
ةكس ااثو  )ية   حء (س سمحب )رغنحا سية سيجز(يأل يةوتصا  صضح

 بزلازين 8002-8002ةلفتئة يلمج ة 

 

030-030 

(2-4) 
ةكس  )ية   حء (س سمحب )رغنحا سية سيجز(يةطلي ية  يةوتصا   صضح

 بزلازين 8002-8002ااثو ةلفتئة يلمج ة 

 

034 

(3-4) 
يلاأس ا ةوتصا  غنحا سيةيملا يلجصس  يةشهأي ةألساح    صضح

 8002-8002ةصال ا غلازين 

 

020 

 نجح   تق  أ  يةا يأل قتصا  غنحا  صضح (4-4)

 

021 

 025 رغنحا صضح  لما ةاحةس ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا  (5-4)

(6-4) 
يلجصس  يةشهأي ةألساح  سيةيملا يلاأس ا ةوتصا ية سيجز   صضح

 8002-8002ةصال ا غلازين 

 

024 

 نجح   تق  أ  يةا يأل قتصا ية سيجز  صضح (7-4)

 

022 

 022  صضح  لما ةاحةس ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا ية سيجز (8-4)

(9-4) 
 (يلجصس  يةشهأي ةألساح  س يةيملا يلاأس ا ةألسمحب  صضح

 8002-8002ةصال ا غلازين  )ية   حء
022-020 

 )ية   حء (نجح   تق  أ  يةا يأل  سمحب   صضح (10-4)

 
028 

 )ية   حء ( صضح  لما ةاحةس ةأسنا يةاأل يةساأيا رسمحب (11-4)

 

021 

(12-4) 
يلجصس  يةشهأي ةألساح  س يةيملا يلطلصبا ةوتصا رغنحا    صضح

 8002-8002ةصال ا غلازين 

 

025 

 نجح   تق  أ  يةا يةطلي ية  قتصا  غنحا.  صضح (13-4)

 

023 

(14-4) 
ج سل ةسحي   صضح ةنح  لما ةاحةس ةأسنا يةطلي يةساأيا   صضح

 ةوتصا رغنحا

 

022 

(15-4) 
يلجصس  يةشهأي ةألساح  س يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز   صضح

 8002-8002ةصال ا غلازين 
022-022 

 800 نجح   تق  أ  يةا يةطلي ية  قتصا ية سيجز  صضح (16-4)

 ةاحةس ةأسنا يةطلي يةساأيا ةوتصا ية سيجز  صضح  لما (17-4)

 

808 
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XX 
 

(18-4) 
 (يلجصس  يةشهأي ةألساح  س يةيملا يلطلصبا رسمحب  صضح

 8002-8002ةصال ا غلازين )ية   حء

 

805 

 .)ية   حء (نجح   تق  أ  يةا يةطلي ية  رسمحب  صضح (19-4)

 
803 

  صضح  لما ةاحةس ةأسنا يةطلي يةساأيا ةوتصا ية سيجز (20-4)

 

803 

 تا      جح  يةجبح ؤ ية ةني ةلمجزائي   صضح (1-5)

 
880-888 

 .VARر تبحط ية ي و ةلبصيقي في يةنمصله ي جبح    صضح (2-5)

 
888-881 

 رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن  ي جبح    صضح (3-5)

 
885 

(4-5) 

 

 

ةنمصله  اأ  VARي جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني ةنمصله   صضح

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 

 ية سيجز

 

884 

 

 
 

(5-5) 

 

 جصسلاو-نجح   ي جبح  جصسح سصن   صضح
(Johansen.Juselius)  ةصغح يجم ةنمصله  اأ  ةلجكحةس يلشتئب

 ية سيجز ساح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 

 

883 

(6-5) 

 

 

نجح   ي جبح  غأينجأ ةلسب لا  ان ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز   صضح

 ية سيجزسةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 
883 

(7-5) 
ةنمصله  اأ  VAR  صضح ي جبح  ر تبحط ية ي و ةلبصيقي في يةنمصله

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 

 ية سيجز

810-810 

(8-5) 
  ةصغح يجم  ساح صضح ي جبح  يةجصليس رعجمح ي ةلبصيقي ةنمصله  اأ 

 ية سيجزقتصا ية سيجز سةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 
818 

(9-5) 
ةصغح يجم  ساح  قتصا ةنمصله  اأ  ECM صضح نمصله تصتلح يقخطأ 

 ية سيجزية سيجز سةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 

 

811 

  صضح نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز ةليملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز (10-5)

 
815 

(11-5) 

نمصله  VARي جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني ةنمصله   صضح

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا 

 .8002-8002رغنحا 

 

 

813 

(12-5) 

  (Johansen.Juselius) جصسلاو-نجح   ي جبح  جصسح سصن   صضح

نمصله ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم  ةلجكحةس يلشتئب

 .8002-8002يةيملا يلطلصبا ةوتصا رغنحا 

 

 

813 
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XXI 
 

(13-5) 
نجح   ي جبح  غأينجأ ةلسب لا  ان ةصغح يجم  ساح  قتصا   صضح

 .8002-8002رغنحاية سيجز سةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا 

 

 

812 

(14-5) 

نمصله  .VAR  صضح ي جبح  ر تبحط ية ي و ةلبصيقي في يةنمصله

ةز  ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا

 .8002-8002رغنحاقتصا 

 
 

 

850 

(15-5) 
 صضح ي جبح  يةجصليس رعجمح ي ةلبصيقي. نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  

-8002رغنحاةز قتصا  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا

8002. 

 
 

858 

 

(16-5) 
نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا  ECMنمصله تصتلح يقخطأ 

 .8002-8002رغنحاةز قتصا  ية سيجز ية  ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا

 

851 

 855 نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز ةلصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا  غنحا (17-5)

(18-5) 

 اأ  نمصله VARي جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني ةنمصله   صضح

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال 

 .8002-8002 )ية سيجز  رغنحا (ةوتصا

 

 

 

853 

(19-5) 

  (Johansen.Juselius) جصسلاو-نجح   ي جبح  جصسح سصن   صضح

 اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية   نمصله ةلجكحةس يلشتئب

-8002 )ية سيجز  رغنحا (ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال ةوتصا

8002. 

 
 

 

853 

(20-5) 
نجح   ي جبح  غأينجأ ةلسب لا  ان ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز   صضح

 )ية سيجز  رغنحا (قتصا  يلا ل يقت ي ةإلعالسةصغح يجم 
 

 

852 

(21-5) 

 اأ  نمصله VAR  صضح ي جبح  ر تبحط ية ي و ةلبصيقي في يةنمصله

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال 

 )ية سيجز  رغنحا (ةوتصا

 

 

840-840 

 

(22-5) 
تصا  اأ ةصغح يجم  ساح  ق  صضح ي جبح  يةجصليس رعجمح ي ةلبصيقي نمصله

ية سيجز   (ية سيجز ية  ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال ةوتصا

 )رغنحا

 

 

 

 

 

 

 

848 

(23-5) 
 اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا  نمصله ECM صضح نمصله تصتلح يقخطأ 

ية سيجز   (ية سيجز ية  ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال ةوتصا

 )رغنحا

 

848-841 

(24-5) 
 نجح   تاللس ةكصنح  يةج لحن ةلصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال  صضح

 )ية سيجز  رغنحا (قتصا 

 

841 
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(25-5) 
نمصله  اأ  VARي جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني ةنمصله   صضح

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا 

 ةوتصا رغنحا

 

 

844 

 

 

 
(26-5) 

  (Johansen.Juselius) جصسلاو-نجح   ي جبح  جصسح سصن   صضح

نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية   ةلجكحةس يلشتئب

 ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا

 

843 

(27-5) 
نجح   ي جبح  غأينجأ ةلسب لا  ان ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز   صضح

 ةوتصا  غنحاةأسنا يةاأل يةساأيا سةصغح يجم 

 

842 

(28-5) 
نمصله  اأ  VAR صضح ي جبح  ر تبحط ية ي و ةلبصيقي في يةنمصله 

ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا 

 ةوتصا رغنحا

 

842-830 

(29-5) 
 صضح ي جبح  يةجصليس رعجمح ي ةلبصيقي نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا 

 ية  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا رغنحاية سيجز 

 

 

030 

(30-5) 
نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا  ECM صضح نمصله تصتلح يقخطأ 

 ية سيجز ية  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا رغنحا

 

830-838 

(31-5) 
 صضح نجح   تاللس ةكصنح  يةج لحن ةلصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا 

 ةوتصا  غنحا.

 

838 

(32-5) 
نمصله  اأ  VARي جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني ةنمصله   صضح

-8002ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ السبئيس

8002. 

 

835 

(33-5) 
  (Johansen.Juselius) جصسلاو-نجح   ي جبح  جصسح سصن   صضح

نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية   ةلجكحةس يلشتئب

 ةصغح يجم ةؤشأ

 

834 

(34-5) 
نجح   ي جبح  غأينجأ ةلسب لا  ان ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز   صضح

 ةؤشأ السبائوسةصغح يجم 

 

833 

(35-5) 
 صضح ي جبح  ر تبحط ية ي و ةلبصيقي نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا 

 ةصغح يجم ةؤشأية سيجز ية  

 

832-832 

(36-5) 
 صضح ي جبح  يةجصليس رعجمح ي ةلبصيقي نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا 

 ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ

 

 

830 

 
(37-5) 

نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا  ECM صضح نمصله تصتلح يقخطأ 

 ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ

 

 

830 
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 838 ةكصنح  يةج لحن ةلصغح يجم ةؤشأ السبئيس صضح نجح   تاللس  (38-5)

(39-5) 
نمصله  اأ  VARي جبح  ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني ةنمصله   صضح

 ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ  حش .

 

835 

(40-5) 

  (Johansen.Juselius) جصسلاو-نجح   ي جبح  جصسح سصن   صضح

نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية   ةلجكحةس يلشتئب

 ةصغح يجم ةؤشأ  حش

 

834 

 

 
(41-5) 

نجح   ي جبح  غأينجأ ةلسب لا  ان ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز   صضح

 ةؤشأ  حشسةصغح يجم 
833 

(42-5) 
نمصله  اأ  VAR  صضح ي جبح  ر تبحط ية ي و ةلبصيقي في يةنمصله

 ةصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ  حش
832 

(43-5) 
 صضح ي جبح  ي ةجصليس رعجمح ي ةلبصيقي نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  

 قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ  حش
820 

(44-5) 
نمصله  اأ ةصغح يجم  ساح  قتصا  ECM صضح نمصله تصتلح يقخطأ 

 ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ  حش
820 

  صضح نجح   تاللس ةكصنح  يةج لحن ةلصغح يجم ةؤشأ  حش. (45-5)

 

820 

(1-6) 
 صضح  مثس يلجصس  يةشهأي ألساح  قتصا ية سيجز ةز شهأ جحنفو 

  صال ا غلازين. 8002ي   غح ا شهأ يس   8002

 

820 

(2-6) 
رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن ةسلسلا  ي جبح    صضح

 يساح  قتصا ية سيجز.
828 

 ARMA(3,3) 825-824    صضح نجح   تق  أ يةنمصله يلأجح (3-6)

 BDS صضح نجح   ي جبح  يسجقاةلا يلشحس ي  (4-6)

 
823 

(5-6) 
ج ة يلم صضح تنبؤي  لجصس  يةشهأي ألساح  قتصا ية سيجز ةلفتئة 

 .8080ي   غح ا  يسمبئ  8002ةز س جمبئ 
822 

(6-6) 
) ( صضح  مثس يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز 

vpchQd صال ا غلازين. 8002ي   غح ا شهأ يس   8002. ةز شهأ جحنفو  
822-100 
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(7-6) 
ةسلسلا  رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن ي جبح    صضح

 ةيملح  يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز
100 

 ARMA(3,4) 101-105  صضح نجح   تق  أ يةنمصله يلأجح   (8-6)

 BDS 103 صضح نجح   ي جبح  يسجقاةلا يلشحس ي  (9-6)

(10-6) 
جز قتصا ية سي صضح تنبؤي  لجصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ية  

 .8080ي   غح ا  يسمبئ  8002ةلفتئة يلمج ة ةز س جمبئ 

 

103-102 

(11-6) 
) ( صضح  مثس يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلاأس ا ةز قتصا رغنحا 

vviQs صال ا غلازين. 8002ي   غح ا شهأ يس   8002. ةز شهأ جحنفو  
102-102 

(12-6) 
ةسلسلا  رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن ي جبح    صضح

 يةيملح  يلاأس ا ةوتصا رغنحا.
100 

 ARIMA(0,1,3) 108-101  صضح نجح   تق  أ يةنمصله يلأجح   (13-6)

 BDS صضح نجح   ي جبح  يسجقاةلا يلشحس ي  (14-6)

 

104 

(15-6) 
ةز قتصا رغنحا   صضح تنبؤي  لجصس  يةشهأي ةليملح  يلاأس ا

 .8080ي   غح ا  يسمبئ  8002ةلفتئة يلمج ة ةز س جمبئ 

 

103-103 

. ةز )vvip ( صضح  مثس يلجصس  يةشهأي ألساح  قتصا رغنحا  (16-6)

  صال ا غلازين. 8002ي   غح ا شهأ يس   8002شهأ جحنفو 

 

103-102 

(17-6) 
ةسلسلا   رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن ي جبح    صضح

 يساح  قتصا رغنحا.

 

102 

 ARIMA(4,1,4) 180-188  صضح نجح   تق  أ يةنمصله يلأجح   (18-6)

 BDS 184-183 صضح نجح   ي جبح  يسجقاةلا يلشحس ي  (19-6)

(20-6) 
ةز  ةلفتئة يلمج ة صضح تنبؤي  لجصس  يةشهأي ألساح  قتصا رغنحا 

 8080ي   غح ا  يسمبئ  8002س جمبئ 
183 

(21-6) 
 ( صضح  مثس يلجصس  يةشهأي ية  يةيملح  يلطلصبا ةألسمحب

 8002ي   غح ا شهأ يس   8002. ةز شهأ جحنفو )pbQd ( )ية   حء

  صال ا غلازين.

183 

(22-6) 
ةسلسلا  رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن ي جبح    صضح

 يةيملح  يلطلصبا ةاسمحب ية   حء.
182 

 ARMA(0,6) 110  صضح نجح   تق  أ يةنمصله يلأجح   (23-6)
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 BDS 111 صضح نجح   ي جبح  يسجقاةلا يلشحس ي  (24-6)

(25-6) 
 (ةألسمحب صضح تنبؤي  لجصس  يةشهأي ية  يةيملح  يلطلصبا 

 .8080ي   غح ا  يسمبئ  8002ةلفتئة يلمج ة ةز س جمبئ   )(ية   حء

 

115 

(26-6) 
 (يلطلصبا ةألسمحبيةيملح  ألساح  يةشهأي  صضح  مثس يلجصس  

 8002ي   غح ا شهأ يس   8002ةز شهأ جحنفو )pbPQd ( )ية   حء

  صال ا غلازين.

114 

(27-6) 
ةسلسلا   رسجقأي يا ةت   كو قللأ يلصسس سقلل س  ائسن ي جبح    صضح

 يساح  يةيملح  يلطلصبا ةاسمحب ية   حء
113 

 ARMA(1,2) 112-112  صضح نجح   تق  أ يةنمصله يلأجح   (28-6)

 BDS صضح نجح   ي جبح  يسجقاةلا يلشحس ي  (29-6)

 

150 

(30-6) 
 (ألساح  يةيملح  يلطلصبا ةألسمحب صضح تنبؤي  لجصس  يةشهأي 

 .8080ي   غح ا  يسمبئ  8002ةلفتئة يلمج ة ةز س جمبئ  )ية   حء

 

158-151 
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 قائمة االشكال 
 

 

 
 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 08 يةجمثلس يةنظحةو ةلسصح  صضح  (1-1)

 00 يةتسصيقو ةلمؤسسا.يةبا   صضح  (2-1)

 00-00 ةكصنح  يةسصح. صضح  (3-1)

 05 يةسصح   صضح إستئيتلجلا (4-1)

 05 ستئيتلجلا يةتئ از.إ صضح  (5-1)

 03  سس تقسلم  سصيح يلسوحلد يةفأ  صضح  (6-1)

 85 تصيلن يلنشحة في يل   يةق ائ في ظس سصح يلنحقسا يةجحةا صضح  (7-1)

 يلنشحة في يل   يةطصيس في ظس سصح يلنحقسا يةجحةاتصيلن  صضح  (8-1)

 
84 

 تصيلن يلنشحة في يل   يةق ائ في ظس سصح رعجكح  يةجحا صضح  (9-1)

 

83 

 تصيلن يلنشحة في يل   يةطصيس في ظس سصح رعجكح  يةجحا صضح  (10-1)

 
83 

 يالنحقسا رعجكح  تصيلن يلنشحة في يل   يةق ائ في ظس سصح  صضح  (11-1)

 

82 

 تصيلن يلنشحة في يل   يةطصيس في ظس سصح لنحقسا رعجكح يا صضح  (12-1)

 

82 

 تصيلن يلنشحة في سصح يعجكح  يةقلا سقق نمصله يةطلي يلنيسأ صضح  (13-1)

 
10 

(14-1) 
تصيلن يلنشحة في سصح يعجكح  يةقلا سقق نمصله يتاح  يلنججان يس  صضح 

 يةجصي ؤ
10 

 18 تصيلن يلنشحة ةس تاقلق   بحح يسجثنح لا يس فحقلا صضح  (15-1)

 18 تصيلن يلنشحة ةس تاقلق  سح أ صضح  (16-1)

 11 تصيلن يلنشحة ةس تاقلق   بحح  بلالا قق  صضح  (17-1)

 15 تصيلن يلنشحة في ظس سصح يلنحقسا رعجكح يا صضح  (18-1)

(19-1) 
في ظس سصح رعجكح  يةجحا/ ةنانى يةجكلفا يقت  ا تصيلن يلنشحة  صضح 

 فحي 
14 

تصيلن يلنشحة في ظس سصح رعجكح  يةجحا/ ةنانى يةجكلفا يقت  ا  صضح  (20-1)

 نحلل 

 

14 

(21-1) 
تصيلن يلنشحة في ظس سصح رعجكح  يةجحا/ ةنانى يةجكلفا يقت  ا  صضح 

 يج  يةنحح ا ية زأ  

 

13 

 50 ئجأيءي  يلسجخ ةا في يمللا يةجاقلق سم  صضح  (22-1)

 .)  يسا يةسصح  (ية  يسح  يةصاح قلا ةلبلحنح   سةلا صضح  (23-1)

 

55 

 54 .)  يسا يةسصح   (ية  يسح  يةصاح قلا ةلبلحنح  يةثحنصيا صضح  (24-1)



 قائمة االشكال 
 

 

 
 

 ة فصقا يةنمص ةت ين صف صضح  (25-1)

 

52 

 قسح ص  يةجن صضح  (1-2)

 

33 

 رستئيتلجلح  ية قحيلا صضح  (2-2)

 
38 

 يةجا ي ةز يجس رسصيح صضح  (3-2)

 
33 

 33 رستئيتلجلح  يةه صةلا صضح  (4-2)

 20 سلكس-ةخط   صضح نمصله يةيفحءة  صضح  (5-2)

  صضح ةنانى ةص ن  (6-2)

 

24 

  صضح ةنانى ليح ة يةطلي ةس  قحء يةاأل اح ي (7-2)

 

20 

 28 يةاأل ةس  قحء يةطلي اح ي صضح ةنانى ليح ة  (8-2)

  صضح ةنانى ليح ة يةطلي  نسبا   بئ ةز ليح ة يةاأل (9-2)

 

21 

 21  صضح ةنانى ينخفحل يةطلي  نسبا   بئ ةز ينخفحل يةاأل (10-2)

 %80ةس ينخفحل يةاأل  نسبا  %10ليح ة يةطلي  نسبا  صضح ةنانى  (11-2)

 

25 

  صضح ةنانى ساأ يةسصح  (12-2)

 

24 

 23  صضح ةنانى ر أي  يةيةي (13-2)

 ةنانى يةاأل صضح  (1-3)

 

002 

 002 ينجقحل ةنانى يةاأل صضح  (2-3)

 ةنانى يأل ةأن  صضح  (3-3)

 

088 

 088 ةنانى يأل  للس يلأسنا صضح  (4-3)

 081 ةنانى ةجكحفئ يلأسنا صضح  (5-3)

 081 ةنانى يةاأل ي  م يلأسنا صضح  (6-3)

 ةنانى يةاأل ال نححئو يلأسنا صضح  (7-3)

 
085 

 ةنانى يةطلي صضح  (8-3)

 

082 

 082 ةنانى  زائ يةطلي صضح  (9-3)

 018 نمصله رنفحح يقخطو صضح  (10-3)

 ةنانى يةطلي يلأن  صضح  (11-3)

 
011 

 ةنانى يةطلي غائ ةأن  صضح  (12-3)

 

015 



 قائمة االشكال 
 

 

 
 

 015 ةنانى يةطلي يعح ي يلأسنا صضح  (13-3)

 ةنانى يةطلي ي  م يلأسنا صضح  (14-3)

 
014 

 014 ةنانى يةطلي ال نححئو يلأسنا صضح  (15-3)

 013 ةنانى ليح ة يةطلي ةس  قحء يةاأل اح ي صضح  (16-3)

 013 ةنانى ليح ة يةاأل ةس  قحء يةطلي اح ي صضح  (17-3)

 013 ةز ليح ة يةاأل   بئ ةنانى ليح ة يةطلي  نسبا  صضح  (18-3)

 058 ةز ينخفحل يةاأل   بئ ةنانى ينخفحل يةطلي  نسبا  صضح  (19-3)

 %80ةس ينخفحل يةاأل  نسبا  %10ةنانى ليح ة يةطلي  نسبا  صضح  (20-3)

 

051 

 055 شكس    يلازينلا صضح  (21-3)

 054  زائ ية  س ةس  قحء رساح  اح جا صضح  (22-3)

 عحةا تاأب يساح  يةسلس صضح  (23-3)

 

054 

 053 ع س  رنجقحل رسوحااو صضح  (24-3)

 053 يا ا    يلازينلا  منانى يةسصيء صضح  (25-3)

 053 سوحاب ية  سإةنانى  صضح  (26-3)

 052 ية  س سةنانى ينجس ةلسلس يةأ   ا-ةنانى يسوحاب صضح  (27-3)

 052 ةنانى ةا ل يقت ي ةإلعال صضح  (28-3)

 ةا ل يقت ي ةإلعال ةنانى صضح  (29-3)

 

040 

  يطا يةسصيء في عحةا يةب ي س يةكحةلا صضح  خ (30-3)
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 مقدمة:

يةنحتجا يز ح ة تتتتتتتتتتتتتتتص  يةنشح ح  ر ج ح  ا سيمللح  يةججتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تب  ظهص  ةفهصا يةسصح ةس تطإ          

ز سع ة يةاح لا سيلججمس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيجم  ئ ستتحن ية  ئنجحه ةز  جس إشتتبحر عحجحت   تتمإتقستتلم  يمحل  ق

ح      إيل تتزأ  سةس ةأس  يةص ي  ظهص  قح ض في ر ج تتح  ستتحسم  إ  ل ي   يةق  ي  ية شتتأيا ئنجحجلا  ةم 

بتتتتتتح ةتتتتتتا   ان يةستتتتتتتتتتتتتلس  بتتتتتتس إفي 
ب
قتتتتتتح ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  يل

ب
ةتتتتتتا.إ تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتحف ةفهصا يل جقتتتتتت  

ب
  ستتتتتتتتتتتتتجختتتتتت يا يلتتتتتتحل في يلأيعتتتتتتس يل

هح    يلؤسسح  نفستتتتتتتتتتتتنفجحح يةيبائ ةألسصيح س يةجطص  يةسأيس في ةجحل يةجينصةصجلا س جس في ظس ئ           

ح صيح احني يلؤسسح  تنش   في سص تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسنفجحح   إققبس   في ةال   تسم  حةجاقل  س يلنحقسا يةش   ة

 حفتتتتتتا في باض يةقطحيح  ةيز ةس    ا يةهحإن ةم نقس إ  ةز  أف ية سةا تجماز  ضتتتتتتاف يلنحقستتتتتتاةاملا 

  س ت تتتتتتتتتتتتحي  يةجنحقس   جلفي س تبح ني  غبح  ية بح زإس   نفجحح لي  ي   يلؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتح  س تنصيي ةنججحتححئ 

  صيء ية  ية ال  يلاةي س يةاحةميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلنحقسا س علث ش    أ يقخح  ا ر ج ح  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زلل إ      ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتةم

حةس س يةجيلف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز يةجاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس أ يةجاصال  يةسأياا س يةاملقا س يةوح   ي  يةنحتجا  ينحح تاجحه لز  اس

 ةأي عجملح.  يفبا علث   ية ي تأتب  قاحةلج  قت   بائ  ق  ة يلؤسسا ية  يلنحقسا  ةاهح

لق تاق   إصل يةفاحةا ةلصفصل تتتتتتتتتتتت جح  يقتلإ إ  ع  ية سل يةنحةلا يةتي  سع  جحس ة  يجبح  يق  ي أ إس            

بسي   ال يةسنصي  يةتي ةضيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسيقخأسه ةز نفق يل  صنلا يةتي تأي مي يلقحح     ج ح  ا قاحةاإتنملا 

ن  ح  ةز  تجهي ع  ثح با  إ   ج ح  اا ئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت شطا  حفيةأاص  ية ي يحنج   صيا ية  فال  ةخجلف  

 ج ح  يلصج  س يلسائ ةز  أف ية سةا يةتي احني شتئياو يلبني ية  سلحسا ئح  ئ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يقخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةصيضح قش

أةق  ج تتح  ا في ةاحسةا ةنحح يةجفتتاعح  ئستتلستتلا ةز ئ  إ  يةستتح ق ية  ةاظم يةقطحيح   تاجيأ  مصجب  في

لصج   ج ح  يح ةز ئتتتتتس ةز  اةهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةلح   فللا يةتي  ميز يةجنق  جح  إ ج ح  ا يةاحللا س ةس يةجزائي  ئ

س تصسس س ي ا   ج ح  ا يق  ي أيا ئتحل ةفهصا يلنحقسا ية  يةسحعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إح  يةسصح س ةن  تم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ج إ إ  

 حلنحقسا  بحقي يةقطحيح   علث سحسم  ية  ييا طحر    تماز ح د  مز ةخجلف يةقطحيح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلفهصا س  ش

قأي     عجلحجح إيجبح أ ة   ي  أس يح ةجلبلا إ ي  س ي يةقطحر  نسبا  بلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة في تكصيز يةنشحط ر ج ح

 ح ي ن  يامس ية   شزلس س تصظلف ي    بائ  ةز    سوحا لا ية  ييلا س يلصي  يةز ي لا  مح ةز يةسلتتتتتتتتتتتتتتتتس ئ 

عجلحجح  يلججمس ةز إطحر في تلبلا يةاحةلا. س ت  ي   سملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يةقطحر ية  ي ي ةس ليح ة ةسحسما س ي يةق

 سجائي  يةسلسيةسلس يةز ي لا س ية ي   س أ يامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ية  تصقائ     ةز يةاملا ية ابا يةتي تخ ص إل 

حر في  تفيةفأ ي س ئ  ل ية يح ة في ية  سإيةز ي لا  س  شكس يةثئسة يقتلصينلا ج ءي ةهمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح في يةقطحر ية  ي ي 

يةنمص يةستتتتتتتتتتتتتكتح و     لةتد ية يح ة ية   لي ية  يلنججح  ية  ييلا س  حفتتتتتتتتتتتتتا يقتلصينلا ةنحح قتصا ية سيجز س 

ظهأ  حي ة ةنججا ةجزطلا س ي يةطلي. علث  اجبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ يةوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا بشققحح  قتصا يقتمأيء س   ةد  سمحب ةمح 

ا ح س  إسجزنحء ينحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سمحب ةز يلنججح  يةز ي لا  سحسلا يةتي ال  ميز ئ يقتمأيء س يةبلضحء س   ةد   

لةد ةا ا    ة يةجاصيض ينحح  مح ة غ ي لا  سحسلا في علحة ر سحن يةلصةلا س  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فنحيا يةوتصا س 
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 ج ح  ح  ية سل س لح تماز     إتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا في  شطا ر ج ح  ا يةيبائة يةتي تاقق   بحعح  ح لتتتتتتتتتسمحب ةز    

س أ ية نحيا ةز سأيا في ية س ة ئنجحجلا س يةنحتجتتتتتتتتتتتتتتتا يز يةطلي يةصيسس ةلمسوحلد يلاةي س ية ي يبئ  يز 

 جا علصل عال   ي يستب يل يةطلي ية  قتصا ية سيجز س يةجخةي يز يةوتصا يقتمأيء س  سمحب نتليمللا ئ 

 تفحر في يلسجص  يةاحا ةألساح  س يةتي احن سبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حح إ تفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحر  ساح  يلح تان سحةفا ية  أ ةجأاأة في إف ةا 

ل إ   ج ح  ا س يةبطحةا ةنححعأ  يةا    ةز يلشحاس ئس ي يةنصر ةز ية نحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  إ  يةجضخم  سيةو صء 

صر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتو في س ي يةنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي جفحء ية  ج ح  يق  ي أي ليح ة يز   جا ةز ئيلجصيفس جاس ة  ةكحنا في ئتطص أ 

 .علحنح ةأتبطا بح ي يةنصر ةز يلنجصه  ةز يةشابا  حفا  جقحةل  يلسوحلد يق  ي أي س يةتي هي 

 ة ةجزائي  ي ج ح  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتييةجأاائ ية   يةزائ يةثح جا   ساح أ  حأل صس  ية سيجزيأف سصح يةوتصا  س            

ب سوحاإصا يقتمأيء  يةطلي ية  تتتتتتيةوت سوحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابإسوحاب قتصا ية سيجز  يةطلي ية  إيةطلي ية   (ج  لا 

يلا ل يقت ي ةإلعال أسنا يةطلي يةساأيا ةه ي يلنجصه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ةيأل يقتصا يقتمأيء حب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسم  

 . أ   إ  اأ  ية  تصيلن يةسصح ةز شكس  ية  شكس ف ةح   ) )يةوتصا يقتمأيء س  ية سيجز(

 :املوضوعهمية أ

 ةأ  م   تأاائ جالق     في ر ج تتتتتتتتتتتتتح  يق  ي أي يح سحةح ص سملا س أ ية  يستتتتتتتتتتتتتا اصنحح  احقج ةص تتتتتتتتتتتتت  تتأ و

سئ ار ية  ية تتتتتتتتتتتت ةح  سيةتي ةز شتتتتتتتتتتتتأنحح  ميننح ر ج تتتتتتتتتتتتح  ا يق   لا  جزائي يلية  ستتتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز  

 سجقأي  يةز يئو في س ي يةنصر ةز يةشابا.جاقلق ئ ةيةجصج   

 أستتتتتتتتتتتتحو  حالستتتتتتتتتتتتجقأي  س تطصيأ س مح  ستتتتتتتتتتتتحي  س أ ية  يستتتتتتتتتتتتا ية   لق يستتتتتتتتتتتتتئيتلجلح  في رقق بزلا يل 

  نحءي ية  يةجنبؤ.    بإةكحن ية  صل    يتجحأ يلنحقسا يقخح جلاس   )يةوتصا س رسمحب  (يةشابا 

 شكالية البحث:إ   

ستتتتتتتجزنحء ينحح نتلجا ةفح  تحح  ا  يةوتصا س ستتتتتتتمحب ةز  تتتتتتتمز يلصي   ستتتتتتتحستتتتتتتلا سيةتي ال  ميز يةفأ  ئ 

يأقي س أ يةشابا تطص ي ةوتصظح في يةسصح يق  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأي نتلجا يةطلي يلقحح علث  سحن س  نيج   ق سم ئ

ستتتتجمأي  في   س يةفأ   ال ز ةز  ال ةح  األ تصيققح ةس ية يح ة في يةيثحقا يةستتتتكحنلا يلستتتتجمأة ليح ة يز ئ 

حر  تفإتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  س أ يلصي  نتلجا ةل  ر ج ح  يةص ني ةز ف ةح  السلمح يةجضخم ةنحح  جاس  لس في  ساتتإ

سوحا هح في ع س     إيلسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص  يةاحا ةألساح   عائ يلسوحلد يق  ي أي يز يةنصيلا يلصي  يلأي  

ةوتصا يقتمأيء س  سمحب  وتصا ستب يل يإعال   ي يجمح  ية  يمللا ئ سفأأ ية  ئ  ةازينيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ةمح 

سب حح   أل يةجأاائي  يةتي  ح سصف تجماص  ية  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن   يسجإق س ساأ . س ةز س ي يلنطلق  ية سيجز س يةتي هي 

سوحاب قتصا ية سيجز  إيةطلي ية   (  قتصا ية سيجز ية  يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا س يلجمثلا في : حسا 

   يأل يقتصا يقتمأيء حب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسمسوحاب   إصا يقتمأيء  يةطلي ية  تتتتتتتتتتتتيةوت سوحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابإيةطلي ية  
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  ةؤشأ  ح ش   )ية سيجز  يةوتصا يقتمأيء(يقت ي ةإلعال يلا ل  أسنا يةطلي يةساأيا ةه ي يلنجصه   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 ص يةجح ي:تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشكحةلتنح ية  يةناإ حق  ي أ س ة ي  ميز فلحغا  ) ةؤشأ السبئيس

الجزئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ما أثر التغييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الناجم عن أسعار لحوم الدواجن على املتغيرات لاقتصادية 

 بالجزائر؟

 سئلة الفرعية:لا 

 حةسصح يق  ي أي؟سصح يةوتصا س سمحب  ةح سي س -

 ةح ة   تأاائ يةجزائ في  ساح  قتصا ية سيجز ية  يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا في يل   يةق ائ سيةطصيس؟-

 جزائي  ر ج ح  ا يق   لا؟ةح هي يةاا ا يةسب لا  ان  ساح  قتصا ية سيجز سيل-

  حق  ي أ في يلسجقبس يةقأيي؟ يق   لا  لف  كصن س س يلجزائي  ر ج ح  ا -

 

 فرضيات البحث:

 سنحب ت     في يةيملح  سصيء يلطلصبا سيلاأسل في شابا يةوتصا سرسمحب في يةسصح يق  ي أي.-

 ان  ستتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز سبان باض يلجزائي  يةطصيس سيل   ةشتتتتتتتتتتتئب ية  يل   يةق تتتتتتتتتتائ  ستتتتتتتتتتتلصب صج   -

  ج ح  ا يق   لا.ئ

ةاس ية  يسا   ي  ية سيجز ساس ةجزائة ي ج ح  ا ج  لا ان  ساح  قتصا تجحسان ةز ئيا ا ستب لا سنحب -

 .تجحسانيةجأاائ ةز ئ

 يلسجقبس يةقأيي.سجقأي  في  ساح  قتصا ية سيجز سفي يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا في إ صج  -

 هداف الدراسة:أ

 س يف يةجحةلا:   إ  يةصفصل ةز  ال  اثنح س ي  سالنح

 ;سجاحنا  حةنظأيا ر ج ح  ا يةتي ياجم سح يةفيأ ر ج ح يئ   بزلا تفسائ س أ يةظحسأة -

 ;عحةا سال ا غلازين-  حق  ي أ س سمحب يةص صف ية  سي س سصح يةوتصا -

 ;ستاللل تق  أ يةنمصله  -

ستتتتتتاح  قتصا ية سيجز سبان باض يلجزائي  ر ج تتتتتتح  ا يق   لا ية  يل     لحو يةجكحةس يلشتتتتتتتئب  ان  ان  -

 ;عحةا سال ا غلازين- حق  ي أ يةطصيس سيةق ائ
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عحةا -أ حق  ي  ستتتتتتاح  قتصا ية سيجز سبان باض يلجزائي  ر ج تتتتتتح  ا يق   لا  لحو يةاا ا يةستتتتتتب لا  ان  -

 ;ازينسال ا غل

 ;ساح  قتصا ية سيجز سبان باض يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا   انأ  يةفاس سججح ا ةئ  تاللس  يةا -

 حأل ص  صال ا غلازين  -ةشتتتتتتتتابا يةوتصا س  ستتتتتتتتمحب  حق  ي أ )يلطلصبا سيلاأس تتتتتتتتا (يةجنبؤ  أستتتتتتتتاح  س يةيملح -

    يسا عحةا في يلسجقبس يةق ائ.

 .سح قا سيةتي تنحسةي س أ ية  يسا اأيء يةباصث سية  يسح إ-

 دراسات سابقة:

تق  أ يةطلي يةفاحل س تص اح  يةفجصة يةستتتتتص لا ةلمنججح  يقتلصينلا   خرون، و لا إبراهيم  ســـــليمان   يستتتتتا:

ية  يستتتتتتا يةوتصا يةبلضتتتتتتحء  منجصه علصي و في شتتتتتتكس قتصا  تنحسةي.علث 8000-0220قتئة ية  يستتتتتتا   في ة تتتتتتأ

ستتتتتتتتتتتتتمتتتحب س  لض يلتتتح تتت ة س  تتت    أ  اتتتحةوتصا يقتمأيء س    تتتحةطلتتتي يةفاتتتحل  بقلتتتا يلنججتتتح     ةجتتتأاأ يةتت جتتتحه 

لضحء يةوتصا يةب إلنجحهةبحن علث احن ن تيي يةوتصا يةبلضتحء  ةز نجح   ية  يسا علث  لا يلا ل يةسنصي  

  %0.521 جحه  لا ةاحةس ةأسنا يةطلي ةل  س ية  قتصا ية  % 0.52في ة تتتتتتتتتأ  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتا  مق ي  

ةاتتت ل يةنمص يةستتتتتتتتتتتتتنصي    5.12%ةتتتح ةاتتت ل نمص يةنمص يةستتتتتتتتتتتتتنصي في يةطلتتتي يةفاتتتحل ية  قتصا يةتتت جتتتحه  مقتتت ي   

نجحه يلاةي علث  لا ةا ل يةنمص يةستتتتتتتتتتتتتنصي ةلاأل  ةز ئ  %8.11ستتتتتتتتتتتتتوحاب يةفأ  ةز قتصا يةت جحه عصي ي إل 

 .% 1.25 مق ي  

يةت سيجز  قق  يةاا تا  ان يلات ل يةستتتتتتتتتتتتتنصي ةإلنجتحه سةأسنا تجتحأ قتصا إ مانتحء   يستتتتتتتتتتتتتوح  ان ج تتتتتتتتتتتتتأ يةبتحعثإ

يةطلتي يةستتتتتتتتتتتتتاأيتا  مات  ي  ةلطلتي يةفاتحل  ةججحسا ي ة ةا  ي    أ   أستتتتتتتتتتتتتاح  يةب ي س يةوتصا يقتمأيء 

 ةنحح س سمحب  نصيقحح يةبلضحء سية   حء ليح ة يحةس  ساح  سية ي  لاي  س  قاحل في يةامللا يةسص لا.

 .ستهالك اللحوم بتونسإبحث حول ، ستهالكالوطني لإل املعهد    يسا:

سيةطلي يأل ستاللس ستتتتتتصح يةوتصا يقتمأيء سيةبلضتتتتتتحء ةز  ال   م يةاأل  إ  ستتتتتتوح قي س أ ية  يستتتتتتا إ

نجحه إ مح ظهأ  س أ يةص  ا يةباثلا يةجطص  يلوتصظ في  ستتتتتتتتوحاب يةفأ ي. زلائ نم  ئ  إ  جحني يةجطأح  إ  

مأيء ستتتاح  يةوتصا يقت  تفحر إيقتلصي و.  مح  لني يةطلي يةصيستتتس ةوتصا يةبلضتتتحء نتلجا  س ي يةنصر ةز يلنجصه

 جفي ية  يستا    يستا ستصح يةوتصا سبحأل ص يةبلضحء ةنحح ةز جحني يةاأل سيةطلي ال ز ةم إ  مح جص س. 

سةحهي   أ   إ  ستتتتوحاب نصر ةز يةوتصا إنجقس يلستتتتوحلد يةجص متتتت ي ةز إن   لف  تيشتتتتف ي ة تاللا    أ   س 

ستتتتتتتتوحاب يةفأ ي ةز س ي يةنصر ةز عال   مح ةم تجطأح ية  يستتتتتتتتا يز يةقصة ئنجحجلا سيا وحح  حإل ئ   ستتتتتتتتبح 

 يةوتصا.
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 ستتتتتم   يةا يةطلي ية  قتصا ية سيجز    تق  أ احمد بد العزيز ععماد  الســـــالم محمد حســـــين، عبد  يستتتتتا: 

 لصفس.جحةاا ي-سيةزح ح ر ج ح  ية  ي ي/اللا ية  ييا 

ي اأ  ف سم يلجزائي  يةتي  تنتتحسةتتي ستت أ  يةتت  يستتتتتتتتتتتتتتا في تقتت  أ  يةتتا يةطلتتي ية  قتصا يةتت سيجز ةاتتحسةتتا ت لتتحن 

  ج ح  ا ة سةا يةاأيح عتىستح ت ي ةأستم يةستلحسا ئي يةنصر ةز يةوتصا ةجكصن يلؤشتأ    ليح ة يةطلي ية  س

  س ن ةجزائي يةأظهأ  يةنجح     قتحفتتتتتس في يةاأل يلاةي  س    ي تستتتتتنى ألاتتتتتتح  يةقأي  في ةاحق ا ية    

زائي ي تأاائ لج ستتتتتتتتتتتتتاتح  يةوتصا يةت سيجز ةهمح يةجأاائ ية  يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز    مح ةم  ث ي  س 

ح م ج تتتتح  يةاأيقي ةي ياح و ةن  ئ ةد يةجضتتتتخم يةنق ي يةلستتتتمحب س  أجس ستتتتاح  يةوتصا يقتمأيء س قتصا    

 ج أ يةبحعثحن في   يسوحم يةتئ از ةاا ا قتصا ية سيجز إ   مح نخفحل يةق  ة يةشأي لا ةلمسوحليانإ إ      

اح  ن غاء  ستتتتتتتتتت يجبح أ إ حألستتتتتتتتتتمحب  ستتتتتتتتتتلاا    لا احقلا في تاللس تق  أ  يةا يةطلي ية  قتصا ية سيجز   س  

تصا ستتتتوحاب قستتتتلصب يلستتتتوحلد   س ةلصة  إل  تجحأإ ستتتتمحب ةقح نا  أستتتتاح  قتصا ية سيجز ةيس بستتتت ي يمللا 

ن يلستتتتتتتتتوحلد يةاأيقي  فضتتتتتتتتتس قتصا ية سيجز سةص أت لحن   إ  نمح يةجفضتتتتتتتتتلس احن سص  ستتتتتتتتتحو   يجس إية سيجز س 

 ساح   سمحب.أ تفاي  ساح سح ةقح نا  إ

نمصله ستتتتجخ يا إ  يستتتتا  لحستتتتلا ةجق  أ  يةا يةوتصا في ة تتتتأ    ســــلبم مشــــعل ،احمد عبد اللطيف:   يستتتتا

عحسل   يستتا  حنن يةبحعث جحء في س أ ية  يستتا   ج تتح  ية  ي ي ة تتأ  ةحةثس  ةاه   اصث ئيةطلي شتتب    

يةوتصا  ية  مستتتتتتتتتتوحاب اس يةوتصا سةم  خج تتتتتتتتتتأ في   يستتتتتتتتتتوحستاللس يةص تتتتتتتتتتس يةأيسز سيةجص اح  يلستتتتتتتتتتجقبللا ةإل 

ا في س أ ية  يستتت حنيجم  يةبحعثإا س ل يقتصا يةبلضتتتحء احني في  س أ ية  يستتتا  ستتتلس    لإ  تتتح ليةبلضتتتحء   تتت

ستتتتتتتتوحااو في ة تتتتتتتتأ ية  يةوتصا يقتمأيء  تفحر  ستتتتتتتتبا رنفحح ئ إسمهح  ةز يةنجح     ةثس نمصله يةطلي شتتتتتتتتب  

شتتتتتتتح   يةنجح    ضتتتتتتتلس يلستتتتتتتوحلد يل تتتتتتتأي يةوتصا يقتمأيء    مح في ت ستتتتتتتمحب ةقح نا ية  يةوتصا ية سيجز س  

ي تأاائ يحةس يةستتتتتتتتتاأ ية   ستتتتتتتتتمحب غائ ةأن يةوتصا يقتمأيء س ية سيجز س   تق  أ ةأسنا يةطلي يةستتتتتتتتتاأيا ية  

 اجبئ  ستتتتتتمحبن اس ةز يةوتصا يقتمأيء س ية سيجز س  أةح  نجح   تق  أ يلأسنا يةجقح اان قبلني   ستتتتتتوحاب  ئ 

أ ةز ة تتتتتتتتتتت جبح  يةاا ا  ان ةنججح  يةوتصا في إس أ  في  مفي   يستتتتتتتتتتتوح حن ج تتتتتتتتتتتأ يةبحعثإإعاةل    مح ستتتتتتتتتتتلس 

وحلد في يلستتتتتتتتت ح سن يةو صء ة س   ستتتتتتتتتاح  س يلنفاا يةكللا في تا    ستتتتتتتتتلصب يلستتتتتتتتتوحلد   مح  ين نحعلا يلأسنا 

ستتتتتتتتوحاب يةوتصا يقتمأيء   ل يةوتصا ية سيجز س  ستتتتتتتتمحب إ بئ في  ن يلستتتتتتتتوحلد يل تتتتتتتتأي ة  ةلصل أ  م  يستتتتتتتتوح

ل س يةتي  اجبئ يةأ ازة  ستحسلا في سلصب يلسوحلد  سأ نقص في يمللا رناا ةمح   حةأغم ةز غاء  ستاح سح 

 ستب يل سلاا ةقح س سلاا   أ   ةجأاأي بزاء  ساح سح .إةامللا 

 ج تتتح ي ةطلي ية  قتصا ية سيجز في يةاأيح يةجاللس ئ ،اع ياســـين، مصـــطفح طه محمدز فايق ج   يستتتا  

 تفتتحر يةطلتتي ية  قتصا يةتت سيجز نتلجتتا إ. ةتتح جتتحء في ستت أ يةص  تتا يةباثلتتا   يستتتتتتتتتتتتتا عتتحةتتا 8004-0224ةلمتت ة 

 تفحر  ساح  يةسلس يةب  لا احةوتصا يقتمأيء س  سمحب ليح ة يز تا    ةا  ي  يةطلي ية  قتصا ية سيجز إ
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ستتجخ ا يةبحعثحن في   يستتوحم يةنمصله يةقلح تت ي ةجاللس إأ في  سةا يةاأيح   علث في نفس يةفتئة يل اص ة  يا 

ن أتضتتتتتتتح ةز  يةا يةطلي  إيةاا ا  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتا  سةح تصفتتتتتتتس يةل  يةبحعثحن نتلجا ةل  يستتتتتتتا  

لي  تأاائ ةجزائ ةا ل ية  س يةفأ ي س ةجزائ ستتتتتتتتتاأ قتصا ية سيجز س ةجزائ ستتتتتتتتتاأ قتصا يقتمأيء احني جملاهح 

 بئ ةز يةصيع   س    فتتتتتنفي س أ يةستتتتتلاا ةز يةستتتتتلس يةيمحةلا س احني ةأسنوحح ية  للا  ةانصي ةكصن ةأسنوحح 

   إ بئ ةز يةصيع  في عان احن تأاائ ستاأ قتصا  ستمحب ستلعي ية  يةطلي ية  قتصا ية سيجز ةمح يشائ لةد  

س  ن  ستتتتاح     تأتفس  إ   ج تتتتح  ا ألستتتبح      ا   حح ستتتلاا ةيملا س س ي ال  جصيقق ةس ةنطق يةنظأيا ر ن

. في 8080ن سيع   س تضتتتتتتمني ية  يستتتتتتا يةجنبؤ ر ج تتتتتتح ي  حةطلي ية  قتصا ية سيجز عتى يحا  تنخفض في 

 ج تتتتتأي في إ جح  يةاا ا  ان قتصا ية سيجز س قتصا يقتمأيء س  ستتتتتمحب ةز  ح  إن يةبحعثحن  س أ ية  يستتتتتا 

 حقي ع س  ية  يستتتا ةثس يلا ل يقت   ةإلعال  حن   نصيلا اس ستتتلاا  س ةم  جطأي يةبحعث لحو يلأسنا س تا 

وحاب يلأيقق  ستتت حةيملا يلنججا ةستتجقبا ةقح نا ةس ئ  حنيةبحعث أي تلاي  ستتاح  قل   س    يمتت ي   مح تنبتةيس 

ح تأاائأ ية  يةطلي ليح ة س لةد   تتتت  تا      م يةفجصة  سن يةجطأ  يحةس يةستتتتاأ  لف  كصن ةستتتتتجقبا س ة

ي ا ةقح نا  ستتتتتتتتتاح  يلستتتتتتتتتجقبللا ةستتتتتتتتتلس يةب  لا احقتصا قتمأيء س  ستتتتتتتتتمحب س يةتي ةهح  حةجقأيي نفس  سملا 

 يةز ي لا.

 تحديد النطاق املكاني:

   يق   لا   لقح  ال ةكو  كصن  لحو ة   تأاائ  ساح  قتصا ية سيجز ية  باض ةز يلجزائي  ر ج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  ا 

باض  اأ  ستتتتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز ية  ن تكصن ية  يستتتتتتتتتتتتتا   تأ نح إسيلل     ةز تات  ت  يةنطتحح يلكتح و ةل  يستتتتتتتتتتتتتا

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابسوحتتتتتتتتتتتتإسوحاب قتصا ية سيجز  يةطلي ية  إيةطلي ية  يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا سيلجمثلا في 

أسنا يةطلي يةساأيا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ة يأل يقتصا يقتمأيء حب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسمسوحاب   إطلي ية  صا يقتمأيء  يةتتتتتتتتتتتتيةوت

عحةا – حق  ي أ  يلؤشتتتأيز  ح ش سالستتتبئيس   )ية سيجز  يةوتصا يقتمأيء(يلا ل يقت ي ةإلعال  ةه ي يلنجصه  

 س ال ا غلازين.

 

 :الزمانيتحديد النطاق 

 إ  ةج  إةح يةجنبؤ ق   8002غح ا  إ   8002ةقحتح هي ع  ثا يةاه  ةمج ة  ان ستتتتتتتتتتتتتنا إ ت ينتح إقتئة يةت  يستتتتتتتتتتتتتا يةتي 

 .8080غح ا نحح ا سنا 

 ختيار املوضوع:إسباب أ

 نقطجان  سحسيجان سمح: إ   جلح نح ةه ي يلص صر  نا أ س ب  إاحن 

 ;ةقلا ية  يسح  يةتي تنحسةي س ي يلص صر  حفا  حق  ي أ سل   أجس س ي-



 المقدمة العامة                     
 

 ز
 

سملا ع  ثا  حفتتتتتتتا ين  ق صء   ل يةصي س س لس  ن  تطبلقو ية    جلح  س ي يلص تتتتتتتصر إل  يةثح و  أجس ستتتتتتت ي -

  سمحب.ساح  يةوتصا يقتمأيء س    تفحرإبا   )ية سيجز (سوحاب س ي يةنصر ةز يةوتصايلسوحلد يق  ي أي إل 

 مناهج الدراسة:

ةح  يجمتتتتتتتتح  ية  يلنهج يةصففو   تأ نح ئ إجس إ سحء ةفحسلم ةجزائي  ةاس ية  يسا في يةنظأيا يق   تتتتتتتتتتلا   ةز 

 سجقأيئو.يجم نح ية  يلنهج يةجاللةي سيلنهج ئ إسقحط ية  يسا يةنظأيا ية  سي س سال ا غلازين  قإ

 تقديم الخطة:

 يلق ةا يةاحةا -

 ئ ح  يلفحسلمي ةلسصح  يةف س  سل: -

 تاللس سصح يلنحقسا يةجحةا: ثح ويةف س ية -

 يلجزائة ر ج ح  ا يق   لايةف س يةثحةث:  -

  صال ا غلازين )ية   حء (سرسمحب )رغنحا  ية سيجز (تاللس سي س سصح يةوتصايةف س يةأيبس:  -

  اأ  ساح  قتصا ية سيجز ية  يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا  يسا  لحسلا عصل : قخحةسيةف س ي -

ةنه لا  -8080يقحح- حق  ي أ )يةوتصا س ستتتتتتتتتتمحب(يةجنبؤ  أستتتتتتتتتتاح  س ملح  ستتتتتتتتتتصح : ستتتتتتتتتتح ويةف تتتتتتتتتتس ية -

  ص س جليلنز.
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 :تمهيد

ةأ ةهم في ةاأقا اس  ستتتتتتتتتتتتتصيح سيةباصث سيةتي احني  ستتتتتتتتتتتتتحو في تقستتتتتتتتتتتتلم ستج  ا    ا    ية  يستتتتتتتتتتتتح  

عجلحجح  يلسوحليان سيةيسي   بئ     ةز يقت ص يةسص لا  سجحء    يسا إةنشتحة ةكحنوحح س س سح في تلبلا 

ح يبئ ي ج تتتتحن يةنشتتتتحط ئنجحغي سيةجصغس في  ستتتتتص إ إ   ستتتتصيح ةجيملا يلاأقا يةستتتتص لا ةلمنشتتتتحة سيةجصج  

   بس  سصيح يلخجلفا.

ااث ةبحعث   ستتتتتتتتتجاأل في يلباث  سل ةحهي  إ  سبنحءي ية  لةد ستتتتتتتتتصف  جم تقستتتتتتتتتلم س ي يةف تتتتتتتتتس 

ةح يلباث يةثح و قنجطأح قل  سلكس يةستتتتصح في ظس يةنظأيا يق   لا  سيلباث يةثحةث  يةستتتتصح س  تتتتح  تتتت   

 يةنظأيا يق   لاس  ائ قنجطأح قل  تج  ا س  يسا يةسصح في ظس 

 املبحث لاول: ماهي السوق وخصائصه

 املطلب لاول: مفهوم السوق 

 تعريف السوق  .1

 ةلسصح  اح يف ةجا  ة سس ي ةز  ال ية يسيا يلنظص  يةقحح:

س  ؤسو  ةصيل في  ةز يق تتتحنتتتي ر ج تتتتتتتتتتتتتتح ي: يةستتتتتتتتتتتتتصح سص ةتتت   يةجقتتتحء يةاأل سيةطلتتتي سيقختتت ةتتتح   -

س يةص تتي يةتت ي  لجقو قلتت  يةبتتحئس سيلشتتتتتتتتتتتتتتئي  س تت  يابئ يةستتتتتتتتتتتتتصح يز يلكتتحن  1س  طتتحر ةاان ةال  ةاان 

ةح ية ةحن  قنج  ةثا ستتتتتتتتصح يق ملا  حقتأيش سستتتتتتتتصح يةستتتتتتتتلح ي  يلستتتتتتتتجاملا  محستتتتتتتتأة سال ا ةستتتتتتتتجزحنم  

 قنج  ةثا سصح يةس ي سسصح يةثااحء.

   2قق ياةحتحح.ةز يق حني يةتسصيقو: يةسصح هي نصيلا يلنجصه يليتشفا ةز  بس يلسوحلد س  -

ن  كصن ةز  ال ةفهصةان ةخجلفان سةجكتتحةلان  علتتث  نظأ ةهتتح  مفهصا  ن يستتتتتتتتتتتتتجامتتحل المتتا يةستتتتتتتتتتتتتصح  ميز إ

هص  أ قز  سملتتتا سلكلتتتا ستطص  ةبلاتتتح  ةنجصه ةتتتح   ينمتتتح يلفهصا   ة تتتتتتتتتتتتتلق سياني ةجمصر يلاطلتتتح  يةأ ملتتتا 

ن يلفهصةحن  ميننح تص تتتتتلاهمح   . سس 3نجصه ةحةةفهصا يةصيستتتتس سسص ياني ةجمصر يةانحفتتتتتأ يلؤاأة في يلبلاح  

  مح  ةي:

 املفهوم الضيق لسوق: 1.1

                                                           
1 M.Gauthy-Sinéchal et M. Vandercammen, Etudes de Marchés, Parus:BERTI, 2005, p.12. 

 
2Claude Demeure, Marketiing, Paris:DALLOZ, 1999, p:29.  
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 س   ةا ةح. يسجامس ة طوح يةسصح   الةا ية   سملا سسلكلا سةلس تطص  ةبلاح  ةنجصه 

 املفهوم الواسع للسوق: 4.1

ميز س   ةا علث تلد يةانحفأ   ياني يلفهصا يةصيستس ةلستصح  جلد يةانحفتأ يلؤاأة في ةبلاح  ةنجصه 

س سل ح . سيميننح تمثلس ةجمصيا ةز يةانحفتتتتتتتتأ يلا  ة ةلستتتتتتتتصح سقق  ن تكصن ةكصنا ةز  قأي   ةؤستتتتتتتتستتتتتتتتح   

 يةشكس يةجح ي:

 : التمثيل النظامي للسوق (1-1)الشكل رقم 

 

source : J.Lendervie, et autres, Ibid, p.45 

ةجمثلس يةنظحةو ةلستتتتتتتتتتصح  بان ة   تأاائ يلججمس في   م رستتتتتتتتتتوحاب   ي  ؤاأ سيزائ   تتتتتتتتتتفا ين شتتتتتتتتتتكس إ

  ي ما قلمح يسمى  مال  يلسوحليان   مح  إةكحننح تص لح ةكصنح  س ي يلال   مح  ةي: 

ن يةجطص  يةجينصةصغي ةجقنلتتح  ئنجتتحه ةتت   اأ ية  ية يتتح ة في ئنجتتحه ستاستتتتتتتتتتتتتان إاملحيط التكنولوجي:  -

 صيلج .ن

 ي سلكتتتس يلججمس   لفلتتتا تصليس يلتتتت ي لتتتس  نمص  املحيط الـــديموغرافي، لاقتصـــــــــــــــادي، و لاجتمــــا ي: -

 يةتشزلس س ساح   تطص  شأسط يةايش يق محيلا.....يقخ.

سسص  مثتتتس ةجمصر يةقصينان سيةجنظلمتتتح  سيةلصي ح يلجالقتتتا   لس يلنجصه يس يقختتت ةتتتا املحيط القـــانوني:  -

 يلاني.

 سسص ةجمصر يةقلم يلشتئ ا  ان ةاظم  قأي  يلججمس.  القانوني:املحيط  -

ن با  ةح   ةنحأ ةز شتتتتتتتتأح لكصنح  يلال  يلخجلفا   نب ي يللنح شتتتتتتتتأح باض يل تتتتتتتتطوتح   ستتتتتتتتحستتتتتتتتلا إ

 1  أ  عتى تظهأ ةنح ية ص ة يةكحةلا ةلسصح:

                                                           
1 J.Lendervie, et autres, MERCATOR, Paris,DALLOZ, 2000, p.39  
1 Ibid, pp.45-47  
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نا جصه في اس يةانحفتتتتتتتتتأ يلكص ية بصن يةنححئو: سص يةان تتتتتتتتتأ ية ي ة  تأاائ   تتتتتتتتتفا ةبحشتتتتتتتتتأة ية  ةبلاح  ةن -

 ةلسصح.

غلي  علحن سم يلسوحلكصن  الن ةثا ةاي   فحل  جم  يلشتتئسن: ةيس  حةضتأس ة يلشتئسن  كصن في  -

ستتتتتتتتتتتوحا هح  كصن ةز  أف ية تتتتتتتتتتتزح   سبحةجح ي عتى يلشتتتتتتتتتتتتئسن  ؤاأسن ية  إ جنحئحح ةز  بس يةيبح  ال ز إ

 نصيلا يلنجصه يلسوحلد 

 ثئة ن  أ ةنحم:يلؤاأسن: سسم   -

  ن  كصن اتتتتتتتتتتحقلح ة  ستتتتتتتتتح سية   س  يةقح  :  جماز فتتتتتتتتتحعي س أ ية تتتتتتتتتفا  حقتنيا يةستتتتتتتتتلحستتتتتتتتتلا

 يةامصا سص شخص  س  بئة سعنيا تمين  ية  يةق  ة في يةجأاائ ية  يلال  ية ي سص قل .

  أ. يةصيفف: سسص يةشخص ية ي  قصا  صفف يلنجصه ةشخص  

  أ  علث س أ يلالصةح  ةهح تأاائ في   إ  شتتتتتتحيا: هي تلد يلالصةح  يةتي تنجقس ةز شتتتتتتخص ئ 

  أي  يةشأيء.

  يلستتتتتتتتتتتتتوحلكصن يز  أح  إ  نجقتتتتحل يلنجصه ةز يلنججصن إيلصليصن: سم يةتتتت  ز  قصةصن بامللتتتتا

 ي ة ةج  لان  ججح  يق ملا  يةسمحسأة  تجح  يةجج ئ ....يقخ

 . مضامين السوق 4

 1اع ومتطلبات السوق:أنو  1.4

 :متطلبات السوق  1.1.4

 ن تاجصي قل   ةص  يةجحةلا: عتى تكصن ةلسصح ةانى عقلقلا ستجصقأ قل  يةشمصةلا  نب ي  -

  نب ي تصقائ يقتحجح  سةح  أغب  يلسوحلد سيةجابائ ينحح. -

 ن  كصن يلشتئي  ح   ةحةلح ية  يةشأيء. تصقأ يحةس يلحل في يةق  ة يةشأي لا   ي  -

 سجخ يا يلحل ةجزطلا عحجوحم.إقأي   تصقائ يةأغبا ة      -

 تصقائ يةسلطا. -

 نجقحل.تصقأ يمللا يةجبح ل  ي سهصةا ئ  -

 أنواع لاسواق: 4.1.4

  ائ.سصح يلسوحلد يةنححئو  سسص سصح يلسوحلد    -

 سصح يلشتئي ية نح ي. -

 سصح إيح ة يةبلس سسص سصح يلشتئي يةججح ي. -

  نصير يةسصح  مح ل أأ باض يةيجح : إ  ةد  مح  ميز ئشح ة   

                                                           
 .23   ن.ن-  يمحن8000سصيق   ي  ففحء ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا  س   يةي قاح ية يعي  ةبح ئ س سحةلي يةت 1
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 ستتصيح ةججح ستتا: تاجصي س ي يةنصر ةز  ستتصيح ية  ستتتلس ةتشتتحبحا   ستتهس ية  يلستتتوحلد في يمللا  -

  جنحء.ئ

عجصيء س ي يةستتتتصح  تشتتتتكس ةز  غبح  ةخجلفا  ةمح  ج  يلقجني ققحح فتتتتاصبا إ ستتتتصيح ةجبح نا:  كصن  -

 يةباث.

 1العوامل املحددة لنطاق السوق   4.4

 ةجمصيا ةز يةاصيةس  سمهح: إ  ستن  يلخج ان إةجا    نطحح يةسصح  

ت تتتتتحال  يةنحتجا يز يحةم يلجطص    ستتتتتحي  في يقتأ ا سستتتتتح س يةنقس سئ ســـــهولة لاتصـــــاالت واملواصـــــالت:-

  سصيح ية سةلا.ز  اةهح ظهأ  ة  شكس سع ة سص لا سيع ة  سيةتي ةيةسص لا سجاس ةز يةاحةم ي

  جافس  أيا يس ة  نا  سس ي ئ  : تخجلف يةاح ي  سيةجقحةل  عستتتتتتتتتتي اس  سةا لاعراف والتقاليد والعادات-

 نجحه يةسلس.إس  يايس  ا ية  ع ي نم  رسوحاب 

ةأ  ستتتح تتتت ي في ي تستتتتح   تاقهح  إس ةز علث ستتتتأيا   ا   بلاا يةستتتتلاا ةز علث   مهح طبيعة الســـلعة: -

س ية سةلا ةهح  سبحةأغم ةز يلستتتتتتتتتجص  ية ي سفتتتتتتتتتس يةل  يةجق ا يةجقني سيةجينصةصغي في تطصيأ  ية تتتتتتتتتفا يلاللا 

 ن تطص سح ةحليل ةا س ي. ال إس نقلهح   س سسح س ةخ  ا ةجخ يز تلد يةسلس   ةح ز 

ؤاأ نصر ةح ية  نطحح يةستتتتتصح ةمح نجقحل  شتتتتتخحن سيةستتتتتلس  تإيةأستتتتتصا يلفأس تتتتتا ية   العوائق الجمركية:-

ن يةتستتتتتتتتهلا  يق مأ لا  ستتتتتتتتهس إستتتتتتتتجائي  ية  ستتتتتتتتلس ةالنا  سيةايس ةخحةف تمحةح  قتقلص ةز ع تتتتتتتتص ئ 

 يمللا يقتأ لا يةسص لا.

 2وظائف السوق  3.4

يمللا يةجبح ل  ان يةبحئاان سيلشتتتتتتتتتتتتئ ز سيةنحتجا يز ةجمصيا ةز يةصظح ف يةتي  مح ستتتتتتتتتتتهح يةستتتتتتتتتتتصح  تخجلف 

  ج ح ي سيةفلسفا ر ج ح  ا ةكس  سةا  علث  إةكحننح ع أ س أ يةصظح ف  مح  ةي:سقق يةنظحا ر

 ;تا     ساح  س ملح  يةسلس سيقخ ةح  يةتي  جم تبح ةهح في يةسصح  -

اجبئ ن يةستتتتتصح يإ   ى تكلفا ةمينا  سبحةجح ي ق إ   صتتتتت ى  بح ةميز  نب ي يةصفتتتتتصل  جس تاقلق  ةز  -

 ; أيق يةجكحةلفيلنظم ةإلنجحه سيجاقق لةد يز 

يةستتتتتتتتتتتتتلس يلجصقأة سيةنتحتجتا يز يمللتا ئنجحه يةتي يستتتتتتتتتتتتتهأ يلقحح يلنججصن   تتتتتتتتتتتتت   اظلم  باهم   بقى  -

يةستتتتتتتصح يلشتتتتتتتأف ية  تصلياهح  قصا يةستتتتتتتصح  جا    ع تتتتتتتا اس ستتتتتتتلاا  س   ةا ةكس ةنج  ةز ةجمس 

 ;يةسصح 

 ل .ليح ة رستثمح  ق إ  ن ليح ة يةطلي ية  ةنج  ةح  ؤ ي  رستثمح  يلسجقبةي في يةسصح  علث  -

 

                                                           
 ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   يطح هللا ةام  تيسائ يةشأيا  ةفحسلم يةتسصيق يقت  ث  نمصله يةسلس يلح  ا   ي  يةنشأ سيةجصليس  يةطباا   س    يمحن    ن  1

.044  ن8005  
  ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   يطح هللا ةام  تيسائ يةشأيا  ةأجس سح ق  ن2.043
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 1عوائق الدخول لألسواق  2.4

س يلا   في  ؤ ي س أ   ائة يةقلحا   س  يلقل  تيةجقللتس ةز يأل يةستتتتتتتتتتتتتلاتا ستتتتتتتتتتتتت ب  ةجمصيا ةز يةاصيةس 

 يةسصح  سس أ يةاصيةس ن  أسح ال ةوت أ: إ  س يةسلس    صل يلؤسسح  

 ي ةأ  ستتتح تتت ي  نب ي يةجأ ل  يلل   سس نجحه يةستتتلس ستصقأسح إيلصي    سةلا تلاي  س  قاحل في املواد لاولية: -

 ن يأل يةسلس  كصن ةا ص  ية  ق ا ةالنا ةز يلنججان ية  ز  مجلكصن س ي يةنصر ةز يلصي  . ياني 

س يقخأسه ةن     يا  يةأيو يلحل  س   ستتتتتتتتتتتتح تتتتتتتتتتتت ي في  قحء يلنشتتتتتتتتتتتت   ية تتتتتتتتتتتتنحيلا في رستتتتتتتتتتتتصح توفر راس املال: -

يةتي ةهح يةق  ة ية  يقت تتتصل يةجمصيس  قحءسح في يةستتتصح سي   ية  يلنشتتت   يةتي هي غائ  ح  ة ية    قحلنشتتت ح

 يقت صل يةجمصيس.

: نجتتحه ستتتتتتتتتتتتتلاتتا ةتتح ةثتتسإسهي ئجأيءي  يةتي تفأ تتتتتتتتتتتتتهتتح يقتكصةتتا ية  القيود إلاداريـة والقـانونيــة والتنظيميــة: -

 بح  ئ ي يا.يةتئي لص  سيقخبئي   سيلجطل

علث  قجضتت ي تأسي  ةنججح   ي ةنشتتحة   تتأس ة يةقلحا  جهص  تأسيجلا تطلي يل ي  ةز يةجكحةلف الشــهرة: -

 ن تجاملهح يلنشحة ستؤاأ  حةجح ي ية  سلكس تكلفا ئنجحه. ئ حقلا  يةتي  جي 

ح  ح  صستتتتتتتتتتتتت  يةجكلفا ي ج تتتتتتتتتتتتتيةجقللس ةز ةج إ   أ يلطحف   إ  ئنجتحه  يملح   بائة  ؤ ي هيكـل التكلفـة: -

نفقح   بائة إلنجحل س أ يلهما ةثس تكحةلف يةتستتتتتتصيق  سيةج تتتتتتنلس  سيةنقس   إ  يقح م  سسص ةح ياني يقتحجا 

 سيةشتز  سيةجخ يز.

 إ  سفي ستت ي يق تتحنتتي  سنتتحب ةجمصيتتا   أ  ةز يةاصي ق سيةتي  ستتتتتتتتتتتتتحسم في يقتتت  ةز   صل باض يلنشتتتتتتتتتتتتت   

  سصيح يق    ة بشكس يحا:

جحأ باض يلؤستتتتتتتستتتتتتتح  ةثس شتتتتتتتأ ا يةيهأبحء سيةزحل  إتجلحلي  سرعجكح ي  يةتي تقصا بحح يقتكصةا رة -

 سلطا يللحأ  شأ ا ة فحة يةبتئسل.

 يلازة يةجنحقسلا يليتسبا سيةتي  سحسهح تصقأ يةجينصةصجلح. -

 ةحةلا سيقخلفلا يلصجص   ان ية نحيح  يلخجلفا.يةتئي طح     -

 ة سةلا يةتي تجمجس بحح يلنش  .ييلاللا س    جا يةاصلا  ي ية فا -

 أعوان السوق:  6.4

 ليح ة ية  يلنججان سيلسوحليان نج  في يةسصح  يصين   أيز ةجمثلان في يلصففان  يلنججان سيلصليان.

 :2فئة املوصفين1.6.4

لس باض يةستتتتت جلح  يةااةا ةإس رستتتتتوحاب    ةد   يمز  س  س أ يةف ا  حالستتتتتتشتتتتتح ة سيةصفتتتتتف ية  يةشتتتتتأيء 

 سيقخ ةح   سسنح نطأح باض  ةثلا:

  بيي   فحل:  قصا  جصجل  سيةجأاائ ية   ةهح  قلمح  جالق  جز  ا   فحةهم. -

                                                           
1 043ةأجس سح ق  ن  ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   يطح هللا ةام  تيسائ يةشأيا   

  ن يي  جم    يسا يةسصح   ي  يةالصا ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا يةثحنلا  ينح ا-يق  ي أ  8005  ن ن.2.50-12
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ستتنحن ستنظلفهح  بيي رستتنحن: يةجصفتتلح  سيةجأاائي  يةتي  قصا بحح ية  ية بح ز قلمح  جالق  جطهائ    -

 نصير يةفأشح  سيل  صن يلسجخ ا. س    

 يةبلطأي:  نصح سيؤاأ ية  باض يقخصين يلأبان ةلمصيش ي. يةطبيي -

يلهن و يلامح ي: تأاائأ ية  ةؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتح  يةبنحء سيةتئ لا يةاقح يا قلمح  خص نظحا يةج ق ا  ياةا  -

 س يلصي  يةاحلةا. يل ا  

 :1فئة املنتجين 4.6.4

ستتتتتتتح  تجمثس في ةجمصيا يلؤستتتتتتت ج تتتتتتتح  ز يةتي ةهح تأاائ   تتتتتتتفا ةبحشتتتتتتتأة ية  يلستتتتتتتوحليان  هي ق ا ريصين ئ

 انان سمح:إستأتي    يسا يلنحقسان ية  جحنبان  يلنحقسا ةلمؤسسا ية  سصح ةا  .

 سم يلنججان س  ح ص لبح نحم.يق حني  سل: تا    يقت ا يةسص لا أل  -

 ق حني يةثح و: تا    يةسلحسا يةتسصيقلا ةهؤالء يلنججان ةز علث:ي -

 .سلحسا يلنجصه 

 .سلحسا يةساأ 

 .سلحسا يةجصليس 

 .سلحسا يةبلس 

 .سلحسا رشهح  سيةتئ لا 

 :2فئة املوزعين 3.6.4

يصين ر ج تتتتتتتتح  ز  نج سح  ان يلنججان سيلستتتتتتتتوحليان  سهي تكصن نظحا ق ا يلصليان  ا    ةد ةز ق ح    

ن إلح سم ةلمنجصجح  يةتي   لاصنحح  سةز س ي يلنطق قج إيةجصليس علث تمح و  تتتتزطح ية  ية بح ز  صيستتتتطا 

ةلماأقتتتتتا يق لتتتتت ة ةلستتتتتتتتتتتتتصح  نب ي ةاأقتتتتتا جلتتتتت ة ةلمالصةتتتتتح  سيةبلتتتتتحنتتتتتح  عصل  يصين يةجصليس   م يتتتتت  سم  

 سةصي فهم تجحأ يلنججان سيلسوحليان. م  ح  هم  سةحهي سلص لحتح

ن تكصيز يةستصح سيةنحت  يز يةف ح  يةستحةفا ية  أ  هي   ةد   س سح تجأاأ  باض يةضزص ح  يججمحيلا  إ

 سسحتلا  ي ج ح  ا ساقحقلا سعتى سلحسلا.تينصةصجلا  ةؤ 

 القطاعات السوقية .3

   إن يستتتمى  حةستتتصح  سع  ألي ستتتلاا  قكس  ستتتصيح  إةكحننح تقستتتلمهح  في يحةم  ستتتصيح  ال  صج  ةح  ميز 

 طحيح   فتتزأ.  إ   طحيح  قأيلا  سيةقطحيح  يةفأيلا  إ   طحيح   مح  ميز تقستتلم يةقطحيح  يةستتص لا 

قلا....يقخ  يق زأي سلم سصح يةسلس رسوحا لا سقق يلجزائي  ية  مصغأيقلا ةثس ية  س  يلنح ق مح  ميز تق

ن  قستتم عستتي  نمحط  يةستتلصب ةثس  ملا س  م رستتوحاب  س  صيستتطا يةاصيةس يةطبلالا ةثس   مح  ميز 

                                                           
1 .50ن ن يي  جم    يسا يةسصح  ةأجس سح ق   

  ةأجس سح ق  ن2.50
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ء سرسجمتتتحةتتتح  يق نس  يةامأ  يقتتتحةتتتا يةصتتتتتتتتتتتتتتلتتتا...يقخ.  س  صيستتتتتتتتتتتتتطتتتا ية تتتتتتتتتتتتتفتتح  يةنفستتتتتتتتتتتتتلتتا ةثتتتس   جتتتا يةتتت اتتح

 .1يةشخ لا  س  صيسطا عحةا يةسصح ةثس   جا يلنحقسا.  نصي  يةجصليس... يقخ

 :2 طحيح  تاجصي ية   طصتان إ  سيمللا تقسلم يةسصح  

  طحيح  عسي  سس يةجقسلم يلنحسبا. إ  يقخطصة  س  : تقسلم يةسصح  -

 يقخطصة يةثحنلا: ةاأقا يةستصح يلستوح ف ية ي سصف تنش  قل  يلنشحة ةز  ان يةقطحيح  يةسص لا  -

 :مزايا القطاعات السوقية1.3

وخص ن تج  طحيح  ةججح سا يةتي تقصا يلقحح يلنشحة ةز س يئحح ي ة ة ي ح  ميز  إ  ن يمللا تقسلم يةسصح إ

 : 3قلمح  ةي

   ي هح ستفهمهح.إا  نب ي ية  يلنشحة عحجح  س غبح  يلسوحليان ية س ي -

جس تاقلق   بئ     ةميز تلبيجح قتحجح  سؤالء يلستتوحليان في  ية  يلنشتتحة  ستتطائ  أية   ستتصيقلا ةز  -

جتتس يةطصيتتس  سةجاقلق ستت ي يةهتت ف  نب ي يةقلتتحا  تت  يستتتتتتتتتتتتتا ةف تتا فتتتتتتتتتتتتتزائة ةز عاز  ستت يف يلججمس في   

 يلججمس س املمهح في   ائ.

اف يلنشتتتتتتتتتحة يلنحقستتتتتتتتتا  ليح ة ية  تا    يةقطحيح  هي  صيا ققحح    ةد  ي  تتتتتتتتتس  يستتتتتتتتتا  صة س تاللس  -

ر طتحيح  يةتي تجاستتتتتتتتتتتتتز ققحح يةفأفتتتتتتتتتتتتتا يةتستتتتتتتتتتتتتصيقلا ة   يلنشتتتتتتتتتتتتتحة او ت  أ ج ء ةز ةصي  سح   ال ةز 

  طحيح  ةز ية اي يقخصل ققحح. إ  تصجقحهح 

 ق  ان   تتتح ص يةستتتلاا  سيةجنظلم في يةجص لييةجايم في تصليس يلصي    أعستتتز  أيقا ةمينا سيةجنستتتل -

 سيةنصيلا سسسح س يةجصليس سةنحق أ. 

   يسا يلجزائي    فا  س يا تلد يلؤاأة في يةطلي. -

 :أنماط تقسيم السوق  8.1

  طحيح   سنحب  نمحط   يسلا: إ  ةجقسلم يةسصح 

   ي يلصجص ة  حةستتتتتلاان جملس يلستتتتتوحليان  فضتتتتتلصن نفس   تتتتتح ص  يةجصليس يلججمس: نج  في يةنم   -

 في س أ يقتحةا يةسصح  جكصن ةز  طحر سيع  ةججح س.

ن  بلاتتتا  غبتتتح  يلستتتتتتتتتتتتتوحليان ةخجلفتتتا س ةجبتتتح نتتتا  س ال ز ةز سجص  إيةجصليس يلنتشتتتتتتتتتتتتتأ: في ستتت ي يةنصر قتتت -

 س  ججمحيلا إس   صيستتتتتتم ةشتتتتتتتئ ا  ستتتتتتتحستتتتتتهح ستتتتتتلصب ةالنا  ايم يةججماح  يلخجلفا ستتتتتتتصيء احني ةهنلا 

   بقلا....يقخ 

                                                           
  ةام  يةنحغي يق افأي  يةتسصيق  سلسلا يةيجح  يق حةعي  يةطباا يةثحنلا  اللا س ةني رسللا يق حةالا  يةسص ين  0222  ن1.30

  ةام  يةنحغي يق افأي  ةأجس سح ق  ن2.30
   لاي يسا  يب  يقتمل   يةتسصيق ة  س تطبلقو  ةيجبا يان يةشمس  يةقحسأة  0228  ن3.808
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 متطلبات عملية القطاعات السوقية:3.3

ن يلطلي  ستتتتتح تتتتت ي لجطلبح  يمللا يةقطحيح  يةستتتتتص لا سص تاللس يةستتتتتصح لاأقا ية تتتتتفح  يلنحستتتتتبا إ

 ةلجقسلم س  م اس  طحر سة   إةكحنلا تاقلق  ألس يف يلنشحة  ة ةد  جي يةجأ   ةز ر و:

لا سلةد ستتتئيتلجلا يلحةلبلاح  سيةجخطل  ةإل ئةكحنلح  يلنشتتحة ستا      م ي  س   ج تتح  في ئ -

 ;ةز  ال يةجأ   ةز إةكحنلا  لحو   م يةسصح يلسوح ف

ت تتتتتتتتتحل ةس يةاماء يلأتقبان سلةد يز  أيق سستتتتتتتتتللا يجمح  ية  سستتتتتتتتتللا رت تتتتتتتتتحل س حفتتتتتتتتتا ئئ  -

 ;سحسلح  تا    يةقطحيح  يةسص لا ت حل ةنحسبا ةز  ان إ

 ن حقتستتتتتبحن  ل م يةستتتتتصح   حفتتتتتا إلي احن يةستتتتتصح فتتتتتزائ  أل  يةجايم في يةجكحةلف سلةد     -

 ن  اقق   بحح يلخططا ة   يلنشحة. ن يةسصح يلسوح ف  نب ي  يةش يء يلهم 

 املطلب الثاني: خصائص السوق:

ةلستصح ي ة   ح ص  ال ز ناحسل ةاأقا   ح ص يةسصح ةز علث يةج نلف  يةهلكلا  ام إ جح  يةاا ا 

 علا  س ة علحتحح سيةص الا يةجنحقسلا ةلمنشحة.قلمح  لنحح ةز نح

 :1.تصنيف لاسواق1

   باا  نصير  مح  ةي: إ   ميز ت نلف  سصيح 

 ;يةسصح يةأ يم ي: سسص يةسصح ية ي  جكصن ةز ةجمصر يلنججح  سيقخ ةح  يلشحبحا ةلمنجصه يل  سو -

لةد يلنج  يل  سو  ال ز  يةستتتتتتتتتتتتصح يلال : سص يةستتتتتتتتتتتتصح ية ي  جمس  ان ةنجصجح  ةخجلفا  بلالح ةس -

 ;تلعي نفس يقتحجلح 

يةستتتصح يق نيس: سص ستتتصح اس يلنججح  يلأتبطا  نصر يقتحجا يلشتتتباا  صيستتتطا يةستتتصح  ستتتح تتت ي ةه ي  -

 ;يلنجصه

 يةسصح ية ييم: سسص يةسصح ية ي  اجصي ية  يلنججح  سيقخ ةح  يةضأس يا  حةنسبا ةلمسوحلد. -

 : 2 مح  ةيسيميز تقسلم يةسصح عسي سلكلوحح 

يس ةز هلكلا ةةأ في س أ يقتحةا  حةهلكلا   ي  ستتتتصيح يل ستتتتصيح يلفجصعا س ستتتتصيح يلزلقا:  جالق    -

 ;ن  سصيح ةز يةسهس ية  صل يةقححإهلكلا قيلةح  سصيح يةزائ  يةسهس ية  صل ققحح  

                                                           
 1 Chantal Ammi, Le Marketing-Un outil de décision Face à L'incertitude, Paris, 1993, p.59.  
2 J. Lendrevie et autres, Ibid, pp.50-52.  
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هي يةتي تاجصي ية  ي    بائ  ستتتتتصيح يلنصيا س ستتتتتصيح يلأ  ة عصل باض يةااةح : يةستتتتتصح يلنصيا  -

 قهص ية ي  اجصي ية  ياةا سيع ة تأ   شب  رعجكح .ة ةز يةااةح  ئنجحجلا   ةح يةسصح يلأ   

 .العالقات بين لاسواق:4

 .1ققلا سيمص  ا  إةكحننح يةجماز  ان س أ يةاا ح  عسي ليسيجان: 

يةاا ح  يةامص  ا: سسص  مثس تجملس ةخجلف  ستتصيح عصل نفس يلجصه  علث اس ستتصح ةز س أ  -

ةنججح     إ سصيح  أب   ان يةاح  ان سيةطحةبان ساس س أ  سصيح  سحسم في تاصيس يلصي   سةلا 

 نحح لا.

ية   حقي  سصيح  ن  ي سصح لنجصه ةح ةا سل  يةاا ح  رققلا: ال  ميز في  ي عحل ةز  عصيل  -

 سنح  ظهأ ةنح ةفهصةان سمح:

 .سصح يةسلس يةب  لا: سهي يةسلس يةتي تقصا   س  يةتشبس ةنفس يقتحجا احلنجصه  سح  ي 

 جصه  سح  ي.نسصح يلنججح  يليملا: سهي يةسلس يةتي تيمس يل 

 . دورة حياة السوق:3

يلنجصه  ال ز في باض  علحن  جم إ اح ةنجصه ج     ا   س ة علحة يةستتتتتتتتصح لنجصه ةح   س ة علحة س ي 

 في سصح  كصن في ةأعلا نضج 

   بس ةأيعس: إ  ةأيعس  س ة علحة يةسصح: تنقسم ةأيعس  س ة علحة يلنجصه  -

 .رنطاح يس يةصال ة 

 .يةنمص 

 .يةنضج 

 . يلص 

ةفحج ا  نقطحيح إ تئير س  ةد يةجزلائ في يةقصينان يةجنظلملا تتستتتتتتت ي في ن يحةم ئ إنقطحيح : ئ  -

ةص  يةستتتتتتصح  قمثا ستتتتتت ي ةص  ستتتتتتصح ية  يجح  يةنح يا في   ي ا ستتتتتتنصي  يةستتتتتتجينح  في  إ  تصفتتتتتتس 

 يس بح احن يةجطص  ية ي يأق  سصح يةسلح ي  يلسجاملا  س حفا ةز نحعلا يلنحقسا يةساأيا.

ستتجخ يا إا  سقحت   ي  س ة علحة يةستتصح ةيس  ي مح ةنجظما  س حفتتا   إةكحن سال ة ستصح ةاان ب

 .2 أ س  اأ سصح  س يةجج     يلص ا 

                                                           
1 Claude Demeure, Ibid, pp.32-33. 
  
2 Le cycle de vie du Marché, http:/etudesmarche.net/cycle-vie-marche.html. 
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 . تحليل الوضعية التنافسية:2

ستتتحستتتلا في تاللس يةص تتتالا يةجنحقستتتلا ن ةاح ائ سقق   تتتح ص سةجحل  شتتتحط يةستتتصح يلاني ةز  ان يلهحا ئ إ

 يلاح ائ  مح  ةي:ةلسصح  سيميننح إيطحء ةثحل نمصلغي يس أ 

 يةص الا في يةسصح:  نب ي ةاأقا يقت ا في يةسصح. -

  صة يةااةا يةججح يا: -

 .ةاأقا يةاةا 

 .ية ص ة 

 .صة يةجمص س  

 ةازينلا يةتئسي . -

 يلاح ائ يةجقنلا: -

 .سسح س ئنجحه 

 .يلأ س  ا 

 .يةقصة يلحةلا 

جم يلاح ائ  علي  جم تنقل  س أ يلاح ائ تم  ةجا    س تالا يلنشتحة ةقح س يلنشتحة يلنحقسا  اجم  ية  س أ 

 .1 ا  لهح  ماحةا  يةتئجلح  سبا  لةد  جم تجملس يةنقحط يلأجتا قنجا س ية  يةنقطا رجمحةلا

 . قياس الحصة السوقية:6

ستتتجامحال ةقلحو يةص تتتالا يةجنحقستتتلا إ ثئسح  يا  ةؤشتتتأ عستتتح  يقت تتتا يةستتتص لا  تتتمز  عستتتز يلؤشتتتأي  س    

  أيز  نقصا  اسح  يقت ا يةسص لا سقق يةطأيقا يةجحةلا:حة سيلنحقسان    ان يلنش

 الحصة السوقية = مبيعات املنتوج/ املبيعات لاجمالية

س تكصن عستتتتتتتتتتتتتي  لموحتح  ي  أ م ريمتحل  سعت ة  لتحو ستتتتتتتتتتتتتصح يلنجصه  كصن سقق يت   يةصعت ي  يلبتحيتا  -

 ةابئ ينحح  أساح  يةبلس.

 يل ة ية نلا  أس ي ين  عسح  يقت ا يةسص لا. يا  يحةس ية ةز سيلجمثس في -

 

 

                                                           
1 J. Lendrevie et autres, Ibid, p.64  
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 . تحليل السوق 5

ن ةاأقا يلنشتتتتتتتتتتتحة ةنجصجهح ية ي  اأ تتتتتتتتتتت  ست لا  س    يلكحن ية ي ت لس قل   س تتتتتتتتتتتالا يلنحقستتتتتتتتتتتا سستتتتتتتتتتتلصب إ

ن يلؤستتتتتستتتتتا  ستتتتتجخ ا ي ة سستتتتتح س تقنلا  ستتتتتحستتتتتلح  تاللس يةستتتتتصح  سةز س ي يلنطلق نج   يلستتتتتوحليان ةز 

 سةاحق ا رياا.سيلملا ة  يسا 

 ة  يةشكس يةجح ي:يسةجص لح ةح سبق  اجم  

 : البعد التسويقي للم سسة. (1-2)الشكل رقم 

 

.48ن يي  جم  ةأجس سح ق  ن. املصدر:  

 

 جطلي تجستتل  ةح سص ة اص  في يةشتتكس  ياأ  تا    سستتح س   يستتا  مح ققحح ةكصنح  يةستتصح  قاة  يلؤستتستتا 

يق زأيقلا سسلكلج  سيةشكس يلصي ي  صضح ةكصنح  يةسصح:اأيف سص هح سع س سح ج   

 : مكونات السوق.(1-3)الشكل رقم 

 

. قحةأجس س املصدر:   
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ةح يةصستتتتتتتح س يلستتتتتتتجخ ةا ة  يستتتتتتتا يةستتتتتتتصح قإنحح تجمثس  ستتتتتتتحستتتتتتتح في يةجصالق سية  يستتتتتتتح  يةنصيلا سية  يستتتتتتتح   س 

 يةيملا ستق  أ يةطلي.

 السوق. استراتيجية (1-4):الشكل

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.44 ق  ن.حن يي  جم  ةأجس س املصدر:  
 

 لاتصال املكان السعر املنتوج

.أهداف            ميزانيات          قرارات  

 لاستراتيجية الشاملة
 أهداف عامة

 

 لاستراتيجية التسويقية
 تحليل السوق

 نظام األهداف التجارية
 االختيار االستراتيجي

 تموضع

 خطة تسويقية

اجـــــــــــــــادم  

 ةأي با يةجنسلق

 البدء الفعلي/العملي

 النتائج

نظام 

لاعالم 

 التسويقي

 نظام 

 لاتصال

 مراقبة

 استراتيجية
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 املطلب الثالث: تجزئة السوق 

 . مفهوم تجزئة السوق:1

 جاف إن سنحب  قأي  هي  ستتتتتتتتتتحو قيأة تج  ا يةستتتتتتتتتتصح  سنج   جاف يقتحجح  سيةأغبح   ان   إن يمللا إ

 س في  ستتتتتتتتتتتتتصيح سيةقطتحيتح  ساتس ستتتتتتتتتتتتتصح  س  طتحر ةت  ةستتتتتتتتتتتتتوحليان يشتتتتتتتتتتتتتتئاصن قلت   سة   ين   لحا  ي  أنحة  

ستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتا  نب ي   تت  باان ريجبتتح  ستت ي يةجقستتتتتتتتتتتتتلم ةز  بتتس يلنشتتتتتتتتتتتتتحة الستتتتتتتتتتتتتجقطتتح    بئ يتت   ةميز ةز إ

 يلسوحليان.

ي ي  ست تتتتتملم يةبئية  سيلخططح  ةكس إةستتتتتصح  ا   تتتتتأس يا ةلمنشتتتتتحة في تاستتتتتان يةجصجل  س سيمللا تج  ا ي

 س يف يلأجصة ةز  أف  إ  بزلا يةصفتتتتتتتتتتتتصل  سس ي  طحر سقق   تتتتتتتتتتتتح  تتتتتتتتتتتت  س سملج  س  جا يلنحقستتتتتتتتتتتتا قل 

 يلنشحة.

 1أنماط تجزئة السوق  1.1

ي  مح  نمحط يةستتتص لا يلخجلفا سه إ  ةجا     ج يء يةستتتص لا يلف تتتلا سيةفاحةا ةلمنججان   نب ي ئشتتتح ة 

  ةي:

 التفضيالت املتجانسة:1.1.1

يةجنبؤ  ةأ ةز ةهمافي باض  علحن  كصن ةلمستتتتوحليان نفس يةجفضتتتتلا  سرسجمحةح   س ي يةنم  يستتتتهس   

 يةسصح سيةتي تكصن في ةجملهح ةتشحبحا. حألفنحف سيلنججح  يةقح ما في 

 التفضيالت الغير متجانسة: 4.1.1

حليان عجلحجح  يلستتتتتتوإس ينتشتتتتتتح  تفضتتتتتتلا  يلستتتتتتوحلد في يق  ء يةستتتتتتصقي   ي ةجطلبح  إسيابئ س ي يةنم  يز 

ستتتتتتتتئيتلجلا  حفتتتتتتتا ةلستتتتتتتلطأة ية  س ي إستتتتتتتجخ يا إةجنصيا سةخجلفا  ةمح  اجم ية  يلنشتتتتتتتحة في س أ يقتحةا 

 ح.يةسص 

 التفضيالت العنقودية: 3.1.1

ن يلستتتتتتتوحليان ةهم تف تتتتتتتلا  ةجمازة سةجنحستتتتتتتقا بشتتتتتتتكس   أ يابئ  ليح ة يز يةنمطان يةستتتتتتتح قان  سنحب نم  

 ينقص ي  سيةتي  ميز  سملوحح  أج يء يةسصح يةطبلالا.

 . لاستراتيجيات املستخدمة في تجزئة لاسواق:4

 يةجحةلجان:  إةكحن يلنشحة ين  سجخ ا رستئيتلجلجان

 استراتيجية التركيز:1.4

 جلتتح  ستتتتتتتتتتتتتصح سيعتت  ستصجلتت  اتتس يلجهص ي  سيةنشتتتتتتتتتتتتتح تتح  إسيقص  م تتتتتتتتتتتتتطوح يةتئ از في ستت أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتا  

 ستئيتلجلا يةتئ از سقق يةشكس يةجح ي:إيةتسصيقلا ةه ي يةقطحر  سسصف نصضح 

 

                                                           
  ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   ةأجس سح ق  ن1.20
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 استراتيجية التركيز. (1-5):الشكل رقم 

 
 .083  ن.8001تصقلق   فصل يةتسصيق   ي  سي س ةلنشأ سيةجصليس  يمحن   نحغي ةاا   ي ف املصدر:

 

 استراتيجية القطاعات السوقية املتعددة:4.4 

 جلح  ةجمصيا ةز يةقطحيح  يةسص لا   الث يةجاحةس ةس س أ يةقطحيح   ب ي إفي س أ رستئيتلجلا  جم 

 يةجح ي  صضح: ستئيتلجلا ةا ما  س يةشكسإن  كصن ةكس سصح ية  ع   سقق  

 : استراتيجية القطاعات السوقية املتعددة.(1-5)الشكل رقم 

 
.083ةأجس سح ق  ن.نحغي ةاا   ي ف تصقلق   املصدر:  

 . أساليب تجزئة السوق 3

  أساليب تجزئة سوق املستهلك  1.3

تيمز يمللا تج  ا يةستتتتتتتتتتتصح سلةد ةز  ال ي ل باض يةاصيةس يةتي تماز ةجمصيا ةا  ة ةز يلستتتتتتتتتتتوحليان 

قأي  يةستتتتتتتتتتتتتصح ئجمتتح ي  سعلتتث ستت أ يةاصيةتتس تجاتت   في يق نس  يلص س يق زأيفي  يةتت  تتس   نمتتحط  يز  تتحقي 

 .1رنفحح  ي   يةسكحن  يةجنقس

: ياجم  س ي  ستتتتتتتتتلص  ية  يةاحةس يق زأيفي في تقستتتتتتتتتلم يةستتتتتتتتتصح  سلةد ةز  ال التجزئة الجغرافية 1.1.3

ح  ا  س يةب  طحيح  ةججح سا ةز علث يلص س يق زأيفي  ةثس سكحن يل ن  سكحن يةقأ   إ  تقستلم يةسكحن 

 ةنح ق. إ  سعتى تقسلم  ي س يل  نا 

 التجزئة الديمغرافية السكانية: 4.1.3

ستتتتتأة  ةستتتتتجص  ية  س  يلهنا  يلستتتتتجص  يةجاللمي    م رستتتتتأة  نس   س ة علحة   يا  اس ةز يةامأ  يق  

  إ يجمح  يلقحح ةجقستتتتتتتتتتتتلم يةستتتتتتتتتتتتكحن ية  حنا  يق نستتتتتتتتتتتتلا   س ة علحة رستتتتتتتتتتتتأة  ةز  ان يةصستتتتتتتتتتتتح س يةتي  ميز ئ 

                                                           
 84  ن8002نظحا ةص  ى سصي ين  شفلق ي أيسلم ع ي   يةتسصيق ةفحسلم ةاحفأة   ي  يقتحة  ةلنشأ سيةجصليس  يمحن    ن   1
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   اس ي يةنصر ةز يةجج  ا  حةجج  ا رججمحيلا ر ج تتتتتتتتح  إ  س  طحيح  ةججح ستتتتتتتتا  علث يشتتتتتتتتح   ةجمصيح  

 سسنحب س بان جاس ةز يلجزائي  ية  مصغأيقلا ةز  ان يسم  سس يلج يسةا ةجملاز ةجمصيح  يلسوحليان:

 سجخ يةهم.إيلجزائي  يةستكحنلا ةهمح يا ا  بائة في تاقلق عحجح  يلسوحليان ستفضلا  سةا ال  -

   أ .يمللا  لحو يلجزائي  يةسكحنلا سهلا يلنحل ةقح نا  حلجزائي  -

   :التجزئة النفسية 3.1.3

سسص لةتد يةجقستتتتتتتتتتتتتلم يلجالق  تحةستتتتتتتتتتتتتكتحن ية  شتتتتتتتتتتتتتكتس ةجمصيتح  ةججح ستتتتتتتتتتتتتا ةز علث يةجكصيز يةنفمتتتتتتتتتتتتت ي ةثس: 

يةشتتتتتتتتتتتتتخ تتتتتتتتتتتتتلتتتا  يلابتتتا  يةيأيسلتتتا  ةستتتتتتتتتتتتتجص  يلايشتتتتتتتتتتتتتتا  يةقصة  يةجملتتتد  عتتتي يةستتتتتتتتتتتتتلطأة  يةقلتتتح ة  يةطبقتتتا 

 رججمحيلا.

 :التجزئة السلوكية او املنفعة 2.1.3

 مح  ستتتتجامحةهم ةلمنج  إس  يةجج  ا  تلم يلنفاا يةتي  جص س رقأي  يقت تتتتصل يلقحح ين  شتتتتأي    س ستتتتحو س أ

ةجمصيتتح  عستتتتتتتتتتتتتي:  إ  قأي   طلق يلقحتتح  تت ةتتد  تتحةجج  تتا يةستتتتتتتتتتتتتلص لتتا  علتتث  ثم ةز  ال ستت ي تقستتتتتتتتتتتتتلم   

ب ي ا  قضتتتتتتتتتتس ةستتتتتتتتتتججح وحم لنج  ةاان  س ا  يلجزائي  يةستتتتتتتتتتلص لا هي إستتتتتتتتتتجخ يةهم  س إةاأقوحم  ةصي فهم  

 تأسيس  طحيح  سص لا.

 :1 تجزئة أسواق لاعمال 6.1.3

ستتتتتتتتتب يل ة تتتتتتتتطوح  ستتتتتتتتصيح ية تتتتتتتتنحيلا  م تتتتتتتتطوح  ستتتتتتتتصيح ريمحل في س ي يةاق  ةتشتتتتتتتتمس يلؤستتتتتتتتستتتتتتتتح  إتم 

 يا ستتتتتتجخإية تتتتتنحيلا سيلؤستتتتتستتتتتتح  يقتكصةلا سغائسح  ستجم يمللا تقستتتتتلم  ستتتتتصيح في  ستتتتتتصيح ية تتتتتنحيلا  

ةز  ن اسإ ستتتتتتتس يق زأيقلا  سيلنفاا يلأغصبا س ستتتتتتتبا رستتتتتتتجخ يا  ليح ة يز س ي قيلجزائي  نفستتتتتتتهح ةثس 

Bonoma and Shaprio  يمحل سهي ية  يةناص يةجح ي:سصيح     حةح  جطصيأ ةجزائي  ةجج  ا 

 يةسكحنلا

 ية  مصغأيقلا

 

يلجزائي  

 يةتشزلللا

 

 

 ية نحيلا: ةحهي ية نحيح  يةتي  شتئي س ي يلنج  سيجي يةتئ از يلقحح؟ -

   م يةشأ ا: ةح   م يةشأاح  يةتي  جي يةتئ از يلقحح؟ -

 يلص س: ةح هي يلنح ق يق زأيقلا يةتي  جي يةتئ از يلقحح؟ -

 يةجينصةصجلح: ةح هي تينصةصجلح ية بصن سيةتي  جي يةتئ از يلقحح؟ -

ا  مس: سس نقصا  حةتئ از ية  غائ يلسجاملان؟ عحةا يلسجامس/غائ ةسجا -

 ا  فلف؟ ا ةجصس   يلسجاملان بشكس  بائ  

ا قخ ةح      ي  ية بصن: سس نأ   ية  ية بح ز يلاجحجان قخ ةح   ثائة  -

 ا  فلف؟ ا ةجصس   ا يلسجاملان بشكس  بائ    لللا؟ 

ةأ  يا في ا يةا  سظلفا شأيء يلنظما: سس تأ   يةشأاح  لي  يلأ  يا  -

 يةشأيء..؟

                                                           
  نظحا ةص  ى سصي ين  شفلق إ أيسلم ع ي   ةأجس سح ق  ن1018
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ة ي س 

 يةشأيء

 

 

 

يةاصيةس 

 يلص فلا

 

 

يقخ ح ص 

 يةشكللا

ا يةجصج   سلكلا يةسلطا: سس تأ   ية  يةشأاح  لي  يةجصجل  يةهن   ي  -

 يلح ي؟

 بلاا يةاا ح  يةقح ما: سس نأ   ية  يةشأاح  يةتي ةنح ةاهح يا ح   صيا  -

 نتلجا ناص يةشأاح  يلأغصبا   ثئ؟ س 

قص  ا ي ائ؟ سلحسح  يةشأيء يةاحةا: سس نأ   ية  يةشأاح  يةتي تفضس يةجأج -

 يقخ ةح ؟

 ؟''يةسأيا''نظم يةشأيء: يلنح  ح  يلخجصةا  -

ةاح ائ يةشأيء: سس نأ   ية  يةشأاح  يةتي تباث يز يةنصيلا؟  ا يقخ ةا  ا  -

 يةساأ؟

رقتحح: سس نأ   ية  يةشأاح  لي  يقتحجا يةسأياا سيقخ ةا سيةتسللم  -

 يلفحغئ؟

ةا  ة لنججنح  ن جملس تطبلقح  ةا  ة: سس نأ   ية  يسجخ يةح   -

 يسجخ يةحت ؟

   م يةطلبلا: سس نأ   ية   لبلح   بائة  ا فزائة؟ -

 شح   يةبحئس/يلشتئي: سس نأ   ية  يةشأاح  يةتي يشتب   قأي سح س لمهم  -

  أقأي سح س لمهم؟

تجحأ يلخح أ: سس نأ   ية  يةشأاح  يةتي تجامس يلخح أ يا تلد إيلصي ف  -

 يةتي تججن حح؟

 يةصالء: سس نأ   ية  يةشأاح  يةتي تظهأ سالء يحةلح لجه يحح؟ -

 

.011نظحا ةص  ى سصي ين  شفلق إ أيسلم ع ي   ةأجس سح ق  ناملصدر:   

 1. معايير اختيار القطاعات السوقية2 

ةأي ةهمح في تا    يةستتتتتتتصح  سةن   ستتتتتتتتجطلس   لاي  س  يةيشتتتتتتتف يز عحجلح  يلستتتتتتتتوحليان س غبحتحم  -

 ئ ي ة ين تجفهم ستجلي ية  يةسؤيل ية ي  قصل: لحلي يشتئي يلسوحلد س أ يةسلاا  حة ي ؟ 

ن تجاأف ية  عحجلح  يلخجلفا ق محيح    ستتتتتتتتتتتجطلس ئ ي ة س تتتتتتتتتتتس  أنحةجح  حن  حةستتتتتتتتتتتصح  مجأ   -

 يلسوحليان.

 ي ة يلنشحة ية  يسا يلسجمأة ةلقطحيح  يةسص لا.يةطلي سص  ح ر ةجزائي  ةسجمأة  ة   ية  إ  -

ية  يستتتا سيلجحباا ة   يلنشتتتحة يتجحأ يلنحقستتتان ة   س  قاحل في تا    نقحط يةقصة سنقحط يةضتتتاف  -

  حةنسبا ةهم  قان  تا   سح قبإةكحنحح ع أ يةقطحيح  يةتي تلقو ققحح يلنحقسا يةقصيا.  

                                                           
 .22ح  نحية يعي  ةأجس سبيةي قاح  1
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  أعسز  أيقا ةمينا.تجميز إ ي ة يلنشحة تخ لص يلصي    -

تا     س يف يةستتتتتتتتصح تا   ي   لقح  ةح يستتتتتتتتهس ةهح  ةقطحيح  يةستتتتتتتتص لا إ ي ة يلنشتتتتتتتتحة في ستتتتتتتتحي  ي -

 يمللا يةجقللم ر يء سيةجقح    ان   يء سيةنجح   سبان يلسجصيح  س س يف يلص صيا.

 سهصةا يمللا إ ي ة  سصيح سيةسلطأة يلقحح. -

  سملوحح. تأتيي يةشأي ح يلسوحليا عسي -

 1. مراحل قرار تجزئة السوق 6

 املرحلة لاولى: تحديد أسس تشكيل القطاعات السوقية

 ا  عحةا يستتتتتتججح ا ية بح ز لجزائي  يةقأي  بزلا تج  ا يةستتتتتتصح  ح جاف يةقطحيح   قحة بح ز ةنفس يةقطحر 

 ةح ية بح ز ية  ز سم ةز  طحيح  ةخجلفا يسججلبصن   ص ة ةخجلفا.  يسججص  بشكس ةتشح    

 املرحلة الثانية: تطوير أوضح لكل قطاع

تجم يمللتتتا قهم   ثئ ةل بتتتح ز س تتتحفتتتتتتتتتتتتتتتا ينتتت ةتتتح  جم تاتتت  تتت   طتتتحر ةتتتح  ستبلا  سملتتتا يةفهم لاتتتحسةتتتا ةطتتتح قتتتا 

تا    ر جاقح  في نفس عجلحجح  ية بح ز بشتتتتتتتتتتتكس   لق ةح   ة  يلنظما ةز ةنججح    مح  جي   ةد إ

يةقطحيح  يلستتتتوح قا   ايس س أ ية تتتتص ة  نمحط ةستتتتجص  يقتلحة  يلصي ف يتجحأ يلنج   تفضتتتتلس يةااةح  

 سجخ يا يلنج . يقخ.إيةججح يا  سيح ي  

 املرحلة الثالثة: التنب  بالسوق الكامن

ي ةجحباا يةجج  ا س  يستتتتتتتتتتوحح سيةستتتتتتتتتت ي في س ي ا رستتتتتتتتتتجمأي  ف  ا  س أ يلأعلا ةهما قلمح إلي  قأ  رستتتتتتتتتتجمأي  

 ن يلبلاح  يلجص اا في اس  طحر ة  سو. لةد 

 املرحلة الرابعة: التنب  بالحصة السوقية

ةأ  تتأس ي  حةنستتبا ةلمنشتحة  س حفتتا با  ةح تقأ  س تتس ةبلاح  في يةستتصح   يةجنبؤ  حقت تا يةستتص لا  يا  

ةأ ية  يلنشتتتتتتتتتحة يةتئ از ية  رستتتتتتتتتتئيتلجلا يلنحستتتتتتتتتبا    أيز  ةح  اجد  سةح تصجه  ةز ةنحقستتتتتتتتتا ةز ةنججان 

 س يةقطحيح  يةسص لا.يقخ ةا يةقطحر 

 ختيار قطاع سوقي محددإاملرحلة الخامسة: 

 نتتتحءي ية  ةتتتح تم يقت تتتتتتتتتتتتتصل يللتتت  ةز  ال يلأيعتتتس يةستتتتتتتتتتتتتتح قتتتا ةز ةالصةتتتح  سباتتت  تالللهتتتح  يمللتتتح  يةجنبؤ 

متتح إلي اتتحنتتي  تت ةتتا ستت أ يةقطتتحيتتح  تاقق يةأبح سيةاتتح تت  ية  يةستتتتتتتتتتتتتح قتتا  ستت ي ةمتتح  ؤستتس يلنشتتتتتتتتتتتتتحة يةجقأيأ قل

 رستثمح  يلجص س ةز اس  طحر سصقي ةسوح ف.

 : 2. التجزئة متعددة لاسس5

ين  تقستتتتتتتتتتتتلم يةستتتتتتتتتتتتصح   أ    جحل ر ج تتتتتتتتتتتتحن تصةلفا ةز يلجزائي   ي س نفس يلنج   ستصقائسح لجمصيا 

سم س  ثئ  بالتتا سسص   ثئ   ح س  يبتتح ة يز سفتتتتتتتتتتتتتف  Geo Clustering فتتتتتتتتتتتتتزأ   متتح ةز يةستتتتتتتتتتتتتح ق  س اتت  

                                                           
  نظحا ةص  ى سصي ين  شفلق إ أيسلم ع ي   ةأجس سبحح  ن1.014

  ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   يطح هللا ةام  تيسائ يةشأيا  ةأجس سح ق  ن2.030
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ج س  ةقح نح  حةجقستتلم يةستتكح و يةجقلل ي  سةه ي يةجقستتلم  س  ةهم في تاقلق يةنمص  سإيطحء  لما ةضتتحقا 

 في يةسصح ةز علث يةجنصيس سيةجق ا سية يح ة.

 

 أسس تقسيم أسواق املستهلك الفرد (1-6):الشكل رقم 

 
030يةفجحح يةنسص   يطح هللا ةام  تيسائ يةشأيا  ةأجس سح ق  ني ح  يب  املصدر:   

 ستهداف أجزاء متعددة:إ1.5

ا ج يء ستتتتص ل قصا بامللا يةجصستتتتس ةتشتتتتمس تفي س أ يقتحةا تب   يلنشتتتتحة  يمحةهح ق  ء سيع  ةز يةستتتتصح  تم 

 ة يتت  في   أ   سال ز ال  كصن ةاظم يلستتتتتتتتتتتتتوحلكصن  تتحةضتتتتتتتتتتتتتأس ة في ستتتتتتتتتتتتتصح سيعتت   ققتت   كصن ةستتتتتتتتتتتتتوحلتتد سيعتت

 ةجمصيح  سكحنلا  سية ي  طبق يلل   حلتسصح يةاح أ.

قق   فضتتتتتس باض يلستتتتتوحلكصن يةتستتتتتصح في ةاا  ال جنحء باض يةستتتتتلس  حةأغم ةز غاب ستتتتتلاهح سيفضتتتتتلصن 

ن      فضس في باض  علحن يةطاحا  س  نخفحل  ساح سح  ر جنحء سلس في نفس يةص ي في ةاا    أ  إل 

سفي نفس يةص ي     قصا بشتتتتتتتتأيء ستتتتتتتتلس لي   ثحقا غ ي لا علث يستتتتتتتتمى  حلستتتتتتتتوحلد  ية تتتتتتتتاي  للس ية ستتتتتتتتم 

 يةاح أ.

 التجزئة الفعالة:4.5

 عتى تجاقق يةجج  ا يةفاحةا س فؤة ةو صليء يةسص لا  نب ي تصقأ يقخ ح ص يةجحةلا:

نب ي   يةق  ة يةشتأي لا ةو  ء يةستصقي  جي  لحست   سيقخ تح ص   أ  ةلستصح أن تكون قابلة للقياس:  -

  ن تكصن  ح لا ةقلحو سيةجنبؤ.

ن  كصن ةججح س في   تتتتتتح  تتتتتتت   س بائ في يقح م سلس  يق  ء يةستتتتتتصقي  جي  أن تكون قابلة لالستتتتر: :: -

 ج س  ةز يةنحعلا يةشأي لا.

 ج يء يةستتتص لا  اجبئ يمللا ةهما في تج  ا يةستتتصح   إ  ن يمللا يةصفتتتصل إإمكانية الوصـــول اليه:  -

 سجطانح يةصفصل يةقحح.إل إج يء ةهما سةأباا  ن تكصن  قلميز 
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ن  جماز  خ تتتتتتتتتتتتتح ص ةالنا  حفتتتتتتتتتتتتتا ةز علث  أيةج    نب ي ية  يق  ء يةستتتتتتتتتتتتتصقي أن يكون متمـايز:  -

 سةنجججحأ.

سيةه ف ةز يةجج  ا يةستتتتتتتتص لا ي   ة    ألسح سص تاقلق يةه ف يلأجص  حفتتتتتتتتا أن يحقق املطلوب:  -

   بحح.عقلق  إ  مح  ؤ ي لج   يلسوحلكصن  سس ي س

 1. السوق املستهدف5

جتس   ت  ةكتحنتا في ج ء ستتتتتتتتتتتتتصقي ةاان   نب ي ريجمتح  ية  يةباتث يليثف عصل  لفلتا تصقائ يعجلحجح   ةز 

سةجطلبح  س ي يةستتتتصح   مح تا    ية ةز يلنحستتتتي ة  صل س ي يةستتتتصح  سل ي  ةز يةباث  جي يةتئ از ية  

 ةح  ةي:

 تقييم لاجزاء السوقية: 1.5

 ةلمكحن يةتي تأي  يلنشحة يةنشحط قل  يلقحح يةباث ية  يحةلان: حةنسبا 

يةاتحةتس  سل سيلجمثتس في يةانتحفتتتتتتتتتتتتتأ يةكللتا يق حل ا في يق  ء يلستتتتتتتتتتتتتوح ف  سهي يقخ تتتتتتتتتتتتتح ص يلجالقا  -

 حلستوحلد يلاجمس سهي يةانحفتأ يق ح  ا ةلمنشحة سيةتي تجماص  في   م يةسصح  ةا ل يةنمص  ةا ل 

 ح م    م يلخح أة.يةأبالا  سقص ي  يق

  س حا يلصي   س س يف يلنشحة سيق  ء يةسصقي.إةأ ية  ة   يةاحةس يةثح و علي  جالق    -

 اختيار لاجزاء السوقية: 4.5

 سنحةد ي ة  أح ةجاقلق س ي:

ية  يلنشتتتتتتتحة يةتئ از ية  ج ء ستتتتتتتصقي سيع   س ي عتى تجميز يةستتتتتتتلطأة سيلاأقا  التركز في جزء واحد:-

عجلحجح  يق  ء يةستتصقي  ةمح  جالهح في عضتتص   صي سةجماز  ليح ة إيةجحةا سية  يستتا ية  لقا ةكحةس 

ية  ست ي  ستتتتتتتتتتتتتجطلس يلنشتتتتتتتتتتتتتحة يةقلتحا  نصر يةجخ تتتتتتتتتتتتتص ئنجتحغي سقأل يةقلتح ة ةه ي يةستتتتتتتتتتتتتصح ستاقلق 

 ةز ر بحح. ةا ال  ةأتفاا

يلنشتتتتحة يلنا ةز يق  يء يةستتتتص لا  الث اس ج ء ة  ةجطلبحت  س س يق    اانالتخصــــص لاختياري:  -

 التتتث اتتتس ج ء ةتتت   تتت  يتتتت  في تاقلق  ستتت يف يلأجصة  ، س  تتتتتتتتتتتتتتح ص تفأ تتت  يز  تتتحقي رج يء   أ  

س ا  س أ رستتتتتتتتئيتلجلا ةاحقظا ةأل طح  يةتي تصيج  يلنشتتتتتتتحة  الث  جم ةز  اةهح تصليس يلخح أ اس 

  جحء يةسصح يلخجح ة.إ

ي نجحه ةنج  ةاان في ج ء ستتصقإس أ يةطأيقا تجاس ةز يلنشتتحة يةقلحا بامللا  التخصــص في املنتج: -

ا يم تقصا  جاملم  في ي جحء  ج يء يةستتتتتص لا   أ   تاقق ةز  ال س ي في   ائ ستتتتتتماا  ص ةاان ت

   في ةنطقا يلنج  يلا  .

                                                           
 .20ن  ق حسي ح  يب  يةفجحح يةنسص   ةبح ب  ز قهل  يةقاطح و  ةأجس  1
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ح  عجلحجإيلنشتتتتتتتتتتتتتحة تأ   ية  تلبلا ع ةا ةز يلجطلبح  س  قحنفي س أ يقتحةا التخصـــــــــــــص الســـــــــــــوقي:  -

نشتتتتتتتتحة ستتتتتتتتماا  صيا سةمازة  تستتتتتتتتح  يلإا  ق ستتتتتتتتمح س أ يةطأي ثلجمصيا سيع ة ةز يلستتتتتتتتوحليان   ال

ح ن يستتتتتتتتتتتتجخ ةه انحء   ةا س أ يلجمصيا  ستجطص  ةج تتتتتتتتتتتتبح في يلستتتتتتتتتتتتجقبس  نحة لنججح    أ   ميز  

 يلسوحلد.

  عجلحجح  سةجطلبحإاحسل يلنشتتتتتحة ةز  ال س أ يةطأيقا تلبلا س زطلا ت تغطية الســـــوق بالكامل: -

  يةتي  اججصنحح  ال ز بزلا يةصفتتتصل في يةستتتصح سق ملس يةستتتلس سيقخ ةح جملس ةجمصيح  يلستتتوحليان

 ن ية  يلنشحة رةجاب احةس يةق  ي  يلح  ا سية شأيا ةبلصغ س ي يةه ف.إس  رةأ  ق إ  

 . اخالقيات تجزئة السوق 1

اح  يةستتتتلبلا يةتي تظهأ ستؤاأ  حفتتتتا ية  باض يةف ح    ثئ عستتتتحستتتتلا ةألج يء يةستتتتص لا يلستتتتوح قا باض  

س  س يةجصجتت  ناص تأسي  ةنججتتح  تؤاأ ية  تلتتد يةف تتح  ةثتتس  ةاتتح  يةنتتح يتتا ةثا    يبتتح  رستتتتتتتتتتتتتز س  فتتحل  

 يق  ء يةسصقي يلسوح ف. يةاحسةا تأسي  يةنم  رسوحااو ف

 جلتتتح    ثئ ةز ج ء ستتتتتتتتتتتتتصقي  ي لتتت    التتتث  اطو إمتتتحا ية   أ  نب ي ية  يلنشتتتتتتتتتتتتتتحة إيطتتتحء يسج سةز جتتتحنتتتي 

ن  سجمحا ةلاا ح  ية ي للا في اس ج ء عصل يةكلفا  سةستتتتتتتتتتتجص    يء  سيلستتتتتتتتتتتجص  يةجينصةصغي   مح  جي إ

ن  امس في  ج يء ستتتتتتتتتص لا ةجمازة  شتتتتتتتتتتئب في ةجمصيا ةز يقخ تتتتتتتتتح ص يلتشتتتتتتتتتحبحا  حةنستتتتتتتتتبا  تاحسل يلنشتتتتتتتتتحة 

 حليان.عجلحجح  يلسوإةجفضلا  س 
 

 املبحث الثاني: هيكل السوق في ظل النظرية الجزئية

 املطلب لاول: طبيعة أسواق السلعة

ن يلنحقستتتتتا يةجحةا ةيستتتتتي ستتتتتص  عحةا نظأيا   تتتتتاي تاققهح ية    ل يةصي س إ . ســـــوق املنافســـــة التامة:1

حةا ستتتتتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتتتتا يةجستجماز  ةقح نا  احةا يلنحقستتتتتتتتتتتا رعجكح يا يلأةصقا في ةل ين يةنشتتتتتتتتتتتحط ر ج تتتتتتتتتتتح ي.

 :1 جاقق يةشأسط يقخمسا يةجحةلا

س يلنشتتتتتتحة ية تتتتتتزائة يقح م  يشتتتتتتئب في يةاأل يةيةي ةلستتتتتتلاا يل  سستتتتتا ي    بائ ج ي ةز يلنججان  -

ن يأ تتتتتتتتتتتهح في يةستتتتتتتتتتتصح ال  ؤاأ ية  يةستتتتتتتتتتتاأ إ الث ال  مثس يأل اس ةنحح تأاائ ية  يةستتتتتتتتتتتصح  سبحةجح ي ق

أ نجحجهح  حةيملا يةتي تأي   سن  ن  ؤاإس تخفض  ن ت ي   أ  ا إلي يةستتتتح   قل   قتستتتتجطلس يلنشتتتتحة يةف

 لةد ية   ساح  يةسح  ة في يةسصح سال ية  شأسط سةا  ي  يةاأل.

                                                           
1Rabah Bélaid, Economie industrielle Théories et applications, office des publications universitaire, 1-2017, p : 61  
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 جمثس يةطلي يةيةي ةلستتتتتلاا يل  سستتتتتا با    بائ ج ي ةز يلشتتتتتتتئ ز:  الث ال تمثس يةيملا يلطلصبا  -

ن  ال  ؤاأ  حةستتتاأ يةستتتح   في يةستتتصح   ي  –يةفأ  ا  ن يلنشتتتحةأن  شتتتأةكس ةشتتتتئي ةهمح  لا   مهح  شتتت

 ن  ؤاأ ية  شأسط سةا  ي  يةطلي. سال 

س يقخأسه ةز فتتتتتنحيا يةستتتتتلاا يل  سستتتتتا ةز  عأيا يلنشتتتتتأة س ةأسنا يلصي   ر ج تتتتتح  ا في ية  صل  -

 س  شتتتتتتتأياح   )قنلا( أ: س  ججستتتتتتت  س ي يةشتتتتتتتأط با ا سجص   ي يصي ق  قأر فتتتتتتتنح ي  إ  قأر فتتتتتتنح ي 

تمنس يلنشتتتتتتتحة س يلصي   ةز يةجاأب  اأيا تحةا  ان ية تتتتتتتنحيح   بح ف  تتتتتتتمحن شتتتتتتتأط يلنحقستتتتتتتا س  قحء 

 ي   يلنشحة يةتي تنج  يةسلاا يل  سسا  بائي.

في يةستتتتتتتتتتتتلاا يلنججا  ان   )نص ي(تجح س يلنج  يل  سو: س  ججستتتتتتتتتتتت  س ي يةشتتتتتتتتتتتتأط با ا س جص  تمح    -

ة    ي ةنشتتتحة  )يةشتتي (س  )ةص تتص ي(تئيل ي ا سجص   ي ةبئ  قإيلنشتتحة يةفأ  ا يةتي تنججهح بح ف 

 ةكو تأقس ةز ساأ يةسلاا يل  سسا يز يةساأ يةسح  .

حه يةسلاا نجإتصقأ يلالصةح  يةجحةا ة   جملس يلسوحليان سجملس يلنججان ية  ز ةهم يا ا بشأيء س  -

يل  سستتتتتتتتتتتتتا   جملس ظأسف سشتتتتتتتتتتتتتأسط ستتتتتتتتتتتتتصح س أ يةستتتتتتتتتتتتتلاا عصل  ستتتتتتتتتتتتتاح سح يةستتتتتتتتتتتتتح  ة س ةح ز تصقأسح 

 س يةبلس. سةصيففوحح يةنصيلا   الث ال يسجطلس  ي  أف قأل شأس   يقخحفا في يةشأيء 

 . سوق املنافسة لاحتكارية:4

سشتتتتأسط رعجكح  ةز جها   أ . سهي تجمس  ان باض ةظحسأ سشتتتأسط يلنحقستتتتا ةز جها سبان باض ةظحسأ 

ق ية  يلنحقستتتتتتتا رعجكح يا احقا شتتتتتتتأسط ستتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتا يةجحةا  ةح يح ي شتتتتتتتتأط تجح س يلنج  سبحةجح ي بتنط

 قخ ح ص س أ يةسصح هي:

يلنحقستتتا   أ   يز  ))يةب  لا  ((تملاز ستتتلاوحح يز  قلا يةستتتلس  إ  تمح   يلنج : علث  ام  يلنشتتتحة  -

س   نحر يلستتتتتوحلد  جفأ  إس  إ تتتتتحقا ةصيفتتتتتفح  ةص تتتتتصيلا   أ  ةز شتتتتتحنحح   ةجزللف أيق يق ص ة يس ي

تماز س أ يةستتتتتتتتلاا يز  قلا   ي لهح يلنحقستتتتتتتتا في يةستتتتتتتتصح  س س ي ةح يستتتتتتتتمح ةلمنشتتتتتتتتحة  حةجايم  حةيملا 

 حةستتاأ  ية ي  ))بشتتكس ةا س  ((س  ))   جا ةح ((يلاأس تتا ةز س أ يةستتلاا يلجمازة  س يةجايم  حةجح ي

أيء شتتتتتتت إ  ن يلبحةزا  أقس يةستتتتتتتاأ     ت قس يلستتتتتتتوحلد أ تتتتتتت  في يةستتتتتتتصح  س نقصل بشتتتتتتتكس  ةا س   أل تف

   لا عتى ةص احني لي  نصيلا    ى.يةسلس يةب

جمازة  س أ يةستتلاا يل إ  جس  حةطلي يلصج  تا   ي ةظحسأ رعجكح : ستججة  ية  يةفتئة يةق تتائة    -

 ز  فضلصنحح يز   ي لهح اصنحح ةمازة.قلكصن ةهح شأياا ةز يلسوحليان ية  

ا فتتتنحيا س أ يةستتتلا إ  بئ   صل ةنججان ج   يجس  ةظحسأ يلنحقستتتا: ستججة  ية  يةفتئة يةطصيا    -

س  تتحةجفصح ية  تمازستتح  تتإ تتتتتتتتتتتتتحقتتا ة ي تتح جتت  تت ة  قتئتفس   جتتا يةجمتتحاتتس سرعال سر تت يل  ان  يلجمازة  

 يةتي ت بح ةنحقسا.يةسلاا يل  سسا سس أ يةسلس يق    ة 
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 .سوق لاحتكار املطلق: 3

ستججس  س أ يقتحةا ية  يةصي س  جمثس يةاأل يةيةي ةز سلاا ةح باح ل سعل  يس ةنشحة سعل ة يسجطحيي 

 ةس ي يس   ثئ ةز  سبح  رتلا:

 نجحه س أ يةسلاا.إس عق يةسلطأة ية  يلصي   ر ج ح  ا يلسجخ ةا في  يةسلطأة  -

 ةجلحل ت نلس ع أي.إ تئير س إةجاب  أيءة إ -

نجحه يةستتتتتتتتتتتلاا يل  سستتتتتتتتتتتا  جخفلض يةجكحةلف يةصستتتتتتتتتتتطلا  ةقح نا  حلنشتتتتتتتتتتتأ    أ  سبيملح  احقلا إ -

 ةجزطلا عحجا يةسصح.

 منشتتتتتح  يةقطحر  (س  حإلنجحه بستتتتت ي  شتتتتتأياح  عكصةلا  ستتتتتملا عجكح  ستتتتصيء  حةاأل يةجميز ةز ئ  -

 .)يةاحا

ن تجايم  أساح سح ألنحح  سجطلس يةجايم باأ هح يقخحن ةز  سفي س أ يقتحل  سجطلس يلنشحة يلاجيأة 

 يةسلاا يل  سسا.

 .سوق لاحتكار القلة: 2

ا   ةا س   س بنجحه ستتتتتتتتلاا ةح إس يين ةح  نا تتتتتتتتأ يأل  )ستتتتتتتتصح رعجكح  يةقلا ( طلق ية  ستتتتتتتتصح ستتتتتتتتلاا ةح

جحه نإس   للس ج ي ةز يةاح  تتتتتتان  س يلنججان. س  ستتتتتتبح  يةتي تميز ةنشتتتتتتح   لللا ةز يةستتتتتتلطأة ية  يأل 

نجحه يةستتلاا  س يقتق إستتلاا ةالنا ي   ة   سمهح تميز س أ يلنشتتح  ةز يةستتلطأة ية  ة تتح   ةستتجل ةح  

س   أ يةستلاا  مسجص  ةنخفض ةز يةجكحةلف نجحه سإس تمينحح ةز  يقتضتأي  إنجحجهح س/ س تصلياهح س يأ تهح 

 تاقلقهح. )ةح يح ي يةقلا ( نصيلا ةمازة ال  سجطلس يلنش   ر أ  

عجكح  إستتتتتتتتتصح  (ن  بلاا ن نفأ  ة  ةاحق ا  حفتتتتتتتتتا     علث  ن س ي يةنصر ةز  ستتتتتتتتتصيح ال  جطلي ةنح  ال إ

س  تتتتتتتتتتتمني  ان ةنشتتتتتتتتتتتح   تفحح ةالز إب ين ةح  كصن سنح (عجكح  يلطلقتجأ جح ةح  ان  بلاا ستتتتتتتتتتتصح ئ  )يةقلا

  س  حةجح ي  )ين ةح ال  كصن سنحب  ي يتفحح قلمح  لنحمح(س  ان  بلاا ستتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتا رعجكح يا   )عجكح   لاإ

عجكح  يةقلا  شتتتتتتتتتتتتتح    ةلا تصيلن   ا ةنشتتتتتتتتتتتتتحة   أ   امس في ظأسف رعجكح  إعت   ةنشتتتتتتتتتتتتتح  إن  ةلتا تصيلن إقت

 (س  شتتتتتتح   تصيلن   ا ةنشتتتتتتحة   أ   امس في ظأسف يلنحقستتتتتتا رعجكح يا  )لقلاتفحح ةإلي احن سنحب إ (يلطلق 

 .)تفحح  ان تلد يةقلاإلي ةم  يز سنحب  ي إ

 املطلب الثاني: توازن املنشاة في لاسواق املختلفة

 .توازن املنشاة حسب املدى:1

 ملا يةنحت   ةثس أل صتتتتتتتتتت ى  يةجصيلن يلجاقق ألي ةنشتتتتتتتتتتحة في ظس  ي نظحا ةز  نظما يةستتتتتتتتتتصح  لح تجاقق ةهح

 أيق  اظلم تحبس يةأبح ةه أ يلنشتتتحة. ةز يلالصا  ن يةأبح  زس    ى يقخستتتح أ  سيميز تاقلق لةد ي  بحح   
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ين  يلستتتجصيح  يلخجلفا  (CT)سيةجكلفا يةكللا (RT)سص يةفأح  ان ر أي  يةيةي  يةيةي س ية ي نأة  ة   حةأة  

 :1ةز ئنجحه. سيكصن تحبس يةأبح يةيةي ةلمنشحة ية  يةشكس يةجح ي

RT CT    

 ةجاظلم  س إل جح  يةنحح ا يةاظمى ةجحبس يةأبح   شجق   سال  ام  ا ا يلشجق:

RT CT     

RT    سةن   سجنج   ن:                                                CT                   

 ن: يةجكلفا يقت  ا = ر أي  يةيةي سسص يةشأط  سل سيةالا ةجصيلن يلنشحة  ي 

تنح ض ن تحبس يةأبح  أ ةح يةشتتتتتتتأط يةثح و  قلجاقق ين ةح  كصن يلشتتتتتتتجق يةثح و ةجحبس يةأبح ستتتتتتتحةبح  ةمح   ل  

    ي :)ين ةح احن يلشجق  سل ةا سةح (نحح ج  يةاظمى إ  ن سفس  با  

  0RT CT     ...........   

 

RTن يلشجق يةثح و ةجحبس ر أي إ  ن  أ   سيع ة ةز  لمجان   اسي  بلاا يةسصح:    ميز 

يلنشتتتتحة في ستتتتصح  ستتتتص سح يلنحقستتتتا يةجحةا  علث يةجزلائ في يةقلما  س  :  ستتتتحسي ية تتتتفأ  ي مح ين ةح  امس 

0RT ر أي  اح ي اصن يةساأ اح ي   ي ين:    

 س يةتي تمثس يةشأط يةثح و ةجصيلن يلنشحة  احال و:  لي في سصح يلنحقسا يةجحةا ت بح يلاح ةاإ

0 0CT     

 سةن :

0CT   

0CTعلتتتث     ن  ن  كصن ةصجبتتتح   ي  ن ستتت ي يللتتتس  جتتتي  تمثتتتس ةلتتتس ةنانى يةجكلفتتتا يقتتتت  تتتا  قهتتت ي ياني

 .Uالتكلفة الحدية، و الذي يأخذ الشكل   كصن ةجمثا  حق  ء ية حي  ةز ةنانى

                                                           
 .022  ن8001ييم ى  لفو  ةبح ئ ر ج ح  يق  ئو   ي   سحةا ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا  س    يمحن    ن   1
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RTيةقلما يةثحنلا: تكصن    ستتحةبا  ي مح ين ةح  امس يلنشتتحة في ستتصح  ستتص سح يلنحقستتا رعجكح يا يس ستتصح

ي س  ن يةستتتتتتتتتتتاأ س   ةد ر أي  يقتن ر أي  يةيةي ةتزي    ما ل ةجنح ص أل  يستتتتتتتتتتتص أ رعجكح  يلطلق  علث 

0RT س يةاأل  ي :  تنتتح ص ةس ليتتح ة ئنجتتحه جصستتتتتتتتتتتتت ر أي  يل   س  لي في ستتتتتتتتتتتتتصح يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتتا رعجكتتح يتتا إ

  ياأ يةتي تمثس يةشأط يةثح و ةجصيلن يلنشحة احال و: رعجكح  يلطلق ت بح يلاح ةا 

 .........  0 0RT CT        

يلاتتح ةتتا تجاقق ينتت ةتتح  كصن ةلتتس ةنانى ر أي  يقتتت ي  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز ةلتتس ةنانى يةجكلفتتا يقتتت  تتا   ي سستت أ 

RTين ةح تكصن  CT س حلح ين  RT   تمثس  ي مح  لمح ستتتتحةبا في ظس ستتتتصح  ستتتتص سح يلنحقستتتتتا رعجكح يا

 .CT س في ظس سصح يسص سح رعجكح  يلطلق  قحن  ي  لما ةصجبا تأ  سح

 توازن املنشاة في ظل سوق املنافسة التامة:1.1

 توازن املنشاة في املدى القصير:1.1.1

 يةشأط  سل ةجصيلن يلنشحة  سص:ن  ةز  ال نتلجا ةح سبق 

 يةجكلفا يقت  ا = ر أي  يقت ي.

حس  قل  يلستتتجص  ية ي تتستتت إ  عستتتز س تتتس  نب ي رستتتجمأي  في ليح ة  ملا ئنجحه   إ   ي عتى تبقى يلنشتتتحة 

 ن يةجكلفا يقت  ا ةس ر أي  يقت ي  ي ةس يةستتتتتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتتتتح   في يةستتتتتتتتتتتتصح  سبحةجح ي  جمثس يةشتتتتتتتتتتتتأط  سل ةجصيل 

يلنشتتتحة في ستتتصح  ستتتص سح يلنحقستتتا يةجحةا في يل   يةق تتتائ  حةشتتتأط يةجح ي: يةجكلفا يقت  ا = ر أي  يقت ي: 

MR MC     ن تكصن يةجكحةلف يقت  ا ين  نقطا يةجصيلن في ي تفحر  س يةشتتتتتتتتتتتكس يةجح ي  ةح يةشتتتتتتتتتتتأط يةثح و

 .1 صضح تصيلن يلنشحة في يل   يةق ائ

 

 

 

 

                                                           
 .151  ن8008يةاأبو ةلنشأ ة يةجصليس  يةطباا يةثحنلا  يمحن     ن  ة طفى  صسف احفي  سر أسن  ةبح ئ ر ج ح  يق  ئو  ةيجبا يلججمس  1
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 توازن املنشاة في املدى القصير في ظل سوق املنافسة التامة (1-7):الشكل رقم 

 

.151  نسح قة طفى  صسف احفي  ةأجس  املصدر:  

 

ن تا    يةنحت   ةثس ية ي  اقق  قضتتتتتتتتتتتتتس ةلمنشتتتتتتتتتتتتتحة  جم  جاقق يةشتتتتتتتتتتتتتأط  سل ةز  س  بان يةشتتتتتتتتتتتتتكس  ياأ 

تقتتتتتح س ةنانى يةجكلفتتتتتا يقتتتتتت  تتتتتا ةس ةنانى ر أي  يقتتتتتت ي يلجطتتتتتح ق ية      (شتتتتتتتتتتتتتأسط يةجصيلن يلنشتتتتتتتتتتتتتتتتتحة

 تس ةز  تكصن  MC1ن يةجكلفتا يقتتت  تا إقتت Q1ةتتح ينت  ةستتتتتتتتتتتتتجص  يةيملتتا    QMAX ي ينت  يةيملتتا 1)يةستتتتتتتتتتتتتاأ

  Q2 قمز ة توتا يلنشتتحة ية يح ة في   م ئنجحه ة يح ة   بحح  قان  ةستتجص  يةيملا  MR1ر أي  قت ي 

ن ةز ة تتتتتتتتتتتتتوتتتا يلنشتتتتتتتتتتتتتحة يةقللتتس ةز   م إس  تتحةجتتح ي قتت MR2ي بئ ةز ر أي  يقتتت ي MC2يةجكتتحةلف يقتتت  تتا 

 ئنجحه ةلجقللس ةز يةجكحةلف بزلا  مز   بحح يةتي هي  سحو يلشأسر.

 توازن املنشاة في املدى الطويل: 4.1.1

ةح  حه  سس ي نتلجا ةثبح  باض ينحفأ ئنج في يل   يةق تائ   تاي ية  يلنشحة يةجزلائ في  ح وحح ئنجحجلا

حسي ن يةجصيلن  جاقق ين   ستتتتتتتتتتإنجحجهح سبحةجح ي قإقحن يلنشتتتتتتتتتتحة  ستتتتتتتتتتجطلس يةجصستتتتتتتتتتس في   م في يل   يةطصيس 

 2يةساأ سةجصس  يةجكلفا يةكللا سيةجكلفا يقت  ا

كلفا س   لس ةنججحت  بستتتتتتتتتتتتتاأ يةجكلفا  س  جاقق يةجصيلن في يل   ت س  نجحج   أتي  ية  إيلشتتتتتتتتتتتتتأسر  إنس ةن  ق

MRس يلنحقستتتتا يةجحةا سقق يةشتتتتأط يةجح ي:ظيةطصيس في  MC P  . سيةشتتتتكس يةجح ي  صضتتتتح تصيلن يلنشتتتتتحة في

 يل   يةطصيس.

 

 

                                                           
  ة طفى  صسف احفي  سر أسن  ةأجس سح ق ن1.151

  ةأجس سح ق  ن2.154
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(1-8):الشكل رقم    توازن املنشاة في املدى الطويل في ظل سوق املنافسة التامة 

 

.153  نسح ق: ةأجس املصدر  

هي يةف س  ان يةأبح سيقخسح ة   الث ية يح ة في   م ئنجحه  Qن يةيملا أياأ ناعظ   ةز  ال يةشكس 

يةجكحةلف يلجصستتتتتتتتطا يز ر أي  يقت ي سبحةجح ي تاقق  إ  ستتتتتتتتصف  ؤ ي  Qة   يلنشتتتتتتتتحة ةح  فصح يز يةيملا 

يلنشتتتتحة في س أ يقتحةا  ستتتتح ة   مح يةنق تتتتحن في   م ئنجحه   ةد  كلف يلنشتتتتحة  ستتتتح ة يةنحت  يز ي ا 

ن يةستتتتتتتتت لس يةصعل  ة   يلنشتتتتتتتتتحة في يل   يةطصيس في ظس يلنحقستتتتتتتتتا يةجحةا إ زطلا يةجكحةلف يةكللا سبحةجح ي ق

 1يلن.سص تاقلق يةجص 

 توازن املنشاة في ظل سوق لاحتكار التام: 4.1

 توازن املنشاة في املدى القصير في ظل سوق لاحتكار التام: 1.4.1

تاقق يلنشتتتتتتحة في ظس ستتتتتتصح رعجكح  يةجحا في يل   يةق تتتتتتائ تصيلنحح ين   ستتتتتتحسي يةجكحةلف يقت  ا ةس ر أي  

  بحح   الث  كصن يةستتتتتتتتتتتتاأ في س أ يقتحةا   بئ  صتتتتتتتتتتتت ى     ةز     سيا ث في س ي يقتحل MR=MC (يقت ي

 ن شأط تصيلن يلاجيأ  كصن ية  يةناص يةجح ي:إةز يةجكلفا يقت  ا سر أي  يقت ي  حةجح ي ق

P MC MR   

 سيميز يةجابائ  لحنلح يز تصيلن يلنشحة في يل   يةق ائ في ظس سصح رعجكح  يةجحا:

 

 

                                                           
  ة طفى  صسف احفي سر أسن  ةأجس سح ق  ن1.154
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(1-9):الشكل رقم  توازن املنشاة في املدى القصير في ظل سوق لاحتكار التام   

 

.141ةأجس سح ق  ناملصدر:   

ينتتت  تقتتتح س ر أي  يقتتتت ي ةس يةجكلفتتتا  Eن يةجصيلن  جاقق ينتتت  يةنقطتتتا أةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتس  ياأ ناعظ  تتت

ن يةجكحةلف إق Q1نجحه إةح ين  ةستتتتتتتتجص   يظم  ملا ةنججا س يةتي   س سح  اظم يةأبح   يقت  ا يةتي تقح س 

 س يةجخفلض في ن ةز ة تتتتتتتتتتتتتوتتتا يلنشتتتتتتتتتتتتتحة ية يتتح ة في ئنجتتحه أ تتس ةز ر أي  يقتتت ي س  تتحةجتتح ي قتت يقتتت ي تكصن 

 كصن ةستتتجص  ةنا  يةجكلفا يقت  ا  Q2ةح ين  ةستتتجص  ئنجحه  يةستتتاأ  ةكو تتز   في   بحح يلا تتتس يلقحح  

 س ية يح ة في  تتتتتتتتتتتتتوتتا يلنشتتتتتتتتتتتتتحة يةجقللتس ةز   م ئنجتحه ن ةز ةإ بئ ةز ةستتتتتتتتتتتتتجص  ر أي  يقتت ي س  تحةجتح ي قت 

 ن  ت  ي    بحح.أيةساأ عتى تاقق تكحةلف ةج نلا ةز ش

 توازن املنشاة في املدى الطويل في ظل سوق لاحتكار التام: 4.4.1

ن في س ي يقتحل تبقى إيةستتتتتصح  ق إ  في يل   يةطصيس س حفتتتتتا بستتتتت ي ي ا    ة يلنشتتتتت   يق    ة ية  صل 

ةح في عحةا ةح يلنشتتتحة تاقق  ستتتح ة في يل    س ليح ة   بحع .  يلنشتتتحة  ي مح في س تتتس ةستتتتئ في تاقلق   بحح 

س يزائ  ستجمأ  س أ يةص تالا في يل   يةطصيس قاة  ةجخ  يةقأي  ة   يلنشحة يةجص ف يز ئنجحه إيةق تائ س 

  سيكصن شأط يةجصيلن في س أ يقتحةا سص  سحسي يةجكلفا يلجصسطا 1ةز   م يلشتأسر ةججني س أ يقخستح أ

 ةس ر أي  يلجصس   ي: 

P AC AR   

سيميز يةجابائ  لحنلح يز تصيلن يلنشحة في يل   يةطصيس في ظس سصح رعجكح  يةجحا:   

 

 

                                                           
   ة طفى  صسف احفي سر أسن  ةأجس سح ق  ن1.145



للسوق يـــــــــــــــــالمفاهيماإلطار                        الفصل االول                     
 

 
29 

 

 توازن املنشاة في املدى الطويل في ظل سوق لاحتكار التام (1-10):الشكل رقم 

 

.144: ةأجس سح ق  ناملصدر  

سنتتتحت  يز تقتتتح س ةنا  ر أي   Eن يةجصيلن يلابئ يللتتت   تتتحةنقطتتتا أةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتس يةبلتتتح و  ياأ  ناعظ  تتت

 .Pيةتي  اظم يةأبح  بس يةساأ  *Qففأ يز  ملا تصيلن  يلجصس  ةس يةجكلفا يلجصسطا  

 توازن املنشاة في ظل سوق املنافسة لاحتكارية: 3.1

 توازن املنشاة في املدى القصير في ظل سوق املنافسة لاحتكارية: 1.3.1

ستتتتلص ب يلنشتتتتتحة في يل   يةق تتتتتائ  حةنستتتتتبا ةستتتتتصح يلنحقستتتتا رعجكح يا يشتتتتتب  نفس ستتتتتلصب يلنشتتتتتحة في ستتتتتصح 

ية  في س ي يةستتتتتتتتتتتتتصح نتلجا يةتشتتتتتتتتتتتتتح     جاف  يمز في ةأسنا ةنا  يةطلي سية ي سص رعجكتح  يةجحا  ال ز ر 

 1يةطح ح ية  سلس يلنججان.

قحةجصيلن في ستتتتتتصح يلنحقستتتتتتتا رعجكح يا يشتتتتتتب  تمحةح يةجصلين في ستتتتتتتصح رعجكح  يةجحا   ي ين   ستتتتتتتحسي ر أي  

لي إفتتا يقتتت  تتا ةس ةنانى ر أي  يقتتت ي. قتتيقتتت ي ةس يةجكلفتتا يقتتت  تتا  سينتت  ستت ي يقتتت   جقتتح س ةنانى يةجكل

 ةح إلي احن يةستتتتتاأ  فتتتتتزأ  ن يلنشتتتتتحة تاقق   بحح ي ج تتتتتح  ا  إاحن يةستتتتتاأ   بئ ةز ةجصستتتتت  يةجكلفا يةكللا ق

ح  ا  سس ي  ج تتإن يلنشتتحة تاقق  ستتح أ إ  بئ ةز ةجصستت  يةجكلفا يلجزائة ق س ةز ةجصستت  يةجكلفا يةكللا 

نشتتتتحة ن ية  يلإةح إلي احن يةستتتتاأ    ى ةز ةجصستتتت  يةجكلفا يلجزائة ق يةجكحةلف. ن ئ أي ي  ال  زطو احةس  

 يةجص ف ية  ئنجحه. سيكصن شأط يةجصيلن في س أ يقتحةا سص  سحسي يةجكلفا يقت  ا ةس ر أي  يقت ي  ي: 

MC MR  

 

                                                           
 جح أ ةام  يةب س   يب  يةزفص  إ أيسلم يعم   ةبح ئ ر ج ح  يق  ئو   ي  يةنا ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا يةثحنلا     ن –يمحن  8001  ن ن. 1

803.804.  
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 توازن املنشاة في املدى القصير في ظل سوق ملنافسة لاحتكارية (1-11):الشكل رقم 

 

.803ن : جح أ ةام  يةب س   يب  يةزفص  إ أيسلم يعم   ةأجس سح قاملصدر  

 توازن املنشاة في املدى الطويل في ظل سوق املنافسة لاحتكارية: 4.3.1

رعجكح يا  تشتتتتتتتتح   ةس ستتتتتتتتح قج  ةستتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتا س ستتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتا ظن تصيلن لنشتتتتتتتتحة في يل   يةطصيس في إ

نجقحل ينحفتتتتتتتتتتتتتأ إيةجتحةتا  سست ي  يجس قخ تتتتتتتتتتتتتح ص ست أ يةستتتتتتتتتتتتتصح في إةكحنلا سستتتتتتتتتتتتتهصةا   صل س أسه يلنججان س 

نخفتتحل ع تتتتتتتتتتتتتتا يلنشتتتتتتتتتتتتتتحة يلصجص ة في إئنجتتحه  سستت ي  جاتتس يةطلتتي   ثئ ةأسنتتا ةيثئة سجص   تت ي تتس سبتتحةجتتح ي 

ستتتتتتلاا  سيةشتتتتتتكس يلصي ي  صضتتتتتتح ةنح عحةا يةجصيلن ةستتتتتتصح يلنحقستتتتتتا نخفحل يةطلي ية  يةإيةستتتتتتصح  سةز تمى 

 رعجكح يا في يل   يةطصيس:

MC MR  

 توازن املنشاة في املدى الطويل في ظل سوق ملنافسة لاحتكارية :(1-12)الشكل رقم 

 

.803ةأجس سح ق  ن املصدر:  
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ن سجص    بتتحح  يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ  صضتتتتتتتتتتتتتح تصيلن يلنشتتتتتتتتتتتتتحة في ظتتس يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا رعجكتتح يتتا في يلتت   يةطصيتتس علتتث 

  صل ةنججان جت   س ت  ي  ةأسنا يةطلي س  إ     ؤ ي  Cي ج تتتتتتتتتتتتتح  تا في  ةت  يةق تتتتتتتتتتتتتائ س يلات   في يةنقطتا 

 كصن ققحتح ةنانى يةطلتتي  Bيةيستتتتتتتتتتتتتح  س تجات   نقطتتا تصيلن جت  تت ة يلجمثلتا في  إ   D1 نخفض ةنانى يةطلتي 

س  كصن يةستتتتتتتتتاأ ةستتتتتتتتتحسي  لجصستتتتتتتتت  يةجكحةلف يةكللا  س تنا ا   بحح ر ج تتتتتتتتتح ي  الث  LATCةمحو لانى 

  سحسي ية فأ.

 توازن املنشاة في ظل سوق احتكار القلة: 2.1

  يا  س ي يةنصر ةز  ستتتتتتتتصيح قل  شتتتتتتتتب  ةس ستتتتتتتتصح رعجكح  يةجحا  علث تمجحل ستتتتتتتتصح يعجكح  يةقلا  صجص  ي 

 للس ةز يلنشتتتتتتتتتتتت   رعجكح يا ةستتتتتتتتتتتتلاا ةالنا  تجايم في ستتتتتتتتتتتتاأسح  ةثس فتتتتتتتتتتتتنحيا رستتتتتتتتتتتتمني سر سيا سيللحأ 

س ئنجحه يةنفطو. سيكصن شتتأط يةجصيلن في س أ يقتحةا سص  ستتحسي يةجكلفا يقت  ا ةس ر أي  يقت ي  يلا نلا 

 :  1 ي

 الطلب املنكسر:توازن املنشاة في سوق احتكار القلة وفق نموذج منحنى  1.2.1

نمصله ةنانى يةطلي يلنيستتتتتتتتتتتتأ  سسص نمصله نحت  يز    قاس يلنججان ةجأاأيز  إجأيءي  ةالنا يةنحتجا يز 

ان إتفحح   ع  يلنشتتتتحة في ية تتتتنحيا  أقس يس  فض  ستتتتاح  ةنججحتحح. علث  فتئل س ي يةنمصلغي ي ا سجص  

 :2ه ةاجم  ية  يةشكس يةجح يس يةيملا سةجص لح   ثئ ةه ي يةنمصليلنججان ية  يةساأ  

 توازن املنشاة في سوق احتكار القلة وفق نموذج الطلب املنكسر (1-13):الشكل رقم 

 

.808جح أ ةام  يةب س   يب  يةزفص  إ أيسلم يعم   ةأجس سح ق  ن املصدر:  

                                                           
  جح أ ةام  يةب س   يب  يةزفص  إ أيسلم يعم   ةأجس سح ق  ن ن 1.802-802

  ةأجس سح ق.2
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ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتس  ياأ  ةتتتتتح ناعظتتتتت  ين ةنانى يةطلتتتتتي ةكصن ةز ج  لان   عتتتتت سم ةأن سر أ غائ ةأن 

  س A  يةستتتح   ز في يةستتتتصح ين  نقطا يةجصيلن Q)  (  س يةيملا يةجصيلنلا P)  (سةا  سمح سص يةستتتاأ يةجصيل و 

س  ياأ  نتلجا يستتتتتتتتتتتججح ا ين  س أ يةنقطا  ا ث ةح ياأف رنيستتتتتتتتتتتح  في يةطلي سس ي ةح العظنحأ في يةشتتتتتتتتتتتك

يلنججان قتحةا ي تفحر في يةستتتاأ يس ينخفح تتت . لح  جم  قس يةستتتاأ ةز  أف يلنج  يز يةستتتاأ يةجصيل و ةلستتتصح 

سسص ةنانى  لتي ةأن  لتحستتتتتتتتتتتتتلتح  مح  AD1قتحنت  ستتتتتتتتتتتتتلكصن في نقطتا ية  يق  ء  سل ةز ةنانى يةطلتي  P1 إ  

يلنججان يةتت  ز ةم  أقاصي  إ   فتتحل يةيملتتا يلطلصبتتا  سيجاصل يةطلتتي إستتتتتتتتتتتتتلكصن يللتت  يةستتتتتتتتتتتتتصح  سفي عتتحةتتا 

ةح ين   لحا يلنج   خفض يةستتاأ يز يةستتاأ يةجصيل و ةستتتصح  يستتاح سم  ألنحم ةم  تباصي ت تتأف س ي يلنج . 

 ستتتتاح سم ةلماحقظا ية  س تتتتاهم في ن  ستتتتلصيج   لحا يلنججان  جخفلض إبح ف ليح ة ع تتتتج  في يةستتتتصح  ق

 س ةأسنا  مثل  يق  ء  سينت ستح ستتتتتتتتتتتتتتز ي  يةيملتا يلطلصبا ليح ة  فلفا  سستتتتتتتتتتتتتلكصن ةنانى يةطلي يةستتتتتتتتتتتتتصح  

AD2  نخفحل يةساأ.إ س ةز  علث ية يح ة في يةيملا يلطلصبا 

ن  ستتتتتلتبس رنيستتتتتح  يقتحفتتتتتس في ةنانى يةطلي  س ستتتتتيجأاأ سص إق MRس ين  تطلانح ية  ةنانى ر أي  يقت ي 

ستتتيجكصن ةز ج  لان ةنف تتتلان تباح لنانى يةطلي  س   تتتبح ةنقطاح يز يةنقطا يةتي   أ  منانى يةطلي س 

  س  حةجح ي ستتلكصن B م سص يقتحل في يةنقطا Aنيستتح  ةنانى يةطلي  ي يةنقطا إستتفس نقطا  تقطس  يستتلح في 

 . MR2 ثئ ينا ي ي في يق  ء يةسفةي    س MR1لصي انا ي ي في يق  ء يةإ س  ةنانى ر أي  يقت ي 

 توازن املنشاة في سوق احتكار القلة وفق نموذج التواط  او اتحاد املنتجين: 4.2.1

ن  تاتتح  يلنججان ةتتح ياأف  كتتح تتتس  صجتت  ةختتحةف يز يةنمصله يلتت اص  ستتتتتتتتتتتتتحةفتتح  علتتث  فتئل إياتت  نمصله 

. 1جص يتفحح ةيجس تاقلق  س يقهح سة تتتتتتتحقتهح  يز  أيق  رتفحح  لنحمح ةز  إ  عجكح  يةقلا تو ح إيلنشتتتتتتحة 

حح تفتتإةتتح إلي اتتحن رتفتتحح  لنحم ستتتتتتتتتتتتتأي  ي غائ يلني قتتحن لةتتد ستتتتتتتتتتتتتلكصن تصي ؤ  علتتث الجتتح يةنمصلجان  ظهأ  

 ةصع  ية  يةساأ سيةيملا سيةبلس بشكس ةجفق يلل   سةلجص لح   ثئ  اجم  ية  يةشكس يةبلح و يةجح ي:

 موذج اتحاد املنتجين او التواط توازن املنشاة في سوق احتكار القلة وفق ن (1-14):الشكل رقم 

 

.881جح أ ةام  يةب س   يب  يةزفص  إ أيسلم يعم   ةأجس سح ق  ن ملصدر:                                                     

                                                           
   ةأجس سح ق  ن 1.888
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عجكتتتح  يةقلتتتا يلجكصن ةز ةنججان يانان إتاتتتح  يلنججان في ستتتتتتتتتتتتتصح إابئ يز  ي ت ياأ سية شتتتتتتتتتتتتتكتتتحلةز  ال ر 

يةجكلفتتتا يقتتتت  تتتا التاتتتح  يلنججان ستتت ي  مثتتتس تجملس يققو ةلجكلفتتتا يقتتتت  تتتا ةكتتتس ةنج  ةز يلنججان في قق   

  رتاح   ي:

MC1 + MC2+……………=MC 

ةس ةنانى ر أي  يقت ي  MCس  قطس ةنانى يةجكلفا يقت  ا  تاح  يلنججان ين ةح  تستتتتتتحس  إسيجصيلن نمصله 

MR  سين سح تجا   يةيملا يلنججا سيةستتتتتتتتتتتتاأ ية ي  جم يةبلس   . سين  س ي يةستتتتتتتتتتتتاأ تجا    ملح  اس ةنج  

سيلنج  يةثح و  Q1ن يلنج   سل  نج  يةيملا إتاح  يلنججان سققح لب   يلستتتتتحسية يقت  ا سيلل  قإةز  يضتتتتتحء 

 سسي ي. Q2سلنج  يةيملا 

. تابع الربح وتوازن املنشاة4  

:لامثل الذي يحقق توازن املنشاة مع تحقيق أرباح استثنائية او صافية الناتج1.4  

 توازن املنشاة مع تحقيق أرباح استثنائية او صافية (1-15):الشكل رقم 

  

.158  ن8002يح   قضللا   سان  ضص   يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو  ةنشص ي  جحةاا  ةشق اللا ر ج ح   سص يح   املصدر:  

 

ح  جي     باان ريجبح  يةجكلفا في م ياأ   تتتتتتتتتتتتتص  ةنح عحةا تاقلق يلنشتتتتتتتتتتتتتحة   بحح يستتتتتتتتتتتتتجثنح لا   يةشتتتتتتتتتتتتتكس 

ةنانى يةجكلفا يةصستتتتتتتتتلطلا في يةشتتتتتتتتتكس  ياأ  علي  كصن ةنانى يةستتتتتتتتتاأ س ية ي   صضتتتتتتتتتتةح   سص س يقتستتتتتتتتتبحن 

ي س ستتتتتلطلا  س  حةجح يستتتتتحسي   س أ ةنانى ر أي  ةصستتتتتطو س ةنا  ر أي  يقت ي يية  ةز ةستتتتتجص  يةجكلفا يةص 

يةفأح  ان ةستتتتتتتحعا ةستتتتتتتجطلس ر أي   ية ي يابئ يز (P E d AC)ةستتتتتتتحعا يلستتتتتتتجطلس  أ مح  ظهأ يةشتتتتتتتكس ييا 

 .AC d YE O) (سةسحعا ةسجطلس يةجكلفا يةكللا  Py E YE O) (يةيةي
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 الناتج لامثل الذي يحقق توازن املنشاة مع تحقيق خسائر صافية: 4.4

 توازن املنشاة مع تحقيق خسائر (1-16):الشكل رقم 

 

.021 ق  نحييم ى  للفو  ةأجس س املصدر:  

في عحةا تاقق  ستتتتتح أ فتتتتتحقلا  كصن ةستتتتتجص  يةستتتتتاأ   س ةز ةستتتتتجص  يةجكلفا يةصستتتتتلطلا  يي  كصن    يس 

ةنانى يةساأ    ى ةز ةناني يةجكلفا يةصسلطلا سبحةجح ي  مح  صضت  يةشكس يلصي ي  تظهأ يقخسح أ ية حقلا 

س  (AC d YE0)سسص يةفأح  ان يلستتتتتتتتتتجطلس   بئ ية ي  مثس يةجكلفا يةكللا  (AC d E P) مستتتتتتتتتتحعا يلستتتتتتتتتتجطلس 

 .(P E YE 0) 1يلسجطلس  فزأ ية ي  مثس ر أي  يةيةي

  :الناتج لامثل الذي يحقق توازن املنشاة مع تحقيق أرباح طبيعية فقط 3.4

 توازن املنشاة مع تحقيق أرباح طبيعية فقط (1-17):الشكل رقم 

 

  ق.حةأجس س املصدر:

                                                           
  ييم ى  للفو  ةأجس سح ق  ن1.028
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في س أ يقتحةا  كصن يةستتاأ ةستتحسيح ةلجكلفا يةصستتطلا   ي  كصن ةستتجص  ةنانى يةجكلفا يةصستتلطلا  مستتجص  

ةس  ) P E YE O (تتستتتتتحس  ةستتتتتحعا ةستتتتتجطلس ر أي  يةيةي  س نفو ي ا   بحح يس  ستتتتتح أ  نةنانى يةستتتتتاأ نفستتتتت  

 . (AC E YE O)ةسحعا ةسجطلس يةجكلفا يةكللا  

ن املنشاة في ظل سوق تسودها املنافسة لاحتكارية:. تواز 3  

 قتئن في س ي يةستتتتتتتصح  حن   م ينجحه يلنشتتتتتتتحة سص يةاأل يةيةي في ستتتتتتتصح ستتتتتتتلاوحح يلجمازة يةتي تنججهح  سةن  

قحن ةنانى ر أي  يلجصستتتتتت   تنح ص ةنا  ي ناص  ستتتتتتفس  ةفستتتتتتأي يز ينخفحل في يةستتتتتتاأ يةنحت  يز ليح ة 

ين   ي ةستتجص  ةز  MR أي  يقت ي   بئ ةز ر  ARية ي يستتحسي ر أي  يلجصستت   Pئنجحه  سبمح ين يةستتاأ 

 ستتتتتفس بشتتتتتكس عح  ةقح نا  منانى ر أي   إ  ةستتتتتجصيح  ئنجحه  قحن ةنانى ر أي  يقت ي  تنح ص ةنا  ي 

 .1يلجصس 

قحن يلنشتتحة يةتي تنشتت  في ظس يلنحقستتا رعجكح يا سبحةأغم ينحح تاجيأ ةنصر ةماز ةز يلنج  يس يةستتلس  ر ينحح 

  أ  تنج  ستتتتلس    لا  إةكحنحح  صةح ةح تاس ةاس يةستتتتلاا يل  سستتتتا  سس ي رعجكح  يةتي تمجحل  تقح لهح ةنشتتتتحة

   س أ يلنشتتتتحة سص ية  يل   يةق تتتتائ ةأبمح في يل   يةطصيس ستتتتصف تصيج  ةنحقستتتتا ةز  بس ةنشتتتتح    أ   

 مازة.يةيملا يلنججا يلسة   قإنحح سية  يل   يةق ائ  إةكحنحح  س لح يةجايم في يةساأ  سن يةجأاائ في 

ظم يةسصح  جاقق ين ةح تتسحس  يةجكلفا  س مح    نح سح قح  حن يةشأط  سل ةجصيلن يلنشحة في ظس ةخجلف

 يقت  ا ةس ر أي  يقت ي  يةح يةشأط يةثح و في عحل يلنحقسا رعجكح يا قهص  مح  ةي:

س ةن   سجنج  ين :                          0 0RT CT

RT CT

      

 
 

ال تقجضتتتتتتتت ي  حة تتتتتتتتأس ة س أ يةنتلجا ين تكصن  0 CT  س  اجمس ين تكصن يلشتتتتتتتتجقا يةثحنلا ةلجكلفا يةكللا   

CT  فتتزأ ةز ية تتفأ شتتأيطا ين تكصن يلشتتجقا يةثحنلا ةإل أي  يةيةي RT   ي بئ ةز ية تتفأ. س إل جح  تصيلن

ةنانى ر أي  يقتتت ي سةنانى ر أي   (يلنشتتتتتتتتتتتتتحة في ظتتس ستتتتتتتتتتتتتصح يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا رعجكتح يتتا  قتتحن يلنانلتتح    باتتا 

  نب ي ين تكصن ةبينا  مح في يةشكس يلصي ي: )يلجصس  سةنانى يةجكلفا يقت  ا س ةنانى يةجكلفا يلجصسطا

:  E حة  تسحسي يةجكلفا يقت  ا ةس ر أي  يقت ي ين  نقطا تصيلن تاقق يةشأط  سل ةجصيلن يلنش -
RT CT . 

تاقق يةشأط يةثح و ةجصيلن يلنشحة:  - 0 0RT CT    0  ةس CT  ي  ن ةنانى يةجكلفا   

 يقت  ا  قطس ةنانى ر أي  يقت ي ةز  سفس  س سص فحي :
                                                           

 ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو  ةفحسلم سنظأيح  ستطبلقح    ي  ففحء ةلنشأ سيةجصليس يمحن  جحةاص رةحا ةام   ز ساص  1

.101.105  ن ن 8002ئساةلا  يةساص  ا    
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 توازن املنشاة في ظل سوق املنافسة لاحتكارية (1-18):الشكل رقم 

 

.103 ق  نح: ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   ةأجس ساملصدر  

. يةح E ةثس ةقح س ةنقطا يةجصيلن  YE  بحح   ص  ين ةح  كصن نحتجهح  إ  يستجنجحجح ةه ي قحن يلنشتحة ت س 

  يةح ةق ي  Pس ية ي   س أ يستتتتتتتحسي يةستتتتتتتاأ  ARيةستتتتتتتاأ ية ي تفأ أ يلنشتتتتتتتحة  فستتتتتتتأأ ةنانى ر أي  يلجصستتتتتتت  

 .) P F D AC (  بحح يةتي تجا س يلل  يلنشحة قهص ةابئ في يلسجطلس 

 توازن املنشاة في ظل سوق تسودها لاحتكار التام: .1

ةنحقستتا  ان يلنشتت ح   علي  كصن قل   ا ةز ةنانى ر أي  يقت   ةح  ماز في س ي يةستتصح ين  ال تصج  قل  

ستتتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتتا رعجكح يا  ال ز ةلس  ا ةز يلنانان في ظس س ي   نأسر أي  يلجصستتتتتتتت  ةنا  ي شتتتتتتتتتحن  شتتتتتتتت

يةستتتتتتتصح سص يشتتتتتتتت  ةن  في ستتتتتتتتصح  ستتتتتتتتص أ يلنحقستتتتتتتتا رعجكح يا سس ي بستتتتتتتتي ينخفحل يةستتتتتتتتاأ ةصيلي  ةس ليح ة 

 اح ل في س ي يةسصح سص يلنج  يةصعل .يةاأل  اصن ية

  ةد سةقح نجح ةس ستتتتتصح  ستتتتتص سح يلنحقستتتتتا رعجكح يا  ةيس شتتتتتأ ح ين  قطس ةنانى يةجكلفا يقت  ا ةنانى 

ر أي  يقت ي ةز  ستتتتتفس   س في ظس س ي يةستتتتتصح ين  جاقق يةجصيلن ين  ةح  جقح س اس ةز ةنانى يةجكلفا 

 يةشكس يلصي ي  صضح س ي يةص س:يقت  ا ةس ةنانى ر أي  يقت ي  س 

 

 

 

 منحنى التكلفة الحدية صاعد/ توازن املنشاة في ظل سوق لاحتكار التام (1-19):الشكل رقم 
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.103قضللا   سان  ضص   ةأجس سح ق  ن: يح   املصدر  

 

 

 

 منحنى التكلفة الحدية نازل / توازن املنشاة في ظل سوق لاحتكار التام (1-20):الشكل رقم 

 

.103ةأجس سح ق  ن يح   قضللا   سان  ضص  املصدر:   

 

 

عتد النهاية منحنى التكلفة الحدية / توازن املنشاة في ظل سوق لاحتكار التام (1-21):الشكل رقم 

 الصغرى 
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.102 ق  نحةأجس س املصدر:  

 

 

 املطلب الثالث: انسجام املنشاة في لاسواق املختلفة

يا  تصيلن يلنشحة في يل ة يةق أ شأط  سح  ي في تا    تصيلنحح في يل   يةطصيس   الث ةز  ان ةا  ي  

 س ي يةجصيلن 1: 

 ةلفتئة يةطصيلا.ين  جاح ل ر أي  يقت ي ةس يةجكلفا يقت  ا  -

 يلشجق يةثح و ةجحبس يةأبح سحةبح. -

 .  نسجام  لرنشاة  لناشطة في ظل سوق  لرنافسة  لتارة:1

 ين  س حر تصيلن يلنشحة في يةفتئة يةق ائة  كصن  مح  ةي:

 تاقلق   بحح فحقلا. -

 تاقلق  سح أ. -

 تاقلق   بحح يح  ا قق . -

تاقلق   بحح يح  ا قق  سص يةص تتتتتس يةصعل  في ظس يلنحقستتتتتا سةز  ال س ي قحن يةص تتتتتس   ائ سيلجمثس في 

 :2يةجحةا ية  يةفتئة يةطصيلا رجس  سسنح  إةكحننح يةجملاز  ان عحةجان

لح تكصن  ستتاح  يصيةس ئنجحه ةستتجقأة  سةص  زائ   م ئنجحه ةلستتلاا يل  سستتا  حةنستتبا ةكس  الحالة لاولى:

 يل   يةطصيس.  ي قحء ةنانلح  يةجكلفا ةسجقأة ف إ   يلنش   يةتي تنججهح  سس أ ةمح  ؤ  

                                                           
  ةأجس سح ق.1

  يح   قضللا   سان  ضص    ةأجس سح ق ن2.102
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لاا فنحيا يةس إ    صل ةنش ح  ج   ة ت  يجلح  إ  ستاقلق يلنشتحة يةقح ما ية    بحح فتحقلا  ؤ ي رةأ 

ية يح ة في يةاأل يةيةي ةه أ يةستتتتتتلاا  سينج  يز س ي   ائ ينخفحل ستتتتتتاأسح  إ  يل  سستتتتتتا سس ي ةمح  ؤ ي 

 ي جفحء يةأبح ية تتتتتحفي نتلجا يةص تتتتتس يةجصيل و ةتي ت تتتتتس إ  في يةستتتتتصح   ي ينخفحل ت  ي ي في يةأبح ية تتتتتحفي 

 .  نشحةليةل  ةخجلف يلنش   في يل   يةطصيس  سال  بقى سص    بحح يةاح  ا سيلجمثلا في ي اح  فحعي ي

:  لتتح تكصن  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  يصيةتتس ئنجتتحه غائ ةستتتتتتتتتتتتتجقأة ةمتتح  نج  ينتت  ةأيققتتا   م ئنجتتحه يةيةي 1الحــالــة الثــانيــة

ر تفتحر في تكتحةلف ئنجتحه  س ةنت  قتحن   بتحح ستتتتتتتتتتتتتصف تتنح ص ت  يجلح  مستتتتتتتتتتتتتجص  ة  سه   مستتتتتتتتتتتتتجص  ستتتتتتتتتتتتتاأ 

 با في ليح ة يةاأل يةيةي سبمستتتجص  يةستتتصح س يلتستتت إ  يةستتتلاا يل  سستتتا يةنحت  يز   صل ةنشتتتح   ج   ة 

تكلفوحتح بستتتتتتتتتتتتت تي ي تفتحر  ستتتتتتتتتتتتتاتح  سيعت  يس ي ثئ ةز ينتحفتتتتتتتتتتتتتأ ئنجتحه  س س ي ستتتتتتتتتتتتتصف  جاس ةز باض يلنشتتتتتتتتتتتتت   

يةجخفلض ةز ةنججتتحتحتتح س  تت قس   أ  يةجص ف يز ئنجتتحه  ةمتتح  خفض ةز يةاأل يةيةي  اأف  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  

 قق ةن  سص  يةأبح يةاح ي.با  لةد ييج يل س  سجقأ ين  يلسجص  ية ي ال  جا

 .  نسجام  لرنشاة  لناشطة في ظل سوق  لرنافسة  الحتكا:ية:2

ةوتأيا يةجحةا يةتي  مجحل بحح س ي يةستتتتصح ةز   صل س  أسه يلنشتتتتحة   س  سحا في  زلائ يلنشتتتتأة يةتي تنج  س أ 

ي ا يس ي ثئ تمازي  رةأ ية يةستتتتتلاا يلمازة س يل  سستتتتتا س يةتي  ستتتتتحسم  في تخفلض  ستتتتتاح سح يس  أح ستتتتتلس    ل

ياطو ةامللا رعال س رستتتتتتتتتتتب يل  ةس س أ يلنججح  يلجمازة س تتتتتتتتتتالا ةأةص ا  س ةس ليح ة   صل يلنشتتتتتتتتتت   

ية تنحيا  سجقس ةبلاح  يلنش   يةق  ما س تنخفض  ساح  س تقس با  لةد   بحح ية حقلا   إ  يق    ة 

بحح ين ت تتتتس     إ  ه بستتتت ي ليح ة يةطلي يلقحح ةز  بس يلنحقستتتتان فتتتتا يلي ي تفاي  ستتتتاح  يصيةس ئنجححس  

ي بحح يح  ا  ةمح  جبئ رةأ يلنشتتت   يةامس س يةجطصيأ س  لق ةازي  يز غائسح الستتتتئجحر  إ  في يل   يةطصيس 

   بحح ية حقلا. إ   صتحح يةسص لا بزلا يةأجصر 

 :2 لتام.  نسجام  لرنشاة  لناشطة في ظل سوق  الحتكا: 3 

رعجكح  يةجحا   جمثس في سجص  ةنشحة سعل ة يس ي   ةز يلنش   ةجفقا في شكس يعجكح  يةقلا  تقصا  حعجكح  

يةستتتتتتصح  إع   يةستتتتتتلس بشتتتتتتكس احةس  علث تقصا  منس غائسح ية  صل في س ي يةستتتتتتصح فتتتتتتنحيا س ي يةنصر ةز 

    يقتفحل ية  ةستتتتتتجص    بحعهحيةستتتتتتلاا  سبحةجح ي  ميز ةه أ يلنشتتتتتتحة يس يلنشتتتتتت   ةز  ال قتئة  صيلا يل

صح رعجكح  يةجحا يز ستتتتتصح يلنحقستتتتتا يةجحةا يس ستتتتتصح ستتتتتية تتتتتحقلا يلاققا في يةفتئة يةق تتتتتائة  سس ي ةح  ماز 

 يلنحقسا رعجكح يا.

 املبحث الثالث: دراسة السوق: 

                                                           
  ةأجس سح ق  ن.1102

  يح   قضللا   سان  ضص    ةأجس سح ق  ن2.100
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 املطلب لاول: اساسيات دراسة السوق 

 . املبتغى من دراسة السوق 1 

 1مضمون دراسة السوق  1.1 

س ف ةستتتتتتتتتتتطأ ةنظم  اقق  س يف يحةلا  إ  يمللا   يستتتتتتتتتتا يةستتتتتتتتتتصح  ا  ةهما ألي ةنشتتتتتتتتتتحة بزلا يةصفتتتتتتتتتتصل 

س ي  نب ي ية  يلشتتتتحة رعجصيء ية  ةخجلف   شتتتتتطا يلنظما تنظلمح ةايمح ق مس  إ  يلستتتتجص   سةلصفتتتتصل 

ستاللس يلالصةح  سيةبلحنح  يقخحفا  حألسصيح س يلسوحليان  سس ي  حاليجمح  ية  إجأيءي  ةا  ة س ةؤسسا 

ف خ ةح  بح ية   أح يلملا  س س ي  جاس ةز   يسا تجمثس في اس   احث يقخحفا  جصليس يلنجصجح  س يق

جمس   م  بائ ةز يةبلتتتحنتتتح  عصل ية بتتتح ز يلأتقبان ةز علتتتث يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتتد س  سيقاتتت  رستتتتتتتتتتتتتوحا لتتتا  ةنطقتتتا 

 ية بح ز  يح ي  س سائس ة يةشأيء ين  ية بح ز يةكحةنان س تصجهح  س تطص ي  عأقا يلؤسسا س يةسصح.

 سحسلا ةنحح:تحجم   يسا يةسصح  حةبي ا ر ج ح  ا ةلمنشحة  س حفا  حق صيني   

 تا      م ية بح ز يلأتقبان. -

 تمص س يلنجصه يس يقخ ةا في يةسصح يلسوح ف. -

 تاللس يلنحقسا يقتحةلا. -

 تق  أ يلص   ز سةاحق ا  لبح  يةسصح. -

 حاليجمح  ية  يةطأح سيةجقنلح  يةنصيلا في تاللس يةستتتتتتتلصب سية سيقس يةستتتتتتتلكصةصجلا سيةيملا يةتي تباث يز 

للما تميز يلنشتتتتتتتتحة ةز ةجحباا ةستتتتتتتتجمأة ةلمبلاح  سيلشتتتتتتتتتئ ح  ستطص  ةنجصجحتحح س  ةد نجح   إع تتتتتتتتح لا ستتتتتتتت

ةنجصجتح  يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا  سست ي ةمتح  ؤ   ية  قاللا   يستتتتتتتتتتتتتا يةستتتتتتتتتتتتتصح سي جاقهح عتى تجيلف ةس  بلاا ية بح ز 

 ةفهم عحجلحتحم س غح جحسم.

 

 2مكانة دراسة السوق  4.1 

ص هح ةمح  ستتهس يلقحح تا     شتتح حتحح يةججح يا ةمح ييطى ةهح تميز   يستا يةستتصح ةلمنشتتحة ةاأقا جل ة ةستت

 ةكحنا سةازة  س ا    يسا يةسصح يةصسللا يةصعل ة يةتي تجلي ية  ةخجلف يسجمحةح  يلنشحة. 

                                                           
  ن يي  جم  ةأجس سح ق  ن1.01

 .05ن   قحةأجس س ن يي  جم  2
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 املنشاة تهتم بالش يء التي تبيعه وملاذا تبيعه: 1.4.1

يلنججح  يس يقخ ةح  يس    تفحفتتتتتتتتلس قخ تتتتتتتتح ص  س ي سص  ستتتتتتتتحو ية ي  جاس ةز   يستتتتتتتتا يةستتتتتتتتصح ةز تا

يةتشتتتتتتيللا يةستتتتتتلالا: تخ تتتتتتص  ةستتتتتتجص  يق ص ة  رةجلحلي   يةتشتتتتتتيللا  يةجق  م  رتمحا  شتتتتتتأسط س أيقا 

 رسجامحل    ةح  ةيملا  سيةباث يز قيأة  لس س ي يلنجصه   ال ةز لةد يلنجصه.

 املنشاة تهتم بالزبون: 4.4.1

 علث:  نب ي ةاأقا لبح ز يلنشحة ةاأقا جل ة ةز

 يةجصليس: ةؤسسح  ي ج ح  ا  جمالح   ةؤسسح  إ ي يا  جماح  ةاللا  يشخحن  يلسيه   سأ. -

 تجح س يس ي ا تجح س ية بح ز. -

 يقخ ح ص: ةز نحعلا يقح م  ةز نحعلا يةنشحط    م ريمحل  يةامأ  يةف ح  الججمحيلا يلهنلا. -

 ةسجص  رسوحاب يس ةا ل يةججهاز. -

 ية بح ز  لبح ز يح أيز  لبح ز يق صي .تمأ   ية بح ز   شتي  -

 امل سسة تهتم بالحاجيات التي تناسب النتوج او الخدمة:  3.4.1

ن  غبتتح  سعتتحجلتتح  ية بتتح ز  اتت  ةز رسجمتتحةتتح  يةتي يلنشتتتتتتتتتتتتتحة  ي متتح في تطلاتتحتتت   ةتت   قتتإنحتتح  ي متتح تأيتت  ين إ

ي مح ةز  بح يةص ي سيلكحن سيلحل   مح  تتنتحستتتتتتتتتتتتتي  ان يلنجصه يس يقخت ةتا سةتح  طلبصنت  يلستتتتتتتتتتتتتوحلكصن يلأتقبان 

 تطمح ين تصقأ ةهم  محن يق ص ة سيعتئيا يلصي  سيجحل يةجنفل  سساا ر جلح .

 امل سسة تهتم بنمط البيع: 2.4.1

 يمز  س    يستتتتتتتا يةستتتتتتتصح في س ي يلجحل في تص تتتتتتتلح ةخجلف  ستتتتتتتحةلي يةبلس س ر ي ة يلقتئعا  س     باان 

    ةد ية   ستتتتتتحو ةأيجس  الن )يةقصي م (احةشتتتتتتأيء ية   ستتتتتتحو يةيجيبح  س يةجقحةل  ة بح ز ريجبح  يةاح ي  

     بح ي رسجمحا س يلجمثس في نم  يةبلس  خلق يحةس يةثقا  ان يلنشحة س ية بصن.

 املنشاة تهتم بمنافسيها: 6.4.1

ئ يس   ةح  ةمحالا سيلنحقستتتان يةزا ين يسجمحا يلنشتتتحة لنحقستتتقحح يلبحشتتتأيز س حفتتتا ية  ز  ق ةصن ية  ستتتلس

ةبحشتتتتتتتتتتتتأيز سية  ز ال  ق ةصن نفس يةستتتتتتتتتتتتلاا ال ز تلعي نفس يقتحجلح  في تاللس  س يح يةأي اا ةز علث: 

يةشتتتتهأة  ر  ةلا  ستتتتهصةا رت تتتتحل  رشتتتتهح   ةستتتتحعا يةبلس    م يةستتتتلاا  يةتستتتتاائة يلقتئعا س ستتتتهلا  

 ية قس.
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 ملناسبة لشراء السلعة او الخدمة:امل سسة تهتم باألوقات ا 5.4.1

 ا    يستتتتتا يةستتتتتصح سستتتتتتللا تميز يلنشتتتتتحة ةز ةاأ ا  س ح  يلنحستتتتتبا يةتي  كصن يلستتتتتتوحلد ةستتتتتجا  ةشتتتتتتأيء 

يةستلاا يس يةتشتيللا يةستلالا يس يقخ ةا   ي ةاأقا يةألةنا يقتقلقلا ةلمسوحلد قخ سي  ةامللا رسوحاب 

ئو   س ي يس ةصستتتتتتتتتمي س بلاا يلشتتتتتتتتتتئ ح : ةبئةجا  يشتتتتتتتتتصي لا  س سية   بلاا يةطلي:   لق  ةنجظم  يشتتتتتتتتتصي

 ةسج  لا.

 1منهجية دراسة السوق  3.1

 يلنشحة في  ال   يسوحح ةلسصح  اجم  ية   مس  أح ةجكحةلا تمحةح قلمح  لنحح:

تيمز ست أ يقتتحةتا في توخلص يةت  يستتتتتتتتتتتتتح  سيلاطلتح  سيةبلتحنتح  يلجصيجت ة عحةلح  الـدراســـــــــــــة الوثـائقيـة: 1.31

جاتت  ة يل تتتتتتتتتتتتتح  :  جقتتح يأ يةتت  يستتتتتتتتتتتتتح  يقتتتحةلتتا  يةصتتتتتتتتتتتتتتتتحقتتا يلخج تتتتتتتتتتتتتا سيلهنلتتا   جيبتتح  يلنججان سةكتتحن سيل

تصيج سح  جمثس  ستتتتتتحستتتتتتح في يةزأقا يةججح ي سية تتتتتتنحيلا سيليجبح  سةأي   يةجصالق سرنتئني سية  صين يةص ني 

 ةإلع ح لح .

ين  س  يلخج تتتتتتصن سية  ز سم   س سم  ثائسن سةخجلفصن في تصجل  يلنشتتتتتتحة ةز مقابالت املختصــــــين: 4.3.1

ةخج تتتتتتتتتصن ي أسن يس يقح تحح  ماطلح  ع تتتتتتتتتأيا قضتتتتتتتتتا يز ة تتتتتتتتتح   إياةلا ج   ة   إ   ال س أ يلأعلا 

سستت ي يلخج تتتتتتتتتتتتتصن  ثائسن سةجمازسن س تت   جكتتحةلصن: يةصتتتتتتتتتتتتتتفلان  يةنقتتح تتح  يلهنلتتا  يلكصنان  يلاتتحستتتتتتتتتتتتتبان  

 ان  سيل أقان سلنحقسان سيلص   ز  سيلصليان سيلؤةنان سيلخج ان في يةنقس سيةشتز سيةتشتان.يلاحة

يةباتتث يز ةالصةتتح  نصيلتتا   ثئ ةنحتح  ملتا سلةتتد  إ  تحتت ف ستت أ يلأعلتتا اجتمـاعــات مع املســـــــــــــتهلكين: 3.3.1

ةز يلستتتتتتتتتتتتتوحليان يلأتقبان ةلستتتتتتتتتتتتتلاتتا سجالهم يابئسن  كتتس عأيتتا س أح  08 إ   2ةز  ال جمس يتت   ةتتح  ان 

آ يئحم يتجحأ يستتتتتتتجامحةهم ةلستتتتتتتلاا. سةز  ان يلالصةح :  قكح  ج   ة  يعجلحجح  غائ ةلبحة  يةباث يز يستتتتتتتم 

 يةسلاا سي جبح  عملا يشهح يا  س ي جبح  ةلسلاا.

باا ت تتتتتتتتتتأقح  سييمحل يلستتتتتتتتتتوحلد سيلنحقستتتتتتتتتتان في ن يمللا يلشتتتتتتتتتتحس ة تيمز في ةاعظص ةجحااملشـــــــــاهدة: 2.3.1

 اتتتحةلهم ةس يةستتتتتتتتتتتتتلاتتتا يس في تصجههم ناص يلاتتتس يس نقتتتحط يةبلس  سفي يةاهتتت  يق تتت  تتت  سفي سجص  يةجينصةصجلتتتا 

 يقت  ثا  قحن يقتحسص  ةاب   س   بائ في تاقلق يمللا يلشحس ة    ا.

                                                           
 .03ن يي  جم  ةأجس سح ق  ن 1
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ةيستتتتتتي  حةضتتتتتتأس ة  ةيز يستتتتتتا يةستتتتتتصح س  ا   أيقا يةجاقلقح  ةز  ان  عستتتتتتز  ستتتتتتحةلي  التحقيقات: 6.3.1

 تتتتتتتتتتتتتأس يتا ستمثتس في  أح يت   يس جملتا ةز  ستتتتتتتتتتتتت لا ية  يلنا ةز ية بح ز يلأتقبان  سبح ف يقت تتتتتتتتتتتتتصل ية  

 يع ح لح  ةصاص ا. سفي شكس يلصي ي نصضح ئجأيءي  سيل طوتح  يلسجخ ةا في س أ يةامللا.

 ة التحقيق.أهم إلاجراءات املستخدمة في عملي (1-22):الشكل رقم 

 

 

 

 

.02 ق  نحن يي  جم  ةأجس س املصدر:  

 

 

 

 

 اختيار لانشطة التجارية 2.1 

  لرجترع: عدد  الف: د  الجرالية

رؤسسة صغي:ة ورتوسطة في  لجز ئ:. 200222رثال:   

  لقاعدة:  لجزء رن  لرجترع  لذي يرثل  لزبائن  لر:تقبين

.100222 لرؤسسات  لصغي:ة و لرتوسطة: رثال:   

  لعينة:  لجزء  لرحدد رن  لقاعدة و لذي يخضع لالستبيان  و لالسترا:ة.

رؤسسة صغي:ة. 1052رثال:   

 تعريم نتائج  لعينة
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ن يمللا تق  أ يةاا ا  ان يلنشتتحة سيلستتتوحلد س شتت لاهح يا  يةأ  تتتأس ي سةفل   علث س ي يةجق  أ  ميز إ

تت نلوحتح سقق ست أ ر شتتتتتتتتتتتتتطا  ستجمثس يةصستتتتتتتتتتتتتح س يلستتتتتتتتتتتتتحي ة ية  نفصل  ةز  اةت  تالت  يةجكتحةلف سيةامتس ةز

 يلؤسسا ستأاائسح ية  يةسصح في:

رشتهح : ياجبئ رشتتهح  سستتللا ج   ست لحن يةتشتيللا يةستتلالا يس يقخ ةا ستجاس ةز يلستتوحلد  أغي  -

 ق حح.

 يةتئ لا: سهي يمللا تقأيي يةتشيللا يةسلالا يس يقخ ةا ناص يلسوحلد. -

 .س إ احش يةاا ح  ةبحشأة ةس ية بصن  يعلحء  إ  ج ي : سيح ف رج -

 . اسالب تحليل دراسة السوق 4

 مفهوم دراسة السوق  1.4

 تعريف دراسة السوق  1.1.4

 ا    يستتتتتتتا يةستتتتتتتصح  نم  قت تتتتتتتأ ةجمصيا ةز   سي  سيةجقنلح  يةتي  ستتتتتتتمح  حةباث يز ةاطلح   ملا 

في يتخح  يةقأي  يلجالق  منجصه  س   ةا عحةلا يس ةستتتجقبللا   سنصيلا ةستتتصح ةاان ستالللهح ةزأل يلستتتحي ة

 ةد ةح  جالق  حةنقس سبلس يلنججح  سيقخ ةح   مح تحجم   يستتتتتتتتا يةستتتتتتتتصح  تستتتتتتتت لس س جح ا ستاللس يةجقح يأ  

 .1يلسوحلد  حيجمح سح ية  نظأيا ئع حء سرعجمحال  سةز جاس يلنهج يةالمي   سة ةهح إ  يلنج   ةز

ةح  جم يستتتتتجامحل ةفظان في يةيجي:   يستتتتتح  يةستتتتتصح س  يستتتتتح   اصث يةتستتتتتصيق سةيز سنحب قأ ح  ان سيح ة 

س  ز يةلفظان علث ين   يستتتتتتح  يةستتتتتتصح هي ج ء ةز ية  يستتتتتتتح  يةتستتتتتتصيقلا الن  س   تحجم قق     يستتتتتتتا 

 يم يمللا ا تيلستتتتوحلد يةنححئو   ينمح ية  يستتتتح  يةتستتتتصيقلا قإنحح تنطصي ية    شتتتتطا  اثلا ي   ة سةجنصي

 .  2يتخح  يةقأي ي  يةتسصيقلا

سيح ف ةز   يستتتتتتتتتتا يةستتتتتتتتتتصح  يةجاأف ية  يةفأن يلجحعا سر طح  يلاجملا  حةستتتتتتتتتتصح  علث  إةكحننح إيطحء 

 يستئيتلجلح  ة  يسا يةسصح ةنحح: 

 يلاحقظا سية قحر ية  ع ا يةسصح. -

  قس ع ا يةسصح سيةجقللس ةز ع ا يلنحقسان. -

 ستلبلا  سصيح غائ يليجفلا. قس ع ا يةسصح  -

  قس ع ا يةسصح س زطلا  سصيح يق    ة. -

                                                           
1Stéphane Etienne, et Hichem Hellera, Etudes de marches, Tunis CLE, 2000, p:09.  

  اح ي يب  يةأعمحن ي  يس   اصث يةتسصيق  ئسين  يا  ية ي  يق حةالا  8004  ن2.83
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 البيانات املختلفة التي يمكن الحصول عليها من دراسة السوق: 4.4

 سنحب ااث ي سحا ةز يةبلحنح  يةتي تاجحجهح يلنشحة  انحء   يسوحح ةلسصح:

 :1بيانات حول عرض املنتوج: تخص هذه البيانات .1

 ;  يلنشحة: علث  جم ةأيجاا يةصظح ف يةأ يسلا ةلمنشحة -

 ;يلنجصه:  نب ي يةجاملق في   يسا   ح ص يلنجصه -

يلنشتتتتتتتحة يلنحقستتتتتتتا:  نب ي   يستتتتتتتا ي   سنصيلا سيقت تتتتتتتص يةستتتتتتتص لا ةلمنحقستتتتتتتان   مح  نب ي   يستتتتتتتا  -

 ;رستئيتلجلح  سيةجصليس يق زأيفي سعتى يةنجح   ةلمنشحة يلنحقسا

 جح :  نب ي يةنظأ في  نصي  يةجصليس س أح يةبلس.......يقخ.تصليس يلنج -

 بيانات حول الطلب على املنتوج: وتخص هذه البيانات ما يلي:. 4

يةستصح بشكس يحا:  ب ي ةاأقا احةلا عصل  سملا يةتي  يتسقحح يةسصح ليح ة يز تق  أ يةنمص   مح  -

 ; نب ي تا    ينحفأ يةسصح....يقخ

يلستتتوحلكصن يةنحح لصن: ين تا    يةيملح  يلستتتوحليا سيعجلحجح  ستافازي  يةشتتتأيء  تتتأس يا  حةنستتتبا  -

 ةلمنشحة بزلا إيطحء تصسس في تا    يقت ا يةسص لا ةهح. 

يقتتحةتا ر ج تتتتتتتتتتتتتح  تا:  ات  يقتتحةتا ر ج تتتتتتتتتتتتتح  تا ةهمتا ةلمنشتتتتتتتتتتتتتحة   ي يل سح   . بيـانـات حول محيط املنتوج:3

 يةأقس ةز يةطلي ية  رسوحاب. إ  ان س س يلسوحلد ةمح  ؤ ي ر ج ح  يا ل ةز تاس

يلال  يةقحنص و سيةتشتتأيعي: يةقصينان سيلأيستتلم سيةتي هي لي  سج  ةبحشتتأ في تنظلم يقتحةا يةججح يا  -

 سر ج ح  ا تأ و ية  يقخ صن تأاائ يلا يلنشحة ف التى يقتحال .

ة   يلنحقستتتتتتتتان تأاأ ستتتتتتتتتلبح ية  يلنشتتتتتتتتتحة  ةمح  جبئسح يس يلال  يةجينصةصغي: يةجينصةصجلح يلجصيج ة  -

 تا  ث سع يتحح  حلصيلية.

 يلال  يةثقحفي: اقحقا يلسوحلد سيق صي  ة   اأ ية  ليح ة يس تقللص  شحط يلنشحة. -

 طبيعة البيانات محل البحث:3.4 

 ي ة ةجمصيح  ياجبئ يسل  طصة في تنظلم ية  يسح : إ  ت نلف يةبلحنح  

                                                           
1 Claude Demeure, ibid, p:29.  
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ةز يلنطق في يةبت ي تا يةجتأ ت   ن سس يةبلحنح  يةتي ناز في ةز   يةباث يـانـات أوليـة وبيـانـات ثـانويـة: ب1.3.4

سس أ يةبلحنح   ستتتتمى  حةبينح   ؟ينحح ةصجص ة ستتتتلقح ية  شتتتتكس   يستتتتح  ستتتتح قا يس   احث  س  شتتتتص .......  ا ال

 1بلحنح   حةبينح   سةلا.يةثحنصيا  سفي عحةا يةايس  ي  جم ي شحء  لحنح  ألسل ةأة  سمى س أ ية

يةبلحنح  يةتي  قصا يةبحعث  ججملاهح ألسل ةأة قخ ةا غأل  س  غأيل ةا  ة في  هي : ألوليةلبيانات  1.1.3.2

ية  يستتتتتتا  ي  نحح  لحنح  ةم يستتتتتتبق جماهح ستالللهح س شتتتتتتأسح يز  أيق جهح  سبحعثان آ أيز قخ ةا  غأيل 

 : ةيةخجلفا س  ثئ ةح  مازسح  نحح يمللا ةنجظما سةنه لا. ستجمثس ة ح   جماهح قلمح 

: سص تصجل  ةجمصيا ةز  ستتتتت لا سيقت تتتتتصل ية  إجح ح  يلقحح سسنحب ي ة  أح ق مس رستتتتتجق تتتتتحء  - 

 .رنتئني يةهحتف  يةبئ    : يلقح ا  يةشخ لا  سهييةبلحنح   سةلا يز  أيق رسجق حء 

يلاعظا :  ستتتتتتتتجخ ا لشتتتتتتتتحس ة ةح  ا ث في علن  س  ستتتتتتتت لل  سيميز  ن تجم  طأيقا شتتتتتتتتخ تتتتتتتتتلا  س  – 

جه ة رةيتئسنلا   مح  ميز  ن  ستتتتتتتتتجخ ا  طأيقا ةيملا ةطأيقا رستتتتتتتتتجق تتتتتتتتتحء  حستتتتتتتتتجخ يا باض   

  :  نصييهح ين  ريجمح  ية   أيقا يلقح لا يةشخ لا س ةز

ةاعظتتا شتتتتتتتتتتتتتخ تتتتتتتتتتتتتلتتا:  قصا بحتتح يةبتتحعتتث سياجمتت  ية  نمصله  قصا  يجتتح تتا يةبلتتحنتتح  يةتي  اعظهتتح قلتت  

 . ماعظا ي   ةشتئي جأي ة ةا  ة ةز ةص س ةا  

 .في ةاس يةسصبأ ةح  ي tv عظا آةلا:  اجم  ية   جه ة ةاعظا ةثس احةائي ةا 

ةجمصيتتا ةز  يضتتتتتتتتتتتتتحء  إ   ستتتتتتتتتتتتتلص   ةفو : ياجبئ يعتت  يةطأح يةتي  اجمتت  ية  رستتتتتتتتتتتتتجق تتتتتتتتتتتتتحء يلصجتت  -

ةلمستتتتحسما في عس ةشتتتتكلا  ستتتتصيقلا ةالنا ام تا   سح بشتتتتكس سيضتتتتح س ةز ةمازي  س ي  ستتتتلص   ن 

جهح ةصج  لنح شتتتتتتتتتتتا سنق   قكح  سةيز  جي  ن  كصن  يضتتتتتتتتتتتحء غائ ةاأسقان  يضتتتتتتتتتتحء ال  جلستتتتتتتتتتتصن س 

ةباضتتتتتتتتتهم يةباض سلةد ةتشتتتتتتتتتت لاهم ية  رستتتتتتتتتتججح ا  سن  تتتتتتتتتزصط نفستتتتتتتتتتلا سيلل  سص ةز  ستتتتتتتتتتحةلي 

 .يةفاحةا في عحةا يتخحل  أي ي   سصيقلا تتسم  حقتسحسلا

 

 

 

 

                                                           
1Ibid, p:36  
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 .)دراسة السوق  (الدراسات الوثائقية للبيانات لاولية :(1-23)الشكل رقم 

 

Source : P.Amerein, Etudes de Marché,France,2005 , p05. 

تلد يةبلحنح  يةتستتتتتصيقلا  س غائ يةتستتتتتصيقلا يةتي ستتتتتبق جماهح س ستتتتت للهح ستالللهح  هي : لثانويةلبيانات  2.1.3.2 

ستجمس س أ يةبلحنح  ةز ة تتتتتتتتتتت  يز  يقتحةلا.  أ   اقح لشتتتتتتتتتتتكلا ية  يستتتتتتتتتتا  ستوخل تتتتتتتتتتهح ألغأيلستفستتتتتتتتتتائسح 

 : سحسلان سمح

 س يلؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتح   حةبلحنح   يلنشتتتتتتتتتتتتح  اجبئ ةز  سم يل تتتتتتتتتتتتح   يةتي  ميز  ن ت س   ية ي للا:يل تتتتتتتتتتتتح    -

 حةي  تنفل سح تلد يلؤستتتتتتتتستتتتتتتتح  سةز  سم س أ  سيةفاحةلح  يةتييز   شتتتتتتتتطا  سيلالصةح  يةضتتتتتتتتأس يا

 حه س   تقح يأ إ ي ة ئنجسيةتسصيقلايةجقح يأ ئ ي يا   حس لايةس ا  يلا يةس ا  يلحةلا  يل ح  :

 .......سإ ي ة يلخحلن يلصي   ية شأيا س سم ئيان 

 يقتكصةلا س تجضتتتتتتتتتتتمز احقا يةبلحنح  يلنشتتتتتتتتتتتص ة  صيستتتتتتتتتتتطا جهح    أ  احةجقح يأ  يقخح جلا:يل تتتتتتتتتتتح    -

 تتتتتتا  ةم يلجاتتتتتت ة سيلجا  سل يةجخطل   ةنظمتتتتتتح ةتتتتتت  أيتتتتتتح  ئع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتحء س  يق مالتتتتتتح   يةصلي ي  

 ح يل تتتتأفي  يةنقح  يةججح يا  يق هحل ةاستتتتتثمح   يةزأفيةهل ا يةاحةا  يةالملا سية س يح  س يةنشتتتتأي  

 .....يةباصث  حق حةاح  يلهنلا  ةأي   
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 .)دراسة السوق   (الدراسات الوثائقية للبيانات الثانوية(1-24): الشكل رقم 

 

Source: Ibid 

 بيانات داخلية وبيانات خارجية: 4.3.4

يةبلحنح  ية ي للا هي يةبلحنح  يلجصيج ة  ي س يلنشتتتتتتتتتتتتحة  س حفتتتتتتتتتتتتا لنح تكصن يةبلحنح  يةثحنصيا ةجحعا  سلح ال 

 .1تكصن س أ   ائة غائ ةجصيج ة  ي س يلنشحة نقصا يةباث ينحح  أيجهح س سمى  حةبلحنح  يقخح جلا

 :بيانات كمية وبيانات نوعية 3.3.4

 يةيملا هي س نصيلا  علث يةبلحنح  ملا ي إ  اس يةبلحنح  يلبينا في يلجمصيجان يةستتتتتتح قجان  ميننح ت تتتتتتنلفهح 

تلد يةتي  ميننح  لحستتتتتتتتتتتتهح   ينمح يةبلحنح  يةنصيلا قل تتتتتتتتتتتتاي يللنح يةقلحا   ةد سةينحح ةهما ج ي ين  يمللا 

 .2يةجاللس س حفا يةسلصاح 

 . أنواع دراسات السوق:3

 قسمين كمية ونوعية: إلىتقسيم دراسة السوق  بإمكاننا

هي ية  يستتتتح  يةتي  ستتتتمح  قلحو س يء سيةستتتتلصاح  علث ستتتتجا تتتتس ية   لحو : دراســــة الســــوق الكمية1.3

ةلظحسأة يل  سستتتتتا سلةد با  تاللس يةنجح   يةأ ملا  علث س أ ية  يستتتتتح   اجم   ستتتتتحستتتتتح ية  رستتتتتجق تتتتتحء 

 .3ية ي  جأي ية  يلنا ةمثلا ةلمججمس

 

                                                           
1Ibid, p:37  
2Claude Demeure, Loc, Cit.  
3M.Gauthy-Sinéchal et M. Vandercammen, Ibid, p.12.   
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   خطوات تطبيق لاستقصاء:1.1.3

 نجح   جل ة سسلما   نب ي تا    يق ل  ةلالنا. إ  تا    يلنا ية  يسا: بزلا يةصفصل  -

جمس يةبلتتحنتتح : في يةبتت ي تتا نقصا  تتح جلتتح   ستتتتتتتتتتتتت لتتا يلطأسعتتا س باتت ستتح نقصا  تنفلتت أ س لةتتد ةز  ال  -

 ةهحتف  س عتى يز  أيق رنتئني..يقخ.ريجمح  ية  يلقح لا يلبحشأة يس يلأيسلا  س يز  أيق ي

 تاللس يلاطلح :  حاليجمح  ية  ي ة  أية   إةكحننح تجملس يلاطلح  يليتسبا ستالللهح. -

 العينات الدائمة:4.1.3

 لمنشتت  ةهي  ينح  لججمس ةاان تقصا  جماهح ةؤستتستتح  ةخج تتا ستقصا  جالللهح ام ت تتنلفهح ةزأل  لاهح 

 يةتي تاجحجهح.

 يةنصر ةز يةالحنح  نصيان:سةه ي 

 يةالنا ية ي ما ةلمسوحليان: سهي  سم   حةقلحو يلسجمأ ةسلصب يةشأيء ة   يلسوحليان. -

يةالنتح  يةت ي متا ةلمص   ز: سهي تقيس ظأسف يأل يلنججتح  سيمللتا ت تتتتتتتتتتتتتأيفهتح في يت   ةز نقتتحط  -

 يةبلس.

 :1دراسات السوق النوعية 4.3

 جماهتح بزلتا تاللتس يةظتحسأة ال تكصن  ي متح اتحقلتا  سةت   ةجاللتس يةظتتحسأة يةتح يةت  يستتتتتتتتتتتتتح  يةيملتا يةتي نقصا 

 يسجاسز جمس يةبلحنح  يةزائ يةيملا.

قحن ية  يستتتتتتتتتح  يةنصيلا سية  يستتتتتتتتتح  يةيملا ياجبئين ةيمان ةباضتتتتتتتتتهمح يةباض  ة   قحن في باض  علحن 

   ي تئيح إجأيءي  ية  يسا يةيملا.صيلا  سال سية   صء نجح جهح  ميز ةن قصا يةبحعث  إجأيء ية  يسح  ية

 خصائص الدراسات النوعية:1.4.3 

 سس ي عسي   سي  يلسجاملا. 10 إ   04يةالنا يلاجم  يلقحح قهي فزائة ةز رقأي  ةز  -

 يشتئط ين تكصن يةالنا لججمس يل  سو سةيس يةشأط ين تكصن يةالنا ةمثلا ةلمججمس. -

 يججمحيلان ةجخ  ان.س أ ية  يسح  تجطلي نفسحنلان  -

 

                                                           
 .022  ن.سح قاح ي يب  يةأعمحن ي  يس  ةأجس  1
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 لادوات املستعملة:4.4.3 

يلقح لا يةفأ  ا: س أ يلقح لا تكصن  ان شتخ ان  سل ةخجص نفسح و يججمح ي سيةثح و يلسجصجي   -

سيكصن ةه ي   ائ احةس يقتأيا في يةجابائ يز ةشتتتتتتتتحيأأ سآ ي   سيةتي عصل ةص تتتتتتتتصر ةاان  خ ا  س يف 

 ية  يسا.

 1  سحسلا ةنجحح يلقح ا  يةفأ  ا ةح  ةي:سةز  ان يةشأسط 

  لطأف يلسجقص ى ين يشاأ  كحةس يقتأيا ةلجابائ ية  آ ي  .ة نب ي 

 .نب ي ين  كصن  سائ س ي يةشأن تقح ل  ةهح ة يحةلا  

 .ي ا تأاائ يلقح س ية  يةفأ      يقت صل ية   لحنح  عتى ال تكصن س أ   ائة ةجاازة 

   اضتتتتتص  08س 3ي عضتتتتتص  ي   ةاجبئ ةز  شتتتتتخحن ية ي  تئيسح ي  سم  ان يلقح لا يق محيلا: سه -

ةنشتتتتتتتتتتت  سيع   ي ر  تتتتتتتتتتتحئو يةنفستتتتتتتتتتتح و رججمح ي  علث  تئب ةهم احةس يقتأيا ةلجابائ يز آ يئحم في 

 ةص صر ةا  .

 :2سةز  ان يةشأسط  سحسلا ةنجحح يلقح ا  يق محيلا هي

  سري ي  يق ل  ةلمقح لا. يةجايم في يحةس ية ةز سليح ة ية  يةجخطل 

 .يةجايم يق ل  ةأ يس يق لسا  ي يلنش  في  ش لس يلشح  ان سي ا تاازأ 

 .ة يلنش  ية  يةجاللس سرسجنجحه يةسأيس    

 . تخطيط الدراسة2

 ةجمصيا ةز يقخطصي  سنص  سح  مح  ةي: إ  ة  يسا يةسصح  نب ي يلأس  

 اجبئ س أ يقخطصة  حقخطصة يقتسحسا  علث  جم ةز  اةهح تا    يقخطصي  يلصيةلا   تحديد املشكلة: 1.2

سبحةجح ي  ي  طح في تا    يلشتتتتتتتتتكلا  تئتي يلل  با ا اتتتتتتتتتتا س  ا يقخطصي    أ  سيةنجح    طبلاا يقتحل 

 .3ال تكصن اتلاا

لنشتتتتتتتتحة احنخفحل ةستتتتتتتتجص    يستتتتتتتتا يستتتتتتتتصح  ي مح ةأتبطا  مشتتتتتتتتكلا يس  فأن  قلمح  ا ث يةأ غائ ةنجظأ في ي

يةقبصل ية  يلبلاتتح  ةثا قهتت ي رةأ ياجبئ ةشتتتتتتتتتتتتتكلتتا  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلمنشتتتتتتتتتتتتتحة ةتت   ةتتح  اجم ية  يلنشتتتتتتتتتتتتتحة يةباتتث 

 سية  يسا.

                                                           
 .804  ن.سح قةأجس  1
 .803  ن.سح قةأجس  2
 .099مرجع سابق، ص. ،ادريسثابت عبد الرحمان   3
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 ستتت لا يةتي تقم يلنشتتتحة في  شتتتيللهح  نب ي ين تكصن ةأتبطا  حةه ف يلأجص  سئجح ا أســـئلة الدراســـة:  4.2

 .1ي  ية  ةاحق ا يلشكلاية  س أ  س لا  سحي  ةجخ  يةقأ 

ين س ف ية  يستتتا  نطصي ية  يلالصةح  يةتي  ستتتع  يةقحح يلنشتتتحة التخحل يةقأي  يةستتتللم هدف الدراســـة:  3.2

 .2 س يف يلسطأة سيلأتبا ية  يلنشحة إ   نطبق 

ا قص تنطص  قأسل   يستتتتتتا يةستتتتتتصح  بحقي ية  يستتتتتتح  سيةباصث يةالملا   أ  سيةتي  فروض الدراســــــة:  2.2

 .3يةبحعث  تشيللهح ةاحسل ئجح ا يلقحح

سيجالق رةأ  تتتحقتتتت س  ية ةتتتحنلتتتا سيلكتتتحنلتتتا يةتي تقس يلقحتتتح يةتتت  يستتتتتتتتتتتتتتا ليتتتح ة ية  رقأي  مجـــال الـــدراســــــــــــــة: 6.2

 يةقح مان ية  ية  يسا:

 تا    يقت س  ية ةحنلا لاس ية  يسا   ي تا    ةجحل قتئة ية  يسا ةلضب . -

 لاس ية  يسا   ي يلكحن ية ي سصف تقس يلل  ية  يسا.تا    يقت س  يلكحنلا  -

 4رقأي  يلسوح قان في ية  يسا  ية  س لس يلثحل يمأ يلسوحليان  يح لا يس يقأي ...يقخ. -

 الدراسات السابقة: 5.2

 ا  ية  يستتتتتح  يةستتتتتح قا  حةنستتتتتبا قتس ةشتتتتتحاس يلنشتتتتتحة يةأ  تتتتتأس ي  قحةنجح   يلجصفتتتتتس يةقحح ت تتتتتبح 

 .5نشحة ريجمح  يلل  في تصتلح ةشحالهحةأجس  إةكحن يل

 . تنفيذ الدراسة6

 يقخطصي  يةجحةلا: إ  ةجنفل  ية  يسا  نب ي يلأس  

يات   س  يةبتحعتث في س أ يقخطا ةقح نا يةجكحةلف يةكللا يلجالقا  تحـديـد التكـاليف املتوقعـة للـدراســـــــــــــة:1.6

ي احني يةجكحةلف   بئ ةز يةاصي    نبا ل حة  يستتتتتتتتتتتا ةس يةص ي ية ي  ميز ين  ستتتتتتتتتتتجزأ   يةاصي   يلجص اا  قح

 .6يةجخةي يز س أ ية  يسا  يةح إلي احني يةاصي   يلجص اا   بئ ةز تكحةلف ية  يسا قلنب ي تنفل  ية  يسا

                                                           
 .014مرجع سابق، ص. 1

 
 .016مرجع سابق، ص. 2

 
 .017مرجع سابق، ص. 3

 
 .001، ص.سح ق، مرجع  4

 
 .000ن ةأجس سح ق ،اح ي يب  يةأعمحن ي  يس 5

 .080ةأجس سح ق  ن 6
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في س أ يقخطصة  قصا يةبحعث  جمس يةبلحنح  عستتتتتتتتتتتتتي يةالنا يلستتتتتتتتتتتتتوح قا سلةد جمع البيـانـات وتحليلها: 4.6

علتث يمللتا جمس يةبلتتحنتح  تكصن سقق ةنهج ةقبصل   قصا باتت  لةتتد ، بات  يةف تتتتتتتتتتتتتس في  أي  تنفلتت  يةت  يستتتتتتتتتتتتتا

   إ لا   تتتتتتت  سفتتتتتتتصل  تئةازسح ستجهازسح ألغأيل يةجاللس  حستتتتتتتجخ يا  ستتتتتتتلص  يع تتتتتتتحئو سر جبح ي  ئع تتتتتتتح

 1نجح   ةأجصة.

تبقى س أ يقخطصة ةح  بس   ائة  علث  قصا ققحح يةبحعث   تتتلحغا يةنجح   يةنحح لا النتائج والتوصـــيات: 3.6

 يلجصفس يةقحح  ستكصن ةنحسبا ةألجصبا ةألس لا سيةتي سبق  أعهح في ةأعلا  س  .

أ يلجباتا   قصا يةبتحعث  جوخلص ية  يستتتتتتتتتتتتتا في تقأي  تحاليجمتح  ية  ةنه لتا يةباتثكتـابـة التقرير النهـائي:  2.6

 .2نححئو شحةس س  ي يةنجح   سيةجصفلح   الن  قحء يةنجح   ية  شكس ي  حا     نفأ يةقح ئ ةنحح

 املطلب الثاني: استراتيجيات امل سسة لطرح منتجاتها في السوق:

في يةستتصح  س   قخص يةبحعث ي قص   ظأسف يةستتصح سص ةز  ا   ةلمنشتتحة رستتتئيتلجلا يلثة  ةطأح ةنججحتحح

 سقق   بس يستئيتلجلح  سلةد عسي ة فصقا  سمحسح ة فصقا يةنمص سهي عسي يةشكس يةجح ي: 3ي سصف

 مصفوفة النمو لـ انصوف (1-25):الشكل رقم 

 

 

 سوق موجودة

 

 

 سوق جديدة

 

 منتجات جديدة                         منتجات موجودة

.40 ق  نح: إ أيسلم  ختي  ةأجس ساملصدر  

                                                           
 ةأجس سح ق. 1
 .024ن.  ةأجس سح ق نحغي ةاا   ي ف تصقلق  2
  يسا عحةا يق  ي أ  ي أسعا   جص يأ   سم يةالصا ر ج ح  ا  اللا يلصا يةتسلائ  جحةاا -ستطبلقحت  في ةجحل يةتسصيق إ أيسلم  ختي   س   نتئني 3

 .41-40  ن ن 8000يق  ي أ  

 

1 

 اختراق السوق 

4 

 تنمية املنتجات

3 

 تنمية السوق 

2 

اتتنويع املنتج  
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 .استراتيجية اختراق لاسوق:1

ر جلتح  ةهت أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتا ستتتتتتتتتتتتتهتس  س اجبئ ر طتح  ققحح  لللا ستكصن عحال  تنملا فتتتتتتتتتتتتتنحيا يس ةنجصه ةاان في 

ةلمنجصجح  في س ي يةستتتتصح  كصن ةن تتتتيي   بئ  حي ة ةز ية بح ز  سس أ يقتحةا    ي ا يةامأ  سيا  رستتتتتلاح 

 :)0 (ةمثلا في ة فصقا يةنمص ألن صف  حقخحنا   م

(1) ⇐  
سصح  ةصجص            −

ةنجصه/  ةح  ةصجص  − 
} 

. استراتيجية تنمية املنتجات:4  

ةنججح  س  ةح  ج   ة  علث ين س أ  اجم  يلنشتتتتتتتتحة ية  س أ رستتتتتتتتتئيتلجلح  في عحةا    ة ية  يستتتتتتتتتلاح  

(رستئيتلجلا تجطلي    ي ةز تنملا يلنججح   سس أ يقتحةا ةمثلا في ة فصقا يةنمص الن صف  حقخحنا   م  8 (: 

)8( ⇐  
سصح    ةصجص            −  

ةنجصه/  ةح  ج   ة − 
} 

 .استراتيجية تنمية السوق:3

تقصا في ستت أ يقتتتحةتتا يلنشتتتتتتتتتتتتتحة  ج تتتتتتتتتتتتتأيف ةنججتتحتحتتح يلصجص ة في  ستتتتتتتتتتتتتصيح جتت  تت ة  علتتث ستت أ يقتتتحةتتا ةمثلتتا في 

 : )1(ة فصقا يةنمص الن صف  حقخحنا 

)1( ⇐  
سصح   ج   ة           −

ةنجصه/  ةح  ةصجص  − 
} 

 . استراتيجية تنويع املنتجات:2

يلخح أة سيلجحلقا  الن يةبي ا سنح هي  ي ا ي ا يةجأ     أةح  إ  ين ي جلتح  ست أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتا تؤ ي يلنشتتتتتتتتتتتتتحة 

يح ة س ي يةستتتصح يق     ةز ية بح ز ال يستتتجقطي احةس ةنججح  يلنشتتتحة  ة    طلق يلقحح يةيثائ  حستتتتئيتلجلا 

 :)5(رنجاح   سس أ يقتحةا ةمثلا في ة فصقا يةنمص الن صف  حقخحنا   م

)5( ⇐  
سصح  ةصجص  −

/  ةح  ج   ة نجصهة − 
} 
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 مح سص ةبان في يةشتتتتكس يةستتتتح ق   zسنتلجا ةح تم يأ تتتت  ةز  ال ة تتتتفصقا الن تتتتصف سسققح ةاتجحأ يقتأف 

 ية  يلنشحة يةسائ  طصة  خطصة ةيسي يقخبئة يةكحقلا  حةسصح س سي  حي ة لبح ز احقلا.

 املطلب الثالث: تحليل دراسة السوق 

 .طرق ووسائل دراسة السوق:1

ية  يستتتتتح  ة  يستتتتتا يةستتتتتصح ةز علث  بلاوحح نتلجا ي جاف يلشتتتتتحاس سعلصةهح  سةجخطل  سنحب ي جاف في 

 ةشأسر ة  يسا سصح ةح سنحب باض يقخطصي  يةتي  نب ي يتبحيهح:

 اعداد وتبني مشروع لدراسة السوق: 1.1

ةصسح س ي تمز س ي ري ي   نب ي  شتخلص يلشتكس سيلجمثس في ةص تصر ية  يستا ةس  ستطائ يةبينح  سي جلح  

 :1يلسجخ ةا ق ماهح ستا    يةفتئة ة ةد ةس تق  أ يةجكحةلف سةبلصغ س ي  جي يلأس  ية  يلأيعس يةجحةلا

 تاللس يلشكس يلطأسح ةلمنشحة ةس ةاأقا ةس بحت  سة   تأاائسح يبئ ية ةز. -

      أي  قاس ش يء ةنحسي با  يةجاأف ية  يلشكس سةس بحت  قتس يلشكس يلطأسح. -

 أ يلالصةح  سصيء  ي للا يس  ح جلا يز  أيق   يسا ساح قلا  أ س تكلفا. جي ع  -

  يستتتتتتتتتتتتتتا نصيلتتتا يةتي تجصقأ ققحتتتح  إ  في عتتتحةتتتا يتتت ا يةجصقأ يةكتتتحةتتتس ةلمالصةتتتح  يةصاتتتح قلتتتا نو تتتأ  -

 يلقح ا  يقتأة سيلقح ا  شب  ةصجها.

 .  يسا يلالصةح    يسا  ملا س حفا يةتي تجالق  ت ية بح ز يلنشحة الهم -

ييتت ي  تقأيأ ةوخص سيةتت ي  ظهأ ةز  اةتت  اتتس ةتتح سص قاا ةأتب   تتحلشتتتتتتتتتتتتتكتتس يةتت ي تصيجهتت   -

 يلنشحة.

 تحليل املعطيات الثانوية: 4.1 

يلاطلح  يةثحنصيا هي تلد يةبلحنح  يةتي تم يستتجخ يةهح ةستتبقح ةز  بس شتتخص يس ةنظما ألغأيل شتتخ تتلا 

يقت تتتتتتتتتتتتصل يلقحح  طأيقا يس  ح أ . س س أ يل تتتتتتتتتتتتح    سيةتي  ميز ةلمنشتتتتتتتتتتتتحة إيح ة يستتتتتتتتتتتتجخ يةهح ةأة   أ  با 

ةجا  ة نج  ةنحح: يلاحستتبا يةقصةلا  يلنظمح  يلهنلا  ةالصةح  عصل تطص  يلبلاح   ةاطلح  عصل تطص  

 .2 ساح  يلطبقا  ة ح يف رشهح ....يقخ

                                                           
  ن يي  جم  ةأجس سح ق ن1.003

 
 ةأجس سح ق  ن2.002
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 التحقيقات العادية: 3.1   

الصةتتتح  عصل ةججمس يةالنتتتا يلأي    يستتتتتتتتتتتتتوحتتتح ةتتتح تجصفتتتتتتتتتتتتتتتس يةلتتت  يةجاقلقتتتح  هي يقت تتتتتتتتتتتتتصل ية  ةالصةتتتا يس ة

سةاتتحق وحتتح سيجتتي ية  يةبتتحعتتث تقتت  أ ةخجلف يلؤشتتتتتتتتتتتتتأي  ئع تتتتتتتتتتتتتتح لتتا  صيستتتتتتتتتتتتتطتتا نجتتح   يةالنتتا ةز ةجتتحةلس 

سةجصستتتتطح  س ستتتتي ة صيا. سيةجاقلق  جمثس في يقت تتتتصل ية  يلالصةح  عصل   تتتتح ص ةالنا ق  ء يس ةكس 

سلم س أح س ستتتحةلي سإجأيءي  ج  ةا  ة  سهي تنجهي ينحفتتتأ يس سع ي  يلججمس  صيستتتطا ة تتتطوتح  سةفح

يتتح ة في شتتتتتتتتتتتتتكتتس ةوخص. ستيمز  طتتا يةجاقلق باتت  تاتت  تت   ستت يف سةتتح تم  ستتتتتتتتتتتتتطائأ ية  شتتتتتتتتتتتتتكتتس  طصط 

 يأيضا سيةصجقحح  يةضأس يا.

سياجم  يةجاقلق في غحةي  علحن ية  يستتتتتتتتجمح ة ةوت تتتتتتتتصل ية  يلالصةح  عصل   تتتتتتتتح ص يلججمس  سس تتتتتتتتس 

 .1اجبئ يةأ  حةا  سملا عتى  تسنى ةلبحعث  لصغ يةه ف يلأجصس أ رسجمح ة ي

 تقديم نتائج دراسة السوق: .4

لتتح  جم  تت  يستتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتصح ةتتح يحجم يةبتتحعتتث  تتإيتت ي  س جتتح تتا يةجقأيأ عصل يةنجتتح   يلجا تتتتتتتتتتتتتس يلقحتتح نتلجتتا يملتت  

 يلاجص .ةاح ائ يس شأسط ةالنا ةز نحعلا يةشكس س  إ  يلل ي و  ستخضس  جح ا يةجقأيأ ستق  م  

 متطلبات التقرير: 1.4

 اجصي يةجقأيأ ية  ةجمصيا ةز يلالصةح  تلد يلجالقا  حلص تتتتتتصر ةاس ية  يستتتتتتا سس أ يلالصةح   تتتتتتأس يا 

إل ي ة تنظلم يةامتتس سيةجخطل  سيةأ تتح تتا. سينب ي ين  كصن يةجقأيأ في يعجصيءأ ية   ستتتتتتتتتتتتتلص  ال ق سةنتتحستتتتتتتتتتتتتتي 

يستتتتجامحل يشتتتتكحل سسستتتتح س يع تتتتح لا يس  ملا ةه ي  إ  جقأيأ سبحةص تتتتصح سبحجحل ةاقصل س    ضتتتتطأ فتتتتحعي ية

يةزأل  سفي باض  علتتحن نجتت  ي جاف في يستت يف يةجقأيأ عستتتتتتتتتتتتتتي يةزأل يةتتت ي ياتت  ةز يجلتت  سةز يسم 

 س أ  س يف:

 يلسجص   ية  في يلنشحة. إ  نقس يلالصةح  ةز يلسجص  ية نلح  -

 ت ي تس يقتلصل ةلمشتتتتتتتتتتتتتكلتا يلالنتا ةز يلشتتتتتتتتتتتتتحاتتس يأل ةشتتتتتتتتتتتتتكلتا ةالنتا  تت سن ي ت يء  تحي  يي يس يأل  -

 يلطأسعا.

 تاللس ظحسأة ةالنا. -

                                                           
 .082ن يي  جم  ةأجس سح ق  ن 1
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أي   يل إ  يأل ينجحلي    يستتتتتا يةستتتتتصح ةزأل ةاان ستاللس يةبلحنح  يقخحفتتتتتا بحح ستق  مهح سنقلهح  -

 يلالنا.

ي  ةز يسيجماز يةجقأيأ يةفاتحل  تحلص تتتتتتتتتتتتتصيلتا سيةجنظلم ةلبلتحنتح  يلجا تتتتتتتتتتتتتس يلهح سيقتقح ق ةبلصغ ةه ف ية ي 

 يجل  ةبحشأة.

 مكونات التقرير: 4.4

نج  في يةجقأيأ يلجالق    يستتتتتتتتتتا يةستتتتتتتتتتصح يح ة  جكصن ةز ااث  ج يء  ستتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتلا: ةق ةا سجستتتتتتتتتتم س افتتتتتتتتتتتا 

 يةجقأيأ.

 املقدمة:  1.4.4

 تتحفتتتتتتتتتتتتتلتتا يلقتت ةتتا هي تحل تتا يةقتتح ئ ةزأل يلجمثتتتس في تقتتت  م يستت يف يةجقأيأ  سةلتتا سيةثتتحنصيتتا تبئ أي ةيجتتح تتتا 

أ سياجصي ست ي يةجقتت  م ية  يبتتح ة يس يبتح تان ةخج تتتتتتتتتتتتتأة سةصج ة سةفلت ة سنطتحح يةجقأيأ يةتت ي  مثتس في يةجقأي

يعتح تا يةقتح ئ  تحلالصةتح  يلفلت ة يلجالقتا  تحلص تتتتتتتتتتتتتصيتح  يلالطتا  مشتتتتتتتتتتتتتكلتا يةجقأيأ س ي  بان ة   ي ستتتتتتتتتتتتتحر 

 ةاحق ا يلشكلا.

 :جسم التقرير 4.4.4

  سحسلا:نج  في يعجصيء جسم يةجقأيأ ااث ينحفأ 

يةنجتتح   يلجا تتتتتتتتتتتتتتس يلقحتتح سيةتي  ظهأ ةز  اةهتتح ستتتتتتتتتتتتتص  يةتت ي سص   ثئ ةاءةتتا ةزأل سستت ف يةجقأيأ  -

 سيلشكلا ةاس يةباث.

تاللتتس يةنجتتح   سيةتي تخص قق  تلتتد ةص تتتتتتتتتتتتتصر يةباتتث سيةتي تنتتحستتتتتتتتتتتتتي تمتتحةتتح غأل سنطتتحح يةجاللتتس  -

 سهلس يمللا يةجاللس.سبإةكحن ريجمح  في يةجاللس يةأسصةح  يةبلحنلا سئع ح لا ةت
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 ملخص: 3.4.4

سص عصفتتتتتتتتتتتتتلتتا ةخج تتتتتتتتتتتتتأة ةلنجتتح   يةنحتتح لتتا ةلباتتث سيةجفستتتتتتتتتتتتتائي  يلقتت ةتتا في ج ء جستتتتتتتتتتتتتم يةجقأيأ.  متتح نجتت  في 

يلوخص رستتتتتتتتتتتتتجنجتتحجتتتح  يز يلوخص ةكصنحتتتح تقتتت ا ةلقتتح ئ ةانى يةجفستتتتتتتتتتتتتائ يةتتت ي تم تقتت  متتت  في يلوخص قهي 

ي  أف يةبحعث فتصستتتتلس علصي س ستتتتح تتتت ي ةلموخص ألنحح تق ا ةلقح ئ  سملا سعلصيا يةجفستتتتائي  يلق ةا ةز 

يةجقأيأ ةلقتتح ئ  سينجهي يلوخص  تتحةجصفتتتتتتتتتتتتتلتتح  سيةتي  اجبئ  تتأسم ج ء في يلوخص يس  تتحتمتتا يةجقأيأ ألنحتتح تقتت ا 

يةقح ئ في عس ةشحاس ةا  ة  قهي  األ يقتلصل يلقتئعا  إ  ةلقح ئ يةج أقح  ئ ي يا يلا  ة سية  لقا 

 .1حسي يةقح ئ  أبس  يةطأح سيلفحسلم سبمسجص  يةجف لس ية ي  تن

 . معالجة نتائج دراسة السوق:3

يةبلحنح  يلجا تتتتتتتتتتتتس يلقحح ةز ةخجلف يل تتتتتتتتتتتتح     نب ي يللنح قألسح ستالللهح ستقلمهح عتى نجميز ةز تا    

ةستتجص  ي ستت حةهح  بس يةشتتأسر في ةخجلف يلاحق ح . ستضتتس   يستتا يةستتصح  ان ي  ي يلخج تتان ي ة نجح   

صيستتتتتتتطا يةجاقلقح  س    كصن يةباض ةنحح ةهمح بستتتتتتت ي  لموحح  غائ ين س أ ةخجلفا سةجنصيا  تميني ةنحح  

يةنجح   يحةا سغائ احقلا يح ة ةفهم   س  قاس يلستوحليان سيلهم سص تنقلي سي تشتحف ستا    سلصاح  باض 

 فتا    يقأيل ةجقح اا ةلباث يز ر تبح ح  سيجا   قز يس ةهح ة يلكل إ  ةقح اح  يةستتتتتصح. سس ي  قص نح 

  حة  يسح  في إ جح  سيسجخأيه ةز يقح م يةضخم سيةهح س يةنجح   يةتي تمثس  سملا يس ةنفاا.

سيت ة  أح يلاتتحق تا ئع تتتتتتتتتتتتتح لتتا  ت   ستتتتتتتتتتتتتهتتس يللت  ست أ يةامللتا يس يلهمتا  س تتحفتتتتتتتتتتتتتا يةباتث يز ر تبتح تتح  

صيةس يسلين س أ يةايلجا  ة يةتي تصضح ةجمصيا يةاصيةس يةتي تؤاأ ية  تفضلس ية بح ز ةش يء ةاان سيسملا 

يس تاتت  تت  سأةلتتا يةجفضتتتتتتتتتتتتتلا  يلابئ ينحتتح يس يظهتتح   فتتتتتتتتتتتتتنتتحف سيلقتتح اتتح  يةستتتتتتتتتتتتتص لتتا يةتي تجماز  أ س   قاتتحل 

 ةججح سا يس ةتشحبحا.

ستمأ يمللتا تفستتتتتتتتتتتتتائ نجتح     يستتتتتتتتتتتتتا يةستتتتتتتتتتتتتصح  مأيعتس  ستتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتلتتا نجتت  ةنحتح ي جبتح ي  يةجتتأ تت  يل  جتتي ةأي بتتا 

اس نصر ةز   طحء  سيةفأل ية ي  ضتتم ي ة تصلياح  ةإلجح ح  عستتي  رستتجمح ي  ةلجأ   ةز ينحح  حةلا ةز

  س لا يلطأسعا س  ح ص يةالنا يلخجلفا  ستق  م يةنجح   ية  شكس ج يسل يس  لحنح .

سيجم ةاحق ا ستفستتتتتتتتتتتتائ نجح     يستتتتتتتتتتتتا يةستتتتتتتتتتتتصح ةز علث يةجأ   ةز ةانصيا يةنجح    سي جبح  ةانصيا يةنستتتتتتتتتتتتي 

 .2ة سلطا ةنحح سيل  سجاسيلجصسطح  سيةتئتيبح  ي

 

                                                           
 .082ن يي  جم  ةأجس سح ق  ن 1

 
 .030سح ق  نةأجس  2
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 خالصة الفصل:

ةز  ال يلبتتتتحعتتتتث يةثاث يةتي تطأ نتتتتح إةقحتتتتح سقق ستتتت ي يةف تتتتتتتتتتتتتتتس سيةتي تنتتتتحسةنتتتتح ققحتتتتح ةخجلف ةاتتتتحس  يلالقتتتتا 

  حألسصيح  سجخلص  سم يةنجح   يةتي تصفلنح إةقحح ية  يةناص يةجح ي:

سع  ألي سلاا  قكس  سصيح  إةكحننح  حةنسبا ةلقطحيح  يةسص لا  ال  صج  ةح  ميز  ن يسمى  حةسصح    -

   إ طحيح  قأيلا  سيةقطحيح  يةفأيلا  إ   طحيح   مح  ميز تقستتتتتتتتلم يةقطحيح  يةستتتتتتتتص لا  إ  تقستتتتتتتتلمهح 

 طحيح   فتتتتتتتتتتزأ.  مح  ميز تقستتتتتتتتتتلم ستتتتتتتتتتصح يةستتتتتتتتتتلس رستتتتتتتتتتوحا لا سقق يلجزائي  ية  مصغأيقلا ةثس ية  س  

 يلنح ق يق زأيقلا....يقخ

  جالق  حةاا ا ةح  ان  سصيح  إةكحننح يةجماز  ان س أ يةاا ح  عسي ليسيجان:  ققلا سيمص  ا. ةح قلمح   -

إن ةاأقا يلنشتتتتتتتتحة ةنججصسح ية ي  اأ تتتتتتتت  ست لا  س    يلكحن ية ي ت لس قل   س تتتتتتتتالا يلنحقستتتتتتتتا سستتتتتتتتلصب  -

ي ة سستتتتتح س تقنلا  يلستتتتتوحليان ةز  ستتتتتحستتتتتلح  تاللس يةستتتتتصح  سةز س ي يلنطلق نج   ن يلؤستتتتتستتتتتا  ستتتتتجخ ا

 سيلملا ة  يسا سةاحق ا ئياا.

 ظأسف يةسصح سص ةز  ا   ةلمنشحة رستئيتلجلا يلثة  ةطأح ةنججحتحح في يةسصح. -

يةجصيلن يلجاقق ألي ةنشتتتتتتتتتتحة في ظس  ي نظحا ةز  نظما يةستتتتتتتتتتصح  لح تجاقق ةهح  ملا يةنحت   ةثس أل صتتتتتتتتتت ى  -

  أيق  اظلم تحبس يةأبح ةه أ يلنشحة. زتاقلق لةد ي  بحح  س    ى يقخسح أ  سيميز 

 في يل   يةق ائ   اي ية  يلنشحة يةجزلائ في  ح وحح ئنجحجلا سس ي نتلجا ةثبح  باض ينحفأ ئنجحه. -

ين تصيلن يلنشتتتتتحة لخجلف  نصير  ستتتتتصيح في يل   يةق تتتتتائ  أ   نفس يةشتتتتتأط سسص  ستتتتتحسي ئ أي  يقت ي ةس -

   ا  ستخجلف في يل   يةطصيس عسي اس سصح.يةجكلفا يقت

تاقق يلنشتتتتتتتتحة   بحح يستتتتتتتتجثنح لا  س فتتتتتتتتحقلا ين ةح  كصن ستتتتتتتتاأ يةبلس   بئ ةز يةجكلفا يةصستتتتتتتتلطلا   ةح   بحح  -

 يةطبلالا قحن يلنشحة تاققهح لح  كصن يةساأ ةسحسي ةلجكلفا يةصسلطلا.

 س ةز يةجكلفا يةصسلطلا.تاقق يلنشحة  سح أ فحقلا لح  كصن ةسجص  يةساأ ي  -

 إن تاقلق   بحح يح  ا قق  سص يةص س يةصعل  في ظس يلنحقسا يةجحةا ية  يةفتئة يةطصيلا  جس.-

إن يمللا ي جاف يقتحجح  سيةأغبح   ان  قأي  هي  ستتتتحو قيأة تج  ا يةستتتتصح  سنج   ن سنحب ي جاف  -

شتتتتتتتتتتتتتتئاصن قلت   سةت   ينت   لحا  ي  أنحة   س في  ستتتتتتتتتتتتتصيح سيةقطتحيتح  ساتس ستتتتتتتتتتتتتصح  س  طتحر ةت  ةستتتتتتتتتتتتتوحليان ي
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يستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتا  نب ي   تت  باان ريجبتتح  ستت ي يةجقستتتتتتتتتتتتتلم ةز  بتتس يلنشتتتتتتتتتتتتتحة الستتتتتتتتتتتتتجقطتتح    بئ يتت   ةميز ةز 

 يلسوحليان.

 يةجنبؤ  حقت ا يةسص لا  يا  يةأ  أس ي  حةنسبا ةلمنشحة  س حفا با  ةح تقأ  س س ةبلاح  في يةسصح  -

ج ء ستتتتتتتتتتتتتصقي ةاان   نب ي ريجمتح  ية  يةباتث يليثف عصل  لفلتا تصقائ يعجلحجح   ةز يجتس   ت  ةكتحنتا في -

 سةجطلبح  س ي يةسصح   مح تا    ية ةز يلنحسي ة  صل س ي يةسصح.

س ف ةستتتتتتطأ ةنظم  اقق  س يف يحةلا  إ  إن يمللا   يستتتتتا يةستتتتتصح  ا  ةهما ألي ةنشتتتتتحة بزلا يةصفتتتتتصل  -

 يلسجص .

حة ةاأقا جل ة ةستتص هح ةمح  ستهس يلقحح تا     شتتح حتحح يةججح يا ةمح ييطى ةهح تميز   يستا يةستتصح ةلمنشت -

 .ةكحنا سةازة

 ا  ية  يستتتتتتح  يةستتتتتتح قا  حةنستتتتتتبا قتس ةشتتتتتتحاس يلنشتتتتتتحة  ةأ  تتتتتتأس ي  قحةنجح   يلجصفتتتتتتس إةقحح ت تتتتتتبح ةأجس  -

  إةكحن يلنشحة ريجمح  يلل  في تصتلح ةشحالهح.
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 تمهيد:

ج  ر ج تتتتتتتتتتح  ا  ةنظحا ي ج تتتتتتتتتتح  يةستتتتتتتتتتصح   س  ا  إع     أل  اح  أ س إع      يةجحةااجبئ يلنحقستتتتتتتتتتا  

شتتتتتتطا ر ج تتتتتتح  ا  س تلاي قأفتتتتتتا ةبحشتتتتتتأتحح أل بئ    ةايس ة  س يح م   قفل   أستتتتتتي عأيا يق ملس في 

  في ظس  لص  ةلزحة ية  ةمح ستتتتتتتا اس ةز يةنشتتتتتتحط يةججح ي سية تتتتتتتنح ي  لح ةز يلنشتتتتتت  ي   ةميز ةز 

قتح ت ة تمس ةجمتس يةنشتتتتتتتتتتتتتحط ر ج تتتتتتتتتتتتتح ي  سفي يلقتح س     نجأ يز يقتأيا ر ج تتتتتتتتتتتتتح  ا يلطلقا سغائ 

يةقضتتتتحء ية  يلنحقستتتتا   بقح ةلمقصةا يةتي ةفح سح  يلنحقستتتتا  إ  يلنظما  نجح   ييستتتتلا تؤ ي ال ةاحةا 

إ شتتتتتتتتتتتتحء ةلكحنازةح  سآةلح  ةنحستتتتتتتتتتتتبا  تجص   يةتستتتتتتتتتتتتلائ يق ل  ةلستتتتتتتتتتتتصح    ةأ تقجس يلنحقستتتتتتتتتتتتا   ة ي تطلي 

 سيةامس ية   بط  ستنظلم   

 ل ستتتتتتتتتتصف نجكلمس ااث ةبحعث  في يلباث    إ  سةز س ي يلنطلق ستتتتتتتتتتصف نقصا  جقستتتتتتتتتتلم س ي يةف تتتتتتتتتتس 

ةح   يلباث يةثح و ستتتتصح نجطأح قل  عصل نظأيا سبي ا يلنحقستتتتا  ةح  عصل ةحهي يلنحقستتتتا س  تتتتح  تتتتهح 

 يلباث يةثحةث سر ائ سصف نجطأح قل  يز يةجاللس يةيمي ةسصح يلنحقسا يةجحةا.

 املنافسة ةل: ماهيو املبحث لا 

   الث  ا     نصييهح سسلحالهح س اح يفهح  يلنشتتتتتتتت  نجحح   س قشتتتتتتتتس   ستتتتتتتتحو ا  يلنحقستتتتتتتتا في يقتقلقا 

 : ةأسيلباث س ي    نحأ ةه ي 

 ية حول املنافسةأساسل: مفاهيم و املطلب لا 

 تعريف املنافسة:.1

ن يلنحقستتتتتتتتتتتتتا سص  ةم  جم رجمحر ية   اأيف ةا    قمز  أ   نيقت     إ  ةلمنتحقستتتتتتتتتتتتتا  اتح يف يت ة  س 

.  مح 72ية  ز  ضتتتتتاصن ستتتتتلس ةجمحالا في يةستتتتتصح الستتتتتجقطح  يلستتتتتوحلد جحهنئ لةد ية تتتتتأير  ان  اتتتتتتح  

 إةكحننح  اأيفهح تلد يةصستتتتتتللا يةتي نيتشتتتتتتف ةز  اةهح يةستتتتتتصح يلفضتتتتتتس  سية ي س ق  تاقلق يةأقحسلا 

س  اأف يلنحقستتتتتتا   ةد  ستتتتتتلص  يلجخ  ةز  بس يلستتتتتتص صن ةيستتتتتتي يةاماء   حاليجمح   73ةلمستتتتتتوحليان.

 74  لةز يةبلس  يق ص ة   أح يةجصليس  يقخ ةح  ةح با  يةبلس....يقخساح حأل ية   سحةلي ةخجلفا ا

 

 

                                                           
72Jean Claude Tarondeau, Straégie industrielle, Edition Vuibert, Paris, 2éme edition, 1998, p33.  

  8003قتصل سحةلا  يةتسصيق سيل ي ح يةجنحقسلا    أسعا   جص يأ غائ ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج ح  ا سيلصا يةتسلائ  جحةاا يقتحه قخضأ   73

 .42ن
 .80  ن8000جح   يلنحقسا سيةتئسي  يةجطبلقو  ةؤسسا سبح  يق حةاا  ئسين  يا  قأي  يةن 74
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 :75خصائص املنافسة.4

ن ستتتتتتتتلصب يلستتتتتتتتوحلد سص يلأجس ية ي  اجم  يلل  يلنحقستتتتتتتتتا  علث س ي يةستتتتتتتتلصب  يمز في نصر يةستتتتتتتتتلاا إ

 سية ةز ساس يةجطص ي  يةتي تا ث في يةسصح سةز  ان   ح ص يلنحقسا:

 يلنحقسا  نب ي   يسا يةانحفأ يةجحةلا:ن   يسا إ -0

 يستئيتلجلا يلنحقسان. -

 ج  يةقصة سيةضاف ةلمنحقسان. س  -

 .ةلمنحقسانةسجص    يء  -

 سلصاح  يلجص اا في يلسجقبس ةلمنحقسان. -

هح يةثح جا يةتي تكحةلف يلنشتتتتتتتتتتت  ةلمنحقستتتتتتتتتتتا يا ا  استتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتلا يةجكحةلف يةثح جا ةنحح سيلجزائة   الث  -8

 إ  ج  يلنحقستتتتتتا تج قإنهح لي  عستتتتتتحستتتتتتلا ةقح نا ةليملا يلنججا سيلبحيا  سبحةجح ي بحع    قإنةأتفاا 

 إنقيةتي تكحةلفهح يلجزائة ةأتفاا  يلنشتتتتتتتت    ةح يستتتتتتتتجزال يةطح ا سر ج تتتتتتتتح  ية   شتتتتتتتتزلس يل تتتتتتتتنس 

 هح تكصن لي  عسحسلا  حةنسبا ةلساأ.  بحع

  س ييةجنتتحقس  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلطلتتي  س  حسةصن  اتتن تاتت  تت  يةهلكتتس ةلمنتتحقستتتتتتتتتتتتتتا  يجس ية  يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتصن إ -1

 ي  حل يلنحقستتتتتتتتتتتان ةاح أ ج   ة ةلمستتتتتتتتتتتوحلد  ةاحس ةا قإن ي سص يقخلح  س   لح  كصن يةطلي   جقحئونر 

يةتئ از  كصن ية  يشتتتتتتتتتتتتتبحر عحجلح  يلستتتتتتتتتتتتتوحليان في  ج يء  قإنسص يقخلح   جقحئونر لح  كصن يةطلي   ةح

 . أ  يلنحقسا    يلنش  يةسصح  طأح  قضس ةمح تق ة  

 أنواع املنافسة:.3

 نصيحن ةز يلنحقسا: يلنش  أليمحل 

 املنافسة الغير مباشرة: 1.3

 ل  ةح  في يلنشتتتتتت  يلنحقستتتتتتا يةزائ ةبحشتتتتتتأة هي تلد يلنحقستتتتتتا يةنحتجا يز فتتتتتتأييح  تا ث  ان ةخجلف 

ةز يجتتس يةفصل  سستت ي التت ةز يجتتس يةظفأ  تتحلصي   يلجتتحعتتا في يةبي تتا  تتأعستتتتتتتتتتتتتز جص ة سي تتس تكلفتتا ةمينتتا 

لطأة ةز يةستتت ح ي مية  ةنحقستتتقحح  ستتتع   قسيةجصيقبزلا  اظلم  باهح  نشتتتأةيل ألنس ستتتي يلصي   يلجحعا 

 .76سبأعسز يةظأسفس أ يلصي   

 

                                                           
سلائ  تلغ ي  يعم   يةجاحةف رستئيتل ي  خلح  ةلمؤسسا يق  ي أيا    أسعا   جص يأ غائ ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج ح  ا سيةججح يا سيلصا ية 75

 .80جحةاا يق  ي أ  ن 
لا يلؤسسح  ر ج ح  ا في ظس يةاصلا    أسعا   جص يأ غائ ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج ح  ا سيةججح يا سيلصا غصل قأعح   ةؤشأي  تنحقس 76

 .30ن   8004يةتسلائ  جحةاا يق  ي أ  يق  ي أ  
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 املنافسة املباشرة: 4.3

ي نفس تلد يةتي تنشتتتتتتتتتتتت  ف  س يةتي تقصا  إنجحه نفس يلنججح   يلنشتتتتتتتتتتتت  سهي تلد يلنحقستتتتتتتتتتتتا يةقح ما  ان 

 سملتتتا ةقتتح نتتا ةس يةنصر  نشتتتتتتتتتتتتتتأةستت ي يةنصر ةز يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتتا سص يةتي  اطلتت  يل ن سنجتت    جتتحغينئ يةقطتتحر 

قباض يةقطحيح  تكصن يلنحقستتتتا     أ إ  في ظس يلنحقستتتتا ي جاف ةز نصر  ن سنج  يةستتتتحةف ية  أ  

 يلج  لا في يةسصح. يلنش   ا با   ة  يا سس ي استكصن ي س ع ة    أ يةباض     ةح ش   ة  حققح

 مستويات املنافسة: .2

  في يلنججتتتتح يلجمثتتتتسس   أ سيةطأف    نشتتتتتتتتتتتتتتتتأة  يلنتتتتحقستتتتتتتتتتتتتتتتا  ان يلنج  يلبتتتتحر ةز  أف يلجتتتتةز ةنظص  س 

 :77غائ ةبحشأة   ميز تملاز ةسجصيح  يلنحقسا يةجحةلا  س يلنحقسا ة    ص ة ةبحشأة 

احن  يإلسبحأل ص  نشتتتتتتتأةيلنحقستتتتتتتا يا  ةز  ان يسجمحا يل  أ     يلنشتتتتتتت  يلنججح  يلبحيا ة    -

احةس رجأيءي  عتى تجاس  تأ   نشتتتتتتتتأةيل قإنستتتتتتتتاأ  لاهح  نحقس ستتتتتتتتاأ ةنججحتحح  ةز  ال س ي 

 ةز ةنجحتحح ةنججح   صيا ية  س أ يلنحقسا يةساأيا.

ن ةم  س  باان ريجبح   عتى نشتتتتأةتأ  أ يل نشتتتتأةيلنججح  يةتي هي في يةستتتتصح يةتي تنشتتتت  قل  يل -

 ةأ   ن  جطص   احةس يعجلح حتحح ية   تأ   نشتتتتتتتتتتأةيل قإنسح ةنحقستتتتتتتتتتا سفي س ي يلطحف  ستتتتتتتتتتاح  تيز 

 يلسجقبس. يسسل بح  حةنسبا يةقحح تح   ي ف

ح  تلعي يةتي تنج  ةنجج يلنشتتتت   كحةس  نشتتتتأة   تحجم يل منشتتتتأةستتتتس ةلس  طح  رستتتتتئيتلجلا   إ ي  -

 عحةا يةجصسس. إ   نشأةتي تلبقحح ةنججحتحح  ة   تطمح يلنفس يقتحجا ية

 سس  كحةس يةقطحر ية ي تجصيج  قل . س ية  ةسجص   نشأةتحجم يل -

 بيئة املنافسة:. 6

 ةجاللس يلنحقسا  نب ي يلأس  ية  يةانحفأ يةجحةلا:

   أتأبطهح  حةطأف     شتتتتتزحال يفي ظس يلنحقستتتتتا يةحا ي ة  نشتتتتتأةتج  يل: املنافســـــين لىالتعرف ع 1.6

سةلجايم في س ي يةشتأن تطأح ية  نفستهح ي ة  ست لا  ةز سم ةنحقسقحح؟ ةحهي ةخططحتحم؟ ةحهي نقحط 

  ية  ةنحقسقحح ة يحح ااث  طصي  هي: نشأةافهم؟ سعتى تجاأف يل  صتحم سنقحط 

أف ن في س ي يةظلنحقستتتتتتتقحح ال  جص ف ية  يلنحقستتتتتتتا نشتتتتتتتأةن يمللا ع تتتتتتتأ يلإ: حصـــــــر املنافســـــــين 1.1.6

نمح  نظأ يةل  في يلستجقبس  ي يلنحقستان يلاجملان ية  ز  حةنستبا يةقحح يشتكلصن  طأ  سةيز ال  قق   س 
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   بححز ةيةتي تنج  نفس يةستتتتتتلاا  س سص اس ةز  قجطس جحنبح  ةنشتتتتتأة  سنا تتتتتأ يلنحقس قق  اس ةنج  

 .78نشأةيل

ةنحقستتتتتتتتتتتتتقحح سيةجاأف ية  ةخططحتحم  إ  لح تقتئ   نشتتتتتتتتتتتتتأةيل: دراســـــــــــــة اســـــــــــــتراتيجيـات املنافســـــــــــــين 4.1.6

سيستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتحتحم يةأ ةهم   التث سؤالء يلنتحقستتتتتتتتتتتتتان اتح جان في يستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتحتحم   جايمصن  تحةقطتحر بح أ 

قصي ت  يت ة ةفهم ستاللتس ةخططح  سيستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلح   منشتتتتتتتتتتتتتأة. سةل79رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتا ةز جتحنتي ية تتتتتتتتتتتتتنتحيتا

 :80 ةي ةنحقسقحح ن  أ ةنحح ةح

 يةجنقس  ان يلجمصيح  س أيءة يقتصيج  يلصجص ة في اس ةجمصيا يستئيتلجلا.عأ ا  -

 يةجاأيف ية   صيي  يةتي تقصا يلقحح يلنحقسا. -

يةقحء يةضتتتتصء ية  يلنحقستتتتان يلبحشتتتتأيز س حفتتتتا ية  ز ة يحم ةخططح  سيستتتتتئيتلجلح  ةجمحالا  -

 .منشأة حةنسبا ةل

 يةفأن يلصجص ة في يةقطحر. منشأةةل ئ يهيةجاأف ية  يلجمصيح  رستئيتلجلا  -

 جاتتتتت  تتتتت  يتتتتت ة   طتتتتتحء  منشتتتتتتتتتتتتتتتتتأةيةجاأف ية  يلجمصيتتتتتح  رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتتتتا يستتتتتتتتتتتتتمح في يةنحتتتتتح تتتتتا ةل -

 ستصتلاقحح.

  س نحقستتتتتتتتتان ةز جحني نقحط يةقصة يل نشتتتتتتتتتأةين تاللس يل: حصـــــــــر نقاط قوة وضـــــــــعف املنافســــــــين 3.1.6

هح سس ي ةز  ال يةستهصةا يةتي تمجحل بحح في س تس يستئيتلجلوحح يلثة     بحعيةضتاف يستحي سح في  اظلم 

 قإن جحني يةضتتتتتاف   ةح ةازة يةجفصح  سية ي  مناهح منشتتتتتأةس تتتتتس  حةنستتتتتبا ةل  عستتتتتزقجحني يةقصة سص 

 الةجاب يةطح ا يةالةا ةلقلحا  نشحط ةح. نشأةيايس ي ا ةق   ة يل

 :81مراقبة البيئة التنافسية 4.6

ز ةص تتتتتتتتتس يستتتتتتتتتتئيتلجلا ةثة    حةأغم ة أستتتتتتتتتحو حةبي ا يةتي هي تنشتتتتتتتتت  ققحح غائ احفي   نشتتتتتتتتتأة اأف يل  ن

 سملتتتا يةتتت ي  مجتتتحل بحتتتح يةجاأف ية  ةتتتح تجكصن ةنتتت  يةبي تتتا ر سنتتتحب يةاتتت  تتت  ةز يقخطصي   س يفتتتتتتتتتتتتتاح 

 سيلطلصبا ةاسجفهحا يز يلنحقس سهي:

                                                           
 سحةا ةحجيسجح  غائ ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج ح  ا سيلصا  ناحسلا  تيبا   سملا يةلقظا يةجنحقسلا في تنملا يلازة يةجنحقسلا ةلمؤسسا  78

 .10 82/  ن ن 8008/8001يةتسلائ  جحةاا يق  ي أ  يق  ي أ  
 ي  ئ ي ة رستئيتلجلا:  نحء يلازة يةجنحقسلا  تأجما يب  يقتيم يقخ يةو   ي  يةفجأ ةلنشأ س يةجصليس  ة أ  يةقحسأة   -  فل  - يس - سبأ  79

 .035   ن8002
لصا ا ز ةصي ة يعم   يةجاللس يةجنحقم ي س س أ في يي ي  رستئيتلجلا يةتسصيقلا  حلؤسسا ر ج ح  ا   سحةا ةحجيسجح  غائ ةنشص ة  اللا ية 80

 .033/  ن8004/8003ر ج ح  ا س يلصا يةتسلائ س يةالصا يةججح يا  جحةاا ةام   ص لحف  يلسللا  
  .18نناحسلا  تيبا  ةأجس سح ق   81
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ن يمللا تا تتتتتتتتتتتتتلس يلالصةح  تجطلي جه  اح ي إ: تحصـــــــــــــيـل املعلومـات عن البيئـة التنـافســـــــــــــية 1.4.6

 سةسجمأ   الث يلأي با ية ي ما ةلسصح يةأ ةهم ةوت صل ية  س أ يلالصةح  سن  أ ةنحح: 

 نجحجهح  م ي ا ةخجلفا  س لح يز ةنحقسقحح.إ نشأةةجطلبح  يةسصح ةز يةسلس يةتي  إةكحن يل -

 يل ي ح يةتي  جمجاصن بحح.ع أ ي   يلنحقسان يلسلطأيز  حةسصح ليح ة ية   -

 نجحجهح.إتا    يلنججح  يلنحقسا سيةب  لا يلجصيج ة في يةسصح ةس تا    ة ح    -

 ع أ ية بح ز في يةسصح يلقبلان ية  يلنججح  ستاللس تفضلاتحم سةصيففحتحم. -

 ةلسلس يةب  لا في يةسصح. ساح  تقلبح     -

 ع    يقخ ةح  يليملا ةلسلس. -

 يقتح ي ستق  أ يةجنبؤي  يلسجقبللا.   يسا   م يةسصح  -

اث يز  أيق يةب نشتتتتتأةن يلالصةح  يةتي تجا تتتتس يللهح يلإ: تحديد وتحليل الفرص والتهديدات 4.4.6

يستتتتتتتتتتتتتجختت يةهتتح ةجاقلق  لمتتا ةضتتتتتتتتتتتتتحقتتا   التتث  ححنحتت تتإةكتتهي قأن تمينحتتح ةز تفتتح ي يتت ة تحتت  تت ي   متتح 

  نشأةس أ يلالصةح  ةلجنبؤ  حةستلصاح  يلجزائة ةلبي ا سيةتي   س سح تأاأ ية  يل نشتأة إةكحن يستجخ يا يل

 .  82ن تجمأ   قل  ستاجل  إ جح  ةأ    سعي ةاان  ميز  منشأة مح يسجخ يا س أ يلالصةح  يسمح ةل

 :83مستويات املنافسة 3.6

ةح تقح لهح ةز س  منشتتأةيةاا ا يةنحتجا  ان يةستتلس يلنججا يلبحيا ةل إ  تجا   ةستتجصيح  يلنحقستتا  حةنظأ 

غائ ةبحشتتتتتتتأة  سبإةكحننح يةجملاز ةستتتتتتتجصيح  يلنحقستتتتتتتا ية  يةناص   س ةنججح  ةنحقستتتتتتتا ةهح  طأيقا ةبحشتتتتتتتأة 

 يةجح ي: 

في يةجصستتتتتس يةيبائ احستتتتتتئيتلجلا نتلجا ةح تجاأل يةل  ةز ةنحقستتتتتا  نشتتتتتأة   تجطص   مصعح  يل -

 ية  ةنججحتحح ةلسلس يلخجفا يةقأيبا سيةب  لا ةنحح.

 منشتتتتتتت  نفس يةستتتتتتتلس ةل  ستتتتتتتاح  يةستتتتتتتلحستتتتتتتا يةستتتتتتتاأيا لنججحتحح سس ي ةقح نجح ةس  نشتتتتتتتأةةأيجاا يل -

 . أ  يلنحقسا   

يةزائ ةنحقستتتتتتا ستتتتتتاأي  عتى تأ   يقت   ةح  سعتى  أ     يلنشتتتتتت  باان ريجبح  اس  نشتتتتتتأة    يل -

  خف  يلسجقبس.

 سس  حةقطحر ية ي تجصيج  قل . س تحجم بشكس  نشأةيل -

 

 

                                                           
 .15ةأجس سح ق  ن ناحسلا  تيبا  82
 .8-1لغ ي  يعم   ةأجس سح ق  ن ن  83
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 وتحليل املنافسةاملطلب الثاني: قياس 

 قياس املنافسة: .1

 :تاجيةنإلا  نشأةعلى مستوى امل 1.1

 سنحب ي ة ةؤشأي  ةقلحو يةجنحقسلا ن  أ ةنحح: جحجلانئ  يلنش  يس ةسجص  

ة في ن تكصن س أ   ائ  سيميز  جحجلانئ ن ةؤشتتتتأ يةأبالا يا  احقلح ةجا    يةجنحقستتتتلا إ الربحية:1.1.1

ا يةاا ا  ان يةجنحقستتتتتتلا يقتحةلا سبان يةأبالا يلستتتتتتجقبلل قإنستتتتتتصح تجج  هي ليتحح ناص يةتئيجس  سبحةجح ي 

ةقلما يقتحةلا ي ألنن تكصن  باوحح اح جا يبئ ية ةز   يلنش ا يةبقحء في يةسصح  نب ي  ي      إليس غائ اح جا  

نجحجلوحح إة  ي منشتتتتتتتتتتتتأةيلستتتتتتتتتتتتجقبللا ةل س اجم  يلنحقستكصن ةأتبطا  حةقلما يةستتتتتتتتتتتتص لا ةهح   نشتتتتتتتتتتتتأةيل  بححأل 

 84.نجحجهحإ ستكلفا يصيةسيةنس لا 

 أةنشتتتتتتتتتتتتتةهتح قتحيللتا تقيس ةز  اةهتح لةد يةجاصل يل جتحهنئ ن يصيةتس إ: الكليـة للعوامـل تـاجيـةنإلا  4.1.1

يةكللتتا ةلاصيةتتس اصستتتتتتتتتتتتتللتتا ةقتتح نتتا  ان  جتتحجلتتانئ ةنججتتح   س اتت   تت ةتتد  إ   جتتحهنئ ةجمصيتتا ةز يصيةتتس 

يةجزائي  يةجقنلا  إ  يلستتتتتتتتتتتتتجص  يةت س ي  سيميز ي جتحر نمصسح ستتتتتتتتتتتتتصيء   س ةشتتتتتتتتتتتتتأسيتح  ية  يلستتتتتتتتتتتتتجص  يلاةي 

 85تاقلق سقأي  يقح م. إ    سستاأب  يةا يةجكلفا ناص  سفس  

سطا  الصي احني تكلفوحح يلجص  إليةنحقستا ةنحقسقحح في يةسصح  نشتأةال تكصن  ق   يل تكلفة الصـنع: 3.1.1

  س لكلفا  ي جحهنئ نجحجهح  سيةح تخفلض يصيةس إتخفلض   ةح ستتتتاأ  لس يلنججح  في يةستتتتصح  سيبقى يلقحح

 86تقصا يةامس بحمح ةاانان.

   بححن عمح ا يةستتتتتتتتتتتصح يلاللا تلاي  س ي سحةح في  تتتتتتتتتتتمحن باض  علحن إ: الســـــــــــوقية الحصـــــــــــة 2.1.1

عفتحظ ية  ج ء ال  تأو    ةز  منشتتتتتتتتتتتتتأةةل  ةأ   س تحفتتتتتتتتتتتتتا ةز يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يةت سةلتا  سياطو ست ي نشتتتتتتتتتتتتتأةيل

ح ينلا  حلقح س نج سح غائ  ح  ة ية  رعجفحظ  حلنحقستتتا   بحعتيستتتي  يلنشتتت  يةستتتصح   مح نج   علحنح 

 ستتتتتتحوةقح نا  جكحةلف يلنحقستتتتتان ية سةلان  س   نشتتتتتأة جكحةلف يل  ةأ قح س تاأيأ يةججح ة  سسنح  جالق ة

 .87هي تلد يةاا ا يةايسلا  ان يةجكلفا يقت  ا ية زائة سيقت ا يةسص لا يةيبائة

                                                           
  8001س يس ةام  ي نحن  يةق  ة يةجنحقسلا س لحسهح   س يا سلسلا جسأ يةجنملا  يلاه  يةاأبو ةلجخطل   يةكصيي  يةا   يةأيبس سيةاشأسن   84

 .00ن
أاح  فناا ر سيا    نلا في ظس ئنجحه ر ج ح ي    أسعا   جص يأ غائ ةنشص ة  اللا يب  يقتيلم يب  هللا يةنسص     يء يةجنحقم ي ةش 85

 .84  ن8002ر ج ح   جحةاا  شأيز  يةال لا  
 .00س يس ةام  ي نحن  ةأجس سح ق  ن 86
ح  ا س غائ ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج  ح  بح  ةنحل   س  يستئيتلجلا يةتئسي  في تاسان يةق  ة يةجنحقسلا ةلمؤسسا يةص نلا   سحةا يلحجيسج 87

 .050  ن8003يلصا يةتسلائ  جحةاا ةام   ص لحف  يلسللا  

 



 الفصل الثاني                          تحليل سوق المنافسة التامة                                         
 

66 

 

 على مستوى القطاع: 4.1

سنج  يسم     أعتى  تستتتتتتتتنى ةنح تقللم تنحقستتتتتتتتلا  طحر ةح   نب ي ةقح نج  ةس نفس يةقطحر ال ز في  ل  

 يلؤشأي  يلسجخ ةا  مح  ةي:

ةلمازين يةججح ي سيقت تتتتتا يةستتتتتص لا ية سةلا  سملا  بائة : م شـــــرات الحصـــــة من الســـــوق الدولي 1.4.1

يج  لح يةقطحر  فق  تنحقس قإنقطحر  سيةجح ي  أ ية  ستجاملهح  مؤشتأ  ان يز يةجنحقستلا ية  ةستجص  ية

 تكصن ع ج  ةز سي  يت   بائة سع ج  ةز فح  يت   الفا.

يةي احني ينجحج  ية إليعتى  تستتتتتتتتتنى ةقطحر ةح يةجنحقستتتتتتتتتلا   نب ي : تاجيةنإلا م شـــــــــرات التكاليف  4.4.1

ي تتتس ةز يةجكلفتتتا يةصعتتت سيتتتا   س  يتتتاحس ةستتتتتتتتتتتتتتكصن تكلفجتتت  يةصعتتت سيتتتا   س ةز ةنتتتحقستتتتتتتتتتتتتلتتت      ثئ   س ي حس ةستتتتتتتتتتتتت

 .88لنحقسل 

 احني إليسيأتي  س ي يلؤشتتتتتأ ية  ية تتتتتح  ي   س ابئ س أ   ائة  دليل التجارة ضـــــمن الصـــــادرات: 3.4.1

    ي المتح اتحن ي بحل ية  ةنججح  ةقطحر ةح ةز  ل  ةح ةز يةطأف لتةأتفاتا ية  يةجقت ا ية تتتتتتتتتتتتتنتح ي ةلب

 .89يلاان    المح احن يل سح  ةلبل أ  

 بزلا  لحو يةجنحقسلا ية  ةسجص  ية سةا سنحب ةؤشأي  ن  أ ةنحح: :على مستوى الدولة 3.1

ياتت  نمص يةتت  تتس يقتقلق ةلفأ  ةز  ان ةتتح يايس يةجنتتحقستتتتتتتتتتتتتلتتا ية  : نمو الــدخــل الحقيقي للفرد 1.3.1

يةس إنجحجلا يةاص  ياجمت  ية س ي تبتحط  لنحمتح   جتحجلتانسئ ةلفأ   و تس يقتقلق ةستتتتتتتتتتتتتجص  يةت سةتا  علتث ةلت

 .نخفح هحييةكللا ين  ي تفحيهح سين  

 ةز  ال س ي يلؤشأ نج  ااث ةقح يس   يسلا  إةكحننح ريجمح  يلقحح: النتائج التجارية للبلد: 4.3.1

 قح ض في يلازين يةججح ي. -

 ية يح ة ةلاأل في يةسصح.  س ابح   -

 ية ح  ي  يلايما يلاققا ةلقلما يلضحقا يلأتفاا. -

 :تحليل املنافسة .4

 :تحديد استجابة وردود فعل املنافسة 1.4

   ساح ةفيأة احقلا يز رسججح ا يلمينا ةلمنحقسا  حفا ةز نحعلا تخفلض    إ  ةصفصل  ي  حعث 

يأل ةنججتح  ج   ة    ةد يةقلحا  اما  تأسيجلا يةجاأف ية   س يف يلنحقستتتتتتتتتتتتتا س نقحط  صتحح  س 

                                                           
 .05س يس ةام  ي نحن  ةأجس سح ق  ن 88
 .010ن  8004ي  يةق  ي  يةجنحقسلا سةؤشأيتحح  يلؤتمأ يةالمي ية س ي عصل   يء يلجماز ةلمنظمح  سيقتكصةح   جحةاا س  لا   س  صسف سا  89
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 جي تقللم ة   يأ تتتت  يلنحقس ةوت ث  س س ي يقت ث  لف  PORTERأ   تتتتافهح  س ةز  ال س ي  

ةيس ةكتس ةنتحقس يةقت  ة ية  رستتتتتتتتتتتتتججح ا ةوت ث ية ي تقصا     ألنت  ؤاأ ية  يلنتحقس س  جالت   نجقم  

حستتتتتتتتي تن أستتتتتتتتاح  قصا بامللا تنشتتتتتتتتل  ةبلاحتحح يتجحأ ةستتتتتتتتوحليان  تةح  ةنشتتتتتتتتأةةح  قنئ  يعلنح ين  ةنشتتتتتتتتأة

غائ  تتح  ة ية  ستت ي علتتث تجتتأاأ ةز ةأ  ستتح يلتتح ي بحتت ي    أ   ةنشتتتتتتتتتتتتت  ةص تتي سنتتحب يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتد في نفس ي

 .90يةساأ

 :انواع ردود فعل املنافسة 4.4

 :91   ميز ت نلف   س  قاس يلنحقسا  ان   بس عحال KOTLERعسي 

 لاحداث: زتهاو تجاملنافس الذي  1.4.4

ية   أ تطةاتشتتتتتتتتتتمح ةباض يةجزائي  يةتي   س  كصن    قالهح  طل ح  يلنشتتتتتتتتتت  نأ  باض  علحن ين باض 

ن ةيس ةهتتتح يين يةجزائي  يقتتتتح اتتتا غائ ةنتتحستتتتتتتتتتتتتبتتتا  سيميز   س يةستتتتتتتتتتتتتصح  ةاجقتتت تتتتح  تتتحن ةهتتتح سالء ةز لبتتتح نحتتتح 

قللم فتتتتتتتتتتتتتحعبتتا يقتتت ث ت نشتتتتتتتتتتتتتتأةئةكتتحنلتتح  يلتتح  تتا يةتي تقتتح تتس  تت  يةجزلائ في ةالطهتتح  ةيز  نب ي ية  يل

 يةص س س سبح     قاس يلنحقس.

 :تقائينلا املنافس  4.4.4

 ليإلةتتد يلنتتحقس يةتي تكصن   س  يقاتتحةتت  ةيس ةكتتس يةجزائي   تتس باضتتتتتتتتتتتتتهتتح  قمثا  جقتتحئونر ياتت  يلنتتحقس 

ح   ي  حيجقح أ ي س ت انئييستتتتتتججلي ة  ال ز ال يستتتتتتججلي في يةجصستتتتتتس  ستتتتتتاح  احن سنحب تخفلض في   

يةص  ا   اجبئ  مثح ا جقحئونر ةز يةجخفلض في يةستتتتاأ  ين تا    سةاأقا يلنح ق يقتستتتتحستتتتا ةلمنحقس 

 ةجا    ينصير يةه مح  يلميز يسجامحةهح. منشأةيةأي اا ةل

 :املنافس النمر 3.4.4

ةز رعستتتتتتتتتتتتتز ألي  أن  يت سي و  سةهت ي  صىتتتتتتتتتتتتت ى  ينت ةلت  أيقتا  قتحيت  ية   ألنسيستتتتتتتتتتتتتمى  تحلنتحقس يةنمأ  

 يل يقس سصف  كحقح عتى يةنحح ا في عحةا يةه صا يلل .  ألنتجني يةه صا    أ   ةنشأة

 

 

                                                           
 . 008  ن8000يقخل سنلا ةلنشأ سيةجصليس  يق  ي أ   ي يمأ   وتلمأ إ أيسلم  يةتسصيق رستئيتل ي   ي س  ا  ييم ى  ةاأل  90
 .001-008ي يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن ن س  ا  ييم ى  ةاأل  91

 



 الفصل الثاني                          تحليل سوق المنافسة التامة                                         
 

68 

 

 املنافس العشوائي: 2.4.4

ن سال ال  نجقمص   س م     نحباض يلنتحقستتتتتتتتتتتتتان ةيستتتتتتتتتتتتتي ةت يحم  نمتحط تفتحيللتا  ميز يةجنبؤ بحتح  علتث نجت  

 حح ظأسف تلد يةوتظا.قت أقحت  تكصن ظأقلا سامل ألنتصج   ي  أيقا ةلجنبؤ  مح سلقصا    

 سفص ة يسججح ا يلنحقسان  ميز يةجصفس يةقحح ةز  ال ةاأقا ةح  ةي:

  تتتح  حةص تتتالا يقتحةلا يستتتمح ةلمنحقستتتان غائ يلبحشتتتتأيز  ألنة     تتتح يلنحقس يز س تتتالج  يقتحةلا  

تاستتتان س تتتالج  يقتحةلا  ل حس  اج   ة ةز  سن  ي ي تتتطأي ح   سبحلقح س سنحب ةز   ستتتصيح حستتتجزال 

  جاقي  زائي  يةسصح بسأيا.

يةجاأاتح  يةتي ةز يلاجمتس ين  قصا بحتح يلنتحقس  علتث ين لاتا تح يخلا يز   س يةجزائي  رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتا 

ه صا.    إحقستتا في عحةا  اأ تتهح يةطأيقا يةتي     ستتليهح يلؤستتستتا يلن إ  يلنحقستتان  ميز ين تأشتت نح 

ن يلؤستتتستتتا ةح  ميز ين  ستتتججلي  باض ر شتتتح ي   لف  و س يف س   ي  يلؤستتتستتتا  ميز ين  اط

 ةجزائي  يةسصح.

ةز  أف يلنحقستتتتتتتتتتا  قباض يةنشتتتتتتتتتتح ح  يةهحةشتتتتتتتتتتلا    ال تحجم بحح  جقحانر  إ  رستتتتتتتتتتجف يلي  يةتي تؤ ي 

ان ينجقحةح   صيا  ان يلنحقس إ     تؤ ي   أ  نشح ح    يلؤسسح  يةقح  ة في يةسصح  سةيز باض ية

  صيا سعما  ةسجمأة ةجنشل  يلبلاح .  لاانإي  سيةقلحا  ماا  ساح ةثس تخفلض   

 تحليل اختيار املنافسين: . 3

يلاتحقظتا  تأ بئ  ت   ةيز ية  لبح نحح   س تا    ينصير   س في ةخططتحتحتح قق  ية  جلتي  نشتتتتتتتتتتتتتأةال تحجم يل

  قحلنحقس يق ل  سص لةد ية ي سيلنحقس يةستتتتتتتتتتت ئيلنحقس يق ل   ستتتتتتتتتتصيح   ينج  ف ألنية بح ز يةأ ةهم  

تأ لا  سيستتتتتتتحسم فيفي تاأاح  يةستتتتتتتاأ   سيجاحشتتتتتتت ى يةا سينلا لتزا  قصيي  يلنحقستتتتتتتا يةتي تايم يةقطحر  

 .92د يز  أيق  أح قأ لح  سي الا عصل ية نحيا سعصل س الج  يةنس لايسجقأي  ية نحيا  سلة

صيأ ستطيةستتتتتتتصح ةز  ال ت تتتتتتتأقح  عستتتتتتتنا ةثس تطصيأ يلنججح   سية ي  أقييلنحقس يق  ي  قإنسةن  

 .وا سيةجه م ئي ساح ستيسائ   قجصي  في يةسصح  سةيس  لق  ستنصياهح يق ص ة

ةثس س ي يةنصر ةز يلنحقستتتتان سية  ز سم ستتتتي ان  نج  ةز  ان ت تتتتتأقحتحم يةقلحا  سةح  قح سسية  يةيس 

 جاأاح  ي سينلا غائ  تتتتتتأس يا  جخفلض سصيةش يةأبح.  حةنستتتتتتبا لهحجما يلنحقس   تتتتتتفا يحةا  تص ي 

يةت  تا في تا    يلنحقستتتتتتتتتتتتتان ية  ز  نجمصن ةا  ةنفس يلجمصيا  سةن   ميز تا    يلنحقستتتتتتتتتتتتتان ية  ز 

                                                           
92 Porter.M, Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Free Press, New York, 1985, 

p226. 
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قستتتتتتان تا    يلنح إ  مجم سةتى  جم لةد؟ سةح هي  ستتتتتتس يةتي  جم ريجمح  يلقحح؟  حإل تتتتتتحقا تجي ةهحج

 ية  ز  جي تجن حم.

يةتي تبني ةخططحتحح لهحجما س ي يةنصر  يلنشتتتتتت  يأ تتتتتتا ةله صا  س   ثئ ن يلنحقس يةضتتتتتتالف سص   نأ  

 جمحءنسر ةز يةبقحء  نشتتتتتتتتتأة  قلميز يلةهحجما   صيحء  ةح.93رةحا إ  ةز يلنحقستتتتتتتتان    ال ياطقحح  قاا 

ن  ن يستتتتتتتتتجزلي  طأيقا جل ة  ميز إيلنحقس يةقصي   ةد ة  نقحط  تتتتتتتتتاف  ألنفتتتتتتتتتفصف   صيحء   إ  

 ةز س الوحح. نشأةتاسز يل

   أ  باض يلخج تتتتتتتتتتان ين ةهحجموحم  نب ي ين تكصن تاي منشتتتتتتتتتتأةن ةهحجما يلنحقستتتتتتتتتتان يلبحشتتتتتتتتتتأيز ةلإ

 حو ستتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتائ يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتان يلقأبان  ؤاأ ية   ألنظأسف ةالنتتا  سيقتظأ ةطلص  في ستت أ يةص تتتتتتتتتتتتتالتتا  

 يلنحقسا.

ية  ستت ي يلنطلق   بتتس يتختتح   أي  يةه صا  نب ي يةجملاز  ان يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتان  ال نجتت   ان يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتان يةتت  ز 

  خ ةصن يةقطحر.

 حليل قوى التنافس:ت.2

ين تاللس سلكس ية تتنحيا يستتحي  في يةجاأف ية  يصيةس يةنجحح يةتي تجايم ققحح سيةتي ال   ةز تصيقأسح 

 يةجصيقق يلطلص  ةز يةقص  يقخمس يةجحةلا: ألع يث

 ية ي لان يلاجملان في ية نحيا. -

 يةقح ما. يلنش  يلنحقسا  ان  -

 تح    يةسلس يةب  لا. -

 ةلمشتئ ز.  لاحس يةجفيةقصة  -

  ان يلص   ز.  لاحس يةجفيةقصة  -

ية  يةص صف ية  نقحط  صتحح س تتتافهح ةمح  منشتتتأةلةد يستتتحي  يةجاللس سلكس ية تتنحيا ةل إ   حإل تتحقا 

يستتتتتتتتتتتتتحي  ية  ت يلم ةص فهح في ية تتتتتتتتتتتتتنحيا يةتي تنجمي يةقحح سبنحء ةخططح  ةثمأة  اطو  لما ةضتتتتتتتتتتتتتحقا 

 .94ة نحيا ةح  سيةشكس يةجح ي  صضح  ص  يةجنحقس منشأةلة

 

 

 

 

                                                           
 93 Stephane etienne, Marketing Strategic, edition CLE, 2000, P114.  

   ا  ييم ى  ةاا س ي يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن 94.003
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 فساقوى التن :(2-1)الشكل رقم 

 

 003 يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن ي س ةاا  ا  ييم ى   املصدر:

 تهديد الداخلين الجدد في الصناعة: 1.2

ل ةح  فيأسن قل  رستتتتتتتتتتتجاصيل ية  يية      ةميز ةز ية بح ز  سيةقصة  س ن ية ي لان يق    ةلستتتتتتتتتتتصح  إ

قس ال تاللس يةجنح قإنيةستتتتتصح  ي مح تكصن ةصتتتتتتصبا  طح ا ج   ة س صيا  سبحةجح ي  إ  يةتي    لصن بحح 

  قج أ قق  ية  يلنحقسان يقتحةان  س  نب ي ين يشمس   ةد ية ي لان يق    يلاجملان.

عصيج  يةت  صل يلصجص ة  كتتس  طتتحر  إ  ةز يت ةتت   جص ف  تت  جتا  بائة   س فتتتتتتتتتتتتنتحيتتا ةتح  إ  ين  ي  أي  ةت  صل 

 ا قلمح  ةي:سيلجمثل

 غلة الحجم: 1.1.2

اتتحنتتي ية تتتتتتتتتتتتتنتتحيتتا يةتي  تت  لهتتح تجماز  إليل ةتتح  صجههتتح يةتت ي تتس يق تت  تت  في عتتحل ةتتح   س ين غلتتا يقح م هي 

يةتتت  صل سةصيجهتتتا  طأ    يةفاتتتس ةز   ةتتتح غلتتتا يقح م تؤ ي  تتتحةتتت ي تتتس يق تتت  تتت  قتتتإن تتت ةتتتد  سبتتتحةجتتتح ي 

 يةجكلفا  سيا  يةجكحةس يةامص ي خفحلينيةقبصل با ا رستتجفح ة ةز ةازة   س يلصجص ة ةستتبقح  يلنشتت  

 . سبح  ت ي    صة غلا يقح م  ع سيةجنصيس في فنحيا ةح 

 :  لاستثمار 4.1.2

  ضتتتتتح  س تجا يأ  جحهإلنةن  ةصيل يلطلصبا ةيستتتتتي قق   يستتتتتتثمح  ةصي   ةحةلا  بائة  علث  إ  يقتحجا 

ن تا ث   زطلا يةجكحةلف ةثس تكحةلف يةجخ يز  ةنح  أسل ةل بح ز  س زطلا يقخستتتتتح أ يةتي  ميز  إ  

 لقي عحج ي ةل  صل في ةجحل فتنحيا يةنحخخح  ين ةح  يطي  RANK XEROXفي   ي ا ية  صل قمثا 
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ا يةشتتتتتتتتأيء عحة يةجأجائ ام يةشتتتتتتتتأيء ةس عستتتتتتتتح    ستتتتتتتتحط يةجأجائ يل قصيا في  س ر جلح  ة بح نحح  ان يةجأجائ 

 العقح.

 القائمة: املنشآتاملنافسة بين  4.2

ية  ي ة ييجبح ي  ةز  لنحح ي   سؤالء يلنحقستتتتتتتتتتتتتان   احةلهم ةس  يلنشتتتتتتتتتتتتت  تقف يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يقتتحةلا  ان 

اتس ةنحقس  قصا  أستتتتتتتتتتتتتم تيجلد ةاان   نت ية تتتتتتتتتتتتتنتحيتا  يةجايم في يةجكلفتا ستنصيس يلنججتح   ةت ةتد نجت  

  جا    ساأ ةاان سييجمح  ية  تأسي  ةح ةس ليح ة   ةح  إ حقلا ةلمسوحلد.

ن أ أ     س ي يلنحقستتتتتتتتتتتتتان  قتاي  تتتتتتتتتتتتتز   ح أن     ثئ   سن يلنحقستتتتتتتتتتتتتا ت  ي  ع ة لح  اس  ع سم أنج   

 باا  ةلمنحقستتتتتتا سنحب تحعي ة  قأفتتتتتتا ةح ةلستتتتتتلطأة ية  ج ء ةز يةستتتتتتصح  سةز  ان يةاصيةس يلا  ة  

 :95يصيةس   يسلا سهي

 نمو الصناعة: 1.4.2

يةتت ي يزائ ةز  بلاتتا يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا ناص  يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا  ةأ ية تتتتتتتتتتتتتنتتحيتتا  تنايس ستتتتتتتتتتتتتلبتتح ية   ءتبتتحطن يمللتتا إ

 احني ساائة يةنمص  إلي  ةح يةتي تباث يز يةجصستتتتس  يلنشتتتت  يةستتتتلطأة ية  ع تتتتا يةستتتتصح  سبحأل ص ية  

ةجاستتتان نجح جهح  مستتتح أة يةنمص ةز  ال يستتتجامحل  ةنشتتتأةية تتتنح ي ستتتأياا قهنحب قأفتتتا ةجحعا ةكس 

 احةس لصي  سح يلح  ا سية شأيا ةلجصسس في ية نحيا.

 التكاليف الثابتة:   4.4.2

ز  يةتي ت تتنس يةضتتتةلجكحةلف يةثح جا  س ي قاحال في  أيقا إ ي ة سع ي  يةنشتتحط  قهي ةز  ان يةاصيةس 

 ألن  ستتتتتتتتتاح ستتتتتتتتتأيا يةج تتتتتتتتتال  في تخفلض    إ  س حفتتتتتتتتتا ين  ي تفحيهح  سس ي ةح ستتتتتتتتتلقص   نشتتتتتتتتتأةية  يل

يستتتتتتتتتتتتتجختتت يا  ستتتتتتتتتتتتتبتتتا  بائ ةز  تتتح وحتتتح  نشتتتتتتتتتتتتتتأةيةقطتتحر ياتتتح و ةز تكتتتحةلف يتتتحةلتتتا  سةجاقلق يةجصيلن ية  يل

في  خفتتحلنر ؤلي  تت   ةميز ةز يةطلتتي  سغتتحةبتتح ستت ي يةنصر ةز يةضتتتتتتتتتتتتتز      بئ يةكتتحةلتتا  الستتتتتتتتتتتتتجقطتتح  

 . بحح  

 تمييز املنتوج: 3.4.2

ح يلجنحقستتتتا  سال ز نج   علحن يلنشتتتت  ين يحةس تملاز يلنجصه  س  سملا ين  تا    شتتتت ة يلنحقستتتتا  ان 

يقخ ةح  ال  ستتتتتتجطلس يةجملاز  لنحح علث  أيسح يلستتتتتتوحلد ةجقح با ج ي قلمح   س في يةستتتتتتصح باض يلنججح  

 ر يحء  حن ةنجصجهح سص  قضس. ةنشأة لنحح  سبحةجح ي ال  سجطلس  ي 

                                                           
   ا  ييم ى  ةاا س ي يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن ن 95000.002
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ةن  ياجم  يةفأح  ان يلنججح  س   أ   ال  يةستصح  قإنقحلستوحلد لح  قصا بامللا يلفح تتلا ةح  اجحج  في 

 نشتتت  يليةستتتصح ةمح  جبئ   ةد  في يلجنحقستتتا يلنشتتت  ن  عأ  ستتتاأيا  ان ية  يةستتتاأ سس ي ةح  صة  ي

 يةقلحا بامللح  ةح با  يةبلس السجقطح  يح فا يلسوحلد.

 حواجز الخروج من السوق: 2.4.2

 ا  عصيج  يقخأسه ةز يةسصح ةز  ان يلاص ح  يةتي ت ي  ةز ع ة يلنحقسا سبحأل ص لح اصن ةأتفاا  

 يقتحال  يلتس با  مح  ةي:سنج  ةز  ان 

 في  شحط ةاان ةمح   اي يةج فلا. يلنش  تخ ص -

 ح تحباا لؤسسا ةجا  ة يةنشح ح . نحفص ة يلؤسسا في عحةا -

 .  أ  ةس ةنش ح   ةنشأةيشتئيب -

ي ا يقخأسه ةز يةستتتتتتتتتتصح احةاصيةس   س غائ ةلمصستتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتهس ةز يقخأسه    أ  ن تكصن يصيةس  سيميز 

   يقتكصةلا سرججمحيلا.يةاح فلا سيةقلص 

 تهديد السلع البديلة: 3.2

 ا  يلنججح  يةب  لا في يحةم يلنحقستتتتا ةز  ان يةاصيةس يةتي تأاأ ية  نمص ية تتتتنحيا  سهي يلنججح  يةتي 

يقختتتت ةتتتتح    س تنج  ةز  بتتتتس ةنتتتتحقستتتتتتتتتتتتتان غائ ةبتتتتحشتتتتتتتتتتتتتأيز   قصةصن  جقتتتت  م  تتتت ي تتتتس تاتتتتس ةاتتتتس يلنججتتتتح  

 ية نحيا   ي تقصا  جق  م نفس   جا رشبحر.

سيلنججتتح  يةبتتت  لتتتا  تتت   جم  شتتتتتتتتتتتتت لاهتتتح ةز  أف يةتتت سةتتا  علتتحنتتتح يز  أيق يةقصينان سيةنظتتحا يةضتتتتتتتتتتتتتأيعي 

ةتشتتتتتتتتتتتتت لس باض يلنججتح    متح تؤاأ يةبت ي تس  طأح ةخجلفتا ية   ت   جتحل لتا ية تتتتتتتتتتتتتنتحيتا  س مثحل ية  

 ي  رلنلصا في فنحيا يلشأسبح .يبص  إ  لةد يةجاصل ةز يبصي  ية لي 

بس ةز   انقحإلين ية قحر يةفاحل  تتتتتت  يلنججح  يةب  لا  جطلي عأ ا جمحيلا لز سم في ية تتتتتتنحيا  إ

سيع ة في س أ ية تتتتتتنحيا ياطو يةقللس ةج يلم س تتتتتتالا ية تتتتتتنحيا  تتتتتت  يلنججح  يةب  لا  سةيز  ةنشتتتتتتأة

حيا  استتتتتز يةص تتتتتالا يق محيلا ة تتتتتنحيا  تتتتت  يةقصي سيلجصيفتتتتتس ةز  أف اس ةز سص في ية تتتتتن انئي

 يلنججح  يةب  لا.
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 مية للمشترين:و االقوى التس 2.2

 ستتتتتاح  ن ستتتتتلصاح  يلشتتتتتتئ ز  ي مح ةهح تأاائ ةبحشتتتتتأ ية  ية تتتتتنحيا ةلمنحقستتتتتا ةح  سس ي ين   اوحم ية    إ

يلنخفضتتتتتتتا سجص ة عستتتتتتتنا ةلمنججح  سيقخ ةح   قنج  يلشتتتتتتتتئ ز  تنحقستتتتتتتصن قلمح  لنحم ةوت تتتتتتتصل ية  

ةلا س ح طأح ية قس ةثا سة   نجحح يلشتتتتتتتتتتتتتئ ز في ةجهص يتحم يةتستتتتتتتتتتتتت   أ  يةجلحلي   إ  لةد  حإل تتتتتتتتتتتتحقا 

 :96سيةتي تجص ف ية  ةح  ةي

يةستتتتتتتصح يقتحةلا    ستتتتتتتاح  اقحقا يلشتتتتتتتتئي سيستتتتتتتاا  الث سص ية    ي ا احةلا عصل يةطلي  -

 يلص   ز.  ساح  سعتى 

 تصيج  ي   يلنججان  لحسح   بئ ةز ي   يلشتئ ز.-

يةوح     صجص  إةكحنلا يةجكحةس يقخلفو  الث يستتتتتتتتجطلس ت تتتتتتتتنلس باض ةح  اجحج  سشتتتتتتتتأيء -

 ةلا  عسز.س حيةبحقي ةز يلص   ز ةمح ياطو ة     ة  س

 هح ةشتئ ح  يلشتئي. سحسل ة   يةبحئس ين ةح تكصن يةقلما يةيبائة ةز   م ريمح-

جح ي ةستتتتتتتجص    ةحت   سبحة  س ن يلنججح  يلطلصبا ةز  بس يلشتتتتتتتتئي ال تؤاأ ية  جص ة ةنججحت   في عحةا 

 ي تبح    منججان ةالنان تجصقأ ة يحم س أ يلاح ائ. إ  قهص غائ ةأتب   ماح ائ ةلشأيء تؤ ي 

 مية للموردين:و االسلطة التس 6.2

تخفلض جص ة يةستتتتتلس يةتي   س  ستتتتتاح ةلمص   ز ةمح ستتتتتا  ص  تنحقستتتتتلا في ية تتتتتنحيا سلةد  أقس    ميز 

يز ةم  م إلين يمللا  قس يةستتاأ س أ  ستتحي  ية  ليح ة ية تتنحيح  يله  ة ةز  بس يلص   ز إ  لاصنحح. 

ةلمص   ز  ةلاس حة  ستتتت ص  إ  ة يحح يةق  ة ية  يستتتتجائي  ية يح ة في يةجكلفا ةز ية بح ز  يةاصيةس يةتي تؤ ي 

ةلتتا ةلمشتتتتتتتتتتتتتتئي  سةز يةاصيةتتس يةتي  اطو ةلمص   س حيةقصة يةتستتتتتتتتتتتتت إ  هي تقأيبتتح ييس يةاصيةتتس يةتي تؤ ي 

  ةي: ةلا ةحس حيةسلطا يةتس

ن  و ح يةقحح يلنج  في فنحيا ةح  علث ال  اطو نفس   اف يلنججح  يةب  لا يةتي  ميز -

 سح. ساح  حةا ي تفحر عيلازي  يةتي  اطقحح يلنججح  رفللا   حفا في 

 .يلنش     يسلطأ ية  ة ح   يةجص ي  ي   ةا س  ةز 

 يلشتئ ا  ع  يسم يل  ا  في  شحط ييمحةهح. منشأةين ةح  كصن ةح  ق ة  يلص   ةل-
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 ث: املنافسة والريادة السوقية.املطلب الثال

 :97تسطيرات قائد السوق .1

يةقح   في يةستتتتتصح نظأي الستتتتتجاصيلسح ية    بئ   ستتتتتحوياتئف ةهح ية   ةنشتتتتت  نج  في ةاظم ية تتتتتنحيح  

سح اح   ستتتتتتتتتتية  ي     بئ ةز ية بح ز في يةستتتتتتتتتتصح س زطلا شتتتتتتتتتتحةلا ة  يز  أيق شتتتتتتتتتتبيوحح يةجصليالا س زلائ 

تق ةهح يةجينصةصغي ية ي  صيستتتتتطج   مينحح ي  حل ةنجصجح  ج   ة ت يم س تتتتتالوحح  قح    إ   حإل تتتتحقا 

يةقح  ة في يةستتتصح  اجبئ  مثح ا يلا   ةقصيي  يلنحقستتتا في يةستتتصح  نشتتتأةيل قإنةلستتتصح. سةز  ال س ي 

قلمح  ححستتتت ستتتتيةقح  ة في يةستتتتصح ةهح قأفتتتتا يقت تتتتصل ية  ة ي ح يةقلح ة سيلجمثلا  منشتتتتأةية ي تقص أ. سةل

  ةي:

  :ستتتت أ يلازة ةز  ال ي جكتتتتح يتحتتتتح سيةجاتتتت  ا  تقصا بحتتتتح ية   نشتتتتتتتتتتتتتتتتأةتتتتتأ تتتت  يلميزة تميز واضــــــــــــحــــة

ن ةنجصجحتحح  عسز ةز ةنججح  أر يحء    س يلجا  ا يابح   يلنش  ةنججحتحح  علث   اي ية  

 ل ةأة.س   لي يةجزلائ أل  يةقح  ة سيةتي  يلنش  

  :ية  ةستتتتتتتتتتجص  يةستتتتتتتتتتصح   ي رستتتتتتتتتتجفح ة ةز غلا يقح م ةقح نا  بحقي    س ن تكصن    غلة الحجم

قلا يةقلحا  حستثمح ي  ي ح  س تنحقسلا   ساح   إيطحء    ضحيلنحقستان في يةستصح   مح يستمح لةد 

 ةجا ي  يةأيح ة في يةسصح.

  ححنحمك يةأي  ة في يةستتتصح  نشتتتأةيل قإننتلجا ةا ا عستتتحستتتلا يةستتتصح في   ي ج    مرتفعة: أســعار 

ةنخفضتتتتتتتتا قخلق ةازة يةجماز   ستتتتتتتتاح  ية ي لان قل  ةز با سم  ق ةصن  ألناقلق سصيةش يحةلا  ت

     ح   يةسصح.

  :يةأي  ة في يةسصح ة يحح قأفا يةسلطأة ية   نصي  يةجصليالا    صةهح  حلنجصه  نشتأةيلالتوزيع

ستامس ييء  يلصليان  فضتتتتتتتتتتتتتلصن يةجاتحةتس ةس  ح   يةستتتتتتتتتتتتتصح   ل ةز با أ قتإنل ةأة. سيمصةتح س أل 

احني يلنجصجح   إليةتح  طأح ةشتتتتتتتتتتتتتيا ةلت ي لان يق     حفتتتتتتتتتتتتتا سست ي  ستتتتتتتتتتتتتلائ ةنجصجتح  ةخجلفتا  

 فنحيلا.

يةقطحر ية ي تمح و  إ  ةل  صل    أ   ةنشتتتتتتتت  ن س تتتتتتتتالا  ح   يةستتتتتتتتصح هي س تتتتتتتتالا ج ي ا  تج   إ

قح  ة ةسلطأة ية نشأةيلنحقسا. ةكو تبقى يل يلنش  قل   شح هح  سبحةجح ي قهي يأ ا ةله صا ةز  بس 

ية  يةستتتصح تاجحه ةل قحر يز س تتتالوحح   تتتفا ةستتتجمأة  سلةد ةز  ال تصستتتلس يةستتتصح  كس  عمح ا 

 ليح ة ع ا يةسصح.  س يقت ا يقتحةلا 
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 :98توسيع السوق 1.1

 اس تصستتتتلس في يةستتتتصح   ي  في ع تتتتوحح ألنيةقح  ة   نشتتتتأة ايس يمللا تصستتتتلس يةستتتتصح  حإل جح  ية  يل

  سستتتلطأة ية  يةستتتصح. تصستتتلس يةستتتصح  ميز   بحع ي  ل يقت تتتا يةستتتص لا ةلقح    ي  ل يةستتتص لا سالمح 

يةجافاز   س يز  أيق يستتتتتتتتتتتتتجامتتحال  جتت  تت ة ةلمنجصه   س تاقلقتت  يز  أيق يةباتتث يز ةستتتتتتتتتتتتتجاملان جتت   

 يةسصح سةأعلا نمصأ. إ  جصه ة . ةجصسس يةسصح ةأعلجان  ةأعلا   صل يلن   ثئ يسجامحل 

في س ي يةشتتتتتتتتتأن يةنمص يةستتتتتتتتتأيس ةز  ال  نشتتتتتتتتتأة كصن س ف يل الســـــــــوق: إلىمرحلة دخول املنتوج  1.1.1

ز ةهم يلصي   يلحةلا يةالةا ةشتتتتتتتتتتأيء ةيةتئ از ية  تصستتتتتتتتتتلس يةستتتتتتتتتتصح  ج   ةستتتتتتتتتتجاملان ج    سسم يمصةح 

أعلا هي سيلازة يةجنحقستتتتتتتتلا يةتي  جم يةتئ از يلقحح في س أ يليلنجصه  سي  اصن يلنفاا يةتي  ق ةهح يلنجصه  

  يء يق ل  ةلمنجصه ةقح نا  حلنجصه يةسح ق.  

يةقح  ة في تنصيس ةنججحتحح  ساس ةنجصه يستتتتتتتتتتوح ف ستتتتتتتتتتصح ةاان تباث ة   نشتتتتتتتتتأةتب   يل :مرحلة النمو4.1.1

يةف ح  يقتستحسا ةساأ   حإل حقا   امس ية  ج   نشتأةيل ألنتنخفض  ستاح  يز ةازة تماز  حفتا   .   

 تصسلس يةجصليس ةجصقائ يلنجصه ةكحقا يةف ح  يلسوح قا. إ  

 

 الدفاع عن حصة السوق: 4.1

با ةح احن يةه ف في ةأعلتي يةجق  م سيةنمص  تئ   عصل يةنمص يةستتتتتتأيس  ي ليح ة ع تتتتتتا يةستتتتتتصح  قب  صة  

ية قحر يز يقت تتتتتتتا يةستتتتتتتص لا ةقح   يةستتتتتتتصح. عتى ت يقس  إ  ةأعلا يةنضتتتتتتتج  جزائ يةه ف ةز يةجصستتتتتتتس  إ  

فتتتتتتتتتا ةز يستتتتتتتتتتئيتلجلح  ية قحر  يلؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتا يز ع تتتتتتتتتوحح في يةستتتتتتتتتصح  سنحب ي ة  أح  قحيلا ةستتتتتتتتتجم ة 

 يةاسيأي  مح  صضت  يةشكس....
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 لاستراتيجيات الدفاعية :(2-2)الشكل رقم 

 
 275يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن ي س ةاا  ا  ييم ى   املصدر:

 : 99الدفاع بالهجوم 1.4.1

  يةسصح ن  ح  س أ رستئيتلجلا ية قحيلا  ستن  ية  ةقصةا  ائ سسللا ةل قحر هي يةه صا  قهي  اني 

 أ   يلبح  ة  حةا سينلا يز  أيق ي جكح  ةنجصجح  ست تملمح  ج   ة سقجح شبكح  تصليس غائ ةصجص ة 

حح ن تكصن ة ي يةقح  ة  جي  نشتتتتتأةيةجينصةصجلح س  صل تقستتتتتلمح  ج   ة  قحل   أ ةستتتتبقح سيةجيلف ةس 

 ثمح  ةجاقلق لةد.يقخبئة سيق أ ة السجزال س ي يقخلح  رستئيتل ي ية ي  جطلي رست

 :عن موقعها في السوق  نشأةاستراتيجية دفاع امل 4.4.1

ح في   سةنججحتحنشتتتتأةتا تتتان يةستتتصح يز  أيق  نحء عصيج  عصل يل نشتتتأةس ي  نب ي ية  يل إ  ةلصفتتتصل 

 ي يةقح  ة ةجفح نشتتتتتتتتتتتتأةيةستتتتتتتتتتتتصح ةلص صف في سج  يلنحقستتتتتتتتتتتتا يقتحةلا سيلاجملا. س أ يقتصيج  تقصا بحح يل

حح  جملاز نفق نشتتتتتتتتتتأة لق ةثس س أ يقتصيج   تقصا يل إ  ةلصفتتتتتتتتتتصل  يةستتتتتتتتتتصح  إ  ية  صل   س يمللا تقلل  

جاتس ستت ي يةجملاز غائ  تتح تس ةلجقللتت   ةتاحس ةاتيز  تحقي يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتان يلجصيجت  ز ةاهتتح في نفس يةستتتتتتتتتتتتتصح ةس 

س يستتم  ستتجام ححح ت ييةقح  ة في يةستتصح ةح سةلماحقظا ية   نشتتأة. يلنشتتأةيستتجامحل ةهح ي  س فحءي  يل

  سس ي ةح  عستتتتتتتتتزيق ص ة يةاحةلا س  ةح   إ  يةااةا سستتتتتتتتتماوحح ةلماحقظا ية  يةص تتتتتتتتتالا   حإل تتتتتتتتتحقا 

  مينحح ةز تا ان ةص اهح ةز ه مح  يلجا  ز سيةجحباان في يةسصح.

ةز  ال تاستتتتتتتتتان    ضتتتتتتتتتحن  كصن   يز ةص اهح في يةستتتتتتتتتصح  ميز نشتتتتتتتتتأةسلةا     قحر يل عستتتتتتتتتي سةيأ

 إ   ن  قص  ستتتتتتأيا يةجصستتتتتتس يةضتتتتتتأس يا ةجلبلا  لي يةستتتتتتصح  ميز  ألنرشتتتتتتبحر سيةصالء ة   يلستتتتتتوحلد  

ةمينا يقت سث   جحهنئ ةشتتتتتتتتتحاس ةأي با يق ص ة  حفتتتتتتتتتا اصن يةججهازي  ع  ثا. سيلشتتتتتتتتتحاس في يمللح  
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أي با يق ص ة يةتي  صيستتتتتتتطوحح  ميز تقصيا يةقح  ة في يةستتتتتتتصح إيطحء ينح ا  حفتتتتتتتا ل نشتتتتتتتأةة ةد ية  يل

 يلنججح .سلةد يز  أيق يةجزلائ سيةجاسان في  نشأةس الا يل

تيجفو  جاستتتتتان يلنجصه قق  ةز  ال   تتتتتح  تتتتت   ال ة في يةستتتتتصح  يةأي  نشتتتتتأةعستتتتتي  ازيل سلةلل   يل

  ستنشتتتتتتتتتتتتتلطتتتتيةقتتتتح تتتت   ح انتتتتإي وحل تتتتا ةلتتتت  صل    س ن تجاتتتت يأ  قبتتتت  صل يلنتتتتحقس ييةفاز تتتتح لتتتتا   تتتتس  جتتتتي 

 نشتتتتتتتتتتتتتأةةتتا يلةاا  نجقتتحئوي نتتحء  لتتي  إ   ي س ن  نجقتتس ةز يةجتتأ لتت  ية  يةجافاز ةلطلتتي     جتتي  ةلمبلاتح 

  ميز  نحؤأ ةز  ال يةجأ ل  ية  يقخ ح ص يلمجحلة ةلمجصه سقصي  أ. جقحئونسيةطلي ر يةقح  ة  

 استراتيجية الدفاع عن لاجنحة: 3.4.1

جناا  ميز يستتتتتتتتتجامحةهح ةج يلم يستتتتتتتتتتئيتلجلا ية قحر يز يةص تتتتتتتتتالا  سلةد    يستتتتتتتتتتئيتلجلا ية قحر يز

حقستتا يلن يلنشتت  في جها ةح.  نشتتأةيلنحقستتا ةضتتاف يل يلنشتت  بزأل يةجا تتز ةز ه صا ةبحشتتأ ةز 

يةقح  ة  سس ي ةح  مثس  نشتتتتتتأة بح ج ء ةز يةستتتتتتصح ية ي ةم  جم يستتتتتتجزاة   قصة ةز  أف يل   امس ية

 ستتتتتتتحا  احجح  ةخجلفا  سةح تص أ  ي ة  إ  قح    حفتتتتتتتا ين ةح  كصن يةستتتتتتتصح ةقستتتتتتتمح تح    عقلقو ةل

  سحا. يةقح  ة عحةلح ال  لعي عحجح  اس   نشأةيل

يةقتح ت ة  جق  م ةنجصه  ميز  نشتتتتتتتتتتتتتأةجناتا تجوخص في  لتحا يلية  يةامصا  يستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتا يةت قتحر يز   

ز يلنجصه يلق ا العقح بزأل يقتمح ا يستتتوح ف ي يلاأل ةله صا  ةيستتتح تتت  صيستتتطج  عمح ا يلنجصه   

 ال. س غائ تلد يةتي يسوح قهح يلنجصه يلق ا    أ   سحا سصح  

 لوية:و الدفاع بموجب حق لا  2.4.1

يةقح  ة  ستتتتجامس يستتتتتئيتلجلا ي سينلا علث تقصا  مهحجما يلنحقس يلاجمس  نشتتتتأةيل قإنققح أ يقتحةا 

في تحتتت  تتت يحتتتح  جتتت  تتتا  سستتت ي  جطلتتتي يقت تتتتتتتتتتتتتصل ية  ةالصةتتتح  ية  يةه متتتح  يلاجملتتتا ام   ن  بتتت   بتتتس 

تات  ت  ةتح  جتي يتختح أ  حفتتتتتتتتتتتتتا ةز نحعلا يلازة يةجنحقستتتتتتتتتتتتتلا يلق ةا ةلستتتتتتتتتتتتتصح يلستتتتتتتتتتتتتوح ف  س  ا  س أ 

غلتتي رعصيل  في  نشتتتتتتتتتتتتتتأةح تباتتت  يلنتتحقس ةز يةستتتتتتتتتتتتتصح   اجمتت  يل نحتترستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتا ةكلفتتتا جتت ي  تتتحةأغم 

أي ةصيا  مثس ين تتتتتتس ن ية قحر  اق    ةمح  جبئ يلنحقستتتتتتان ي ا يلخح أة  علث   ستتتتتتاح  ي   يةجخفلض ف

لح في يستتتتتتتتتتتتئيتلجلح  يز  أيق تطصيأ يةا    ةز يلنججح  ةس تيثلف يةتئسي  س ييطحء  ستتتتتتتتتتتتاائ  ستتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتت

 ي سي و  سس ي ال  بزأل تضلق نطحح يلنحقسا.

 ابل:استراتيجية الدفاع بالقيام بهجوم مضاد ومق 6.4.1

ز يلنحقستتتتا  سيكصن يلز   ة نشتتتأةنكصن في عحةا س أ رستتتتئيتلجلا  ين ةح يستتتججلي يةقح   ةه مح  يل

 ن تأ   رسججح ا  ع  يةطأح يةجحةلا: رسججح ا هي تخفلض يةوح   . سيميز 

 ةقح لا يلهحجم سجهح ةصج . -

 ةهحجما يلهحجم في  ع  نقحط  اف . -

 ر قحر  حلهحجم. ةاحس لايةقلحا  اأ ا  -



 الفصل الثاني                          تحليل سوق المنافسة التامة                                         
 

78 

 

 ييلتتتا في تنتتتحقستتتتتتتتتتتتتهتتتح ية  يقخطصط ةأ ستتت أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتتا ت نوحتتتح شتتتتتتتتتتتتتأاتتتح  يةطائين في يةصةلتتتح  يلجاتتت ة 

رقاو  سيةشتتتتتأاح  يل يقاا يةتي  إ   باضتتتتتهح      لنحح   ستتتتتاح   شتتتتتص  عأ   إ      يلأباا  سس ي ةح 

 يلهحجما. ش  يلنسح يةسح قا  مجأ  يقاو  ساح   إ   ح  ي قلي في يةسصح 

 استراتيجية الدفاع املتنقل: 5.4.1

  تحح هح  حةتئ از ية  تقصيا   ستتتتتتتتتتتتصي يةجنصيس   س يةقح  ة يةجصستتتتتتتتتتتتلس  نشتتتتتتتتتتتتأة جاجم في س أ رستتتتتتتتتتتتتئيتلجلا يل

 ج   ة يز  ستتتتتتصيحح ستتتتتتج  س ألنحرستتتتتتتئيتلجلا في ية قحر  سس ي ةح  جطلي ةنحح ييح ة  اأيف  شتتتتتتح هح 

 أيق يةجنصيس في ةنججتحتحتح سفي فتتتتتتتتتتتتتنتحيتح  ةخجلفتا. س اجمت  ست أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتا في ج ء  بائ ةنحح ية  ةح 

  ل رسجمحا  نفس يلنجصجح  سية قحر ينحح  يستتتتتجاستتتتتز ةاستتتتتتئيتلجلجان   ن   ة   ةصقلث  ية ي  أ  

 تصسلس يةسصح ستنصيا .

 :كماشالنبااستراتيجية الدفاع  5.4.1

 سحا ةجا  ة ال تكصن  ح  ة ية قحر يز  يةقح  ة يةتي تنشت  في سصح     نشتأةاض رعلحن يلنج  في ب

ةز يةقح   في    ثئ نفستتتتتتتهح في جملس يةجقستتتتتتتلمح   سس ي   تتتتتتتصفتتتتتتتح يز ظهص  ةنحقستتتتتتتان ج   ةهم ةصي   

يةجخةي يز باض يةجقستتتتتتتتلمح  سيةتئ از ية    س يةستتتتتتتتصح. قفو س أ يقتحةا   ح   يةستتتتتتتتصح  قصا  جخفلض 

 يةتي  كصن ققحح يعجمحل   بئ ةلنمص ةسجقبا.  س يةجقسلمح  يةتي  جمجس ققحح  م ي ح  س لا  عسز 

 :100استراتيجيات متحدي السوق .4

ةلح يلقحح عح يلسجاصليةأيح ة ةز   س يةتي  ستع  ةوت تصل يس  لح ة يةسصح  يلنشت  سم  ةجا س يةستصح 

 بائة عستتتتتتتتتتتي يةقطحيح    س فتتتتتتتتتتتزائة  ةنشتتتتتتتتتت  ن  كصنصي  سية ي  ستتتتتتتتتتمل  يةقح  . سةجا س يةستتتتتتتتتتتصح  ميز 

 سش ة يلنحقسا بحح. سصيحس  

 ح   يةستتتتتتصح ةح ياني تكحةلف  ألنعلحنح   ستيز ةهحجما  ح   يةستتتتتتصح في يةزحةي يمللا فتتتتتتابا سةاق ة 

تمين    س سح ةز ية قحر ية  س تتتتتالج   ةيز ةنخفضتتتتتا ةلصع ة سةن   جا تتتتتس ية  سصيةش  بح جل ة 

ن  ح   يةستتتصح في س أ  ةهحجما  ح   يةستتصح تكصن ستتتهلا ين ةح تجم في   ي ا ةأعلا يةنمص  علث نج  

 سبح  ن  أ ةنحح ية  س لس يقت أ: يلأعلا ال  كصن ة       قاس  صي نتلجا ي ة 

اتتث سيةجطصيأ  بتتس تقتت  م ةنجصجتت  ةاتتس نقص يلصي   ةتت    تتح تت  يةستتتتتتتتتتتتتصح باتت  ييجمتتح  ةازينلتتا ستتحةتتا ةلب

 يةه صا.

ةجات ي يةستتتتتتتتتتتتتصح في ست أ يلأعلا ال ياملصن ية  ج   لبح ز  ح   يةستتتتتتتتتتتتتصح   س ياملصن ية  ج   ق ا 

 غائ يلسجاملان غائ يلسوح قا عحةلح ةز  بس  ح   يةسصح.

 

 

                                                           
 282.292ي يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن ن س  ا  ييم ى  ةاا  100
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 مزايا متحدو السوق:1.4

ن تكصن  ح  ة  سلةد بستتتتتتت ي تق تتتتتتتائسح ةمح  فجح يلجحل  ةجا  ا   ال  يلنشتتتتتتت  غحةبح ةح ت تتتتتتتبح باض 

ةز تجام  لةد بح ف يقت تتصل ية   يلنشتت  ة  صل يلنحقس  منجصه ج     طأيقا  ستتأر  سسنحب ةز 

حء  طتت طتتح  يةتت  صل  سيبقى يلجاتت ي  أي تتي يةنقتتح ص س   باض يل ي تتح يز  أيق تأب يةقتتح تت   جامتتس 

  صل يلقحح عسي  سةيأ سلةا    ةح  ةي:يلأتيبا. سةز يل ي ح يةتي  ميز يقت

   اخطاء تحديد تموقع املنتوج: 1.1.4

 ثائي ةتح ي    يةقتح ت  تقللم يةستتتتتتتتتتتتتصح يلستتتتتتتتتتتتتوحت ف ةز نحعلا جحل لوحح ةلمنجصه يق      سس ي ةح يستتتتتتتتتتتتتمح 

يطى ةلمنجصه يةجمص س  لجا ي  حقت تتتتتتتتتصل ية  ةازة رستتتتتتتتتجفح ة ةز ستتتتتتتتتصء تق  أ يةقح   ية ي  كصن    

 ق     ةمح يستتتتتتتتتتتتهس ةلمجا ي يستتتتتتتتتتتتتوح يف يةف ا يةصتتتتتتتتتتتتتتلاا سييطحء يلنجصه ةكحنج  يلنحستتتتتتتتتتتتتبا في غائ يةا 

 يةسصح.

 اخطاء املنتوج: 4.1.4

ي يلص  ف  س ن  كصن يلنجصه يلقتت ا ةز  بتتس  تتح تت  يةستتتتتتتتتتتتتصح   نطصي ية  باض ر طتتحء يةجقنلتتا   ميز 

طحء  يسعتى ةص ةم تيز سنحب يةج تتتتتتتتتتملم  ةمح  تلح ةلمجا ي يةفأفتتتتتتتتتتا ةجفح ي ين  ية  صل  منجصج . 

قأفتتتتتتا يقت تتتتتتصل ية  ةازة ةز  ال    ضتتتتتتحتقنلا  حلنجصه يلق ا ةز  أف  ح   يةستتتتتتصح  قحلجا ي ة  

 تاسان يلنجصه  

 خطاء التسويقية:لا  3.1.4

 أتيب  يةقح   في يةامللا يةتستصيقلا ين  تق  م  ةنجصج  ةلستصح  ياطو قأفح ةل ي لان قلمح  أ ي  ط

 طتتحء يةقتتح تت   ةكتتحنتتا يلنجصه سيلنجصه  اتت  ليتتت    أي تتي ةجاتت ي يةستتتتتتتتتتتتتصح  أ طتت إ  باتت   قبتتحإل تتتتتتتتتتتتتتحقتتا 

ئسي  يةتةجق  م يلنجصه في يةستتتصح  يستتتجامحل سستتتح س  انئيفتتتأف ةبحةا لسل ة في  ( أ  يةتستتتصيقلا   

انحء تأ ب  ةه أ ر طحء تمين  ةز تفح يحح    قحلجا ي )غائ قاحةا إلظهح  ةنحقس يلنجصه ةلف ا يلستتتتوح قا

 ةمح  سهس ة  ةج ملم ةخط  جل  سةا م تمين  ةز يلنحقسا  يسح ةأيو ةس يةقح  .

 قلة املوارد: 2.1.4

عستتتتتتتتتي ةجطلبح  يةستتتتتتتتتصح  يستتتتتتتتتمح  جحهنئ ةا س  ا يلصي   يلحةلا ة    ح   يةستتتتتتتتتصح ةلقلحا بامللا  إن

يلجاتتت  تتتا يةتي تتتت  تتتس قلمتتتح باتتت   ماص ةجهص ي   تتتح تتت  يةستتتتتتتتتتتتتصح يز  أيق يةتئسي  يليثف  منشتتتتتتتتتتتتتت  ةل

 لنجصجحتحم.

 استراتيجية متحدو السوق في مرحلة النمو: 4.4

صح تلاي  س ي  بائي ةاستتتتتتتتئيتلجلا يةتي ياجم  يلقحح ةجا سي يةستتتتتتتصح  يلأعلا يةتي  جصيج  يلقحح يةستتتتتت إن

 يستتتتتتت  قإنيةنضتتتتتتتج  ساس ةأعلا تجطلي يستتتتتتتتئيتلجلا ةزح أة  ةه ي   س ستتتتتتتصيء ةس   ي ا يةستتتتتتتصح  ي يةنمص 

يةباث يز   ح ص ج   ة   س يستتئيتلجلا لجا س يةسصح في ةأعلا يةنمص سص   صل تقسلمح  ج   ة 

 ةلمنجصه.



 الفصل الثاني                          تحليل سوق المنافسة التامة                                         
 

81 

 

 عن تقسيمات جديدة:البحث  1.4.4

ةز  سي بح ةهم  ستتتتتتتتتتتتتهتتسيةباتتث يز تقستتتتتتتتتتتتتلمتتح جتت  تت ة ةز  بتتس يةتت ي لان يق تت   في  تت ي تتا يةستتتتتتتتتتتتتصح تكصن 

ي س أس    يحجم  س  تح   يةستتتتتتتتتتتتتصح في يلأيعس    ألنةهتحجمتا يةقستتتتتتتتتتتتتم يلستتتتتتتتتتتتتوحت ف ةز  تح ت  يةستتتتتتتتتتتتتصح عتحةلتح  

  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةاجمتت  ز ية     أ  تقستتتتتتتتتتتتتلمتتح   إ  يلستتتتتتتتتتتتتجاملان  ةمتتح ياكو قأفتتتتتتتتتتتتتا ةلتت ي لان باتت أ ةلتت  صل 

 س  ع يث  زائي  ية  يلنجصه. يتبحر س أ يلنه لا يستتتتتتمح لجا ي  ةنخفضتتتتتتا س نصي  تصليس ةخجلفا ةس 

 ن   بح  ح   ةلسصح  سلةد  مح سص ةبان في يةشكس: عتى يةجحبس با أ 

 سواقالتحدي من اجل لا : (2-3)الشكل رقم 

 
 .823يمأ   وتلمأ إ أيسلم  ةأجس سح ق  ن  ي س ةاا  ا  ييم ى   املصدر:

 

 :البحث عن خصائص جديدة 4.4.4

ز ةح تم تق  م  ة إ  يةباث يز   تتح ص ج   ة في يلنجصه تجمثس في ي تتحقا ةح  ةيز ةز يقخ تتح ص 

  بس  ح   يةسصح.

 استراتيجية متحدو السوق في مرحلة النضج: 3.4

 س  رستتتتتئيتلجلح  في ةأعلا يةنضتتتتج  كصن س قهح ج   لبح ز ةز يلنحقستتتتا  سبحةضتتتتب  ةز  ح   يةستتتتصح 

ةز  ال  س ن  قأ   ةمز ستتتتتبقصي يلجا ي ةلستتتتتصح  سةكو يستتتتتجطلس يلجا ي ج   لبح ز ةز ستتتتتبقصأ   جي 

 ةهحجما يلنحقسان ية زح ؟  س ؟   أيححجم ةجا ي   س يححجم؟ سس يححجم ع ا  ح   يةسصح 

 جص ف يلقحتتتتتح يةنجتتتتتحح   نتتتت سملتتتتتا  بائة ةيس قق  ةز نتتتتحعلتتتتتا   جلتتتتتح  يلنتتتتتحقس يةتتتت ي نجاتتتتت يأ ةتتتت  ن يإ

ن ي جلتتح  يلنتتحقس يةتت ي  ةز نتتحعلتتا يةجكتتحةلف سيقخطأ يةلتت ين  ميز تاملهمتتح.  متتح    ضتتتتتتتتتتتتتحيلاجمتتس   تتس 

ح  لةز رستتتتتتتئيتلج   ضتتتتتتحستتتتتتصف يححجم  يلجا ي تجص ف يلل  نصر رستتتتتتتئيتلجلا يةه صةلا سيلستتتتتتجم ة 

 يقتأبلا  سفي س ي يلجحل  قتئح اس ةز اصتأ سسينا  مسا يستئيتلجلح    مح سص ةبان في يةشكس يةجح ي:
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 لاستراتيجيات الهجومية :(2-4)الشكل رقم 

 
 .822ةأجس سح ق  ن  املصدر:

 استراتيجية مهاجمة الجبهات لامامية: 1.3.4

  سية    ضيستتتتتتجزال احةس يةستتتتتتصح  سيصج  با ين ةح  كصن يةستتتتتتصح ةججح ستتتتتتح  ستتتتتت لح لنجصه ةح ي ا

ةنحقستتتح ةنتشتتتتأي   تتتتفا جل ة  س ي  جاس يلجا ي يةأيغي في يقت تتتصل ية  ع تتتتا ةز س ي يةستتتتصح في 

ن تجصقأ ة  شتتتتتتتأسط  نجحح ةثس س ي يةه صا  جي  إنس تتتتتتالا غائ ةأياا  س ستتتتتتتبا يةنجحح ققحح  تتتتتتت للا. 

ح في اصن ية بح ز يقتحةلان في يةسصح ةيس ةهم تفضلس  صي ةااةا ةز يةااةح   سال  صج   سحستجمثس 

ن تكصن ة    ةصي   س فحءي   حفا ةز نحعلا  يلهحجم  جي    أ  سالء ألي ياةا ةز جها  سةز جها 

 يلنحقسان يلجصيج  ز في نفس يةسصح.  س ةز يلنحقس   عسز أيقا  أح يلنججح  

 جنحة:يجية مهاجمة لا استرات 4.3.4

 ةيسس هي  ب  س  الث  اجم  ية  يةه صا في نقحط  تتتتتتتتاف يلنحقس   حألجناايستتتتتتتتتئيتلجلا يةه صا  إن

في نقحط  صت   سبحةجح ي تجني رعجكحب يلبحشتتتتتتتتأ. ت تتتتتتتتوح س أ رستتتتتتتتتئيتلجلا  ثائي ين ةح  ميز تقستتتتتتتتلم 

يلجصيج ة ةا  ةهم س الا  سيلنحقسا  علث ي ز  كصن  ح   يةسصح   ثئ  س ستمان سيساان  إ  يةستصح 

 عتتت  ياةتتتا تقصا  جلبلتتتا اتتس عتتحجلتتتح  ية بتتتح ز  ية  ر تتتس في   ال تصجتتتةلتتتا  س س  صيتتا في يةجقستتتتتتتتتتتتتلمتتتح    

 يةجقسلمح .

يستتتتتتتتتتتتجطلس يقت تتتتتتتتتتتتصل ية  ع تتتتتتتتتتتتا ةاجبئة ةز يةستتتتتتتتتتتتصح   حألجناايلجا ي  حتبحي  الستتتتتتتتتتتتتئيتلجلا يةه صا 

 خ ةج  الع  يةجقستتتتتتتتتتتتلمح  غائ يللبحة عحجلوحح ةز  أف يلنحقستتتتتتتتتتتتا يلجصيج ة عحةلح  حةستتتتتتتتتتتتصح  سس ي ةح 

 تت ةتتح  ةف تتتتتتتتتتتتتلتتا ية  ةقتتحو عتتحجلتتح  ستفضتتتتتتتتتتتتتلا  يةف تتا يلستتتتتتتتتتتتتوحتت قتتا ةز   س  جطلتتي تطصيأ ةنججتتح  

جا ي  جم  حستتتتتتتتتجامحل ستتتتتتتتلحستتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتاائ ةا ما ن  نحء يةطلي في يةستتتتتتتتتصح ةز  بس يل يلستتتتتتتتوحليان   مح 

 ستأسي  ةيجف.
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 الهجوم املطوق: 3.3.4

يةفيأة يةأ يستتتتتتتتتتتتتلتتا ةهتت أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتا تتت س  عصل تطصيق يأل  تتح تت  يةستتتتتتتتتتتتتصح باتت ة يأسل ةخجلفتتا 

سةجنصيا ةصجها ةلجقستتلمح  يةهحةشتتلا  علث تقصا  ج   ية بح ز ةز يةجقستتلم يةأ يمتت ي ةقح   يةستتصح 

 سيلنحقستتتتتتتتتتتتتا يلجصيج ة ةا . سةه أ رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلا قاحةلا  بائة ين ةح  كصن يةستتتتتتتتتتتتتصح  ح س ةلجقستتتتتتتتتتتتتلمح 

 ةنح ق جزأيقلا  نفس يقتحجا تقأيبح.   س ةخجلفا 

 استراتيجية هجوم العصابات: 2.3.4

 كصن يلنتتتتحقس    ز يستتتتتتتتتتتتتجختتتت ا يلجاتتتت ي ستتتت ي يةنصر ةز رستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتتتا في ةنتتتتح ق جزأيقلتتتتا ةاتتتت س ة 

ةز تخفلض  ي جتتت يءيلستتتتتتتتتتتتتوحتتت ف غائ ةا ل جلتتت ي  ةلمجاتتت ي يتتت ة  لتتتح ي  ةجطبلق ه صا يةا تتتتتتتتتتتتتتح تتتح  

يلاةي  ي يلنطقا يق زأيقلا يةتي  جم ةهحجموحح  س  ةد  انئيية  تنشتتتتتل  يلبلاح   يةستتتتتاأ  يةتئ از 

 تخفلض يةساأ يز  أيق عما  تنشل  يلبلاح .

نجتت  يستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتتا ه صا يةا تتتتتتتتتتتتتح تتح  ت تتتتتتتتتتتتتوح  ثائي في تجتتح ة يةجج  تتا ةز نصر يلستتتتتتتتتتتتتحعتتح  يةيبئ  يةتي 

  ستت أ يةه متتح  يقختتح فتتا يةتي  قصا بحتتح  ستتتتتتتتتتتتتجطلس يستتتتتتتتتتتتتوحتت يف ق تتح  ةالنتتا في ةنتتح ق جزأيقلتتا ةاتت  ة

ةز   ثئ  ة  ع تتتا  بائة في يةستتتتصح  سيجصيج  في  ألن يلجا ي ال  ميز ةلمنحقس رستتتججح ا ةهح بستتتأيا  

ن  مس جملس يلنتتتح ق  سستتت ي ةتتتح  كلفتتت  يةيثائ ةقتتتح نتتتا  تتتحلجاتتت ي يةتتت ي  ةنطقتتتا  قتتتأي تخفلض  جتتتي 

  جصيج  في ةنطقا ةا  ة.

 وم الجانبي:استراتيجية الهج 6.3.4

نلا ح تججني  ي عأ ا ي سي نح اجبئ يستتتتتتئيتلجلا يةه صا يق حنعي يستتتتتتئيتلجلا ييج يء غائ ةبحشتتتتتأ  علث 

ة  ي  ةتتح    تتحةتئ ازةنشتتتتتتتتتتتتت تتتةنججتتحتتت  يقتتتحةلتتا  قتتحلجاتت ي  أ   ية  تطصيأ   س    ستتتتتتتتتتتتتصي تت تتتتتتتتتتتتت  يلتت يقس يز 

ةنتتتتح ق جزأيقلتتتتا جتتتت  تتتت ة ةلمنججتتتتح    ستتتتتتتتتتتتتصيح  صل   س ةنججتتتتح  جتتتت  تتتت ة ال تأتب   تتتتحلنجصه رفتتتتتتتتتتتتتةي  

  قف ة تينصةصجلا ةز  ال تطصيأ ةنجصجح   اجم  ية  تينصةصجلا ةجطص ة.  س يقتحةلا  

 

 نظريات والنماذج املفسرة للمنافسةاملبحث الثاني: 

 ل: عملية املنافسةو املطلب لا 

يةثحةز يشتتتتأ  علث ييجبئ يمحل ي ا ستتتملث سلةد في ةنج تتتتف يةقأن   إ   أجس ةفهصا يلنحقستتتا    مح 

هي يةيفللتتا  جاقلق يةجصيلن  ي تتس يةستتتتتتتتتتتتتصح   بقى  س  يةتت سل  طأف  ستتتتتتتتتتتتتصيحن يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا  ي تتس   أ تت

 يةتي ستتتتتصيحةأي ي قق   سةه ي قق     ه ستتتتتملث ة تتتتتطوح يلنحقستتتتتا يقتأة  س  تتتتت  ةز  اةهح تلد   

  إ  يلنشتت   تتمحن   صل تلد ية  صل يةقحح  اأيا   سن  ي  لص  سييمز  س  ية سةا  ةنشتتأة إةكحن  ي 

 يةسصح.
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يةا    ةز ر ج تتتتح  ز يةامس ية  تا     حنصن ةلمنحقستتتتا  س حفتتتتا  ال يةقأن  ل حس عسبا  ستتتتملث 

يةجحستتتتس يشتتتتأ  ةز  ال تا    يةظأسف سيةقصينان يةتي  ستتتتمح  استتتتز  شتتتتحط يةستتتتصح  ييجم  يةا    

ةفهصا  إ    علث ي تتتتتتتتتحقصي ستتتتتتتتصيحةجنظلم    أستتتتتتتتتحو  سسص يلنحقستتتتتتتتا يةجحةا    ةنحم ية  ة تتتتتتتتطوح ج 

جحني يةجصقأ يةكحةس  إ  يلنحقستتتتتتتتتتتا يقتأة ةستتتتتتتتتتتملث   تتتتتتتتتتتأس ة تجح س يلنججح  يلاأس تتتتتتتتتتتا في يةستتتتتتتتتتتصح  

 .101ةلمالصةح   حةنسبا ةكس يلنججان سيلسوحليان

ةاعظا ر ج تتح  ان آن يب  إ      يأق  يةجطص  ةلجاللس ر ج تتح ي  ال يةقأن يةاشتتأسن   ةح      

 ل يةصي س  ةم تجصقأ ية  شتتتتتتتتتتتتتأسط  ية   ستتتتتتتتتتتتتصيحيت ا سي التا يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتحةا  ي يةا   يةيثائ ةز   

 يةجاقق ية  حنتت  تتإةكتيلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتتحةتتا  ألةأ يةتت ي جاتتس ةز سلكتتس يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتتحةتا سلكتس نظأي ةيس 

 ل يةصي س  تصيقق ةس    ثئ حقستتتتتتتتتتتتتا يةجتحةا تكصن غائ يلنت   أ  يةتي  لتي يةجفيائ في سلتحاتس   ةأ يللت ين  

 نقص  ع  شأسط يلنحقسا يةجحةا.  س سيةتي يأقي  حلنحقسا يةزائ يةجحةا سيةتي تجماز  ضاف 

يطي ةفهصا ج    ةلمنحقستتتتتتتا   ال ةنج تتتتتتف يةقأن يةاشتتتتتتتأيز  J.M.Clarckيمحل يةتي  حا بحح         

 جلتد يلصيجهتا يةقتح ما  ان يةاح  تتتتتتتتتتتتتان يةستتتتتتتتتتتتتلس  يةجتحةتا يل يأل ة تتتتتتتتتتتتتطوح جت  ت  ةلمنتحقستتتتتتتتتتتتتا  سيأقهتح 

يةستتتتتتاأ يةتي  ضتتتتتتتاهح يةاح ل ية  ةنججحتحح   س  ستتتتتتتاح ن    اس يح ل ال   ستتتتتتحوس اظلم يةاح   ية تتتتتتحفي 

  سيلنججتتتتح  تكصن شتتتتتتتتتتتتت لتتتت    أي جنتتتتحء ةنججتتتح  يتتتتح ل  إ  تكصن ةقلتتت ة  قتتتت  ة يلشتتتتتتتتتتتتتتئ ز ية  يةجاصل 

ججحت  لن ج ي ان ياطو لنججحت  ةازة  ةباضتتتتهح يةباض ةز جها ت تتتتص  يلشتتتتتتئي  ة   اس يح ل  أي  

 .يسجقطي بحح   بئ ي   ةز يلسوحليان

 يةاح  تتتتتتان ةلستتتتتتلس   س  جا   ي   يلنججان   نةز  ال  اأيف  ةلمنحقستتتتتتا  نب ي  Clarckسةح     يلل   

تجقتح   نصيلتتا يلنججتح  في نظأ   ن   متح  نب ي  ت ةتد   أ إ  حليان ةز يتتح ل ةس عأ لتا تنقتتس يلستتتتتتتتتتتتتو

 يلسوحلد سال يشتئط تجح س تلد يلنججح .

Markham  ةلمنتتتحقستتتتتتتتتتتتتتا يةقتتح لتتتا ةلجطبلق س يةتي  تت ةهتتتح     أ  تت ا  اأيفتتحClarck ال ز ليتتح ة ية  لةتتتد  

ن يلنحقستتتتا أ  س ي تئح  Clarckحني يةشتتتتأسط يةهلكللا يةتي   ةهح ج إ     أ  شتتتتأسط  Markhamي تتتتحف 

يةقتتتح لتتتا ةلجطبلق تجاقق ينتتت  جملس يةشتتتتتتتتتتتتتأسط يةهلكللتتتا يةستتتتتتتتتتتتتتح قتتتا  ةثتتتس  اتتت   يلنججان س عأيتتتا تاصل 

ن يةستتتتتتتتتصح  ي تتتتتتتتتحقا شتتتتتتتتتأط  Markham قإنيلستتتتتتتتتوحليان  ان يلنججان سةلمنججح  تقح    ليح ة ية  س ي 

 نفاا ةلمججمس   سن يقتحجا ة يم يجأيءي  س  صينان يةسلحسا يةاحةا. ص ى ة يسجطلس سع أ تاقلق 

 املطلب الثاني: النماذج النظرية املفسرة للمنافسة

يةاتت  تت ة يةتي  تتحةتتي بحتتح يلتت يستتي ر ج تتتتتتتتتتتتتح  تتا في تاتت  تت  يةاصيةتتس يةتي تجايم في يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا  ال حس يلاتت

نمحله  ستتمان: نمحله سلكللا س  إ    علث تم تقستتلم يةنمحله يلنشتت  سيةستتلصب يةجنحقمتت ي يةتي تمجحل    

 غائ سلكللا.

                                                           
ةجلا يةباصث ر ج ح  ا  ةقحل  Panzar & Rosseةام    ح   صسنا  تقللم يلنحقسا في ية نحيا يل أقلا في يق  ي أ  حاليجمح  ية  نمصله 101

 .14  ن803ل  س سيلحةلا  يلجل  يةأيبس  يةا     
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 :النماذج الهيكلية.1

ةنمحله ي س شتتتتتتتتتتهأ   ستتتتتتتتتصيحتفستتتتتتتتتائ يلنحقستتتتتتتتتتا في    يف ستتتتتتتتتحونج  في س ي يةنمحله يلجزائي  يةهلكللا هي   

ر ج تتتتتتتح  ية تتتتتتتنح ي يةجقلل ي  علث يشتتتتتتتجمس س ي يل سي ية   لهيلستتتتتتتجخ ةا في س ي يلجحل  نج  نمح

يةنمصله يةثح و قهص نمصله   ةح SCP تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  سية ي ياأفي يء -ستتتتتتتلصب–نصيان ةز يةنمحله  نمصله يةهلكس 

 .RMPيةقصة يةسص لا يةنس لا سية ي ياأف  ت 

 :) SCP (اداء-سلوك–نموذج الهيكل  1.1

تاللس  إ    س لحة  س ي احن يةجصفتتتتتتتس 0212ستتتتتتتنا  E. Masonل ةأة ةز  أف س شتتتتتتتكلي أل  SCPين ر ية 

  ل ةز ريجمح  ية  يةنمحله يةنظأيا يلستتتتتتتتتجخ ةا في تلد يةفتئة  سيةتي احني   ستتتتتتتتتصيحأل يء قاةي ةا ة 

 ية  نمصله يلنحقسا يةجحةا. سحوتأ   ية   حأل 

   تتإ  تتحل SCPية  تطصيأ نمصله  Bainسةتي اتتحنتتي ةز  بتتس تلملتت أ   Masonباتت     أ   ةتتاحس ةاتتجتتحء  

ن  ةفهصا يصي ق يةت  صل في تاللتس يةاا تا  ان ينحفتتتتتتتتتتتتتأ يةنمصله س تا    يةاا ا يقخطلا يةتي  ميز 

با أ  جق  م يةشتتتتتتكس يق      ةلنمصله  س ةز جاس ةكصنح   Scherer ان ينحفتتتتتتأ يةنمصله  س حا  أتنشتتتتتت

 .102  أيةنمصله ةأتبطا باا ح  ةجبح ةا  ان اس ين أ س 

 يلنشتتتتتت  ن يةتئ از يلأتفس ية  ةستتتتتجص  ية تتتتتنحيا   اف     ية  SCPلا ةنمصله ستتتتتحستتتتتس اجم  يةفيأة   

حقستتتتتا يلن  ستتتتتاح  ية  ةز    ستتتتتاح ةز قأل  يلنشتتتتت  يةاحةلا بحح ية  يةجصي ؤ قلمح  لنحح  ةمح  ميز تلد 

 يلنحقسا يةجحةا.   بححةز    ثئ    بححيةجحةا  سبحةجح ي تاقلق 

 : RMPنموذج القوة السوقية النسبية 4.1

 صة  ي س يةستتصح   منشتتأةن يقت تتا يةستتص لا هي يةيفللا يةتي  اطو ةلأاتتتح  س ي يةنمصله   ةح  أيأ 

ائ غ   بححيلنحقستتتتا يةجحةا  س ةز تم تا تتتتلح  ستتتتاح   ي س يةستتتتصح ةخحةفا أل   ستتتتاح  ةمح  مينحح ية  قأل 

  ن اتتتتتتتتتتتتتتح    ن س ي يةنمصله ر ائ    أ     ةز علث SCPيتح  ا  س  خجلف س ي يةنمصله ية  نمصله 

ب غائ ةجبحر ستتتتتتتتلص  ححنح إةكيةاحةلا في تلد ية تتتتتتتتنحيا   يلنشتتتتتتتت  اس  قإنفي ظس ي تفحر تأ از فتتتتتتتتنحيا ةح  

اتتتح   ةأتفاا  س  أ     بححية ي  جالهم  جا تتلصن ية    ةأ تنحقمتت ي  سةز  ال يةجصي ؤ قلمح  لنحح 

هح يز  زلائ ستتتتتتلص  ححنح إةكةتي تمجلد ع تتتتتتص ستتتتتتص لا ةاجبئة هي قق  يةتي ي يلنشتتتتتت  ن  س ي يةنمصله 

 يةسلصب يةجنحقم ي.

 

                                                           
  ةام    ح   صسنا  ةأجس سح ق  ن102.13 
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 النماذج غير الهيكلية:.4

جس تقللم   جا يلنحقستتتتتتا  ي س  سص ةح ياجم  يلل  س ي يةنصر ةز يةنمصله سلةد ةز  يلنشتتتتتت  ستتتتتتلصب 

  ةي:سم يةنمحله سيةنظأيح  في س ي يلجحل نج  ةح  ية نحيا سةز  ان 

 الهيكل: –نموذج الكفاءة  1.4

 التتتتث     ستتتت ي يلنهج ية  يتتتت ا سجص  يا تتتتا  0231في ستتتتتتتتتتتتتنتتتتا  Demestzيةفيأة تم  أعهتتتتح ةز  أف 

هي يلجايم في اس ةز  منش  ةلن يةيفحءة أ  سييجبئ س ي يةنمصله  103 يئحح ةبحشتأة  ان سلكس ية نحيا س 

 أستتتتتتتتتتتتتاتتتح  تجالهتتتح  تتتح  ة ية  يأل ةنججتتتحتحتتتح  تتت يلنشتتتتتتتتتتتتتتت    س اتتت  يةيفتتتحءة يق لتتت ة العتتت    يءس  يةهلكتتتس 

ليح ة يةتئ از  ي س تلد    أ  ها جستكتحةلف تنتحقستتتتتتتتتتتتتلتا ةمتح  ستتتتتتتتتتتتتحيت ستح ية   اظلم  باهح ةز جها سةز 

 ية نحيا.

  سستتتت ين يةنصيتتتتحن ةز يةيفتتتتحءة xسنجتتتت  في ستتتت ي يةنمصله نصيان ةز يةيفتتتتحءة   فتتتتحءة يقح م سيةيفتتتتحءة 

  عصل يةتتتت س  يةتي تلابتتتت   ثئ يةهلكتتتتس س  يء في نفس يةص تتتتي. سةجص تتتتتتتتتتتتتلح  يةجتتتتأاائ ية  متتتتححنح تتتتإةكتتتت اسمتتتتح 

ا لنهج لستتتحستتتتيةيفحءة في تا    اس ةز يةأبالا ية تتتنحيا سسلكلهح  نج  يةشتتتكس يةجح ي  صضتتتتح يةفيأة   

 :سلكس–يةيفحءة 

 هيكل-مخطط يوضح نموذج الكفاءة  :(2-5)الشكل رقم 

 

 .12ةام    ح   صسنا  ةأجس سح ق  ن املصدر:

 نظرية لاسواق التنازعية: 4.4

 يمز  س  س أ يةنظأيا في تا     بلاا يلنحقستتتتتتتتتتتا  ي س  ي ستتتتتتتتتتتصح  س س ي ةز  ال يةجتبس س يلاعظ 

 J.Baumol, J.C Panzar & R.Dيةاحةلا بحح  س يةجطصيأ ةه أ يةنظأيا جحء ةز  بس  يلنشتتتت  ية  ستتتتلصب 

                                                           
  ةام    ح  ةأجس سح ق  ن103.12  
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Willig،   في  تتت ي تتتا يةثمتتتحنينتتتح  ةز يةقأن يةاشتتتتتتتتتتتتتأسن  سستتت ي ةز  ال ةجتتتحباتتتا يةستتتتتتتتتتتتتلصب يةتي تقصا ستتتح

بزلا تا    شتتت ة يلنحقستتتا  س عستتتي ةح جحءسي    في يةتئ از في ية تتتنحيا ةيس  حةضتتتأس ة سجص   يلنشتتت  

ا لن  كصن س ي يةتئ از  في ية تتنحيا ستتلصب تنحقمتت ي ةز علث يةيم يعجكح   ي س ية تنحيا  علث  ميز 

ب يةسلص   سحويةسصح احن  إ  يلاأس ا س يةساأ يلفأسل في يةسصح  س يعجمحل   صل ةنحقسان ج   

 يح  ا.   بححةز  نشأةةح ي تس ج  يل إ  يةجنحقم ي س ي س يةأيجس 

 ةيحس ع  سيةتي AT&Tييلا  ةأ يةتي تبني سحت  يةنظأيا  نج  ةؤستتتتتتتتستتتتتتتتا رت تتتتتتتتحال   يلنشتتتتتتت  سةز  ان 

جس ةمح ستتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتلصب يعجكح ي  يعجكح   بلعي سهي ةم  ستتتتتتتتتتتتجزس تلد يةص تتتتتتتتتتتتالا ةز  أن تبئ أ يعجكح سح  

  ي س فنحيوحح 

لفهصا يلنحقستتتتتتتتتتتتتا  حلاجملا   ال ةز يلنحقستتتتتتتتتتتتتا يةجحةا  سس ي    أ  يةنظأيتا  يطتي سجها  قتإنسةز ست ي 

 104: نحءي ية  جملا ةز يةفأ لح  يةجحةلا

 ;لايةجاب نفس يةجينصةصج ححنح إةكيق    ة س  ةد  يلنش  يةقح ما س  يلنش  ي تكحةلف س ح س -

 ;يةنحشطا في ية نحيا هي ةجا  ة يلنججح  يلنش   -

 ;يق    ة تكصن ةجتباا  ةح   يةقح ما تبقى ية  نفس سلص هحيلنش  ي جاف في سلص لح   -

 ;يةسصح  إ  عأيا ية  صل  -

 ;يةسصح  إ  ةنحقسان ج   ية ي يسهس   صل   ةأ  ا يا يةجكحةلف ين  يقخأسه ةز يةسصح  إ -

 ستئجحر.غلح  يةجكحةلف يةثح جا سغائ يةقح لا ةإل  -

ةأ يةصي س  جطلتتتتي ريجمتتتتح  ية  نمصله  ن يمللتتتتا  لتتتتحو تلتتتتد يةجنتتتتحليلتتتتا سيةتي تمجتتتتحل  تتتتحةص تتتتتتتتتتتتتصح ية  إ

 ان يةنمحله ئع تتتتتتتتتتتح لا يلستتتتتتتتتتتجخ ةا في س ي  سنج  ةزيةيستتتتتتتتتتتائ   حألةأ   سس ي ةيسيع تتتتتتتتتتتحئو ةنحستتتتتتتتتتتي  

  علتتث  قصا  قلتتحو يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا  ي تتس 0223سيةتت ي تم تطصيأأ ستتتتتتتتتتتتتنتتا  Panzar &Rosseيلجتتحل  نمصله 

 .H (H-statistic)ية نحيا  حاليجمح  ية  ةؤشأ ياأف  إع ح لا 

 :Panzar & Rosseنموذج  1.4.4

  سيح ف تق  أ H  قصا س ي يةنمصله  حةجابائ ية  شت ة يلنحقسا  ي س ية نحيا سلةد  جق  أ إع ح لا

ي يل  سسا  نتلجا يةجزائ ف جحجلانئ ةلصع ي   ساح  رع تح لا   يسا  لفلا تطص  يةاصي   س  ةز س أ 

جا نتل  ساح  سيع ة يةق  ة ية   زلائ  ةنشأة  س يلنش  ة  اتحح  سالمح احني ة   ةجمصيا ةز   ساح  

ية  يةستتتتتتتلطأة يةستتتتتتتص لا  ةمح   ل ية   نشتتتتتتتأةة  اتحح  المح  ل لةد ية  تصقأ تلد يل  ستتتتتتتاح  يةجزائ في 

  س ةلمنحقسا. ةسجص  
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  ةجاقلق  Hجس في يةسصح عتى  تسنى ةجق  أ  لما رع ح لاالا يةجصيلن  صيس ر يشتئط يةنمصله س 

يةجكلفا يقت  ا س ر أي  يقت ي ةجلد  ي حس  ستتتتتتتس ي  جطلي  قإن جحجلانئ  يلنشتتتتتت  يةجصيلن يس ةستتتتتتجص  

 :105ةد  مح  ةيس ل جحجلانئ  يلنش  

(1)...........................( , , ) ( , , ) 0` `i i i i iR Y n Z C Y W T  

 علث  ابئ تلد يلجزائي  ية  ةح  ةي:

IY :نشأةةخأجح  يلi ,n   في ية نحيا, جحجلانئ  يلنش  : سص ي 

iW :  منشأةيل  ا  ةل   ساح i. 

i Z س iT  : تؤاأ ية  يةجصي ي في ئ أي ي  س يةجكحةلف يقخحفا  حةصع ة    أ  ةاحةا  لجزائي   ح جلاi. 

 جحجلانئ  يلنش     جاقق يةجصيلن ية  ةستجص  ية تنحيا  ين  ةستجص  ةاان ةز ي     أ  سةز جها 

 يقخحن  كس سع ة ةنحح  سلةد سقق يةاا ا يةجحةلا: جحهنئ يةتي تنش   ي س ية نحيا س  ةد   م 

(2)...............................* * **( , , ) ( , , ) 0i i i i iR Y n Z C Y W T  

ةنحح ين   ةنشتتتأةيقخحن  كس  جحهنئ س   م  جحجلانئ  يلنشتتت  ي    إ    (*Yi)س (*n)علث تأة  اس ةز 

 يةجصيلن ية  يةجصي ي.

   قيس تنتتحليلتتا تلتتد ية تتتتتتتتتتتتتنتتحيتتا  ةز  ال  لتتحو يتتحةقتتا يصي تت  Panzar & Rosseنمصله  قتتإنسيللتت  

 نتلجا يةجزائ في تكحةلف ة  اتحح  سلةد  مح  ةي: جحجلانئ  يلنش  

(3)...................................................,

*

,

k ii

k i i

WR
H

W R




  

 علث  ابئ تلد يلجزائي  ية  ةح  ةي:

H:  تمثس إع ح لاH يةتي تقيس تنحليلا ية نحيا. 

Ri* نشأة: تمثس يح   يل i  ين  يةجصيلن. 

Wk,i  تمثس ساأ يل  لا :k منشأةةل i. 
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 نشتتتتتتتتتتتتتأة   ابئ يز شتتتتتتتتتتتتت ة يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا  ةز  ال يةتئ از ية  ةتت   تتتأاائ يصي تت  يلHإع تتتتتتتتتتتتتح لتتا  قتتإنسيللتت  

 ة  اتحح.  ساح   ي س ية نحيا  نتلجا يةجزلائ في  جحجلانئ 

 املفسرة للمنافسةمقا س التركيز : لثاملطلب الثا

 ان سحسيةتئ از نصيان  سلقح ي: .مقا س التركيز1

عصل  نشتتت  يل اجم  س أ ةنصر ةز يلقح يس في يظهح  يةجبح ز يقتحفتتتس  ان  مقا س التركيز املطلقة: 1.1

 :106يقت ص يةسص لا سيةجصيقق قلمس  لنحح  سنج  ةز  مز س أ يلقح يس

1: سيميننتتح يةجابائ ينحتتح سقق يةاا تتا يةجتتحةلتتا: املنشــــــــــــــآتمعكوس عــدد  1.1.1
R

n
يتت   : تمثتتسnعلتتث   

يةصيع  إ  يةنحشتتتتتتتتتطا في يةستتتتتتتتتصح. علث  لما س ي يلقلحو المح ي تئ ي  يلنشتتتتتتتتت   1  المح  ةي ية   لا

ية فأ إ    جا يلنحقسا سالمح ي تئ ي  0   ليح ة   جا يلنحقسا.المح  ةي ية 

 نسبة التركيز: 4.1.1

  ميننح يةجابائ يز ةؤشأ  سبا يةتئ از سقق يةاا ا يةجحةلا:

1 1

r ri
r ii i

x
C S

X 
   

 حيث:

rC :.تمثس  سبا يةتئ از 

ix :منشأةيقت ا يةسص لا ةل. 

X : في يةسصح. منش  جحه يةيةي ةلن  م ئ 

iS :يةصعل ة ةز يةسصح. نشأةن يي يل 

يةنحشتتطا في يةستتصح يلاان نفس يةصلن  سةن   اجحه  منشتت  ياأف س ي يلؤشتأ  حة ستتح ا علث ياطو ةل

ال  أ   يةجصليس   ن قق   ي س يةستتتتصح. سةز  ان يلص  س ي يلؤشتتتتأ  ةنشتتتتأة  بئ  rةلبلحنح  يلجالقا  تتتتتتتتتتتتتتتت 

 نشتت  م تتبا ية تتنحيح  يلقحستتا باان ريجبح  ليح ة ي ا   س في يقتستتبحن ةوح م يةيةي ةلألنيةنستتعي ة

  أ  سح  طأيقا يفصيا. rفزائي. س لما   س في يةسصح سصيء احن  بائي 

                                                           
جص يأ ةق ةا ةنلس شهح ة      أسعاسح و نصيل   س  تاللس يةهلكس يةجنحقم ي ةل نحيا في تا    يةسلصب رستئيتل ي ةلمؤسسح  في ية نحيا   106

 .10يق  ي أ  ن-  جحةاا ةام   لضأ بسيأة8002-8002يلصا في يةالصا ر ج ح  ا  
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 :م شر هير فندال هير شمان 3.1.1

تنشتت   ي س يةستتصح تصيقق  لنحح سبان ع تتوحح يةستتص لا   ةنشتتأةأ  سملا  ستت لا في إيطحء اس ةه ي يلؤشتت

 سجحء س ي يلؤشأ ةجاصيض نقح ص يلؤشأ يةسح ق  سيميننح يةجابائ ية  س ي يلؤشأ سقق يةاا ا يةجحةلا:

 
2

2

1 1

N Ni
ii i

x
HH S

X 

 
  

 
  

 يةسصح  مح  ةي:س سجطلس ةز  ال نجح   س ي يلؤشأ تا   نصيلا يةهلكس 

لح  كصن  - 1H  :.سلكس يةسصح في يلنحقسا يةجحةا 

لح  كصن  - 0H  :سلكس يةسصح في رعجكح  يةجحا. 

لح  كصن  - 0 1H  :.سلكس يةسصح  كصن  مز يلنحقسا رعجكح يا 

 مقاييس التركيز النسبية: 4.1

ي نفس يةنحشتتطا ف يلنشتت  شتتوحأ  س أ يلؤشتتأي  في  لحو يةفجصة يلستتحقا في يقت تتص يةستتص لا  ان إ

 :107يةسصح  سن تا    ي  سح. س شجق س ي يةنصر ةز يلقح يس ةز ةنانى ةص ن  سن  أ ةنحح

ستتتتتتتتتتتتتجختتت يا ستتت ي يلنانى في يةجابائ يز يةفأح في   م يقت تتتتتتتتتتتتتص يةستتتتتتتتتتتتتص لتتتتا إ جم منحنى لورنز:  1.4.1

يةنحشطا في نفس يةسصح. س  ظهأ س ي يةفأح في اس نقطا ةز نقح   ية  شكس ةجمصر تأي مي  منش  ةل

 ي س يةسصح  الث: ةنشأةي بئ  n ةوت ص يةسص لا يةنس لا ةت 1 n N  . 

يلاص   ةح  لح ةأتبا تأتيبح تنحلة يلنشتتتتت   مثس يلاص  رققو لنانى ةص ن  يةنستتتتتبا يل صيا يةتئي ملا ةا   

سح قا. س ةز س ي قلمح  ةنشأة nتتتتتت يةامص ي قلمثس يةنسبا يل صيا يةتئي ملا ةوت ص يةسص لا يلقح لا ةتتتتتت

 ةنانى ةص ن  ةه ي يةستتتصح  قإنيةنحشتتتطا في نفس يةستتتصح  منشتتت  ي في يقت تتتص يةستتتص لا ةلحس  كصن  ستتت

n ةنستتتتتتتتتتتتتبال ةز يلالم يلأستتتتتتتتتتتتتصا  ت ي لت   س ست ي نتلجا يس  جمثتس في ةاص  يةأبس   

N
يا ةلمجمصر حس ةستتتتتتتتتتتتت 

ل س   س المح يناأف ةنانى ةص ن  ةسصح ةح يز ةاص    ةنشأة nيةتئي مي ةوت ص يةسص لا يةنس لا ةتتتتتتتتتتت 

 يةنحشطا في س ي يةسصح. منش  س ي   ل ية  سجص  قأح في يقت ص يةسص لا ةل قإن
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 منحنى لورنز :(2-6)الشكل رقم 

 

 .11ةأجس سح ق  ن املصدر:

 معامل جيني:  4.4.1

يشجق ةاحةس جلني G :ةز ةنا  ةص ن    فا ةبحشأة سيا ج   ميننح يةجابائ ينحح  حةطأيقا يةجحةلا 

𝐺 =
ةسحعا يق  ء يلضلس ةز ةامى ةص ن 

𝑂𝑇𝑆 ةسحعا يلثلث
 

لح G سيع ة هي يةتي  ستتتتتتتتتلطأ ية  ج ء  بائ ةز يةستتتتتتتتتصح س ةنشتتتتتتتتأة كصن يةستتتتتتتتتصح ةز  0ي يةقلما حس يستتتتتتتت 

1N   احن يةستتتتتتتتتصح  تشتتتتتتتتتكس ةز  ةح إلي لي  ع تتتتتتتتتص ستتتتتتتتتص لا تكح  تكصن ةا سةا  يلنشتتتتتتتتت  ةز N  ةز

 لما قإنيا ةز علث يقت ص يةسص لا حس تجماز  أ  حا ةتس يلنش   G ي ية فأ.حس  س 

 معامل لاختالف:  3.4.1

يات  ةاتحةتس ر جاف  ت ةتد ةز  ان يلؤشتتتتتتتتتتتتتأي  يلهمتا في تات  ت  يةتئ از يةجنحقمتتتتتتتتتتتتت ي سيجم عستتتتتتتتتتتتتح   سقق 

 يةاا ا يةجحةلا:

2

1

1 1N

i

i

C X
N NX





 
   

 
 

  ي تتساأيف يلالتتح ي أل  تتحا يلؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتح  نيةنستتتتتتتتتتتتتبتتا  ان ر   نتت ةاتتحةتتس ر جاف  ميننتتح  اأيفتت  ية  

 ية نحيا ةقحسا  ل م ع  هح يةسص لا  سيلجصس  يقتسحبو ةوت ص يةسص لا  ي س ية نحيا.
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 لسوق املنافسة التامة لاقتصادي الجزئياملبحث الثالث: التحليل 

 ل: الربح والكفاءة في سوق املنافسة التامة.و املطلب لا 

ت  ي    بححن    يقخستتح ة  قنج    سيةأبح  ةح ياجم  يلل  يلنججان  مؤشتتأ سص: الربح وســوق املنافســة.1

  ةأ  ي نجحجهح. سسإاحني سنحب  غبا  بائة ة   يلستتتتتوحليان  حقت تتتتتتصل ية  يةستتتتتتلاا ةقح نا  جكحةلف  إلي

   بحح ن تاقلق  إ  تلد يةستتتتلاا ةمح   ي  ةز يأ تتتتهح ي تتتتحقا  هنجحةإل  اف  يلنججان الستتتتجخ يا يلصي   

.  بححسح ستنخفض    ستتتتتتتتتتتتاح  نخفح تتتتتتتتتتتتح ةز إيةستتتتتتتتتتتتصح ةمح  صة   إ  ج     صل ةنججان  إ  ةأتفاا  ؤ ي 

 ستتتتاح      تفحرإيةستتتتصح تامي يلستتتتوحليان ةز  إ  يةامللا يةجنحقستتتتلا سشتتتتأ هح  اأيا ية  صل  قإنسيلل  

 في رجس يةطصيس. جحهنئ تكحةلف  إ  يةجنحقسلا ي اكحسح  ساح   الث ت بح   

 جحهنئ تكحةلف  بشتتتتتتتتتتتتأنفي ستتتتتتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتتتتتا يةجحةا  اجم  بشتتتتتتتتتتتتكس  بائ ية  تص اح  يلنججان   بححن   إ

للم سيةطلي ية  ةنججحتحح بشتتتتكس ستتتت ستتتتاح     بشتتتتأنيةتي  امس  يفحءة ستبني تص اح   حلنشتتتت  ق ستتتتاح  س  

غائ يةيفصءة ستتتتتتتتصف تجامس يقخستتتتتتتتح أ نتلجا ي ا  حلنشتتتتتتتت  ح ي ج تتتتتتتتح  ا سبحةايس ق  بحعستتتتتتتتصف تاقق 

 .108حح في تكصيز تص احتحح  و

ن ستتتتتتتتتتتت ي ي جفحء يةأبح في ستتتتتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتتتتتا يةجحةا تلد يةستتتتتتتتتتتتلس إ: اختفاء الربح في ســـــــــــوق املنافســــــــــــة.4

يلججح ستتتتتتتتتتتتا  سيةستتتتتتتتتتتتاأ ةاطى سي   يةبحئاان سيلشتتتتتتتتتتتتتئ ز  بائي  سيلنج  ية  ينحفتتتتتتتتتتتتأ ينجحجلا ةججح ستتتتتتتتتتتتا 

اس تلد يةشأسط سججاس س ةاطحة   مح ين عأيا ية  صل سيقخأسه ةز يةسصح ةجصقأة ةو ملس.  أساح  سب

يأل يةستتلس يلججح ستتا تمحةح في يةستتصح   بئ ةز يةطلي يةصي س يلقحح  سيخجفو يةأبح تمحةح ين ةح   تتبح 

 يةساأ يةجنحقم ي يةسح   في يةسصح تاي ةا ل يةجكحةلف.

 تتتت ير سيةجصقق سملتتتتا ئ  قجناتتتت ا  ))ةنججصن عتتتت  صن  ((لنججانسفي عتتتتحةتتتتا ي جفتتتتحء يةأبح   تتتتتتتتتتتتتبح جملس ي

 سيةن  ة يةتي  جمجس بحح يلنج  يةيفصء  سس أ سما يةسصح غائ يلجطص  في ر ج ح ي  غائ يلجطص ة.

ن س س يلنحقسا س س ةثح ي يسجخ ة  يلخج صن ر ج ح  صن إ :109الكفاءة وسـوق املنافسـة التامة.3

 ةح  قتئن ر ج ح  يلثح ي  حال ج ح  يةيفصء. يح ةس  سصيحةز     أ  يةنمحله    مالح  ةوتيم ية  

ةز  ال ر ج تتتح  يةيفصء تجاقق يةأقحسلا ر ج تتتح  ا يةق تتتص  ةمح تنايس ية  يةأقحسلا يةق تتتص  

يز م تة إليةم  يز  ح  ي ية   زلائأ في س تتتتتتتتتس تصيلن  إليفي س تتتتتتتتتس  فصء  سيكصن يةفأ ةز يلصي  .  ةألقأي 

                                                           
  8000يةنظأيح  سيةسلحسح    ي  يلنحهج ةلنشأ سيةجصليس  يمحن  ر  ن  -  عسز ةطلف ية بل ي  ر ج ح  يق  ئويةفجاسي ي س احةس يا  108

 .882ن
 .882.810  عسز ةطلف ية بل ي  ةأجس سح ق  ن ن يةفجاسي ي س احةس يأل  109
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صن س ي يلستتتتجص   ك قإنةستتتتجص  ةز يةكلفا     وين   جحهنئ احن  إليس ة يحح يةأغبا في تاستتتتان س تتتتاهح. 

 يةيفحءة:ةز  سسنحب نصيحنةح  ق      يةيفحءة   س  جحهنئ يلسجص  رةثس ةز 

في    س حتتستتتتتتتتتسص لةد يلستتتتتتتتتجص  يةتي  نشتتتتتتتتتأة ي س يل جحجلانئ  ق تتتتتتتتت   حةيفحءة  :تاجيةنإلا الكفاءة  1.3

 قإنستتتتتتتتتتتتتصح يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتحةتا اتس ةز ر أي  يقت ي سيةجكلفا يةكللا يلجصستتتتتتتتتتتتتطا. سين  س ي يلستتتتتتتتتتتتتجص  

يزطو  تجقحض ى يةساأ ية ي يلنش   قإنةستجص  ةز يةجكحةلف. سفي رجس يةطصيس   أ ستنج   يلنشت  

 يةتي ت  و تكحةلفهح.  جحجلانئ سب يب  جي يلقحح يسجخ يا رسحةلي  جحهنئ تكحةلف 

م ستتتتتتتتتتتتتصف  جاملصن قتتتتإنحية   ي ظتتتتس يتتتت ا يةيفتتتحءة  ي ياملصن  جكتتتتحةلف فين يلنججان يةتتتت  ز ياملصن 

لس يلستوحليان قالقحم رستجفح ة ةز يةس  ةح  ستح أ ي ج تح  ا  الث   تبح ة يةح يلقحم تأب ية تنحيا.

 ئ.  س  سب ةد  ا لصن ية  يةيملا ر ب سح تكصن  ساح  يلنججا اصن 

فا ةلكل يححس ةستتتتتتتاحن يةستتتتتتاأ  إليتكصن  فصءة في تخ تتتتتتتلص يلصي    نشتتتتتتأةين يل: كفاءة التخصــــــيص 4.3

جحه يةستتلس نإ ان  جحجلانئ يةجصيلن يلجاقق ةز تخ تتلص يلصي    إ  يقت  ا  س شتتائ  فحءة يةجخ تتلص 

جس    في س س تصيلن سصيح في  صء   صةهم. سين ةح تكصن      ثئ سيقخ ةح  يةتي  أغي بحح يلسوحلكصن 

 ليإيةطصيس تظهأ  فحءة يةجخ تتتتتتتتتلص. ال تنج  ستتتتتتتتتلاا يل احني يةجضتتتتتتتتتتلا  حةب ي س   بئ. ستنج  يةستتتتتتتتتلاا 

 .110ل احني تنج   حلصي   نفسهحسإةز يةسلس يةب  لا  أ ثئ   يلسوحلكصن  صةهح 

  يةب  لا ال ن ساأ يةسلاا يايس تفضلا  يلسوحليان ةلسلاا  ينمح  ايس يةكلفا يقت  ا رسجامحإ

ية  ةز يةكلفا يقت  ا   ي  حلح احن تقصيم يلستوحليان ةلستتلس   حلح احن يةستتاأ  جحهنئ ةلستلاا سي  ي  

 ية  ةز يةب ي س يةتي  ميز ينجحجهح. 

 أي يتحم ية   تتتتتتتتتتتتتصء ةاأقوحم   جختت سن ن يلنظمان   إ  ن يتتحةم يةصي س ال يشتتتتتتتتتتتتتائ إ: املنــافســـــــــــــة والواقع.2

لم ر ج تح  ا  يلفحس أةلاا ا  ان يةجكحةلف يقت  ا سيةجكلفا يلجصستطا يةكللا.  ثائ ةنحم ةم يستمس بح 

بالتت ي يز ةاأقوحم  جلتتد يلفتتحسلم يل يستتتتتتتتتتتتتجختت ةصن  بئيتحم في تاتت  تت   جتتحجلتتانئ س تت   جختت سن  أي يتحم 

ي يلفهصا ر ج ح  إ  قهص   س  سب ةد سح ة ةمينا.  س    س ص ى  بح  ية ي ياطو ةهم  جحهنئ   م 

 .111يةجكلفا يقت  ا يز  أيق  بئت  ي حس يسيةساأ 

إ   حقا ر تتت قإن صتتت ى  بح  تم تا    ةستتتجص  يةنحت   بس يلستتتجص  ية ي  اقق  إليسية  ستتت لس يلثحل ق

 إ   حهجتتإلن تتحيةجصستتتتتتتتتتتتتس  إ  يةكلفتتا يةكللتتا. سستت ي ةتتح  ؤ ي  تت   إ   أي  يةيةي ستتتتتتتتتتتتتجكصن   بئ ةز ر تتتتتتتتتتتتتحقتتا ئ 

ية  ةز   جحهنئ احن ةستتتتتتتتتتتتتجص   إلي  ةح قل  ر أي  يقت ي ةس يةجكلفا يقت  ا.   حس  تستتتتتتتتتتتتتيلستتتتتتتتتتتتتجص  يةت ي 

                                                           
 .810ةأجس سح ق   يةفجاسي ي س احةس يأل  110
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   إةز ية يتتتح ة    بئ يةجكتتتحةلف يةكللتتتتا ستتتتتتتتتتتتتجكصن  إ  ية يتتتح ي   قتتتإن بح   يظميلستتتتتتتتتتتتتجص  يةتتت ي  اقق ةتتت  

 .  جحهنئ تخفلض  إ  ر أي ي  سس ي  ؤ ي    

يلم يةفطأة  أنتت يلنججان ستت أ غتتحةبتتح ةتتح تكصن سققتتح ةنظأيتحم ةتت ي  صفتتتتتتتتتتتتتف يلم ر ج تتتتتتتتتتتتتتح   تت ن  أي ي إ

 يلنظما.

 السعر في سوق املنافسة التامة.تحليل املطلب الثاني: 

 :السعر واملستهلك في ظل سوق املنافسة التامة.1

في يةيةي  ين  ؤاأ  حن  إةكيةبحئس يةفأ  ةيس  قإن  سبتحةجح ي سص يةصعلت  يةت ي  ؤاأ في يةستتتتتتتتتتتتتصح  يةاأل يةيةي

 أل يةيةي.ايةاأل يةفأ ي ي  م يلأسنا  حةنسبا ةل ألنال  حة يح ة سال  حةنق حن  

ائأ ةز غ إ  يلشتتتتتتتتئ ز ستتتتتتتصف  ن تتتتتتتأقصن ين   قإن حا يةفأ  يةبحئس   يح ة يةستتتتتتتاأ سةص   يح ة  فلفا  إليق

نححئو يلأسنا في يلنحقستتتتتتتتتتتتتا يةجحةا نظأي ةججح س ستتتتتتتتتتتتتلاا ةس يةطلي يس يةبحئس يةفأ  ال  ألنيةبتحئاان سلةتد 

 .112 أن سلاا  ي  حئس  اجبئ    ا احةا يز سلاا يةبحئس    سلاا غائأ ةز يلنججان  ي 

 :113املنافسة التامة سوق  السعر في توازن .4

ملا  ان يةيملا يلاأس ا سيةي في ستصح يلنحقستا يةجحةا نقطا يةجاقي س أ هي سع سح يةتي تاقق يةجصيلن 

 يلطلصبا  سهي سع سح يةتي تا   ساأ يةجصيلن سس ي يةساأ ة  ي ة   ح ص:

 سع ة يةساأ. -

 يةساأ في يلنحقسا يةجحةا سص ساأ يةصيلن. -

 ساأ يةجصيلن  اقق   بئ  ملا ةز يلبلاح . -

 :السعر انية 1.4

ن  صج  في س ي  ال  ميز   ن سع ة يةستتتتتتتاأ  سةانى سع ة يةستتتتتتتاأ سنحب يلنحقستتتتتتتا يةجحةا  تتتتتتتمز ستتتتتتتصح 

ةستتتتلاا سيع ة  ي ال   تصيقأ سع ة ية ةز  سسع ة يةستتتتصح  سسع ة   ستتتتاح  سيع   سفي ستتتتصح سيع   ي ة 

 يةسلاا ةجصقأ سع ة يةساأ.

                                                           
 .882  يةفلصا  ن 8005ي  نائة سللمحن  ةبح ئ يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو   ي  يةالم ةلنشأ س يةجصليس  أس ي    ن 112
 .882.810سللمحن  ةأجس سح ق  ن ن ي  نائة أس ي    ن 113



 الفصل الثاني                          تحليل سوق المنافسة التامة                                         
 

94 

 

 لةد ال ياجبئ  أسجح يز قيأة قإنةستتتتتتلاا سيع ة   ستتتتتاح  ةم  يز ية ةز سيع   سفتتتتتح قنح ي  ي ةز  إليق

يلخجلفا ةلستتلاا يةصيع ة في يةبص فتتا ةثس ستتاأ رقججحح سستتاأ ر فحل  ستتاح  سع ة يةستتاأ ةثس لةد   

 سع ة ية ةز. ا ياال   سال  أسه في لةد يز سع ة يةساأ  ساح سةح  لوحمح ةز 

ستفستتأ سع ة يةستتاأ في ظس ستتتصح يلنحقستتا يةجحةا  اأيا ية  صل سيقخأسه سعأيا يةجنقس  ي س يةستتتصح 

يةبحئاان في  لس ستتتتتتتتتتتتتلاا   ع ع ث س غي  قتإن س يةستتتتتتتتتتتتتلاتا سةأسنتا يةطلتي ية  يلشتتتتتتتتتتتتتأسر يةفأ ي ستجتح

أ  يز ةمح  جبئأ ية   فض ستتتتاأ  أ    إ  يلشتتتتتئ ز  ن تتتتأقصن ين   قإنسن  أ ية  ةمح   لس       بستتتتاأ 

  س ةز ساأ يةسصح. ال  كصن سنحب ةبئ  ألي ةنج   ن   لس بساأ   أ  سةز يةنحعلا   

 سعر التوازن: 4.4

ل إق في ستتتتتتتتتصح يلنحقستتتتتتتتتا يةجحةا سص يةستتتتتتتتتاأ  ية ي  اقق يةجصيلن  ان يةيملا لطلصبا سيةيملا يلاأس تتتتتتتتتا.

ل إال ةؤ جح إن  كصن  س ي يةبا  ال  ميز  قإنينخفض يز ستتتتتتاأ يةجصيلن   س ع ث ي تفحر يةستتتتتتاأ يةفاةي 

يلستتتتتتتتتتتتتجص  يةتتت ي  اقق  إ  ن   ي ةستتتتتتتتتتتتتجص  يةجصيل  إ   امتتتس يةقصة يةجلقتتتح لتتتا ية  إيتتتح ة يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةفاةي 

  ان يةيملا يلطلصبا سيةيملا يلاأس ا. يةحس يلس

 من املبيعات:املحققة مكنة املكمية الأك ر و سعر  3.4

لن  جم ين  ساأ يةجصي  ن   سياعظ  اققهح ساأ   الث يسمى س ي يةساأ بساأ يةجصيلن  يةيملا يلبحيا

ا يةيملتت خفضتتتتتتتتتتتتتيالنص  يةجصيلن جنخفض ينت  ةستتتتتتتتتتتتتإ  س تفس يةستتتتتتتتتتتتتاأ إ ملتا  ميز  لاهتح   التث ةص    بئ 

 يلبحيا.

 يإل تفتحر يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا في س أ يقتحةا س إ تفس يةستتتتتتتتتتتتتاأ يز يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةجصيلن ية  يةأغم ةز إةص  ألنت 

 خفض يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا. س لح احني يةيملا  خفتحلنر ست ي  قتإننخفض يةستتتتتتتتتتتتتاأ يز ستتتتتتتتتتتتتاأ يةجصيلن إ

 غم ي تفحر يةيملا  (ينخفحل يةيملا يلاأس ا  قإن س يةيملجان يلاأس ا س يلطلصبا أيلبحيا تجا    

  نخفض يةيملا يلبحيا. )يلطلصبا

 :114في سوق املنافسة التامة وكمية التوازن  السعر  .3

  س جس تا    يةستتتتتتتتتتاأ يةجصيل و ةستتتتتتتتتتلاا  في ين سيع   ةز  ةستتتتتتتتتتلاا ةحيق مس  ان ج س ي يةطلي سيةاأل 

نقطا يةجقح س  ان ةنانلح  قإنال   ةز تم يشتتتتتتتتتتتتجقحح ةنانلح يةطلي سيةاأل ةنحمح   قإن   ةا ةالنا  

 ينت أ يةيملا يلطلصبا ةس   حس  تستتتتتتتتتتتتتيةطلتي سيةاأل هي يةنقطتا يةتي  جات   ققحتح يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةجصيل و يةت ي 

 يةيملا  يملا يةجصيلن. س سمى س أيةيملا يلاأس ا ةنحح  

                                                           
 .080  ن8008ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ر ج ح  يق  ئو   ي  يلسائة ةلنشأ سيةجصليس سيةطحباا  يةطباا يةثحةثا  يمحن  ر  ن   114
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ةستتتتاأ ي  أ  ةيز يلستتتتوحلد  ي مح  جحهنئ يلنججصن ية   سةح يشتتتت ةأتفس س ي  ين ةح  كصن ستتتتاأ يةستتتتلاا

ز ية  يلنج  يةجخفلض ة  ةأ يةتت ي  خلق قتتح ض   اجم   ةأ باان ريجبتتح  ةمتتح  جالتت   اتت   ةز  لبتت  

 يةيملا يلطلصبا سيلاأس تتتا  كصن سنحب ي حس  ستتتية يح ة في يةطلي  سين   يةستتتاأ ت  يجلح عتى يستتتجقطي

 تصيقق  ان يةبحئس سيلشتئي سيةساأ يلقح س سص يةساأ يةجصيلن سيلجفق يلل .

 س  نصير يةج  س يقتكصةو   ن يةستتتتتتتاأ يةجصيل و س ي  جاقق تلقح لح سب سن  ي نصر ةز   إ  ستج   رشتتتتتتتح ة 

 في اس ظأسف سصح يلنحقسا يةجحةا.   أ   ي جها 

 :على السعر في سوق املنافسة التامةانعكاساتها و في العرض والطلب  ةالحركي.2

 يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةجصيل و س  حةجح ي في يةيملا يةجصيلنلا  س  ةهتح ي اكتحو ية في يةاأل س يةطلتي  تطأ  ييقتأ لتا يةت

ص اح    ت أ  يةسلس     ساح   زلائ  سح يلسوحليان    س يلسوحلد   زائ  (اس يةاصيةس يلؤاأة في يةطلي

ل ينجقح  س تاصل  إ  ية  يةيملح  يلطلصبا ةز يةستتتتتتتتتتتتلاا  س    س أ يةجزائي   تأاأ ن  ال   س  )يلستتتتتتتتتتتتوحليان

 يسح  ةنانى يةطلي يةسح ق عسي يقتحةا.  س  مان  إ    ةح ةنانى  لي ج     قس إ  يلسوحلد 

 يةستتتتتتتتتتتتتلس  ستتتتتتتتتتتتتاتتح    يةجقتت ا يةجينصةصغي  جتتحهنئ يصيةتتس   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ن يةاصيةتتس يلؤاأة في يةاأل  جزائ   متتح 

ن تؤاأ ية  يةيملح  يلاأس تتتتتا ةز يةستتتتتتلاا  تلد يةجزائي  يةتي تؤ ي    تص اح  يلنججان  ال   س  أ    

يستتتتتتتتتتتتتح  يةاأل يةستتتتتتتتتتتتتح ق سعستتتتتتتتتتتتتي   س  مان  إ    ةح ةنانى يأل ج     قس إ  يةبتحئس   س ينجقتحل يلنج   إ  

 يقتحةا.

  في اس ةز يةطلي سيةاأل سةح  تئتي يلقحح ةز  زائي  في يةستتتتتتتتتاأ يئ ن يةجزا سفي يقتقلقا  ميز يةقصل 

حء يطتتإجتتس  ةتتح ال نحتتح تتا  ةتت ي سةز  إ  عجمتتحال   ثائة س تت  ت تتتتتتتتتتتتتتس إيةجصيل و سيةيملتتح  يةجصيلنلتتا  قهنتتحب 

 .115يةسينح يصسح فص ة سيضتا ةلجزائي  في اس ةز يةاأل سيةطلي سصف نيجفو باأل س أ 

 :السيناريو لاول  1.2

ليتتتح ة يةيملتتتتا  إ  لةتتتد ستتتتتتتتتتتتتصف  ؤ ي  قتتتإن  اتتتتح تتتيأل ايةطلتتتي ية  ستتتتتتتتتتتتتلاتتتا ةتتتح ةس  قتتتحء يةفي   يتتتح ة ية

ن تجاح ل ةس يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن يق     في يةستتتتتتتصح  سيميننح   إ  يلاأس تتتتتتتا ةز يةستتتتتتتلاا 

 تص لح س أ يقتحةا  حةأسم يةبلح و يةجح ي:

 

 

                                                           
 .084ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ةأعس سح ق  ن 115
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 بقاء العرض ثابتمنحنى زيادة الطلب مع  :(2-7)الشكل رقم 

 

 .083ةأجس سح ق ن املصدر:

ساحن  N ن يةستتتتتتتتتتصح احن في عحةا تصيلن ةه أ يةستتتتتتتتتتلاا سلةد في يةنقطا    ياأ ظهأ ةز يةشتتتتتتتتتكس يةبلح و 

 قإنسةيز نتلجتا ة يتح ة يةطلتي ةس  قتحء يةاأل اتح ي    Q*سيةيملتا يةجصيلنلتا اتحنتي* P يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةجصيل و

يةلمان سع سث ي جال  ان يةاأل سيةطلي سةيز ليح ة يةطلي سةح تأتي  إ  ينجقحل ةنانى  إ      لةد 

 – شتتتتت لس يةبحئاان ةاأل يل ي  ةز يةستتتتتلاا ليح ة يةيملا يلاأس تتتتتا  إ      يلقحح ةز ي تفحر يةستتتتتاأ  

 .N1 ةس يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن ةز ج    في يةسصح في يةنقطا   حس تتسن   إ  

 :السيناريو الثاني 4.2

ينخفحل يةساأ  سس ي   س أ سصف  إ  لةد سصف  ؤ ي  قإنيةاأل ةس  قحء يةطلي اح ي  في   يح ة ية

ن تجاتتتتح ل ةس يةيملتتتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتتتا سيجاقق يةجصيلن ةز جتتت  تتتت  في   إ  ليتتتح ة يةيملتتتتا يلطلصبتتتتا  إ   ؤ ي 

 يةسصح  سيميز تص لح س أ يقتحةا  حةأسم يةبلح و يةجح ي:

زيادة العرض مع بقاء الطلب ثابتمنحنى  :(2-8)الشكل رقم 

 

 .083سن  ةأجس سح ق  ن أ ةامص  عسان يةصي ي  س   املصدر:
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س ينجقحل  إ    P ينخفحل يةستتتتتتتتتتتتاأ ةز إ       Q1 إ   Q ن ليح ة يةاأل ةز    ياأ ظهأ ةز يةشتتتتتتتتتتتتكس 

 .N1 إ   N نقطا يةجصيلن في يةسصح ةز

 :السيناريو الثالث 3.2

 ةز ية يح ة في يةاأل  سس ي ياني   بئ  يح ة في اس ةز يةاأل سيةطلي  سال ز ية يح ة في يةطلي تكصن ية

أل  ةز ية يح ة في يةا   بئ ن ية يتح ة في يةطلي احني  يةلمان سبمتح  إ  ينجقتحل ةنانلتح  يةطلتي سيةاأل 

اتتس تاأب ةنانى يةطلتتي في ستت أ يقتتتحةتتا  ميز ريجمتتح  سية  يةاان يلجأ ة ةجص تتتتتتتتتتتتتلح يقتتتحةتتا سلةتتد  ج

  للا ةز تاأب ةنانى يةاأل.   بئ ناص يةلمان  مسحقا 

 منحنى زيادة الطلب بنسبة أك ر من زيادة العرض. :(2-9)الشكل رقم 

 

 .082سن  ةأجس سح ق  ن أ ةامص  عسان يةصي ي  س   املصدر:

ليح ة يةستتتتتتاأ ةز  إ  لةد     س    Q1 إ  Qةز  ي  ل ن يةيملا يلطلصبا  علث  ظهأ ةز  ال يةأستتتتتم 

P   إ P1 ليتح ة يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةز جت  تت  عتى  لصغهتتح  إ        ست ي ةمتحQ1 ن نقطتتا     متح  اعظ

سيةيملا يةجصيلنلا  P1يةتي تا    مصج حح يةستتتتتتتتتتتتاأ يةجصيل و  N1 إ   Nنجقلي ةز إيةجصيلن في يةستتتتتتتتتتتصح    

Q1. 

 :السيناريو الرابع 2.2

 مح احن يلل  نخفحل يةساأ إ إ  لةد  ؤ ي  قإنةز ينخفحل يةاأل     بئ ينخفحل يةطلي  نسبا 

ةس يةيملا    حس تتستتتتتتتين  إ  نخفحل يةيملا يلاأس تتتتتتتا ةز ج    إ إ  ستتتتتتتح قح  سس ي   س أ ستتتتتتتصف  ؤ ي 

 ن  جاقق يةجصيلن ةز ج    في يةسصح سيميز تص لح س أ يقتحةا  حةأسم يةبلح و يةجح ي:  إ  يلطلصبا 
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منحنى انخفاض الطلب بنسبة أك ر من انخفاض العرض. :(2-10)الشكل رقم 

 

 .082ةأجس سح ق  ن املصدر:

    يسح ي س ي ةمح  Q1 إ  Qنخفضي ةز إن يةيملا يلطلصبا     ةح ناعظ  ةز  ال يةأستم يةبلح و  

 Qينخفتتحل يةيملتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةز  إ      يةتت ي  خفتتحلنر لةتتد  p1 إ   pينخفتتحل يةستتتتتتتتتتتتتاأ ةز  إ  

ين أ ةس يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن يق     ةز يةستتتصح في يةنقطا    حس تتستتتيقت  ية ي  إ   Q1إ  

N1  ال ةز يةنقطا  N .يةسح قا    

 :السيناريو الخامس 6.2

فحر عح   تإ إ  لةد ستتتتتتتتتتتتتصف  ؤ ي  قتإن %80نخفتحل يةاأل  نستتتتتتتتتتتتتبتا إةس  %10ليتح ة يةطلتي  نستتتتتتتتتتتتتبتا 

ن تجاتتح ل ةس يةيملتتا يلطلصبتتا   إ  ليتتح ة يةيملتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتس  بائ   ةلستتتتتتتتتتتتتاأ  سستت ي ةمتتح  ؤ ي ي 

 سيجاقق يةجصيلن يق     في يةسصح.

 %41مع انخفاض العرض بنسبة  %31زيادة الطلب بنسبة منحنى  :(2-11)الشكل رقم 

 

 .010سن  ةأجس سح ق  ن أ ةامص  عسان يةصي ي  س   املصدر:
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ي تفحر يةستتاأ ةز  إ      س ي ةمح   Q1 إ   Qةز  ي  ل ن يةيملا يلطلصبا      ظهأ ةز يةأستتم يةبلح و 

P   إ P1  إ   ت س أ يةص ليتح ة يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا     سيةت ي Q1  سيةتي  ستتتتتتتتتتتتتجمأ  حة يح ة عتى تجاح ل ةس

 يةسح قا. N  ال ةز يةنقطا  N1يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن ةز ج    في يةسصح في يةنقطا 

 املطلب الثالث: تحليل ايرادات الوحدة في سوق املنافسة التامة

س ف  اظلم  إ  جحجلا  س ف  اظلم يةأبح سبحإل تتتتتتتتتتتتتحقا نجل  يةصع ة ئ   ات   يةهت ف ية ي  امس ةز 

س تامللهح يةتي  ستتجطل ستتاح  ينجحجهح تج  س في تا       نشتتأةنصيلا يةستتصح ية ي ت لس قل  يل قإنيةأبح 

نجحجهح إ   ي ةنانى يةطلي ية  منشتتتتتتأةيس  يةا يلبلاح  يلجص اا ةل ةلمستتتتتتوحلد ةمح  ؤاأ بشتتتتتتكس ةبحشتتتتتتأ

 ةز جها نظأسح سةز تم ية   سيل ر أي  يةيةي سيلجصس  سيقت ي.

قتت  أ ا سص تجتحجلتتا يةتي  امتس في ظتس ظأسف يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتحةتتنةص  يةهتحةتتا يةتي  اني بحتتح يةصعت ة ئ سةز   

 .116ةخجلفا   ي تق  أ ةنانى يةطلي يلجص س ين  صيجههح  ساح  يةيملح  يةتي تجص س  لاهح ين  

 :.دالة املبيعات املتوقعة1

 ن ت لس ينجحجهح  نشتتتتتتأةفي عحةا يلنحقستتتتتتا يةجحةا  سنحب ستتتتتتاأ سيع  قق  سص ستتتتتتاأ يةستتتتتتصح   ستتتتتتجطلس يل

 يةجح ي:ين أ  سةجص لح س أ يةفيأة  اجم  ية  س ي يةشكس 

 منحنى سعر السوق. :(2-12)الشكل رقم 

 

 :  اما هللا نجلي ي أيسلم  ةأجس سح ق.املصدر

                                                           
   اما هللا نجلي ي أيسلم  يةنظأيا ر ج ح  ا –ر ج ح  يةجاللةي يةصع ي  ةؤسسا شبح  يق حةاا  يسين  يا  8004  ن116.882
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سص ستتتتتتاأ يةجصيلن  *D1 11  Pقحةستتتتتاأ ية ي  جا   في يةستتتتتتصح  جقح س ةنانى يةاأل ةس ةنانى يةطلي 

س  Q*11 يةيملا ستتتتجا ي  ةشتتتتأيء إ مح سص. س ين  س ي يةستتتتاأ  كصن يلستتتتوحلكصن ية   نشتتتتأةية ي تقبل  يل

ةصيعتت ة  ي منشتتتتتتتتتتتتتأة. س اجبئ ستت أ يةيملتتا ال نحتتح لتا  تحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةليلنشتتتتتتتتتتتتت  يةتي  قصا  تتإنجتحجهتتح يتت    بائ ةز 

يةستتتتتتتتتتتتتلاتا ينت  ستتتتتتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتتتتتصح ستكصن  يةا ةبلاحتحح  ن ت لس  ي  ملتا تنججهتح ةز ح تجص س  نحتقمانى لةتد 

  س يةاأل   س  زائ   ص  يةطلي  إلييلجص اا  طح يققلح ين  س ي يةستتتتتتتتتتتتاأ. سيجزائ ستتتتتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتتتتصح قق  

  اسمح.

ةج تتتتتتتتتبح  طح  منشتتتتتتتتتأةستأتفس  يةا يلبلاح  يلجص اا ةل P*21 إ   أتفس يةستتتتتتتتتاأ    D2 إ  لي  يةطلي  إليق

لا  قس ستتاأأ يقخحن سةص  ل  ن ن يلنج  يةفأ   ج تتأف  قح س ةلستتاأ  يققلح ين  يةستتاأ يق    . سةانى 

 أ   يز. سس ي  صضتتتتتتتتح شتتتتتتتتأ ح   أ ةنججان  إ    ية  ز  جاصةصن  فق  جملس لبح ن قإن يز ستتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتصح 

ن يجي يلخجلفا في ية تتتتتنحيا   يلنشتتتتت  ن يةستتتتتلس يةتي تنججهح   ل ا تصقأأ في عحةا يلنحقستتتتتا يةجحةا سسص 

 تكصن ةجمحالا تمحةح ةز جها نظأ يلسوحليان. 

 .دوال لايراد الكلي واملتوسط والحدي:4

ةستتتتتتتتتلم    ال   س ةج تتتتتتتتتأقحتحح  ف يلنحقستتتتتتتتتا يةجحةا ستتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتصح احةسيةتي  امس في ظأس  نشتتتتتتتتأةتقبس يل

يقت تتتتتتتتصل يلل  سص  نشتتتتتتتتأةية ي تجص س يل RTن ر أي  يةيةي   زلائأ  سةانى لةد   س يقخحفتتتتتتتتا في تا   أ 

 .117عحفس  أ  يةيملا يلبحيا ةز يةسلاا في ساأ يةصع ة

*RT P Q 

ر أي  يةيةي  جزائ  أ  تتح ةس  ملتتا يلبلاتتح  سبماتت ل اتتح تتي. سةنانى ر أي   قتتإنن يةستتتتتتتتتتتتتاأ اتتح تتي  سعلتث 

 :يةيةي سص ةبان في يةشكس يةجح ي

 منحنى لايراد الكلي. :(2-13)الشكل رقم 

 

 .810: ةأجس سح ق  ناملصدر

                                                           
   اما هللا نجلي ي أيسلم  ةأجس سح ق  ن117.810
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سيكصن في ظأسف نجتتتحجهتتتح إينتتت ةتتتح ت لس  ملتتتح  ةخجلفتتتا ةز  نشتتتتتتتتتتتتتتتأةيلبلا يةيةي يةتتت ي تا تتتتتتتتتتتتتتتس يللتتت  يل

  يح ةلستتتتتتتاأحس يلنحقستتتتتتتا يةجحةا  طح ةستتتتتتتجقلنح نحباح ةز نقطا رفتتتتتتتس. سةلس س ي يقخ   كصن اح ي سةستتتتتتت

سلةد  بان ةا ل يةجزلائ في ر أي  يةيةي يل تتتحعي ةجزائ  فلف في  ملا يلبلاح  سسص  حةجاأيف ر أي  

يحن يةستتتاأ ية ي حس ي  يقت ي س اسمح يستتتي ر أ حس سص يستتت   ضتتتحيقت ي. سر أي  يلجصستتت  في س أ يقتحةا 

ةبلزح  شأةمنر أي  يةيةي ةل إ   حقلا تبحر تضلف إن اس سع ة  تبحر    يةستلاا في يةستصح. سس ي ياني 

 بح:يةيسح  علث    إ  يسج ي ة ر أي  يةيةي  إ  يح ةلساأ ية ي تبحر   . سليح ة ساأ يةسصح تؤ ي حس ةست

2 1 21.RT Q P 

 .P*21 إ    RMO=RMAسةز تمى  أتفس ةنانى 

 خالصة الفصل:

يلالقا    س حةاققحح ةخجلف  ةنححس تنةز  ال يلبتحعتث يةثاث يةتي تطأ نتح إةقحتح سقق س ي يةف تتتتتتتتتتتتتس سيةتي 

  سم يةنجح   يةتي تصفلنح إةقحح ية  يةناص يةجح ي:  حلنحقسا يةجحةا

 قإن  ةنشتتأةا ألي ةأتفايةثح جا  يةجكحةلف    الثيا ا  حلنحقستتا يةجحةا لجكحةلف يةثح جا ةنحح سيلجزائةة-

ةطح ا يستتتتتجزال ي إ  يلنحقستتتتتا تجج   قإنسةن  عستتتتتحستتتتتلا ةقح نا ةليملا يلنججا سيلبحيا  تصيج  هح   بحع

ن لي  هح تكص   بحع قإنيةتي تكتحةلفهتح يلجزائة ةأتفاتا  يلنشتتتتتتتتتتتتت    ةتح سر ج تتتتتتتتتتتتتح  ية   شتتتتتتتتتتتتتزلتس يل تتتتتتتتتتتتتنس 

 عسحسلا  حةنسبا ةلساأ.

صن لح  ك  ةح   حل يلنحقستتتتتتتتتتتتتان ةاح أ ج   ة ةلمستتتتتتتتتتتتتوحلد إ ةاحس ةا قإن ي سص يقخلح  س لح  كصن يةطلي   -

شتتتتتتتتتتتتتبتحر عتحجلح  يلستتتتتتتتتتتتتوحليان في  ج يء يةستتتتتتتتتتتتتصح  طأح إيةتئ از  كصن ية   قتإنسص يقخلتح   جقتحئونر يةطلتي 

 . أ  يلنحقسا    يلنش   قضس ةمح تق ة  

  احن ساأ ةنحقس إليس حفتا  نشتأةسم رسجمحةح  يل يلنحقستا يا  ةز  ان  يلنشت  ةنججح   ستاأ  لس-

اتتتحةتتتس رجأيءي  عتى تجاتتتس ةز ةنجتتتحتحتتتح ةنججتتتح   صيتتتا ية  ستتتت أ  تتتتأ تتت  نشتتتتتتتتتتتتتتتأةيل قتتتإنةز  ال ستتت ي 

 يلنحقسا يةساأيا.

ن ةم تيز إباان ريجبح   عتى س  نشتتتتتتتتتتتأةتأ  أ يل نشتتتتتتتتتتتأةيلنججح  يةتي هي في يةستتتتتتتتتتتصح يةتي تنشتتتتتتتتتتت  قل  يل-

 سستتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتبح  ةأ ن  جطص   احةس يعجلح حتحح ية   تأ   نشتتتتتتتتتتأةيل قإنسح ةنحقستتتتتتتتتتا سفي س ي يلطحف  ستتتتتتتتتتاح  

 يلسجقبس. ي حةنسبا يةقحح تح   ي ف

ي نفس يةتي تنج  ةنججح  تلع يلنشتتتتتتتتت     تحجم  كحةس رستتتتتتتتتجمأي يا سيلاحقظا يلقحح   نشتتتتتتتتتأةةجضتتتتتتتتتمز يل-

 عحةا يةجصسس. إ   نشأةي تلبقحح ةنججحتحح  ة   تطمح يليقتحجا يةت
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 سس  كحةس يةقطحر ية ي تجصيج  قل . س ية  ةسجص   نشأةتحجم يل-

   ن يشتتتتتتتتتمس   ةد ية ي لان يق  تاللس يةجنحقس ال  قج تتتتتتتتتأ قق  ية  يلنحقستتتتتتتتتان يقتحةان  س  نب ي  -

 يلاجملان.

 بح  ت ي    صة غلا يقح م. س  ع ز نحيا ةيةجكحةس يةامص ي سيةجنصيس في ف -

حن  أ     س ي يلنحقستتتتتتتتتان  قتاي  تتتتتتتتتز   ح أن     ثئ   سن يلنحقستتتتتتتتتا ت  ي  ع ة لح  اس  ع سم أنج    -

 .تحعي ة  قأفا ةح ةلسلطأة ية  ج ء ةز يةسصح  

 .يةقح  ة في يةسصح  اجبئ  مثح ا يلا   ةقصيي  يلنحقسا في يةسصح ية ي تقص أ نشأةيل -

 ية نحيا سلصب تنحقم ي ةز علث يةيملا يلاأس ا سيةساأ يلفأسل في يةسصح  يةتئ از في -

ل  في نمح  نظأ يةإلنحقستتتتتتقحح ال  جص ف ية  يلنحقستتتتتتان في س ي يةظأف قق   س  نشتتتتتتأةن يمللا ع تتتتتتأ يلإ -

 .ةقحح يشكلصن  طأإيلسجقبس  ي يلنحقسان يلاجملان ية  ز  حةنسبا 

 هح سس ي ةز  بحعيةضتتتتتاف يستتتتتحي سح في  اظلم   س يةنحقستتتتتان ةز جحني نقحط يةقصة  نشتتتتتأةن تاللس يلإ -

 . ال يةسهصةا يةتي تمجحل بحح في س س يستئيتلجلوحح يلثة 

تقح لهح  ةحس  منشتتتتتتأةيةاا ا يةنحتجا  ان يةستتتتتتلس يلنججا يلبحيا ةل إ  تجا   ةستتتتتجصيح  يلنحقستتتتتتا  حةنظأ  -

 .غائ ةبحشأة  س شأة ةز ةنججح  ةنحقسا ةهح  طأيقا ةبح

اتتحنتتي سنتتحب  غبتتا  بائة ةتت   يلستتتتتتتتتتتتتوحليان  تتحقت تتتتتتتتتتتتتصل ية  يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا ةقتتح نتتا  إليت  ي    بتتححن    نجتت   -

 . جكحةلف ينجحجهح

ن ستت ي ي جفحء يةأبح في ستتصح يلنحقستتا يةجحةا تلد يةستتلس يلججح ستتا  سيةستتاأ ةاطى سي   يةبحئاان إ -

ه ن عأيا ية  صل سيقخأس يةاطحة   مح  أستتاح  ينجحجلا ةججح ستتا سبسيلشتتتئ ز  بائي  سيلنج  ية  ينحفتتأ 

 ةز يةسصح ةجصقأة ةو ملس.

م ستتتتتتتتتتتتتصف  جاملصن قتتتإنحية   ن يلنججان يةتتت  ز ياملصن ي ظتتتس يتتت ا يةيفتتتحءة  ي ياملصن  جكتتتحةلف إ -

  سح أ ي ج ح  ا  الث   بح ة يةح يلقحم تأب ية نحيا.

لةد غائأ ةز يةبحئاان س  إ    زائ سجها شتتأيءسميلشتتتئ ز  ةز قه ي  جاسليح ة يةستتاأ سةص   يح ة  فلفا -

يةطلي يس يةبحئس يةفأ  ال نححئو يلأسنا في يلنحقستتتتتتتا يةجحةا نظأي ةججح س ستتتتتتتلاا ةس ستتتتتتتلاا غائأ ةز  ألن

 . أن سلاا  ي  حئس  اجبئ    ا احةا يز سلاا يةبحئس    يلنججان  ي 
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يةستتتتتتاأ في ستتتتتتصح يلنحقستتتتتتا يةجحةا  جا    جاقي  ا ةز يةاأل سيةطلي سنقطا يةجاقي س أ هي سع سح  -

  نصير يةج  س يقتكصةو سب سن  ي نصر ةز  يةتي تاقق يةجصيلن  ان يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتا سيةيملا يلطلصبا

 في اس ظأسف سصح يلنحقسا يةجحةا.   أ   ي جها   س 

ن  صجت  في س ي سيع   سفي ستتتتتتتتتتتتتصح سيع   ي ة يال  ميز  ييصعت ة يةستتتتتتتتتتتتتاأ يلنتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتحةتا تجماز   - 

 ةسلاا سيع ة  ي ال   تصيقأ سع ة ية ةز  سسع ة يةسصح  سسع ة يةسلاا ةجصقأ سع ة يةساأ.  ساح  

في اتتتتتس ةز يةطلتتتتتي سيةاأل سةتتتتتح  تئتتتتتتي يلقحتتتتتح ةز  زائي  في يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةجصيل و سيةيملتتتتتح    يةجزائي إن-

 .ةح ال نحح ا إ  جمحال   ثائة س   ت س يةجصيلنلا  قهنحب يع
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 :تمهيد

ياجبئ ةألستتتتتتتتتتتتتاتتتح   سملتتتا  تتتحةزتتتا في ةجتتتحل يلاتتتحةا  يةستتتتتتتتتتتتتص لتتتا نظأي ةاا تتتحتحتتتح ةس يلبلاتتتح  سيةجكتتتحةلف 

س  بحح سس ي ةمح جاس ةز  سس ر ج تتحن رسجمحا بح ي يلجزائ. س  ا  يمللا  ستتاائ ةنججح  يلنشتتحة سص 

اح  في يل  ز يةق تتائ سيةطصيس  قأستتت يةشتتزس يةشتتحغس ةيثائ ةز يلنشتت   نظأي إل اكحستتتحت  ية    بحح يلنشتتحة

يلنشتحة تا    نستبا  بائة يةيملح  يةتي  أغي يةاماء بشأيئحح ةز ةنججح  يلنشحة  س يلل  قحن يةساأ سص 

يةقحستتتتم يلشتتتتتئب  ان يلستتتتوحليان س يلص   ز س يلنججان ستتتتصيء احني تلد   أيف  قأي ي  س جمحيح   س نج  

يج    ا ةشتحاس في  ستاائ ةنججحت  س   ةحت  بس ي سجص  ةنججح  س   ةح   ن ج ء ةز يلنشت      ال  ص 

ةشتتتحبحا س ةنحقستتتا في يةستتتصح  مح  ن  ال  صج   ي ةبئ  ألي ةنشتتتحة  ن تخفض ستتتاأسح يز  ستتتاح  يلنججح  

يلنحقستتتتتتتا ةح يا يةطلي  في يقت س  يلاقصةا س  حةجح ي قإن  ي ةنشتتتتتتتحة ت  س ةثس س ي يةستتتتتتتصح ستتتتتتتصف تطأح 

ل ةألستاح  يلصجص ة  حةسصح ةلمنججح  يلنحقسا س يةب  لا س تكصن ةشكلا يلنشحة بح أ يقتحةا هي ستاأ ةاح 

 تا    يةيملا يلنججا.

 املبحث لاول: تحليل السعر

قتئي تتتتتح  شتتتتتخ تتتتتلا ةأجس إن ستتتتتلحستتتتتح  س أي ي  يةتستتتتتاائ هي تطبلقح  يمللا سسي الا  سةم تيز ي ا ح إ

ي  قق  سنجت  في يمللا يةتستتتتتتتتتتتتتاائ جملا يةاصيةس سيلجزائي  سيةظأسف يةتستتتتتتتتتتتتتاائ تبنى يقحتح يستتتتتتتتتتتتتتئيتلجلتح  ف

س يف  يةبل لا سية شتتأيا سيةستتلص لا   تتاي يةجاحةس سيةستتلطأة يلقحح سعتى يةجايم ققحح  سةامللا يةتستتاائ 

سيستتتتتتتاا تتنحستتتتتتتي ةس  ستتتتتتتصيح يلطلصبا س  يستتتتتتتا يلستتتتتتتوحليان ققحح سيةجاأف ية  ةصي فهم ةز يلنججح  يةتي 

 ح يلنش   في يةسصح.تطأعه

 املطلب لاول: مفهوم السعر

 تعريف السعر: .1

 شتتتتتتمس يق ه   ييةستتتتتتاأ سص يةجكلفا يلحةلا يلبحشتتتتتتأة يةتي   قاهح يلستتتتتتوحلد   مح  جضتتتتتتمز يةقلما يةالنلا يةت

ةقح س يقت تتتصل يلقحح  سيجص ف  اأيف يةستتتاأ  حةنستتتبا ةلمستتتوحلد ية   ن س   ح يةنفمتتت ي سيةب  و سيةاقةي ية

يقخت ةتتا في جصسأستتح تمثتتس ةجمصيتتا ةز يلنتتحقس يلتتح  تتا  تص اتح  ةز يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا يةتي يشتتتتتتتتتتتتتتئيحتتح  قتحةستتتتتتتتتتتتتلاتتا  س

 سيلانصيا سيقخ ةح  يلالطا بحمح  احإلفتتاح سية تتلحنا سيةااةا يةججح يا  سةح تامل  يةستتلاا ةز شتتهأة  س

 اأ ية  تا    يةساأ العقح.سماا تؤ 

تنح ي إ   سإيلشتئي   بن ية  ةجخ  يةقأي  يةتستاائ في يلنشتحة  أس ة ةاحسةا قهم سيستلاح  سلص إة ةد ق

 :118هحمس ي   ةز  سس 

                                                           
 .013  ن8005ي ح  يب  يةفجحح يةنسص   ةبح ب  ز قهل  يةقاطح و  سلصب يلسوحلد   ي  ية فحء ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا يةثحنلا   118
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ةهم إليء قاح   جا عستتتتتحستتتتتلا يلستتتتتوحلد  حةنستتتتتتبا ةلستتتتتاأ: سسنح  خجلف يلستتتتتوحلكصن  حةنستتتتتتبا ةأ س   -

 ةألسفس. ةألية   س يةجزائي  يةساأيا ةلمنج  سصيء

ن ية تتتتتتتتتتتتتص ة ية سنلا ةلمنج  ةهح تأاائ   ية تتتتتتتتتتتتتص ة يةت سنلتا ةلمنج  ة   يلستتتتتتتتتتتتتوحلد: سسنح  ميز يةقصل  -

ي ا  بصة   المح احني س أ ية تتتتتتتتتتتص ة إ جح لا المح احن  س ضتتتتتتتتتتتح في ة    بصل يلستتتتتتتتتتتوحلد ةلستتتتتتتتتتتاأ  س

 ح.يلسوحلد ةسجا ي ة قس  ساح  يية  ةقح س يقت صل ية  يلنج  سيةايس اتل

  جتا يةأب   ان ر  يب يةستتتتتتتتتتتتتاأي سيلنتحقس يلجص اتا: علتث  قصا يلستتتتتتتتتتتتتوحلتد غتحةبتح  ماتحسةا إل  يب  -

يلنحقس يلجص اا ةز يةستتلاا  سةاحسةا  بطهح  حةقلما يل   ا ةلستتتاأ  سةاحسةا يةأب   لنحمح ةلصفتتتصل 

 تخح   أي  يةشأيء ةز ي ة .إإ   ةسجص  يةقلما يلضحقا يةتي  ا س يلقحح  جم 

 التطور التاريخي لعملية التسعير:.4

ةس ةأس  ية ةز ياجبئ يةستتتتاأ ةز   أل يةانحفتتتتتأ يلؤاأة في  أي  يةشتتتتأيء ةلمستتتتتوحلد  سةيز في يقتقبح  ية ةنلا 

يقت  ثا س مح  شتتتتتتتتائ ية  يستتتتتتتتح  يلامقا  فتتتتتتتتبح يحةس يةستتتتتتتتاأ ةيس يةاحةس   ثئ  سملا في ستتتتتتتتلصب ر جلح  

ستتتتتتاح  ةح ستتتتتتلحستتتتتتا    ستتتتتتاح  تص تتتتتتس  ان عحةا يةجفحسم  ان يةبحئس سيلشتتتتتتتئي  يةشتتتتتتأيئو. سيميننح يةقصل  أن   

يةثح جا   اني س تتتتتتتتتس ستتتتتتتتتاأ سيع  ق ملس يلشتتتتتتتتتتئ ز  سس ي  ستتتتتتتتتلص  ع  ث  ستتتتتتتتتت لح ظهأ  نحءي ية  يةجطصيأ في 

 يةنطحح يةصيسس ةججح  يةجج  ا سبحةجا    في نحح ا يةقأن يةجحسس يشأ.

اي تأيج يلنشتتتت  ستتتتاح  تص تتتتس بح أ يةطأيقا  سةس لةد قحن باض ن ةاظم    سةح ناعظ  في   حةنح س أ  

يز تجحأ يةتستتتتاائ يةثح ي  سب    تطبلق يةتستتتتاائ ية  نحةلكو ية ي يستتتتتن  ية   ستتتتاح  ةخجلفا  اجم  ية  

يلستتتتتتتتتتتتوحليان يةفأي   سنج  س ي  حفتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتاح  يلنججح  يلاأس تتتتتتتتتتتتا ية  رنتئني  علث  ق ا يةتستتتتتتتتتتتتاائ 

  ح ةلمسص ان سيسمهح:ية  نحةلكو ي ة ة ي

تف تتتتلس يلنج  ية  ةقحو ية بصن  ي عستتتتي  غبحت  ستفضتتتتلات   سبحةجح ي س تتتتس يةستتتتاأ ية ي  اقق  -

 .(Dell)س) (IBM  احتح   سس ي ةح ناعظ  في يلصي س إةيتئسنلا ةلمنش   إتص احت  س 

قهي سقأة يلصي س  (web)ةح يلازة  ستتحستتلا يةتي  نجفس بحح يلشتتتئي يبئ يةتستتاائ ية  نحةلكو س يةصيي   -

ي ي   بائة ةز يلنججح  س  ستتتتتتتتتاح  يلقح نا  يةتي  األ  (google, Yahoo, Amazon)يةشتتتتتتتتتبيلا ةثس 

 ألالف ةز يةبحئاان.

سيأ  باض يقخبئيء  أن يمللا يةتستتتتاائ سيلنحقستتتتا يةستتتتاأيا  ا  يلشتتتتكلا   م سيع  يةتي تصيج  يلستتتتص ان  

ل غتحةبتتح ةتتح  كصن ستتتتتتتتتتتتتاأ إةتستتتتتتتتتتتتتاائ نتح  ي ةتح تجم يز  أيق يةجاللتتس يةالمي ن  أي ي  يإ تحةأغم ةز  سملتحتحتتح قتت

و نفستتتتتلا ية بح ز  س ال  يف يةبلس ةا  ي ية   ستتتتحو يةجكلفا قق   سن     باان ريجبح  عحةا يةطلي  س

س س تالل ةأ   يستتانمح  جطلي   إيةجزلائ يةستاأ بستأيا أل   يةجطص ي  يقتحفتلا في يةستصح باان ريجبح  س 

 .  119يةظأسف يةبل لا س تالللهح س  حةجح ي  أح  ساح  يلا ما قتحةا يةسصح 

                                                           
 .18-10  ن ن 8000  ن  ر -ة يعي  سلحسح  يةتساائ   ي  يلسائة ةلنشأ سيةجصليس سيةطبحيا  يةطباا  س    يمحنل لح يعم  ي يا  يةي قاح ي 119
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 أهمية السعر:.3

 أهمية السعر للبائع: 1.3

يةستتتتتتتتتتاأ  ص تتتتتتتتتتس ةجزطلا تكحةلف ئنجحه س يةجصليس ةلمنج   س  ينمح  كصن ةميز   ن    ب يةبحئس بشتتتتتتتتتتكس يحا

طصيس   ب س احستتتتتتتئيتلجلا غائ  ح لا ةلجطبلق في  ة  ية ن ةز يةجكلفا في  ة  يةق تتتتتتائ أل    س ستتتتتتاائ يلنج  

نستتتتتتتتتتتتبا ةح  حة قبحةنستتتتتتتتتتتتبا ةا    ةز يةستتتتتتتتتتتتلس يلح  ا     كصن ةمينح يةجا    يةصيضتتتتتتتتتتتتح لق ي  تكلفا ئنجحه 

 يةاماء   ثئ فتتتتتتتتتتتتتاصبا ين  تا    ن يةجكحةلف يلالةا قخطصط ئنجحه يةفأ  ا  سإةوخت ةتح  يلتحةلتا ةثا ق

ةثس  نظما يقتحستتتتتتتص    (ب في يةتستتتتتتتهلا  يةتي  جم يستتتتتتتجخ يةهح ين  تق  م س أ يقخ ةح بستتتتتتت ي رشتتتتتتتتئي

سفي )ةثس تكلفا رقأي  يةاحةلان  ئ ي ة س يةتسصيق (س يةجكحةلف يلصع ة  )شتبكح  يةفأسر س ةأي   رت تحل

جحه س لف يةكللا ةإلنن تكصن يلنشتتتتتت   يلحةلا ةهجما  جزطلا يةجكحة يةا    ةز يقتحال  نج  ةز يةنح   ج ي 

يةجصليس. سيللتتتت  قتتتحن  ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  يةتي تامتتتس ية  يةاماء  تتت   ايس  سال  ايس يةجكلفتتتا يلبتتتحشتتتتتتتتتتتتتأة يلقتئنتتتتا 

 يلسجخ ةا.  حقخ ةح  يلبحيا  س

سين ةح  جالق رةأ  حةبحئس قحن يةستتتتاأ يا  بشتتتتكس يحا يةن تتتتأ   ثئ ةأسنا  ألن   صقأ ةلمنشتتتتحة يةق  ة ية  

تخفلض يةستتتتتتتتتاأ. سية  يةنقلض تمحةح قحن تطصيأ  يةستتتتتتتتأياا ةظأسف يةستتتتتتتتصح ةز  ال  قس  سرستتتتتتتتججح ا 

ثائ نحح   ثئ  اقل ي سيستتتتتتتتتتتتتجزأح يةي  ستتتتتتتتتتتتتحةلي يةتئسي   نظأ يةقحح ية    زلائ ةنحق  يةجصليس  س ةنج  ج      س

 .120ةز يةص ي ةكو  ظهأ تأاائسح

 :121أهمية السعر للمشتري  4.3

ةشتتتتتتتتأي لا ةل بصن اصن  ج ء ةقجطس ةز   ل  سةؤشتتتتتتتتأي في   م يلشتتتتتتتتتئ ح  يةستتتتتتتتاأ ين تتتتتتتتأ ةؤاأ في يةق  ة ي

يةهتح قتا إلشتتتتتتتتتتتتتبتحر يقتتحجتح  سيةأغبتح  ةابئي ينت  بات   ةز يةصعت ي  يةنقت  تا. ية  ية بصن يمتس ةقح نا  ان 

  ل  يةنق ي يقتقلقو سبان يةستتتتتاأ ية ي ستتتتتل قا  ةقح س يقت تتتتتصل ية  يةستتتتتلس سيقخ ةح  يةتي ستتتتتتشتتتتتبس 

 ةحة   لح ي : سسنح عحجحت  س غبحت  

 ن  ساح  تفصح   ل .ن  قلص   م ةشتئ حت  أل   -

 ساأ  ي يةباث يز   ي س.   س ن  باث يز سلس س  ةح   -

ن يال  يةنظأ في ستتتتتتتتتتلم  سةصيحت  ةوتحجح  يةضتتتتتتتتتتأس يا سغائ  تتتتتتتتتتتأس يا سيلحةلا سققح لقح نا   ل  ةس   -

ةستتتتتتتتتتجص  ةايشتتتتتتتتتتا س قحسلا يةفأ   نإ ستتتتتتتتتتاح  يةستتتتتتتتتتلس سيقخ ةح  يةتي  شتتتتتتتتتتبس عحجحت  سبنحء ية  لةد ق

 سصف تأاأ بح أ  ساح  سةيز ةفتئة لةنلا سجازة.

                                                           
   ن  -ةام  يصي  ية يح ي   ةام  يب  هللا يةاصيةأة  يستئيتلجلح  يةتسصيق ةنظص  ةجكحةس   ي  يق حة  ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا  س    يمحن 120

 .033-033  ن ن 8008
 .15ن   يةي قاح ية يعي  ةأجس سح ق  ل لح يعم  ي يا 121
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ن ية  س يةنق ي ةلفأ  ال يابئ يز ية  س يقتقلقو اصن  ستتتتتتاح  هي يةتي تا   سهي يلؤشتتتتتتأ ية ي يايس إ

   م ية  س يقتقلقو سيابئ ين .

 :122أهمية السعر للمنشاة 3.3

يلنشتحة:  مح هي   ية قحيلا في تقستلم  سصيح سققح ةق  ي  يةنحو  ستاح  هي   ية قحيلا ةجاقلق  س يف 

يةشتتتتأي لا  س ستتتتاح  هي يةتي تا   يةطلي سققح لأسنا يةستتتتاأيا ةلطلي سعستتتتي  بلاا يةستتتتصح سيلنججح   

ةح تق ة  ةز ةنججح  علي تاقق ةز  اة    بحح س يةفصي  . س ستتتتاح   س ا   ستتتتاح  ةكحق ا يلنشتتتتحة ةز

ي تاقق ةكحنا يةااةا يةججح يا ستفستتتأ يلنشتتت ا ةز  اة   اح ائ ية بح ز سيةجفضتتتلا .  ستتتاح  تخلق هي يةت

ةب ي يقتصي   ان يلنشتتتتتتتتتحة سلبح نحح ستق  م ةح سص ةفضتتتتتتتتتس ين سم س ا ي  يةاا ح  يةاحةا  لنحم  إ تتتتتتتتتحقا إ   

ص  ةاان ةز يةطلي لةد  ميز ةلمنشتتتتحة سةز  ال يةستتتتاأ تا      م يةطلي علث باضتتتتهح  ا   ةستتتتج

سي  ح سس ي  خضتتتتتتتتتتتتتس إ     جا يلأسنا يةستتتتتتتتتتتتتاأيا ةلطلي سعستتتتتتتتتتتتتي  بلاا  ية  ةنججتح  ققت   كصن يتحةلتح  س

 يةسصح سيةسلاا.

سةز سنح تبئل  سملا يةستتاأ ةز يةنحعلا يةامللا اصن  سيع  ةز اااا يصيةس تؤاأ بشتتكس ةبحشتتأ ية  يةأبح  

ح ية ي  مثس يةفأح  ان ئ أي ي  سيةجكحةلف سيميننح  لحن سست أ يةاصيةتس هي يةستتتتتتتتتتتتتاأ س  م يلبلاح  سيةأب

 يةاا ا  حلاح ال  يةجحةلا:

 

 .)ي   يةصع ي  يلبحيا (يةيملا يلبحيا×ئ أي ي  يةكللا = ساأ يةصع ة 

 يةجكحةلف يةكللا = يةجكحةلف يةثح جا + يةجكحةلف يلجزائة ةلصع ة يةصيع ة.

 سبنحءي ية  لةد قحن:

 (CT).يةجكحةلف يةكللا – (RT)يقخسح ة = ئ أي ي  يةكللا يةأبح  س

 

 يةح يةقلما سيا وحح  حةستتتتتتتتتاأ قهي  اجم  ية  تص اح  يلستتتتتتتتتوحلد ةلمنحقس يةتي  ا تتتتتتتتتس يلقحح ين  شتتتتتتتتتأي    س 

ةاستتتتتتصستتتتتتا سيميز ين يشتتتتتتاأ بحح سياس بحح   يقخ ةا     تكصن يلنحقس ةلمصستتتتتتا  س ستتتتتتجامحة  ةلستتتتتتلاا  سإ

تبطا  جص اح  يلستتتتتتتتتتتتتوحلد سة   ي  ي   ةلمنحقس  سيةتي  ميز يةجابائ ينحح  حلاح ةا ققلمتا يةشتتتتتتتتتتتتت يء تكصن ةأ 

 رتلا: 

يةقلما = 
يلنحقس يل   ا

يةساأ
 

ن يلستتتتتتتتتتتتتوحلد  كصن إ  ةا ةح ق سبنتحءي ية  ست أ يلاتح ةتا  مينتح يةقصل  أن  المح لي   يلنحقس ةز ستتتتتتتتتتتتتلاا  س

 هي  سبا يلنحقس يل   ا إليء يةساأ. يةايس  سيلل  قحةقلما ةسجا  ةل قس ساأ يية   س
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 أهمية السعر للمجتمع: 2.3

 ججستتتت  يةبا  رججمح ي ةلستتتتاأ ةز  ال تأاائأ س س  يةستتتتاأ في يلججمس سيابئ يز  لما يلنججح  ةز جها 

 نظأ يلججمس  أشكحل ةجا  ة ةنحح:

 ز  ال:يةساأ يسحسم في  لق يلنحقسا س سل يةاقانلا في يةجاحةس ةس يلججمس ة -

 .تا     ساح  يةتي تنحسي عحجح  يلججمس 

 .تاقلق يةجصيلن  ان يةاأل سيةطلي ستقللص يةفح ض 

 .تاقلق يةاقانلا في  أي ي  يةشأيء ةلمنججح  في يةسصح 

 .يستثمح  يلصي   سي ا يةه   ققحح 

 .تاقلق يلثحةلا في   يء ر ج ح ي ةز  ال  ساح  يلأنا 

 عمح ا يةبي ا ةز  ال:يةساأ يسحسم في  -

  ججمحيلا   قاهح ية بصن قتمح ا يةبي ا.إإ حقا  لللا ية  يةساأ تمثس الفا 

  جال في تصيلن يةبي ا سيلنحخ.إةاحق ا ةشحاس يةبي ا سية نحيا يةتي  س ي  

 .إ حقا الفا ية  يمللا يةج نلس 

 .قس  ساح  يةسلس يةتي  س ي  اأ  لئي س ئ في يةطبقا يةاللح  

  جس  قس يةضأ  يةبلئي. قأل يقتكصةح  ةلأسصا سيةضأي ي ةز 

 يسحسم يةساأ في يلسؤسةلا رججمحيلا ةز  ال: -

 . قس رسوحاب ةباض يةسلس سيقخ ةح  

 . تأشل  رسوحاب ةباض يةسلس سيقخ ةح    أ 

 يقتقلقو سةح هي يلسمصعح  سئ حقح  ية  يةساأ. يياا ية بصن  حةسلس يلالز  س 

 سحسم يةساأ في يلسؤسةلا   ا لا ةز  ال:ي-

 .لحا باض يةشأاح   جصقائ عحجح  يةنحو عتى في عحال  يةأاص  ر ج ح ي  

 .لحا باض يةشأاح   أ ح ينجحجهح  مح سنصيح سيةجضتلا  قللس ةز سحةش يةأبح  

   ساح  يم    (   ت قس ية سةا باض  ةص(. 

    ج ح ي.ججمح ي سئسجقأي  ئ ةز سئ تصقائ  

  ج ح  يةقصةو سلةد ةز  ال:يةساأ يسحسم في ئ-

    ستتتتتتتتاح  ينحفتتتتتتتتأ ئنجحه يلصي   سةلا س  جص  س  (يلنج  يةنححئو ةجكحةلف ن  يةان تتتتتتتتأ يلا 

 .)يةفصي   سغائسح

 .ين  يسحسم في تصليس يلصي   يلا س ة ية  يقأي  يلججمس 
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 ر ج ح ي.رنيمحش  ين  ين أ عحسم في رنجاحش  س 

 .ين  ين أ عحسم في ةسجصيح  يةجضخم سيةق  ي  يةشأي لا سيةنمص ر ج ح ي 

 ن  ة تصقأ يلصي   سةلا. ين  ين أ في تفسائ سأ يلنج   نحءي ية   لا  س 

 :123اخالق التسعير.2

ةنستتتتتتتتتعي ي نصير ةز يةتستتتتتتتتتاائ يةزائ   ا لا  مح  ا  غائ  حنصنلا سهي يةتستتتتتتتتتاائ يةصسمي سيةتستتتتتتتتتاائ  سنحب   بس 

 سيةتساائ يق بئي سيةتساائ يلا  .

 التسعير الوهمي: 1.2

هي  ستتتاح  يلنخفضتتتا يةتي ت قس يلنج  إ   تاملس يلستتتوحلد  أنصير   أ  ةز يةستتتلس    ال  أغي يلستتتوحلد 

 ن  ع س ية    م سفي يقتقلقا سص ةم  ا س ية  ييححا يلستوحلد  في شتأيئحح  سيا  لةد غائ  حنصنلح   س

   صةح .   ا

 التسعير الج ري: 4.2

يستجخ ا يةتستاائ يق بئي لنس يلنحقستان ةز ية  صل في  ستصيح  سلةد يز  أيق تق  م يلنججح   أستاح  

ةأ ية ي   قس يلنحقسان إ   يةجاثئ سين   أسجهم تجج  يلنشحة ةنخفضا ج ي    تقس يز ساأ يةجكلفا   

 إ    قس  ساح .

 التسعير النسبي: 3.2

سص  لس يلنج  ةلمشتتتتتئ ز  أستتتتاح  ةخجلفا ةس سجص  نفس يةجكلفا  سنظأيح  ميز تاقلق ةكحستتتتي ةز  ال س 

 قس  ستاح  ةباض يلستوحليان  سيكصن لةد غائ   اقي في عحةا  زلائ يةستاأ  نفس يلجمصيا يلتشتتحبحا ةز 

 ن لةد غائ  حنصنلح. يلشتئ ز سنفس يةبضحئس سيجضح 

 السعر املحدد: 2.2

تفح لا  ان يلنشتتتتتتت   في ية تتتتتتتنحيا ةجا    ةستتتتتتتجصيح   ستتتتتتتاح   سيا  لةد يما غائ  حنصنلح ألن   ا  إ سهي

 ةز يلنحقسا ستا     ساح   كصن ةز  ال ةسجصيان:

  ي رتفحح  ان يلنحقسان تا     ساح .افقيا:  -

نس تفحح  ان يل تتتتتتتتتتتتفح لا  ان ةستتتتتتتتتتتجصيح  ةخجلفا في يلنظمح  ةجا    يةستتتتتتتتتتتاأ ةثا الإ ي راســـــــــــيا:  -

 يةص اء سيلصليان. سيلن سبان  س
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 :124الحساسية السعرية.6

يلخجلفتتا يةجنبؤ  تتأاأ يةجزائي  يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا  ية    م إ أي يتحتتح ةز يةستتتتتتتتتتتتتلس سيقختت ةتتح  يةتي  يلنشتتتتتتتتتتتتت  تاتتحسل 

تنججهح  سهي   ةد تاحسل  لحو عستتتتتتتحستتتتتتتلا يلشتتتتتتتتئي ةلجزائي  يةستتتتتتتاأيا يةتي تقصا بحح  ان يةفتئة س  أ   

 سهي ةح يسمى  مأسنا يةطلي.

ي ةيملا يلطلصبا  يةنحجما يز يةجزلائ يةنسعستمثس ةأسنا يةطلي يةستاأيا يةجزلائ يةنستعي في ي   سع ي  ي

ا ةقلحستتتح  مثس ة   يستتتججح ا يةيملا يلطلصبا ةز  بس نفي يةستتتاأ  مق ي  نقطا ة صيا سيع ة  س اجبئ يلأس 

يلستتتتتتتتتتتتتوحلتد إ   يةجزائي  يةستتتتتتتتتتتتتاأيتا سلةتتد ية   صل ةنانى يةطلتي. سيجم عستتتتتتتتتتتتتح  ةأسنتا يةطلتي يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا 

%طلصبا ةز يةستتتتتتتتتتلاا   قستتتتتتتتتتما يةجزائ يةنستتتتتتتتتتعي في يةيملا يل dQ   إ   يةجزلائ يةنستتتتتتتتتتعي في يةستتتتتتتتتتاأ% P  

  حقتئيل  قحء يةاصيةس   أ  اح جا ية  عحةهح.

ن يقتستحستلا يةستاأيا ة   يلستوحلد تنجم  ستحسح يز يةتشخلص ية ي  قصا    يلسوحلد   سنضتلف سنح 

عحستتتتتتتتتيستتتتتتتتت  سةشتتتتتتتتتحيأأ يةتي تاأب إيةجب تتتتتتتتتأ يلجكصن ة   يلشتتتتتتتتتتئي  يز  أيق  يةص ي  س سةق ي  ر  يب  س

ن س أ رستتتتتتتججح ا نحتجا  تخح  يةقأي  يةشتتتتتتتأيء ةستتتتتتتلاا ةا  ة  سن غائسح  س إ صييج  يلخجلفا  حالستتتتتتتججح ا س 

ستتتتوحلد يليةقلما يلالنا يةتي ت س  في لسز   شتتتتبس يلنفاا  س ن تلعي  س يز اصن س أ يةستتتتلاا ةز يلاجمس 

ن ليتح ة يلاأقتا يلجكصنتا ةت   يلستتتتتتتتتتتتتوحلتد يز ياةتح  يلنججتح  يلخجلفا   يقخت ةتا.  متح  عصل يةستتتتتتتتتتتتتلاتا  س

يلم  حةاا ا  ان يةستتتتتتتتتتتتاأ سيق ص ة س  يء يلنج   سبحةجح ي ت  ي  عستتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتيج     ي ا  س  جال    ثئ ةاأقا  س

ز يةاصيةتتتتس يةتي تتتتتأاأ ية    جتتتتتا ةلستتتتتتتتتتتتتاأ سينخفض  س أ  مؤاأ ية  ةستتتتتتتتتتتتتجص  يق ص ة. سسنتتتتحب يةاتتتت  تتتت  ة

 يقتسحسلا يةساأيا ةلمسوحلد سن لنحح قلمح  ةي:

عستتتحستتتلا ةلستتتاأ المح احني   تتتح ص يلنج  ةجفأ ة سةخجلفا    س كصن يلستتتوحلد درجة تفرد املنتج:  1.6

 يز ةثلاتحح ةز يلنججح    أ .

ح د يةبت ي تتس ةجصقأة سةتت  يلم بحتتح المتتقكلمتتح اتتحنتتي تلتتمـدى معرفــة املســـــــــــــتهلــك بــالبــدائــل املتــاحــة للمنتج: 4.6

 لي   عسحسيج  ةلساأ سيةايس اتلح.

عستتتتحستتتتلا ةلستتتتاأ  ين ةح  كصن ةز يةستتتتهس ية  يلستتتتوحلد    سسسنح  كصن يلستتتتوحلد صــــعوبة املقارنة:  3.6

 ةسصح.ييلنحقسا ة  في  يجأيء ةقح نح   ان يلنج  يلأي  شأيءأ سبان يلنججح  يلتشحبحا  س

ن ة تتتتتح يف شتتتتتأيء يلنج   عستتتتتحستتتتتلا ةلستتتتتاأ  ين ةح يشتتتتتاأ    سقلكصن يلستتتتتوحلد الكلية: املصـــــاريف  2.6

 تمثس ج ءي يسائي ةز   ل  يةيةي.

ن   عستتتتتتتتحستتتتتتتتلا ةلستتتتتتتتاأ ةقح نا  ل م يلنحقس يةنحح لا يةتي ياجق     س كصن يلستتتتتتتتوحلد املنفعة النهائية:  6.6

 سلا س يلقحح.

ستحسلا ةلساأ ين ةح  كصن ج ء ةز تلد يةجكلفا ةشتئب ةس ع   س كصن يلستوحلد التكلفة املشـتركة:  5.6

  أف ي أ ةثس  صيةص يةجحةان.

                                                           
 .050.050يةفجحح يةنسص   ةبح ب  ز قهل  يةقاطح و  ةأجس سح ق  ن ن ي ح  يب   124



 الفصل الثالث                     المتغيرة االقتصادية الجزئية                                
 

000 

 

ا ةلجخ يز  ح لل   سعستتتتتتتتتحستتتتتتتتتلا ةلستتتتتتتتتاأ المح احن يلنج     سقلكصن يلستتتتتتتتتوحلد قابلية املنتج للتخزين:  5.6

 سرعجفحظ    ةفتئة  صيلا.

يلجيأ  شتتتتأيءسح بشتتتتكس  بائ  ستقس في  ت  ي  يقتستتتتحستتتتلا يةستتتاأيا ةلستتتتلسمعدل تكرار الشــــراء للمنتج:  1.6

 يةسلس يةتي  كصن ةا ل تيأي  شأيئحح ةا س .

عستتحستلا ةلستاأ ين ةح  كصن يلنج  لس جص ة يحةلا عستتي    س كصن يلستوحلد ربط الجودة بالسـعر:  9.6

 ت ص أ س نحيج .

 املطلب الثاني: طرق وسياسة التسعير

 سياسات التسعير: .1

ستتتتتوحح يةستتتتتاأيا قالقحح ةصيجها ةجمصيا ةز يةستتتتتلحستتتتتح  يةستتتتتاأيا يةب  لا يةتي لح تص  يلنشتتتتحة ت تتتتتملم ستتتتتلح

  حةجف لس ية  يةناص يةجح ي:

 :سياسات السعر الرائد1.1

س أ يةستتتتلحستتتتح  تأتب   حةستتتتلس يق    ة  سققحح  جم  ستتتتاائ يةستتتتلس سقق ألستتتتاح  يةستتتتلس يةب  لا في يةستتتتصح   

  ةضتتتتتتتتأس ة  زطلا يةجكحةلف  أستتتتتتتتأر س ي ةميز  ستتتتتتتتجخ يا س ي يةنصر ةز يةستتتتتتتتلحستتتتتتتتح  قلجي يةجنبإسين  

 ع   يةسلحسجان:إسجخ يا إسسأيا   صل يلنحقسان إ   يةسصح  س مز س ي ئ ح   ميننح 

 سياسة قشط السوق:  1.1.1

تقصا س أ يةستتلحستتا ية   ستتحو يةستتاأ يلأتفس ةجزطلا يةجكحةلف ئنجحه في    تتأ س ي ةميز  ستجماز س أ 

ن  يةستتلحستتتا  حلأسنا بستتت ي    تحح ية  تخفلض يةستتاأ قلمح با   سياجحه نجحح س أ يةستتتلحستتتا ية  اصن 

ح ر تئير يةتي يةطلي ية  يةستتتتتتتتتتلاا غائ ةأن  سفتتتتتتتتتتاصبا تقلل  يةستتتتتتتتتتلاا ةز  بس يلنحقستتتتتتتتتتان  سسجص  عقص 

 تامي يلنج .

 سياسة التغلغل السوق: 4.1.1

 أ ةلستتتتتلحستتتتتا يةستتتتتح قا  سهي يةتي تقصا ية   ستتتتتحو يةستتتتتاأ يلنخفض ية ي تمثس س أ يةستتتتتلحستتتتتا يةصج    

 صيج  فتتتتتتاصبا في  قاا في يةفتئي  يةاعقا.  شتتتتتتتئط س أ يةستتتتتتلحستتتتتتا ةأسنا يةطلي ية  يةستتتتتتلاا  سستتتتتتهصةا 

  ج ح  ح  يقح م.إتقلل  يةسلاا ةز  بس يلنحقسان  سةكحنلا ليح ة ئنجحه ةاسجفح ة ةز 

 :125س يسياسة التسعير النف 4.1

قخ ةا ي ستتجخ يا س أ يةستتلاا  سإن  يةجأاائ يةنفمتت ي ية  يلستتوحلد  سييثئ أستتجخ يا ةز شتتإسياصا س ي اس 

 ةثلا س أ يةسلحسا: في  سصيح رسوحا لا سةز 
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ستتتتتلحستتتتتا  ستتتتتاح  يةيستتتتتأيا: س  مينح  ستتتتتملوحح بستتتتتلحستتتتتا يةنحح ح  يةستتتتتاأيا ةثس س تتتتتس ستتتتتاأ ةلستتتتتلاا  -

ةنحح جاس يلستتتتتتوحلد يشتتتتتتتاأ نفستتتتتتلح بشتتتتتت يء ةز يةأيعا تجحأ يةستتتتتتتاأ   س يةه ف 0 595. 9590.  9990.

 نخفح   يز  قلا يلنحقسان ةص  ج ء  للس ةز يةساأ.إاليجقح    يقتقلقو ةلسلاا   س يةاح ل  س

ح يجح  يلقحح يلستتتوحلد سال تقبس  أستتتاح  غائسإستتتلحستتتا  ستتتاح  يلاجح ة:  ق تتت   جلد  ستتتاح  هي يةتي  -

ن يةبقحء ية  س أ  ستتتاح     ال  اقق  حةا شتتتأيء يلصي   سةلا. ع حفتتتا في  ةلمنججح  يةتي  فضتتتلهح 

ستتت ي يلنج   جزلائ سلن يلصي  يةتتت ي لتتتا في ئنجتتتحه  في ستتتتتتتتتتتتت لتتتس  أ ستتت يف يةأبالتتتا ةلمنج   ةتتت ةتتتد  و تتت

 يجلح ي  سةيز يا  س ي يةامس نصر ةز يةزش سرعجلحل يةججح ي.ئ يلاحقظا ية  س ي يةساأ 

ستتتتاح  يةجفح أيا: يستتتتجخ ا في س أ يةستتتتلحستتتتا يةستتتتاأ يلأتفس  مؤشتتتتأ ةل الةا ية  سجص  ستتتتلحستتتتا    -

يةجفأ  يز غائسم ةز ي أينحم في يلججمس.  يةستتتلاا  قلقبلصن ية  شتتتأيء يةستتتلاا ةشتتتاص سم  حةجماز  س

ست تتوح س أ يةستتلحستتا ةجطبلقهح ية   اتتتح  يةطبقح  رججمحيلا يةاللح سيقخحفتتا في يلججمس. سةز 

 ا س أ يةسلاا يلابس سيةاطص  سيةسلح ي  سيلجصسأي .ةثل 

 :126التسعير املنهي 3.1

ن يستتتتتتتجخ يا ةثس س ي يةنصر ةز يةستتتتتتتتلحستتتتتتتا ةز  أف باض  شتتتتتتتتخحن ية  ز ة يحم ةهنا في ةجحل  نج  

ةاان  س ستحو ية ي تا       ستاح    ةح  سؤالء يلهنان غائ سيضتح  قق   كصن س ي  سحو سص يقخبئة 

ن ي ا لح   اتتتتتتتتتتتتتتح  يلهنا: يةطبيي سيلهن و تلاي  س ي قإيةستتتتتتتتتتتتتلاا  سبحةجح ي  سيلاأقا سيةص ي س بلاا

 ةهمح في يةتساائ.

   127:سياسات التسعير الترويجي 2.1

ن ستتتتتتتتتلحستتتتتتتتح  يةتستتتتتتتتتاائ  حألستتتتتتتتتحو هي  ياجبئ يةستتتتتتتتاأ سيةتئسي  ين تتتتتتتتتأين ةهمحن  سعتى يلخج تتتتتتتتان ياجبئسن 

 س شمس س أ يةسلحسح  ةح  ةي: سلحسح  تأسيجلا في يتجحسحتحح 

يةقلح ة يةستتتتتتاأيا: س شتتتتتتمس س أ يةستتتتتتلحستتتتتتا  ستتتتتتاائ باض يةستتتتتتلس  مستتتتتتجص  ال  قس يز تكلفوحح  سلةد بح ف  -

ليح ة ةا ل يلبلاح  ةز يةستتتتلاا سبحةجح ي ليح ة   بحح. سسنح     الز باض يلجحجأ يستتتتجا ي سح ةبلس باض 

ةز ةستتتتتتتتتتتتجص  يةجكلفا     س ةز يلنحقستتتتتتتتتتتتان  س    سستتتتتتتتتتتتاح  يةستتتتتتتتتتتتلس يقتلصيا  حةنستتتتتتتتتتتتبا ةلمصي ز س بمح تبحر  أ

 ن    ي  يةطلي يلقحح. ي  ؤةس  سيةه ف سص  ش لس يةطلي ية   قلا يةسلس   أ  في يلججأ ية

 ستتتتتتتتاائ يلنحستتتتتتتتبح  يقخحفتتتتتتتتا:  ستتتتتتتتجخ ا س أ يةستتتتتتتتلحستتتتتتتتا في باض يلصيستتتتتتتتم  حفتتتتتتتتا في   ي وحح ةز اس يحا   -

سيلنحستتتتتتتتتتتبح  يقخحفتتتتتتتتتتتا س يلح   ستخفض  ستتتتتتتتتتتاح  ققحح ة يح ة  ستتتتتتتتتتتبا يلبلاح   ستاقلق يل ي  ةز   بحح  
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 بس ظهص   أيل  سةبلس يةستتتتتتتلا   سيةه ف ةز س أ يةستتتتتتتلحستتتتتتتا إ   يةجخلص ةز يلخ سن يةستتتتتتتلعي يلتئي م   س

 ةوت صل ية  سلصةا نق  ا. ةيسي يةشهأة   س ةص  س  ع ث ةنحح   س

 طرق التسعير:.4

 سنحب ي ة  أح يةتي تجميز ةز  اةهح يلنش   يتبحيهح في  ساائ يلنججح  سلةد  مح  ةي:

 التسعير القائم على التكاليف: 1.4

تتباهح ةخجلف يلنشتتتتتتت   في  ستتتتتتتاائ ةنججحتحح   ن بستتتتتتت  س سضتتتتتتتح يةطأح يةتي  ميز   اجبئ س أ يةطأيقا ةز 

انتتحء  قيهى  اجمتت  ية  إ تتتتتتتتتتتتتتحقتتا ستتحةش ةاان إ   ةجمتتس يةجكتتحةلف يةثتتح جتتا سيلجزائة يةتي تجاملهتتح يلنشتتتتتتتتتتتتتت   

 يمللا ئنجحه      كصن س ي يةهحةش  سبا ةز ساأ  لس يلنج  نفس .

ن إيلنحقستتتتتتتتا سيةستتتتتتتتصح  سبحةجح ي ق يجبح ي  يل  يء يةشتتتتتتتتخ تتتتتتتتلا يةبال ة يز ظأسفسيخضتتتتتتتتس س ي يةهحةش إل 

 با  ةح  ميز يز يةساأ يةاح ل ية ي يايس يلنج  س  ح    بشكس سيضح. يةساأ يةفاةي     كصن 

يمصةتتح تمجتتحل ستت أ يةطأيقتتا  مجمصيتتا يل ي تتح  سمهتتح ستتتتتتتتتتتتتهصةتتا يقتستتتتتتتتتتتتتح   س نحتتح تجطلتتي ةالصةتتح   لللتتا   متتح 

ستتتتتتتتتتتتتجقأي   ستتتتتتتتتتتتتصيح ين   زائ يةطلي سيةاصيةس يلؤاأة إ ي تحتح بستتتتتتتتتتتتتهصةتا  سهي تملس إ   يلاحقظا ية  إ ميز 

سجخ يا إيلل   س  ائي يشتكس س ي يلنهج ةازة ت ي في يق حني   اقي ةلمنشحة يةتي تطبق . قلمح  جضمز 

 :128س أ يةطأيقا ةجمصيا ةز يةالص   سمهح

 تملس إ   تجحسس  س  يلسوحليان في تا    يةساأ يلنحسي ةهم سةق  يتحم. -

 تجحسس  س  يلنحقسا سيلنحقسان في يةسصح. تملس إ   -

  سجخ ا يةجكحةلف يلاحس لا يةجح يخلا   ص ة   ثئ. -

 يلالح ي ةجصليس يةجكحةلف يةثح جا.  سجخ ا يةنحت  يةاح ي  س -

تاجصي ية  ةتتتح يستتتتتتتتتتتتتمى  تتتحةجكتتتحةلف يةزتتتح  تتتا سهي يةجكتتتحةلف يةتي تاتتت ث سال  ميز  زطلوحتتتح ينتتت   ي  -

 ةسجص .

 يةب  لا. تججحسس تكلفا يةفأفا -

 التسعير القائم على نقطة التعادل: 4.4

 مصجتي ست أ يةستتتتتتتتتتتتتلتحستتتتتتتتتتتتتا  جم تات  ت  نقطتا يةجاتح ل في يلنشتتتتتتتتتتتتتحة  سهي يةنقطتا يةتي  ستتتتتتتتتتتتتحسي ين سح   م 

ئ أي ي  يةكللتتا ةس يةجكتتحةلف يةكللتتا  ستقصا ستت أ يةطأيقتتا ية  يلصيلنتتا  ان يةنفقتتح  سئ أي ي  ةز جهتتا  

  ال قتئة سةنلا ةا  ة.    أ  يةامللح  ةز نحعلا  سبان   م يةنشحط  س
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تأتي  يلنشتتتتت   في س أ يةطأيقا إ   تا    يةستتتتتتاأ ية ي ياح ل  ملا يةطلي  سةا   ميز  زطلا يةجكحةلف 

ستتجخ يةهح لح يستتمى يححةش يلستتحسما ية ي يشتتائ إ   ةق ي  يةطلي إيةثح جا يةتي تجاملهح يلنشتتحة سيجم لةد  

 ن   بان يةاا ا  ان يةساأ س  م يةطلي  طأيقا تنحس لا. نخفح     ي  مانى إعحل 

 :129هج ية  ي ة يقتئي ح   مينح ل أسحن قج أ س ي يل

 أي  اس سع ة في نفس يةص ي  قه ي يةستتتاأ سص ةح تقبضتتت  إئ ةجصستتت  ستتتاأ يةبلس اس سع ة يز ايز -

سةستتتتمصعح  يلبلاح  سيةاأسل يلنشتتتت   ةقح س اس سع ة ةبلاح   سسص  أ    حقتستتتتح    تتتتصةح  

 يقخحفا يلل .

 ن ةجصس  تكلفا يةصع ة يةصيع ة  ابئ يز يةجكلفا يلجزائة ةكس سع ة ةز يلبلاح .إ -

ن  ن يةجكتتحةلف يةثتتح جتتا هي تكتتحةلف ةز يلاجمتتس  يةجكتتحةلف يةشتتتتتتتتتتتتتهأيتتا يةثتتح جتتا   أ  تاللتتس يةجاتتح ل  -

مأة  يا يةجكحةلف يةثح جا يلنجظما يلسج سجمأ عتى ةص تص في يلنشحة يز ئنجحه  ة ةد  جي يسجخ

 يةتي تجضمز  قس يةنفقح  يةاح  ا.

 غم لةتد يستتتتتتتتتتتتتصح باض يلخج تتتتتتتتتتتتتان ةجمصيتا ةز يلات  ي  يةتي تؤ ت  ية  تاللتس نقطتا يةجاح ل  -

 ن  كصن   ستتتتتتتتتتتتتجخت يا تاللس نقطا يةجاح ل ةجاللس ةنج  سيع  قق   سيلميزإنت  ةز  قضتتتتتتتتتتتتتس  ةنحتح 

ن  كصن  زائة   متتح  ميز جة تملاز باض يةجكتتحةلف في اصنحتتح اتح جتتا  س سنتحب فتتتتتتتتتتتتتاصبتتا في ت تتتتتتتتتتتتتنلف  س

 سجخ يا تاللس يةجاح ل عتى با   زائ  سيل ية  س سيةجكلفا.إسجمأي  في سنحب ةلس ةإل 

 جاف في ةاتت ل   بتتحعهتتح نصير يةستتتتتتتتتتتتتلس بستتتتتتتتتتتتت تتي ئ  سنتتحب فتتتتتتتتتتتتتاصبتتا في إ جتتح  نقطتتا يةجاتتح ل ةكتتحقتتا  -

 ستكحةلفهح.

إيح ة عستتتتتتتتتتح  باض يةبنص   حستتتتتتتتتتجمأي  ةثس:  جص  س ستتتتتتتتتتاح  يلصي   ستتتتتتتتتجخ يا س أ يةطأيقاإ فأل  -

 سغائسح  سن  زلائ  حفا ية  يل   يةطصيس.

 التسعير القائم على الطلب: 3.4

سم يةطأح يلستتتتتجخ ةا في تا     ستتتتتاح  يلنججح   سققحح  أتب  ستتتتتاأ يةصع ة  س أ يةطأيقا  اجبئ ةز  ع  

 ح   سيميز يةجابائ يز ةاح ةا يةطلي  حة ص ة يةجحةلا:يةصيع ة   الةا يةطلي ية  س أ يلنجج

Q = a - BP 

هي ةق ي   سعي  أتب   Bةق ي   سعي  مسجص    ح ص يلنج   س aهي يةيملا يلطلصبا  سيمثس  Qعلث:  

 قهي ساأ يةصع ة يةصيع ة ةلمنج . Pةح   أساح  يلنحقسان  

 تبحر يقخطصي  يةجحةلا:إسةجا    س ي يةساأ  ميز 
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 تحليل لايراد الكلي: 1.3.4

TR = P.Q 

  ملا يةبلس.تمثس قهي  Qةح  ساأ يةصع ة  تمثس هي  Pر ي  يةيةي   TRعلث  مثس 

  أي  يةيةي احةجح ي: اصل ةاح ةا يةطلي يةسح قا في ةاح ةا ئ 

TR = P ( a – BP)……………………………………………..1 

 تحليل التكاليف الكلية: 4.3.4

TC = FC + VC…………………………………………..2 

 ابئ يةجكلفا يلجزائة ةكس  هي VC ابئ يز يةجكحةلف يةثح جا  س FCيةجكحةلف يةكللا   هي  ابئ TCن  علث 

 ي   يةصع ي  يلنججا. Qةح  سع ة  

TC = FC + V( a – BP)…………….…………………………3 

TC = FC + Va – VBP…………………………………..…..4 

π = TR –TC 

π = Pa – PBP2 – FC +VA –VBP………………….5 

 :130التسعير القائم على معدل العائد 2.4

ةز يلاجيأ  سققحح  جم تا      ستتتتجخ ا س أ يةطأيقا في يةزحةي سبشتتتتكس ع تتتتأي ةز  بس  ح   يةستتتتصح  س

ةز ةجمس  % 00ةز  يو يلحل يلستتتتتتتتتتتتتتثمأ   س    كصن  %4ةات ل يةاتح   يلستتتتتتتتتتتتتوح ف سية ي     كصن ةثا

 ن  جاقق ةا ل يةاح   يلسوح ف. يلبلاح   سيلقحمح  ميز  أي  إ

ن   احقظ ية  ةا ل اح ي ةلاح   يلستتتتتتتتتتتتتوح ف  سةيز  مح  ن يةنجح   غائ ريجلح  ا ةه ي يةنمصله تظهأ في إ

ن يلنشتتتتتتتتتتتت   يةاحةلا في يةستتتتتتتتتتتتصح تكصن  احجا ةستتتتتتتتتتتتجمأة إ    زلائ يةستتتتتتتتتتتتاأ  ين  اس ةستتتتتتتتتتتتجص  ةز إ اأف ق

 في ةسجص  يةطلي.يةجزائي  يةتي تا ث 
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 :131طريقة هامش املساهمة 6.4

ةق ي  ةاان في سحةش يلستتتتحسما  سس ي  ن اس سع ة ةبحيا ستتتتصف  ستتتتحسم  مبلا  س تأتي  س أ يةفيأة ية  

تجتتحأ  زطلتتا يةجكتتحةلف يةثتتح جتتا يةتي تجاملهتتح يلنشتتتتتتتتتتتتتحة  سإل جتتح  يتت   يةصعتت ي  يةتي  جتتي إيةهتتحةش  تت ستتي  تت

 CMية  سحةش يلسحسما TFC قمز يلميز  سما ةجمس يةجكحةلف يةثح جا لاهح ةجاقلق  ملا يةجاح ل  

 ية  يشكس يةجح ي:

Break Event Point In Unit = FC/ Unit CM 

 . Unit سجخ ا ية لزا يةسح قا ةجا    سحةش ةسحسما يةيملا يلبحيا ةابئي ينحح  حةصع ة

ن  طصط ئنجتتتحه في يلنشتتتتتتتتتتتتتتحة ةخجلفتتتا  ن ستتت ي يلنهج ةنتتتحستتتتتتتتتتتتتتي في يلصي ف يةتي تكص   ميز يةقصل يمصةتتتح 

ستأغي  استتتتتتتتح  نقطا يةجاح ل بشتتتتتتتتكس قأ ي ةكس ةنج  ةكحةس يلنشتتتتتتتتحة  ة ةد قحن ية تتتتتتتتلزا يةجحةلا  ميز 

 : BEVيسجخ يةهح قتسح  نقطا يةجاح ل

Break Event Point Sales In J.D = ((FC/1-( VC/Sales)) 

  سفي ستت أ يةطأيقتتا  قصا يةستتتتتتتتتتتتتاأ ية  Mark Up Pricing  سنتتحب  أيقتتا   أ   ستتتتتتتتتتتتتمى   أةز جتتحنتتي 

ن  زطو  ا ةز يةجكتتحةلف غائ ةبتتحشتتتتتتتتتتتتتأة  ن يةجكتحةلف يلبتحشتتتتتتتتتتتتتأة  جتتي إيا تا  ان يةجكلفتتا سيةأبح  سيللتت  قتت

ستتتتتتتتتتتتح  ن تجصقأ ةجاقلق يةأبح  سبحةجح ي ع سيةأبح  ة ةد  اجم  س أ يةطأيقا ية  يةجكلفا يةكللا يةتي  جي 

 ةز يةساأ. يةساأ ية ي  اقق سحةش يةأبح  نسبا

  املطلب الثالث: السعر واملستهلك

 ن ليح ت  تفق  يلنج  يلقبلان يلل   ي نقص يةطلي يلل يا  يةستاأ ةز  ان يقخ تح ص يةستتلبلا ةلمنج  أل 

 ننخفحل ةأتبطا  حقت س  يةتي يستتتتتجا  يلستتتتتوحلد  قبصةهح  أل  تفحر سئ إن  ستتتتتبا  سيةايس اتتتتتتلح  سنج  

ةكحنلا يةشتتتتتتتتتتتأيء س ي ةح  نجأ ين  إ تفحر يةستتتتتتتتتتاأ بشتتتتتتتتتتتكس  فصح تص اح  يلستتتتتتتتتتتوحلد ستتتتتتتتتتتلؤ ي لةد إ   ي ا إ

ن لةد ستتتتتتتصف  صة  يةشتتتتتتتكصب ة   يلستتتتتتتوحلد إنخفحل يةستتتتتتتاأ قإن في عحةا   ستتتتتتتح أ  بائة ةلمنشتتتتتتتحة   مح 

  جص ة س ي يلنج  ةمح  جال   ااز إ   ي ا يةشأيء.

 إدراك السعر لدى املستهلك:. 1

ةأ ية ي  جطلي ية  ةستتتتتتتتتتؤس ي يلنشتتتتتتتتتتتحة   يستتتتتتتتتتتا    قاس د يةنظأة سيةجفستتتتتتتتتتائ يلستتتتتتتتتتتوحلد ةلستتتتتتتتتتتاأ    سسص تل

يلسوحلد ستص احت  ةلساأ. س  ةد يةاا ا  ان يةساأ سيق ص ة  مح  أيسح يلسوحلد في يلنج   علث  جضمز 

 سوحلد. جاف  بلاا يلنج  س  ي  بلاا يلإر  يب سيلاأقا  حةساأ يةتي تخجلف   جج   
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  س يلستتتتتتتوحلد     أقض شتتتتتتتأيء يلنج  ين ةح  كصن ستتتتتتتاأأ   ن ةتي تجمثس فييشتتتتتتتح ة إ   نقطا ةهما  ميز ئ 

ن يلنج  قل  نقص ةز نحعلا يق ص ة   س    أقض شتتتتتتتأيء يلنج  ين ةح  كصن  يجقح أ ةز يةستتتتتتتاأ يلجص س إل 

 132يلنفاا يلجص اا ةز  أق .يجقح أ  أن يةساأ سنح  فصح ية  ةز يلجحل ية ي س ا  إل  يةساأ 

ستتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتح بامللا تقللم يةجضتتتتتتتتتتتلا يل   ا ةز  أف يلستتتتتتتتتتوحلد علث  ن يمللا إ  يب يةستتتتتتتتتتاأ ةأتب    مح 

تجمثس في يةفأح  ان ةستتتتتجص  يةجضتتتتتتلا يةتي  ق ةهح يلستتتتتوحلد في ستتتتت لس يقت تتتتتصل ية  يلنج  س  جا   تتتتتحأ 

لا عح ا  كحقا يق صيني يلحةلا سغائ يلحةاأ ئ با  يمللا يةشتتتأيء  علث تجطلي يمللا يةجقللم يةستتتللم ةلستتت

سيةتي تمثس يةجضتتلا يةتي  ق ةهح يلستوحلد  ابائي يز تقللم  ةلمنحقس يةتي  جص س يقت تصل يلقحح ين  شأيء 

 س ي يلنج .

 سقق س ي يلسجص  تأ   يمللا يةجقللم با  ز:

 البعد املوضو ي: 1.1

و علث تخح  يةقأي  يةشتتأيئإز يلاح ائ يلص تتصيلا سيةتي  بنى يلقحح ن يةستتاأ  مثس ةالح  ة في س ي يةبا   نج 

 مثس تلد يةجضتتتتتتتتلح  يةنق  ا يةتي ستتتتتتتلضتتتتتتتاي بحح يلستتتتتتتوحلد سيةتي ستتتتتتتتنقص ةز   ل  سيةتي  قبس  حةجنحلل 

 ينحح في س لس يقت صل ية  يلنج .

 البعد الشخص ي: 4.1

ايجبتح  يةشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتت ي  س  ةهم في يمللا يةجقللم  علث  أ   سنح يق حني غائ يةنق ي ةز  ال  لحو ةسنتح 

يلستتتتتتتتوحلد يةقلما يل   ا  حاليجبح ي  يةشتتتتتتتتخ تتتتتتتتلا علث تمثس يلق ي  يةجضتتتتتتتتتلا  ي يةزائ نق  ا في ستتتتتتتت لس 

 :133سحسح في يقت صل ية  يلنج  ستجمثس 

 نج . جنحء يلمس س ي يةتسصح سس ي يةجنقس إليةص ي يلب سل في س لس يقت صل ية  يلنج   يش -

 جنحء باض يلنججح  جه  ةز إيق ه  يةاضتتتتتتتتتتتتةي سية سني يلب سل ةز  بس يلستتتتتتتتتتتتوحلد      ستتتتتتتتتتتتجل ا  -

 ن ةم تيز قأيبا ةن .إ بس يلسوحلد ةوت صل يلقحح  حفا 

مثس ت  أ  يةتي تكحةلف يةفأن يةب  لا  علث في عحةا شتتتتتتتتتتتتأيء ةنج  يلستتتتتتتتتتتتوحلد  ضتتتتتتتتتتتتاي  حلنججح   -

 قأن    لا  حفا في عحةا ةح إلي احن يلنج  ية ي تم شأيءأ  لقو   ح ةز يلسوحلد.

يةجكلفا يةنفستلا يلأتبطا  حقت صل ية  يةسلاا سيمثس يق ه  يةنفم ي يةيبائ ية ي  ب ة  يلسوحلد  -

شتتتتتتتتتتتكحل ي ة  احالنجظح   مخجلف فتتتتتتتتتتتص أ  احن ةنف  يةجصليس ية ي  ب ة   جم يقت تتتتتتتتتتتصل ةن  ية   في 

                                                           
 .804  ن8002  85لسيغي ةام   يةساأ  مؤشأ ية  جص ة يلنججح  ةز جها نظأ يلسوحلد  ةقحل  ةجلا ةاح ف  يةا    132
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نتلجا يلاحةلا غائ يةا قا يةتي  ن تكصن يةيملا ةز يةستتتلاا يلطلصبا    نف    س  ةستتتلاا ةزلقح   س ي

 ياحةس بحح يلسوحلد ةز  بس يةبحئاان سغائ لةد ةمح ياح ن  يلسوحلد في يقت صل ية  يلنج .

 العوامل امل ثرة في حساسية املستهلك للسعر:.4

ةح  ؤ  أ يلخج تتتتتتتصن ية  سجص  يصيةس ةهما تؤاأ في   جا عستتتتتتتتحستتتتتتتلا يلستتتتتتتتوحلد ةلستتتتتتتتاأ  علث  ا  س أ 

 :134ن يستئش  بحح ةسؤس ي يةقطحر ستجمثس في يةاصيةس ةؤشأي  سحةا ال   

تأاائ يةقلما يةفأي ة: تيمز عستتتحستتتلا يلستتتوحلد ةلستتتاأ في س أ يقتحةا ين ةح  كصن يلنج  ية ي  ص   -

عستتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتلا ةلستتتتتتتتتتتتتاأ ين  يةشتتتتتتتتتتتتتأيء    سن   كصن إأ ةز يلنججح  يةفأي ة سيلجمازة ق جنحءإيلستتتتتتتتتتتتتوحلتد 

سيةايس في عتتتحةتتتا يلنججتتتح  غائ يلجمازة سيةتي تخجلف  ثائي ةز سجهتتتا نظأأ يز غائستتتح ةز يلنججتتتح  

ي ن يةستتاأ  يتمتت  ن   كصن   ثئ عستتحستتلا ةلستتاأ ين  يةشتتأيء  ةز سنح  جضتتح إيلصجص ة في يةستتصح. ق

 يم ي في يةجأاائ ية  يةقأي ي  يةشأي لا ةلمسوحلد. س  ةهم س  

تأاائ جص ة يلنج : تلاي جص ة يلنج   س  قاحل سبشتتتتتتتتكس  بائ في   جا عستتتتتتتتحستتتتتتتتلا يلستتتتتتتتوحلد  علث  -

عستتتتتحستتتتتلا ةلستتتتتاأ في عحةا يلنججح  يةتي  أيسح لي  جص ة يحةلا ستمجحل    سيح ة ةح  كصن س ي   ائ 

 خ تتتتتتتتتتتتتتتح ص ةمازة ال تجصقأ في يلنججتتتتح    أ   سيةايس في عتتتحةتتتا يلنججتتتح  يةتي  أيستتتح لي  جص ة 

 ةجصسطا قنج أ   ثئ يسجمحا  حةساأ س  ثئ عسحسلا ة .     ا  س

ن  اققهتتح  جص ف ية  ةقت ي  يلنفاتا يةتي  جص س  جلتح  يلستتتتتتتتتتتتتوحلتد لنج  ةتح  إن إتتأاائ   جتا يةنفاتتا:  -

عستتتتتتتحستتتتتتتلا ةألستتتتتتتاح  يلنججح  يةتي  أ  ققحح ةنفاا  بائة سيةايس اتتتتتتتتتلح في عحةا    سل  كصن إة   

   علث  كصن   ثئ عسحسلا ةهح.  سيلنججح  يةتي  أ  ققحح ةنفاا 

ن  إيلم  حلنججح  يةب  لا يلجحعا في يةستتتتتتتتتتصح  ق  تأاائ يلنججح  يةب  لا: ين ةح  كصن يلستتتتتتتتتتوحلد ية -

سصف  كصن   ثئ عسحسلا ةلساأ يلنججح  يةتي  ص  ي جنحءسح  حفا في ظس سجص  يةب  س في يةسصح  

ي ا تصقأسح  فتتتتتتا قحن يستتتتتتتكصن  ةح يلستتتتتتوحلد ية ي  جهس يلنججح  يةب  لا يلطأسعا في يةستتتتتتصح  س 

 عسحسلا تجحأ  ساح .   س

حستتتتتتتتتتتتلا عستتتتتتتتتتتت   سن   كصن إسن: ين ةح  قح س يلستتتتتتتتتتتتوحلد  تتتتتتتتتتتتمحنح  في تخ يز يلنج  ة    قتأاائ يلخ   -

 جخ يز يلنج  ة   . ةلساأ سيا ث يةايس لح يلسوحلد يسجطلس يةقلحا 

نججح  ن عستتتتتتتحستتتتتتتلا ألستتتتتتتاح  يلإتأاائ يلنفاا يةنحح لا: في عحةا شتتتتتتتأيء يلستتتتتتتوحلد لنج  بستتتتتتتاأ  بائ  ق -

س ج ء مثتتتالمتتح اتتتحنتتي يةنفقتتا يقختتتحفتتتتتتتتتتتتتتا  تتتحلنج  يليمتتتس    تتسحءأ تكصن  جنتتتإيليملتتا ةلمنج  يةتتت ي تم 

ن يةتئ از  ستتتتتتتتتتتح تتتتتتتتتتت ي    سج  ناصأ  علث المح احني ةا س  ةز يةجكلفا يةكللا ةلمنج   ستتتتتتتتتتتح تتتتتتتتتتت ي أل 
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 ستتتتتتتتتبا  ةصيل يلنفقا ةلمنججح  يليملا تمثس ج ء   بئ ةز يةنستتتتتتتتتبا يةكللا ةلمنج   ستتتتتتتتتح تتتتتتتتت ي لي   

 يليملا.  عسحسلا ةساأ يلنججح 

تأاائ يةنفقح  يةكللا: ين ةح تمثس يةنفقح  يةكللا ةلمسوحلد  سبا  لللا ةز   ل  قفو س أ يقتحةا  -

تكصن   جا عستتتتتحستتتتتلا يلستتتتتوحلد ةلستتتتتاأ تقس سيةايس اتتتتتتلح  علث ت  ي    جا عستتتتتحستتتتتلا ةلستتتتتاأ 

لكصن نفح   سإالمح احني يلنججح  يلأي  شتأيءسح  شتكس  ستبا يحةلا ةز   س يلسوحلد سةز ام قحن 

  بائ.

جاأل ةهح  أ  اجبئ ةز  ان يقتا  يةتي   تأاائ يةجكلفا يلشتتتتتتئ ا: ةشتتتتتح  ا يلستتتتتتوحلد في يةجكلفا ةس  -

قح نا ة   سيلستتوحلد   صي  س ي نصر ةز ر تلحح ة   يلستتوحلد سةز ام   جا عستتحستتلا ةلستتاأ تكصن 

ن   جا يقتستتتتحستتتتلا ت  ي  ين ةح  ةص تامس يةجكلفا سع أ  علث تكصن   جا يقتستتتتحستتتتلا  بائة   ي 

  جامس يلسوحلد يعئ يةجكلفا سع أ.

ن يمللتا فتتتتتتتتتتتتتاصبتا يلقتح نتا يةستتتتتتتتتتتتتاأيا يةتي  صيجههح يلستتتتتتتتتتتتتوحلد  ان يةب ي س إتتأاائ فتتتتتتتتتتتتتاصبتا يلقتح نتا:  -

عستتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتلا ةلستتتتتتتتتتتتتاأ ية  ييس في عحةا ي ا سجص  يأي لس    سن   كصن إةتحةت  قت يلخجلفتا يلجتحعتا 

صن   ثئ ن  كإقح نا يةستتتتتتاأيا ستتتتتتهلا  ان يلنججح  يةب  لا في يةستتتتتتصح ق ز تكصن يمللا يل سفتتتتتتاصبح  

 عسحسلا ةلساأ.

سم يةانحفتتتأ يةتي  قحو بحح   جا عستتتحستتتلا يلستتتوحلد    س يلستتتوحلد: يا    س يلستتتوحلد ةز  ان  -

 ت   تفحر   عستتتحستتتلا ةلستتتاأ نظأي إل    س ائ  تفحر   س يلستتتوحلد  مصن س ي   إةلستتتاأ  قفو عحةا 

 ائ   ثئ عستتتحستتتلا ةلستتتاأ نظأي نخفحل في   س يلستتتوحلد  كصن س ي   إةح إلي احن سنحب  يةشتتتأي لا  

 نخفحل    ت  يةشأي لا.إل 

 حساسية املستهلك للسعر وعالقته بجودة املنتجات: .3

تبني  ةاجا عستتتتتتحستتتتتتلا يلستتتتتتوحلد ةلستتتتتتاأ  ةز  ال    قاس  قفو عح  الستتتتتتتئيتلجلح  يةتستتتتتتاائ  س  ةهم في  

يلنشتتتتتتحة ستتتتتتلحستتتتتتا يةتستتتتتتاائ يلصع   س  األ نفس يةستتتتتتلاا ق ملس يلستتتتتتوحليان ية  ز  ق ةصن ية  شتتتتتتأيءسح 

 نفس يةيملح  س يةظأسف ةكحقا يةقطحيح  يةسصح بساأ سيع  س سص ساأ يلسوحلد يةنححئو  س أ يةسلحسا 

حستتتح ستتت م في س تتتس  خ ةهم    تخ ا ق ا ةالنا ةز يلستتتوحليان   مح    تكصن يح ق ية  باض ةمح  جاله

اصن ةستتتوحلكو س أ يةف ا يشتتتاأسن  نصر ةز يةثقا س    سقفو يقتحةا رس   يقتستتتحستتتلا تجحأ رستتتاح  تكصن 

ئ  ةقح س  ب ن   جا عستتتتتتتحستتتتتتتتلا تكصن إةح  حةنستتتتتتتبا ةلف ا يةثحنلا ق يلستتتتتتتحسية ةس احقا يلستتتتتتتوحليان ر أيز  

ةح في  يةشأي ح يلخجلفا ةلمسوحليان سال ةسجصيح    صةهم  ن يةستلحستا يلاجم ة في س اهح تأي يستاح   أل   
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يةستتاأي  ستاح  تجص ف ية  يةجملاز ن عستحستتلا يلستوحلد تجحأ   إعحةا تبني يلنشتحة ستلحستتا يةستاأ يلجزائ ق

 :135ية ي  أ   رشكحل يةجحةلا

ستتتتتتتتتاح  في س أ يقتحةا  مستتتتتتتتتحسما يةطلي سيلكحن  نج  : تجا     ســـــــــاس املكانأالتمييز الســـــــــعري على  1.3

ي   بائ ستتتتتتتتجا إن عستتتتتتتتحستتتتتتتتلا يلستتتتتتتتوحلد تخجلف ةز يةأيف يز يل  نا   قصا يلستتتتتتتتوحلد في يل  نا   علحنح  

ن   بقى    قاس يلستتتتتتوحلد ةلستتتتتتتاأ  ةل قس بستتتتتت ي   م يةستتتتتتصح يةيبائ  سسجص  ي    بائ ةز يةب ي س  غائ 

 ل   س  ي يق  ء ةز قح ض يلسوحلد يلسجا  ةلجضتلا    ةقحء ع صة  سحسح  أغبج  سةسجص    ةأتب  

 ية  يلنج  يلنحسي  حةساأ يلنحسي.

لةز سس ي  لي يلنج  ة   س  في   جا عستحستلا يلستتوحلد تجحأ  سـاس الزمان:أالتمييز السـعري على  4.3

ا في ستتاح سح ةأتفا ا تكصن  جاف في يةستتاأ  قحلنججح  يلصستتملإ جاف يةطلي إيةستتاأ  علث  نج  يز 

 ز  كصن يةطلي  بائ يلقحح  سسنح تخجلف   جا يقتستتتتتتحستتتتتتلا ةز ةستتتتتتوحلد أل أ  عستتتتتتي يةاصيةس  ةصستتتتتتمهح 

 يلؤاأة في   جا يقتسحسلا يةتي شبق يةجطأح يةقحح. 

صر ن س ي يةنعستتتحستتتلا ةلستتتاأ نظأي أل    سال سهي     كصن يلستتتوحلد إشتتتح ة إ   نقطا ةهما ن   جي ئ   مح 

 ةز يلنججح   كصن ةأة في يةسنا سبحةجح ي ةسجا  ة قس  ي ساأ نظائ يقت صل يلل .

 علحن تجحأ ستتتتتاأأ ة  يا ا  طبلاا   قاس يلستتتتتوحلد في باض    ســـــاس املنتج:أالتميز الســـــعري على  3.3

ستتتتتجا  ة جاقح  غائ جصسأيا  قمثا إعلحنح يلستتتتتوحلد ةستتتتتجا  ة قس ةبلا   بئ بستتتتت ي سجص   يلنج    كصن 

 أيز في يةلصن ةثا  سسص نفس يةشتتتتتتتتت يء  حةنستتتتتتتتتبا ةلمنججح  يةفأي ة سيلجمازة ة قس   ثئ ةشتتتتتتتتتأيء ةنج  يز   

ن ل أنح في يةاصيةس يلؤاأة في   جا  علث تؤاأ هي   ةد ية    جا يقتستتتتتتحستتتتتتتلا تجحأ يةستتتتتتتاأ  مح ستتتتتتتبق س 

 يقتسحسلا.

ساح    م في يةجأاائ ية  ستلصب يلستوحلد يلجمثلا في  مح    تو ح يلنشتحة إ   س تس نصر ةز رستاح  ةهح  س  ةه

رسج  يه في عحةا ت نقحح ةز  أقح يلنشحة قإنحح تح ف ةز س يءسح إ    لق يةصالء س ةز ام    قاس يلسوحلد 

بح فتتتتتتت يجح  يلقحح  س إ أ   علث يستتتتتتتجطلس يةجخةي ينحح س سص ية ي ستتتتتتاح   كصن ةخجلف يز   تجحأ س أ   

  سستتتتتتتتتتاح  يةتي  اجم  في يةب ي ا ية  يةستتتتتتتتتتاأ   ةصالء ةه أ يلنججح    نظأي ةطبلاا س أ   سنحب نصر ةز ي

  ستتاح  يلنشتتتحة   ثئ تنحقستتتلا ة قا ن   جنحر يلستتتوحلد ية  إستتاح  يةستتتصح ةلمنججح  يلاأسقا  بح ف  ةز 

ستتتتتتتاح  يقخ تتتتتتتم يةتي ية  ر بحل ةشتتتتتتتأيء ةاظم عحجحت  س ةز ام ليح ة يلبلاح   س نفس يةشتتتتتتت يء  حةنستتتتتتتبا أل 

  يةجفح أ ساح ةح قلمح  خص  ساح .   ةد ية     قاس يلسوحلد تجحأ يةجخفلضح  يةتي تمس    ة تؤاأ ي

تؤاأ هي   ةد ية  يةقأي ي  يةشتتتتتتأي لا ةلمستتتتتتوحلد نظأي ةطحباهح يةنفمتتتتتت ي ية ي  مازسح  قحلستتتتتتوحلد  كصن    

ستتتتتتتتتاح  يةجفح أ  س  ةد    قال   ح  خص س ي قلم  ه3 ه ةخجلف  حةنستتتتتتتتتبا  3.22قال   حةنستتتتتتتتتبا ةستتتتتتتتتاأ 
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عستتتتتتتتتحستتتتتتتتتلا    سةستتتتتتتتتاأ ةنج  لس ياةا يحللا  خجلف ينحح ةستتتتتتتتتاأ ةنج  لس ياةا غائ ةاأسقا قحألسل  كصن 

ستتئيتلجلا إية   ةح يةثح و ق  جا يقتستحستلا تكصن  ستاح   حةنظأ إ   يةثقا يةتي تا سأ تجحأ يلح  ا تجحأ   

 يقتسحسلا يلسوحلد ةلساأ.يةتساائ يةنفم ي س س سح في 

  سةز  ال   يستتوحمح ةه ي Adam et Stoctgelgستتجخ يا ةز  أف إسل  علث يةتستتاائ يةنفمتت ي احن ة  

 بصل يةستتتتتتتتاأ  علث  ن يلستتتتتتتتوحلد  بس يمللا يةشتتتتتتتتأيء  قصا  ص تتتتتتتتس ةجحل ةأقض  س يلص تتتتتتتتصر تصفتتتتتتتتا إ   

اأ ن احن ستتتتتتتتإ ا   يلستتتتتتتتوحلد نصيلا يلنج  ق ية   س ةز  اةهح  ى سيقت     ائ  ةز يقت     جكصن س ي   

 ز  كصن ستتتتتتتتتتتتتاأ  ةتتح في عتتحةتتا يةايس  ن يلنج  لس جص ة     تتا   ةز يقتتت  ر  ى قلاني ستت ي عستتتتتتتتتتتتتبتت     تتس

  ي تتت   تتتأن ستتت ي يلنج  لس جص ة يتتتحةلتتتا نظأي إن س ةس إ بئ ةز يقتتتت  رية  يلجص س ةز يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتتد قتتت يلنج  

 يءأ نظأي ةزا   س ي ا تمحشل  ةس يةق  ة يةشأي لا ة . ةساأأ يلأتفس ةيز  قبس ية  شأ 

ن يلستتتتتتوحلد   قض يةستتتتتتاأ ةز يلستتتتتتوحلد أل أ عستتتتتتي   جا يقتستتتتتتحستتتتتتلا ة  قنج    خجلف ةجحل  بصل  س

  س  قضتتتهم ةلستتتاأ  كصن  تتتلق ية  يةايس لح  كصن يلستتتوحلكصن    ثئ عستتتحستتتلا ةلستتتاأ ةجحل  بصةهم  س

يستتتتس نصيح ةح.  مح  أتب    ضتتتتح س ي يلجحل  م   تصقأ ةالصةح  يز عستتتتحستتتتلا ةلستتتتاأ علث نج  يلجحل س 

يلنج  يلسوحلد علث في عحةا ةح إلي يةم  جملس ةكصنحت  س  ح    قجكصن يمللا تا    يلجحل  سال سهلا 

 ساحنلح تكصن ةبنلا ية   سس ةاأقلا  ية  يةايس في عحةا ةح إلي احن يلنج  ةجهصل ةز  أق .

 قض ستتتتتتاأ  كصن سيستتتتتتس ج ي في يقتحةا يةتي  كصن ققحح يلستتتتتتوحلد جحسس قخ تتتتتتح ص  ل  سن ةجحل  بص ي مح 

 ز  ةتتح في يقتتتحةتتا  س    يلنج   اصنتت  ةيس ةتت  تت  قيأة ةاتت  ة ية  ةستتتتتتتتتتتتتجص   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  يقتقلقلتتا يلطبقتتا  

 كصن ةلم  جملس   تتتتتتتتتتتتح ص يلنج  قلكصن يلجحل  تتتتتتتتتتتتلق. سنحب ةجمصيا ةز يةطأح ياجم  يلقحح في تق  أ 

ن يةه ف ةز س يء س أ يةطأح سص تا    ةجحل  بصل  ستتتاح  س  ي تق  أ  ستتتجص  يةستتتاأ يةنفمتتت ي  علث ة

   م يلبلاح  ةكس ةسجص  ةز ةسجصيحتحح:

 Adam etستتتتتجخ ةي س أ يةطأيقا ستتتتتح قح سيةتي يصق ي ةز  أفإ أيقا  ستتتتتاح  يةاللح سية نلح:  -

Stoctgel   علتتتث  اجمتتت  في يمللتتتا جمس يلالصةتتتح  يز يلستتتتتتتتتتتتتوحليان قلمتتتح  خص ةجتتتحل يةقبصل ية

 أح  ستتتتت لا ةبحشتتتتتأة يةتي ياأف ةز  اةهح يةجماز ةز  ال يلستتتتتوحلد ةتى  أب   ستتتتتاح  ةس يةنصيلا 

 جل ة سلةد سقق ةجحةان  ساح   نلح س ساح  يللح. سصيء     ا  س

ن ةنطقا يةقبصل     ح ةنحح  Gabor Granger أ يةطأيقا سل ةز  أح س  أيقا  ستتتتتاح  يلا  ة:  -

 ميز يةجاأف يلقحح ةز  ال يأل   تتتتتتتتتتتتفا ةججحةلا ةخجلف ستتتتتتتتتتتتتينح يصسح  يةستتتتتتتتتتتتتاأ ةلمستتتتتتتتتتتتتجصجبان. 

يةستتتتتتتتتتتتتاأ يةنفمتتتتتتتتتتتتت ي في ستتت أ يقتتتتحةتتتا  كصن ةز  ال  أح  جصبتتتا ةاتتت  ة ةكتتتس ستتتتتتتتتتتتتينتتتح يصستتتح  ةلستتتتتتتتتتتتتاأ 

نلا ية   جصبا يلستتتتتتتتتتججصبان  سيةزأل ةز ةلمستتتتتتتتتتجصجي  ية  يةايس في يةطأيقا  س   يةتي تكصن ةب

ن ست أ يةطأيقتتا  رنخفتحل. سنجت    ستتتتتتتتتتتتت لتا ةاأقتا  بلاتا يةستتتتتتتتتتتتتاأ يلاأسل ةز نتحعلتا ر تفتحر  س
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 أح  ستتتتتتتتتتتتتاح  يح ة ةح تكصن بال ة ةز ةنطقا   تبقى ةا س ة رستتتتتتتتتتتتتجامحل نظأي ةكصنحح تقصا ية  ةب 

 يةأقض. يةقبصل  س

س    اجم  ية  س تتتتتتتتتس ةجمصيا ةز يقت س  ةلستتتتتتتتتتاأ س  ي :  ا   سستتتتتتتتتس ةز يةطأيقا   PMS أيقا  -

 ةجمصيا ةز يةجطبلقح  ةهح   زائسح ةز يةطأيقجان يةسح قجان.

نحح تح ف إ   تا    تأ لبا ةز  ستتتتتتاح   ةز  ال يأل  أح تق  أ يةستتتتتتاأ يةنفمتتتتتت ي  ميز يةقصل  -

ةتتح يقتتت     ى  مثتتس  علتث  مثتتس يقتتت   ية  يةستتتتتتتتتتتتتاأ يلأتفس يةتت ي  تت   اتت  ةز يةطلتتي ية  يلنج   

ن ةلستتتتتاأ  سملا  حةزا  يةستتتتتاأ يلنخفض ية ي     جاس ةز يلنج  لس جص ة     ا   مح  جضتتتتتح جةي 

ل يستتتتتتتتهس ةللا يلقح نا  ان يلنججح  يلنحقستتتتتتتتا   مح ياطو نظأة إ حةنستتتتتتتتبا ةستتتتتتتتلصب يلستتتتتتتتوحلد يةنححئو 

لب  تأاائ ةبحشتتتتتتتتتتتأ ية  ةستتتتتتتتتتتجص    ن ة  عصل يلنج   حةنستتتتتتتتتتتبا ةلمستتتتتتتتتتتوحليان يلاجملان   حإل تتتتتتتتتتتحقا إ   

 ةلمنج    مح يسحي  يةساأ يلسوحلد في تقللم جص ة يلنج .

 املبحث الثاني: نظرية العرض والطلب:

 املطلب لاول: نظرية العرض

 مفهوم العرض:.1

 تعريف العرض:  1.1

سجا ي  ةاأ هح  ال قتئة إيةاأل سص يةيملح  يلخجلفا ةز يةستلس سيقخ ةح  يةتي يةبحئاصن ية   -

 ةح يةيملا يلاأس تتتا ةز تلد يةستتتتلاا  س لةنلا ةالنا  ةس قأ تتتلا ابح  يةاصيةس   أ  ية  عحةهح. 

ةح يةيملا  يقخ ةا  قلق تتتتتتتت  بحح  ملا ةاان ةز س أ يةيملح  ين  يةستتتتتتتتاأ بالن   ال س أ يةفتئة. 

 .136يلبحيا

ةا يقخ  علحل  ستتتتتتتتتتاح  يلخجلفا ةلستتتتتتتتتتلاا  سيةاأل سص تلد يةج تتتتتتتتتتأقح  ة   يلنججصن سيةبحئاصن  -

 .137يةتي  ق ةصنحح في يةسصح 

سةز  ال يةجاأيف يةسح ق سية ي يايس ةنح تلد يةاا ا  ان يةساأ سيةيملا يلاأ ا سيةتي تأ    -

حل نخفإن ليح ة يةستتاأ يشتت س يلنججصن ية  ليح ة يةيملا يلاأس تتا ةنحح  س  يةشتتكس يةطأ ي.  الث 

  هح.يةساأ  قلس ةز يأ 

 منحنى عرض: 4.1

ياأف ةنانى يةاأل  أن  يا ا  ان يةيملا يلاأس تا ةز  أف يلنججان سيةساأ  عح ي سيميز تق  مهح 

ةبت  لتح  مستتتتتتتتتتتتتجقلم ةلتس ةتزي  . سةفهصا يةاأل ياأه  نح إ   ةجمس يلنانى ية ي  مثس يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا 

                                                           
 .000  ن8000اللا يةججح ة  جحةاا ئسين  يا  ة أ  -يعم  ةام  ةن س   سر أسن  ةق ةا في ر ج ح  يق  ئو   سم ر ج ح  136
 .104  ن8002جحةاا  ةشق  اللا ر ج ح    يح   قضللا   سان  ضص   يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو  ةشص ي  137
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. ستكصن يةيملا يلاأس تتتا نقطا ية  س ي يلنانى. ستأتي  138  ةا سقق  لما يةستتتاأ  عح ي ةز ستتتلاا  س

يملا ن تكصن ية س أ يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتا ية   أي ي  ئنجحه يلجالقا  حلنشتتتتتتتتتتحة  قفو عحةا يةفح ض   ميز 

 يلاأس ا ةخجلفا يز يةيملا يلشتئي  قاا ةز  أف يلسوحليان. سيأ   ةنانى يةاأل يةشكس يةجح ي:

 نحنى العرض: م(1.3)الشكل رقم

                                            

 
 .قأ  يد تلصن  تأجما س   ا سيش   ةأجس سح ق املصدر:

 قانون العرض:  3.1

   سن يلنججصن ياأ تتتتتتتتصن  ملح    بئ ةز يةستتتتتتتتلاا ين  ليح ة يةستتتتتتتتاأ  س ملح    حنصن يةاأل  نص ية  

  أ  اح جا ية  عحةهح  ةمح  ظهأ يةاا ا يةطأ  ا  ان  قتئيل يةاصيةس يلؤاأةإنخفحل يةستتتتتاأ  ةس إين  

   يلجزائتان. سنأجس يةاا ا يلصجبا  ان يةساأ سيةيملا يلاأس ا إ   س بان سمح:

ين  ي تفحر ستتتتتاأ يةستتتتتتلاا ةقح نا  أستتتتتتاح  يةستتتتتتلس   أ   يشتتتتتت س يلنججان في تاقلق  بح لي    ية   -

 تفس ساأسح يةنسعي  س فض  ملا يلصي   يلسجخ ةا إا يةتي نجحه يةسلاإليح ة يلصي   يلسجخ ةا في 

 ساأسح يةنس لا.  نخفضي إنجحه يةسلاا يةتي إفي 

نجحه  ؤ ي   س أ ية يح ة في يةجكلفا يةفأفتتتتتتتتتتتا يةب  لا  ي يةجكلفا يقت  ا  سيبحشتتتتتتتتتتتأ ئ ن ية يح ة في إ -

 يةجكلفا.علحنح ية يح ة في يةيملح  يلنججا ةجزطلا س ي يةنصر ةز  يلنججان 

 

 

 

                                                           
  8002ر ج ح  يق  ئو  يلؤسسا يق حةالا ةل  يسح  سيةنشأ سيةجصليس  يةطباا  س     ائس  ةبنحن   إ  قأ  يد تلصن  تأجما س   ا سيش   ة  س  138

 .80ن 
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 العوامل املحددة للعرض: .4

  ةا ةح با ة يصيةس  ستتتتتتتتتتتتتمى ةا  ي  يةاأل  سس أ يةاصيةس   جا   يأل يلنج  يةفأ  ية  ستتتتتتتتتتتتلاا  س

 :139تجمثس في

ة  يةيملا ي تأاائ :  ستتتاح  يةانحفتتأ يةتي تمى يستتتجخ يةهح في يةامللا ئنجحجلا ةهح أســعار عناصــر إلانتاج 0.8

نخفحل إ  س ين  ) ستتاح  يلصي   سةلا  ي جح ي  يلبأ و   جص  يةامحل...يقخ ( ي نج  اس ةز يلاأس تتا

 ةأ يةتتت يستتتتتتتتتتتتتاتتتح  ستتت أ   ائة تنخفض  طبلاتتتا يقتتتتحل تكتتتحةلفهتتتح ةمتتتح يايس ستتت ي ية يتتتح ة في   بتتتحح    

 نجقحل ةنانى يةاأل  كحةل  إ  إيشتت س يلنججان ية يح ة يةاأل ةز تلد يةستتلاا  ةمح  جالنح نج تتص  

ةح إلي ع ث يةايس  ي ليح ة يةجكحةلف سع ث نق تتتتتتحن في   بحح قحن يلنججان في س ي  ا يةلمنى. ه يق

يقتتتتتتحةتتتتتا  اتتتتتحسةصن يتتتتت ا يلزتتتتتحةأة ستخفلض في يةاأل ةمتتتتتح  جاتتتتتس ةز ةنانى يةاأل  نجقتتتتتس يق هتتتتتا 

 يةيسح    مح سص ةصضح في يةشكس يةجح ي:

 : انتقال منحنى العرض(2.3)لشكل رقمي

 
 .188قضللا   سان  ضص   ةأجس سح ق  نيح   املصدر: 

تصج  يا ا  أ  ا  ان يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتا سيلستتتتتتتتتتتتجص  يةجقني ةإلنجحه  لح املســــــــــــتوى التقني لإلنتاج:  4.4

ستتتتجخ يا يلؤسا  ية شتتتتأيا يلؤسلا في يةامللا ئنجحجلا  طبلاا يقتحل ستتتتصف إ ستتتتجخ ا يةطأح يقت  ثا س 

ن يةاأل  كصن سقائ ستنخفض في نفس يةص ي يةجكحةلف  إسبحةجح ي ق  ج تتتتتتتتتتتتتح  في يةص ي يلنج إ كصن سنحب 

سي  ي   مصح يلنججان في ليح ة يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتتا ةز يةستتتتتتتتتتلاا سةن   نجقس ةنانى يةاأل  ست  ي    بحح

 إ   يةلمان.

                                                           
  8002ةضأ  –سح  ر ج ح  ا سيةالصا يةسلحسلا  ئسين  يا ةام  يعم  يةسأيتي  سر أسن  ر ج ح  يق  ئو  ةيجبا ر ج ح   اللا ية  ي 139

 .02ن
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 ن يةجكتتحةلف ستتتتتتتتتتتتتجكصن ةأتفاتتا سبتتحةجتتح ي تنخفضإةتتح ينتت ةتتح  كصن يلستتتتتتتتتتتتتجص  يةجقني ةجصي تتتتتتتتتتتتتس في ئنجتتحه  قتت 

   بحح يلنججان ستتئيجس يةيملح  يلاأس ا ةز يةسلاا  سينجقس ةنانى يةاأل  كحةل  إ   يةيسح .

  السياسات املالية: 1.8

ستتتتح س س  نج  اس  سةا  اجم  في  ستتتائ  شتتتتح هح رنجحغي ية  ستتتتلحستتتتا ةحةلا ةاجم ة احةضتتتتأي ي سئيحنح   س

 .140  أ   ةهح تأاائ ية  يةاأل

تأقس ةز ةستتجص  يةضتتأيبا يلفأس تتا يلقحح  تفأل ية سةا  تتأيبا ية  ستتلاا ةح  س ين ةحالضــرائب:  1.3.4

 تفتتتحر يةجكتتتحةلف  تتتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتتا ةلمنججان  سستتت ي  نايس ية  يةيملتتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتتا  تتتحالنخفتتتحل إ ؤ ي لةتتتد إ   

 يا ا ييسلا  ان يةضأي ي سيةيملح  يلاأس ا. اةح سبحةجح ي قإننح نج   نفسنح 

نجحه يةستتتتتتتتتتلاا سلةد ين  تق  مهح إن ية سةا تجامس ج ء ةز تكحةلف   علحن  نج  باضإلاعانات:  4.3.4

ن   ي  يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتا  ن لةد أنخفحل  ستتتتتتتتاح   لس يةستتتتتتتتتلاا  سةز شتتتتتتتتتإيحنح  ةلمنججان ةمح يايس إ

ةنحتتح  سةز ستت ي يلنطلق  جضتتتتتتتتتتتتتح ةنتتح  تتأنتت  تصجتت  يا تتا  أ  تتا  ان ئيتتحنتتح  يةتي تمناهتتح يةتت سةتتا سيةيملتتح  

  ا.يلاأس 

 البائعين: عدد املنتجين أو 2.4

ية يتتتتح ة يلجمثلتتتتا في يتتتت   ةز يلنججان يةتتتت  ز  نججصن نفس يةستتتتتتتتتتتتتلاتتتتا  طبلاتتتتا يقتتتتتحل تؤ ي إ   ية يتتتتح ة في 

ةتتتح ينتت ةتتتح  نخفض يتتت   يلنججان سينخفض  يق هتتتا يةلمنى  إ   يةاأل  سةنتت  نجتت  ةنانى يةاأل  نجقتتس 

نجقتتحل ةنانى يةاأل  كتتحةلتت  إ   إستت ي ياني  لتتحنلتتح ن يةاأل ةز يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا ستتتتتتتتتتتتتصف  نخفض  س إنجتتحجهم  قتتإ

 يةيسح    ي يةاا ا يةتي نج سح في س أ يقتحةا  ان ي   يلنججان سبان   م يةاأل هي يا ا  أ  ا.

تيمز يةاا ا  ان يةاصيةس يةطبلالا سيةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتا ةز يةستتتتتتتتتتتلاا هي يا ا العوامل الطبيعية:  6.4

تصقأ  تتتتحةتتتتح   ةص س جزأيفي  س يةطبلالتتتتا يلجمثلتتتتا في ظأسف ةنتتتتح لتتتتا ةثا  سلي اتتتتحنتتتي يةاصيةتتتس إ أ  تتتا قتتتت

نجقحل ةنانى إن يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةنحح ستتتتتتتتتتتتتصف ت ي   س نج  إ بلالتا .....يقخ ةنتحستتتتتتتتتتتتتبتا إلنجتحه يةستتتتتتتتتتتتتلاتا قت

ن يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةنحح ستتتتتتتتتتتتتصف إيةاأل إ   يةلمان. سفي عتحل اتحني يةاصيةس يةطبلالا غائ ةنحستتتتتتتتتتتتتبا  ق

 .141نجقحل ةنانى يةاأل إ   يةيسح إينايس لةد  لحنلح  تنخفض  س 

 مرونة العرض:. 3

ن   ال تقتتتس ةأسنتتتا يةاأل  سملتتتا يز ةأسنتتتا يةطلتتتي  سيتتتأ تتت  ةاتتتحةتتتس ةأسنتتتا يةاأل يةااةتتتا ةصجبتتتا  تتتحلتتتح

ئي  يلنججان ةلجزا يةستتتتتتتتتتتتتاأ سيةيملتتا  لنحمتتح يا تتا  أ  تتا. قانتت ةتتح  كصن ةأنتتح تكصن يستتتتتتتتتتتتتججتتح تتا يةبتتحئاان  س

ةبحئاان ي يقتحفتتتتتلا في يةستتتتتاأ  بائ  ستتتتت لح. سفي عحةا يةاأل غائ يلأن تكصن يستتتتتججح ا يلنججان  سية ستتتتتلطا 

 :142ةز يةجزائ في يةساأ   س  علث تجزائ يةيملا يلاأس ا  نسبا   سةلجزائ يقتحفس في يةساأ 

                                                           
 .181يح   قضللا   سان  ضص   ةأجس سح ق  ن 140

 
 .185ةأجس سح ق  ن 141

 .21-28ن ن   2202يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو  ةؤسسا شبح  يق حةاا  ئسين  يا  ة أ  - لحء ةجل   يةنظأيا ر ج ح  ا 142
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 مرونة العرض السعرية: 1.3

يةيملا يلاأس تتتتتتتتتا ةز يةستتتتتتتتتلاا   اأف ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتتاأيا  أنحح ةقلحو ة  جا يستتتتتتتتتججح ا يةجزائي  في

ةلجزائ في ستتتتتاأسح ستقحو  احفتتتتتس  ستتتتتما يةجزائ يةنستتتتتعي في يةيملا يلاأس تتتتتا ية  يةجزائ يةنستتتتتعي في يةستتتتتاأ 

 :143ستيجي

 

 
1

1

s

s
s

Q

Q
E

P

P






 

علث: 
2 1S S SQ Q Q   

      
1 2P P P   

1SQ يةيملا يلاأس ا ةز يةسلاا  بس  زائ يةساأ.: تمثس 

2SQ.تمثس يةيملا يلاأس ا ةز يةسلاا  بس با   زائ يةساأ 

1P: .مثس يةساأ  بس يةجزائ  

2P.مثس يةساأ با  يةجزائ  : 

SE ةأسنا يةطلي.: تمثس 

حةتا يةاح  ا  أ   يةجزائ في اس ةز يةستتتتتتتتتتتتتاأ س تتةنانى يةاأل لتح  ستتتتتتتتتتتتتبقت  ئشتتتتتتتتتتتتتح ة يلصجبتا س  تحأل ص في يق

0SEتجحسح ةسحسيح س  كصن في س أ يقتحةا إيةيملا  1. سلي  ةأسنا ةسحسيا ةصيع  ين ةحSE . 

 السعرية: درجات مرونة العر ض 4.3

 ةجكحفئ يلأسنا  سال نححئو يلأسنا. ي  م يلأسنا  س غائ ةأن  س ن  كصن يةاأل ةأن  س  ميز 

 العرض املرن: 1.4.3

ن  ةأنح في يقتحةا يةتي  ؤ ي ققحح  زائ  ستتتتتعي في يةستتتتتتاأ إ   يةجزائ  ستتتتتتعي   بئ ةز في يةيملا  نقصل يز يأل 

1SEيةصيع  يةصتتتتتتتتتلحيلاأس تتتتتتتتا. ستكصن قل  يلأسنا   بئ ةز    س  كصن يلنانى  للس رنا ي  ية  يةشتتتتتتتتكس

 :144يةجح ي

 منحنى عرض مرن  (3.3) الشكل رقم: 

                                                           
 .38  ن 8005غأي   ليقا  ر ج ح  يق  ئو يلأسنح   ةأ   يةيجح   اح  مي  يةطباا  س    يمحن     ن    143
 .183ةأجس سح ق  ن 144
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 .183ةأجس سح ق  ن للا   سان  ضص  ض: يح   قاملصدر

 غير مرن: العرض قليل املرونة أو 4.4.3

ا ةز يةجزائ يةنستتتعي في يةستتتتاأ  سفي س أ يقتحة   سفي س أ يقتحةا  كصن يةجزائ يةنستتتعي في يةيملا يلاأس تتتا 

1SEةز يةصيعتت  يةصتتتتتتتتتتتتتتلح   ي    تتسيةاأل غائ ةأن تكصن   جتتا ةأسنتتا يةاأل    س  كصن يلنانى شتتتتتتتتتتتتت  تت

    رنا ي  ية  يةشكس يةجح ي:

 منحنى عرض قليل املرونة  (4.3)الشكل رقم:

 

 .182ةأجس سح ق  ن يح   ق للا   سان  ضص  : املصدر

 العرض متكافئ املرونة: 3.4.3

 كصن يةاأل ةجكحفئ يلأسنا ين ةح  كصن يةجزائ يةنستتتعي في يةستتتاأ يةستتتلاا ةستتتحسيح ةلجزائ يةنستتتعي في يةيملا 

1SEيلاأس تا. سةز ستمح  يةاأل ةجكحفئ يلأسنا ين   جا ةأسنا يةاأل  سحسي يةصيع  اتلح  ي    

 س  أ   يةشكس يةبلح و ية ص ة يةجحةلا:
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 منحنى متكافئ املرونة  (5.3)رقم:الشكل 

 

 .110: ةأجس سح ق  نيل   

 العرض عديم املرونة: 2.4.3

لتح  ات ث يةجزائ في يةستتتتتتتتتتتتتاأ ستبقى يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا اتح جتح نقصل في ست أ يقتتحةتا ين   جتا  سةاتحةتس يلأسنا 

 يةاأل  سحسي ية فأ  سيأ    لحنلح ةنانى يةاأل شكس    ةسجقلم يلصيلي ةلماص  يةامص ي. 

 منحنى العرض عديم املرونة  (6.3)الشكل رقم:

 

 .110ةأجس سح ق  ن  يح   ق للا   سان  ضص  : املصدر

 العرض النهائي املرونة: 6.4.3

 كصن يةاأل ال نحتحئو يلأسنتا ينت ةتح  بقى يةستتتتتتتتتتتتتاأ اتح جتح ستجزائ يةيملتح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتا. سفي ست أ يقتحةا تكصن 

  جا ةأسنا يةاأل  ستتحسي ال نحح ا  سيةيملا يلاأس تتا ةجزائة سيةستتاأ اح ي  سيأ   ةنانى يةاأل شتتكس 

   رققو.   ةسجقلم يلصيلي لاص 



 الفصل الثالث                     المتغيرة االقتصادية الجزئية                                
 

029 

 

 منحنى العرض ال نهائي املرونة (7.3)الشكل رقم:

 

 .118: ةأجس سح ق  ناملصدر

 عالقة مرونة العرض بعامل الزمن:. 2

 في املدى القصير 1.2

تأب  في ستتت أ يةفتئة يةاا تتتا  ان يلأسنتتتا سيةيملتتتا يلخ نتتتا ةز يةستتتتتتتتتتتتتلس. الن يلنججصن ال يستتتتتتتتتتتتتجطلاصن  زائ 

يل   يةق تتتتتتتتتتتتتائ   حةجح ي تجص ف ةأسنا يأل يةستتتتتتتتتتتتتلاا ية  إةكحنلا تخ ينحح   ي  سليح ة ينحفتتتتتتتتتتتتأ ئنجحه في 

المتح اتحنتي يةيملتا يلخ نتا ةز يةستتتتتتتتتتتتتلاا  بائة يستتتتتتتتتتتتتجطحر يلنججصن ليح ة يأ تتتتتتتتتتتتتهح ين  ي تفحر يةستتتتتتتتتتتتتاأ   ي 

 يةاأل في س أ يقتحةا  كصن ةأنح. سبحةايس ين ةح تكصن يةيملا يلخ نا  لللا  كصن يةاأل غائ ةأنح.

ن ليح ة يةيملا يلاأس تتتتتتتتتا ين  ي تفحر يةستتتتتتتتتاأ  ستخفلض يةيملا ين  ينخفحل يةستتتتتتتتتاأ  جص ف ية  نج  ي

 ح للا يةستتتتلاا ةلجخ يز. قحةستتتتلس يةتي   تتتتاي تخ ينحح  كصن يأ تتتتهح غائ ةأنح يل  ضتتتتطأ يلنججصن ية   لاهح 

 أستتتتتتتتتاح   عتى ةص احن ستتتتتتتتتاأسح ةنخفضتتتتتتتتتح ج ي   حفتتتتتتتتتا في عحةا ي ا تصقأ  ستتتتتتتتتصيح ج   ة  ميز يةبلس ققحح

 .145يية 

 في املدى املتوسط والطويل: 4.2

 حةنستتتتتتتتتتتبا ةانحفتتتتتتتتتتتأ ئنجحه في يل   يلجصستتتتتتتتتتت  سيةطصيس سنحب إةكحنلا في تاأ هح سنقلهح ةز ةكحن إ   ي أ  

سبحةجح ي تجص ف ةأسنا يةاأل ية  ة   يستتتتتتتتتتتتججح ا يلنججان س   تحم ية  ليح ة تلد يةانحفتتتتتتتتتتتتتأ  سنقلهح   ي 

 ية     تحم يلا ليح ة ينجحجهم س زلائ نصيلج  ةس ليح ة يةساأ. 

أسنا يةاأل ين  ينخفحل ستتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتلاا ية  إةكحنلا ينجقحل ينحفتتتتتتتتأ ئنجحه ناص ينجحه ستتتتتتتتتلاا تجص ف ة

  أ   سبتتحةجتتح ي تخفلض يةيملتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةز يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا يةتي ينخفض ستتتتتتتتتتتتتاأستتح  سةز يةطبلعي ين  ؤ ي 

  ر ين  حي تفحر ستاأ يةسلاا إ   تاصل ينحفأ ئنجحه ناص س أ يةسلاا سبحةجح ي ت  ي  يةيملا يلاأس ا ةنح

                                                           
 .114ةأجس سح ق  ن يح   ق للا   سان  ضص   145
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ين ةح  كصن سنحب فتتتتاصبا في ينجقحل ينحفتتتتأ ئنجحه قن    تتتتاي ليح ة يةيملا يلاأس تتتتا ةز يةستتتتلاا   ي 

 .  146ين يةاأل غائ ةأن 

 املطلب الثاني: نظرية الطلب

 مفهوم الطلب: 1

 تعريف الطلب 1.1

ن سيستتتتتتتتتتتتجطلس يلستتتتتتتتتتتتتوحلكص يةطلي ي ج تتتتتتتتتتتتح  ح يبح ة يز ج سل  ظهأ ةز  اة  يةيملح  يلخجلفا يةتي  أغي 

شتتتتتتتتتتتتتأيءستتح ةقتتح تتس ستتتتتتتتتتتتتاأ ةاتت    ال قتئة لةنلتتا ةاتت  ة  سةز  ال ستت ي يةجاأيف سنتتحب يتت ة  ةص   نب ي 

 :147يةجطأح يةقحح

عتى  كصن سنحب  لي قاحل ية  ستتتتتتتتلاا  جي ين  كصن يلستتتتتتتتوحلكصن  يغبان في شتتتتتتتتأيء تلد يةستتتتتتتتلاا  -

  تيفو  نب ي يةجصقأ ةياسمح.س ح  يز ية  لةد. قحةأغبا سع سح ال تيفو. سيةق  ة سع سح ال 

 يحةس ية ةز يلا س  ة   س  يةطلي ستا   أ ياجبئ  سح  ي. -

يةطلي سص يبح ة يز ج سل  ظهأ يةيملح  يةتي  أغي يلستتوحلكصن في شتتأيئحح ةقح س اس ستتاأ ةا  .  -

 سةيس يةيملح  يةتي يشتئيحح يلسوحلكصن قاا.

 الطلب:  قانون 4.1

 صتتتتت ى رشتتتتتبحر سص يةه ف لجص س ية ي يستتتتتع  يةل   عحجا رقأي  في باض  علحن   س ةز   صةهم  س   ا 

نحم ستتتتصف  ناحلسن في ر جلح  إلسيح شتتتتخ تتتتلا ةالنا ق  إ ح يلستتتتوحلكصن ةز  ال   صةهم يلا س ة سفي 

 ي ياني سي ي  يلستتوحلد. س ن  ستتاح  تؤاأ في  أ  ةلب ي س  قضتتس يةتي  ستتمح بحح   صةهم يلا س ة سال  خفى 

 ن يلسوحلد سصف  جخة  يز  شلحء   أ    ثئ إلي  أ  شأيء يةسلاا  ية  امنح. 

 جلح أ ةنخفض  إعجمحل إن إسبنحءي ية  يلبح ئ ر ج تتتتتتتتح  ا  ستتتتتتتتحستتتتتتتتلا   ي ليح ة ستتتتتتتتاأيا ةب  س ةاان ق

حل  ستتتتتتتاح  يةستتتتتتتلس اتتتتتتتتلح  ستتتتتتتاح  ية   لي يةستتتتتتتلس  سيةايس ين  ينخف تفحر   إ اكحو إسس ي   ل ية  

 148سةن  في س أ يةاا ا يةايسلا  ان يةساأ سيةيملا يلطلصبا  طلق يلقحح  حنصن يةطلي.

 

 

 

                                                           
 ةأجس سح ق. 146
 .44  ن8001يةطباا يةثحةنا  يلمليا    نلا يةهحشملا  يمحن  ةام  ةامص  يةن أ  يب  هللا ةام  شحةلا  ةبح ئ ر ج ح  يق  ئو   ي  يةفيأ   147
 .80  ن8002احةس ياسي يةفجاسي  عسز ةطلف ية بل ي  ر ج ح  يق  ئو يةنظأيح  سيةسلحسح    ي  يلنحهج ةلنشأ سيةجصليس  يمحن     ن   148
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 مفهوم دالة الطلب:3.1

 يةتتتا يةطلتتتي يبتتتح ة يز  أيقتتتا ةخج تتتتتتتتتتتتتأة ةلجابائ يز يلجزائي  يةتي تاتتت   يةطلتتتي  قهي تبان يةاا تتتا  ان 

شتتتتتتتتتتتتتأيئحتتح سيةاصيةتتس يلاتت  ة ةجلتتد يةيملتتح  في  ي قتظتتا ةز ية ةز يةيملتتح  يلخجلفتتا ةز يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا يلميز 

 :149ستجضمز س أ يلجزائي  اس ةز

 ;ساأ يةسلاا نفسهح -

 ;ية  صل يةتي  جقح حسح يلسوحلكصن  -

 ;لسيح يلسوحليان  -

  ساح  يةسلس يليملا سيةب  لا. -

 التمثيل الرياض ي لدالة الطلب: 2.1

سنح ية  يةشتتتتكس يقخطو ية ستتتتل   سة يةا يةطلي يقخطلا  س ي ة يةا يةطلي ي ة يشتتتتكحل. سيقج تتتتأ يةشتتتتأح 

  بائي في ر ج ح  سيجضح سلص هح  حلاح ةا يةجحةلا:

DQ a bp  

تجمثس  حةنقطا يةتي ين سح  قطس  aن  يشتتتتتتتائ إ   يةيملا يلطلصبا ين ةح  كصن يةستتتتتتتاأ ةا سةح   ي   a:علث

 ةنانى يةطلي ةاص  يةيملح  يلطلصبا.

b  لما اح جا  يبح ة يز يةجزلائ في يةيملا يلطلصبا نتلجا يةجزلائ يقتحفتتتتتتتتس في يةستتتتتتتتاأ. سين ةح تأ  :b 

يةاا ا يةسحةبا  b .ين     ابئ  لموحح يز ينا ي   يةا يةطلي 

 دالة الطلب الفردي: 1.2.1

س اجمت    تا ستت أ يةت يةتا ية  يةيلفلتتا يةتي يستتتتتتتتتتتتتججلتي بحتح يلستتتتتتتتتتتتتوحلتد ةلجزائي  يقتتحفتتتتتتتتتتتتتلتتا في  لمتا اتس ةز 

س تتتا  ية  س  سية سح. سيميز أ يلا  ي  في ية يةا   ي: ستتتاأ يةستتتلاا نفستتتهح   ستتتاح  يةستتتلس يليملا سيلا

 يةجابائ يز  يةا يةطلي يةفأ ي  حةاا ا يةجحةلا:

( , , , )dx x oQ f P M P T 

 ةز  بس يةفأ   ال قتئة لةنلا ةالنا. x: يةيملا يلطلصبا ةز يةسلاا dxQعلث: 

fاجم  ية . :  يةا   س  

XP يةسلاا.: ساأ 

                                                           
 .04  نةأجس سح ق لحء ةجل    149
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M.ية  س يةنق ي يةفأ ي : 

OP.ساح  يةسلس يليملا سيلاص ا  : 

T.ية سح : 

 س ا  ين    ت بح ية يةا احال و:أ قتئ نح ابح  اس ةز ية  س  ية سح  س ساح  يةسلس يليملا سيلاإلي إق 

( , , , )dx x oQ f P M P T 

 ين ية يةا تأ   يةشكس يل س  يةجح ي:

( )dx xQ f P 

 

 عالقة دالة الطلب الفردي بمعادلة الطلب الفردي: 4.4

)قحة يةا  )dx xQ f P    ن  يبح ة يز يا ا  يةلا يحةا  شتتتتتتتتتائ إdxQ ية   اجم   يةا في  سXP  ين   قحء

DQةح يلاح ةا   شتتتلحء   أ  اح جا.  a bp    قهي يبح ة يز يا ا  يةلا ةا  ة تبان  لف  اجمdxQ 

ي نا تتتتتتتتتتتتتتس ية  يةيملتتتا يلطلصبتتتا ةز . سبابتتتح ة   أ   ينتتت  إعال  ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  ةجاتتت  ة في  يةتتتا يةطلتتتXPية  

 .150يةسلاا ةز  بس يةفأ  ين  ةسجصيح   ساح  يلخجلفا ين  اس قتئة لةنلا ةالنا

 تحليل الطلب على السلع: 3.4 

 طلب السلع لاستهالكية التقليدية: 1.3.4

ستتتتتتتوحا هح بستتتتتتتاأة قنحئحح ةبحشتتتتتتتأة  ي  فتئة ةيستتتتتتتي  صيلا  إ اأف يةستتتتتتتلس رستتتتتتتوحا لا يةجقلل  ا ةز  ال 

ستتتتتتتتتتتتوحا هح. سيقس في نطح هح ي    بائ ةز يةستتتتتتتتتتتتلس رستتتتتتتتتتتتوحا لا يةزائ ةامأة إانحء  سريجمح  ةيس  تتتتتتتتتتتتأس ي 

ع  ا  سبإةكحننح ع تتتتتتتتتتتتأ نصييهح سيةستتتتتتتتتتتتلس يةز ي لا يةشتتتتتتتتتتتتب  ةامأة احلابس س   احةستتتتتتتتتتتتلس يةز ي لا  مخجلف 

 :151يةطلي ية  س ي يةنصر ةز يةسلس يةاصيةس يةتي تؤاأ في

ن ليح ة ستتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتلاا  طبلاا يقتحل ستتتتتتتتصف  ؤ ي  نقص  حةطلي يلقحح  سي ي  إ: الســــــــلعةســــــــعر  1.1.3.4

 أ . سيابئ يز ستت أ يةاا تتا  متتح يستتتتتتتتتتتتتمى  منانى نخفض ستتتتتتتتتتتتتاأستتح ةس ابتتح  يةاصيةتتس   إيةطلتتي يلقحتتح المتتح 

 يةطلي سية ي  ظهأ في يةشكس يةجح ي:

 

                                                           
 .03 لحء ةجل   ةأجس سح ق  ن  150
 .10  ن8004يةقح   ةام  يب  يةقح   يطلا  يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو  ان يةنظأيا سيةجطبلق  ية ي  يق حةالا  رسين  يا  ة أ  يب   151
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 منحنى الطلب(3. 8) الشكل:

 

 .18ن : يب  يةقح   ةام  يب  يةقح   يطلا  ةأجس سح قاملصدر

 خرى البديلة واملكملة:سعار السلع لا أ: 4.1.3.4

ستتمحب  ستتلاا    لا ةس ابح  يةاصيةس ستتاح  يةوتصا يقتلصينلا ت ي  ةز يةطلي ية      تفحر في إنج  ةثا 

ستتتتتاح  رع  ا يق ل  ا  قلس ةز يةطلي ية  يةص نيش  ستتتتتلاا ةيملا  قلؤ ي س ي يةجزائ   تفحر إر أ   س 

  أ  مح نصضت  ةز  ال يةشكس يةجح ي: نجقحل ةنانى يةطلي  حةكحةس ةز س س إ   إةه أ يقتحةا في 

 منحنى تغير الطلب(3. 9) الشكل:

 

 .18ن ةأجس سح ق: املصدر

 تفحر ستتتاأ يةوتم إ ابائي ةح ل أنحأ ستتتح قح في  D1إ    Dنجقحل ةنانى يةطلي ةز إياأ    ةز  ال يةشتتتكس 

نخفحل إس  Q1إ    Q.سليح ة يةيملا يلطلصبا ين  نفس يةستتتتتتتتاأ ةز Pةس ابح  ستتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتمد في يلستتتتتتتتجص  
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نجقحل ةنانى إ قلس يةطلي ية  يةستتتتتتتتتمد ةابئي ين    Pستتتتتتتتتاأ يةوتم ةس ابح  ستتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتمد ين  يلستتتتتتتتتجص  

 .Q2إ    Qنخفحل يةيملا يلطلصبا ين  نفس يةساأ ةز إس  D2إ    Dيةطلي ةليسح  ةز 

 الدخل: 3.1.3.4

يا ا يةطلي ية  يةستتتتتتلس يةاح  ا ةس ية  س  أ  ا.  ي ين  ليح ة ية  س    ي  ية  س ي يةنصر ةز يةستتتتتتلس 

نجقحل ةنانى يةطلي ية  يةستتتتتتتتتتتلاا  حةكحةس ةز إس ين  نق تتتتتتتتتتتحن   نقص يةطلي يلقحح  س يابئ يز س ي  اأ  

 أل أ.س س 

 : اذواق املستهلكين:2.1.3.4

 جزائ لسح يلسوحلد ين   زائ يلص ا ةز س ي أل أ   مح   ةد ئيانح  يلأ لا سيلسمصيا سيلقأسءة تؤاأ 

س قتس عتى إلي ظن يةطلتي يلقحتح  إلسيح يلستتتتتتتتتتتتتوحليان. سينت ةتح تجزائ رلسيح في غائ فتتتتتتتتتتتتتحقح يةستتتتتتتتتتتتتلاتا قت ية  

 ن يةطلي يلقحح    ي  عتى سةص ظس ساأسح اح جح.إساأسح اح جح. سإلي  زائ  رلسيح في فحقح يةسلاا ق

 : التوقعات:6.1.3.4

ن ستتتتتاأ يةستتتتتلاا ستتتتتصف  أتفس في يلستتتتتجقبس س حفتتتتتا إلي  يةطلي ستتتتتصف  أتفس في يقتح تتتتتأ إلي تص س رقأي  

 احني  ح لا ةلجخ يز  سيةايس اتلح.

 الطلب على السلع لاستهالكية املعمرة: 4.3.4

نحح ال تفنى ةبحشتتتتتأة  حالستتتتتجخ يا سينمح  ستتتتتوحلد يبئ قتئة لةنلا  صيلا  ستتتتت لح    حفتتتتتلا يةستتتتتلس رستتتتتوحا لا 

ةثلوحح  احث يلنزل سيةستتتتتتتتتتلح ي  سيةثاجح  سيةزستتتتتتتتتتا  سيةجلف يصنح  سغائسح  احني ةه ي يةشتتتتتتتتتتأن  جح ح   سةز 

ستتتتتتتتتم  إعلث   ا س ي   ائ نمصلجح   لق يلل   Nerlove ج تتتتتتتتتح ي نائةصف ي   ة ةز   ألسح يةكحتي ر

 قاأف  نمصله نائةصف  ستوخلص س ي يةنمصله سص احةجح ي:

ستتحستتان يةل ين  ا  ين يةطلي ية  يةستتتلس يلامأة  ة  س يلاقق في يةفتئة يقتحةلا  سنحب يحةلان  -

 ةسح قا.يةفتئي  ي ةز س أ يةسلاا في يةفتئة  س يلشتئي سيةيملا 

 أ  تتح  تتحةتت  تتس يلاقق في يةفتئة يقتتتحةلتتا  علتتث   جتتأاأ ين  لتتي يةفتئة يقتتتحةلتتا ية  يةستتتتتتتتتتتتتلس يلامأة  -

المح لي  ية  س يقتح ي لي  يةطلي يقتح ي ية  يةستتتتتتتتتلس يلامأة  سيةايس اتتتتتتتتتتلح. سيجفق  لي يةستتتتتتتتتلس 

 يلامأة ةس  لي يةسلس غائ يلامأة في س أ يةنقطا. 

 ةنحح في يةفتئة  س يلشتتتتتتئي تجأاأ  حةيملا  nQةستتتتتلس يلامأة في يةفتئة يقتحةلان يةيملا يلطلصبا ةز يإ -

1nQيةفتئي  يةسح قا . 
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ن يةيملا يلشتتتتتتتتتتتتتئة ةز يةستتتتتتتتتتتتلس يلامأة في يةستتتتتتتتتتتتنصي  يةستتتتتتتتتتتتح قا تجا    حة  س يلاقق  ال   حلح  -

ن يةطلي ية  يةسلس يلامأة في يةفتئة يقتحةلا  جأاأ  حة  س  يةسنصي  يةسح قا  قحن س ي ياني  منح 

 يلاقق في يةسنصي  يةسح قا.

 الطلب على السلع لاستهالكية ذات التعود: 3.3.4

ح  ار ية  با  يلصي  رستتتتتتوحا لا يةتي  تئتي يستتتتتتوحا هنفستتتتتت   علحنح ين  ةز يةزائ يلميز ئ  ج  يلستتتتتتوحلد

يستجمأي ي  يةبن  يةشتحي  يةست ح أ  ة ةد  ستمى  حةستلس رسوحا لا لي  يةجاص . س     ا اس ةز سصتيأ س 

ستتتلس لي  يةجاص   س نمصلجح ةلطلي ية  يةستتتلس غائ يلامأة  حفتتتا ية Houthakker and Taylorتح لص   

  جضمز س ي يةنمصله ةح  ةي:

سنتتتحب يصيةتتتس يتتت ة  ستتتتتتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتتتتتلاتتتا سةقتتت ي  يةجزلائ قلتتت   سيةتتت  تتتس سةقتتت ي  يةجزلائ قلتتت  سيةيملتتتا  -

 يلسوحليا ةز يةسلاا في يةفتئة يةسح قا الهح تأاأ في يةطلي ية  يةسلاا في يةفتئة يقتحةلا.

سةيز nPال  جا   قق   مسجص  يةساأ في يةفتئة يقتحةلا  nQيةطلي ية  يةستلاا في يةفتئة يقتحةلا -

 . علث:P  ضح  مق ي   زائ ساأ يةفتئة يةسح قا ةس يةفتئة يقتح ي

1n nP P P    
nRال  جاتت   قق   مستتتتتتتتتتتتتجص  يةتت  تس في يةفتئة يقتتحةلتا  nQيةطلتي ية  يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا في يةفتئة يقتتتحةلتا -

 . علث:Rسةيز   ضح  مق ي   زائ ية  س يةفتئة يةسح قا ةس يةفتئة يقتحةلا

- 1n nR R R    
يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا غائ يلامأة لي  يةجاص   جتتأاأ  تتحةيملتتا   تتحإل تتتتتتتتتتتتتحقتتا إ   ةتتح ستتتتتتتتتتتتتبق قتتحن يةطلتتي يق تتح ي ية  -

1nQيلشتتتتتتئي  ةز س أ يةستتتتتلاا في يةفتئة يةستتتتتح قا   ستتتتتوحاب  ملا ةالنا ةز ةثس إ. قجاص  يةفأ  ية

 س أ يةسلس في يةفتئي  يةسح قا  ؤاأ ية  سلص   في رسوحاب ةنحح في يةفتئة يقتحةلا.

 طلب املجموعة السلعية: 2.3.4

نج  عتى يةستتتتلس تجكصن ةز ةجمصيح   تجماز اس ةجمصيا ةز يةستتتتلس  خ تتتتح ص ةتشتتتتحبحا سس ي ةح ظهأ في 

يةيجح ح  ر ج تتتتتتتتتتح  ا. قهنحب ةثا ةجمصيا يةستتتتتتتتتتلس يةز ي لا سيلشتتتتتتتتتتأسبح   سةجمصيا يللبصستتتتتتتتتتح    ضبا

سيةأيح ا يةصتلا سغائسح. سةز  ان يةنمحله سةجمصيا يةستلس يلامأة  سةجمصيا يقخ ةح  احةيهأبحء سيللحأ 

 يلسجخ ةا في س ي ية    يةنمصله يقخطو ةإلنفحح  سيقصا س ي يةنمصله ية  باض رقتئي ح  ةنحح:

 ن يلسوحليان  قصةصن بشأيء ع     و ةز اس ةجمصيا سلالا. ع  يةيفحف سيجمثس في  -

 طلق يللتت   تتحةتت  تتس ية ي تت   سييجم باتت   زطلتتا عتت  يةيفتتحف ةز يةستتتتتتتتتتتتتلس سيقختت ةتتح  يةتت  تتس يلجبقى  -

ساح . سنج   ي س اس ةجمصيا سلالا   ي س  ان يةسلس سحو    تصليا   ان يةسلس سيقخ ةح  ية  

 ساح  يس ي يةجزلائ في رنفحح يلقحح.في     قلمح  لنحح  سيةجزلائ يةنحت
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 ةثا ية  يةناص يةجح ي: 0سبإةكحننح فلحغا نمصله رنفحح يقخطو ةلمجمصيا يةسلالا 

 

 علث:

1 1PD : 0 لما رنفحح ية  يلجمصيا يةسلالا. 

1 1PQ : 0 لما ع  يةيفحف ةز يلجمصيا يةسلالا. 

L :.ية  س يةيةي 

1

n

R R

R

P Q


 : ةجمصر رنفحح ية  ع  يةيفحف  حةنسبا ق ملس يلجمصيح  يةسلالا يةتي  بلا ي  سحn . 

1

n

R R

R

L P Q


 :.ية  س ية ي   با   زطلا ع  يةيفحف ةز جملس يلجمصيح  يةسلالا 

1B : ةز ية  س ية ي  . 0يةن يي يةنسعي ةلمجمصيا يةسلالا 

 سيجضمز نمصله رنفحح يقخطو ةح  ةي:

 سنحب ين أيز  جصيج ين  مز رنفحح يةيةي ية   ي ةجمصيا سلالا: -

 رنفحح ية  يقحج يةيفحف ; 

 .  رنفحح ية ي 

1 ع  يةيفحف إنفححن إق  1Qين  ابح   ملا ع  يةيفحف ةز  ي ةجمصيا ستتتتتتتتتتتلالا - 1PQ جزائ  جزائ 

 ساح .ئ 

  حقا في رسوحاب يز ع  يةيفحف ةز  ي ةجمصيا سلالا  جا    حة  س ية ي  .إ ي  -

ةح  ةس ابح  رستتتتتتتتتتتتاح  قحن رنفحح ية ي   ية  اس ةجمصيا ستتتتتتتتتتتتلالا    ي    Lلي  ية  س يةيةي إلي -

 ظس ية  س ية ي   اح جح سال  جأاأ رنفحح L ستتتتتتتتتتتتتبتا ية يتح ة في ية  س يةيةيلي لي   رستتتتتتتتتتتتتاتح   نفس إ

 ية  يلجمصيا يةسلالا يلالنا.

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1

1

n

R R

R

PD PQ B L P Q
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 نموذج لانفاق الخطي(10.3)الشكل: 

 
 .58: يب  يةقح   ةام  يب  يةقح   يطلا  ةأجس سح ق  ناملصدر

 :مرونة الطلب.3

ستتتتتتتتتتتتتججتح تا يةيملتتا يلطلصبتا ةلجزائ في  عت  يةاصيةتس يةقتح لتا ةلقلتتحو سيلؤاأة ققحتح  سةز  ال ستت ي إهي   جتا 

 ةح ااث ينصير ةز يلأسنح  سهي: قناز 

 مفهوم املرونة: 1.3

   ثئ ةلجزائي  يةتي تات ث في ةجزائ آ أ  س تمثتس يلأسنتا ةتت   يستتتتتتتتتتتتتججتح تا ةجزائ سيعتت   س ر ج تتتتتتتتتتتتتح  في يلم

 سيع  سلؤاأ ية   حقي يلجزائي  ر ج ح  ا.   ج ح يإ  ن  زلائ ةجزائ   ثئ   ي  لحو  لف

 ر ج ح  صن إ   ةفهصا يلأسنا:  أسةل الةا ةز يةنحعلا يةيملا ية  س أ يةجأاائي    و 

ةأسنا يلجزائ  X أ  حةنسبا لجزائ  Y هي  سبا يةجزائ يقخحن  تتتتتتتتتتتتت X إ   يةجزائ يقخحن  تتتتتتتتتتتتتت  Y ية ي

 .152ع ا  

 مرونة الطلب السعرية: 4.3

ةحا ةأسنا يةطلي يةستتتتتتاأيا لح تكصن   جا يستتتتتتججح ا يةيملا يلطلصبا ةز يةستتتتتتلاا ةجزائ في  نقصل  أن ناز 

يلأستا ةز  ال عحفتس  سما يةجزائ يةنسعي في يةيملا يلطلصبا ية  يةجزائ ستاأسح. سنقيس س ي يةنصر ةز 

يةنستتتتتتتتتتعي في ستتتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتتلاا ةس  قحء يةاصيةس   أ  اح جا. سيميننح يةجابائ يز س ي سقق يةاا ا يةأيح تتتتتتتتتتلا 

 :153يةجح ي

                                                           
س    ف.جلني   .سيبئ  تأجما يب  الةائ إ أيسلم شمس ية  ز   فصل ر ج ح  يةصع سي  يلؤسسا يق حةالا ةل  يسح  سيةنشأ سيةجصليس  يةطباا    152

 .58  ن0222ئس   ةبنحن   ا
 .01  نةأجس ىسح قغأي   ليقا   153
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2علث:  1Q Q Q   

      1 2P P P   

1Q تمثس يةيملا يلطلصبا ةز يةسلاا  بس :

  زائ يةساأ.

2Q.تمثس يةيملا يلطلصبا ةز يةسلاا  بس با   زائ يةساأ : 

1P:  يةجزائ. مثس يةساأ  بس 

2P.مثس يةساأ با  يةجزائ  : 

dE.تمثس ةأسنا يةطلي : 

س ستتتتمى س أ يةنستتتتبا  ماحةس يلأسنا  س شتتتتائ ةأسنا يةطلي يةستتتتاأيا إ    ح للا  ا  س يلستتتتوحليان ةأغبحتحم 

ن ةاحةس يلأسنا  كصن ستتتحةبح ةلايس إييستتتلا قن يةاا ا  ان يةستتتاأ سيةيملا يلطلصبا  ةز يةستتلاا. سبمح 

  حنصن يةطلي.

 درجات مرونة الطلب السعرية: 1.4.3

ن يةجزائ يةنستتتتتتتتتتتتعي في يةستتتتتتتتتتتتاأ  ؤ ي إ    زائ  ستتتتتتتتتتتتعي   بئ في يةيملا   كصن س ي لح نج  الطلب مرن:  1.1.4.3

ةز   بئ  يلطلصبتا. سيطلق ية   ستتتتتتتتتتتتتملتا نصر يةستتتتتتتتتتتتتلاتا لي  يةطلي يلأن  حةيمحةلا  ستكصن قل   لما يلأسنا 

 يةصيع . سيكصن يةشكس يةبلح و ةلطلي يلأن ية  يةناص يةجح ي:

 منحنى الطلب املرن  (11.3)الشكل رقم: 

 

 .11احةس ياسي يةفجاسي  عسز ةطلف ية بل ي  ةأجس سح ق  ن :ملصدري

 

 
1

1

d

Q

Q
E

P

P
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 ا ث س ي لح  كصن يةجزائ يةنستتتتتتتعي في يةيملا يلطلصبا   س ةز يةجزائ يةنستتتتتتتعي في  الطلب غير مرن: 4.1.4.3

فأ ةز ية ت   بئ يةستاأ  سيةستلاا يلاأسقا في س ي  حةضتأس يا. ستكصن  لما ةاحةس يلأسنا   س ةز يةصيع  س 

 ما يلطلقا. سيأ   يةشكس يةبلح و لأسنا يةطلي يةزائ ةأن ية  يةناص يةجح ي:  حةقل

 منحنى الطلب غير مرن    (12.3)الشكل رقم: 

 

 .15ةأجس سح ق  ن  : احةس ياسي يةفجاسي  عسز ةطلف ية بل ييل   

ئ في يةستتتتتاأ ةس يةجزا يقتحفتتتتتسس ي   ائ سص نحت  يز  اح ل يةجزائ يةنستتتتتعي الطلب احادي املرونة:  3.1.4.3

 في يةيملا يلطلصبا ةز يةسلاا. سيأ   س ي يةنصر ةز يلأسنا يةشكس يةبلح و يةجح ي: يقتحفسيةنسعي 

 حادي املرونةأمنحنى الطلب    (13.3)الشكل رقم: 

 

 سح ق.ةأجس  :املصدر

في ستت أ يقتتتحةتتا ةهمتتح اتتحن يةجزائ يةنستتتتتتتتتتتتتعي في يةستتتتتتتتتتتتتاأ ال  ؤ ي إ   يةجزائ في  الطلــب عــديم املرونــة: 2.1.4.3

يةيملا يلطلصبا ةز يةستتتتتتتتتلاا  عحةا ية سيء  قجنل  يلستتتتتتتتتوحلد ةهمح احن ستتتتتتتتتاأأ. سيأ   يةشتتتتتتتتتكس يةبلح و ةه ي 

 يةنصر ةز يلأسنا ية  يةناص يةجح ي:
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 منحنى الطلب عديم املرونة    (14.3)الشكل رقم: 

 

 .14احةس ياسي يةفجاسي  عسز ةطلف ية بل ي  ةأجس سح ق  ن :املصدر

 قتتتحل يةطلتتتي ال نحتتتحئو يلأسنتتتا في عتتتحةتتتا ةتتتح إلي اتتتحن سنتتتحب  زائ  فلف في  الطلـــب ال نهـــائي املرونـــة: 6.1.4.3

يةستتتتتتاأ  ؤ ي إ    زائ ال نححئو في يةيملا يلطلصبا ية  يةستتتتتتلاا. سيكصن يةشتتتتتتكس يةبلح و لأسنا يةطلي النححئو 

dEيلأسنا   :مح  ةي  

 ةمنحنى الطلب ال نهائي املرون  (15.4)الشكل رقم: 

 

 .13ةأجس سح ق  ن :املصدر

 اأف ةأسنا يةطلي ية  للا  أنحح   جا يةيملا يلطلصبا ةز يةستتتتتتتتتتلاا ةلجزائ مرونة الطلب الداخلية:  3.3

في   تتس يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتد  سية  يةامصا  تتأن يا تتا يةيملتتا يلطلصبتتا ةز يةستتتتتتتتتتتتتلاتتا س  تتس يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتد هي يا تتا 

 يةجح ي:. يةجابائ يلقحح  يح لح ية  يةناص 154 أ  ا

                                                           
 .13غأي   ليقا  ةأجس سح ق  ن 154
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2علث:  1Q Q Q   

      1 2R R R   

1Q.تمثس يةيملا يلطلصبا ةز يةسلاا  بس  زائ يةساأ : 

2Q.تمثس يةيملا يلطلصبا ةز يةسلاا  بس با   زائ يةساأ : 

1P: .مثس يةساأ  بس يةجزائ  

2P.مثس يةساأ با  يةجزائ  : 

dE.تمثس ةأسنا يةطلي : 

ن إن احني لي  إشتتتتتتتتتتتتتح ة ةصجبا في يةاح ة. سب تتتتتتتتتتتتتفا يحةا قإن ةاتحةا  يلأسنتا ية  للا ةلستتتتتتتتتتتتتلس تتبح ز  س إ

قأي   تتأس يح  ستتصف تكصن لي  ةأسنا   للا ةنخفضتتا ةلطلي  ي   س ةز يةصيع . ياجبئسح   يةستلس يةتي 

يةطلي  نإ ج تتتتتح  صن إ   يةستتتتتلس لي  يلأسنا ية  للا يةستتتتتحةبا  حةستتتتتلس ية نلح قكلمح لي  ية  س قسيشتتتتتائ ئ

ي  ةأسنا ا لية  يةستتتتتلس ية نلح ستتتتتصف  تنح ص. سيةستتتتتلس يةتي ياجبئسح يلستتتتتوحلكصن  محةلا تكصن   تتتتتفا يحة

ن يةطلتتتتي ية  ستتتت أ يلنججتتتتح   تزي تتتت  إ  للتتتتا ةأتفاتتتتا  ي   بئ ةز يةصيعتتتت  سةهتتتت ي قكلمتتتتح ت ي تتتت  يةتتتت  تتتتس قتتتت

 .155بسأيا

 الحساسية الدخلية: 1.3.3

ن إةنحح  سيلل  ق يلشتتتتتتتتتتتتتتئي نفتحح ية  يةستتتتتتتتتتتتتلاتا  استتتتتتتتتتتتتي ةز  ال  تتتتتتتتتتتتتأ  ستتتتتتتتتتتتتاأ يةستتتتتتتتتتتتتلاتا  حةيملا ن ئ إ

ن   أي  يةيةي ةقستتتتتصةح ية  يةجزائ يةنستتتتتعي  حة  س.  مانى يقتستتتتحستتتتتلا ية  للا تاستتتتتي  حةجزائ يةنستتتتتعي  حإل 

 .156يجبح  يةجزائ  حألساح   حإل حقا إ   يةجزائ  حة  سيقتسحسلا ية  للا تأ    نظأ ئ 
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 .51احةس ياسي يةفجاسي  عسز ةطلف ية بل  ز ةأجس سح ق  ن 155
 مرجع سابق. 156
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 ن:  ي 

لي ةم تؤ ي  زائي  يةت  س إ    زائي  في  ستتتتتتتتتتتتتاح  قحن يقتستتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتلا ية  للا تجطح ق ةس ةأسنا يةطلي إقت

ن يقتستتتتتحستتتتتلا ية  للا  ستتتتتحسي يةجزائ قإةح إلي احني  زائي  ية  س تؤ ي إ    زائي  في  ستتتتتاح   ية  للا. 

 يةنسعي في  ساح   حةنسبا ةل  س سيةجزائ يةنسعي  حةيملا يلطلصبا  حةنسبا ةل  س.

 املطلب الثالث: توازن العرض والطلب

 سلطة البائع الفرد في تحديد السعر:.1

ئس يةفأ  ن يةبحإن يةاأل في ستتتصح يلنحقستتتا يةجحةا سص ةجأ  شتتت يء  تتت لس في  نحء يةاأل يةيةي  سبحةجح ي قإ

أل ان يةاأل يةفأ ي ي  م يلأسنا  حةنستتتبا ةلن  ؤاأ في يةيةي ال  حة يح ة سال  حةنق تتتحن  أل  ةيس  إةكحن  

 يةيةي.

ن يلشتتتتتتتتتتتتئ ز ستتتتتتتتتتتصف  ن تتتتتتتتتتتأقصن ين  إ   غائأ ةز إلي  حا يةفأ  يةبحئس   يح ة يةستتتتتتتتتتتاأ سةص   يح ة  فلفا قإق

 نحتتحئو يلأسنتتا في يلنتتحقستتتتتتتتتتتتتا يةجتتحةتتا نظأي ةججتتح س ستتتتتتتتتتتتتلاتتا ةس يةبتتحئس يةفأ  ال   ن يةطلتتي يةيةبتتحئاان سلةتتد أل 

 .157 أن سلاا  ي  حئس  اجبئ    ا احةا يز سلاا يةبحئس    سلاا غائأ ةز يلنججان  ي 

 :158خصائص السعر في املنافسة التامة.4

 أ هي سنج   أن يةساأ في سصح يلنحقسا يةجحةا  جا    جاقي  ا ةز يةاأل سيةطلي سنقطا يةجاقي 

سع سح يةتي تاقق يةجصيلن  ان يةيملا يلاأس ا سيةيملا يلطلصبا  سهي سع سح يةتي تا   ساأ يةجصيلن 

 سس ي يةساأ ة  ي ة   ح ص:

 سع ة يةساأ. -

 يةساأ في يلنحقسا يةجحةا سص ساأ يةصيلن. -

 ساأ يةجصيلن  اقق   بئ  ملا ةز يلبلاح . -

 وحدة السعر: 1.4

ن  صج  في س ي سيع   سفي سصح  ن  ال  ميز   صع ة يةساأ  سةانى سع ة يةساأ يلنحقسا يةجحةا تجماز 

سيع   ي ة  ساح  ةسلاا سيع ة  ي ال   تصيقأ سع ة ية ةز  سسع ة يةسصح  سسع ة يةسلاا ةجصقأ سع ة 

 يةساأ.

                                                           
 .288  يةفلصا  ن 8005ي    نحسي  نائة سللمحن  ةبح ئ يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو   ي  يةالم ةلنشأ سيةجصليس   157
 .882.810ي    نحسي  نائة سللمحن  ةأجس سح ق  ن ن  158

يلأسنا ية  للا  حةنسبا ةلساأ + يلأسنا ية  للا  حةنسبا ةلطلييقتسحسلا ية  للا =   
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ة ن لةد ال ياجبئ  أسجح يز قيأ إلي ةم  يز ية ةز سيع   سفح قنح ي  ي ةز  ساح  ةسلاا سيع ة قإق

سع ة يةساأ ةثس لةد  ساح  يلخجلفا ةلسلاا يةصيع ة في يةبص فا ةثس ساأ رقججحح سساأ ر فحل سةح 

  لوحمح ةز  ساح   سال  أسه في لةد يز سع ة يةساأ ال ا يا سع ة ية ةز.

ستفسأ سع ة يةساأ في ظس سصح يلنحقسا يةجحةا  اأيا ية  صل سيقخأسه سعأيا يةجنقس  ي س يةسصح 

ن ع ث س غي  ع  يةبحئاان في  لس سلاا بساأ إح س يةسلاا سةأسنا يةطلي ية  يلشأسر يةفأ ي قستج

ن يلشتئ ز  ن أقصن ين  إ   ر أيز ةمح  جبئأ ية   فض ساأأ  سةز إية  ةمح   لس    ر أسن ق 

 يةنحعلا   أ  ال  كصن سنحب ةبئ  ألي ةنج   ن   لس بساأ   س ةز ساأ يةسصح.

 السعر في حالة املنافسة التامة هو سعر التوازن: 4.4

ل إيةساأ في عحةا يلنحقسا يةجحةا سص يةساأ ية ي  اقق يةجصيلن  ان يةيملا لطلصبا سيةيملا يلاأس ا. ق

ل إال ةؤ جح إن  كصن  ن س ي يةبا  ال  ميز إنخفض يز ساأ يةجصيلن قإ  تفحر يةساأ يةفاةي  س إع ث 

ية  إيح ة يةساأ يةفاةي إ   ةسجص  يةجصيلن   ي إ   يلسجص  ية ي  اقق يلسحسية  امس يةقصة يةجلقح لا 

  ان يةيملا يلطلصبا سيةيملا يلاأس ا.

 سعر التوازن الذي يحقق أك ر كمية ممكنة من املبيعات: 3.4

ح   لاهن   جم ين  ساأ يةجصيلن   بئ  ملا  ميز  ساأ يةجصيلن سص ية ي  ا   يةيملا يلبحيا  سياعظ 

 نخفضي يةيملا يلبحيا.نخفض ين  ةسجص  يةجصيلن إل إ  تفس يةساأ  س إ الث ةص 

خفض نإ تفحر يةيملا يلاأس ا في س أ يقتحةا سإلي إ تفس يةساأ يز يةساأ يةجصيلن ية  يةأغم ةز إألن  ةص 

 بحيا تجا  نخفحل  خفض يةيملا يلاأس ا. س لح احني يةيملا يلن س ي ئ إيةساأ يز ساأ يةجصيلن ق

 نخفض  ) تفحر يةيملا يلطلصباإ غم  (نخفحل يةيملا يلاأس اإن إ أ س يةيملجان يلاأس ا س يلطلصبا ق

 يةيملا يلبحيا.

 :159شتقاق السعر في سوق املنافسة التامة.إ3

ن  ال   ةز يق مس  ان ج س ي يةطلي سيةاأل إ  ةا ةالنا  ق جس تا    يةساأ يةجصيل و ةسلاا  س ةز 

يح ة  طا يةجقح س  ان ةنانلح إشجقحح ةنانلح يةطلي سيةاأل ةنحمح  س إن سيع   تم آةجلد يةسلاا في 

يةطلي سيةاأل هي يةنقطا يةتي  جا   ققحح يةساأ يةجصيل و ية ي  تسحس  ين أ يةيملا يلطلصبا ةس يةيملا 

 ملا  يملا يةجصيلن.يلاأس ا ةنحح  س سمى س أ يةي

                                                           
 .080  ن8008ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ر ج ح  يق  ئو   ي  يلسائة ةلنشأ سيةجصليس سيةطحباا  يةطباا يةثحةثا  يمحن  ر  ن   159
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نجحه ةيز يلسوحلد  ي مح  أ   يةساأ باان يش س يلنججصن ية  ئ  ين ةح  كصن ساأ يةسلاا ةأتفس س ي ةح

ةأ ية  يلنج  يةجخفلض ةز يةساأ ةأ ية ي  خلق قح ض   اجم   ريجبح  ةمح  جال   ا   ةز  لب    

 يةيملا يلطلصبا سيلاأس ا  كصن سنحب تصيقق  انت  يجلح عتى يسجقطي ية يح ة في يةطلي  سين   سحسي 

 يةبحئس سيلشتئي سيةساأ يلقح س سص يةساأ يةجصيلن سيلجفق يلل .

ي   نصير يةج  س يقتكصةو   س ن يةساأ يةجصيل و س ي  جاقق تلقح لح سب سن  ي نصر ةز  ستج   رشح ة إ   

  أ  في اس ظأسف سصح يلنحقسا يةجحةا. جها 

 ات في العرض والطلب وأثرها على السعر في سوق املنافسة التامة:التغير . 2

يلنلا  اأ في يةجأاائ ية  يةساأ يةجصيل و س  حةجح ي في يةيملا يةجص  ن ةلجزائي  في يةاأل س يةطلي  ةمح الشد قل  

ص اح     تساح  يةسلس ر أ   زلائ  سح يلسوحليان    س يلسوحلد   زائ  (س اس يةاصيةس يلؤاأة في يةطلي

قحل ينج س أ يةجزائي  إ   تاصل  س تؤ ي ن تأاأ ية  يةيملح  يلطلصبا ةز يةسلاا  س    ال   س )يلسوحليان

 يسح  ةنانى يةطلي يةسح ق عسي يقتحةا. ةح إ    مان  سإيلسوحلد إ   ةنانى  لي ج     قس 

   ساح  يةسلس ر أ  ساح  يصيةس رنجحه  يةجق ا يةجينصةصغي   ن يةاصيةس يلؤاأة في يةاأل  جزائ   مح 

نجقحل إن تؤاأ ية  يةيملح  يلاأس ا ةز يةسلاا  تلد يةجزائي  يةتي تؤ ي إ    تص اح  يلنججان  ال   س 

 يسح  يةاأل يةسح ق سعسي يقتحةا. ةح إ    مان  سإيةبحئس إ   ةنانى يأل ج     قس  يلنج   س

ن يةجزائي  في اس ةز يةطلي سيةاأل سةح  تئتي يلقحح ةز  زائي  في يةساأ  ميز يةقصل سفي يقتقلقا  

ص ة يطحء فإجس  عجمحال   ثائة س   ت س إ   ةح ال نحح ا  ة ي سةز إيةجصيل و سيةيملح  يةجصيلنلا  قهنحب 

 .160سيضتا ةلجزائي  في اس ةز يةاأل سيةطلي سصف نيجفو باأل س أ يقتحال  يةجطبلقلا

 الحالة لاولى: 1.2

ن لةد سصف  ؤ ي إ   ليح ة يةيملا يلاأس ا إ  قاح يأل افي عحةا ليح ة يةطلي ية  سلاا ةح ةس  قحء ية

ن تجاح ل ةس يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن يق     في يةسصح  سيميننح تص لح س أ  ةز يةسلاا إ   

 يقتحةا  حةأسم يةبلح و يةجح ي:

 

 

 

                                                           
 .084ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ةأعس سح ق  ن 160
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 منحنى زيادة الطلب مع بقاء العرض ثابت  : (16.3)الشكل رقم 

 

 .083ةأجس سح ق نةامص  عسان يةصي ي  سر أسن   املصدر:

ساحن يةساأ  Nن يةسصح احن في عحةا تصيلن ةه أ يةسلاا سلةد في يةنقطا  ياأ    ظهأ ةز يةشكس يةبلح و 

   إ    ن لةد إ قحء يةاأل اح ي  ق  سةيز نتلجا ة يح ة يةطلي ةس Q* سيةيملا يةجصيلنلا احني*Pيةجصيل و 

 تفحر إ جال  ان يةاأل سيةطلي سةيز ليح ة يةطلي سةح تأتي يلقحح ةز إينجقحل ةنانى إ   يةلمان سع سث 

س ن تتسحس  ة إ    –   إ    ش لس يةبحئاان ةاأل يل ي  ةز يةسلاا ليح ة يةيملا يلاأس ا  يةساأ  

 .N1ج    في يةسصح في يةنقطا يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن ةز 

 الحالة الثانية: 4.2

نخفحل يةساأ  سس ي   س أ سصف إن لةد سصف  ؤ ي إ   إفي عحةا ليح ة يةاأل ةس  قحء يةطلي اح ي  ق

ن تجاح ل ةس يةيملا يلاأس ا سيجاقق يةجصيلن ةز ج    في يةسصح    ؤ ي إ   ليح ة يةيملا يلطلصبا إ   

 يقتحةا  حةأسم يةبلح و يةجح ي:سيميز تص لح س أ 

: منحنى زيادة العرض مع بقاء الطلب ثابت(17.3)الشكل رقم
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 .083: ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ةأجس سح ق  ناملصدر

إ   س ينجقحل   Pنخفحل يةساأ ةز إ   إ     Q1إ    Qن ليح ة يةاأل ةز  ياأ   حي  ظهأ ةز يةشكس 

 .N1إ    Nنقطا يةجصيلن في يةسصح ةز 

 الحالة الثالثة: 3.2

في س أ يقتحةا تكصن ليح ة في اس ةز يةاأل سيةطلي  سال ز ية يح ة في يةطلي تكصن   بئ ةز ية يح ة في 

ن ية يح ة في يةطلي احني   بئ ةز  نجقحل ةنانلح  يةطلي سيةاأل إ   يةلمان سبمح إيةاأل  سس ي ياني 

ريجمح  سية  يةاان يلجأ ة ةجص لح يقتحةا سلةد  جاس تاأب ية يح ة في يةاأل  في س أ يقتحةا  ميز 

 ةنانى يةطلي ناص يةلمان  مسحقا   بئ  للا ةز تاأب ةنانى يةاأل.

 ك ر من زيادة العرض.أ: منحنى زيادة الطلب بنسبة  (18.3)الشكل رقم

 

 .082ةأجس سح ق  ناملصدر: 

 P   لةد إ   ليح ة يةساأ ةز  س    Q1إ   Qن يةيملا يلطلصبا لي   ةز  علث  ظهأ ةز  ال يةأسم 

ن نقطا يةجصيلن     مح  اعظ Q1   إ   ليح ة يةيملا يلاأس ا ةز ج    عتى  لصغهح    س ي ةمح P1إ   

 .Q1سيةيملا يةجصيلنلا  P1يةتي تا    مصج حح يةساأ يةجصيل و  N1إ    Nنجقلي ةز إفي يةسصح    

 الحالة الربعة: 2.2

ن لةد  ؤ ي إ   ينخفحل يةستتتتتتتتتاأ يمح احن إنخفحل يةاأل  قإنخفحل يةطلي  نستتتتتتتتتبا   بئ ةز إفي عحةا 

 يلل 

ن تتستتتتتتتتتتتتحس  ةس يةيملا  نخفحل يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتتا ةز ج    إ   إستتتتتتتتتتتتح قح  سس ي   س أ ستتتتتتتتتتتتصف  ؤ ي إ   

 يقتحةا  حةأسم يةبلح و يةجح ي:ن  جاقق يةجصيلن ةز ج    في يةسصح سيميز تص لح س أ  يلطلصبا إ   
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.نخفاض العرضإك ر من أنخفاض الطلب بنسبة إ:  منحنى  (19.3)الشكل رقم

 

 .082: ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ةأجس سح ق  ناملصدر

   إ    يسح ي س ي ةمح  Q1إ   Qنخفضي ةز إن يةيملا يلطلصبا     ةح ناعظ  ةز  ال يةأسم يةبلح و  

إ    Q1إ   Qنخفحل يةيملا يلاأس ا ةز إ   إ    لةد رنخفحل ية ي  p1إ    pنخفحل يةساأ ةز إ

  ال ةز  N1يقت  ية ي تتسحس  ين أ ةس يةيملا يلطلصبا سيجاقق يةجصيلن يق     ةز يةسصح في يةنقطا 

   يةسح قا.  Nيةنقطا 

 الحالة الخامسة: 6.2

ن لةد سصف  ؤ ي إ   ي تفحر عح  إق %80نخفحل يةاأل  نسبا إةس  %10في عحةا ليح ة يةطلي  نسبا 

ن تجاح ل ةس يةيملا يلطلصبا سيجاقق  ليح ة يةيملا يلاأس ا بشكس  بائ إ     ةلساأ  سس ي ةمح  ؤ ي ي 

 يةجصيلن يق     في يةسصح.

  %41نخفاض العرض بنسبة إمع  %31: منحنى زيادة  الطلب بنسبة  (20.3)الشكل رقم 

 

 .010ةامص  عسان يةصي ي  سر أسن  ةأجس سح ق  ن املصدر:
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 P تفحر يةستتتتاأ ةز إ   إ    س ي ةمح   Q1إ    Qن يةيملا يلطلصبا    لي   ةز   ظهأ ةز يةأستتتتم يةبلح و 

سيةتي  ستتتتتتتتتجمأ  حة يح ة عتى تجاح ل ةس يةيملا  Q1ليح ة يةيملا يلاأس تتتتتتتتتا إ          س أ ي  سية ي  P1إ   

 يةسح قا. N  ال ةز يةنقطا  N1سيجاقق يةجصيلن ةز ج    في يةسصح في يةنقطا  يلطلصبا

 املبحث الثالث: تحليل معادلة خط امليزانية ومعدل الحدي لإلحالل:

 املطلب لاول: تحليل معادلة خط امليزانية

ح في يلقحياأف    ةازينلا يلستتتتتتوحلد  أن  يقخ  ية ي يايس ةجمصيح  ستتتتتتلالا ةخجلفا  ميز يقت تتتتتتصل 

ةكتتحنلتتح  يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتد إستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةجتت  ة ةلستتتتتتتتتتتتتلاجان. سبتت ةتتد يابئ    يلازينلتتا يز  ظتتس   تتس نقتت ي ةاتت   س 

 يقتقلقا.

X, أستتاح  ية  يةجصي ي  yس x  نفق   كحةل  ةشتتأيء  ملح  ةز يةستتلاجان Rيلستتوحلد ية ي  ملد   س YP P

 :161ةاح ةا يلازينلا يةجحةلا ن نضس  إةكحننح   

,X YR xP yP 

 شكل خط امليزانية (21.3)الشكل رقم: 

 

 .88لغلي شهألي    ز   ي  شل   ةأجس سح ق  ن يلأجس:

   ستتت أ يلاتتتح ةتتتا هي ةاتتتح ةتتتا ةستتتتتتتتتتتتتجقلم يلازينلتتتا AB  علتتتث, ,Y xP P R   تمثتتتس اصي تتتي  ينمتتتحX سY  ابئ يز 

 ةجزائي  ةصجبا.

                                                           
 .80ر ج ح  يق  ئو يسلص   يحض ي    صين يلطبصيح  يق حةالا  يةطباا يةثحنلا   ز يينصن يق  ي أ  نلغلي شهألي    ز   ي  شل    161
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 مثتس يلثلتث AOB  اتحقتا يةتئي لتي يةتي تقس تاتي ةستتتتتتتتتتتتتجقلم يلازينلتا تت  تس في ةجمصيتا يةتئي لي يلمينا

 ية  ةستتتتتتتتتتتتجقلم يلازينلا قهي ةجمصيا غائ ةمينا  ستتتتتتتتتتتتتنف  احةس ية  س   ينمح يةتئي لي يةتي تقس  سةينحح ال 

ن ةستتتتتتتتتجقلم    يلازينلا  ا   ةلا ستتتتتتتتتحةبح إية .  تتتتتتتتتف إ   لةد ق ستتتتتتتتتاح    ا سيةتي تجطلي ين  نفس   

Xياح ل  قلما ةطلقا يةاا ا  ان رساح   X

Y Y

P P

P P

 
  
 

 

 حركة مستقيم خط امليزانية:. 1

  YPس XPساح  يةسلاجان نجقحل    يلازينلا في ابح  اس ةز ية  س س إ جم تا    يمللا 

 تغير الدخل مع بقاء لاسعار ثابتة:1.1

ةلس ةستتتتتتتتتتتجقلم    يلازينلا ستبقى  ية يةنق تتتتتتتتتتحن ال  ؤاأ  ن  ي  زائ  قس ية  ةستتتتتتتتتتجص  ية  س  حة يح ة  سإ

x يةاا تا

y

P

P

 
  
 

ى في   ية  في عتحةتتا ليتح ة يةتت  تس  سناص   ناص   قاان  جاأب ةستتتتتتتتتتتتتجقلم يلازينلتا  اتح جتتا 

 عحةا نق حن ية  س سةه ي  أ   ةص س ج   ي ةجصيلي  مح في يةشكس يةجح ي:

 تغير الدخل مع بقاء لاسعار ثابتة (22.3)الشكل رقم: 

 

 .81لغلي شهألي    ز   ي  شل   ةأجس سح ق  ن :ملصدرا

سمي يةنحتجا يز يةجزائ في ةسجص  ية  س سس أ يقتحةا  ابئ يز يةجزائي  في ةسجص  ية  س ئ    

 ساح  اح جا  حةفأل.ن ر ييقتقلقو  ي في يةق  ة يةشأي لا ةل  س  حلح 

 حدى السلعتين:إتغير سعر  4.1

 ي سية  س يةنق أ  ع   يةستتتتتتلاجان ةس ابح  ستتتتتتاأ يةستتتتتتلاا   إيستتتتتج  أ    يلازينلا في عحةا  زائ ستتتتتتاأ 

 سيةشكس يلصي ي  فسأ س أ يقتحةلا ية  يةناص يةجح ي:
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 سعار السلعأحالة تحرك  (23.3)الشكل رقم: 

 

 .85ن : ةأجس سح قاملصدر

ياأ  س في ستت أ يقتتتحةتتا تؤ ي إ    زائ في ةلتتس ةستتتتتتتتتتتتتجقلم يلازينلتتا ينتت  ةخجلف  ةز  ال عتتحةتتا يةشتتتتتتتتتتتتتكلان 

Xس لةد ةجزائ يةاا ا  ان يةساأيزXPس حر يةنحجما يز  زائ   

Y

P

P

 
 
 

 . 

 ستهالك:نعكاس خط امليزانية على إلا .إ4

 ستهالك املقابل للدخل:حد إلا  1.4

 ستهالكينتقال إلا حدود إلا   (24.3)الشكل رقم: 

 

يلطبصيح  يق حةالا  يةطباا يةسحباا   ز يينصن  يمأ اخأي  ةبح ئ ر ج ح  يق  ئو يةصع سي    صين  :املصدر

 .42  ن8003يق  ي أ  
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يستتح   نجقحل إ   نقطا تقس إ  ياأ  ناعظ  أن يلستتوحلد يةاقا و ةيس يلل   حإلةكحن ئ  ةز  ال يةشتتكس 

 . سيظهأ جللحD نفس يةستتتاأ في يةنقطا  Bةز يةستتلاا    بئ    يلازينلا علث  إةكحن  يقت تتصل ية   ملا 

ن ةثا أل  Hنجقحل إ   نقطا تقس إ    مان    يلازينلا احةنقطا ن يلسوحلد ال يسجطلس ئ  ةز نفس يةشكس 

 .  بئلةد  جطلي   ا 

 خط امليزانية ومنحنيات السواء: 4.4

 بئ ةلمستتتتتتتتتتتتتوحلد  يةشتتتتتتتتتتتتتكس  جلح   جتس تات    ئ   تإةكتحننتح  ة     يلازينلتا ةس ةنانى يةستتتتتتتتتتتتتصيء سلةتد ةز 

  ةحه  طصط ية  س ةس ةنانلح  يةسصيء.إيلصي ي  صضح ة   

 عالقة خط امليزانية بمنحنى السواء. (25.3)الشكل رقم: 

 

 .42يمأ اخأي  ةأجس سح ق  ن :املصدر

تاقق  ل  ية  س يلجمثس في    يلازينلا ةيز  ميز ةلمستتتوحلد يقت تتتصل ية   X1في س ي يةشتتتكس يةنقطا 

ن يلستتتتتتتتتوحلد يةاقا و ستتتتتتتتتلخجح    ضتتتتتتتتتح.  ستتتتتتتتتجنج  ةز لةد    سس ي في ع س    ل  Xفي يةنقطا    بئ شتتتتتتتتتبحر إ

 ية  ةنانى يةسصيء  مح سص ةبان في يةشكس يياأ. يةنقطا يةتي  مس ققحح    يلازينلا 

 الدخل:-شتقاق منحنى لاستهالك.إ3

ن لةتد  ؤ ي إ    قس    يلازينلتتا إ تفس قتتإن يةتت  تس  ت   اتتح تي س  Bس Aستتتتتتتتتتتتتاتتح  يةستتتتتتتتتتتتتلاجان  ن  قتئيل إةس 

 حةجصيلي ةس س تتتتتتتتتتتتتا  يةستتتتتتتتتتتتتح ق سيأتفس ين   مق ي  ياح ل ةق ي  ية يح ة في ية  س. سينجقس ةكحن يةجصيلن إ   

ن    يلازينلتا ستتتتتتتتتتتتتينخفض  تحةجصيلي  مقتت ي  ياتتح ل ةقتت ي  إنخفض يةتت  تس قتإةتتح إلي   .ية  ةنانى ستتتتتتتتتتتتتصيء 

يةتت  تتس يةتت ي  بان ةنتتح –ستتتتتتتتتتتتتوحاب يةنقتتحط ع تتتتتتتتتتتتتلنتتح ية  ةنانى ئ  لي سفتتتتتتتتتتتتتلنتتح  ان ستت أإيةنقص  تتحةتت  تتس. قتت

 يةتي سيشتئيحح يلسوحلد ةقحء اس   س. Bس Aيلقح  أ يلخجلفا ةز يةسلاجان 
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 ستهالك الدخل.إمنحنى  (26.3)الشكل رقم: 

 

 .38ةأجس سح ق  ن :املصدر

لحء شتتتتتتتتتتتت تفس ية  س  ةس  قحء   إن  المح  ية  س علث ناعظ قل  –ستتتتتتتتتتتتوحاب  نحأ  بان ةنانى ئ  يةشتتتتتتتتتتتتكس 

في س أ  Bستتتينخفض.  ستتتمى  Bستتتاز ي   ينمح يةطلي ية  يةستتتلاا  Aن يةطلي ية  يةستتتلااإ أ  اح جا  ق  

 يح  ا. سلاا  محةلا  س Aيقتحةا سلاا     ا  ينمح  سمى 

 

 ةأجس سح ق. :املصدر

 ستهالك الدخل ومنحنى انجل للسلع الرديئة:إمنحنى 1.3

 ا  يةستتتتتتتتتتتتلس يةأ   ا يةستتتتتتتتتتتتلس يةتي  قس يةطلي يلقحح ين ةح   ي    س يلستتتتتتتتتتتتوحلد  سي ب  يةطلي يلقحح ين ةح 

ا ع  يلستتتتتتتوحليان    ال تكصن   ةد  حةنستتتتتتتبن يةستتتتتتتلاا يةتي  اجبئ     ا  حةنستتتتتتتبا أل   نخفض ية  س  يلمح 

ستتتتتتتتتوحلد ين  ةستتتتتتتتتجص  ن يةستتتتتتتتتلاا يةتي  ا      ا ةنفس يل  أ ين  نفس ةستتتتتتتتتجص  ية  س   مح  لستتتتتتتتوحلد 

ةاان ةز ية  س     ا  ستتتتتتتتلاا يح  ا ين  ةستتتتتتتتجص    س ةنخفض. سيةاحةس يةأ يمتتتتتتتت ي ية ي  ا   ةح إلي 
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قتئ تتتتتتتتتنح ليح ة إلي إا غائ لةد سص لسح يلستتتتتتتتتوحلد سةز تم شتتتتتتتتتكس ةنانلح  يةستتتتتتتتتصيء. ق احني يةستتتتتتتتتلاا     ا 

نجقتحل    يةتت  تتس  كتتحةلتت  إ   إن لةتتد ستتتتتتتتتتتتتصف  تئتتتي يللتت  إ أ   قتت  تس يلستتتتتتتتتتتتتوحلتتد  ةس تبتتحث يةاصيةتتس   

 أ .  ن تصيلن يلستتتتتتتتتتتتوحلد  نجقس ةز نقطا تصيلن إ   إسةز تم ق CDإ    ABرية    ي إ   جها يةلمان  ةز 

  نحأ.  162 مح  صضت  يةشكس

 نجل للسلع الرديئةأالدخل ومنحنى  -ستهالكإمنحنى (27.3)  الشكل رقم:

 

 .38عسان  ةأجس سح ق  نيمأ يفحف يب  يق بح  سال   ةجل  يةي  :املصدر

يلسوحلد  ن قتئيل إنجس ةلسلس يةأ   ا  سلةد نتلجا  سوحاب ية  س س ةنانى إياأ ةنانى   بان يةشكس 

 نفق   ل  يةلصةو يلستتتتتتتتتمصح    ية  يلشتتتتتتتتتأسبح  يةزحليا Y سيةشتتتتتتتتتكصالتا X.   ن  ن  أ  يلستتتتتتتتتتوحلد  ية

لي احن ستتتتتتاأ يلشتتتتتتأسبح  يةزحليا   نح  سيع  سستتتتتتاأ يةشتتتتتتكصالتا   نح  إستتتتتتلاا يةشتتتتتتكصالتا هي ستتتتتتلاا     ا. ق

ن      س يلستتتتتوحلد سصإسيع   ق AB     ن    ية  س   نح  س  00ةس ية  س يةلصةو يلستتتتتمصح CD 

   نح . 80ةس   س 

1 ان يلشتتتأسبح  يةزحليا سيةشتتتكصالتا سص ن ةنانى يةستتتصيءإس  2I I ن   تتتتس يةل   شتتتبحر ةميز إ صتتت ى  ن إق. و

 علث  كصن ةمحستتتتح قخ  ية  س 1Iية  ةانى يةستتتتصيء Vيلستتتتوحلد ين  يةنقطا AB 00   ل  يةنق ي 

ين ةح  كصن ةنانى يةسصيء ةمحسح  2I ية  ةنانى يةسصيءN صت ى ةنفاا ين  يةنقطا    نح   س   تس إ   

 قخ  ية  س CD نح   مح سص ةبان في يةشتتتتتتتتتتتتكس يةستتتتتتتتتتتتح ق. س  ظهأ  أن اس ةز ةنانى  80   ل  يةنق ي  

                                                           
 ن  ر  –يفحف يب  يق بح  سال   ةجل  يةي عسان  ةق ةا في يةجاللس ر ج ح ي يق  ئو   ي  سي س ةلطبحيا سيةنشأ  يةطباا يةثحنلا  يمحن يمأ  162

 .880  ن8000
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ستتتتتوحاب ية  س ةلشتتتتتكصالتا إ VN  1نجس  س ةنانى 1V N   ةهمح  لم ستتتتتحةبا  سس ي يشتتتتتائ إ   باض ةشتتتتتتئ ح

ن ن يةستتتتتتتتتلس يةأ   ا ةيستتتتتتتتتي ستتتتتتتتتي ا سلةد أل  ا سسنح  جي ةاعظ  يلستتتتتتتتتوحلد ةز يةشتتتتتتتتتكصالتا    ل  يةنق ي

 يلا ل يقت ي ةإلعال يسحسي ففأ.  يلسوحلد  فضس   ثئ ةز   س

 املطلب الثاني: تحليل املعدل الحدي لإلحالل

 سلوك معدل الحدي لإلحالل:.1

 ن  اطو نفس ةستتتتتتتتتتجص  يلنفاا  س تجماز نظأيا ةنانلح  يةستتتتتتتتتتصيء   أن ةجمصيح  ستتتتتتتتتتلالا ةخجلفا  ميز 

عال  الث  ظس ن تجم يمللا ئ   أ   عال ستتتتتتتتتلاا ةاس إةكحنلا إن  في عحةا  شتتتتتتتتتبحر. سيجضتتتتتتتتتمز س ي ئ 

يلستتتوحلد ية  نفس ةنانى يةستتتصيء. سةز يةضتتتأس ي ةاأقا يلا ل ية ي  أغي قل  يلستتتوحلد إلعال ستتتلاا 

 ةاس سلاا ي أ .

 منحنى معدل الحدي لإلحالل (28.3)الشكل رقم: 

 

 .802س سح ق  نجةام  ةن س   سر أسن  ةأ : يعم  املصدر

 جلح  يلجمصيا يةسلالا إن  سصيء ة   يلسوحلد   ظهأ  (1)ن ةنانى يةسصيء  ياأ   بان  يةشكس   

سيةتي تاجصي ية  يةيملا Cيلمثلا  حةنقطا 
1WB ةز يةسلااB سيةيملا

1WA ةز يةسلااA  جلح  إ  س 

سيةتي تاجصي ية  يةيملا Zيلجمصيا يةسلالا يلمثلا  حةنقطا
2WA ةز يةسلااA علث

2 2WA A. 

عال يةيملاإسيأغي يلستتتتتتتتوحلد في 
1 2B B يةستتتتتتتتلاا ةزB ةاس يةيملا

1 2A A ةز يةستتتتتتتتلااA . ن يلا ل   ي

2: سلكصن ةسحسيح Aةاس Bن  اس في  ية ي  أغي يلسوحلد 1

1 2

A W AWCY

YZ BW B W





 

يةتي  كصن يلستتتتتتتتوحلد ةستتتتتتتتجا ي ةلجخةي ينحح  Aس  قيس س ي يلا ل ةجصستتتتتتتت  ي   يةصع ي  ةز يةستتتتتتتتلاا .

ةكو  احقظ يلستتتتتوحلد ية  نفس ةستتتتتجص  رشتتتتتبحر. سناعظ  B  تتتتتحقلا ةز يةستتتتتلااإةوت تتتتتصل ية  سع ة 
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CY قتئ  يلاتتت ل (1)ية  ةنانى يةستتتتتتتتتتتتتصيء  Zةز يةنقطتتتا C تئ تتتي يةنقطتتتاإنتتت  المتتتح  

YZ
ةز ةلتتتس يلمتتتحو  

MMلنانى يةستتتتصيء    يةنقطاينZ   ةز سبحةنستتتتبا ةلجزائي  يةضتتتت للا ج ي  حةقأC   كصن ةلس ةنانى 

ن ةلس ةنانى  سعلث . Aةاس Bةستتحسيح ةلما ل يقت ي ةإلعال Cةلس يلمحو ين  يةنقطا يةستتصيء  س

يةستصيء  كصن ستحةبح قلكو نا س ية    م ةصجي يلا ل يقت ي ةإلعال  سبق ةلس ةنانى يةسصيء  إشح ة 

 .سحةبا

 تناقص معدل الحدي لإلحالل مقابل تحدب منحنيات السواء:.4

 منحنى معدل الحدي لإلحالل   (29.3)الشكل رقم: 

 

 .802س سح ق  نجةأ : يعم  ةام  ةن س   سر أسن  املصدر

 AةاسBن يلا ل يقت ي ةإلعال يةستتتتتتتتتتتلاا  فتتتتتتتتتتتس   جضتتتتتتتتتتتمز تا   ةنانلح  يةستتتتتتتتتتتصيء نحعلا نقطا   

 ية   صل ةنانى يةسصيء. Aةاس Bعال يةسلااإسجمأ  يمللا إ تنح ص المح 

ن  قتتتقتتتو قتتتتتتتئ تتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتح يتتتةتتت  يلتتتاتتتص    إ  C  Z  Y تتتمتتتثتتتتتتتس ةتتتنتتتاتتتنتتتى يةستتتتتتتتتتتتتتتصيء اتتتاث ةتتتجتتتمتتتصيتتتتتتتح  ستتتتتتتتتتتتتتتلتتتاتتتلتتتتتتتا

3 2 2 1 1B B B B WB نجقلنح ةزإلي إقC    إZ  ساحنيC  أيبا ج ي ةز Y  ن  ملا    س
1 2B B  تتتتت للا ج ي 

 سص : Zين  يةنقطا  Aةاس  Bن ةا ل يقت ي ةإلعال  إق

1 2 2 1

1 2 1 2

A A A W AW

B B BW B W





 

2سص:  Yإ    Zنجقلنتتتتح ةزإلي إ  Yن يلاتتتت ل يقتتتتت ي ةإلعال ينتتتت إس  تتتحلثتتتتس قتتتت 3 3 2

2 3 2 3

A A AW A W

B B B W B W





ن  سعلتتتث   

1 2 2 3B B B B  سةيز
3 2 2 1A A A A  ياأ.    س يلجضح في يةشكس 
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 ضتتتتتتتتتتتتتح ةز  س  جضتتتتتتتتتتتتتح س ي  Z  س ةن  ين Yن يلا ل يقت ي ةإلعال ين  يةنقطا  ستتتتتتتتتتتتتجنجحه ةز س ي س ئ 

 .Yإ  Zإ  Cتجهنح ةز إلي إتنح ص ةلس يلمحسح   

 

 حاالت املعدل الحدي لإلحالل:.3

 حالة ثبات املعدل الحدي لإلحالل: 0.1

عال إعال احةس تكصن يةستتلاجان  ي س احةس  علث  أغي يلستتوحلد في إعال  ان ستتلاجان ين ةح  كصن ئ 

اح ي  قحلستوحلد ية  س لس يلثحل  أغي  ي مح في ةبح ةا س  ا ستحو ةا ل   أ  ية   ستلاا ةاس ستلاا 

ن ةنانى يةستتتتتتتتتتتتتصيء  كصن    إةز ق تتتا ةتتتح تتتا   نتتتح   ص  جان ةز ق تتتا  مستتتتتتتتتتتتتصن   نتتتح . سفي ستتت أ يقتتتتحةتتتا قتتت

ةستتتتتتتتتتتتتجقلم ستتتتتتتتتتتتتحةتتي يللتتس علتتث  كصن يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال  ي متتح اتتح تتي ستجكصن  أيطتتا يةستتتتتتتتتتتتتصيء في عتتحةتتا 

 يقخطصط يلسجقلما سحةبا يللس  مح  صضت  يةشكس ي نحأ: يةب ي س يةكحةلا ةز ةجمصيا

 خريطة السواء في حالة البدائل الكاملة  (30.3)الشكل رقم:

 

 .880س سح ق  نج: يعم  ةام  ةن س   سر أسن  ةأ املصدر

 

 نعدام املعدل الحدي لإلحالل:إحالة 4.3

 ةثس  فحلي  يةل  يةلمنى س يةيستتتتتأ   س (ستتتتتوحاب ستتتتتلاجان  نستتتتتي اح جاإن يلستتتتتوحلد   فضتتتتتس  قتئ تتتتتنح إلي إ

  سلأ   ةنانى يةسصيء في س أ يقتحةا شكس ية يسيا يةقح ما  مح  جضح في يةشكس يةجح ي:)ي سح  يةنظح ة
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 خريطة السواء في حالة سلعتين مكملتين   (31.3)الشكل رقم:  

 

 .888: يعم  ةام  ةن س   سر أسن  ةأعس سح ق  ناملصدر

ةح ليح ة  ن يلستتتتتتوحلد ةكو  نجقس ةز ةنانى أل أ  ال   ةز ليح ة  ملا يةستتتتتتلاجان  نفس يةنستتتتتتبا   سياعظ 

شتتتتتبحر. قحلستتتتتوحلد ية  ستتتتت لس يلثحل  كصن ستتتتتصيء ة    إ أ  ةز تؤ ي إ   ليح ة ةستتتتتجص    ملا ستتتتتلاا  سن 

يةستتتتتتتتتتتتتلالا جلح  يلجمصيا إ 1 1,A B    1 2,A B  ن   حةأغم ةز
1 2B B علث ال  ج  يلستتتتتتتتتتتتتوحلد ةنفاا ةز

. س ستتتتتتتتتتتتتلكصن رعال في ستت أ يقتتتتحةتتا ةناتت ةتتتح  ي يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال A سن ليتتتح ة  ملتتا  Bليتتح ة  ملتتا 

 يسحسي ففأ.

 ) لإلحاللبين خط امليزانية واملعدل الحدي  (املطلب الثالث: توازن املستهلك

 التماس:نقطة .1

B أنحح يةنقطا يةتي  تسحس  ين سح ةلس    يلازينلا )نقطا يةجمحو ( اأف نقطا يةجصيلن 

A

P

P

 
 

 
ةس ةلس 

  ي ين شأط يةجصيلن: 163)  يلا ل يقت ي ةإلعال (ةنانى يةسصيء

A  =Bةاس  Bيلا ل يقت ي ةإلعال 

A

P

P

 
 
 

 

                                                           
 .231ةأعس سح ق  ن 163
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ن يلا ل يقت ي ةإلعال  ظهأ يلا ل ية ي  أغي يلستتوحلد ية   ستتحو  سيميز تفستائ شتتأط يةجصيلن ية  

ستتتاح  قجظهأ يلا ل ية ي يستتتجطلس يلستتتوحلد ةح يةنستتتبا  ان    . A ةاس يةستتتلاا Bعال يةستتتلاا إستتتحستتت   

 .Aةاس يةسلاا  Bعال يةسلاا إسحس   ية  

نت  ةز يلميز  زلائ يلجمصيتا يةستتتتتتتتتتتتتلالتا يلشتتتتتتتتتتتتتتئية  التث  ا تتتتتتتتتتتتتس إسإلي في عتحةتا يت ا  ستتتتتتتتتتتتتحسي يلات ةان قت

ن  قمانى س ي  8ن يلا ل يقت ي ةإلعال يستتتتتتتتتتتحسي  لي يقتئ تتتتتتتتتتتنح إشتتتتتتتتتتبحر   بئ. قإيلستتتتتتتتتتوحلد ية  ةستتتتتتتتتتتجص  

. A تتتتتحقلا ةز يةستتتتتلااإةقح س يقت تتتتتصل ية  سع ة  Aيلستتتتتوحلد  أغي في يةجخةي يز سع تان ةز يةستتتتتلاا 

ن   ميز ةبح ةا يةصع ة  ةستتتتحسيح ةلصيع  يةصتتتتتلح  قمانى س ي  Aإ   ستتتتاأ  Bلي احني يةنستتتتبا  ان ستتتتاأ إق

  Aةاس  Bن يلستوحلد سصف يسجفل  ين ةح يسجمأ في يمللا يعال إ. س ةز يةصيضتح  B صع ة ةز   Aةز 

ي ل عتى يةنقطا يةتعان  تبا  تنح ص يلا ل يقت ي ةإلعال س يستتتتتتتتتتتجمأ ئ  ستتتتتتتتتتتجمأي  رعال ال   س إسةيز 

.  علث   تتتتس Aةاس  Bإ   ستتتتاأ  يةستتتتلاا ةس ةا ل رعال  B تستتتتحس  ين سح يةنستتتتبا  ان ستتتتاأ يةستتتتلاا 

 شبحر.إ ص ى  يلسوحلد إ   س س يةجصيلن س  اقق 

 التوازن في ظل نظرية املنفعة الحدية:.4

 التوازن في ظل نظرية املنفعة الحدية   (32.3) يةشكس   م:

 

 .818س سح ق  نجيعم  ةام  ةن س   سر أسن  ةأ : املصدر

ية  ةنانى سصيء  Zإ   يةنقطا Cن يلسوحلد  نجقس ةز يةنقطا قتئ نح إياأ  ةص  ةز  ال يةشكس  

س تكصن ية يح ة في رشبحر يبح ة يز  B  مق ي  Bسوحا   ةز يةسلاا إن س ي ياني ليح ة إةاان   ق

في يةجزائ في  ملا    ي:  B عحفس  أ  يلنفاا يقت  ا ةلسلاا BCM B. 

: ستتتتتتتتتتلكصن  A مق ي   A ن يةنقص في رشتتتتتتتتتتبحر يةنحشتتتتتتتتتت ئ يز نقص  ملاإس  حلثس ق ACM A الث  

ACM تمثس يلنفاا يقت  ا ةلسلاا A. 
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 ن:  ي  شبحرشبحر ية  ةنانى سصيء ةاان ةسحسيح ةل فأ ةثبح  ةسجص  ئ ن يةجزائ يةيةي في ئ  سعلث 

    0A BCM A CM B    

Bن:                                                   ي 

A

CM A

CM B


 


 

Aعلث 

B





 تمثس يلا ل يقت ي إلعال . 

 سيميز  جح ا شأط يةجصيلن ية  ية ص ة يةجحةلا: 

B B

A A

P CM

P CM
   يس :A B

A B

CM CM

P P
 

 

 خالصة الفصل:

يلبحعث يةثاث ستتتتح قا ية  أ تنحسةنح ققحح ةخجلف يلاحس  يلجالقا  جاللس يةستتتتاأ  تتتتمز  ستتتتصيح يلخجلفا س سم 

 يةنجح   يةتي تصفلنح يةقحح هي ية  يةناص يةجح ي:

هي  س أ يةاصيةس تبئل  سملا يةستتاأ ةز يةنحعلا يةامللا اصن  سيع  ةز اااا يصيةس تؤاأ بشتتتكس ةبحشتتتأ ية  يةأبح

 .س  م يلبلاح  سيةأبح يةساأ 

إن يةتستتتاائ سص تا    ستتتتاأ  لس يلنج   سسص  ؤاأ ية  يلأ   يةجنحقمتتت ي ةلمنشتتتحة سن تتتل حح ةز يةستتتتصح سبحةجح ي ية   -

يةاا ا  ان يةستتتتتتتتتتاأ سيةطلي س  يستتتتتتتتتتا يةجزائي  يةتي  أ   ية     بحح يةتي  ميز تاقلقهح سية  يةقح م  حة  يستتتتتتتتتتا

 . ساح  يلنحقسان

 .سنحب يا ا  ان يةساأ ية ي تا  أ يلنشحة ةسلاوحح سةسجص  يةطلي ية  س أ يةسلاا -

إن تاللس يةطلي  خطصة ةز  طصي  يةتستتتتتتتتتتتتاائ ال   س ن يشتتتتتتتتتتتتمس تاللس ةأسنا يةطلي سيةتي تجالق  م   يةجزائ  -

 .يةنسعي في يةيملا يلطلصبا ةقح نا  حةجزائ يةنسعي في يةساأ

 ص يةستتتتتتتتتتتتلبلتا ةلمنج  ألن ليتح تتت  تفقت  يلنج  يلقبلان يللت   ي نقص يةطلتي يللتت  يات  يةستتتتتتتتتتتتاأ ةز  ان يقخ تتتتتتتتتتتتح -

 .سيةايس اتلح

يمللا إ  يب يةستتتتتتاأ ةأتب   ستتتتتتحستتتتتتح بامللا تقللم يةجضتتتتتتتلا يل   ا ةز  أف يلستتتتتتوحلد علث تجمثس في يةفأح  -

  ان ةسجص  يةجضتلا يةتي  ق ةهح يلسوحلد في س لس يقت صل ية  يلنج  س  جا   حأ با  يمللا يةشأيء.
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  قنج   ن يلستتتتتتوحلد   ثئ  خجلف ةجحل  بصل  س  قض يةستتتتتتاأ ةز يلستتتتتتوحلد أل أ عستتتتتتي   جا يقتستتتتتتحستتتتتتلا ة -

عستتتتتحستتتتتلا ةلستتتتتاأ ةجحل  بصةهم  س  قضتتتتتهم ةلستتتتتاأ  كصن  تتتتتلق ية  يةايس لح  كصن يلستتتتتوحلكصن   س عستتتتتحستتتتتلا 

 .ةلساأ

قنتلجا يلقح نا  ان يةستتتتتتاأ يلأجعي ية ي ةي سيةستتتتتتاأ يلأجعي يقخح غي هي يةتي تا    سملا يةستتتتتتاأ يل  ب ية ي  -

 .يةجضتلا يلح  ا ةلقلحا  حلبح ةا ياجبئ ةز  أف يلسوحلد ية   ن 

 .يةساأ يل  ب  جأاأ سلبح  حةساأ يلأجعي ية ي ةي  سيجح ح  حةساأ يقتقلقو -

يةستتتتاأ يلأ صل باان ريجبح  ةز  أف يلستتتتوحلد  تشتتتتكس نتلجا يلقح نا  ان يةستتتتاأ يلأجعي ية ي ةي  ي يلصجص   -

كصن  يغبان في شتتتتأيء تلد يةستتتتلاا س ح  يز ية  لةد. قحةأغبا في يةطلي يةفاحل ية  ستتتتلاا  جي  ن  كصن يلستتتتوحل

 سع سح ال تيفو. سيةق  ة سع سح ال تيفو  نب ي يةجصقأ ةياسمح.

ينتتت  إعال  ستتتتتتتتتتتتاتتتح  ةجاتتت  ة في  يةتتتا يةطلتتتي نا تتتتتتتتتتتتتس ية  يةيملتتتا يلطلصبتتتا ةز يةستتتتتتتتتتتتلاتتتا ةز  بتتتس يةفأ  ينتتت   -

 ةسجصيح   ساح  يلخجلفا ين  اس قتئة لةنلا ةالنا.

 ا  يا ا يةسلس يةاح  ا ةس ية  س يا ا  أ  ا   ي ليح ة في ية  س سصف  ؤ ي إ   ليح ة ية  س ي يةنصر ةز  -

 يةسلاا.

  ا  يا ا ية سح تجحأ يةسلس   ةد يا ا  أ  ا   ي عسي يةشاص  في فحقح  س غائ فحقح يةسلاا. -

 ح ة ةصجبا في يةاح ة.إن ةاحةا  يلأسنا ية  للا ةلسلس تتبح ز  سإن احني لي  إش -

قفأل  تتتتتتتأيبا ية  ستتتتتتتلاا لي  ةأسنا  لي ةنخفضتتتتتتتا  اقق ع تتتتتتتللا  تتتتتتتأي لا   بئ ةز يقت تتتتتتتللا يةتي  ميز  -

 تاقلقهح ةز قأل نفس يةضأيبا ية  سلاا لي  ةأسنا  لي  بائة.

 يةن يي يةنسعي ةلسلس رسوحا لا ةز ية  س  تنح ص ةس ت ي   ية  س. -

-  ي  زائ  قس ية  ةسجص  ية  س  حة يح ة  س يةنق حن ال  ؤاأ ية  ةلس ةسجقلم    يلازينلا ستبقى يةاا ا 

x

y

P

P

 
  
 

 اح جا.

 ا  يةستتتلس يةأ   ا يةستتتلس يةتي  قس يةطلي يلقحح ين ةح   ي    س يلستتتوحلد  سي ب  يةطلي يلقحح ين ةح  نخفض  -

 ية  س.

 نخفحل يةساأ  قلس ةز يأ هح.إيةيملا يلاأس ا ةنحح  س  ن ليح ة يةساأ يش س يلنججصن ية  ليح ةإ-

 . تفحر ساأ يةسلاا ةقح نا  أساح  يةسلس   أ   يش س يلنججان في تاقلق  بح لي  إين   -

 .تصج  يا ا  أ  ا  ان يةيملح  يلاأس ا سيلسجص  يةجقني ةإلنجحه -

تصقأ  حةح   بلالا .....يقخ ةنحستتتتتتتتتتتتتبا إلنجحه   س ةص س جزأيفي يةطبلالتا يلجمثلتا في ظأسف ةنح لا ةثا  س -

 .ن يةيملا يلاأس ا ةنحح سصف ت ي إيةسلاا ق
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ن  ةأنح في يقتحةا يةتي  ؤ ي ققحح  زائ  ستتتتعي في يةستتتتاأ إ   يةجزائ  ستتتتعي   بئ ةز في يةيملا  نقصل يز يأل  -

 .يلاأس ا

 .يةصيع  اتلحن   جا ةأسنا يةاأل  سحسي  سةز سمح  يةاأل ةجكحفئ يلأسنا  -

 . كصن يةاأل ال نححئو يلأسنا ين ةح  بقى يةساأ اح جح ستجزائ يةيملح  يلاأس ا -

نخفحل يةساأ  جص ف ية   ح للا إتخفلض يةيملا ين   ن ليح ة يةيملا يلاأس تا ين  ي تفحر يةساأ  سإ -

 .يةسلاا ةلجخ يز

خفض نإن ليح ة ستتتاأ يةستتتلاا  طبلاا يقتحل ستتتصف  ؤ ي  نقص  حةطلي يلقحح  سي ي  يةطلي يلقحح المح إ -

   أ .ساأسح ةس ابح  يةاصيةس 

  حقا في رسوحاب يز ع  يةيفحف ةز  ي ةجمصيا سلالا  جا    حة  س ية ي  . ي إ-

 .ساأ يةجصيلن سص ية ي  ا   يةيملا يلبحيا -

ح  يةستتتتتتتتصيء   أن ةجمصيح  ستتتتتتتتلالا ةخجلفا  ميز  ن  اطو نفس ةستتتتتتتتجص  يلنفاا  س تجماز نظأيا ةنانل-

رشتتتتتتتتتبحر. سيجضتتتتتتتتتمز س ي  ن  في عحةا إةكحنلا إعال ستتتتتتتتتلاا ةاس   أ   ن تجم يمللا رعال  الث  ظس 

 يلسوحلد ية  نفس ةنانى يةسصيء.

يةجزائ يةيةي في رشبحر ية  ةنانى سصيء ةاان ةسحسيح ةل فأ نتلجا ةثبح  ةسجص  رشبحر. -
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 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

الرابعالفصل   

االغنام،  (تحليل واقع سوق اللحوم
بوالية  )الزرقاء (واالسماك )الدواجن

 غليزان
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 تمهيد:

تاجتس يةثئسة يقتلصينلتا  متح ققحتح يةوتصا س ستتتتتتتتتتتتتمتحب ةأ   ةجقت ةح في إ ج تتتتتتتتتتتتتح  ح  ية سل يةنحةلا س ةز  لنحح 

يق  ي أ   إيجبح سح اأسة س نلا  سحسم في  ا ي     ي   ةز يةز يئو ةلبل  إل يا سح سلاا غ ي لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ يةثئسة يقتلصينلا سليح ة إنجحجهح تصقأ إةكحنلا يةطلي يلاةي ةكس  سةا ية  س أ  أس يا  قجطصيتتتتتت

يلنججح  ليتلح ةمح  ؤ ي إ   ي ا يةو صء إ   إسجائي سح ةز يقخح ه س س ي   س أ  صقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ةز يةاما  

ي  ستتتتحي  ية  تاقلق يةجنملا ر ج تتتتح  ا سليح ة  جن لا سيةتي  اجحجهح يةص ز في إستتتتجخ يةح    أ  سيةت

س  سملا تتتتتتتتتتتس  ئنجحه ية  ي ي بشقل  يةنبح و سيقتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصي و. سيق  ي أ  بتتتتتتتتتتتتتتتحقي ية سل  ا  ةه ي يةنصر ةز يةسلتتتتتتتتتتتتتت

يا  حةنسبا ة   س اتتتتتتتتتتتتتت  سال ا غلازين ةز  مز يةصال ح  في  حةزا ة   يلسوحلد يلاةي سيةتي  اجبئ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأس  

يق  ي أ سيةتي هي   ةد ةانلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بح ي يةنصر ةز ئسوحاب  سنظأي ةضص ة يةوتصا بشققحح قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا  غنحا 

ية  يةجاللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس  سية سيجز س  ةد  سمحب.    نح في س ي يةف س تاللس س ي يةسصح  علث إيجم نح

يةصفتتتتتتتفو سيةيمي   مح  ينح   سي  يلستتتتتتتجخ ةا في يةجاللس  ةح تصفتتتتتتتلنح إةل   صج  يحا  ن يحةس ية ةز  اأ 

بشكس سص   أ ية   ساح  س يةيملح  يلطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصبا س يلاأس ا ةز س أ يةشاي  ليح ة ظهص  يةاا ا 

 .يسلا س يةطأ  ا  ان يلجزائتانيةنظأيا  يةا

 لادوات املستخدمة في التحليل املبحث لاول:

 ةصال ا غلازين  )ية   حء (س  ستتمحب ) غنحا  ية سيجز  (تاللس سي س ستتصح يةوتصابزلا يةصفتتصل إ            

يةيملا   حةنستتتتتبا ةلمقح يس ئع تتتتتح لا إستتتتتجخ ةنح  ئع تتتتتح لا س   ةز يلقح يس انةهم انيجم نح ية  نصيإ

س يلجصستتتتتتتتتتتتتطتح   س هي ةقتحيس ي   ا  اان ةص س يةجصليس   مح  يةنزيتا يلأ  يتا  س ةقتح يس يلص تتتتتتتتتتتتتس ةقتحيس 

نحتح يةقلما أس  ميز  اأيف يلجصستتتتتتتتتتتتتطتح   ت   اجبئ ةهمتا في عتحةتا يلقتح نتا  ان يةجصلياتح  يلخجلفتا  صجت  يتحا

ن يةقلمتتا يةنمصلجلتتا تملتتس إ   يةص صر في يلأ    ةتت ةتتد  مصيتتا ةز يةبلتتحنتتح   سعلتتث يةنمصلجلتتا يلمثلتتا لج

  ليتح ة إ   س ي إيجم نح إ   ةقحيس يةتشتتتتتتتتتتتتتتي  ن  ستتتتتتتتتتتتتمى يلجصستتتتتتتتتتتتتطتح   مقتح يس يةنزيتا يلأ  يتا نت   ميز إقت

  ناأيف يةبلتتحنتتحإ اأف ية   نحتتح ةجمصيتتا ةز يةتت سيل ئع تتتتتتتتتتتتتتح لتتا يةتي  ستتتتتتتتتتتتتجختت ا في تاتت  تت  ةقتت ي  سيةتي 

 أ حبو ةلقلم  س ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيز باضهح يةباض   س يز  لموحح يةصسطلا سيةتي  سمى  حةصس  يقتس ئع ح لا

أي   ألنحح  اطو ةالصةح    لقا يز ة   تجح س يةالنح  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلقح يس سحةا في يمللا فنس يةق

س يقت سث   مح  ستهم س أ يلقح يس ئع تتح لا في ئع تح لا  ستأب   ان ةح سص ةصجص   سبان ةح احن ةجص 

 ةح  حةنستتتتتتتتتبا ةلمقح يس  .يلقح نا  ان ي ة ةجمصيح  ةز يةبلحنح  ئع تتتتتتتتتح لا سقق يةنجح   يةتي ت تتتتتتتتت   ينحح

ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصتل  عسزس أ يةطأيقا تاحسل إ جح   يةيملا قإننح إيجم نح ية   أيقا يلأباح  ية زأ  علث

سيلقتت  ة   متتح إيجمتت نتتح في تالللنتتح عصل يةقتت  ة ةأباتتح  رناأيف  ان يلشتتتتتتتتتتتتتتحستت ي  يةفاللتتا   جتت نلتتا  طو
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يةجفستتتتتتتتتتتتتائ تا ةلمجزائي  يلستتتتتتتتتتتتتجقلتا إتجحأ يلجزائي  يةجحباا ية  ةاحةس يةجا      ةح يلانصيا يةكللا ةلنمحله 

 ةاس ية  يسا ية  إع ح لا قيشأ.

 : أدوات التحليل الوصفياملطلب لاول 

 :164 )املتوسط (الوسط الحسابي. 1

في يةجاللتتتس  س  ثئ إستتتتتتتتتتتتتجختتت يةتتتحس يلجصستتتتتتتتتتتتت  ياجبئ ةز  سم ةقتتتح يس يةنزيتتتا يلأ  يتتتا  يةصستتتتتتتتتتتتت  يقتستتتتتتتتتتتتتتحبو 

 :احةجح ي سياأفل يسجخ ا يح ة في يةيثائ ةز يلقح نح   ان يةظصيسأ يلخجلفا إ  سيقتلحة يةامللارع حئو 

1سهي xاحن ة  نح ةجمصيا ةز يلشتتتتتتتتتتتحس ي  ةلمجزائ  إلي 2( , ......... )nx x x  قإن يةصستتتتتتتتتتت  يقتستتتتتتتتتتتحبو يستتتتتتتتتتتحسي

 :سيلل  قحن xة   حةأة سيأة  س يةبلحنح  ةقسصةح ية  ي  سح  عحفس جمس يلشحس ي  

1

1 n

i

i

x
n 

  =1 2 ...... nx x x
x

n

  
                                      

 الوسط الحسابي للبينات املبوبة:1.1

1ةز يةف ح  لي  يلأي   kاحن ة  نح ي    إلي 2( , ......... )nx x x  1تيأي ي سةهح 2, ,...., kf f f  ية  يةتئتيي قإن

 يةصس  يقتسحبو ياطى  حةاا ا يةجحةلا:

1

1 k

i i

i

f x
n 

=    1

1

k

i i

i

k

i

i

f x

f








=    1 1 2 2

1 2

....

......

k k

k

f x f x f x
x

f f f

  


 
 

علث:
1

k

i

i

n f


 

 165خصائص الوسط الحسابي:4.1

قتحال  سجخ يةهح في يإةلصست  يقتستحبو  ح ص تمازأ ية   حقي  ستإةلي ئع ح لا   أ   علي  إةكحننح 

 يلبصبا سيةزائ لةد.

                                                           
  164 جال ية لح   سر أسن  ةق ةا في ئع حء  جحةاا يللد يب  يةا ي   يةساص  ا  8002  ن02 03

 002  يمحن      ن  ن 8004   ي  يلنحهج ةلنشأ س يةجصليس   SPSSشفلق يةاجصا   أح ئع حء  حسجخ يا165
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 إليحبو يسحسي ية فأ   ي  ن  تتتتتتتتيلجمصر يق بئي الناأيقح  يةقلم يز سسطهح يقتس الخاصية لاولى:-

1هي يلشحس ي احني ةجمصيا  2( , ......... )nx x x  1ناأيقحتحح يز سسطهح يقتسحبو هي إس 2( , ,....., )nd d d

 علث: 

i= 1,2,……………,n                  1 ,d x x      

 :فان

 

1يلشحس ي  xاحن ةلمجزائ إلي الخاصية الثانية:- 2( , ......... )nx x x فللا س  أعنح ةز يةقلم     فنح  لي إق

1قإن رناأيقح  bةق ي  اح ي  xةلمجزائ  2( , ,....., )nd d d  :علث 

……nI=1,2,   i id x b  

1يلشتتتتتتتتتحس ي   xلي احن ةلمجزائ إالخاصـــــــــية الثالثة: - 2( , ......... )nx x x    س تتتتتتتتتأبنح س أ يلشتتتتتتتتتحس ي  في ةق ي

 ن :  ي   aةضأسبح في  xقإن ةجصس  يةقلم يق     يسحسي يلجصس  aاح ي عقلقو 

( )ax ax 

1يلشتتتتتتتتتتتتتتحستتت ي  xاتتتحن ةلمجزائ  إلي: الخـــاصـــــــــــــيـــة الرابعـــة- 2( , ......... )nx x x   ناأيقتتتح  إقتتتإن ةجمصيتتتا ةأباتتتح

ناأيقح  يلشتحس ي  يز سسطهح إس يستحسي ةجمصر ةأباح      بئ كصن  cيلشتحس ي  يز  ي  لما عقلقلا 

 ن: يقتسحبو   ي 

,x c             2 2

1 1

( ) ( )
n n

i i

i i

x c x x
 

    

 166. الوسيط4

يةتي  قس   )يلشتتحس ة (س تنحلةلح قإن يةصستتل   كصن يةبلحن تأتيبح ت تتحي  ح  )يلشتتحس ي  (ين  تأتيي يةبلحنح 

لي اتتحن يتت   يةبلتتحنتتح  قأ  تتح إةز يةبلتتحنتتح  باتت ستتح في يةتئتيتتي  قتت %40ةز يةبلتتحنتتح   بلهتتح في يةتئتيتتي س   40%

لي احن ي   يةبلحنح  لسجلح قإن يةصستتتتتتتتتتتتتل  هي إقتإن يةصستتتتتتتتتتتتتل   كصن يلشتتتتتتتتتتتتتحست ة يةتي تقس في يلنج تتتتتتتتتتتتتف  س 

 ةجصس  يلشحس تان يةلجان تقاحن في يلنج ف.

 

                                                           
166François Bry, Introduction a la Statistique, Hermann Paris, 1978, p:33 

1 1

( ) 0
n n

i i

i i

x x d
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 :167الوسيط حسابيا1.1

)ستتجخ يا يقت س  يقتقلقلا ام نباث يز  تبا يةصستتل  إنكصن يق  سل يلججمس ية تحي    )
2

n  ستتصيء احني

n  1 نا   ةكحن يةصستل   الث  كصن يةجيأي  يةسح ق ة   قأ  ا  س لسجلاf  2س يةجيأي  يةاعق ةf  بئ ةز 

2

n  ا يقتقلقلا ةلف ا يةصستتتلطلا س نأة  ة   حةأة  س نأ   يقت  يقتقلقو ةلجيأي  يةستتح ق ية   ن  يةب يA س  

طلا    ى ةلف ا يةصستتتتل   اان  صل يةف ا يةصستتتلطلا س يستتتتحسي يقحج    ى ةلف ا يةجحةلا ةطأسعح ةن  يقت

 س ياطى يةصسل   حةاا ا : Lس نأة  ة   حةأة  

1

2 1

( )
2

n
f

Med A L
f f



 


 

 مثتتس يةجيأي  يلججمس   2fيةجيأي  يلججمس ية تتتتتتتتتتتتتتحيتت  يةستتتتتتتتتتتتتتح ق ةلجيأي  يلججمس يةصستتتتتتتتتتتتتلطو    مثتتس 1fعلتتث 

  مثس  ص ل يةف ا.L مثس يقت     ى يةاةي ةف ا يةصسل    A  ية حي  يةاعق ةلجيأي  يلججمس يةصسلطو.

 الوسيط بيانيا:4.1

س يلنانى يلججمس يةهح   اس ية  ع أ  س يةجقح س   ميز إ جح  يةصسل   لحنلح ةز يلنانى يلججمس ية حي  

ةاح في  سم سيع . في عحةا يلنانى يلججمس ية حي  نا   نقطا سيةهح  يلنانلان ية حي  
2

n   ية  يلاص

ةز  ن  لجقو  حلنانى في يةنقطا   ستتتق  اص  يةف ح  إ   لةصيليح  ققلح يةأي تت ي ةلجيأي ي  سنأستتم ةنحح  طح 

ي عحةا ةح ف تلد يةنقطا يمص ي  يستتتتتتتتتتتتلح  اقي ةاص  يةف ح  في نقطا تكصن  لموحح هي  لما يةصستتتتتتتتتتتتل   لحنلح. 

يلنانى يلججمس يةهح   نتبس نفس يقخطصي  يةستتتتتح قا ةلمججمس ية تتتتتحي  ةجا     لما يةصستتتتتل   لحنلح.  ةح 

حةا تقح س يلنانلان ية تتتتتتتتتتحي  سيةهح   في نقطا نقصا  إستتتتتتتتتتقحط يمص   ي تتتتتتتتتت ي ية  ةاص  يةف ح  تكصن في ع

 نقطا تقح ا  ةس ةاص  يةف ح  هي  لما يةصسل . 

 :168املدى .3

 ن:  أيءة س فزأ  أيءة في ةجمصيا يةقأيءي   ي    بئ ياأف يل    أن  يةفأح  ان 

 أصغر قيمة –قيمة ك ر أ= Rاملدي 

                                                           
  8003  أيب  يةيأيم  صعفص  ئع حء يلطبق في يةالصا رججمحيلا سئ سحنلا    صين يلطبصيح  يق حةالا  يةطباا يةثحنلا   ز يينصن ت يق  ي 167  

  .48.41ن
  ية ي أس ةلنشأ س يةجصليس   spssيةص ي سحلي احظم   حة   ح ي يةطحئو  يب  يلنام احظم يةشيأي  ئع حء يةجطبلقو  سلص  تاللةي  حسجخ يا  168

 .040  ن8001يمحن   –   ن 
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ةح في عحةا يةبلحنح  يلبصبا قإن يل   ياأف  أ ثئ ةز  أيقا  ن  أ ةنحح  سلةد في عحةا يةبلحنح  يلبحشتتتتتتتتتتتأة  

 يةطأيقجان رتيجان:

 يل ي = يةفأح  ان ةأ  ي يةف ا يةاللح سيةف ا ية نلح.-0

 ية نلح. يل   = يقت   ية  ةلف ا يةاللح ةطأسعح ةن  يقت     ى ةلف ا-8

 :169نحراف املعياري إلا  .2

يز  أيق يةجبتتتح ز س يةتتت ي 0221يتتتحا Karl Pearson  متتتح إ تئعتتت  اتتتح ل  ائستتتتتتتتتتتتتصن ناأيف يلالتتتح ي ياأف ئ 

س يق    يةتئ لعي   2ناأيقح  يةقلم يز سستتتتتتتطهح يقتستتتتتتتحبو س  أة  ة   حةأة إياأف ية   ن  ةجصستتتتتتت  ةأبس 

 ح ةقتتح يس يةتشتتتتتتتتتتتتتتتتي س سص ةتتح يستتتتتتتتتتتتتمى  تتحالناأيف يلالتتح   س  أة  ةتتت   ةلجبتتح ز  نج  ينتت  ةقلتتحو ةز  سم س 

 . حةأة 

 :170نحراف املعياري في حالة البيانات املباشرةإلا  1.2

1ية  ية تتص ة Nاحن ة  نح ةجمصيا ةز يةبلحنح  ةز ةججمس يع تتحئو ي   ةفأ يت  إلي 2, ,......., NX X X 

 ناأيقح  س أ يةقلم يز سسطهح يقتسحبو  كصن ية  ية ص ة:إقإن ةأباح   Xسةجصس  س أ يةبلحنح 

2 2 2

1 2( ) ,( ) ,........, ( )NX X X X X X   

 احةجح ي: 2يةجبح زسياأف 

  (1) .........2 2

1

1
( )

N

i

i

X X
N




  

 يلالح ي سص:سئناأيف 

(2)...........2

1

1
( )

N

i

i

X X
N




  

 

سيأ   يق    يةتئ لعي ةلنتلجا  (1)ناأيف يلالح ي  ن  استتتتتي يةجبح ز ةز يلاح ةا ين  عستتتتتح  ئ سيفضتتتتتس 

 .(2)يةنحح لا ةنا س ية  لاح ةا 

                                                           
 .161  ن سح قشفلق يةاجصا  ةأجس   169

  .84  ن سح قجال ية لح   سر أسن  ةأجس 170 
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ناأيف يلالتتتح ي في ستتت أ يقتتتتحةتتتا  أة  ةتتت  يلتتتأ صلة ةز يلججمس قتتتإن ئ  nةتتتح في عتتتحةتتتا يةالنتتتا يةتي   مهتتتح  

)ناأيقح  ية سياأف  قسما ةجمصر ةأباح  ئ  2Sسيةجبح ز S حةأة  1)n  :سييجي  مح  ةي 

2 2

1

1
( )

1

n

i

i

S x x
n 

 

 

2

1

1
( )

1

n

i

i

S x x
n 

 

 

ناأيف يلالح ي ةلمججمس ية ي    ن ةن  ياطو تق  أي  قضتتتتتتتتس ةإل  Sس لةد في عحةا يةبلحنح  يلبحشتتتتتتتتأة  س

تكصن ةتستتتتتتتتتتتتتتتحسيتتتتا تقأيبتتتتح ةز   2س   2Sقتتتتإن  لمتتتتا   )10 فصح ةز  (لي اتتتتحن يتتتت   يلفأ ي   بائإيةالنتتتتا  س 

 يةنحعلا يةامللا.

 نحراف املعياري:بعض خصائص إلا 4.2

ناأيف ةز جملس يةقأيءي  لجمصيا يةبلحنح  قإن ئ  cس  أعنح ةق ي ي اح جح    تتتتتتتفنح  إليالخاصـــــــية لاولى: -

 : حآل وإابح  لةد سيميز ناأيف يلالح ي ةلقلم  فللا يلالح ي ةلقلم يق    ة سص نفس  ئ 

1ن يةقلم رفللا هي فتئل ن 2, ,...... nx x x  1ن يةقلم يق    ة هي سنفأل 2, ,......, nd d d :علث 

 

2 2

1

1
( )

1

n

i

i

S x x
n 

 

 

2

2 2

1

1 1

1 1
( ( ) ( ) ) ( )

1 1

n n

i

i i

S d c d c d d
n n 

        
  

 سجخ يا س أ يقخحفلا في ت سل  يةبلحنح   س حفا ين ةح تكصن  لموحح  بائة.إسيميننح 

 ناأيفئ  س  ستتتتتتتتتتتتتمنحسح ية  ةق ي  اح ي  قإن  تتتتتتتتتتتتتأبنح جملس يةقلم في ةق ي  اح ي  إليالخـاصـــــــــــــيـة الثـانية: -

 تبحر نفس يقخطصي  في عحةا يةقسما  مح  ةي:إث ي لةد  سيميز ن  ةد سسصف   جأاأ يلالح ي 

1فتتتتتتتتتتتتتللتتتا هينفأل  ن يةقأيءي     2, ,...... nx x x لي  تتتتتتتتتتتتتأبنتتتح ستتت أ يةقلم في ةقتتت ي  اتتتح تتتي إقتتتc  قجكصن يةقلم

1يق    ة ية  ية ص ة  2, ,......, nd d d :علث 

1 1 2 2, ,............, n nd cx d cx d cx   

 

1 1 2 2, ,........, n nd x c d x c d x c     
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 ن:إسيلل  ق

2 2

1

1
( )

1

n

x i

i

S x x
n 

 

 

2 2 2

2
1 1

1 1 1
( ) ( )

1 1

n n
i

x i

i i

d d
S d d

n c c n c 

   
 
  

(3)..............2 2

2

1 1
x d x dS S S S

c c
   

ناأيف يلالح ي ةلقلم يق    ة ةقسصةح فللا في عحةا يةضأ  يسحسي ئ ناأيف يلالح ي ةلقلم   ن ئ   ي 

 ابح   ن:إن   ميز إ   ةح في عحةا يةقسما ق 1سص  حةاا ا   ية  يلق ي  يةثح ي   مح

(4)..............x dS cS 

 ي  ن رناأيف يلالتتح ي ةلقلم رفتتتتتتتتتتتتتللتتا يستتتتتتتتتتتتتحسي رناأيف يلالتتح ي ةلقلم يق تت  تت ة ةضتتتتتتتتتتتتتأسبتتح في يلقتت ي  

 . (4)يةثح ي  مح سص ةصضخ في يةاا ا 

تكصن  فتتتتتتتتتتتتزأ ةز ةجمصر  xناأيقح  يةقلم يز سستتتتتتتتتتتتطهح يقتستتتتتتتتتتتحبوإةجمصر ةأباح   الخاصـــــــــــية الثالثة:-

xعلث  a أ  ناأيقح  يةقلم يز  ي سس  إةأباح   a. 

2س تبتتح نحمتتح  2nس 1nذا كــانــت هنــاك عينتــان مجموع تكرارهمــا هو إالخــاصـــــــــــــيــة الرابعــة: -

1S  2س

2S   ية

   قإن يةجبح ز يلشتئب سص:xيةتئتيي س ةهمح نفس يلجصس  

2 2
2 1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)

1

n S n S
S

n n

  


 
 

 ناأيف يلجصس  ةهح.ناأيف يلالح ي لجمصيا ةز يةبلحنح    بئ ةز ئ ئ الخاصية الخامسة: -

 :171مقاييس لالتواء. 6

 ليإيةجصليس يةجيأي ي ةلجصيتتح ناص يةلمان  سيكصن ةنانىتصيء سص باتت  يلنانى يز يةجمتتحاتتس   ق تتتتتتتتتتتتتت   كلمتتا ئ

     ناص يةلمان  سب ةد  كصن يةصستتتتتتت احني يةقلم يلجطأقا ناص يةلمان تؤاأ ية  يةصستتتتتتت  يقتستتتتتتتحبو ستجج 

ةز   فتتتتزأ احن يةجصليس ةلجصيح ناص يةيستتتتح  قإن يةصستتتت  يقتستتتتحبو  كصن  إلييقتستتتتحبو   بئ ةز يةصستتتتل    ةح 

 :سهي شكحل ةخجلفا ن  أ اااا ةنحح  سلقح يس رةجصيءيةصسل . 

                                                           
  171 ةأي   محل يصل  يسحسلح  ئع حء   ي  يةب ي ا نحشأسن سةصليصن  يةطباا  س    يمحن    ن  8001  ن002. 
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 0.................... 3( )
1

x Med
r

s


  

 8......................... 2
x Med

r
s


  

 1................................. 
2

3

3
3

m
r

s
  

 يقتحال  يةبلحنح  يلبحشأة: علث في

3

3

( )x x
m

n



 

  ةح في عحةا يةبلحنح  يلبصبا:

3

3

( )f x x
m

n



 

 :172معامل لاختالف. 5

هي سع ة يةبلحنح   )يقتسحبو  يةصسل   يلنصيل يةصس  (يلأ  ياشح ة إ    ن سع ة ةقح يس يةنزيا تج   ئ 

فتتتللا نفستتتهح. قمثا ةجصستتت    صيل ةجمصيا ةز  شتتتخحن يلقحستتتا  حةستتتنجمتئ  كصن  حةستتتنجمتئ سسي ي.   

سع ة رناأيف يلالح ي س ةح فتللا  ة يةجبح ز لجمصيا ةز يةبلحنح  هي ةأبس سع ة يةبلحنح      مح  ن سع

 فللا نفسهح.قهي سع ة يةبلحنح    

نتتتت  ةقلتتتتحو غائ  تتتتحل ةز  س يةجبتتتتح ز ةقلتتتتحو ياجمتتتت  ية  سعتتتت ة يةبلتتتتحنتتتتح   ي  سبمتتتح  ن رناأيف يلالتتتتح ي  

ة  جاف يةصع ستتتتتتتتتجخ ية  لقح نا  شتتتتتتتتتتي يلجمصيح  يلخجلفا ةز يةبلحنح  سلةد إل إن    تتتتتتتتتاي إيةصع ة ق

 جاف يلجصستتتتتتتتتتتتتطح  ةلمجمصيح  يلخجلفا ة ةد  يي يقتحجا إ   إ جح  ةقلحو إس بستتتتتتتتتتتتت ي  ةا يلستتتتتتتتتتتتتجخت 

ن يستتتتتتتتتتتتجخ ا لقح نا  شتتتتتتتتتتتتتي يةبلحنح  يلخجلفا  س ي   ميز   )ال ياجم  ية  سع ة يةبلحنح   (ي  م يةصع ة

احةس س ة س أ يلقح يس سص ةح ياأف  ماحةس ر جاف   ع يلقلتحو  قيس ةح يستتتتتتتتتتتتتمى  حةتشتتتتتتتتتتتتتتي ةلبلحنح . 

 يةجزائ.

 احةجح ي:سياأف  CV.   أة  ة   حةأة Sيلالح ي سإناأيقهح  xن ةاحةس ر جاف ةلبلحنح  يةتي سسطهحإ

. (100)
S

CV
X

 

   ةد  ميز عسح   ةز يةأبلاح  احةجح ي:

                                                           
  172جال ية لح   سر أسن  ةأجس سح ق  ن83 
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3 1

3 2

. (100)
Q Q

CV
Q Q





 

 أدوات التحليل الكمي: املطلب الثاني:

 : Simple Linear Régression(173(البسيطالخطي  . لانحدار 1

س ي  ستتتتتتتتتتتتلص   إةكحننح ةز  اة   بستتتتتتتتتتتت   نصير نمحله رنا ي   علث يا  ةز  رنا ي  يقخطو ية ستتتتتتتتتتتتل 

ستتتتتتتتتتتتتوحااو سية  س يلجحح  سيا ا يةيملا نفحح ئ يةات  ت  ةز يةاا تح  ر ج تتتتتتتتتتتتتح  تا  ةثس يا ا ئ  لتحو 

   س  ضح ةسجص  يةبطحةا ةس ةا ل يةجضخم......سساأسحيلطلصبا ةز يةسلاا 

 :174صيغة النموذج الخطي1.1

 ية  يةشكس يةجح ي: س  أ تحبس ميز نم جا يةاا ا  ان ةجزائ ز  ع سمح ةسجقأ 

                                  1..........i n               0 1i i iy x             

1 حلجزائ يلستتجقس   ixيستتمى  حلجزائ يةجحبس س  iyعلث:  و0   سمح ةالمح يةنمصله   ةحi  قلمثس يقخطأ في

0نطا ح ةز يةاا ا: إ  س ةن   ميز  جح ج  iyتفسائ 1i i iy x    . 

 :175فرضيات النموذج1.1.1

) ةا سا:ةس يةأيحضتتت ي ةأل طحء   الفرضـــية لاولى: - ) 0iE    ن   طحء ال ت  س أ  س  اني س أ يةفأ تتتلا

 عجمحل. س تخضس ةقصينان ئ  iyفي تفسائ 

ن  شتتتتتتتتتتجوحح عصل يلجصستتتتتتتتتت   سسص ةح ياني  Homoscedasticityتجح س تبح ز   طحء  الفرضــــــــــية الثانية:-

   س ابئ ينحح  يح لح  حةيجح ا يةجحةلا:اح ي

1.......i n  ,           2 2var( ) ( )i iE    

  ي يةجبح نح  يلشتتتئ ا ةأل طحء يلاعظح  يلخجلفا  تبحط لي و  ان   طحءإي ا سجص  الفرضــية الثالثة: -

 تكصن ةا سةا س ابئ ينحح  يح لح  مح  ةي: 

                                                           
  173ةام  شلخي   أح ر ج ح  يةقلح  ي ةاح أي  ستطبلقح   يةطباا  س    جحةاا س  لا  يق  ي أ  8000  ن02  

  ص ي  اي يب  هللا  ر ج ح  يةقلح  ي ةاح أي  س تمح يز ةالصةا  ةطبصيا  ل يغصجلا  جحةاا  ةام   ص أة  صةأ يو يق  ي أ  2017/2018  ن08

،174  
175 Eric Dor, Economérie, pearson education france 2009, Paris, p : 31. 
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, 1.....i j n,      i j  ,      cov( , ) ( , ) 0i j i jE     

ن يلاطلح  يةتي جماي  حةنستتتتتتتتتتتتتبا ةه ي    تجمثس في iXتجالق  قلم يلجزائ يلستتتتتتتتتتتتتجقس الفرضـــــــــــــية الرابعة:-

 التتتث تكصن  لمتتا سيعتت ة ية    تتس ةخجلفتتا يز  iyظهتتح  تتتأاائستتح في  زلائ يلجزائ يةجتتتحبسإيلجزائ  تتح  ة ية  

2:  كصن يلقتتتت ي n قلتتتتا يةقلم   ي ةهمتتتتح  يز   م يةالنتتتتا 

1

(1/ ) ( ) 0
n

i

i

n x x


  ن   طتتتتحء تكصن     ي

 :ixةسجقلا يز 

cov( , ) 0, 1,.....,i i ix n    

 :MCO176طريقة املربعات الصغرى . 4

ةأباح  رناأيف  ان يلشتتتتتتتتتتتتحس ي  يةفاللا   ج نلاتصتتتتتتتتتتتتتلح  طو   عستتتتتتتتتتتتزن س أ يةطأيقا تاحسل إ جح  إ

2سيلق  ة

1

ˆ( )
n

i

i




  

ˆعلث:   ˆ
i y y     : ةح  يح لح س ي ةح  ميز  جح ج 

 

0 1

2 2

0 1
,1 1

ˆ ( )
n n

i i i

i i

Min y xMin
 

  
 

    

 

 

 

 

 

 الهدف من طريقة املربعات الصغرى :( 1.4)الشكل رقم                                     

                                                           
176 Régis Bourbonnais, Econométrie Cours et exercice corrigés, 9e édition, Paris, France, 2015, p:18-19.  
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  جحةاا س  لا يق  ي أ  8000/8000ةام  شلخي    سو سيةثلا ةالصةا في ر ج ح  يةقلح  ي  يةطباا  س    املصدر: 

 .01ن

 خصائص مقدرات املربعات الصغرى:1.4  

لي احن يةفأح  خجلف يز إةح سستتتتتت  تصلياهح  ق يةجااز سص لةد يةفأح  ان ةق  ة: 177خاصـــــية عدم التحيز-

لي يتتتتتت نتتتتتتح إ   ةقتتتتتت   و يلأباتتتتتتح  ية تتتتتتتتتتتتتزأ  قتتتتتتإننتتتتتتح نجتتتتتت  إنتتتتتت  ةجااز  س أية تتتتتتتتتتتتتفأ نقصل يز لةتتتتتتد يلقتتتتتت    تتتتتت

1 1 0 0
ˆ ˆ( ) , ( )E E      1سةن  نقصل ين 0

ˆ وˆ   1سمح ةق  تان غائ ةجاازتان ةت و0  . ية  يةجصي ي 

سيةتي تقصل ةز   Markov–Gaussتنطلق س أ يةفيأة ةز نظأيا : BLEU178أفضــــــل مقدر خطي غير متحيز -

1 ان يلق  ي  يقخطلا سغائ ةجاازة  تكصن ةق  تح يلأباح  ية تتزأ  يةاح  ا 0
ˆ وˆ  ةق  تان  طلجان   قضتتس

 تبح ز ةميز ةقح نا ةس  قلا يلق  ي  يقخطلا سغائ ةجاازة   أ .  فزأ ن ةهح  سغائ ةجاازتان  علث 

لي سيجهنح ةشتتتتتتتتكلا تااز ةق  ة ةح  قإننح ننظأ إ   يقخحفتتتتتتتتلا يةجقح بلا ة ةد يلق    س إخاصــــــــية لاتســــــــاق: -

 1̂ةتتح   س نقصل يز  يبتتح ة يز ةجزائ تتتحبس س ةبطتتأ  فتئة لةنلتتا iX اتت ث لةتتد لتتح  كصن يلجزائ يلستتتتتتتتتتتتتجقلتتس

nلي احن: المح إن  ةق   ةتستتتتتتق أ   1قإن تصليس يلاح نا ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتت̂ 1 قتئ  ةز يةقلما يقتقلقلا س نقصل  

س نيجي :  1هي  1̂ن يةنحح ا رعجمإةلا ةلمق   
1 1
ˆ( )lim

n

p  


. 

 

 2R 179. معامل التحديد3

                                                           
  177ةام  شلخي  ةأجس سح ق  ن88 

 

  178ةأجس سح ق  ن84 

 

  39  نسح قةأجس 179 
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  س iY قيس س يشتتتتتتتتأح  ستتتتتتتتبا ئناأيقح  يةكللا  س يةجزائي  يةتي تا ث في يلجزائ يةجحبس  2Rةاحةس يةجا   

قهي  سبا تأاائ يلجزائ يلسجقس ية  يلجزائ يةجحبس  قهص إلن  iXيلشتأسعا  صيستطا  زائي  يلجزائ يلستجقس 

 ةقلحو ةق  ة يةجفسائ ا ةلنمصله  ي  خجبئ جص ة يةجصقلق سئ تبحط.

 كما يلي:2Rويمكن حساب ممل اإلرتباط 

2 2

2

2 2

ˆ ˆ( )
1

( ) ( )

i

i i

Y Y
R

Y Y Y Y


  

 

 
 

 

ةز  سم يلاحةا  يةتي تقيس يا ا ئ تبحط  ان ةجزائ ز سسجص  ةثس س أ يةاا ا ياني  تتتمنلح  2Rياجبئو

ةاأف سينجمي إ    2R ن  عت  س  ز يلجزائ ز ياجم  في  زائأ  س في ع سا  ية  ةجزائ   أ  سةاحةس يةجا   

 يلجحل يةجح ي:

20 1R  

)   ي يتتنتتتتتتت ةتتتتتتتح تتتقتتس اتتتتتتتس نتتقتتتتتتتحط يلتتاعتتظتتتتتتتح  0  تتبتتئ  تتلتتمتتتتتتتا س هتتي  2Rلتتتتتتتح  تتتتتتتأ تتتتتتت - , )i iY X   يةتت   تت  يلتتقتتتتتتت

0 1
ˆ ˆˆ

i iY X     قحةق  ة يةجفسائ ا ةلنمصله يإةلا ج ي   ي سنحب جص ة في يةجصقلق س ئ تبحب  ان يلجزائ

 يةجحبس س يلسجقس.

 تتأ تت   فتتتتتتتتتتتتتزأ  لمتتا ةتت  سهي ية تتتتتتتتتتتتتفأ  قليس سنتتحب جص ة في يةجصقلق سئ تبتتحط  ان يلجزائ   2R ةتتح إلي اتتحن-

فستتتائ ا ية  ئ اح سياص  لةد إ   ستتت بان  إةح يةاا ا يلصجص ة يةجحبس سيلستتتجقس  ي ةيس ةلنمصله    ة ت

  ان يلجزائ ز هي غائ  طلا  س غلح  يةسب لا  لنحمح.

 :180Watson-Durbin. إحصائية دربين واتسون 2

ةز  سم ر جبح ي  يةشتتتتتتحئاا يلستتتتتتجخ ةا في إ تشتتتتتتحف  Durbin-Watson اجبئ إع تتتتتتح لا   بان سي ستتتتتتصن 

   ئ تبحط ية ي و ةز ية  جا  س   عسي يةشكس:

2

1 , (0, )i t t t uu u     

 سقق ية لزا يةجحةلا: Durbin-Watsonسيجم عسح  إع ح لا   بان سي سصن 

2

1

2

2

1

1

ˆ ˆ( )

ˆ

n

t t

t

n

t

t

DW

 


















 

                                                           
180 Econométie appliquée, Bernard Haudeville, Editions Estem, paris France, 1996, p :33  
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س  جضتتتتتتتتتتتتتح ةز يلاح ةا  5س  0تمثتس يةقلمتا يلاستتتتتتتتتتتتتصبتا ةإل جبح  ستأ    لمهح  ان  DWعلتث  ن ئع تتتتتتتتتتتتتح لتا 

0يةستتتتتتتتتتتح قا ين  إلي احني  2قحنD  س  صضتتتتتتتتتتتح يةشتتتتتتتتتتتكس يةجح ي  لم .d )  يةتي )يةقلم يلج سةا  ةا جبح  

ا  س   ةصجي  س سحةي   س تجاس نتلجا ئ جبتتتتتتتتتتتتتتتتح  غائ  شائ إ   سجص   س ي ا سجص  إ تبحط لي و ةز ية  ج

)ةا  ة  س تصجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لم اس ةز يقت  ز  ية  س    ى ةتتتتتتتت  , )d dl du  في يق  سل رع حئو ةجصليس   بان

 سي سصن. 

 Durbin-Watsonمناطق القبول والرفض إلختبار  ( 2.4)الشكل رقم

 

 43ةام  شلخي  ةأجس سح ق  ن املصدر:

  يلي احنيlDW d  4او lDW d  0 أقضH. 

  4اذا كانت u Ud DW d  0 قبسH. 

  4يلي احني 4u ld DW d      يسl ud DW d   تكون  نتيجة االختبار غير

 محددة، و من ثم يجب إضافة بيانات أكثر.

 )الزرقاء (و لاسماك  )نلاغنام، الدواج (املبحث الثاني: التحليل الوصفي لسوق اللحوم

 بغليزان.

 الوصفي للعرض: التحليل املطلب لاول:

 )ية   حء (س سمحب ) غنحا سية سيجز(صاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةوت صضح يةيملح  يلاأس ا  ا ةز  ( 1.3)ج سل   م 

  س ةز  ال س ي يق  سل ةشتتتتتتتتتتتتتحس ة 53ةكتس ااثو   صال ا غلازين في ع س   8002-8002ةلفتئة يلمجت ة  ان 

 أ  س  يستتتتتتتتتتتتتهتتس يللنتتح ةاعظتتا يةجطص ي  يةتي تاتت ث ية  يأل يلجزائي  ةاتتس يةتت  يستتتتتتتتتتتتتتا ةز شتتتتتتتتتتتتتكتتس إ   

 يةاأل ةكس ااثو ةلمنججح  يةثاث ية  سصيء ستالللهح . إةكحننح ةقح نا س أ 

لكل ثالثي للفترة املمتدة  )الزرقاء (ولاسماك )لاغنام والدواجن(عرض اللحوم :( 1.4)جدول رقم

 بغليزان 4111-4119

 )كلغ(الوحدة:                                                                                                                                        

2010 2009 2008  
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  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  74849 77199 1699 73495 69747 1759 77381 75640 1864

 الثالثي الثاني 71822 69821 1647 71849 62748 1707 73575 76405 1687

 الثالثي الثالث 73959 65871 1622 76957 78773 1682 75371 86289 1744

 الثالثي الرابع 73694 72629 1601 83621 79476 1661 77279 80200 1791

14 2012 2011  

  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  70970 89619 1783 103339 103185 1824 107585 103288 2569

 الثالثي الثاني 74394 85654 1937 105459 95877 1862 107845 99020 2563

 الثالثي الثالث 88624 85573 1874 108338 109776 2508 109174 105467 2370

 الثالثي الرابع 101343 90369 1772 107582 111265 2562 107118 100068 2464

2016 2015 2014  

  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  107649 107234 2365 109218 104405 2631 108723 109873 2641

 الثالثي الثاني 107645 107585 2503 109839 106792 2714 107445 108785 2470

 الثالثي الثالث 108372 108797 2517 108360 108051 2327 107677 105840 2220

 الثالثي الرابع 109805 108628 2590 107912 110241 2724 107660 106342 1976

2019 2018 2017  

  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  106704 101485 2647 104803 106299 2591 115052 108330 3322

 الثالثي الثاني 103917 107232 2658 104281 110846 2945 115914 105655 3084

 الثالثي الثالث 103910 107705 2342 110647 111103 2973 115291 105052 2818

 الثالثي الرابع 104795 106943 2077 111997 110587 2963 -  -  -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين. املصدر:

 

 

 

 

 

لكل ثالثي للفترة املمتدة  )الزرقاء (ولاسماك )لاغنام والدواجن(عرض اللحوم  ( 3.4)الشكل رقم: 

 بغليزان 4111-4119
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 .Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   :املصدر

  يةفجصة في يةاأل  ان قتصا  غنحا سية سيجز هي شتتتتتتتتتتب  اح جا  ةح ( 3.4)ةح  اعظ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتكس   م

 تفحر يةاأل في إصا  غنحا نحت  يز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحل في  ي يأل ةز قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنخفإ فسأ يةاا ا يةب  لا  لنحح   ي 

ةقتح نتا ةس يلجزائتان س أتان ةاتس ية  يستتتتتتتتتتتتتا بال   س س ي  )ية   تحء (ةتح يأل  ستتتتتتتتتتتتتمتحب قتصا يةت سيجز  

 تفسأأ يةقلا في يةاأل.

وزن عرض لحوم لاغنام:. 1    

 غليزان  4119-4111عرض اللحوم لاغنام لكل ثالثي (4.4)الشكل رقم 

 

 Excelةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

الا  153358 ن سلن يةوتصا  غنتتتحا يلاأس تتتتتتتتتتتتتتا تتئيسح  ان   بئ   لمتتتا    (4.4)ناعظ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتس

ا في يةثاثو رسل ةسنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا ةاقق 808200  س   س  لما  8002ح و ةز سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاققا في يةثاثو يةث



 الفصل الرابع                     بوالية غليزان )الزرقاء (واألسماك )األغنام، الدواجن (تحليل واقع سوق اللحوم
 

077 

 

أ  ان يةقلمجان يقت  جان  تتتتتتتتتس س ي يةجبح ز يةيبلتتتتتتتتتتتتتتتتتالا  ياي 015218س إ   تتتتتتتتتتتس هي تتئ   في ة       8000

)الا  180008   لا تتتتتتتتتتتتتتتالا  سسسل 821024.53  عسحبو  لا تتتتتتتتتتتتتس  مجصس )X Me ي  ن يلنانى يةبلح و   

الا   53320.35ي  لما رناأيف يلالح ي تتتتتتتتتتتتتتتس  لز 1.7264-لجص ناص يةيسح     مق ي  رةجصيء    أ ةلقلم ة

حةس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا   ما 853125.31الا س ال تقس يز  112233.8ت ي  يز   ن  ي يةيملا يلاأس ا ال  نب ي

 جاف يةصستتتتتتتتتتتتتل  إةس حيةت ي  ت ل تت  ت    تتتتتتتتتتتتتالف في  لم يلجزائة   متح  ؤ  أ ةا %04.24 جاف  ت  أ إ

ةتح ئ تبتحط  ان يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةز قتصا  غنحا س يحةس ية ةز س ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكس يةبلح و    05.30%

ا ةز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن يبئ ةأس  ية ةز س ةز  ال قتئة ية  يسا قإن يةيملح  يلاأس أ ي ةح   ل   تب   أ ي  إقهص 

 .أ  ةثس يةساأ  ية  س   ساح  يةسلس يةب  لا.... تتتتتتتتتتتتز س  باصيةس   تتتتتتتتتتتتتتقتصا  غنحا  تأاأ  باحةس ية ة

 وزن عرض لحوم الدواجن:. 4

 غليزان 4119-4111عرض الدواجن لكل ثالثي (5.4)الشكل رقم 

 

 Excelةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

 111265أيسح  ان   بئ   لما  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن سلن ةوتصا ية سيجز يلاأس ا تج (5.4)ناعظ ةز  ال يةشكس   م 

ح و ةسنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا ةاققا في يةثاثو يةث 38352  س   س  لما  8008الا ةاققا في يةثاثو يةأيبس ةز سنا 

الا  يايس ستتت ي يةجبتتتح ز يةيبائ  ان يةقلمجان يقتتتت  جان  س  52403  س هي تتئ   في ةتتت     تتتتتتتتتتتتتتتس إ   8002

)الا 004048الا  سسسل   لا  23330.05حبو  لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مجصس  عس )X Me ي  ن يلنانى يةبلح و   

الا  05200.85أيف يلالح ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس  لزي  لما رنا 1.6794-ةلقلم ةلجص ناص يةيسح    مق ي  رةجصيء    أ 

 جاف إالا  ماحةس  20240.20الا س ال تقس يز  000430.82ن ت ي  يز   ي يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتا ال  نب ي 

 جاف يةصسل  إةس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحف في  لم يلجزائة   مح  ؤ  أ ةاية ي   ل ت      ال %04.10   أ 
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ةح ئ تبحط  ان يةيملا يلاأس تتتتتتتا ةز قتصا ية سيجز س يحةس ية ةز س ةز  ال يةشتتتتتتتكس يةبلح و    05.00%

ن يبئ ةأس  ية ةز س ةز  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتتتا قإن يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتا ةز أ ي ةح   ل   ط  أ ي ح تبإقهص 

 حةس ية ةز س باصيةس   أ  ةثس يةساأ  ية  س    ساح  يةسلس يةب  لا....تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز  تأاأ   باق

 :الزرقاء وزن عرض السماك. 3

 غليزان 4119-4111لكل ثالثي  لاسماك الزرقاء(6.4) الشكل رقم 

 

 .Excelةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

الا ةاققا  1188 ن سلن  ستتتتمحب يلاأس تتتتا تتئيسح  ان   بئ   لما    (6.4)ناعظ ةز  ال يةشتتتكس   م 

  س هي تتئ   8002الا ةاققا في يةثاثو يةأيبس ةستتتتتنا  0300  س   س  لما  8002في يةثاثو رسل ةز ستتتتتنا 

 ان يةقلمجان يقت  جان  س  مجصس  عسحبو  لا  ح ز يةيبائ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا  يايس س ي يةجب 0380في ة     س إ   

)الا  8134   لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا  سسسل 8832.04 )X Me  ي  ن يلنانى يةبلح و ةلقلم ةلجص ناص يةيسح   مق ي   

ن  الا   ي يةيملتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ال  نب ي  535.03  س  لزتتي  لمتتا رناأيف يلالتتح ي 0.6065-رةجصيء  تت  أ 

ية ي   ل ت      %80.22 جاف    أ إحةس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا  ما 0324.02الا س ال تقس يز  8351.88ت ي  يز 

بحط  ان يةيملا يلاأس تتتتا ةح ئ ت   %80.05 جاف يةصستتتتل  إةس ح تتتتالف في  لم يلجزائة   مح  ؤ  أ ةا

أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن يبأ ي ةح   ل   ط   أ ي ح تبإس يحةس ية ةز س ةز  ال يةشكس يةبلح و قهص  )ية   حء (ةز  سمحب

تأاأ  باحةس   )ية   حء (ا ةز  سمحب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز س ةز  ال قتئة ية  يسا قإن يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةأس  ية ة

 .ز ليح ة باصيةس   أ  ةثس يةساأ  ية  س    ساح  يةسلس يةب  لا.... تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية ة

 التحليل الوصفي للطلب:املطلب الثاني: 
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أة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةلفج )ية   حء (س سمحب)سية سيجز غنحا  (يةوتصا صضح يةيملح  يلطلصبا  ا ةز  ( 2.4)ج سل   م 

ةشتتتتتتتتتتتحس ة  س ةز  ال س ي يق  سل يستتتتتتتتتتتهس  53ةكس ااثو  صال ا غلازين في ع س   8002-8002يلمج ة  ان 

 أ  س  تإةكتتحننتتح  يللنتح ةاعظتتا يةجطص ي  يةتي تات ث ية  يةطلتي يلجزائي  ةاتس يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا ةز شتتتتتتتتتتتتتكتتس إ   

 صيء ستالللهح ةقح نا س أ يةطلي ةكس ااثو ةلمنججح  يةثاث ية  س

لكل ثالثي للفترة املمتدة  )الزرقاء (ولاسماك )لاغنام والدواجن(الطلب على اللحوم  ( 2.4)جدول رقم

 بغليزان 4111-4119

 )كلغ(الوحدة:                                                                                                                                            

2010 2009 2008   

   لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  189152 174022 4050 188813 145769 3711 183694 183088 4566

 الثالثي الثاني 214933 190692 4966 214594 168794 5647 167409 207967 5261

 الثالثي الثالث 336699 179943 6913 336360 157245 6534 235362 179437 5963

 الثالثي الرابع 198098 207495 4599 197759 188608 5887 179906 194589 5720

2013 4114 2011  

  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  264712 203023 5890 123833 202603 5805 125455 195015 5346

 الثالثي الثاني 440571 185315 5733 143866 242797 5852 162298 431531 5037

 الثالثي الثالث 291984 188210 5790 213731 165437 5331 168359 189712 5317

 الثالثي الرابع 165996 223202 5943 159403 203053 4239 142661 227251 3874

2016 4116 2014  

  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  148527 255984 4990 399310 257118 3825 247812 267368 3599

 الثالثي الثاني 172729 261635 5484 344777 254944 3822 278704 257145 3826

 الثالثي الثالث 181707 258456 3244 273182 253510 3860 166081 265800 4161

 الثالثي الرابع 169841 260760 4309 234885 242917 3751 160387 205657 6287

2019 2018 2017  
  لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك لاغنام الدواجن لاسماك

 الثالثي لاول  116365 279646 6143 233516 260647 5758 143273 244893 4915

 الثالثي الثاني 173049 262274 5780 235467 246911 4971 130289 251250 4923

 الثالثي الثالث 145270 259588 5977 115023 256620 4813 97654 158386 3350

 الثالثي الرابع 157225 261223 6389 91486 230499 4787 - -  -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين. املصدر:
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لكل ثالثي للفترة  )الزرقاء (ولاسماك )لاغنام والدواجن(الطلب على اللحوم (7.4)الشكل رقم: 

 بغليزان 4119-4111املمتدة 

 

 .Excel ةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

 

ا  ان يةيملح  يلطلصبا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ية ي  فسأ يةاا (7.4)س يةظحسأ في يةشكس   م  ةح  اعظ  مز س ي يلنانى 

عتتحال  ةجتت  تت  تتا  ان ةجزائي   )ية   تتحء (س ت ةتتد يةطلتتي ية   ستتتتتتتتتتتتتمتتحب  ا ةوتصا  غنتتحا س قتصا يةتت سيجز

ةاتس يةت  يستتتتتتتتتتتتتا في يةيملتتا يلطلصبتا   تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتا ةوتصا يةتت سيجز سنتحب  لتي شتتتتتتتتتتتتتبت  ةستتتتتتتتتتتتتجقأ يبئ قتئة ةاتتس 

  8005 ج يء ةز يةثاثو  سل ةز ستتتتتتتتتتتتتنا إ  يةت  يستتتتتتتتتتتتتا    نقستتتتتتتتتتتتتم نصيتح ةح إ   قتئتان يةفتئة يةثحنلا سيةتي تب 

ل ةز ةز يةثاثو  س   في تطص  يةطلي ية  قتصا ية سيجز ةقح نا ةس يةفتئة  س   سيةتي تب   تفحرإشتتتتتتتتتتتته   

ةتتح قتصا  غنتتحا  قتتإن يةطلتتي يلقحتتح سقق قتئة يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا     8001إ   غتتح تتا يةثاثو يةأيبس ةز ستتتتتتتتتتتتتنتتا  8002

 تفحر ة  إ بئ  صا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تفحر س سبص ح ةز قتئة إ     أ   علث يأف يةطلي ية  س ي يةنصر ةز يةوتإيأقي 

ةح يةطلي ية   ستتتتمحب    8003إ   غح ا يةثاثو يةثحةث  8004 حفتتتتا في يةفتئة  ان يةثاثو  سل ةز ستتتتجا 

 قهص  الف ةب ي ل  سح قان ية  أ.  )ية   حء(
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 الطلب على اللحوم لاغنام: . وزن1

 غليزان 4119-4111على لاغنام لكل ثالثي  الطلب( 8.4) الشكل رقم

 

 .Excelةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

 550430 ن سلن يةوتصا  غنتحا يلطلصبتا تتئيسح  ان   بئ   لمتا ةطلصبتا   ( 8.4)ناعظ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 

ا في يةثاثو يةأيبس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا ةاقق 20523  س   س  لما ةطلصبا 8000الا ةاققا في يةثاثو يةثح و ةز سنا 

الا  يايس س ي يةجبح ز يةيبائ  ان يةقلمجان  152024     س إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  س هي تتئ   في ة8002ةسنا 

)الا  032203الا  سسستتتتتل   لا  800181.3يقت  جان  س  مجصستتتتت  عستتتتتحبو  لا  )X Me ي  ن يلنانى   

 33313.22  س  لزتتي  لمتتا رناأيف يلالتتح ي 0.2121يةبلتتح و ةلقلم ةلجص ناص يةلمان  مقتت ي  رةجصيء  تت  أ 

الا  ماتتتتتحةتتتتتس  085324.33الا س ال تقتتتتتس يز  83323.55ن ت يتتتتت  يز  الا   ي يةيملتتتتتا يلطلصبتتتتتا ال  نب ي 

 جاف إ لم يلجزائة   مح  ؤ  أ ةاحةس  في  أيي ةز يلجصستتتتتتتتتتتتت يةت ي  ت ل تت      %12.03 جاف  ت  أ إ

ا يلطلصبا ةز قتصا  غنحا س يحةس ية ةز س ةز  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ئ تبحط  ان يةيمل   %058.42يةصسل  

ز س ةز  ال قتئة ية  يسا قإن يةيملح  تتتتتن يبئ ةأس  ية ةأ ي ةح   ل   تب   إن  ال  صج  إيةشكس يةبلح و ق

تصا  غنتتتحا ةم  جاتتتس ةز يتتتحةتتتس ية ةز يةجتتتأاائ ققحتتتح  تتتس تتتتأاأ  باصيةتتتس   أ  ةثتتتس يةستتتتتتتتتتتتتاأ  يلطلصبتتتا ةز ق

 ية  س    ساح  يةسلس يةب  لا.... 
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 وزن الطلب على لحوم الدواجن:. 4

 غليزان 4119-4111الطلب على لحوم الدواجن لكل ثالثي (9.4) الشكل رقم 

 

 .Excelةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

الا  832353 ن سلن ةوتصا يةتتتت سيجز يلطلصبتتتتا تتئيسح  ان   بئ   لمتتتتا    (9.4)ناعظ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتتس 

  8002الا ةاققا في يةثاثو  سل ةستتتتتتتنا  054332  س   س  لما  8003ةاققا في يةثاثو  سل ةز ستتتتتتتنا 

أ  ان يةقلمجان يقت  جان  س تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ز يةيبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا  يايس س ي يةجب 011233     س إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس هي تتئ   في ة

)الا  883840   لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا  سسسل880038.25 مجصس  عسحبو  لا  )X Me ي  ن يلنانى يةبلح و   

الا  13132.10ح ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  س  لزي  لما رناأيف يلال0.4879-ةلقلم ةلجص ناص يةيسح   مق ي  رةجصيء    أ 

 جاف إالا  ماتتحةتتس  021201.35الا س ال تقتتس يز  842458.81ن ت يتت  يز   ي يةيملتتا يلطلصبتتا ال  نب ي 

  %03.55 جاف يةصستتتتتتتتتل  إ    تتتتتتتتتالف في  لم يلجزائة   مح  ؤ  أ ةاحةس ية ي   ل ت   %03.22   أ 

ط حب تإةتح ئ تبتحط  ان يةيملتا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز س يحةس ية ةز س ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكس يةبلح و قهص  

يجز ز س ةز  ال قتئة ية  يسا قإن يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا ية س تتتتتن يبئ ةأس  ية ةأ ي ةح   ل   أ ي  

تأاأ  باحةس ية ةز  ال قتئة ية  يستتتتتتتتا ليح ة إ   باض يلا  ي    أ  احةستتتتتتتتاأ    صل رقأي    ستتتتتتتتاح  

 .)ية   حء (يةسلس يةب  لا  أساح  قتصا  غنحا س  سمحب 
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 :)الزرقاء (وزن طلب لاسماك. 3

 غليزان 4119-4111لكل ثالثي  )الزرقاء (الطلب على لاسماك (10.4) الشكل رقم 

 

 Excelةز إي ي  يةبحعث  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

صبا تتئيسح  ان   بئ   لما  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلطل )ية   حء ( ن سلن  سمحب  (10.4)كس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتتتناع

الا ةاققا في  1855  س   س  لما يلطلصبا 8002الا ةاققتا في يةثاثو يةثتحةتث ةز ستتتتتتتتتتتتتنتا 6913 يلطلصبتا 

الا  يايس ستتتت ي يةجبتتتح ز يةيبائ  ان  1332  س هي تتئ   في ةتتت     تتتتتتتتتتتتتتتس إ   8005يةثاثو يةثتتتحةتتتتث ةستتتتتتتتتتتتتنتتتا 

)الا 4013الا  سسستتتتتتتتتتتتتل   لا  4050.81يةقلمجان يقتت  جان  س  مجصستتتتتتتتتتتتت  عستتتتتتتتتتتتتحبو  لا  )X Me ي  ن   

  س  لزي  لما رناأيف يلالح ي 0.0015صيء    أ تتتتتتتتتتت ي  رةجتتتتتتتتتتتص يةلمان  مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلنانى يةبلح و ةلقلم ةلجص نا

الا  5021.23الا س ال تقس يز  4222.40ن ت ي  يز  و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصبا ال  نبزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتملا يلطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا   ي يةي 253.83

اف تتتتتتتتتتتتتتتتت جإية ي   ل ت      الف في  لم يلجزائة   مح  ؤ  أ ةاحةس  %02.32  أ تتتتتتتتاف  تتتتتتتتتتتتت جإ ماحةس 

س يتتحةتتس ية ةز س ةز  ال  )ية   تتحء (ةتتح ئ تبتتحط  ان يةيملتتا يلطلصبتتا ةز  ستتتتتتتتتتتتتمتحب    %02.20يةصستتتتتتتتتتتتتل  

ن يبئ ةأس  ية ةز س ةز  ال قتئة ية  يستتتتا قإن يةيملح  أط  ي ةح   ل  ح تبإن  ال  صج  إقيةشتتتتكس يةبلح و 

س تأاأ  باصيةس   أ  ةثس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةم  جاس ةز يحةس ية ةز يةجأاائ ققحح    )ية   حء (يلطلصبا ةز  سمحب 

 ...يةساأ  ية  س    ساح  يةسلس يةب  لا
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و الدواجن و  )لاغنام (: التحليل الكمي لدوال العرض و الطلب للحوم الحمراءالثالث املبحث

 )الزرقاء (لاسماك

 دوال العرض: التحليل الكمي لاملطلب لاول 

 دالة عرض لحوم لاغنام: . 1

-4111غليزان املعروضة للحوم لاغنام لوالية والكمية املتوسط الشهري لألسعار  :( 3.4)جدول رقم

4119 

 )كلغ،دج (الوحدة: 
2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  746 77877 750 70785 746,4 82123 710 72321 1008 102564 1100 106363

 فيفري  666 73666 800 76058 664,3 77562 680,71 70145 1010 103564 1100 107865

 مارس 662 73005 720 73642 660 72457 685,17 70445 1071 103888 1100 108526

 افريل  702 70585 692 72782 700 73251 680 70475 900 102562 1100 107969

 ماي  712 71892 660 71217 710 73584 680 71256 975 102584 1100 108002

 جوان 719 72990 680 71548,5 720 73890 800 81452 1000 111230 1100 107565

 جويلية  724 73221 711,43 73880 725 74005 812,5 81775 1037 110232 1150 108962

 اوت  725 73541 770 74520 725,5 74545 855 83545 1114 107562 1150 109562

 سبتم ر 799 75114 817,85 82471 800 77562 881,42 100552 1100 107221 1150 108999

 أكتوبر 799 74665 835,71 83445 800 77568 900 100414 1100 107562 1100 107142

 نوفم ر  799 74854 790 82521 800 77685 935,71 101252 1100 107621 1075 106562

 د سم ر 775 71564 820 84898 776,4 76584 1000 102363 1100 107562 1100 107651

2019 2018 2017 2016 2015 2014   

 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  1100 106889 1150 108795 1150 108457 1150 106999 1100 104885 1300 115002

 فيفري  1100 107958 1150 109858 1150 108968 1150 108112 1100 105001 1300 115484

 مارس 1100 108100 1150 109001 1150 108745 1065 105000 1100 104524 1300 114669

 افريل  1100 108047 1150 110821 1140 108001 1050 104989 1100 104623 1300 115865

 ماي  1100 107889 1150 109741 1100 107234 1050 103887 1150 103998 1300 115999

 جوان 1100 106999 1150 108956 1100 107100 1050 102874 1150 104221 1300 115879

 جويلية  1125 108001 1150 108777 1100 106998 1050 103845 1200 110223 1300 114887

 اوت  1150 108005 1150 109561 1128 107400 1060 103884 1200 111230 1300 115988

 سبتم ر 1150 109111 1075 106741 1150 108632 1117,5 104002 1200 110487 1300 114999

 أكتوبر 1150 108999 1150 107854 1150 107999 1100 104200 1200 111452 - -

 نوفم ر  1150 110562 1150 108462 1150 107427 1100 105554 1200 110998 - -

 د سم ر 1150 109854 1150 107419 1150 107555 1100 104632 1205 113541 - -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين. املصدر:
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  نفضتتتتتتس تمثلل   لحنلح ةجكصن  ) غنحا (ةزأل يةص صف ية  تطص  ةجصستتتتتت  يةستتتتتتنصي ألستتتتتتاح  قتصا يقتمأيء

ةشتتتتحس ة تم يقت تتتتصل ية   08يجبح  يةبلحنح  يةستتتتح قا ستتتتلستتتتلا لةنلا تجكصن ةز إية تتتتص ة   ثئ س تتتتصح  س  

 يةأسم يةبلح و يةجح ي:

-4111تطور املتوسط السنوي ألسعار العرض على لحوم لاغنام لوالية غليزان  (11.4) : الشكل رقم

4119 

 

 Excel: ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر

 تفحر يلسجمأ ةلمجصس  يةسنصي ألساح  إتجحسح يحةح عصل إ  ناعظ  ن سنحب (11.4)ةز  ال يةشكس   م 

 ه ةسنا  0100إ    8002ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   ي ا ية  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ةسن 313نجقس  إيةاأل ة   قتصا  غنحا   علث 

ي   فسجقأ نصيح ةح  مجصسإحيح  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تفإنخفح ح س إنحح ا ية  يسا  س س ي يبئ باض يةج    ح  يةسنصيا 

-8008 بئ  مجصستتتت  في يةستتتتنصي  ةز  تفس إ   ةستتتتجص  إ  ام 8000- 8002  بس يةستتتتنصي   س   ةز ستتتتنا 

  ى ةجصستتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتنصي ةستتتتتتتتتاأ قتصا    علث  لا 80002ية  ةستتتتتتتتجص  ة  في ستتتتتتتتتنا   تفحيح إ   إس لي   8002

 ه في 0100 غنحا  بئ ةجصست  سنصي ةساأ قتصا    س 8002 ه في ستنا  313 غنحا  ال قتئة ية  يستا 

 .8002سنا 
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 4119-4111التطور املتوسط السنوي للكميات املعروضة للحوم لاغنام لوالية غليزان  (12.4)الشكل رقم: 

 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

ا ا يةطأ  ا  ان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يجس ةلاتجحسح يحةح  سس ي إن  سنحب ح  ناعظ   (12.4)ال يةشكس   متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةز  

الا ةح  31420ا احني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس  سنصي ةيملا ةاأس  أل س ساأ يةيملا يلاأس ا  علث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةا

بئ   ةح    8002  س يةتي ختتتتت لي في ستتتتتنا يأل قتصا  غنحا  ال قتئة ية  يستتتتتا إجمح يةز  %3.84 قح   

في يأل قتصا  غنحا   إجمح يةز  %2.84ةح  قح    002218ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا احني 

الا  22023ةح ةجصس  يلجصس  يةسنصي ةليملا يلاأس ا ةز قتصا  غنحا قق  تأيسعي  تتتتتتت   .8004سنا 

  %0.28-ا ةاأس ا س تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ى  مل يز  %8.02يأل قتصا  غنحا   فح ح  إجمح يةز  %2.11ةح  قح   

 ن يةيملح  يةيبائة يلاأس ا هي   أ  إ   يلجصس . ية   ملا ةاأس ا  ةح ناعظ   يز 

  EViews ستتتتتجامحل  أنحة إبا  تا    يلجزائي  س يلجمثلا في يةستتتتتاأ س يةيملا يلاأس تتتتتا ةوتصا  غنحا ,س   

ألنحح  اطو ةق  ي  غائ ةجاازة, ستتتتتتتتنجطأح إ   تق  أ س ي  MCO جطبلق  أيقا يلأباح  ية تتتتتتتتزأ  يةاح  ا  

 .يةنمصله

 

 

 

 



 الفصل الرابع                     بوالية غليزان )الزرقاء (واألسماك )األغنام، الدواجن (تحليل واقع سوق اللحوم
 

087 

 

 الشكل الرياض ي.1

ياجبئ فتتتتتلحغا يةنمصله يةقلح تتتتت ي ةز  سم ةأيعس  نحء يةنمصله س بس يةجاأف ية  ةخجلف يةأةصل ةلمجزائي  

 يلسجاملا في ية  يسا نقصا باأل يةشكس يةأيحض ي ةل يةا يلأي    يسوحح سسص احةجح ي:

( )svv svvQ f P 

 الصيغة الرياضية للنموذج:.4

  أ ية ي يسحي نح في تق ية سل سجخ يا  سلص  رنا ي  يقخطو إبزلا   يسا س أ ية يةا س زائيتحح نقصا  

 يةنمصله يةقلح  ي سية لزا يةأيح لا ةنمصله يلأي    يسج  هي احةجح ي:

 

 :حيث

svvLQتمثس ةصغح يجم يةيملا يلاأس ا ةوتصا  غنحا : 

svvLPتمثس ةصغح يجم  ساح  يةاأل ةوتصا  غنحا : 

i.يقخطأ يةاشصيئو : 

 نتائج تقدير دالة عرض لحوم لاغنام :( 4.4)جدول رقم 

ˆ 2.584043 0.800786svvi svviLQ Lp  ……..(1) 

                                          tc :         (43.02533)          (52.00424) 

                                    
i

  :       (0.045992)         (0.015398)              

sta=2704.441            -=0.9588     F ²R=0.9592   ²R          =1.98DW                        

 

 EViewsةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

   يةتتا يأل قتصا  غنتتحا يلقتت  ة في ية تتتتتتتتتتتتتص ة يقخطلتتا سيةتي 4.4 تتحق تت سل   م   (1) ايس يلاتتح ةتتا   م 

ةز قتصا   8002-8002تصضتتتتح يةاا ا  ان  ستتتتاح  يةاأل سيةاأل يلاةي  صال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة  ان 

الا ةز  0.80  غنحا  سةنحح  تبان  ن ليح ة ستتتاأ يلنج      نح  سيع   ؤ ي إ   ليح ة يةيملا يلاأس تتتا  ناص 

الا   مح تصضتتتتح يلاح ةا  30054ا  غنحا يلاللا س ن يقت     ى ةاأل قتصا  غنحا   تتتتس إ   ناص قتص 

ˆˆ
svvi svvi iLQ LP    
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ةز يةجزائي  في يأل يةوتصا  غنحا تأجس إ   يةجزائي  في ستتتاأ يةاأل  سيؤ   ةاحةس  %95.92 ن عصي ي 

 غنحا  صيا ئ تبحط. ن يةاا ح  يةساأيا يةاأ لا في قتصا    0.2080ةأسنا يةاأل يلق  ة  ناص 

 السعرية للحوم لاغنام: العرضحساب متوسط مرونة .3

 جس تق  أ  سبا تأاائ  ساح  قتصا  غنحا ية  يةاأل  جم عسح  ةاحةس يلأسة  ةز 

svv

svv

P
E

Q


 

 حيث:

     :ةامس يلجزائ ساأ قتصا  غنحا) (
svvP . في ةاح ةا رنا ي 

 svvQ :.يةقلما يلجصسطا ةليملح  يلاأس ا ةوتصا  غنحا 

svvP :يةقلما يلجصسطا ألساح  يةاأل ةوتصا  غنحا 

 ةتسهلس يةامللا:قتسح  ةجصس  ةأسنا يةاأل يةساأيا  منح  إي ي  يق  سل يةجح ي 

 جدول مساعد يوضح لنا قيمة معامل مرونة العرض السعرية للحوم لاغنام: ( 5.4)الجدول رقم 

اسم املتغير 

 املستقل

معامل املتغير 

 املستقل

املتوسط 

 svvPالحسابي

املتوسط 

 svvQالحسابي 

متوسط املرونة

E 

أسعار لحم 

 امغنلا 

 

 

يةيملا يلاأس ا 

 ةز قتم يةزنم

0005.4 23382 0.2080 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

ةمح ياني  صة في يةجأاائ ية   %20.80 ةز  ال يةنجح   يلجا تتتتتتس يلقحح نج   ستتتتتتبا تأاائ  ستتتتتتاح  قتم  غنحا

 يلجزائ يةجحبس يلجمثس في يةيملا يلاأس ا ةز قتصا  غنحا.
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 دالة عرض لحوم الدواجن: . 4

 4119-4111املتوسط الشهري لألسعار والكمية املعروضة للحوم الدواجن لوالية غليزان ( 6.4)جدول رقم: 

 )كلغ، دج (الوحدة:

2013 

  

2012 

  

2011 

  

2010 

  

2009 

  

2008 

  

  

 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  165 1729 175 1789 175 1874 250 1705 200 1811 350 2587

 فيفري  165 1728 175 1788 160 1777 175 1689 200 1854 350 2478

 مارس 165 1639 175 1699 250 1941 250 1955 200 1806 450 2641

 افريل  165 1614 175 1674 250 2002 250 1987 200 1812 450 2579

 ماي  165 1641 175 1701 125 1587 250 1901 200 1874 450 2599

 جوان 165 1685 175 1745 100 1471 250 1924 200 1901 450 2512

 جويلية  115 1642 125 1702 225 1588 250 1989 475 2500 300 2452

 اوت  115 1629 125 1689 225 1544 175 1833 475 2514 300 2444

 سبتم ر 115 1595 125 1655 350 2101 175 1800 350 2511 275 2214

 أكتوبر 115 1614 125 1674 250 1874 175 1755 350 2499 400 2412

 نوفم ر  115 1562 125 1622 250 1799 175 1785 350 2541 400 2478

 د سم ر 115 1628 125 1688 250 1701 175 1777 350 2645 400 2501

2019 

  

2018 

  

2017 

  

2016 

  

2015 

  

2014 

  

  
   السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية
 جانفي  350 2388 350 2478 350 2533 295 2584 275 1784 260 3225
 فيفري  350 2304 350 2541 412,5 2688 295 2684 275 3001 260 3400
 مارس 350 2403 550 2874 475 2701 375 2674 295 2987 260 3341
 افريل  350 2500 550 2799 418,75 2699 375 2599 295 2914 260 3287
 ماي  350 2487 550 2802 362,5 2471 375 2741 295 2908 260 2978
 جوان 350 2522 250 2541 250 2241 275 2633 305 3012 275 2988
 جويلية  350 2498 235 2351 225 2385 275 2566 305 2999 275 2741
 اوت  350 2522 350 2388 212,5 2274 275 2587 280 2947 275 2895

 سبتم ر 350 2531 250 2241 200 2000 125 1874 280 2974 - -
 أكتوبر 350 2487 325 2687 310 2154 125 1788 290 2899 - -
 نوفم ر  350 2500 450 2700 160 1874 275 2241 290 2987 - -
 د سم ر 450 2784 550 2784 160 1899 275 2201 290 3002 - -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين. املصدر:
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-4111ألسعار العرض على لحوم الدواجن لوالية غليزان التطور املتوسط السنوي  ( 13.4)الشكل رقم: 

4119 

 

 Excel: ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر

ن سنتتتتحب باض    غائ   تتتتتتتتتتتتتالف يللتتتس تجتتتحستتتتح يتتتحةتتتحإ  ناعظ  نتتت  سنتتتحب ) .513 (ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتتس   م 

صي ةساأ قتصا ية سيجز في   ي ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلجصس  يةسنن  حيح  علث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تفإنخفح ح س إيةج    ح  يةسنصيا 

صس    ى ةج ا س نحح وحح شب  ةتسحسي  علي يةجزائي  جحء  في يةسنصي  ةح  لنحح علث  لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسنا ية  يس

 بئ ةجصستتتت  ستتتتنصي ةستتتتاأ    س 8002 ه في ستتتتنا  851يةستتتتنصي ةستتتتاأ قتصا ية سيجز  ال قتئة ية  يستتتتا 

 مجصستتت   8003-8001ستتتجقأي  في  ستتتاح  احن  ان ستتتنا   سشتتتب  ئ  8008 ه في ستتتنا 100قتصا ية سيجز  

  ه.828.4   أ 

 4119-4111املتوسط السنوي للكميات املعروضة للحوم الدواجن لوالية غليزان  تطور (14.4) الشكل رقم:

 

 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:
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حسح يحةح  سس ي  يجس ةلاا ا يةطأ  ا  ان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجإن  سنحب أ  ناعظ  (14.4)ال يةشكس   م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةز  

الا ةح  قح    30120 س ةجصس  سنصي ةيملا ةاأس ا احني  لا يلاأس ا  علث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةاأل سساأ يةيم

 بئ  ةتتح    8002  سيةتي ختتتتتتتتتتتتت لتتي في ستتتتتتتتتتتتتنتتا ا يةتت سيجز  ال قتئة يةتت  يستتتتتتتتتتتتتتايأل قتص  إجمتتح يةز  3.01%

في ستتنا يأل قتصا  غنحا  إجمح يةز  %2.82  ح  ةح  ق 002030ةجصست  ستنصي ةليملا يلاأس تا احني 

ية سيجز قق  تأيسعي  ت  ا ةز قتصاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يلجصس  يةسنصي ةليملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس  .8005

  ى  ملا ةاأس تتتتتتتا  يز  %8.8يأل قتصا ية سيجز   فح ح  إجمح يةز  %2.11الا ةح  قح    23235.84

 ن يةيملح  يةيبائة يلاأس ا هي   أ  إ   يلجصس . ية   ملا ةاأس ا  ةح ناعظ   يز   %0.24-س 

  ستتتتتتتتتتتتتجامتتحل  أنتتحة إيلاأس تتتتتتتتتتتتتتا قتصا يةتت سيجز  س  تتباتت  تاتت  تت  يلجزائي  س يلجمثلتتا في يةستتتتتتتتتتتتتاأ س يةيملتتا    

EViews    جطبلق  أيقا يلأباح  ية تتتتتتزأ  يةاح  ا MCO ستتتتتتنجطأح إ     ألنحح  اطو ةق  ي  غائ ةجاازة

 .تق  أ س ي يةنمصله

 الشكل الرياض ي 1.4 

ئي  ةلمجزاياجبئ فتتتتتلحغا يةنمصله يةقلح تتتتت ي ةز  سم ةأيعس  نحء يةنمصله س بس يةجاأف ية  ةخجلف يةأةصل 

 يلسجاملا في ية  يسا نقصا باأل يةشكس يةأيحض ي ةل يةا يلأي    يسوحح سسص احةجح ي:

( )svpch svpchQ f P 

 الصيغة الرياضية للنموذج: 4.4

  أ ية ي يسحي نح في تق ية سل  سجخ يا  سلص  رنا ي  يقخطوإبزلا   يسا س أ ية يةا س زائيتحح نقصا  

   يةنمصله يةقلح  ي سية لزا يةأيح لا ةنمصله يلأي    يسج  هي احةجح ي:

ˆˆ
svpchi svpchi iLQ LP     

 علث:

svpchiLQ.تمثس ةصغح يجم يةيملح  يلاأس ا ةوتصا ية سيجز     : 

svpchiLP ية سيجز: تمثس  ساح  يةاأل ةوتصا 

i.يقخطأ يةاشصيئو : 
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 نتائج تقدير دالة عرض لحوم الدواجن: ( 7.4)جدول رقم 

 ˆ 3.487924 0.612160svpchi svpchiLQ p  …… (2) 

                                                    tc :          (03.54833)         (3.050303) 

                                  
i

  :        (0.800223)        (0.023253)              

sta=1384.42            -=0.8717     F ²R=0.8898   ²R          =1.89DW                        

 EViewsةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

   يةتتا يأل قتصا يةتت سيجز يلقتت  ة في ية تتتتتتتتتتتتتص ة يقخطلتتا سيةتي 3.5 تتحق تت سل   م  (2) ايس يلاتتح ةتتا   م 

ةز قتصا  8002-8002تصضتتتتتتح يةاا ا  ان  ستتتتتتتاح  يةاأل سيةاأل يلاةي  صال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة  ان 

الا  0.61 ليح ة يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتتا  ناص    تبان  ن ليح ة ستتتتتتتتتتتتاأ يلنج     نح  سيع   ؤ ي إ ية سيجز  سةنحح 

الا   متتح تصضتتتتتتتتتتتتتح  42350ناص   ةز قتصا  غنتتحا يلاللتتا س ن يقتتت     ى ةاأل قتصا  غنتتحا   تتتتتتتتتتتتتتس إ 

أ يةاأل  يةجزائي  في ستتتتتتتتتتتتتا  ةز يةجزائي  في يأل يةوتصا يةتتت سيجز تأجس إ  %88.98يلاتتتح ةتتتا  ن عصي ي 

 ن يةاا تتتح  يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتتا يةاأ تتتتتتتتتتتتتلتتتا في قتصا  غنتتتحا  0.4452سيؤ تتت  ةاتتتحةتتتس ةأسنتتتا يةاأل يلقتتت  ة  ناص 

 ةجصسطا ئ تبحط.

 السعرية للحوم الدواجن: العرضحساب متوسط مرونة  3.4

 يةاأل  جم عسح  ةاحةس يلأسة  جس تق  أ  سبا تأاائ  ساح  قتصا ية سيجز ية  ةز 

svpch

svpch

P
E

Q
 

 حيث:

  :ةس يلجزائ ساأ قتصا ية سيجزحةا)svpchP ( . في ةاح ةا رنا ي 

 svpchQ : ية سيجزيةقلما يلجصسطا ةليملح  يلاأس ا ةوتصا. 

svpchP : يلجصسطا ألساح  يةاأل ةوتصا  غنحايةقلما 

 قتسح  ةجصس  ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا ية سيجز  منح  إي ي  يق  سل يةجح ي ةتسهلس يةامللا:
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 جدول مساعد يوضح لنا قيمة معامل مرونة العرض السعرية للحوم الدواجن ( 8.4)الجدول رقم 

سم املتغير إ

 املستقل

معامل املتغير 

 املستقل

املتوسط 

 svpchP الحسابي

املتوسط 

 svpchQالحسابي 

متوسط املرونة

E 

أسعار لحوم 

 الدواجن

 

 

يةيملا يلاأس ا 

 ةز قتصا ية سيجز

833.43 23300.23 0.8224 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

ةمح ياني  تتتتتتتاف في يةجأاائ  %82.24 ةز  ال يةنجح   يلجا تتتتتتتس يلقحح نج   ستتتتتتتبا تأاائ  ستتتتتتتاح  قتم  غنحا

 ية  يلجزائ يةجحبس يلجمثس في يةيملا يلاأس ا ةز قتصا ية سيجز.

 :)الزرقاء (عرض لاسماك . دالة3

-4111لوالية غليزان  )الزرقاء (املتوسط الشهري لألسعار و الكمية املعروضة لألسماك: ( 9.4)جدول رقم

4119 

 )كلغ،دج (الوحدة:                                                                                                                                       

2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  165 1729 175 1789 175 1874 250 1705 200 1811 350 2587
 فيفري  165 1728 175 1788 160 1777 175 1689 200 1854 350 2478
 مارس 165 1639 175 1699 250 1941 250 1955 200 1806 450 2641

 افريل  165 1614 175 1674 250 2002 250 1987 200 1812 450 2579

 ماي  165 1641 175 1701 125 1587 250 1901 200 1874 450 2599
 جوان 165 1685 175 1745 100 1471 250 1924 200 1901 450 2512

 جويلية  115 1642 125 1702 225 1588 250 1989 475 2500 300 2452

 اوت  115 1629 125 1689 225 1544 175 1833 475 2514 300 2444
 سبتم ر 115 1595 125 1655 350 2101 175 1800 350 2511 275 2214

 أكتوبر 115 1614 125 1674 250 1874 175 1755 350 2499 400 2412

 نوفم ر  115 1562 125 1622 250 1799 175 1785 350 2541 400 2478
 د سم ر 115 1628 125 1688 250 1701 175 1777 350 2645 400 2501

2019 2018 2017 2016 2015 2014   

   السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  350 2388 350 2478 350 2533 295 2584 125 1784 600 3225

 فيفري  350 2304 350 2541 412,5 2688 295 2684 600 3001 600 3400

 مارس 350 2403 550 2874 475 2701 375 2674 600 2987 600 3341

 افريل  350 2500 550 2799 418,75 2699 375 2599 600 2914 600 3287
 ماي  350 2487 550 2802 362,5 2471 375 2741 600 2908 500 2978

 جوان 350 2522 250 2541 250 2241 275 2633 600 3012 500 2988
 جويلية  350 2498 235 2351 225 2385 275 2566 600 2999 450 2741
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 اوت  350 2522 350 2388 212,5 2274 275 2587 600 2947 500 2895

 سبتم ر 350 2531 250 2241 200 2000 125 1874 600 2974 - -

 أكتوبر 350 2487 325 2687 310 2154 125 1788 600 2899 - -

 نوفم ر  350 2500 450 2700 160 1874 275 2241 600 2987 - -

 د سم ر 450 2784 550 2784 160 1899 275 2201 600 3002 - -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين. املصدر:

-4111لوالية غليزان  )الزرقاء (التطور املتوسط السنوي ألسعار العرض على لاسماك (15.4) شكل رقم:

4119 

 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  : املصدر

 

ن سنحب باض يةج    ح  يةسنصيا  حسح يحةح  غائ تتتتتتتتتتتتتجإظ  ن  سنحب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ناع(15.4)ةز  ال يةشكس   م 

 ه  050ةز   )ية   حء (أ يةطلي ية   سمحب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يةسنصي ةساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنجقس يلجصسإ تفحيح  إنخفح ح س إ

  ى ةجصستتتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتتنصي ةستتتتتتتتتتتتتاأ   ه ستتتتتتتتتتتتتنا نحح ا ية  يستتتتتتتتتتتتتا   علث  لا  455 بت ي تا ةستتتتتتتتتتتتتنتا ية  يستتتتتتتتتتتتتا إ   

ية   حء  ( بئ ةجصس  سنصي ةساأ  سمحب   س 8002ه في سنا 050 ال قتئة ية  يسا   )ية   حء( ستمحب

ح  ناعظ  في س أ يةسلسلا في اس سنجان ةججإةلجان  ةح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشب  رسجقأي  في  سا .8002 ه في سنا 430

ةتي تلقحح ي لنحح س  ان يةستتتتتتتنجان يةتي  بلهح س  )ية   حء (  يلجصستتتتتتت  يةستتتتتتتنصي ةستتتتتتتاأ  ستتتتتتتمحب 8004يح  ستتتتتتنا 

 بال تح نصر ةح.
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 4119-4111غليزان التطور املتوسط السنوي للكميات املعروضة للحوم لاغنام لوالية  ( 16.4) الشكل رقم:

 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

صي ةليملح  تتتتتتتتتتتت  يةسنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجحسح يحةح ةسلسا يلجصسإحب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  سنأ  ناعظ  ةز  اة   ( 16.4)يةشكس   م 

 تفحيح سس ي إنخفح تتتتتح س إيةيملح  يلاأس تتتتتا في   ليح ة يةج    ح  يقتحفتتتتتلا )ية   حء (يلاأس تتتتتا ةألستتتتتمحب

 س ةجصستتتت  ستتتتنصي ةيملا ةاأس تتتتا  نتلجا ةلاا ا يةطأ  ا  ان يةاأل س ستتتاأ يةيملا يلاأس تتتتا  علث 

 ال  )ية   حء (يأل يةسمحب إجمح يةز  %4.23  ةح  قح   8002الا س يةتي خت لي في سنا  0358احني 

ةح  قح    8005في سنا  الا3107صي ةليملا يلاأس ا احني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بئ ةجصس  سن ةح إ  ساقتئة ية  ي

ةح ةجصستتتتتتتتتتتت  يلجصستتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتنصي ةليملا يلاأس تتتتتتتتتتتتا ةز   .)ية   حء (يأل  ستتتتتتتتتتتمحب إجمح يةز  00.10%

  )ية   حء (يأل  سمحب إجمح يةز  %2.11الا ةح  قح    8822.334قق  تأيسعي  تتتتتتت   )ية   حء ( سمحب

ن يةيملح     ى  يز يية   ملا ةاأس ا  ةح ناعظ    %8.22-  ى  ملا ةاأس تا س  يز  %8.13 فح ح 

 يلاأس ا هي   أ  إ   يلجصس .

 ستتتتتتتتتتتجامحل  أنحة إس    )ية   حء (با  تا    يلجزائي  س يلجمثلا في يةستتتتتتتتتتتاأ س يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتا ةألستتتتتتتتتتتمحب

EViews    جطبلق  أيقا يلأباح  ية تتتتتتتتتتتزأ  يةاح  ا MCO ستتتتتتتتتتتنجطأح إ     ألنحح  اطو ةق  ي  غائ ةجاازة

 .تق  أ س ي يةنمصله

 الشكل الرياض ي1.3

ياجبئ فتتتتتلحغا يةنمصله يةقلح تتتتت ي ةز  سم ةأيعس  نحء يةنمصله س بس يةجاأف ية  ةخجلف يةأةصل ةلمجزائي  

 ي ةل يةا يلأي    يسوحح سسص احةجح ي:يلسجاملا في ية  يسا نقصا باأل يةشكس يةأيحض 

( )s pb s pbQ f P 

 الصيغة الرياضية للنموذج:4.3
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  أ ية ي يسحي نح في تق ية سل سجخ يا  سلص  رنا ي  يقخطو إبزلا   يسا س أ ية يةا س زائيتحح نقصا  

 يةنمصله يةقلح  ي سية لزا يةأيح لا ةنمصله يلأي    يسج  هي احةجح ي:

ˆˆ
spbi spbi iLQ LP     

 علث:

spbiLQ ية   حء (: تمثس  ةصغح يجم يةيملا يلاأس ا ةألسمحب(. 

spbiLPية   حء (: تمثس ةصغح يجم  ساح  يةاأل  سمحب(. 

i.يقخطحء يةاشصيئو : 

 )الزرقاء (نتائج تقدير دالة عرض لاسماك  :( 10.4)جدول رقم

ˆ 2.355080 0.405171spbi spbiLQ p  …..(3) 

                                                       tc :         (30.18202)         (82.33534) 

                                       
i

  :     (0.011523)        (0.001345)              

sta=880.59           -=0.8635     F ²R=0.8645   ²R          =2.01DW                        

 EViewsةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

يلق  ة في ية تتتتتتتتتتتتتص ة  )ية   حء ( ستتتتتتتتتتتتتمحب   يةتا يأل 00.5 تحق ت سل   م   (3) ايس يلاتح ةتا   م  

-8002يقخطلتا سيةتي تصضتتتتتتتتتتتتتح يةاا ا  ان  ستتتتتتتتتتتتتاح  يةاأل سيةاأل يلاةي  صال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة  ان 

   سةنحتتح  تبان  ن ليتتح ة ستتتتتتتتتتتتتاأ يلنج    تت  نتتح  سيعتت   ؤ ي إ   ليتتح ة يةيملتتا  )ية   تتحء ( ستتتتتتتتتتتتتمتتحبةز   8002

  تتتس  )ية   حء(يلاللا س ن يقت     ى ةاأل  ستتتمحب  )ية   حء( ستتتمحب الا ةز  0.41 يلاأس تتتا  ناص 

تأجس  )ية   حء ( ستتتمحبةز يةجزائي  في يأل  %86.45الا   مح تصضتتتح يلاح ةا  ن عصي ي  0530إ   ناص 

 ن يةاا تح  يةستتتتتتتتتتتتتاأيا  0.8224إ   يةجزائي  في ستتتتتتتتتتتتتاأ يةاأل  سيؤ ت  ةاتحةتس ةأسنتا يةاأل يلقت  ة  ناص 

  صيا ئ تبحط.)ية   حء ( سمحبيةاأ لا في 
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 :)الزرقاء  (السعرية لألسماك العرضمتوسط مرونة  حساب 3.4 

 ية  يةاأل  جم عسح  ةاحةس يلأسة ) ية   حء ( سمحبةز يجس تق  أ  سبا تأاائ  ساح  

spb

spb

P
E

Q
 

 حيث:

     : ية   حء ( سمحبةاحةس يلجزائ ساأ) (spbP( . في ةاح ةا رنا ي 

 spbQ : ية سيجزيةقلما يلجصسطا ةليملح  يلاأس ا ةوتصا. 

spbP :يةقلما يلجصسطا ألساح  يةاأل ةوتصا  غنحا 

 ةنح  إي ي  يق  سل يةجح ي ةتسهلس يةامللا:  ) ية   حء ( سمحبقتسح  ةجصس  ةأسنا يةاأل يةساأيا 

 )الزرقاء (جدول مساعد يوضح لنا قيمة معامل مرونة العرض السعرية لاسماك :( 11.4)الجدول رقم

اسم املتغير 

 املستقل

معامل املتغير 

 املستقل

املتوسط 

 spbP الحسابي

املتوسط 

 spbQالحسابي 

متوسط املرونة

E 

 (لاسماكأسعار 

 )الزرقاء

 

 

يةيملا يلاأس ا ةز 

 )ية   حء ( سمحب

312.69 2265.20 0.4453 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

 

يج يل في إةمح ياني  %44.53  )ية   حء (ةز  ال يةنجح   يلجا تتتتس يلقحح نج   ستتتتبا تأاائ  ستتتتاح   ستتتتمحب

 .)ية   حء (يةجأاائ ية  يلجزائ يةجحبس يلجمثس في يةيملا يلاأس ا ةز  سمحب
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 دوال الطلبالتحليل الكمي ل املطلب الثاني:

 دالة الطلب على لحوم لاغنام: . 1

 4119-4111املتوسط الشهري لألسعار و الكمية املطلوبة للحوم لاغنام  لوالية غليزان : ( 12.4)جدول رقم

 )كلغ، دج (الوحدة: 

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين. املصدر:

 

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 السعر  الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية
 جانفي  745 58865 750 58752 746 65795 710 49040 1008 42331 1100 45947
 فيفري  795 63241 800 63128 664 56878 681 90233 1010 38559 1100 34314

 مارس 715 67046 720 66933 660 61021 685 125439 1071 42943 1100 45194
 افريل  687 65502 692 65389 700 55728 680 146123 900 42615 1100 55705

 ماي  655 70843 660 70730 710 58803 680 176842 975 56874 1100 61908

 جوان 675 78588 680 78475 720 52878 800 117606 1000 44377 1100 44685
 جويلية  706 86333 711 86220 725 65636 813 109716 1037 91468 1150 69186

 اوت  765 163319 770 163206 726 98707 855 101826 1114 61489 1150 59657

 سبتم ر 813 87047 818 86934 800 71019 881 80442 1100 60774 1150 39516

 أكتوبر 831 58950 836 58837 800 51279 900 59058 1100 86802 1100 78148

 نوفم ر  785 88455 790 88342 800 73809 936 69510 1100 56279 1075 35902

 د سم ر 815 50693 820 50580 776 54818 1000 37428 1100 16322 1100 28611

2019 2018 2017 2016 2015 2014   

   يةساأ يةيملا يةساأ يةيملا يةساأ يةيملا يةساأ يةيملا يةساأ يةيملا يةساأ الكمية
 جانفي  1100 60659 1150 145977 1150 99492 1150 35827 1100 89089 1300 54621
 فيفري  1100 43086 1150 144543 1150 82604 1150 31062 1100 70817 1300 33333

 مارس 1100 44782 1150 108790 1150 65716 1065 49476 1100 73610 1300 55319

 افريل  1100 39504 1150 100314 1140 83840 1050 49878 1100 27677 1300 42135

 ماي  1100 49494 1150 107364 1100 92901 1050 54358 1150 96171 1300 54721

 جوان 1100 83731 1150 137099 1100 101963 1050 68813 1150 111619 1300 33433

 جويلية  1125 64318 1150 121544 1100 68147 1050 47783 1200 45525 1300 55419

 اوت  1150 55200 1150 71653 1128 34330 1060 67701 1200 48624 1300 42235

 سبتم ر 1150 62189 1075 79985 1150 63604 1118 29786 1200 20874 - -

 أكتوبر 1150 68382 1150 81812 1150 60249 1100 38429 1200 19218 - -
 نوفم ر  1150 44423 1150 77286 1150 45034 1100 49190 1200 26945 - -

 د سم ر 1150 57036 1150 75787 1150 55104 1100 69606 1205 45323 - -
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-4111التطور املتوسط السنوي ألسعار الطلب على لحوم لاغنام لوالية غليزان  (17.4) الشكل رقم:

4119 

 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:

 تفحر ةسجمأ في يلجصس  يةسنصي ألساح  إتجحسح يحةح   ي إ  ناعظ  ن  سنحب  (17.4)ةز  ال يةشكس   م

   ى  تفتتحيتتح  علتتث  لا إنخفتتح تتتتتتتتتتتتتح س إن سنتتحب باض يةجتت  تت  تتح  يةستتتتتتتتتتتتتنصيتتا  يةطلتتي ية  قتصا  غنتتحا  غائ 

 بئ    س 8000في ستتتتتتتتتتتتنا   ه313ةجصستتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتنصي ةستتتتتتتتتتتاأ يةطلي ية  قتصا  غنحا   ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتتتا 

سجقأي  في يلجصس  إ.  مح ناعظ شب  8002 ه في سنا 0100أ قتصا  غنحا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةجصس  سنصي ةسا

ية  ةيسجقأ    ام  أتفس إ   ةسجص  8000-8002ا تتتتتتتتتال يةسنصي    بس ةب ي ا ية  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتيةسنصي ةألساح   

  ه.0100ةل س إ    8002 تفحيح في سنا إ  سي  ي  8002-8008ةأة   أ  ةسبس سنصي  ةأة سيع ة 

 4119-4111التطور للمتوسط السنوي للكميات املطلوبة للحوم لاغنام لوالية غليزان  (18.4) الشكل رقم:

 

 Excel ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:
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نت  سنتحب  تت  ت  تح  عتحفتتتتتتتتتتتتتلتا ية  يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملح  أ  ناعظ ةز  اةت   ت(18.4)يةشتتتتتتتتتتتتتكتس   م

صبا احني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس  سنصي ةيملا يلطل  تفحيح سعلث  لا إنخفح ح س إيلطلصبا ةز قتصا  غنحا  

يةطلي ية  قتصا  غنحا  ال  إجمح يةز  %4.33ح   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ةح  ق8002الا سيةتي خ لي في سنا  53508

ةتتح  قتتح    8004في ستتتتتتتتتتتتتنتتا  الا104346 بئ ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملتتا يلطلصبتتا اتتحنتتي  ةتتح    قتئة يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا

صا تتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس  يلجصس  يةسنصي ةليملا يلطلصبا ةز قت .يةطلي ية  قتصا  غنحا   إجمح يةز  08.23%

يةطلتتي ية  قتصا  غنتتحا   فتتح ح  إجمتتح يةز  %2.11الا ةتتح  قتتح    33222.34 غنتتحا ققتت  تأيسعتتي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ن يةيملح     ى  لبح هي  ية   ملتا ةطلصبتا  ةتح ناعظ   يز   %5.35-  ى  ملتا ةطلصبتا س  يز  8.43%

   أ  إ   يلجصس .

  EViews ستتتتتتتتتتجامحل  أنحة إس    با  تا    يلجزائي  س يلجمثلا في يةستتتتتتتتتتاأ س يةيملا يلطلصبا ةوتصا  غنحا

ستتتتتنجطأح إ   تق  أ س ي   ألنحح  اطو ةق  ي  غائ ةجاازة MCO جطبلق  أيقا يلأباح  ية تتتتتزأ  يةاح  ا  

 .يةنمصله

 الشكل الرياض ي 1.1

ياجبئ فتتتتتلحغا يةنمصله يةقلح تتتتت ي ةز  سم ةأيعس  نحء يةنمصله س بس يةجاأف ية  ةخجلف يةأةصل ةلمجزائي  

 ةل يةا يلأي    يسوحح سسص احةجح ي:يلسجاملا في ية  يسا نقصا باأل يةشكس يةأيحض ي 

( )dvv dvvQ f P 

 الصيغة الرياضية للنموذج: 4.1

  أ ية ي يسحي نح في تق ية سل سجخ يا  سلص  رنا ي  يقخطو إبزلا   يسا س أ ية يةا س زائيتحح نقصا  

 يةنمصله يةقلح  ي سية لزا يةأيح لا ةنمصله يلأي    يسج  هي احةجح ي:

ˆˆ
dvvi dvvi iLQ LP     

 :حيث

dvviLQتمثس  ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا  غنحا : 

dvviLP.تمثس ةصغح يجم  ساح  يةطلي ةوتصا  غنحا : 

i.يقخطحء يةاشصيئو : 
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 نتائج تقدير دالة الطلب على لحوم لاغنام. : ( 13.4)جدول رقم 

 ˆ 6.834008 0.682497dvvi dvviLQ p  …..(4) 

                                  tc :               (01.30280)        ( 5.008051- ) 

                               
i

  :            (0.522030)          (0.033120)              

sta=475.1277          -=0.8713       F ²R=0.8763        ²R                   = 1.96DW                        

 EViews ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

   يةتتا يةطلتتي ية  قتصا  غنتتحا يلقتت  ة في ية تتتتتتتتتتتتتص ة 01.5 تتحق تت سل   م   (4) ايس يلاتتح ةتتا   م  

-8002يقخطلتتا سيةتي تصضتتتتتتتتتتتتتح يةاا تتا  ان  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  يةطلتتي سيةطلتتي يلاةي  صال تتا غلازين ةلفتئة يلمجتت ة  ان 

  سةنحتتتح  تبان  ن ليتتتح ة ستتتتتتتتتتتتتاأ يلنج    تتت  نتتتح  سيعتتت   ؤ ي إ   نق تتتتتتتتتتتتتتحن في  يةيملتتتا قتصا  غنتتتحاةز   8002

  يلاللا س ن يقت     ى  ةلطلي ية  يةوتصا  غنحا    تتتتتتتتتتتتتس إ  قتصا  غنحاالا ةز  0.68 طلصبا  ناص يل

يةتي تطأي ية  يةطلتتتتي ةوتصا ةز يةجزائي  في  %87.63الا   متتتتح تصضتتتتتتتتتتتتتح يلاتتتتح ةتتتتا  ن عصي ي  03188ناص 

 ن  0.5840أيا يلق  ة  ناص يةجزائي  في ستتتتاأ يةطلي  سيؤ   ةاحةس ةأسنا يةطلي يةستتتتتا  تأجس إ   غنحا 

 نصيح ةح ةجصسطا ئ تبحط.قتصا  غنحا يةاا ح  يةساأيا يةطلبلا في 

 لاغنام: حساب متوسط مرونة الطلب السعرية للحوم 3.1

 ية  يةطلي   جم عسح  ةاحةس يلأسة  قتصا  غنحاةز يجس تق  أ  سبا تأاائ  ساح  

dvv

dvv

P
E

Q
 

 حيث:

     : قتصا  غنحاةاحةس يلجزائ ساأ) (dvvP(  . في ةاح ةا رنا ي 

dvvQ :  غنحاةوتصا  يلطلصبايةقلما يلجصسطا ةليملح . 

dvvP :يةقلما يلجصسطا ألساح  يةطلي ةوتصا  غنحا 

 منح  إي ي  يق  سل يةجح ي ةتسهلس يةامللا:ةوتصا  غنحا  قتسح  ةجصس  ةأسنا يةطلي يةساأيا 
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 جدول مساعد يوضح لنا قيمة معامل مرونة الطلب السعرية للحوم لاغنام :( 14.4)الجدول رقم

اسم املتغير 

 املستقل

معامل املتغير 

 املستقل

املتوسط 

 dvvP الحسابي

املتوسط 

 dvvQالحسابي 

متوسط املرونة

E 

أسعار لحم 

 لاغنام

 

يةيملا يلطلصبا 

 ةز قتصا  غنحا
0001 33423 0.5840 

 Excel ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

يج يل في يةجأاائ إةمح ياني  %58.40 ستتتتتاح  قتصا  غنحا ةز  ال يةنجح   يلجا تتتتتس يلقحح نج   ستتتتتبا تأاائ 

 ية  يلجزائ يةجحبس يلجمثس في يةيملا يلطلصبا ةز قتصا  غنحا.

 دالة الطلب على لحوم الدواجن: . 4

-4111املتوسط الشهري لألسعار والكمية املطلوبة للحوم الدواجن لوالية غليزان  :(15.4)جدول رقم

4119 

 )كلغ ،دج (الوحدة: 

2013 2012 2011 2010 2009 2008   
 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  295 63857 260 60690 250 65553 270 68262 350 60753 325 60887
 فيفري  295 59404 310 40884 250 59896 300 63767 310 50754 265 80399

 مارس 295 50761 270 44195 240 57639 290 70994 230 91096 260 53729

 افريل  255 72218 200 56562 215 77645 270 65072 230 72500 210 111211

 ماي  260 55653 190 64329 250 49743 270 60985 230 72455 295 35297
 جوان 235 62821 258 47903 240 80579 270 59258 230 97842 255 92122

 جويلية  220 64248 325 44574 320 48865 263 60684 350 33541 300 68328
 اوت  220 59264 325 60520 310 67418 255 72903 350 77182 375 30161

 سبتم ر 210 56431 325 52151 270 63154 300 54623 390 54714 265 91223

 أكتوبر 185 82418 285 70731 250 53041 265 85441 350 70684 255 71546

 نوفم ر  220 51414 290 54572 210 77619 270 88661 325 84765 240 87320
 د سم ر 220 73663 265 63305 230 63929 350 49100 380 47604 270 68385

2019 2018 2017 2016 2015 2014   

   السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  290 79686 280 84828 280 96030 200 106224 260 86945 300 82801
 فيفري  285 88957 280 86185 280 85489 190 118095 260 86761 300 82496

 مارس 285 87341 280 86105 280 85849 260 55327 260 86941 300 79596

 افريل  285 87049 280 97045 280 85680 260 87599 260 108616 290 88002
 ماي  285 84161 320 62204 280 85997 260 87476 350 54775 260 80633
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 جوان 275 90425 280 95695 280 85468 260 87199 350 83520 260 82615

 جويلية  275 85849 280 101929 280 80249 260 86399 350 54675 250 79691

 اوت  275 86398 350 48082 265 84906 260 86669 260 120513 260 78695

 سبتم ر 275 86209 280 103499 250 100645 260 86520 300 81432 - -

 أكتوبر 275 86306 280 92131 280 85030 260 86893 360 52102 - -

 نوفم ر  275 86405 300 83373 320 62399 260 87224 300 96132 - -
 د سم ر 275 88049 320 67413 280 58228 260 87106 300 82265 - -

 .ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين :املصدر

-4111التطور للمتوسط السنوي ألسعار الطلب على لحوم الدواجن لوالية غليزان  (19.4)الشكل رقم: 

4119 

 

 Excel ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

تجحأ يةاحا  سةجصس  يةسنصي ألساح  ن يةستلستا ال تاجصي ية  ئأ  ناعظ   (19.4)  ال يةشتكس   مةز 

ظ  في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تفحر  علث ةح ناعنخفحل س ئ ف ناص ئ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اأف ت      فلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية سيجز  ال قتئة ية  يس

صي ألساح  يةطلي ية  قتصا  ية سيجز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنخفحل يلجصس  يةسنإ تفحر س إ اأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ع ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس أ يةسلس

ام يح   8002 ه في ستتتتتتتتتنا 834 تفس إ   إ ه ام 851احن  8002 جاأب  مضتتتتتتتتمصن ااث ستتتتتتتتتنصي   في ستتتتتتتتنا 

ا سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإ   غح  يلصيةلا   نفس يةسلصب ةلسنصي    ح ي  سبحةج8000 ه في سنا  841ةانخفحل إ   

 س ساأ ةجصس    ه  س  100  أ تتتتتتتتتتتتت مق ي    8008صي في سنا تتتتتتتتتتتأ ساأ ةجصس  سنتتتتتتتتتتتتتتت ب   علث  لا 8002

  ه.  851 مق ي     أ  8002سنصي في سنا 
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-4111التطور للمتوسط السنوي للكميات املطلوبة للحوم الدواجن لوالية غليزان  (20.4)الشكل رقم: 

4119 

 

 Excel ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

 

ن  سنحب ت    ح  عحفتتلا ية  يلجصستت  يةستتنصي ةليملح  يلطلصبا أ  ناعظ  (20.4)ةز  لس يةشتتكس   م 

الا  44014صي ةيملا يلطلصبا احني تتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس  سن  تفحيح سعلث  لا إنخفح ح س إةز قتصا ية سيجز   

يةطلي ية  قتصا ية سيجز  ال قتئة  ي حجمإةز  %3.03ح   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ةح  ق8002سيةتي خ لي في سنا 

ةز  %2.20ةح  قح    8003في ستتتتتتنا  الا22430احني  يلطلصبا بئ ةجصستتتتتت  ستتتتتتنصي ةليملا  ةح    ية  يستتتتتتا

يةسنصي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس  يلجصس .يةطلي ية  قتصا ية سيجز   إجمح ي

 %8.03ح ح تتتتتتتتتتيةطلي ية  قتصا ية سيجز   ف إجمح يةز  %2.11الا ةح  قح    35530.03أيسعي  ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتقق  ت

 بئ  لبتتح هي   أ  ن يةيملتتح    ية   ملتتا ةطلصبتتا  ةتتح ناعظتت   يز   %0.42-  ى  ملتتا ةطلصبتتا س  يز 

 .إ   يلجصس 

  EViews ستتتتتتتجامحل  أنحة إس    با  تا    يلجزائي  س يلجمثلا في يةستتتتتتتاأ س يةيملا يلطلصبا قتصا ية سيجز

ستتتتتتنجطأح إ   تق  أ س ي   ألنحح  اطو ةق  ي  غائ ةجاازة MCO جطبلق  أيقا يلأباح  ية تتتتتتزأ  يةاح  ا  

 .يةنمصله

 الشكل الرياض ي: 1.1

ةأيعس  نحء يةنمصله س بس يةجاأف ية  ةخجلف يةأةصل ةلمجزائي  ياجبئ فلحغا يةنمصله يةقلح  ي ةز  سم 

 يلسجاملا في ية  يسا نقصا باأل يةشكس يةأيحض ي ةل يةا يلأي    يسوحح سسص احةجح ي:

( )dvpch dvpchQ f P 
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 الصيغة الرياضية للنموذج: 4.1

يقخطو يلجا   ية ي يستتحي نح في تق  أ بزلا   يستتا س أ ية يةا س زائيتحح نقصا  حستتجخ يا  ستتلص  رنا ي  

 يةنمصله يةقلح  ي سية لزا يةأيح لا ةنمصله يلأي    يسج  هي احةجح ي:

ˆˆ
dvpchi dvpchi iLQ LP     

 :حيث

dvpchiLQتمثس ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز : 

dvpchiLP  يةطلي قتصا ية سيجز.: تمثس ةصغح يجم  ساح 

 i.يقخطحء يةاشصيئو : 

 نتائج تقدير دالة الطلب على لحوم الدواجن. :( 16.4)جدول رقم

ˆ 6.339870 0.607805dvpchi dvpchiLQ p  ….(5) 

                                                   tc :             (02.00034)              ( 5.800302- ) 

                                
i

  :             (0.148800)               (0.055153)              

sta=333.4521          -=0.6587       F ²R=0.6615        ²R                    = 2.11DW                        

 EViews ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

يلقت  ة في ية تتتتتتتتتتتتتص ة  يةت سيجز   يةتا يةطلتي ية  قتصا 03.5 تحق ت سل   م  (5) ايس يلاتح ةتا   م  

-8002يقخطلتتا سيةتي تصضتتتتتتتتتتتتتح يةاا تتا  ان  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  يةطلتتي سيةطلتتي يلاةي  صال تتا غلازين ةلفتئة يلمجتت ة  ان 

  سةنحتتح  تبان  ن ليتتح ة ستتتتتتتتتتتتتاأ يلنج    تت  نتتح  سيعتت   ؤ ي إ   نق تتتتتتتتتتتتتحن في  يةيملتتا قتصا يةتت سيجزةز   8002

 ن يقت     ى  ةلطلي ية  يةوتصا ية سيجز    تتتتتتتتتتتس يلاللا س  قتصا ية سيجزالا ةز  0.60 يلطلصبا  ناص 

يةتي تطأي ية  يةطلي ةوتصا ةز يةجزائي  في  %66.15الا   متح تصضتتتتتتتتتتتتتح يلاتح ةا  ن عصي ي  10030إ   ناص 

 0.1001تأجس إ   يةجزائي  في ستتتتتتتتتتاأ يةطلي  سيؤ   ةاحةس ةأسنا يةطلي يةستتتتتتتتتتاأيا يلق  ة  ناص  ية سيجز 

 نصيح ةح  الفا ئ تبحط.قتصا ية سيجز لبلا في  ن يةاا ح  يةساأيا يةط
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 السعرية للحوم الدواجن: الطلبحساب متوسط مرونة  3.1

   :ية  يةطلي  جم عسح  ةاحةس يلأسة قتصا ية سيجزجس تق  أ  سبا تأاائ  ساح   ةز 

dvpch

dvpch

P
E

Q


 

 حيث:

 : ية سيجزقتصا ةاحةس يلجزائ ساأ) (dvpchP( . في ةاح ةا رنا ي 

dvpchQ :  ية سيجزةوتصا  يلطلصبايةقلما يلجصسطا ةليملح. 

dvpchP :يةقلما يلجصسطا ألساح  يةطلي قتصا ية سيجز 

  إي ي  يق  سل يةجح ي ةتسهلس يةامللا:منح ةوتصا ية سيجز  قتسح  ةجصس  ةأسنا يةطلي يةساأيا 

 جدول مساعد يوضح لنا قيمة معامل مرونة الطلب السعرية للحوم الدواجن :( 17.4)الجدول رقم 

اسم املتغير 

 املستقل

معامل املتغير 

 املستقل

املتوسط 

 dvpchP الحسابي

املتوسط 

 dvpchQالحسابي 

املرونةمتوسط 

E 

أسعار لحوم 

 الدواجن

 

يةيملا يلطلصبا 

ةز قتصا 

 ية سيجز

832 35840 0.1001 

 Excel ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

ةمح ياني  تتاف في يةجأاائ  %10.01ةز  ال يةنجح   يلجا تس يلقحح نج   ستبا تأاائ  ستاح  قتصا ية سيجز 

 ية  يلجزائ يةجحبس يلجمثس في يةيملا يلطلصبا ةز ية سيجز.
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 : )الزرقاء (دالة الطلب على لاسماك. 3

-4111لوالية غليزان )الزرقاء (املتوسط الشهري لألسعار و الكمية املطلوبة لاسماك :( 18.4)جدول رقم

4119 

 )كلغ، دج (الوحدة:                                                                                                           

2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  174 1257 175 1224 175 1310 250 1899 200 1951 350 1801
 فيفري  174 1318 175 1233 160 1615 175 2047 200 1955 350 1842

 مارس 174 1475 175 1254 250 1641 250 1944 200 1899 450 1703

 افريل  175 1196 175 1386 250 1950 250 1936 200 1942 450 1699

 ماي  175 1586 175 2177 125 2310 250 1924 200 1947 450 1684

 جوان 175 2184 175 2084 100 1001 250 1873 200 1963 450 1654

 جويلية  175 2306 125 2115 225 2074 250 1877 475 1811 300 1722

 اوت  145 2037 125 2220 225 1988 175 1977 475 1722 300 1764

 سبتم ر 145 2570 125 2199 350 1901 175 1936 350 1798 275 1831

 أكتوبر 145 1099 125 1724 250 1932 175 1974 350 1799 400 1022

 نوفم ر  145 1681 125 2055 250 1901 175 1991 350 1241 400 1100
 د سم ر 145 1819 125 2108 250 1887 175 1978 350 1199 400 1752

2019 2018 2017 2016 2015 2014   

   السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية

 جانفي  350 1788 350 1113 350 1199 295 2133 125 2301 600 1597

 فيفري  350 1327 350 1229 413 1213 295 2074 600 1744 600 1674
 مارس 350 1875 550 1483 475 1187 375 1936 600 1713 600 1644

 افريل  350 1850 550 1645 419 1261 375 1901 600 1684 500 1643
 ماي  350 1813 550 1177 363 1277 375 1922 600 1654 550 1647

 جوان 350 1821 250 1000 250 1288 275 1957 600 1633 600 1633

 جويلية  350 1111 235 1199 225 1125 275 1937 600 1604 450 1667

 اوت  350 1100 350 1384 213 1020 275 1799 600 1611 400 1683

 سبتم ر 350 1033 250 1277 200 2016 125 2241 600 1598 - -

 أكتوبر 350 1688 325 1315 310 1945 125 2351 600 1577 - -

 نوفم ر  350 1377 450 1336 160 2141 275 2037 600 1588 - -

 د سم ر 450 1244 550 1100 160 2201 275 2001 600 1622 - -

 .ة  أيا يل حقح يةفاعلا  سال ا غلازين :املصدر
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-4111لوالية غليزان  )الزرقاء (التطور للمتوسط السنوي ألسعار الطلب على لاسماك (21.4)الشكل رقم:

4119 

 

 Excel ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

أ بحح رتجحأ يةاحا  سةجصس  يةسنصي ألساح  تتتتتتتتتتتن يةسلسا  ظهأظ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ناع(21.4)ةز  ال يةشكس   م

 تفحر   مح  ب س قإن  ستتتتتتتتتاح  ةه أ نخفحل سئ ية سيجز  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتا  اأف ت      فلف ناص ئ 

يستتتجقأ  نصيح ةح  ال   س 8001إ   غح ا  8002 تفحر شتتب  ةستتتجمأ ةز ستتنا إيةفتئة  مجصستت   اأف نصيح 

  تفحرإ  ام تاسح يلججحةلجانصط  ال يةسنجان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  با سح يأقي سب8004 8005 8001يةسنصي  يةثاث 

 مق ي     أ  8002 بئ ساأ ةجصس  سنصي في سنا    علث  لا  8003حيف إ   غح ا سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشب  ةض

  ه.  040 مق ي     أ  8002 س ساأ ةجصس  سنصي في سنا   ه  س  430

لوالية  )الزرقاء (التطور للمتوسط السنوي للكميات املطلوبة على لاسماك  (22.4)الشكل رقم: 

 4119-4111غليزان 

 

 Excelةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة   املصدر:
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الا سنا 0300ةز  )ية   حء (نخفحل في يةيملا يلطلصبا ةألسمحبإن  سنحب    ظهأ ةنح  (22.4)يةشتكس   م 

 س ةجصس   حر  سعلث  لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تفنخفحل س ئ   في شكس ت    ح   ان ئ  8002الا سنا 0352إ    8002

ةز إجمح ي يةطلي  %3.83  ةح  قح   8004الا سيةتي خ لي في سنا  1272صي ةيملا يلطلصبا احني تتتتتتتتتتتتتتتتسن

في  الا2024صي ةليملا يلطلصبا احني تتتتتتتتتتتتتتتصس  سنتتتتتتتتتتتتيةح ي بئ ةج   ال قتئة ية  يسا )ية   حء (ية   سمحب

ةح ةجصستتتتت  يلجصستتتتت  يةستتتتتنصي     )ية   حء (ةز إجمح ي يةطلي ية   ستتتتتمحب %2.23ةح  قح    8003ستتتتنا 

ي ةز إجمح ي يةطل %2.11الا ةح  قح    1691.25قق  تأيسعي  تتتتتتتتتتتتتت  )ية   حء (ةليملا يلطلصبا ةز  ستمحب

ية   ملتتتا ةطلصبتتتا  ةتتتح  يز   %0.35-  ى  ملتتتا ةطلصبتتتا س  يز  %8.03   فتتتح ح )ية   تتتحء (ية   ستتتتتتتتتتتتتمتتتحب

  بئ  لبح هي   أ  إ   يلجصس .ن يةيملح    ناعظ  

 س  تتحستتتتتتتتتتتتتجامتتحل  أنتتحة   )ية   تتحء (باتت  تاتت  تت  يلجزائي  س يلجمثلتتا في يةستتتتتتتتتتتتتاأ س يةيملتتا يلطلصبتتا  ستتتتتتتتتتتتتمتتحب

EViews    جطبلق  أيقا يلأباح  ية تتتتتتتزأ  يةاح  ا MCO ستتتتتتتنجطأح إ     ألنحح  اطو ةق  ي  غائ ةجاازة

 .تق  أ س ي يةنمصله

 الشكل الرياض ي:1.3

ياجبئ فتتلحغا يةنمصله يةقلح تت ي ةز  سم ةأيعس  نحء يةنمصله س  بس يةجاأف ية  ةخجلف يةأةصل ةلمجزائي  

 ية  يسا نقصا باأل يةشكس يةأيحض ي ةل يةا يلأي    يسوحح سسص احةجح ي: يلسجاملا  في

( )d pb dpbQ f P 

 الصيغة الرياضية للنموذج:. 4

  أ ية ي يسحي نح في تق ية سل بزلا   يسا س أ ية يةا س زائيتحح نقصا  حسجخ يا  سلص  رنا ي  يقخطو 

 يةنمصله يةقلح  ي سية لزا يةأيح لا ةنمصله يلأي    يسج  هي احةجح ي:

ˆˆ
dpbi dpbi iLQ LP     

 :حيث

dpbiLQية   حء(: تمثس ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةز  سمحب(. 

dpbiLP ية   حء ( سمحب: تمثس ةصغح يجم  ساح  يةطلي(. 

 i.يقخطحء يةاشصيئو : 
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 .)الزرقاء (نتائج تقدير دالة الطلب على لاسماك :( 19.4)جدول رقم 

ˆ 3.549220 0.135196dpbi dpbiLQ p  …..(6) 

                                                tc :             (12.85822)          ( 1.432343- ) 

                                
i

  :           (0.028203)          (0.013332)              

sta=128.1395          -=0.7833             F ²R=0.8496           ²R                       = 1.92DW                        

 EViews ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة  املصدر:

يلقتتتت  ة في  )ية   تتتتحء (   يةتتتتا يةطلتتتتي ية   ستتتتتتتتتتتتتمتتتتحب02.5 تتتتحق تتتت سل   م  (6)  ايس يلاتتتتح ةتتتتا   م  

ية تتتتتتتتتتص ة يقخطلا سيةتي تصضتتتتتتتتتتح يةاا ا  ان  ستتتتتتتتتتاح  يةطلي سيةطلي يلاةي  صال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة  ان 

  سةنحح  تبان  ن ليح ة ستتتتتتتتاأ يلنج      نح  سيع   ؤ ي إ   نق تتتتتتتتحن في   )ية   حء ( ستتتتتتتتمحبةز   8002-8002

 (يلاللتتا س ن يقتتت     ى  ةلطلتتي ية   ستتتتتتتتتتتتتمتتحب )ية   تتحء( ستتتتتتتتتتتتتمتتحبالا ةز  0.14 يةيملتتا يلطلصبتتا  ناص 

يةتي تطأي ية  ةز يةجزائي  في  %84.96الا   مح تصضتتتتتتتتتح يلاح ةا  ن عصي ي  0000  تتتتتتتتتس إ   ناص   )ية   حء

تأجس إ   يةجزائي  في ستتتتتتتتتتتتتاأ يةطلتتي  سيؤ تت  ةاتتحةتتس ةأسنتتا يةطلتتي يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا    )ية   تتحء (يةطلتتي  ستتتتتتتتتتتتتمتتحب

  الفا ئ تبحط.)ية   حء( سمحبا ح  يةساأيا يةطلبلا في  ن يةا 0.0052يلق  ة  ناص 

 السعرية للحوم الدواجن: الطلبحساب متوسط مرونة  3.4

   :ية  يةطلي  جم عسح  ةاحةس يلأسة قتصا ية سيجزجس تق  أ  سبا تأاائ  ساح   ةز 

dpb

dpb

P
E

Q
 

 حيث:

 : ية   حء ( سمحبةاحةس يلجزائ ساأ(dpbP(  . في ةاح ةا رنا ي 

dpbQ :  ةألسمحب ية   حء. يلطلصبايةقلما يلجصسطا ةليملح 

dpbP :ية   حء (يةقلما يلجصسطا ألساح   سمحب( . 

 منح  إي ي  يق  سل يةجح ي ةتسهلس يةامللا:ةألسمحب ية   حء  قتسح  ةجصس  ةأسنا يةطلي يةساأيا 
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 جدول مساعد يوضح لنا قيمة معامل مرونة الطلب السعرية للحوم الدواجن :( 20.4)الجدول رقم

اسم املتغير 

 املستقل

معامل املتغير 

 املستقل

املتوسط 

 dpbP الحسابي

املتوسط الحسابي 

dpbQ 

متوسط املرونة

E 

 (أسعار لاسماك

 )الزرقاء

 

يةيملا يلطلصبا 

 )ية   حء( سمحب
105 0328 0.0052 

 Excel : ةز إي ي  يةطحةي  حاليجمح  ية   أنحة املصدر

ةمح ياني  تتتتتتاف في  %10.49 )ية   حء (تأاائ  ستتتتتتاح   ستتتتتتمحبةز  ال يةنجح   يلجا تتتتتتس يلقحح نج   ستتتتتتبا 

 .)ية   حء (يةجأاائ ية  يلجزائ يةجحبس يلجمثس في يةيملا يلطلصبا ةز  سمحب 

 

 خالصة الفصل:

 ستتتتمحب  صال ا  س  ) غنحا  ية سيجز (با  إيجمح نح ية   ستتتلص  يةصفتتتفو س يةيمي في تاللس ستتتصح يةوتصا

 غلازين  ميز إسجخان  يةنقحط يةجحةلا:

 حلقتتتتتتتتتتتتتتتتح نا   )ية   حء (س سمحب ) غنحا  ية سيجز (ةز  ال تاللس تطص  يةاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل ة   يلنججح  قتصا -

العظنح  أن  تصج  قجصة في ااثو  صال ا غلازين   53في عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س    8002-802في يةفتئة يلمجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة  ان 

يةاتتتتتتتتتتتتتتأل  ان قتصا  غنحا س قتصا ية سيجز شبتتتتتتتتت   اح جا ليح ة  حن يةيملا   ثئ يأ ح هي قتصا ية سيجز 

سس ي  يجس ةلجصسس ئنجحغي يةتي يأقج  س أ يةشابا في س أ يةفتئة نتلجا ال تفحر يةسلاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يةب  لا س 

سةز  ال   )ية   حء(   ةح  سمحب)ية   حء (س سمحب ) غنحا (تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا في يةوتصا يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمأيءيلجمثتتت

قاأ هح   لس ةقح نا   حلنججح  يةب  لا يةسحةفا ية  أ  سس ي  يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ةألساح  يلأتفاا يةتي   (3.3)يةشكس

 س أ يةسلس  ال قتئة ية  يسا.  يأقتتتتتتتتتتوحح 

يا ا  أ  ا  8002- 8002يةاا ا  ان يأل قتصا  غنحا س ية ةز يلجمثس ةكس ااثو ةلفتئة يلمج ة  ان  -

 صجص  إتجحأ يحا    ي المح تق ةنح في ية ةز المح لي   يةيملا يلاأس تتتتتا ةز  (4.3)  س س ي  ظهأأ يةشتتتتكس 

يصيةتتتس   ألستتتح ية يتتتح ة في يةف تتتا يلستتتتتتتتتتتتتوحليتتتا س يلجمثلتتتا في ية يتتتح ة في يةنمص  بتتتس يلنججان س ستتت ي  يجس ةاتتت ة 

الا   ي يةيملتتتتا  53320.35رناأيف يلالتتتتح ي   لمتتتتا يةستتتتتتتتتتتتتكتتتتح و  ةيز  ال قتئة يةتتتت  يستتتتتتتتتتتتتتتتا  ظهأ ةنتتتتح   

ةاتتحةتتس ي جاف   في عتت س  الا 853125.31الا س ال تقتتس يز  112233.8ن ت يتت  يز  يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ال  نب ي 

 عتى تبقى يةيملا يلاأس ا تاصا ية  سسطهح يقتسحبو. %04.24   أ 
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   ن يةيملتتتتتح  (5.3)يةجاللتتتتتس يلجالق في يأل قتصا يةتتتتت سيجز  جتتتتتحء تفستتتتتتتتتتتتتائأ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتس   م  -

يلاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأس ا احني في ت ي   ةسجمأ في شكس إتجحأ يحا  ةز   ي ا قتئة ية  يسا إ   نحح وحح  ال ز يةفتئة 

س   س ةجقح   ةجصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قتئة ية  يسا   يةتزي   في يةيملا يلاأس ا احن شب  ةجباثئ  ان اس  ملا   

ةاأس ا س   أ   ي يةجبح ز في س أ يةفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة احني نصر ةح  حلقح نا ةس يةفتئة   أ  يلجبقلا   بئ  ةح 

يلاأس تتتتتتتتتتتتتا قلت  ةات ل يةتزي ت  شتتتتتتتتتتتتتبت  اتح تي  أ    حةجقأيي    يق  ء يةثتح و ةز قتئة يةت  يستتتتتتتتتتتتتا  يةيملتح  

ةستتتتتتتتتتتتجقلم  س س ي ةح   ل  أن يحةس ية ةز في تلد يةفتئة ةم  ؤاأ في يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتتا   ي  حةأغم قحة يح ة 

يةستتتتتتتتتكحنلا إال  ن يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتا  قي اح جا في تلد يةفتئة  س ةح العظنحأ في س أ يةفتئة يةفجصة في غأل 

  س ي ةح   ل ية  يةج     52403يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز  ان   بئ  لنا س  فزأ  لما احني  بائة    ي  مق ي  قتصا ية س 

يقتحفس في يأل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز تفسأأ ي ة يصيةس ةز  لنحح يةجضح   في تكحةلف ئنجحه سيةتي هي غائ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ة إ   يحةس يق ص سية ي  لاي  س  ةهم في تأبلا ية سيجز س ة   تأاائأ ةسجقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة في س أ يةشابا ليتتتتتتت

 ية  ئنجحه.

ةز  ال قتئة ية  يستتتتا سص في ت ي   ةستتتتتجمأ  ةح  ين  رتجحأ يةاحا يةظحسأ  )ية   حء (يا  يأل  ستتتتمحب -

  ال ز  سم س ي يةتزي   إ   ااث  شكحل  ةح ناعظ  في يق  ء  سل ةز قتئة ية  يسا   (6.3)في يةشكس   م 

شب  اح ي  ام إنجقس بشد ةفحغئ إ    ية  ةسجص   )ية   حء (  يأل  ستمحب 02 ي ةز   ي ا إ   يةثاثى 

 ائ ةز ية  يستتتتتتا  ةز قتئة ية  يستتتتتا في شتتتتتتكس سص   ةد ةستتتتتتجقأ   ةح يق  ء    10إ   يةثاثو  80ةز يةثاثو 

قإن يةاأل احن ةسجمأ ال ز  تبح ز   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبئ   مح يأف يأل س ي يةنصر ةز يةسلس إناأيف ةالح ي      ت 

الا  ماتحةتتس  0324.02الا سال تقتس يز  8351.88ن ت يت  يز  الا  ي يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ال  نب ي  535.03

ةح ئ تبحط  ان يةيملا يلاأس تتتتتتتتتا ةز    في  لم يلجزائةية ي   ل ت      تتتتتتتتتالف  %80.22 جاف    أ إ

ن يبئ ةأس  أ تب   أ ي   ي ةتح  ت ل  إس يتحةتس ية ةز سةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتس يةبلتح و قهص  )ية   تحء ( ستتتتتتتتتتتتتمتحب

تأاأ  باحةس ية ةز ليح ة   )ية   حء (ية ةز س ةز  ال قتئة ية  يستتتتا قإن يةيملح  يلاأس تتتتا ةز  ستتتتمحب 

 .... .يةنمص يةسكح و باصيةس   أ  ةثس يةساأ  ية  س    ساح  يةسلس يةب  لا

سقق  8002س  8002س  ستتتتتتتتمحب ةلفتئة يلمج ة  ان  ) غنحا  ية سيجز (يةجالس يلجالق  حةطلي ية  يةوتصا-

حن ية  قتصا  غنحا س  حفتتتتتتتتتتتتا في ااثو  صال ا غلازين   ظهأ  يةنجح    أن ع تتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتت  ةز يةطلي ا 53

   ن يةيملح   (7.3)ةز قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئة ية  يسا  ةح  اعظ  سةز  ال يةشكس   م  11إ   غح ا  82س  05يةثاثو 

يلطلصبا ةز قتصا  غنحا شتتته   ت      صل قتئة ية  يستتتا  ان ر تفحر س رنخفحل   ةح قتصا ية سيجز 

في شكس شب  اح ي في  81سل ةز   ي ا  يةفتئة إ   غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا يةثاثو إنقسمي إ   ةسجصيان  يلسجص    
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تم يح ة ي   يةهبصط   ةح يةطلي  54إ   غح ا يةثاثو  85يةطلي    ةح لستتتتجص  يةثح و احن إ ج يءي ةز يةثاثو 

 يةطلي يلقحح  الف    حةأغم  نحح    لا يةساجان يةسحةفجان ية  أ  إال  ن  )ية   حء (ية   سمحب

  قإن ال تظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ يا ا  ان يةطلي ية  قتصا  غنحا س يحةس ية ةز   ي (8.3)ةز  ال يةشكس   م -

رنخفحل  س سنحةد تبح ز  بائ  ان يةيملح  يلطلصبا ةز قتصا  غنحا  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ان ر تفحر 

سس ي  يجس ةلجقلبح  في ستتتتتتصةد يلستتتتتتوحلد سيلجأاأ   س أ با ة يصيةس  مح ققحح يةاح ي  سيةجقحةل  سيةتي غائ  

ةز ستتلص   إ جنح   س ي يةنصر ةز يةوتصا سقق    ةازينيج  يلا س   علث  لا يلجصستت  يقتستتحبو ةيملح  

 ي  ن يلنانى الا  032203 لا   مقتتتتت ي  الا سيةتتتتت ي اتتتتتحن   بئ ةز يةصستتتتتتتتتتتتتل  سيةتتتتت ي 800181.3يلطلصبتتتتا 

 .0.2121يةبلح و ةلقلم ةلجص ناص يةلمان  مق ي  رةجصيء    أ 

سيلجالق  حةطلي ية  قتصا ية سيجز   بان  أن يحةس ية ةز ة   (9.3)رتجحأ يةاحا يةظحسأ في يةشتتتتتتتتكس   م -

 8002إ   غح ا  8002ا ية سيجز  ال يةفتئة يلمج ة  ان يا ا يةطأ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  حةيملا يلطلصبا ةز قتص 

  يةيملا يلطلصبا ةز قتصا 84 صال ا غلازين  علث يةفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة يلمج ة  ان يةثاثو  سل إ   غح ا يةثاثو 

با ةلفتئة لطلص ية سيجز احني في ةتزي   ال ز  تشتتتي  ي  مق ي  ةز يةجبح ز   بئ نصيح ةح ةقح نا ةس يةيملا ي

  تم إنخفضي إ   ةسجص    س   ةح رناأيف يلالح ي ةه  53إ   غح ا يةثاثو  83يلمجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة  ان يةثاثو 

  ق    ت سية ي   جافإماحةس    الا13132.10 ج  لزي  لم يةنصر ةز يةوتصا  ال قجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة ية  يسا

 .الا 021201.35الا س ال تقس يز  842458.81ن ت ي  يز  يةيملا يلطلصبا ال  نب ي    ي 03.22%

الا ةاققا في يةثاثو يةثحةث ةز 6913 يلطلصبا تتئيسح  ان   بئ  لما يلطلصبا  )ية   حء (ن سلن  ستتتتمحبإ-

  سهي تتئ   في ةتت   8005الا ةاققتتا في يةثاثو يةثتتحةتتث ةستتتتتتتتتتتتتنتتا  1855  س  تتس  لمتتا يلطلصبتتا 8002ستتتتتتتتتتتتتنتتا 

سيحةس ية ةز س ةز  )ية   حء (ةح ئ تبحط  ان يةيملا يلطلصبا ةز  سمحب    الا 1332س إ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ن يبئ ةأس  ية ةز س ةز  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتتتتا قإن أ تب   ي ةتح  ت ل  تإنت  ال  صجت  إ ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتس يةبلتح و قت

ةم  جاتس ةز يتحةتس ية ةز يةجتأاائ ققحتح  تس تتأاأ  باصيةس   أ    )ية   تحء (يةيملتح  يلطلصبتا ةز  ستتتتتتتتتتتتتمتحب 

 .ية  س    ساح  يةسلس يةب  لا  ةثس يةساأ

تاجصي ية  رتجحأ   ن  ستتتتاح  قتصا  غنحا  ال قتئة ية  يستتتتا (11.3) إتضتتتح ةنح ةز  ال يةشتتتتكس   م  -

يةاحا    ي يلجصس   يةسنصي  ساح  هي في ت ي    ةس يةفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة ية ةنلا   ال ز س ي يةتزي   ةأ  ية  

  يلجصستتت  يةستتتنصي  ستتتاح  في  8000إ   غح ا  8002ااث ةستتجصيح   يلستتتجص   سل احن ةز ستتتنا يةب ي ا 

 ه    ةح يلستتتتتتتتتتتتتجص  يةثح و قكحن إ ج يءي ةز 343ح بتا س ةجت  ت  تا عصل ةجصستتتتتتتتتتتتت     أ ست أ يةفتئة اتحنتي ةجقت

 ه    ةح 0003.33 جماص  ةجصس  يةسنصي  ساح  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصل يلجصس  يلق    ت  8003إ   غح ا سنا  8008
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    ةهح تجماص  عصل ةجصستتيلستتجص  يةثحةث س   ائ قإن يلجصستت  يةستتنصي  ستتاح  يأقي قل   ية  ةستتجص 

  ه.0882.4 مق ي  

س يلجالق  حةجطص  يلجصستتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتنصي ةليملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتا ةوتصا  غنحا  (12.3)ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتكس   م -

  العظنح  أن س ي يةجطص      شكس رتجحأ يةاحا   ةمح   ل ية  8002-8002ةصال ا غللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ين ةلفتئة 

  ا  ان يةيملا يلاأس تتتتتتتا سيحةس ية ةز ةفتئة ية  يستتتتتتتا  علث   س  ملا ةجصستتتتتتتطا يةستتتتتتتنصيا يةاا ا يةطأ 

ةز إجمتتح ي يأل يةوتصا  صل قتئة يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا  س  بئ  ملتتا ةجصستتتتتتتتتتتتتطتتا  %3.84ةليملتتح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتا  لزتتي 

ةح ةجصستتتتت  يلجصستتتتت  يةستتتتتنصي ةليملا يلاأس تتتتتا ةز قتصا    % 2.84يةستتتتتنصيا ةليملح  يلاأس تتتتتا  لزي 

يز  %8.02ةز إجمح ي يأل قتصا  غنحا   فح ح  %2.11الا ةح  قح    22023حا قق  تأيسعي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  غن

ن يةيملح  يةيبائة يلاأس تتتتتتتتتتا هي  ية   ملا ةاأس تتتتتتتتتتا  ةح ناعظ   يز   %0.28-  ى  ملا ةاأس تتتتتتتتتتا س  

   أ  إ   يلجصس .

 لزي  R2تصفنح  أن يةقصة يةجفسائ ا ةلنمصله  ةز  ال يةنمصله يلق   ة يةا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل قتصا  غنحا  -

ةز يلجزائي  يةتي تا ث ةلمجصستتتتتتتتتتتتت  يةشهأي ةليملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلاأس ا ةوتصا  غنحا  %24.28   ي 0.2428

ي يةنمصله  مح ققحح يقخطأ تفسأسح ةجزائي    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  ةم ت  ه ف %5.02تفسأسح  ساح  نفس يلنجصه  تبقى 

يةاشتتتصيئو. سئشتتتح ة يلصجبا يةتي  ستتتبق  ستتتاح  ةمح ت ل  حةاا ا يةطأ  ا  لنحح س  ان يةيملح  يلاأس تتتا  

سيةتي هي  بائ ةمتتتح  تتت ل ية  يلانصيتتتا يةكللتتتا ةلنمصله   ةتتتح قلمتتتح  خص  (F) متتتح  ستتتتتتتتتتتتتجخلص  لمتتتا قيشتتتتتتتتتتتتتأ

  ) ه(اأ يلجصستتتتتت  يةشتتتتتتهأي ةوتصا  غنحا    نح  سيع  ةلجفستتتتتتائ ر ج تتتتتتح ي ةلنمصله قإن ين  ليح ة يةستتتتتت

 الا.0.20قإن يةيملا يلاأس ا سصف ت ي  

  ا غلازينيةنتلجا يلجصفس إةلهح عصل يةجطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص  يلجصس  ألساح  يةاأل ية  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز ةصال -

سجص  ت     في يةاأل  ال قتئة ية  يستتا إ تفحيح سسبص ح  أستتاح     فتتفأ  ية  8002-8002 ال قتئة 

ن  علث يةتي يأقي إ تفحيح  خحةف يةسنصي    أ    8002س يةسنا  8008شتب  ةجقح با ةح يح ي يةستنجان 

صي ةساأ قتصا ية سيجز في   ي ا سنا ية  يسا س نحح وحح شب  ةتسحسي علي يةجزائي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلجصس  يةسن

 851  ى ةجصستت  يةستتنصي ةستتاأ قتصا ية سيجز  ال قتئة ية  يستتا  ةستتنصي  ةح  لنحح علث  لا جحء  في ي

  سشب   8008 ه في سنا 100صا ية سيجز  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بئ ةجصس  سنصي ةساأ قت   س 8002 ه في سنا 

  ه.828.4  مجصس     أ 8003-8001أي  في  ساح  احن  ان سنا تتتتترسجق

تجحسح يحةح  سس ي  يجس ةلاا ا يةطأ  ا  ان إن  سنحب أ ةز  اة     ناعظ (14.3)  م  يةبلتح و يةشتتتتتتتتتتتتتكتس -

الا ةح  30120  سنصي ةيملا ةاأس ا احني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس يةاأل سساأ يةيملا يلاأس ا  علث 

 بئ  ةح    8002ة  يستتا  سيةتي ختت لي في ستتنا ةز إجمح ي يأل قتصا ية سيجز  ال قتئة ي %3.01 قح   

ةز إجمح ي يأل قتصا  غنحا  في  %2.82ةح  قح    002030ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا احني 

  يلجصس  يةسنصي ةليملا يلاأس ا ةز قتصا ية سيجز قق  تأيسعي  ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس  .8005سنا 
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  ى  ملا ةاأس تتتتتتتا  يز  %8.8ةز إجمح ي يأل قتصا ية سيجز   فح ح  %2.11   الا ةح  قح 23235.84

 ن يةيملح  يةيبائة يلاأس ا هي   أ  إ   يلجصس . ية   ملا ةاأس ا  ةح ناعظ   يز   %0.24-س 

 لزي  2Rةز  ال يةنمصله يلقت   ةت يةتا يأل قتصا يةت سيجز  تصفتتتتتتتتتتتتتنح  أن يةقصة يةجفستتتتتتتتتتتتتائ ا ةلنمصله  -

ةز يلجزائي  يةتي تاتت ث ةلمجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ةليملتتح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةوتصا  غنتتحا  %22.22   ي 0.2222

تفسأسح ةجزائي    أ  ةم ت  ه في يةنمصله  مح ققحح يقخطأ  %00.02تفسأسح  ساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  نفس يلنجصه  تبقى 

 اا ا يةطأ  ا  لنحح س  ان يةيملح  يلاأس تتتا يةاشتتتصيئو. س ئشتتتح ة يلصجبا يةتي  ستتتبق  ستتتاح  ةمح ت ل  حة

ةمح   ل ية  يلانصيا يةكللا ةلنمصله   ةح قلمح  (F)=1384.42 مح  ستتتتتتتتتتتتتجخلص  لما قيشتتتتتتتتتتتتتأس يةتي هي  بائ 

نح  ا ية سيجز     خص ةلجفسلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ر ج ح ي ةلنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصله قإن ين  ليح ة يةساأ يلجصس  يةشهأي ةوتص 

 الا.0.30  قإن يةيملا يلاأس ا سصف ت ي  ) ه(سيع 

 )ية   حء (س ية ي  فسأ يةجطص  يلجصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يةسنصي ألساح  يةاأل ية   سمحب  (15.3)يةشكس   م  -

   ظهأ ةنح  ن  يلجصست  يةستنصي ةألستاح  في إ تفحر ةج حي   أ   8002-8002ةصال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة 

 ثاث  8004إ   غح ا  8001شتتتتتتتتتتتتتكتس رتجتحأ يةاتحا  ال ز إ تفتحر ةجمأ    صتائة اس ستتتتتتتتتتتتتنجان   ةح يح ي يةفتئة 

 صتائة   بئ يز ستتتتتح قوحح سس ي  يجس إ تفس  8002س 8002ستتتتتنصي   ةح  اعظ في س ي يةجطص  ةألستتتتتاح  يةستتتتتنا 

 ةفح ض يةطلي ية  س ي يةنصر ةز  سمحب في س أ يةفتئة.

ح  يلاأس ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجحسح يحةح ةسلسا يلجصس  يةسنصي ةليملإن  سنحب أ   ( 16.3)يةشكس   م ةح  صضت   -

 تفحيح سس ي نتلجا إفح تتتتتتتتتتتتح س نخإيةيملح  يلاأس تتتتتتتتتتتا  في   ليح ة يةج    ح  يقتحفتتتتتتتتتتتلا )ية   حء (ةألستتتتتتتتتتتمحب

 س ةجصس  سنصي ةيملا ةاأس ا احني  أ  ا  ان يةاأل سساأ يةيملا يلاأس ا  علث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةلاا ا يةط

 ال  )ية   حء (ةز إجمح ي يأل يةسمحب %4.23  ةح  قح   8002لي في سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا س يةتي خ  0358

 %00.10ةح  قح    8005الا في ستتنا 3107جصستت  ستتنصي ةليملا يلاأس تتا احني  بئ ة ةح  قتئة ية  يستتا  

 (صي ةليملا يلاأس ا ةز  سمحبتتتتتتتتتتتتتتتت  يلجصس  يةسنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس .  )ية   حء (ةز إجمح ي يأل  سمحب

   )ية   حء (تصا  ستتتتتتتتتتتتمحبةز إجمح ي يأل ق %2.11الا ةح  قح    8822.334قق  تأيسعي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )ية   حء

ن يةيملح     ى  ية   ملا ةاأس ا  ةح ناعظ   يز   %8.22-  ى  ملا ةاأس تا س  يز  %8.13 فح ح 

 يلاأس ا هي   أ  إ   يلجصس .

  ناعظ يةاا ا يةطأ  ا  ان يلجصستتتتتت  يةشتتتتتتهأي  )ية   حء (با  يمللا تق  أ  يةا يةاأل ية   ستتتتتتمحب  -

سيلجصس  يةشهأي ألساح  يةاأل سيةتي تفسأأ ئشح ة  )ية   حء (ةليملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةز  سمحب

ةمح ت ل ية  يلانصيا  220.42يلصجبا يةتي  ستبق يلجصست  يةشتهأي ةألستاح    ةح  لما قيشأ سيةتي  سحسي 

  س ين  ليح ة يلجصس  يةشهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأي ةليملح  يلأس ا    نح  سيع  قإن يلجصس  يةشهأي يةكللا ةلنمصله

 0.2354س يةتي  سحسي  2Rالا  سيةقلما يةتي يابئ ينحح ةاتتتتتتتتتتتتحةس يةجاتتتتتتتتتتتتتتتت     0.50ةليملح  يلاأس ا ت ي    

 )ية   حء (لمجصس  يةشهأي ةاأل  سمحب ةز يةجزائي  يةتي تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ث ة %23.54 قصة تفسائ ا   ي 



 الفصل الرابع                     بوالية غليزان )الزرقاء (واألسماك )األغنام، الدواجن (تحليل واقع سوق اللحوم
 

206 

 

تفستتأسح ةجزائي    أ  غائ ة  جا في يةنمصله  مح ققحح  %01.44 فستتأسح يلجصستت  يةشتتهأي ةألستتاح   تبقى 

 يقخطأ يةاشصيئو.

يةجطص  يلجصستتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتنصي ألستتتتتتتتتتتتاح  يةطلي ية  قتصا  غنحا ةصال ا غلازين  يابئ يز (17.3)يةشتتتتتتتتتتتتكس   م 

 ا قتئة ية  يسا احن يلجصس  يةسنصي ألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  يةطلي ية  قتصا  غنحا  ق       علث   ي8002-8002

 ه في نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا قتئة ية  يسا  ةمح شكس إتجحأ يحةح احن  سحس  يةاا ا  0100 ه ام إنجقس إ   352

ساح  ةأ  ية  ااث ةسجصيح   يلسجص   سل لجصس  يةسنتتتتتتتتتتتتتتتتتتصي ةألساح  س يحةس ية ةز  س ي يةجطص  في   

  ةجصستتتت  يةستتتتنصي ةألستتتتاح  قل  شتتتته   ت      قلم شتتتتب  ةجقح با 8000إ   غح ا  8002احن  ال يةفتئة 

  8003إ   غح ا 8008 ه   ةح يلسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص  يةثح و احن إ ج يءي ةز سنا 330.84عصل ةجصس     أ 

يةستتتتتتتتنصي ةألستتتتتتتتاح  قل  احني  ية  ةستتتتتتتتجص  ةز يلستتتتتتتتجص   سل  شتتتتتتتته   قل   ستتتتتتتتاح   أيي ةز  يلجصستتتتتتتت 

يلجصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   8002س 8002 ه    ةح يلسجص    ائ  الق  حةسنجان 0021.33رسجقأي  عصل ةجصس     أ 

  ه.0100ت يةسنصي ةألساح  سفس إ    ية  ةسجص  ة   ال قتئة ية  يسا س يلق    

 

نت  سنحب  ت    ح  عحفتتتتتتتتتتتتتلا ية  يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملح  أ  ناعظ ةز  اةت   ت(18.3)يةشتتتتتتتتتتتتتكتس   م-

  سنصي ةيملا يلطلصبا احني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس  تفحيح سعلث  لا إنخفح ح س إيلطلصبا ةز قتصا  غنحا  

ةز إجمتح ي يةطلي ية  قتصا  غنحا  ال  %4.33  ةتح  قتح   8002الا س يةتي ختتتتتتتتتتتتت لتي في ستتتتتتتتتتتتتنتا  53508

ةتتح  قتتح    8004الا في ستتتتتتتتتتتتتنتتا 104346 بئ ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملتتا يلطلصبتتا اتتحنتتي  ةتتح  قتئة يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا  

ةح ةجصستتتتتتت  يلجصستتتتتتت  يةستتتتتتتنصي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا   ةز إجمح ي يةطلي ية  قتصا  غنحا. 08.23%

صا  غنحا   فح ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةز إجمح ي يةطلي ية  قت %2.11ةح  قح   الا  33222.34 غنحا قق  تأيسعي  تتت 

ن يةيملح     ى  لبح هي  ية   ملتا ةطلصبتا  ةتح ناعظ   يز   %5.35-  ى  ملتا ةطلصبتا س  يز  8.43%

 .  أ  إ   يلجصس 

ةز  %23.31ةلنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصله   ي   يةقصة يةجفسائ ا 2Rس يةتي  مثلهح ةاحةس يةجا     %23.31تمثس يةنسبا  -

يةجزائي  يةتي تطأ  ية  يلجصستتتتتت  يةستتتتتتنصي ةلطلي ية  يةوتصا  غنحا  فستتتتتتأسح يلجصستتتتتت  يةستتتتتتنصي ألستتتتتتاح  

تفستتتتتتتتتتتتتأستتح ةجزائي  ةم تتت  ه في يةنمصله  متتح ققحتتح يلجزائ يةاشتتتتتتتتتتتتتصيئو   ةتتح قلمتتح  %08.13قتصا  غنتتحا  تبقى 

 إن ةلنمصله ةانصيتتتتتا اللتتتتتا نتلجتتتتتا  لمتتتتتا قيشتتتتتتتتتتتتتأ سيةتي  ستتتتتتتتتتتتتتتتتحسي  جالق عصل يلانصيتتتتتا يةكللتتتتتا ةلنمصله  قتتتتت

ةقح نا  حةقلما يلج سةا  سين  ليح ة يلجصس  يةشهأي ةألساتتتتتتتتتتتتتتتح  يلطلصبا ةوتصا  غنحا     نح  475.1277

 الا   0.32سيع  قإن يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا  غنحا  تنقص   

  رسر تفحستتتتتاح  ية سيجز  ال قتئة ية  يستتتتتا  اأف ت      فلف ناص رنخفحل جصستتتتت  يةستتتتتنصي أل يل -

 ن يةج     لجصس  يةسنصي ألساح  قتصا ية سيجز  جاأب  (19.3)ةز  ال يةشكس   م  علث ةح ناعظ 
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ام يح  ةانخفحل  8002 ه في سنا 834 تفس إ   إ ه ام 851احن  802في سنا ةز  ال ااث ةسجصيح   

  علث 8002ا إ   غح ا سنا لةيس يةسلصب ةلسنصي  يلص تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنف سبحةجح ي      8000 ه في سنا  841إ   

ساأ ةجصس  سنصي في سنا س  س  ه   100 مق ي     أ  8008  سنصي في سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتساأ ةجصس   بئ  لا 

  ه.  851 مق ي     أ  8002

صي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحفلا ية  يلجصس  يةسنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  سنحب ت    ح  عتتتتأ   (20.3)كس   م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناعظ ةز  لس يةش -

الا  44014 تس ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنصي ةيملتا يلطلصبتا اتحني  علتث  لا يةت سيجز  ةليملتح  يلطلصبتا ةز قتصا 

أة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ي يةطلي ية  قتصا ية سيجز  ال قجةز إجم %3.03  ةح  قح   8002سيةتي خ لي في سنا 

ةز  %2.20ةح  قح    8003الا في سنا 22430 بئ ةجصس  سنصي ةليملا يلطلصبا احني  ةح  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية  يس

ا يلطلصبا ةز قتصا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يلجصس  يةسنصي ةليملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس  إجمح ي يةطلي ية  قتصا ية سيجز.

ةز إجمح ي يةطلي ية  قتصا ية سيجز   فح ح  %2.11الا ةح  قح    35530.03ية سيجز قق  تأيسعي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 بئ  لبتح هي ن يةيملتح    ية   ملتا ةطلصبتتا  ةتتح ناعظت   يز   %0.42-  ى  ملتتا ةطلصبتا س  يز  8.03%

   أ  إ   يلجصس .

ي ية  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز  ناعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ يةاا ا يةايسلا  ان يلجصس  يةشهأي با  يمللا تق  أ  يةا يةطل -

ةليملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلطلصبا سيلجصس   يةشهأي ألساح  يةطلي سيةتي تفستتتتأأ ئشح ة يةسحةبا يةتي  سبق يلجصس  

ةمح ت ل ية  يلانصيا يةكللا ةلنمصله  سين   111.5480يةشهأي ةألساح    ةح  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا قيشأ سيةتي  سحسي 

ليح ة يلجصس  يةشهأي ةألساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصبا    نح  سيع  قإن يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ةز 

 040.33سيةتي  ستتتتتتتتتتتتتتحسي  2Rالا  سيةقلمتتتا يةتي يابئ ينحتتتح ةاتتتحةتتتس يةجاتتت  تتت   0.30قتصا يةتتت سيجز  تنقص   

ةز يةجزائي  يةتي تاتت ث ةلمجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ةلطلتتي ية  قتصا يةتت سيجز   %33.04 قصة تفستتتتتتتتتتتتتائ تتا   ي 

تفستتأسح ةجزائي    أ  غائ ة  جا في يةنمصله  مح ققحح  %11.24 فستتأسح يلجصستت  يةشتتهأي ةألستتاح   تبقى 

 يقخطأ يةاشصيئو.

حأ يةاحا  سةجصس  يةسنصي ألساح  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ظهأ بحح رتجلن يةسلسأ  ناعظ  (21.3)ةز  ال يةشكس   م -

ية سيجز  ال قتئة ية  يستتتتتتتا  اأف ت      فلف ناص رنخفحل س ر تفحر   مح  ب س قإن  ستتتتتتتاح  ةه أ 

ستتتجقأ  نصيح ةح  ال    س 8001إ   غح ا  8002تفحر شتتب  ةستتتجمأ ةز ستتنا إ  يةفتئة  مجصستت   اأف نصيح 

  تفحرإجان  ام تاسح لةح  با سح يأقي سبصط  ال يةسنجان يلجج8004 8005 8001صي  يةثاث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةسن

 مق ي     أ  8002 بئ ساأ ةجصس  سنصي في سنا    علث  لا  8003ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشب  ةضحيف إ   غح ا سن

  ه.  040 مق ي     أ  8002 س ساأ ةجصس  سنصي في سنا   ه  س  430

ةز  )ية   حء (حل في يةيملا يلطلصبا ةألسمحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنخفإحب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  سن هأ ةنح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ظ (22.3)يةشكس   م  -

سعلث  لا     في شتتتتتتتتتتكس ت    ح   ان رنخفحل س ر تفحر8002الا ستتتتتتتتتتنا 0352إ    8002الا ستتتتتتتتتتنا 0300

ةز  %3.83ح   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ةح  ق8004الا سيةتي خ لي في سنا  1272 س ةجصس  سنصي ةيملا يلطلصبا احني  
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 بئ ةجصس  سنصي ةليملا يلطلصبا  ةح  قتئة ية  يسا   ال  )ية   حء (لي ية   سمحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإجمح ي يةط

.)ية   حء (ةز إجمح ي يةطلي ية   سمحب %2.23ةح  قح    8003الا في سنا 2024احني 
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 :تمهيد

قتصا ية سيجز ية  يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا   ساح   اأنجطأح ةز  ال س ي يةف س يق حني يةقلح  ي أل

يجمتتح نتتتح ية  نمصله شتتتتتتتتتتتتتاتتتحر رناتتت ي  يةتتت ي و إ. سبتتت8002-8002عتتحةتتتا سال تتتا غلازين ةلفتئة يلمجتتت ة  – تتحق  ي أ 

VAR  ستتتتتتتتتتتتتجخ يا  صيي  يةجملاز يةتي إن احةس يلجزائي   ي للا  حإل طحء  سال يستتتتتتتتتتتتتجصجي  سيةت ي   س أ ياجبئ

ن  نج  يز لةد ةز ع ف لجزائي  لي   نلا. سبحةجح ي تجني ةح  ميز ستتتتلص  يلا ال      ستتتتجخ ا يح ة في 

جم   ن تجفتتتحيتتتس ةس باضتتتتتتتتتتتتتهتتتح يةباض  سيةتي سملتتتا.  جطلتتتي ستتت ي يةنمصله تاتتت  تتت  يلجزائي  يةتي ةز يلجص س  

 جلح سح  نحءي ية  يةاا ح  ر ج تتتتتتتتتح  ا يلجبح ةا  ان يلجزائي  عستتتتتتتتتي يةنظأيا ر ج تتتتتتتتتح  ا  سقلمح  خ ا إ

ةأ ية ي   س أ  ضتتتتتتتتتح تا      جح  يةجأ ائ ية ةني ةلمجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتا      س يف ية  يستتتتتتتتتا  سيجطلي 

 ية  يسا.   جح ح ية    ا تق  أي  يةنمحله يةقلحسلا يلسجخ ةا فيإسينايس 

 ستتتجقأي ي ا يةستتتاستتتسإ   ستتتباا ةبحعث  نتنحسل في يلباث رسل إس ةجاقلق س ي  ستتتصف نقستتتم س ي يةف تتتس 

قتصا ية سيجز ية  يةيملا   ستتتتتتتتتتتتتاح    اأ   تق  أ إةح يلباث يةثح و ستتتتتتتتتتتتتنجطأح قل   ية ةنلتا ةاتس ية  يستتتتتتتتتتتتتا  

قتصا ية سيجز ية  يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا  ح   ستتتتتتتتتتتتتا  اأيلطلصبتا ةوتصا ية سيجز  س  تنحسل يلباث يةثحةث تق  أ 

قتصا ية سيجز ية  ةأسنا يةاأل يةستتتتتتاأيا   ستتتتتتاح    اأةح يلباث يةأيبس قنجطأح قل  تق  أ     غنحاةوتصا 

ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  قتصا يةتتت سيجز ية  يلاتتت ل يقتتتت ي    اأةتتتح يلباتتتث يقختتتحةس  قنجطأح قلتتت  تقتتت  أ     غنتتتحاةوتصا 

قتصا ية سيجز ية    ستتتتتتتتتتتتتاح   اأةح يلباث يةستتتتتتتتتتتتتح و قستتتتتتتتتتتتتنجطأح قل  أل   ) غنتحايةت سيجز   (ةإلعال قتصا

 .قتصا ية سيجز ية  ةؤشأ  حش  ساح    اأ ائ قسنجطأح قل  تق  أ ةح يلباث يةسحبس س    ةؤشأ السبئيس  

 السالسل الزمنية إستقراريةاملبحث لاول: 

تجحأ في إسل  طصة  نب ي يةو صء يةقحتح  بس   يستتتتتتتتتتتتتا  ي ظحسأة ي ج تتتتتتتتتتتتتح  ا  جي يةجأ    سال ةز سجص   

يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتتتا ية ةنلتتتتا  سيةتي  ايس ةجمصيتتتتا ةز يلشتتتتتتتتتتتتتتتتحستتتت ي  ةقلم يةظتتتتحسأة يةتي تجزائ ةس ية ةز  سستتتت أ 

س   لا ستتتتتتتتتتح نايلشتتتتتتتتتتحس ي  يلججحةلا تكصن ةأ صلة في قتئة لةنلا ةا س ة سةتستتتتتتتتتتحسيا ستكصن يةستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلا ية ةن

ةستتتتتتتتتتتتجقأة  إلي احني ةشتتتتتتتتتتتتحس يتحح تج       تتتتتتتتتتتتتص ة يشتتتتتتتتتتتتصي لا عصل ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستبح ز اح جان  ةانحأ إلي احن 

 يلجصس  سيةجبح ز ةقلم يةسلسلا ال ياجم ين ية  ية ةز.  

س  ق تتتتت   حةستتتتتلستتتتتلا ية ةنلا يلستتتتتجقأة هي تلد يةتي ال تجزائ   تتتتتح  تتتتتهح يبئ ية ةز  س تكصن يةستتتتتلستتتتتلا 

ن  ةثا اح ي يبئ ية ةز  ي  Xلي احن يلجصستتت  ةتتتتتتتتتتتتتتتإية ةنلا ةستتتجقأة  tE X U  س يةجبح ز اح ي يبئ ية ةز

  2

tVAR X uس يةجبح ز يلشتتتتئب ياجم  ية  قتئي  ر طحء    ,t t sCOV X X  ستكصن ية يةا   الةا  

  ينمح تكصن ةسجقلا يز ية ةز   الث ية ةز ال  ا   يةاا ا  لنحمح. صل يةفتئة 
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تا    ا   إستتجقأي ياس أ يةنمحله غائ ةستجقأة  س تبئل ي ا :  TS Trend Stationaryالنموذج  -

)س تأ   يةشتتتتتتتتكس  )t tX f t   ن ةجصستتتتتتتت  ةجصستتتتتتتتتط   س ي يةنمصله غائ ةستتتتتتتتجقأ   أل  tE X   ةأتب

 .181 حة ةز

ستتتت أ يةنمتتتحله   ضتتتتتتتتتتتتتتتح غائ ةستتتتتتتتتتتتتجقأة س تتتتتأ تتت  يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتتس  :DS Differency Stationaryالنموذج -

1t t tX X       ستتتتتجامحل يةفأس ح   ي: إسيميننح جاس ةستتتتتجقأةd

t tX      علث  اح ي

 :182:   جا يةفأس ح .  ستأ   س أ يةنمحله شكلانdعقلقو  س 

 0إلي اتحنتي  يستتتتتتتتتتتتتمى يةنمصله :DS  سن ةشتتتتتتتتتتتتتجقا قحن يةنمصله يستتتتتتتتتتتتتمى  نمصله يةستتتتتتتتتتتتتائ  

 يةاشصيئو.

 0إلي احني  يسمى يةنمصله :DS .حلشجقا  

 :Unit Root test )ستقراريةإلا  (ات الجدر الوحدوي إختبار  املطلب لاول: 

نحح  ستتتتتتتتتتحي  ية  تا     ي  يق    يةصع سي ال  امس قق  ية   شتتتتتتتتتتف ةأ با رتجحأ يةاحا   س إ جبح   ن إ

ي  ال   ةز يةجفأيق  ان نصيان إ جبح   جس قهم س أ يل يةطأيقا يلنحستتتتتتتبا ق اس يةستتتتتتتلستتتتتتتا ةستتتتتتتجقأة  سةز 

 :183ةز يةنمحله غائ يلسجقأة

 : Fuller test-Dickey184لر فو -ديكي إختبار  .1

س ي ةهح ةستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلا لةنلا ةح  سلةد  جا    ةأ با   ستتتتتتتتتجقأي ياقصةأ ية  يةباث في ئ -ي    كوإ جبح    امس 

ةججني ر تبحط ية ي ف  ان  إ جبح   يستتتتتتتتتتتتتجخت ا س ي يل س يشتتتتتتتتتتتتتصي لتا. رتجتحأ يةاتحا  ستتتتتتتتتتتتتصيء اتحنتي تات  ت  تا 

ن رنا ي  ية ي  جم يقت تتتتتتتتتتتتتصل يلل  إية ةنلا  سس ي ال ا يا قستتتتتتتتتتتتتجقأي  يةستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتس إيلجزائي  نتلجتا ي ا 

. سيكصن 2Rةجزائي  يةستتتاستتتس ية ةنلا     كصن ة يفح سةص يةقصة يةجفستتتائ ا يلمثلا في ةاحةس يةجا     بائة

 ن يةبلحنح  ية ةنلا غحةبح ةح تاجصي ية  رتجحأ يةاحا. يةس ي س يء س ي 

 :tXن  ة  نح يةسلحح يةاشصيئو قتسح  رنا ي  يةجح ي  نفأل 

 1 1 1

1

t t i t t i t

i

X X a X X


    



    

 ستتتتتتتتحسي يةصيع  قلمح إلي احني  لما إ جبح   سص  DF إ جبح   ستتتتتتتتحو   1  إ جبح   قأ تتتتتتتتلح  يلن   ي 

 هي:

                                                           
1Régis Bourbonnais, Economeétrie –Manuel et exercices corrigés, 8 e édition, 2011, Paris, France, P243.  
182 Régis Bourbonnais, ibid. P244.  

 . 803  نةأجس سح قشلخي ةام    183
184 William Greene, Econométrie, Edition francophone dirigée par Didier schlacther, Paris 02, France.         
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- 01: H ن في س أ يقتحةا يةستتتتتتتلستتتتتتتلا غائ ستتتتتتتح نا  ي تاجصي ية  ج   إإلي  بلنح س أ يةفأ تتتتتتتلا ق

 يةصع ة.

- 11: H ن في س أ يقتحةا يةستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتلا ستتتتتتتتتتتح نا  ي ال تاجصي ية  ج   إإلي  بلنح س أ يةفأ تتتتتتتتتتتلا ق

 يةصع ة.

 .DF با  لةد نقصا  مقح نوحح  حةقلما يق  سةلا يلق ةا ةزtنقصا بامللا عسح  رع ح لا 

نا ي ي  طلح  حة ةز  استتتتتتتتتتتتي  بلاا يةستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتا ية ةنلا إ تتتتتتتتتتتتحقا ي   يلاح ةا يةستتتتتتتتتتتتح قا ع  اح ي س إ إةكحننح 

  جاف  ان يةقلم يق  سةلا.  إيل  سسا  سيكصن في ر ائ 

 :185Fuller test-Augmentted Dickeyفولر املوسع -ديكي إختبار  .4

1تأتي  ية  يةفأ تتتتتتتلا تأتي  ية  يةفأ تتتتتتتلا  ADFي  إ جبح   ن إ : 1H   ،  س ية  يةجق  أ  صيستتتتتتتطا يلأباح

 ية زأ .

  تبحط لي و  ان ر طحء.إلح  كصن سنحب  إ جبح   س سجخ ا س ي يةنصر ةز يل

1 1

2

................(4)t t j t j t

j

x x x


    



    

1 1

2

..............(5)t t j t j t

j

x x x c


    



     

1 1

2

..........(6)t t j t j t t

j

x x x c b


    



      

  .Schwarzاو  Akaikeعسي ةالح   pن نا    لما   سجطلس -   

 التتث يستتتتتتتتتتتتتجختت ا يةفأس تتح  لي  يةفجصة ية ةنلتتا  DF إ جبتتح    امتتس نفس   تتتتتتتتتتتتتح ص  ADF إ جبتتح   ن إ

1t jX     2علتتتتتتث 2 3 1 1 2,t t t t t tX X X X X X           يه يتتتتتت   ةز يةفأس تتتتتتح  لي  إ....يقخ  س  جم  

   يةفجصة ية ةنلا عتى تخجفو ةشكلا ر تبحط ية ي و.

       

 

                                                           
  8004سن  يب  يةزفح  يص ة   ي  يلأيخ ةلنشأ  يق  ء يةثح و  يةأيحل  يلمليا يةاأبلا يةساص  ا  جلجح ي و  تأجما  ر ج ح  يةقلح  ي   يةص ي  185

 .0040ن
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 :Perron test–Phillips 186فيليبس وبيرون  إختبار  .3

يلالمي قاحال  قهص  أ   باان ريجبح  يةجبح ز يةشتتتتتتتأ و ةأل طحء   مح يستتتتتتتتمح  إةزحء  غائ  إ جبح   ياجبئ س ي يل

ح  يجم  قللل س سبائسن نفس يةجصلياإيةجاازي  يةنحتجا يز يلمازي  يقخحفا ةلج    ح  يةاشصي لا  علث 

  مأ ية  ااث ةأيعس.  إ جبح     س س ي يل  ADFس DFي إ جبح   يلا س ة ل

  ةس D.F إ جبح   يةنمحله يةثااا يةقحي  ا ل OLS أيقا يلأباح  ية تتتتتتتتزأ  يةاح  ا  تق  أ  صيستتتتتتتتطا-

 عسح  رع ح لح  يلأيققا.

2تق  أ يةجبح ز   ائ يل  :- 2

1

1
ˆˆ

T

t

tT
 



  2 علث

t̂  .تمثس يةبصيقي 

2تق  أ يلاحةس يلصتتتتتتتتتتحح-

1S  يلستتتتتتتتتتمى يةجبح ز  صيس يل    سيلستتتتتتتتتتجخأه ةز  ال يةجبح نح  يلشتتتتتتتتتتتئ ا

 ةبصيقي يةنمحله يةسح قا  علث:

2 2

1

1 1 1

1 1
ˆ ˆ ˆ2 1

1

T I T

t t t i

t i t i

i
S

T I T
   

   

 
   

 
   

ية  يةناص ، T يلق  ة   الةا ي   يلشتحس ي  يةكللا، I جح    جا يةجأ ائ ةتتتتتتتتتتتتتت إةجق  أ س ي يةجبح ز   نب ي 

 يةجح ي:

2

9

4
100

T
I

 
  

 
 

عسح  يع ح لا قللل س سبائسن:-
    ˆ*

ˆ

ˆ

ˆ 1 ˆ1

ˆ

T k
t k

k







 



 
    

 :KPSS187 إختبار  .2

ةضتتتتتتتتتتحيف  إ جبح   ستتتتتتتتتجخ ةح إ Kwiatkowski; Phillips; Schmidt; Shin(1992) تئيح إاحن س ي ةز 

ية  يقخطصي   KPSS إ جبح   ةلستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلا  سيقصا  ستتتتتتتتتتجقأي ياقأ تتتتتتتتتتلا يةا ا يةتي تقأ  ئ  إ جبح   الغأين   ل

 يةجحةلا: 

قبا  تق  أ يةنمحله - 2  س 3:ناسي يلجمصر يق  ئو ةلبصيقي  
1

ˆ
t

t t

i

S 


. 

2تق  أ يةجبح ز يةطصيس رجس -

1S  قللل س سبائسن. إ جبح    نفس  أيقا 

                                                           
 .8008شلخي ةام   ةأجس سح ق  ن 186

187 William Greene, ibid, p962.  
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ةز يةاا ا:  KPSS إ جبح   ناسي إع ح لا  -

2

1

2 2

1

1

T

t

t

S

LM
S T




. 

 يلاسصبا ةس يةقلما يلج سةا ةلف س في سكصن يةسلسلا ةز ي ةهح. LMنقصا في   ائ يلقح نا  ان 

 املطلب الثاني: خصائص متغيرات محل الدراسة:

زين عحةا سال ا غلا –قتصا ية سيجز ية  يلجزائي  ر ج تتتتتتتتتتح  ا يق   لا في يق  ي أ   ستتتتتتتتتتاح  ةقلحو ة   تأاائ 

 ي س ي . VARستتتتتتتتتتتتتصف  اجم  في   يستتتتتتتتتتتتتتنح ية  نمصله ةجج  رنا ي  ية ي و   8002-8002ةفتئة يلمج ة  ان 

ئي  يلجزا نحتتح  ي للتتا  تتإ طتتحء  تت ةتتد ستت ي يةنمصله   جطلتتي تاتت  تت  يةنمصله  جاتتحةتتس ةس جملس يلجزائي  ية  

  جلح سح  نتتتتتتتتحءي ية  يةاا ح  ر ج ح  ا يلجبتتتتتتتتتتتتح ةاإيةتي ةز يلجص س  ن تجفحيس ةس باضهح يةباض سيةتي یجم 

   ان يلجزائي  عسي يةنظأيا ر ج ح  ا سیجطلي   ضح تا ی  ي   قجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأي  يةجبتتتتتتتتتح ؤ ية ةني ةلمجزائي 

 س أ ية  يسا يةقلحسلا تجماز  حة  ا . ةأ ية ي  جاس  

 :VAR.الصيغة الرياضية للنموذج 1

1

1

n

t i t i

i

X A X U



 188 

ةز يلجزائي  يلستتتتتتتتجخ ةا في ية  يستتتتتتتتا  س نمصله ةجج  رنا ي  ية ي و يستتتتتتتتحي نح ية   جح ا  ةجج  tXتمثس 

  يةا ةكس ةجزائ في نفس   فتئة ي طحء س في يلجزائي    أ   فتئي  ي طحء.

 .املتغيرات محل الدراسة:4

 شملي ية  يسا ية  ةجمصيا ةز يلجزائي  ر ج ح  ا يق   لا يةجحةلا:

- dpchQستمثس يلجصس  يةشهأي ةليملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز :; 

- dvviQ غنحا: ستمثس يلجصس  يةشهأي ةليملا يلطلصبا ةوتصا ; 

- /vvi vpchTMS غنحا: سيمثس يلا ل يقت ي ةإلعال ةوتصا ية سيجز ةقح س قتصا ; 

- psvviE غنحا: ستمثس ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا ; 

-.In Lasp.سيمثس ةؤشأ السبئيس : 

-.In Pasch.سيمثس ةؤشأ  حش : 

                                                           
1Régis Bourbonnais, ibid. 
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قتصا يةت سيجز  ستتتتتتتتتتتتتاتح  ةتح يلجزائ يلستتتتتتتتتتتتتجقتس قلجمثتس في ةجصستتتتتتتتتتتتت   
pchP ال جاف سع ي   لحو   سنظأي

ةلمجزائي  ةاس ية  يستتتتتتا نأ   شتتتتتتكس س أ   ائة  حةلصغح يجم  س   تم جمس يلاطلح  ةز  بس يل تتتتتتحقح 

 يقخحفا سيلجمثلا في يل حقح يةفاعلا ةصال ا غلازين  س  ةد ة حقح يةبلطأة ةنفس يةصال ا.

 السالسل الزمنية: إستقراريةاملطلب الثالث: تحليل 

سي ا ، زباحةس ية ة أاأ لح  كصن يةجبح ز سيةجبح ز يلشتتتتتتتتئب ةهح ال  ج ستتتتتتتلا ية ةنلا ةستتتتتتتجقأةن يةستتتتتتتلينقصل 

ستتتتجقأي  ةجزائ ةح في نمصله ةح ال يستتتتمح ةنح  جطبلق يلل  إجأيءي  ةالح يا  س   تنج  يةستتتتاستتتتس ية ةنلا إ

ق  أ  يةهح في تستتتتتجخإستتتتتجقأي  يةستتتتتلستتتتتلا ية ةنلا  بس إنا ي  لي فح ة ةد  نب ي يةجاقق ةز إغائ ةستتتتتجقأة 

   ستتتلستتتلا ةستتتجقأة يز  أيق يةفأس ح  عتى يةصفتتتصل ي   إ ي نمصله  ستاصيس يةستتتلستتتلا يةزائ ةستتتجقأة 

 سلسلا ةسجقأة. 

 تبتتتتتحط إ طتتتتحء اتتتتتحقلتتتتا إلليةتتتتا  ي إ  يه قتئي  إ متتتتح  جتتتتتي تاتتتتت  تتتت  يتتتت   قتئي  ر طتتتتحء في رناتتتت ي  سيجم 

يقي ةز  تبحط ية ي و ةلبص إة    إ جبح   قصةأ  نب ي  -ةتستتتتتتتتتلستتتتتتتتتس في يةبصيقي. سةكو تا    نصر نمصله   كو

 ي ةهح.

 .تحديد درجات التباط  الزمني:1

جت   يةصع ة ال   ةز تا    قتئي  يةجبح ؤ ية ةني يلثة   سيةطأيقا يلثة   اجم  ية   إ جبتح   جأيء إ بتس 

 يةقلم ية زأ  ةلماح ائ يةجحةلا:    

 
22

 
e

k p
AIC P Ln

n
 : Akaike Criterion (AIC)189 -   

 
2 . ( )

 
e

k p Ln n
Ln

n
SC P   Shwartz Criterion (SC):-190  

 تس  لمتا ةكتس ةز  جلتح  إةجات  ت    جتا يةجتأ ائ  جم  AIC، SC سيةتي  قتح لهح يةجبح ؤ ية ةني  ةثس ،

 تصفلنح ي   يةنجح   يةجحةلا: EViewsية  ةخأجح   أنحة   يجمح نحإسب

 

 

                                                           
 .812  ن 8005يمحن  –     ي  سي س ةلنشأ  يةطلاا  س       ن يب  يةأليح  ني سح و  ر ج ح  يةقلح  ي نظأيا رنا ي  ية سل  سيلجا 189

 يب  يةأليح  ني سح و  ةأجس سح ق. 190
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 : تحديد درجات التباط  الزمني للمتغيرات(1.5)جدول رقم

 عدد فترات لابطاء 0 1 2 3 4 5 

2 

-3.105552 -3.105552 -3.120688 -3.135112* -3.114109 -2.714199 Akaike 
vpchLP 

 -2.996355 -2.996355 -3.033331 -3.069594 -3.070431* -2.692359 Schwarz 

5 

-1.871338* -1.729509 -1.718281 -1.585832 -1.507363 -1.517993 Akaike 
dvpchLQ 

 -1.740302* -1.620312 -1.630923 -1.520314 -1.463684 -1.496153 Schwarz 

2 

-0.861864 -0.872282 -0.876497 -0.876528* -0.872469 -0.520632 Akaike 
dvviLQ 

 -0.730827 -0.763085 -0.789140 -0.811009 -0.828790* -0.498793 Schwarz 

2 

2.419211 2.404074 2.393890 2.378933* 2.391815 2.685214 Akaike 
VLTMC 

 2.550248 2.513271 2.481247 2.444451 2.435494* 2.707053 Schwarz 

0 

1.696079 1.698385 1.685985 1.678081 1.662945 1.648076* Akaike 
psvviLE 

 1.827115 1.807582 1.773343 1.743599 1.706624 1.669915* Schwarz 

2 

-1.269915 -1.280583 -1.276082 -1.290250* -1.204834 -1.110059 Akaike 
.LI Las 

 -1.138878 -1.171386 -1.188725 -1.224732* -1.161156 -1.088220 Schwarz 

0 

-4.907094 -4.921569 -4.904504 -4.908311 -4.916750 -4.927190* Akaike 
.LI Pasch 

-4.776058 -4.812372 -4.817146 -4.842793 -4.873071 -4.905351* Schwarz 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة املصدر: 

 

 AIC س  لما لالح ي  ن   جح  ر طحء يةتي  اطو   )0.4(  م  ب س ةز  ال يةنجح   يلاأس تتتتا في يق  سل 

   غنحاستتتاح  قتصا ية سيجز  يةيملا يلطلصبا ةوتصا  (هي ية  جا يةثحنلا  حةنستتبا ةستتلستتلا ةصغح يجم   SCس 

ةؤشتتتتتتتتتتأ  حش  ةأسنا يةاأل  (ةح  حةنستتتتتتتتتتبا ةستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلا ةصغح يجم   )يلا ل يقت ي ةإلعال  ةؤشتتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتبئيس

   جا ية فأ  سية  جا يقخحةسا ةلصغح يجم سلسلا يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز. )يةساأيا
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 :  VARلارتباط الذاتي للبواقي في نموذج  إختبار  .4   

  إ جبح    سجخ ا Lung-Box ر تبحط ية ي و ةلبصيقي إ جبح     

 .varلارتباط الذاتي للبواقي في النموذج  إختبار  : (2.5)جدول 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/02/20   Time: 09:16     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 138     

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1  24.69138 NA*  24.87161 NA* NA* 

2  53.32083 NA*  53.92208 NA* NA* 

3  113.4131  0.0000  115.3497  0.0000 49 

4  167.5359  0.0000  171.0881  0.0000 98 

5  221.9055  0.0001  227.5017  0.0000 147 

6  256.6966  0.0023  263.8743  0.0009 196 

7  315.8032  0.0015  326.1392  0.0004 245 

8  373.4913  0.0011  387.3773  0.0002 294 

9  402.9902  0.0141  418.9343  0.0031 343 

10  432.4803  0.0775  450.7283  0.0215 392 

11  495.7843  0.0363  519.5153  0.0058 441 

12  577.3160  0.0039  608.8119  0.0002 490 

13  625.8113  0.0056  662.3507  0.0002 539 

14  673.0876  0.0084  714.9647  0.0002 588 

15  715.8920  0.0160  762.9891  0.0004 637 

16  756.6972  0.0311  809.1459  0.0008 686 

17  808.5623  0.0304  868.2979  0.0005 735 

18  861.1285  0.0285  928.7490  0.0003 784 

19  911.0622  0.0306  986.6553  0.0002 833 

20  948.8160  0.0584  1030.808  0.0004 882 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

  علث تصيقق في يق  سل 80ة  يستتتتتتتتتتتتتا يلانصيا يةكللا لاحةا   يةا ر تبحط ية ي و لي  يةفجصي  ر س ةز 

Qيةسح ق   ي: stat    أ  لما في يةامص B-L يلاسصبا   جبح  ع ح لا ئ إ 

2 215 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 138(138 2) 948.81 31.4104

138

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  



 الفصل الخامس                     دراسة قياسية حول أثر أسعار لحوم الدواجن على المتغيرات االقتصادية الجزئية
 

227 

 

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

 تبحط لي و  ان يةبصيقي سهي إ  سةن   ستتتتتتتجنج  ي ا سجص  80ي    1في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 

 ةصليا تصلياح  بلالح.

 :)جدر الوحدة ختبار إ  (ستقراريه السالسل الزمنيةإ إختبار  .3

 ن تكصن يةستتتتاستتتتس  يةجكحةس يلشتتتتتئب سص  إ جبح   سل شتتتتأط  تتتتأس ي إلجأيء  ن    لح  يةجكحةس يلشتتتتتئب  ةز 

علتث ةيس  تإةكحننح تق  أ نمصله عتح ي بحت أ يةستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتس   ية ةنلتا يلخجبئة ةستتتتتتتتتتتتتجقأة   ي يت ا سجص  جت   

يتت   قتئي   تاتت  تت  يللنتتح ة يف.  متتح یجصجتتيناتت ي  إةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتا غائ ةستتتتتتتتتتتتتجقأة , ؤ ي  نتتح في   أ يلطتتحف إ   

 ئ طتتتتحء في رنا ي  سیجم إ  يه قتئي  إ طحء احقیا إلليةا  ي ي تبحط ةتسلسس في يةبصيقي.

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

لي احنيإ -
itabt t  : ن يةسلسلا تاجصي ية  ج   يةصع ة.أيةقح لا  نقبس يةفأ لا ية فأيا س 

لي احنيإ -
itabt t  :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س س يةقح لا 

 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار  : (3.5)جدول 

    ADF ديكي فيل:  لروسع PPفيلبس بي:ون 
 

  لرتغي: ت
  

بت  (بدون ثا  ل
 )و  لزرن

 لتتتثتتتابتتتت و 
  لزرن

 لثابت  (بدون  لثابت
 )و  لزرن

 لتتتثتتتابتتتت و 
  لزرن

    لثابت

-0.325928 -5.638166 -5.770779  0.086705 -6.580236 -6.329476 

 

  لرحسوبة 
vpchLP -1.943140 -3.442474 -2.882279 -1.943247 -3.442712 2.192923 

 

 

 

  لح:جة

  لرحسوبة 1.911166- 15.07498- 0.492777  12.57354- 14.64429- 0.212475
dvpchLQ 

  لح:جة 2.882910- 3.442474- 1.943210- 2.882279- 3.442474- 1.943140-

  لرحسوبة 6.200790- 6.587828- 0.265002- 6.225618- 6.642745- 0.357053-

dvviLQ 
  لح:جة 2.882279 3.442474- 1.943175- 2.882279- 3.442474- 1.943140-

  لرحسوبة 6.518320- 6.766786- 4.424208- 6.575873- 6.849842- 6.149437-
VLTMC 

  لح:جة 2.882279- 3.442474- 1.943157- 2.882279- 3.442474- 1.943140-
  لرحسوبة 11.51598- 11.49709- 9.831072- 11.51598- 11.49709- 10.37941-

psvviLE
  لح:جة 2.882279- 3.442474- 1.943140- 2.882279- 3.442474- 1.943140- 

LI.  لرحسوبة 12.76242- 12.71992- 12.79862- 23.24662- 23.16903- 23.05964- Las 
  لح:جة 2.882433- 3.442712- 1.943157- 2.882279- 3.442474- 1.943140-

LI.  لرحسوبة  10.76395- 10.72478- 10.80202- 11.93320- 11.88345- 11.99336- Pasch 
  لح:جة 2.882279- 3.442474- 1.943140- 2.882279- 3.442474- 1.943140-

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:
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  vpchLP (ةصغح يجم  ستتتتتتتتتتتتتس يةكتس ةز يةستتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتجقأي يتاإ جبتح   إ   س يلجالق(3.5)ةز  ال جت سل   م 

dvpchLQ  dv v iLQ  VLTMC  psv v iLE  .LI Las  .LI Pasch( سلةتتتتتتد  مقتتتتتتح نتتتتتتا يةقلم يلاستتتتتتتتتتتتتصبتتتتتتا ةس

قلل س  ائسن يز  أيق  إ جبح   يجمح نح ية  إس    %4ين  ةسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

 ةستتتتجقأة ال تاجصيحن ية  ج   يةصع ة في  فتتتتس  ي يةستتتتاستتتتسن اس ةز  سيةتي تنص ية   1Hنقبس  يةتئجلح 

 .(I0)في  فس.

 املتغيرات محل الدراسة إستقراريةمنحنى  :(1.5)الشكل

-3
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LPVPCH

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

5.1

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LQDVPCH

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LQDVVI

-2

-1

0

1

2

3

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LTMCV

 
 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

    vpchLP (  ةلمجزائي  ةاتتس يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتجقأي يتتاةنانلتتح  ةإل رشتتتتتتتتتتتتتكتتحل يلبينتتا  ياأ هي تمثتتس 

dvpchLQ  dvviLQ  VLTMC  psvviLE  .LI Las  .LI Pasch( ،  نحح ال تاجصي ية  رتجحأ  س ةتح ناعظ

 سجقأي يوحح.إيةسح ق يز  إ جبح   يةاحا ةمح ةمح  ؤ   يل

لحوم الـــدواجن على لوغـــاريتم الكميـــة املطلوبـــة  أســــــــــــعـــار لوغـــاريتم  أثر املبحـــث الثـــاني: تقـــدير 

 .4119-4111للحوم الدواجن 

  (I0)نحمح ستتتتلستتتتلجان  جمازين  نفس   جا يةجكحةس  تبان  ) vpchLP  dvpchLQ (نح ةلستتتتلستتتتلجانإ جبح   با  

يةجكحةس ةز نفس ية  جا ياجبئ شتتأط  ستتتح تتت ي في تق  أ  نمصله رنا ي  ية ي و س يةستتتلصب يلتستتتحسي ية  ن ال 

 يل   يةطصيس.
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 .VARعدد فترات التباط  الزمني في النموذج  إختبار  املطلب لاول: 

 قتتتح لهتتتح يةجبتتتح ؤ ية ةني  ةثتتتس س  صضتتتتتتتتتتتتتح  يةتي SC س AIC  جتتتا يةجبتتتح ؤ ية ةني اتتتس ةز  إ جبتتتح    اجمتتت  في 

 يق  سل يةجح ي يةنجح  :

 VAR عدد فترات التباط  الزمني لنموذج إختبار  : (4.5)جدول 

VAR Lag Order Selection Criteria     
  
  
  

Endogenous variables: LPVPCH LQDVPCH  

Exogenous variables: C    
  
  
  
  
  
  

Date: 12/03/20   Time: 09:40 

Sample: 2008M01 2019M12 

Included observations: 132 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  291.4828 NA   4.27e-05 -4.386103 -4.342424 -4.368354 

1  374.1655  161.6071  1.30e-05 -5.578266 -5.447229 -5.525018 

2  438.1446  123.1112  5.22e-06 -6.487039 -6.268645 -6.398294 

3  475.1354  70.05828   3.17e-06*  -6.986899*  -6.681148*  -6.862656* 

4  476.1852  1.956423  3.31e-06 -6.942199 -6.549090 -6.782458 

5  482.4762   11.53354*  3.20e-06 -6.976912 -6.496445 -6.781672 

6  482.5935  0.211573  3.40e-06 -6.918084 -6.350259 -6.687346 

7  484.5587  3.483771  3.51e-06 -6.887253 -6.232071 -6.621017 

8  486.9526  4.171144  3.60e-06 -6.862918 -6.120378 -6.561184 

 * indicates lag order selected by the criterion       

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)    

 FPE: Final prediction error   
  
  

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information 
criterion 

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

هي ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني  SCوAICسية ي  بان  ن    ى  لما  حةنسبا ةتتتتتتتت  (4.5)ةز  ال يق  سل   م 

 .  VARلةنلا ين  تق  أ نمصله   ي قجص  )01( ااث  ي  أس ة     )01 ( سحسي 

 التكامل املشترك. إختبار  املطلب الثاني: 

  ية تتتتتفأةجكحةلا ةز ية  جا   ) vpchLP  dvpchLQ (ن يةستتتتتلستتتتتلجان ية ةنيجان يقخحفتتتتتا  با  يةجاقق ةز 

ةلجكحةتتتتتتتتتتتتتتتتتس يلشجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأب سلةد   (Johansen.Juselius)جصسلاو –جصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سصن  إ جبح   نقصا  حسجخ يا 

 ز رع تتتتتتح ان يلستتتتتتجخ ةحن في تا    ي    جبح    س ئ ةجا هح  حفتتتتتتلا يةجكحةس يلشتتتتتتتئبإةلجاقق ةز ة   

ن  يةتت ي  خجبئ قأ تتتتتتتتتتتتتلتتا يةاتت ا يةقتتح لتتا  (trace test) اأ  إ جبتتح   يلججهتتح  يلجكتتحةلتتا في يلتت   يةطصيتتس سمتتح 
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  س (q=r)ةقتتح تتس يةبتت  تتس يةاتتحا غائ يلقلتت   (q)س يستتتتتتتتتتتتتتحسي  يتت   ةججهتتح  يةجكتتحةتتس يلشتتتتتتتتتتتتتتئب يلجمازة تقتتس يز 

  حة لزا يةجحةلا:    جبح اسي س ي ئ 

1

ˆ( ) (1 )
n

trase

i r

r T In 
 

   

r..........1علث:  n . 

 يةقلما يةاظمى يقخحفا إ جبح  يةجكحةس يلشتئب   إ جبح   يةثح و يلسجخ ا في   جبح  سيا  ئ 

 )Eigenvalue max Maximal :سةاح ةا عسح   فلزوحح  مح  ةي 

 

ةجج  ةلجكحةس يلشتتتتتتتتتتئب  سيةفأ تتتتتتتتتتلا يةب  لا  (r)ن سنحب  قأ تتتتتتتتتلا يةا ا يةتي تنص ية    جبح   خجبئ س ي ئ 

 ةجج  ةلجكحةس يلشتئب   (r+1)يةتي تا   سجص  

ن   صج  ستتلصب إق 1015 ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سحيلاستتصبا   بئ  traceلي احني  لماإق -

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

ن  ال  صج  إق 1015 يلاستتتتتتتتصبا  فتتتتتتتتتزأ ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سح traceلي احني  لماإق -

 ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز. سلصب ةتسحسي 

 :تا   يةجكحةس يلشتئب لجزائي  ةاس ية  يسا نا في يق  سل يةجح يسيةنجح   ةبي

 .للتكامل املشترك  (Johansen.Juselius) جوسيالس-جوهانسون  إختبار نتائج  :(5.5)جدول رقم 

Date: 12/03/20   Time: 10:35 

  

  

  

  

Sample (adjusted): 2008M06 2019M08 

  

  

  

  

Included observations: 135 after adjustments 

  

  

  

  

Trend assumption: Linear deterministic trend 

  

  

  

  

Series: LPVPCH LQDVPCH  

  

  

  

  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

  

  

  

  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

  

  

  

  

Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 

Prob.** 

None *  0.115762  19.73356  15.49471  0.0108 

At most 1  0.022879  3.124580  3.841466  0.0771 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

  

  

  

  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

  

  

  

  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

  

  

  

  

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

1
ˆ( , 1) (1 )trace rr r TIn     
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19.73356traceن يةقلمتتتا يلاستتتتتتتتتتتتتصبتتتا أ تتت ناعظ)5(5.ةز  ال جتتت سل   م     يقتأجتتتا يةتي  اةز يةقلمتتت  بئ

تصج  يا ا  حنحأيةتي تقصل   يةب  لاس  حةجح ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتلا  %4ين  ةستتتتتتتتتتجص  ةانصيا  04.52530 ستتتتتتتتتتحسي 

قتصا يةتتتت سيجز س ةصغتتتتح يجم يةيملتتتتا يلطلصبتتتتا ةز قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتتح  ةصغتتتتح يجم تصيلنلتتتتا ية  يلتتتت   يةطصيتتتتس   ان 

 ية سيجز  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

قتصا يةتتت سيجز سةصغتتتح يجم يةيملتتتا يلطلصبتتتا ةز قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  يا اتتتس ةز يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان ةصغتتتح يجم *يلن ةتتتح 

ا قه ي   ل ية  سجص  يا ا تصيلنل  ةد في  فتتس سستتلستتلا يةبصيقي ةستتجقأة  رفتتسةستتجقأتان في ية سيجز 

  ان يلجزائتان ية  يل   يةق ائ.  

لحوم الدواجن ولوغاريتم الكمية املطلوبة  أســـــعار لوغاريتم العالقة الســـــببية بين  إختبار املطلب الثالث: 

 من لحوم الدواجن.

قتصا يةتتت سيجز سةصغتتتح يجم يةيملتتتح  يلطلصبتتتا ةز قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  تجتتتحأ يةاا تتتا  ان ةصغتتتح يجم إبزلتتتا تاتتت  تتت  

  جبح   الث ةز  ال س ي ئ   لنحمح  Granger CausalityTest(191 (غأينجأ ةلستتتتتتتب لا إ جبح    نجأي ية سيجز

 ا س تبح ةلا رتجحأ  س يةاا س  عح  ا  تجتحأ يةاا تا  ان يلجزائتان ستتتتتتتتتتتتتصيء احني ال  ستتتتتتتتتتتتت ي إ تإةكتحننتح تات  ت  

 ةلمجزائتان احةجح ي: ئ جبح  يةأيح لا  

1 1

...........(1)
m n

pcht i pcht i j dvpcht j t

i j

LPV a LPV b LQ U 

 

    

1 1

...........(2)
r s

dvpcht i dvpcht i j pcht j t

i j

LQ c LQ d LPV V 

 

    

,00 الفرضية: 1:b j H  . 

قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتت ي ةصغح يجم   ستتتتتتتتتتاح  قحن ةص غح يجم  (1)في يلاح ةا   0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتلا -

 يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز.

قحن ةص غح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز يستتتتتتتتتتتتت ي  (2)في يلاح ةا  0Hلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتتتلا إ-

 ةوتصا ية سيجز.  ساح  ةصغح يجم 

 ستكصن سنحب سب لا تبح ةلا إلي تاققي يةاا جحن ةاح.-

                                                           
191Hengqing Tong, T.Krishna Kumar, Developing Econometrics, John Wimey and Sons, ltd, India, 2011. P309.  
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 سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي:

لحوم الدواجن ولوغاريتم الكميات  أسعار غرانجر للسببية بين لوغاريتم إختبار  نتائج: (6.5)جدول رقم 

 .الدواجناملطلوبة من لحوم 

Pairwise Granger Causality Tests       

Date: 12/06/20   Time: 10:20     

Sample: 2008M01 2019M12     

Lags: 1     

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

LQDVPCH does not Granger Cause LPVPCH 139 37.6708 0.0..0 

LPVPCH does not Granger Cause LQDVPCH  5.31390 0.0227 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ن  لمتتتتا رعجمتتتتحل   اعظ ةز  ال يق تتتت سل  ياأ  Prob     ةإلع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتاF Statistic    0.04 تتتتس ةز 

dن    س ستتتتتتت ي ةانتتتتتتتحأ vpchLP   يلجزائة إ  dvpchLQ  ةتلتاتا تتتتتتتا يلتجتجتهتتتتتتتا ةتز يلجزائة  v p c hLQ   يستتتتتتتتتتتتت تتتتتتتي في

vpchLP    ةتتح  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلاا تتا يةايستتتتتتتتتتتتتلتتا يلججهتتا ةزvpchLP إ   dvpchLQ  قيتت ةتتد  لمتتا رعجمتتحل

 Prob  ةاع ح لاF Statistic  ن إس  حةجح ي ق 0.04 س ةز  هيvpchLP  يس ي فيdvpchLQ. 

 .vpchLP،dvpchLQلكل من  VARاملطلب الرابع: تقدير النموذج 

  يةتي احني في  فتتس vpchLP  dvpchLQةلستتلستتلجان ستتجقأي يابا  تا      جا ئ  0I س ةاأقا   جا  

يةجبح ؤ ية ةني ةلنمصله يلق  ة  تتتتتتتتتتتتتتتتت  03 نقصا بامللا تق  أ نمصله ةججهح  رنا ي  ية ي و ، قجصي  لةنلا

 .dvpchLQسةصغح يجم ةليملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز vpchLPقتصا ية سيجز  ساح   ان اس ةز ةصغح يجم 

Substituted Coefficients: -VAR Model  

= 2.11707777022* pchLPV 1.82576438748* -1) -( pchLPV 2) + 0.520868301*-( pchLPV -( pchLPV

3) + 0.655981779083* 0.51247584786* -1) -( 
pch

LQDV 0.0558584663108* -2) -( 
pch

LQDV 

3) + 0.0314500649731-( 
pch

LQDV 

 

1.99501418113** -=   
pch

LQDV 1) + 2.83214706123**-( pchLPV  -2) -( pchLPV

0.863991995793** -( 
pch

LQDV1) + 1.11951709005*-( 
pch

LQDV0.654836797037* -3) -( pchLPV

.3) + 1.21331732575-( 
pch

LQDV2) + 0.299506851197* 

 التفسير لاقتصادي:.1
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شتتتتتتتتتتتتتاتتا ر تبتتحط يةتت ي و  سباتت  يةجتتأ تت  ةز فتتتتتتتتتتتتتاعلتتا يةنمصله ةجفستتتتتتتتتتتتتائ   اينتتح ية  نجتتح   تقتت  أ نمصله إبات  

 ستتتتتتتتتتتتتاتتتح   ية  ةصغتتتح يجم يةيملتتتا يلطلصبتتتا ةز قتصا يةتتت سيجز  تتت الةتتتا يةجزائ في ةصغتتتح يجم    أي يةجزائي  يةتي 

 قتصا ية سيجز  ستن  ةح  ةي:

م ةصغح يجلةنلا  ثاث قجصي  في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ية سيجزقتصا   ستتتتتتتاح  فستتتتتتتأ ةصغح يجم  -

ي   ل  ية سيجزلصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةوتصا  ثاث قجصي  لةنلا ةقتصا يةت سيجز سيةجأ أ   ستتتتتتتتتتتتتاتح  

يقتحةلا سيةيملح  يلطلصبا  ستتتتتتتتتتتتتاح  أ ةلستتتتتتتتتتتتتنصي  يةثاث يلتح تتتتتتتتتتتتتلا تؤاأ ية     ستتتتتتتتتتتتتاتح   ي  مانى  يةثتح تي 

 وتصا ية سيجز. يقتحةلا ة ساح  هي   ةد   س سح في    أاأ ةلسنصي  ااث   ائ ت

 ثاث قجصي  في ستتت ي يةنمصله  تتت الةتتتا يةجتتتأ أ  يةتتت سيجز فستتتتتتتتتتتتتأ ةصغتتتح يجم يةيملتتتح  يلطلصبتتتا ةوتصا  -

قتصا  ح  سالصغح يجم  ثاث قجصي  لةنلا ةسيةجأ أ  ية سيجزةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةوتصا لةنلا 

 نفستتتتتتتتهح ية  ة   ااث  أاأ حةلا تج ي ين يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز يقت لي   يةثح ي  ية سيجز

 س ي يةنصر ةز يةشابا  نفس يةفتئة يلح لا. أساح  سنصي  ةح لا  ليح ة ية  تأاائسح  

قتصا ية سيجز   يتحح ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتتتتتتح ي  ةخجلفا  صل   جا يةجأ ائ ةز   ستتتتتتتتاح   أاأتج -

 حةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز  إشتتح ي  ةخجلفا  أاأ . ستج(+)ي   يةستتحةي (-)ي   يلصجي (+)يةستتحةي

 .(-)ي   يةسحةي (-) ي   يلصجي (+) صل   جا يةجأ ائ ةز يةسحةي

يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز   يتحح ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتح ي  ةخجلفا  صل   جا  أاأ تج -

قتصا ية سيجز  إشتتتتتتح ي  ةخجلفا  ستتتتتتاح    أاأ. ستج(+)ي   يةستتتتتتحةي (+)ي   يلصجي (-)يةجأ ائ ةز يةستتتتتتحةي

 .(+)ي   يةسحةي (+)ي   يلصجي (-) صل   جا يةجأ ائ ةز يةسحةي
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ســـــــــــــــــــــــنـــــــــــــة 

 التأخير

 dvpchLQ على vpchLP تأثير

11 

 

14 

 

13 

 ت   dvpchLQ نقتتتت  تتتتا سيعتتتت ة تنقص  صعتتتت ة vpchLPينتتتت  ليتتتتح ة ستتتتتتتتتتتتتنتتتتا تتتتتأ ائ  س   

 ةس ابح  ةح تبقى. 0.22%

 %8.21 تتتتتتتتتتتت  dvpchLQت ي  صع ة نق  ا سيع ة  vpchLPين  ليح ةسنا تأ ائ يةثحنلا 

 ةس ابح  ةح تبقى.

 ت   dvpchLQ  صعتتتت ة نقتتتت  تتتتا سيعتتتت ة تنقص  vpchLPينتتتت  ليتتتتح ةستتتتتتتتتتتتتنتتتتا تتتتتأ ائ  س   

 ةس ابح  ةح تبقى. 0.231%

 

 

 

 التحليل لاحصائي:.4

  تبحط لي و سةصليا  بلالح.إن تكصن يةبصيقي غائ ةأتبطا  عتى  كصن يةنمصله يلق   غائ ة يف  نب ي 

 لارتباط الذاتي للبواقي: إختبار  1.1

   سيةنجح  Ljung-Box إ جبح  جأ  يةاح ة ةلباث يز ر تبحط ية ي و ةلبصيقي ةز ي ةهح  حسجخ يا 

  صضتهح يق  سل يةجح ي: 

 .VAR لارتباط الذاتي للبواقي في النموذج إختبار  : (7.5)جدول رقم 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/06/20   Time: 15:11     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 137       

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1  0.587896 NA*  0.592219 NA* NA* 

2  3.321737 NA*  3.366561 NA* NA* 

3  4.989513 NA*  5.071675 NA* NA* 

4  8.740957  0.0679  8.935945  0.0627 4 

5  9.352713  0.3134  9.570874  0.2964 8 

6  12.61238  0.3978  12.97984  0.3705 12 

7  18.53311  0.2936  19.21938  0.2575 16 

8  21.93300  0.3442  22.83011  0.2972 20 

9  26.31368  0.3374  27.51881  0.2809 24 

10  27.66373  0.4824  28.97516  0.4138 28 

11  28.89666  0.6244  30.31573  0.5519 32 

12  33.32457  0.5965  35.16872  0.5079 36 

13  34.83860  0.7014  36.84148  0.6132 40 
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14  37.81331  0.7328  40.15477  0.6371 44 

15  50.82641  0.3629  54.76785  0.2333 48 

16  54.04402  0.3962  58.41092  0.2516 52 

17  55.33461  0.5000  59.88435  0.3367 56 

18  56.88865  0.5901  61.67345  0.4160 60 

19  65.77265  0.4152  71.98792  0.2306 64 

20  69.30507  0.4332  76.12418  0.2335 68 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

  علث تصيقق في يق  سل 80ةزةت  يستتتتتتتتتتتتتا يلانصيتا يةكللتا لاتحةا   يةتا ر تبتحط ية ي و لي  يةفجصي  ر س 

 يلاسصبا   جبح  يع ح لا ئ L-B  أ  لما في يةامص   Q-Stat- يةسح ق   ي:

2 220 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 137(137 2) 69.30507 31.4104

137

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

  تبحط لي و  ان يةبصيقي.إ  سةن   سجنج  ي ا سجص  80ي    5في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 

 .: توزيع الجذور املقلوبة في نموذج لانحدار الذاتي(2.5)رقم  الشكل

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 تبتتحط يةبصيقي ليتلتتح نتلجتتا تصيجتت  يةنقتتحط سيةتي تمثتتس يق تت س   ي تتس  ي أة إيةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ  ؤ تت  ةتت   يتت ا 

قتصا ية سيجز س   ستتاح  ةقبصل سفتتحقح ةجفستتائ س تاللس يةاا ا  ان ةصغح يجم   VARن يةنمصلهإيةشتتكس ةن  ق

 ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز.
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 لبواقي:التوزيع لاحتمالي ل إختبار   4.1

   سيةنجح    صضتهح يق  سل يةجح ي:Jarque-Bera إ جبح  ةلباث يز عحةا يةجصليس ةلبصيقي نقصا  حسجخ يا 

 .التوزيع لاحتمالي للبواقي إختبار  : (8.5)جدول رقم 

VAR Residual Normality Tests       

Orthogonalization: Cholesky 

(Lutkepohl) 

      

Null Hypothesis: residuals are 

multivariate normal 

      

Date: 12/06/20   Time: 15:25       

Sample: 2008M01 2019M12       

Included observations: 137       

Component Jarque-Bera df Prob. 

1  4.771032 2  0.26020 

2  5.438502 2  0.07089 

Joint  5.799531 4  0.2409 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

في يلاح ةا  4.512408في يلاح ةا رس   س  ستتتتتتتتتتتتتحسي  5.330018 ستتتتتتتتتتتتتحسي  Jarque –Beraن إع تتتتتتتتتتتتتح لتا   متح 

 س ةز  يةثحنلا سهي  لم  2

0.05 3 7.81   ن يةبصيقيأ  قإننح ال  ستتتتتجطلس  قض يةفأ تتتتتلا  ستتتتتحستتتتتلا يةقح لا 

 بئ ةز  ةكلجتتح يلاتتح ةجبن هي  Jarque –Beraن يةقلمتتا رعجمتتحةلتتا ئع تتتتتتتتتتتتتح لتتا  تجصلر تصلياتتح  بلالتتح   متتح 

 .ةمح  ؤ   يةأ   سل  0.04

 املطلب الخامس: تقدير نموذج تصحيح الخطأ: 

ائ تجحأ يةجأاإجس  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتتتتتا سةاأقا با  يةجأ   ةز سجص  يا ا تكحةس ةشتتتتتتتتتتتتتئب  صيلا   

يةستتتتتتتتتتتتتب لتا عتى تات   يلجزائي  يلستتتتتتتتتتتتتجقلتا سيلجزائي  يةجحباا عستتتتتتتتتتتتتي يةه ف ةز إ جبتح   قلمتح  لنحتح ةز  ال

 . ECMية  يسا   ميز تق  أ نمصله 

 ECM : نموذج تصحيح الخطأ(9.5)جدول رقم 

Vector Error Correction Estimates     

 Date: 12/07/20   Time: 09:53    

 Sample (adjusted): 2008M04 2019M08    

 Included observations: 137 after 

adjustments 

   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LPVPCH(-1)  1.000000   
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LQDVPCH(-1) -0.241741   

   (0.12259)   

  [-1.97187]   

C -1.262776   

Error Correction: D(LPVPCH) D(LQDVPCH) 

CointEq1 -0.204854  0.070857 

   (0.05096)  (0.16990) 

  [-4.01983] [ 0.41705] 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

  س س ي %4سةانصي ين  ةستتتتجص   الةا  ستتتتحةي  (CointEq1)يشتتتتائ يق  سل  ياأ ين ةاحةس تصتتتتتلح يقخطأ 

رجتتس يةق تتتتتتتتتتتتتائ  جم تصتتتتتتتتتتتتتتلاهتتح تلقتتتح لتتح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجتتتس ةز   طتتتحء  (0.204854)ياني ين 

 . 4.88=(1/0.204854)شهأ .  00 بس سنصي  س  يةطصيس   ي  جطلي عصي ي 

 املطلب السادس: تحليل مكونات التباين ودالة لاستجابة للكمية املطلوبة للحوم الدواجن: 

 . تحليل مكونات التبيان للكمية املطلوبة للحوم الدواجن:1

تاللتس ةكصنتح  يةجبتح ز ةلجاأف ية  ةقت ي  يةجبتح ز في يةجنبؤ سيةت ي ياص  ي    طأ يةجنبؤ في  إ جبتح  يستتتتتتتتتتتتتجخت ا 

يلجزائ نفستتتتتتت  سةق ي  يةجبح ز في يلجزائي  يةجفستتتتتتتائ ا   أ  في نمصله ية  يستتتتتتتا  ستبئل  سملا تاللس يةجبح ز 

  .يةنمصله ية  يلجزائي    أ  ي  زائ ةفحغئ في اس ةجزائ ةز ةجزائي   اأ ن   بان  سملا يةنس لا ألأ 

قتئة لةنلا   08 نتحأ  بان نجتح   تاللتس ةكصنتح  يةجبتح ز ةليملتا يلطلصبتا ةوتصا ية سيجز ية  ة    سيق ت سل 

 ية سيجز ية  يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز.  ساح   زائ   اأ سهي قتئة احقلا الةجقحط 

 كمية املطلوبة للحوم الدواجن: نتائج تحليل مكونات التباين لل(10.5)جدول رقم 

Variance Decomposition of LPVPCH: 

  

Variance Decomposition of LQDVPCH: 

  
 eriod S.E. LQDVPCH LPVPCH  eriod S.E. LQDVPCH LPVPCH 

1  0.025588  40.95662  59.04338 1  0.084159  100.0000  0.000000 

2  0.053003  24.55982  75.44018 2  0.095525  83.13750  16.86250 

3  0.061257  24.81281  75.18719 3  0.097942  83.93039  16.06961 

4  0.062453  25.42771  74.57229 4  0.101809  84.86483  15.13517 

5  0.062841  26.33921  73.66079 5  0.102379  84.92249  15.07751 

6  0.063005  26.20231  73.79769 6  0.105682  85.33734  14.66266 

7  0.063026  26.22549  73.77451 7  0.106879  85.66393  14.33607 

8  0.063135  26.38575  73.61425 8  0.107608  85.84743  14.15257 

9  0.063253  26.51516  73.48484 9  0.108571  86.09669  13.90331 

10  0.063372  26.71500  73.28500 10  0.109139  86.24038  13.75962 

11  0.063430  26.84465  73.15535 11  0.109753  86.37531  13.62469 

12  0.063461  26.91361  73.08639 12 0.110323  86.49767  13.50233 
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 Cholesky Ordering: LQDVPCH LPVPCH 

 EViews  أنحة ي ي  يةطحةي  حسجخ يا إةز  املصدر:

ةز يقخطأ في  %000ن  يق  سل  ياأ يايس نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز لجزائي  ية  يستتتتتتتتتتتتتا  علث  اعظ 

يةجنبؤ في تبح ز ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز يا ي ةلمجزائ نفستت   ال يةفتئة  س     ينمح في 

قتصا يةتت سيجز    ستتتتتتتتتتتتتاتتح  يةتي  ا ي ي   ةصغتتح يجم  %03.23ةقتتح تتس  % 21.01يةفتئة يةثتتحنلتتا تقتتس يةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ي   

 08في يةفتئة  %23.52ن ت تتتتس     إيح   في يةج تتتتحي      غح ا ةلفتئتان يةثحنلا سيةثحةثا س إس ستتتتجمأ في يةجنحلل 

 ةنفس قتئة ية  يسا.  %01.04قتصا ية سيجز   ساح  ةجا ي 

 .تحليل دالة لاستجابة لرد الفعل:4

 يةتا ية  تتبس يلستتتتتتتتتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتتتتتتتت ةح  يلفحج ا يةتي تجاأل ةهح يلجزائي  في نمصله  امتس ست أ يةت

ناأيف ةالح ي سيع  في نفس يلجزائ إستتتتتججح ا اس ةجزائ ي    ي فتتتتت ةا ةفحج ا ةق ي سح إية  يستتتتتا  س ايس 

 سفي يلجزائي    أ  ةز يةنمصله.

 قتصا يةتت سيجز ية  ةصغتتح يجم يةيملتتا يلطلصبتتا ةوتصا يةتت سيجز ةز  ال   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةصغتتح يجم   اأ سةلجاأف ية  

تصا ق ستتتتتتتتتتتتتاح   يةتا رستتتتتتتتتتتتتججح ا ةأ  يةفاس ستتتتتتتتتتتتتيجم تتبس يلستتتتتتتتتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتتتتتتتت ةح  يلفحج ا أل  إ جبتح  

ستتتتتتتتتتتتتججتتتح تتتا ةجزائ يةيملتتتا يلطلصبتتتا ةوتصا يةتتت سيجز  ي إيةتتت سيجز سيةيملتتتا يلطلصبتتتا ةوتصا يةتتت سيجز س لفلتتتا 

 ةفحج ا في يةنمصله ةز  ال يةشكس ر و: ف ةا

 ستجابة الكمية املطلوبة لحوم الدواجنإ: تحليل دالة (3.5)رقم  الشكل
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 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ن  سنحب تأاائ بشتتتتكس  ستتتنا سية ي  صضتتتت  يةشتتتكس  ياأ  قإننح ناعظ  08تتتتتتتتتتتتتتتت ةز  ال س ي يةجق  أ سيلمج  ة

 أ ي ةلصغتح يجم يةيملتا يلطلصبتا ةز ةصغتح يجم قتصا يةت سيجز سست ي نتلجا  ي فتتتتتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم 
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 قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع . سيةجأاائ ةبان في يةشتتتتتكس  ياأ ي   غح ا يةستتتتتنا يةثحنلا  با سح  ب ي  ستتتتتاح  

   غح ا يةستتتنا يةأيباا سبضتتتتس  شتتتتهأ سي  ي  ع ة يةهبصط ةز س أ يةفتئة ي   غح ا يةستتتتنا يقخحةستتتتا إفي يةنزسل 

 ن يستئجس ةز ج    سيأ   شكس شب  تح ي.    إن  نا ا عتى يةسنا يةسحباا سسجا  شهأ  ي   

ناأيف إن عتت سث  ي فتتتتتتتتتتتتتت ةتتا ةفتتحج تتا في ةصغتتح يجم يةيملتتا يلطلصبتتا ةوتصا يةتت سيجز  مقتت ي  أ متتح ناعظ  تت

قتصا ية سيجز  أ   نفس ستتتتتتتتتتتتتلصب ةصغح يجم يةيملا   ستتتتتتتتتتتتتاح  ن يةجأاائ ية ي  مس ةصغح يجم إةالتح ي سيع   ق

 يلطلصبا ةوتصا ة سيجز يلبان في يةشكس  ياأ.

حوم الــدواجن على لوغــاريتم الكميــة املطلوبــة املبحــث الثــالــث: تقــدير أثر لوغــاريتم أســــــــــــعــار ل

 .4119-4111للحوم لاغنام 

 الن (I0)نحمح ستلسلجان  جمازين  نفس   جا يةجكحةس  تبان  ) vpchLP dvviLQ (نح ةلستلستلجانإ جبح  با  

رنا ي  ية ي و س يةستتتتتتتتلصب يلتستتتتتتتتحسي ية  يةجكحةس ةز نفس ية  جا ياجبئ شتتتتتتتتأط  ستتتتتتتتح تتتتتتتت ي في تق  أ  نمصله 

 يل   يةطصيس.

 .VARعدد فترات التباط  الزمني في النموذج  إختبار املطلب لاول: 

 قح لهح يةجبح ؤ ية ةني  ةثس سيصضتتتتتتتتتتتح يق  سل  سيةتيAIC  SC  جا يةجبح ؤ ية ةني اس ةز  إ جبح    اجم  في

 يةجح ي يةنجح  :

 VAR عدد فترات التباط  الزمني لنموذج إختبار  :(11.5)جدول 

VAR Lag Order Selection 

Criteria 

        

Endogenous variables: LQDVVI LPVPCH      

Exogenous variables: C       

Date: 12/09/20   Time: 08:35         

Sample: 2008M01 2019M12      

Included observations: 135      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 217.3303 NA 0.000141 -3.190079 -3.147038 -3.172588 

1 272.4099 107.7113* 6.62e-05 -3.946814 -3.817691* -3.894342* 

2 277.1242 9.079263 6.55e-05 -3.957395 -3.742190 -3.869942 

3 281.3619 8.035960 6.53e-05* -3.960917* -3.659629 -3.838482 

4 284.7034 6.237429 6.60e-05 -3.951161 -3.563791 -3.793745 

5 288.8524 7.621916 6.58e-05 -3.953369 -3.479917 -3.760971 

 * indicates lag order selected by the criterion       

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error      
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 AIC: Akaike information 

criterion 

     

 SC: Schwarz information 

criterion 

     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion       

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 )01 (هي ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني  سحسي  SCسAICسية ي  بان  ن    ى  لما  حةنسبا ةتتتت  (11.5)ةز  ال يق  سل   م 

 . VARلةنلا ين  تق  أ نمصله   ي قجص  )01( ااث  ي  أس ة    

 التكامل املشترك. إختبار  املطلب الثاني: 

  ية تتتتتفأةجكحةلا ةز ية  جا   ) vpchLP  dvviLQ (ن يةستتتتتلستتتتتلجان ية ةنيجان يقخحفتتتتتا  با  يةجاقق ةز 

ةلجكحةتتتتتتتتتتتتتتتتتس يلشجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأب سلةد   (Johansen.Juselius)جصسلاو –جصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سصن  إ جبح   نقصا  حسجخ يا 

   ةجا هح  حفلا يةجكحةس يلشتئبإةلجاقق ةز ة   

ن   صج  ستتتتتتتلصب إق 0.04يلاستتتتتتتصبا   بئ ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سح  traceلي احني  لماإق-

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

قحن  ال  صج   0.04يلاستتتتتتتتتتتتتصبتا  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز يلجت سةتا ينت    جا ةانصيا    سح  traceلي اتحنتي  لمتاإقت-

 يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز. سلصب ةتسحسي ية 

 :تا   يةجكحةس يلشتئب لجزائي  ةاس ية  يسا سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي

 .للتكامل املشترك  (Johansen.Juselius) جوسيالس-جوهانسون  إختبار  نتائج  :(12.5)جدول رقم 

Date: 12/09/20   Time: 08:59     

Sample (adjusted): 2008M05 2019M08    

Included observations: 136 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LQDVVI LPVPCH        

Lags interval (in first differences): 1 to 3   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized  

Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

  

Prob.** No. of CE(s) 

None * 0.212655 48.90931 15.49471 0.0000 

At most 1 * 0.113557 16.39325 3.841466 0.0001 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:



 الفصل الخامس                     دراسة قياسية حول أثر أسعار لحوم الدواجن على المتغيرات االقتصادية الجزئية
 

240 

 

48.90931traceن يةقلما يلاستتتتتتتتتتتتتصبا أناعظ   1)2(5.ةز  ال جت سل   م     ةز يةقلما يقتأجا يةتي   بئ

ن  تصج  يا ا أس  حةجح ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتتلا يةب  لا يةتي تقصل   %4ين  ةستتتتتتتتتتتجص  ةانصيا  04.52530 ستتتتتتتتتتتحسي 

 غنحا  قتصا ية سيجز س ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةز قتصا   ستتتتتاح  تصيلنلا ية  يل   يةطصيس   ان ةصغح يجم 

  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

 نحا غقتصا ية سيجز سةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةز قتصا   ستتتاح  *يلن ةح يا اس ةز يةستتتلستتتلجان ةصغح يجم 

ةستتتتتتتتتجقأتان في رفتتتتتتتتتس سستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلا يةبصيقي ةستتتتتتتتتجقأة   ةد في  فتتتتتتتتتس قه ي   ل ية  سجص  يا ا تصيلنلا  ان 

 يلجزائتان ية  يل   يةق ائ.  

لحوم الدواجن ولوغاريتم الكمية املطلوبة  أســـــعار لوغاريتم ة بين العالقة الســـــببي إختبار املطلب الثالث: 

 .لاغناممن لحوم 

قتصا يةتتت سيجز سةصغتتتح يجم يةيملتتتح  يلطلصبتتتا ةز قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  تجتتتحأ يةاا تتتا  ان ةصغتتتح يجم إبزلتتتا تاتتت  تتت  

  جبتتتح   التتتث ةز  ال ستتت ي ئ   لنحمتتتح  Granger CausalityTest) (غأينجأ ةلستتتتتتتتتتتتتب لتتتا إ جبتتتح    نجأي  غنتتتحا

 ا س تبح ةلا رتجحأ  س يةاا س  عح  ا  تجتحأ يةاا تا  ان يلجزائتان ستتتتتتتتتتتتتصيء احني ال  ستتتتتتتتتتتتت ي إ تإةكتحننتح تات  ت  

 ةلمجزائتان احةجح ي: ئ جبح  يةأيح لا  

1 1

1 1

...........(1)
m n

pcht i pchti j dvvij t

i j

LPV a LPV b LQ U 

 

    

1 1

1 1

...........(2)
r s

dvvit i dvviti j pchtj t

i j

LQ c LQ d LPV V 

 

    

,00 الفرضية: 1:b j H  . 

قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتت ي ةصغح يجم   ستتتتتتتتتتاح  قحن ةص غح أتم  (1)في يلاح ةا   0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتلا -

 . غنحايةيملا يلطلصبا ةوتصا 

يستتتتتتتتتتتتت تتي   غنتتحاقتتحن ةصغتتح يجم يةيملتتا يلطلصبتتا ةوتصا  (2)في يلاتتح ةتتا  0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتتتلتتا -

 ةوتصا ية سيجز.  ساح  ةصغح يجم 

 ستكصن سنحب سب لا تبح ةلا إلي تاققي يةاا جحن ةاح.-

 سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي:
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لحوم الدواجن ولوغاريتم الكميات  أسعار غرانجر للسببية بين لوغاريتم إختبار  نتائج: (13.5)جدول رقم 

 لاغناماملطلوبة من لحوم 

Pairwise Granger Causality Tests     

Date: 12/09/20   Time: 09:10   

Sample: 2008M01 2019M12   

Lags: 3       

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 LPVPCH does not Granger Cause LQDVVI 137 2.93604 0.0358 

 LQDVVI does not Granger Cause LPVPCH 0.15618 0.9255 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

  اعظ ةز  ال يق تتتت سل  ياأ ين  لمتتتتا رعجمتتتتحل Prob    ةإلع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا F Statistic    0.04 تتتتس ةز 

 ن  ي نقبتس يةفأ تتتتتتتتتتتتتلتا يةبت  لتا س ست ي ةانتحأ     dvviLQ ي   يلجزائة vpchLPةلاا تا يلججهتا ةز يلجزائة 

vpchLP يستتتتتتتتتت ي في dvviLQ   ةح  حةنستتتتتتتتتتبا ةلاا ا يةايستتتتتتتتتتلا يلججها ةز dvviLQ   ي vpchLP ن إق

  لموحح رعجمحةلا Prob ةاع ح لا F Statistic  ن إ ي نقبس قأ لا يةا ا س  حةجح ي ق  0.04 بئ ةز  هي

dvviLQ ال يس ي في vpchLP. 

 .vpchLP،dvviLQلكل من VARاملطلب الرابع: تقدير النموذج 

  يةتي احني في  فتتتتس vpchLP dvviLQةلستتتتلستتتتلجان ستتتتجقأي يابا  تا      جا ئ  0I س ةاأقا   جا  

يةجبح ؤ ية ةني ةلنمصله يلق  ة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  03 نقصا بامللا تق  أ نمصله ةججهح  رنا ي  ية ي و ، قجصي  لةنلا

 .dvviLQ غنحاسةصغح يجم ةليملا يلطلصبا ةوتصا  vpchLPقتصا ية سيجز  ساح   ان اس ةز ةصغح يجم 

Substituted Coefficients: -VAR Model  

2) + 0.133520043172*-( dvviLQ1) + 0.0809199723295*-( dvviLQ0.432971563854*=  dvviLQ

 -2) -( vpchLP1) + 0.0879602950905* -( vpchLP0.0213860693301* -3) -( dvviLQ

3) + 3.15142187368-( vpchLP0.666779881731*  

 -2) -( dvviLQ1) + 0.0154324439564* -( dvviLQ0.0173267303101*  -= vpchLP

 vpchLP0.165412028796* -1) -( vpchLP3) + 0.699467146818*-( dvviLQ0.0059860988991*

3) + 1.26385620571-( vpchLP0.0372467134854*  -2) -( 
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 التفسير لاقتصادي:.1

 اينتتح ية  نجتتح   تقتت  أ نمصله يشتتتتتتتتتتتتتاتتا ر تبتتحط يةتت ي و  سباتت  يةجتتأ تت  ةز فتتتتتتتتتتتتتاعلتتا يةنمصله ةجفستتتتتتتتتتتتتائ إبات  

  ةح جقتصا ية سيجز  ستتتتتتتجن  ستتتتتتتاح    الةا يةجزائ في   غنحاية  يةيملا يلطلصبا ةز قتصا   طأ تيةجزائي  يةتي 

  ةي:

 نلا ثاث قجصي  لةفي س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ   غنتحا فستتتتتتتتتتتتتأ ةصغتح يجم يةيملتح  يلطلصبتا ةوتصا -

ي تت  ل  يةت سيجزقتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتح لصغتح يجم  ثاث قجصي  لةنلتا ةسيةجتأ أ   غنتحاليملتح  يلطلصبتا ةوتصا ة

 يةثح ي 

  ليملحة  ثاث قجصي  لةنلافي س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ية سيجزقتصا   ستتتتتتتتتاح   فستتتتتتتتتأ ةصغح يجم-

  لي   يةثح ي ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم  ثاث قجصي  لةنلا ةسيةجأ أ  جزية سييلطلصبا ةوتصا 

 تت يتحتتح ةز  ال ستت ي يةنمصله  تتإشتتتتتتتتتتتتتح ي  ةصجبتتا  صل   جتتا   غنتتحايةيملتتا يلطلصبتتا ةز قتصا  أاأ تجتت-

 (-)ي   يلصجي (+)قتصا ية سيجز  ةستتتتتحةي  ستتتتتاح    سةخجلفا ئشتتتتتح ة  صل   جا يةجأ ائ ةس (+)يةجأ ائ 

  (+)يةسحةيي   

قتصا ية سيجز   يتحح ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتتتتتتتتتح ي  ةخجلفا  صل   جا يةجأ ائ ةز   ستتتتتتتتتتتاح   أاأتج-

  سةخجلفا ئشتتتتتتتتتتتتح ة  صل   جا يةجأ ائ ةس يةيملا يلطلصبا (-)ي   يةستتتتتتتتتتتتحةي (+)ي   يلصجي) (-يةستتتتتتتتتتتتحةي

 .(+)ي   يةسحةي (-)ي   يلصجي (+)  ةسحةي غنحاةوتصا 

 dvviLQعلى  vpchLPتأثير  سنوات التأخير

1 

2 

3 

 

 ةس ابح  ةح تبقى. %0.080 ت  dvviLQ  صع ة نق  ا سيع ة تنقص vpchLPين  ليح ة 

 ةس ابح  ةجبقى. %0.023 ت  dvviLQ صع ة نق  ا سيع ة ت ي  vpchLPين  ليح ة 

 ةس ابح  ةح تبقى. %0.33 ت  dvviLQ  صع ة نق  ا سيع ة تنقص vpchLPين  ليح ة 

  

 .التحليل لاحصائي:4

  تبحط لي و سةصليا  بلالح.إن تكصن يةبصيقي غائ ةأتبطا  عتى  كصن يةنمصله يلق   غائ ة يف  نب ي 

 لارتباط الذاتي للبواقي: إختبار   1.4

سيةنجتتتتح   ، Ljung-Box إ جبتتتتح   ستتتتتتتتتتتتتجختتتت يا إجأ  يةاتتتتح ة ةلباتتتتث يز ر تبتتتتحط يةتتتت ي و ةلبصيقي ةز يتتتت ةهتتتتح  تتتت

  صضتهح يق  سل يةجح ي:
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 .VAR لارتباط الذاتي للبواقي في النموذج إختبار  : (14.5)جدول رقم 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/09/20   Time: 09:35     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 137       

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 0.091787 NA* 0.092462 NA* NA* 

2 0.270804 NA* 0.274131 NA* NA* 

3 2.880624 NA* 2.942380 NA* NA* 

4 14.86651 0.0050 15.28875 0.0041 4 

5 18.60784 0.0171 19.17179 0.0140 8 

6 20.77994 0.0537 21.44337 0.0443 12 

7 21.75567 0.1513 22.47164 0.1286 16 

8 32.15592 0.0417 33.51687 0.0296 20 

9 33.80783 0.0881 35.28493 0.0643 24 

10 37.57507 0.1067 39.34880 0.0755 28 

11 41.09775 0.1301 43.17902 0.0897 32 

12 58.42837 0.0104 62.17338 0.0043 36 

13 61.24990 0.0169 65.29072 0.0070 40 

14 67.27168 0.0135 71.99790 0.0049 44 

15 67.89884 0.0308 72.70217 0.0122 48 

16 72.37637 0.0323 77.77178 0.0118 52 

17 73.22068 0.0610 78.73569 0.0243 56 

18 78.29171 0.0565 84.57376 0.0200 60 

19 84.41883 0.0446 91.68746 0.0132 64 

20 90.42698 0.0359 98.72265 0.0088 68 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

  علث تصيقق في يق  سل 80ةت  يستتتتتتتتتتتتتا يلانصيتا يةكللتا لاتحةا   يةتا ر تبتحط ية ي و لي  يةفجصي  ر س ةز

 يلاسصبا   جبح  ع ح لا ئ إL-B  أ  لما في يةامص   Q-Stat يةسح ق   ي:

2 220 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 137(137 2) 90.42698 31.4104

137

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

 ي ا سجص  ي تبحط لي و  ان يةبصيقي.  سةن   سجنج  80ي    5في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 
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 .: توزيع الجذور املقلوبة في نموذج لانحدار الذاتي(4.5)الشكل رقم 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

يق تت س   ي تتس  ي أة  تبتتحط يةبصيقي ليتلتتح نتلجتتا تصيجتت  يةنقتتحط سيةتي تمثتتس إيةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ  ؤ تت  ةتت   يتت ا 

قتصا ية سيجز   ستتتتاح  ةقبصل س فتتتتحقح ةجفستتتتائ س تاللس يةاا ا  ان ةصغح يجم   VARيةشتتتتكس ةن  قحن يةنمصله

 . غنحاس ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا 

 التوزيع لاحتمالي للبواقي: إختبار   4.4

   سيةنجح    صضتهح يق  سل يةجح ي:Jarque-Bera إ جبح   سجخ يا إةلباث يز عحةا يةجصليس ةلبصيقي نقصا  

 .التوزيع لاحتمالي للبواقي إختبار  : (15.5)جدول رقم 

VAR Residual Normality Tests     

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)   

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 

Date: 12/09/20   Time: 09:42    

Sample: 2008M01 2019M12    

Included observations: 137     

Component Jarque-Bera df Prob. 

1 4.839839 2 0.0889 

2 3.376642 2 0.1848 

Joint 8.216481 4 0.0840 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

في يلاح ةا يةثحنلا  3.376642في يلاح ةا رس   س  ستتتحسي  4.839839 ستتتحسي  Jarque –Beraن إع تتتح لا   مح 

 س ةز  سهي  لم  2

0.05 3 7.81   ن يةبصيقي تجصلرأ  قإننح ال  ستتتتتتجطلس  قض يةفأ تتتتتتلا  ستتتتتتحستتتتتتلا يةقح لا 
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ةمتتح  0.04 بئ ةز  ةكلجتح يلاتح ةجتحن هي  Jarque –Beraن يةقلمتا رعجمتحةلتا ئع تتتتتتتتتتتتتح لتا  تصلياتح  بلالتح   متح 

  ؤ   يةأ   سل.

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ: رابعاملطلب ال

ائ تجحأ يةجأاإبا  يةجأ   ةز سجص  يا ا تكحةس ةشتتتتتتتتتتتئب  صيلا رجس  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتتا س ةاأقا 

ز ةيةستتتتتتتتتتتتتب لا عتى تا   يلجزائي  يلستتتتتتتتتتتتتجقلا س يلجزائي  يةجحباا عستتتتتتتتتتتتتي يةه ف إ جبح   قلمتح  لنحح ةز  ال

 . ECMية  يسا   ميز تق  أ نمصله 

 ECM : نموذج تصحيح الخطأ(16.5)جدول رقم 

Vector Error Correction Estimates   

 Date: 12/09/20   Time: 14:45   

 Sample (adjusted): 2008M05 2019M08 

 Included observations: 136 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LQDVVI(-1) 1.000000  

LPVPCH(-1) 6.752562  

  (1.22107)  

  [ 5.53005]  

C -21.24792  

Error Correction: D(LQDVVI) D(LPVPCH) 

CointEq1 -0.164154 -0.062760 

  (0.04290) (0.01417) 

  [-3.82680] [-4.42861] 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

  س %4ستتتتتحةي س ةانصي ين  ةستتتتتتجص   الةا   (CointEq1)يشتتتتتائ يق  سل  ياأ ين ةاحةس تصتتتتتتلح يقخطأ 

رجس يةق تتتتتتتتتتتتتائ  جم تصتتتتتتتتتتتتتتلاهح تلقح لح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في ةز   طتحء  (0.164154)ست ي ياني ين 

 . 6.09=(1/0.164154)شهأ . سس  رجس يةطصيس   ي  جطلي عصي ي سي سنصي  س 

 :  غناملا املطلب السادس: تحليل مكونات التباين ودالة لاستجابة للوغاريتم الكمية املطلوبة للحوم 

 :لاغنامتحليل مكونات التبيان للكمية املطلوبة للحوم . 1

قتئة لةنلتتتا   08ية  ةتتت     غنتتتحا نتتحأ  بان نجتتتح   تاللتتتس ةكصنتتتح  يةجبتتتح ز ةليملتتتا يلطلصبتتتا ةوتصا  يق تت سل 

 . غنحاية سيجز ية  يةيملا يلطلصبا ةوتصا   ساح   زائ   اأ سهي قتئة احقلا الةجقحط 
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 لاغنام: نتائج تحليل مكونات التباين للوغاريتم الكمية املطلوبة للحوم (17.5)جدول رقم 

Variance Decomposition of LPVPCH: 

  

  

  

Variance Decomposition of LQDVVI: 

  

  

  

 

period 

S.E. LQDVVI LPVPCH  Period S.E. LQDVVI LPVPCH 

1 0.051305 0.008460 99.99154 1 0.155295 100.0000 0.000000 

2 0.064430 1.218027 98.78197 2 0.172974 99.68360 0.316401 

3 0.068223 2.712250 97.28775 3 0.183098 99.28723 0.712773 

4 0.070553 6.958692 93.04131 4 0.202058 96.12077 3.879226 

5 0.071872 9.699783 90.30022 5 0.222286 88.42739 11.57261 

6 0.072821 11.50772 88.49228 6 0.240840 82.56825 17.43175 

7 0.073916 13.20027 86.79973 7 0.258971 78.82208 21.17792 

8 0.075147 14.57987 85.42013 8 0.275934 76.15626 23.84374 

9 0.076421 15.82337 84.17663 9 0.291107 74.29422 25.70578 

10 0.077696 17.08083 82.91917 10 0.305340 72.89695 27.10305 

11 0.078941 18.31190 81.68810 11 0.319035 71.68775 28.31225 

12 0.080135 19.47961 80.52039 12 0.332178 70.60586 29.39414 

 Cholesky Ordering: LQDVVI  LPVPCH 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ةز يقخطأ في  %000ن  يق  سل  ياأ يايس نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز لجزائي  ية  يستتتتتتتتتتتتتا  علث  اعظ 

مح في يا ي ةلمجزائ نفستتتتتتتتتتتتت   ال يةفتئة  س     ين  غنحايةجنبؤ في تبتح ز ةصغتح يجم يةيملتا يلطلصبا ةز قتصا 

قتصا يةتتت سيجز    ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  يةتي  ا ي ي   ةصغتتتح يجم  %0.18ةقتتتح تتتس  % 22.32يةفتئة يةثتتتحنلتتتا تقتتتس يةنستتتتتتتتتتتتتبتتتا ي   

ةنفس قتئة  %82.21قتصا ية سيجز   ستتاح  ةجا ي  30.30س تاقق  ستتبا 08س ستتجمأ في يةجنحلل ي   غح ا يةفتئة 

 ية  يسا. 

 . تحليل دالة لاستجابة لرد الفعل:4

 ةز  ال  غنتتتحاةوتصا  قتصا يةتتت سيجز ية  ةصغتتتح يجم يةيملتتتا يلطلصبتتتا  ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  ةصغتتتح يجم   اأ ةلجاأف ية  

تصا ق ستتتتتتتتتتتتتاح   يةتا رستتتتتتتتتتتتتججح ا ةأ  يةفاس ستتتتتتتتتتتتتيجم تتبس يلستتتتتتتتتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتتتتتتتت ةح  يلفحج ا أل  إ جبتح  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت فتتتتتتت ةا ة  غنحاستتتتتتججح ا ةجزائ يةيملا يلطلصبا ةوتصا إس لفلا   غنحاية سيجز سيةيملا يلطلصبا ةوتصا 

 ةفحج ا في يةنمصله ةز  ال يةشكس ر و:
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 .لاغنامستجابة للوغاريتم الكمية املطلوبة لحوم إ: تحليل دالة (5.5)رقم  الشكل
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.08

.12

.16
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LQDVVI LPVPCH

Response of LQDVVI to Cholesky

One S.D. Innovations

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ن  سنحب تأاائ بشتتتتكس  ستتتنا سية ي  صضتتتت  يةشتتتكس  ياأ  قإننح ناعظ  08 تتتتتتتتتتتتتتتتةز  ال س ي يةجق  أ سيلمج  ة

صا قت  ستتتتتتتاح  سس ي نتلجا  ي فتتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم   غنحا أ ي ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةز قتصا 

 شهأ    س   سسجايةسنا  ية سيجز بشتكس ييم ي  مق ي  ةالح  سيع . سيةجأاائ ةبان في يةشكس  ياأ ي   غح ا 

 ا يةستتتتنا يقخحةستتتتا ةز حةلال  يةهبصط ةفتئة ستتتنا  ي ي   غبا سح  أ   شتتتد فتتتتحي  ي   غح ا يةستتتتنا يةأيباا 

 امى  أ   شكس تح ي.

ناأيف إ مقتتت ي    غنتتتحان عتتت سث  ي فتتتتتتتتتتتتتتت ةتتتا ةفتتتحج تتتا في ةصغتتتح يجم يةيملتتتا يلطلصبتتتا ةوتصا أ متتتح ناعظ  تتت

قتصا ية سيجز  أ   نفس ستتتتتتتتتتتتتلصب يةيملا يلطلصبا   ستتتتتتتتتتتتتاح  ن يةجتأاائ يةت ي  مس ةصغح يجم إةالتح ي سيعت   قت

 سةيز بشكس ييم ي  سيلبان في يةشكس  ياأ.  غنحاصا ةوت

املبحــث الخــامس: تقــدير أثر لوغــاريتم أســــــــــــعــار لحوم الــدواجن على لوغــاريتم املعــدل الحــدي 

 .4119-4111 )الدواجن، لاغنام (لإلحالل للحوم

نحمتح ستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان  جمازين  نفس   جا يةجكحةس  تبان  ) vpchLP VLTMC (نتح ةلستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجانإ جبتح   بات 

(I0) الن يةجكحةس ةز نفس ية  جا ياجبئ شتتأط  ستتح تت ي في تق  أ  نمصله رنا ي  ية ي و س يةستتلصب يلتستتحسي 

 ية  يل   يةطصيس.

 .VARعدد فترات التباط  الزمني في النموذج إختبار املطلب لاول: 

يةتي  قح لهح يةجبح ؤ ية ةني  ةثس سيصضتتتتتتتتتتتتتح يق  سل  SCس AIC  جتا يةجبح ؤ ية ةني اس ةز إ جبتح   اجمت  في 

 يةجح ي يةنجح  :
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 VAR عدد فترات التباط  الزمني لنموذج إختبار  : (18.5)جدول 

VAR Lag Order Selection 

Criteria 

      

Endogenous variables: LTMCV LPVPCH     

Exogenous variables: C      

Date: 12/10/20   Time: 09:10     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 135       

 ag LogL LR FPE AIC SC 

0 3.836931 NA 0.003336 -0.027214 0.015827 

1 54.28269 98.64949* 0.001677 -0.715299 -0.586176* 

2 58.81818 8.735021 0.001663* -0.723232* -0.508027 

3 59.71091 1.692878 0.001742 -0.677199 -0.375911 

4 61.06320 2.524259 0.001812 -0.637973 -0.250603 

5 62.61123 2.843801 0.001880 -0.601648 -0.128196 

 * indicates lag order selected by the criterion     

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information 

criterion 

    

 SC: Schwarz information criterion    

 HQ: Hannan-Quinn information criterion     

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

هي ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني  SCسAICسية ي  بان  ن    ى  لما  حةنستتتتبا ةتتتتتتتتتتتتتتتت  (18.5)ةز  ال يق  سل   م 

 .  VARلةنلا ين  تق  أ نمصله   ةقجص  )08(  ي  أس ة     )08 ( سحسي 

 التكامل املشترك.إختبار املطلب الثاني: 

  ية تتتفأةجكحةلا ةز ية  جا   ) vpchLP VLTMC (ن يةستتتلستتتلجان ية ةنيجان يقخحفتتتا  با  يةجاقق ةز 

ةلجكحةتتتتتتتتتتتتتتتتتس يلشجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأب سلةد   (Johansen.Juselius)جصسلاو –جصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سصن  إ جبح   نقصا  حسجخ يا 

   ةجا هح  حفلا يةجكحةس يلشتئبإةلجاقق ةز ة   

ن   صج  ستتتتتتتتتتتتتلصب إق 0.04يلاستتتتتتتتتتتتتصبتا   بئ ةز يلجت سةا ين    جا ةانصيا    سح  traceلي اتحنتي  لمتاإقت -

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

ن  ال  صج  سلصب إق 0.04ةانصيا    سح يلاستصبا  فتزأ ةز يلج سةا ين    جا  traceلي احني  لماإق -

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

 :تا   يةجكحةس يلشتئب لجزائي  ةاس ية  يسا سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي
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 .للتكامل املشترك  (Johansen.Juselius) جوسيالس-جوهانسون  إختبار  نتائج :(19.5)جدول رقم 

Date: 12/10/20   Time: 09:24     

Sample (adjusted): 2008M04 2019M08    

Included observations: 137 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LTMCV LPVPCH      

Lags interval (in first differences): 1 to 2     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized   

Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical Value 

  

Prob.** No. of CE(s) 

None * 0.204341 49.67458 15.49471 0.0000 

At most 1 * 0.125413 18.35842 3.841466 0.0000 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

49.67458traceن يةقلما يلاستتتتتصبا أ  ناعظ )19(5.ةز  ال ج سل   م     يقتأجا يةتي  اةز يةقلم  بئ

ن  تصج  يا ا أيةتي تقصل   يةب  لاس  حةجح ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتتلا  %4ين  ةستتتتتتتتتتتجص  ةانصيا  04.52530 ستتتتتتتتتتتحسي 

 (قتصا  قتصا يةتت سيجز سةصغتتح يجم يلاتت ل يقتتت ي ةاعال   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةصغتتح يجم تصيلنلتتا ية  يلتت   يةطصيتتس  ان 

  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس. ) غنحاية سيجز  

 (قتصا  قتصا ية سيجز سةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال  ستتتتتتتتتتاح  لن ةح يا اس ةز يةستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلجان ةصغح يجم إ*

قه ي   ل ية  سجص    ةد في  فتتتتتتتتس سستتتتتتتتلستتتتتتتتلا يةبصيقي ةستتتتتتتتجقأة  رفتتتتتتتتسةستتتتتتتتجقأتان في  ) غنحاية سيجز  

 صيلنلا  ان يلجزائتان ية  يل   يةق ائ.  يا ا ت

لحوم الدواجن ولوغاريتم املعدل الحدي  أســـــــــــــعار لوغاريتم العالقة الســـــــــــــببية بين إختبار املطلـب الثالث: 

 .)لاغنامالدواجن،  (لحوم  لإلحالل

 (قتصا  يلاتت ل يقتتت ي ةإلعالقتصا يةتت سيجز سةصغتتح يجم   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  تجتتحأ يةاا تتا  ان ةصغتتح يجم إبزلتتا تاتت  تت  

  جبح   الث ةز  ال س ي ئ   لنحمح Granger CausalityTest) (  نجأي غأينجأ ةلستتتتتتتتب لا  ) غنحاية سيجز  

 ا س تبح ةلا رتجحأ  س يةاا س  عح  ا  تجتحأ يةاا تا  ان يلجزائتان ستتتتتتتتتتتتتصيء احني ال  ستتتتتتتتتتتتت ي إ تإةكتحننتح تات  ت  

 ةلمجزائتان احةجح ي: ئ جبح  يةأيح لا  

1 1

1 1

...........(1)
m n

pcht i pchti j vj t

i j

LPV a LPV b LTMC U 
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1 1

1 1

...........(2)
r s

v i vi j pchtj t

i j

LTMC c LTMC d LPV V 

 

    

,00 الفرضية: 1:b j H  . 

قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتتت ي ةصغح يجم   ستتتتتتتتتتتاح  ن ةصغح يجم إق (1)في يلاح ةا   0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتلا -

 .  ) غنحاية سيجز   (قتصا  يلا ل يقت ي ةإلعال

ية سيجز   (قتصا  ن ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعالإقت (2)في يلاتح ةتا  0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتتتلتا -

 ةوتصا ية سيجز.  ساح  يس ي ةصغح يجم  ) غنحا

 سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي:تبح ةلا إلي تاققي يةاا جحن ةاح  ستكصن سنحب سب لا -

عدل امللحوم الدواجن ولوغاريتم  أسعار غرانجر للسببية بين لوغاريتم  إختبار  نتائج : (20.5)جدول رقم 

 )لاغنامالدواجن،  (لحوم  الحدي لإلحالل

Pairwise Granger Causality Tests       

Date: 12/10/20   Time: 09:45     

Sample: 2008M01 2019M12     

Lags: 2       

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 LPVPCH does not Granger Cause LTMCV 138 0.02229 0.9780 

 LTMCV does not Granger Cause LPVPCH  0.98944 0.3745 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 ن  لمتتتا رعجمتتتحل  اعظ ةز  ال يق تتتت سل  ياأ  Prob    ةإلع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتا F Statistic    0.04 بئ ةز 

 ن  ي نقبس يةفأ تتتتتلا ية تتتتتفأيا س س ي ةانحأ  ، VLTMC ي   يلجزائة vpchLPةلاا ا يلججها ةز يلجزائة

vpchLP  يستتتت ي فيال dvviLQ ،  حةنستتتتبا ةلاا ا يةايستتتتلا يلججها ةزةح  VLTMC   يvpchLP ن إق

  لموحح رعجمحةلا Prob ةإلع تتتح لا F Statistic  ي نقبس قأ تتتلا ية تتتفأيا س   0.04 بئ ةز  هي   ةد 

 .vpchLPال يس ي في VLTMCن إ حةجح ي ق

 .vpchLP،VLTMCلكل من VARاملطلب الرابع: تقدير النموذج 

يةتي احني في  فس   vpchLP VLTMCةلسلسلجان ستجقأي يابا  تا      جا ئ  0I س ةاأقا   جا  

يةجبح ؤ ية ةني ةلنمصله يلق  ة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  02  قجصي  لةنلا  نقصا بامللا تق  أ نمصله ةججهح  رنا ي  ية ي و
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ية سيجز   (قتصا  يلا ل يقت ي ةإلعالسةصغح يجم  vpchLPقتصا ية سيجز  ستتتتتتتتتتتتتاح   ان اتس ةز ةصغح يجم 

 .)VLTMC غنحا

Substituted Coefficients: -VAR Model  

 -2) -( VLTMC1) + 0.152049083808*-( VLTMC= 0.443503924741* VLTMC

2) + 0.752954600346-( vpchLP0.0955093138258* -1) -( vpchLP0.159313388508* 

 

2) + -( VLTMC1) + 0.00543297837445*-( VLTMC0.00738021941266* -=   vpchLP

2) + 1.17700475081-( vpchLP0.187856757103* -1) -( vpchLP0.705097280601* 

 

 . التفسير لاقتصادي:1

 اينتتح ية  نجتتح   تقتت  أ نمصله يشتتتتتتتتتتتتتاتتا ر تبتتحط يةتت ي و  سباتت  يةجتتأ تت  ةز فتتتتتتتتتتتتتاعلتتا يةنمصله ةجفستتتتتتتتتتتتتائ إبات  

قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح   تتت الةتتتتا يةجزائ في  ) غنتتتتحايةتتت سيجز   (قتصا  ية  يلاتتت ل يقتتتتت ي ةإلعال  طأ تيةجزائي  يةتي 

 ية سيجز  ستن  ةح  ةي:

 ت في ستت ي يةنمصله  تت الةتتا يةجتتأ أ ) غنتتحايةتت سيجز   (قتصا  يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال فستتتتتتتتتتتتتأ ةصغتتح يجم -

قجصة  (02) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سيةجأ أ  ) غنحاية سيجز   (قتصا  يلا ل يقت ي ةإلعالةصغح يجم  قجصة لةنلا (02)

 لي   يةثح ي  ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم لةنلا ة

ةصغح يجم  قجصة لةنلا  (02) تتتتتتتتتتتتتتتت في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ية سيجزقتصا   ستتتاح   فستتتأ ةصغح يجم-

قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتح لصغتتح يجم لةنلتتا ة(02) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سيةجتتأ أ   ) غنتتحايةتت سيجز   (قتصا  يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال

 لي   يةثح ي  ية سيجز

 تتتت يتتتتت  ةز  ال ستتتت ي يةنمصله ) غنتتتتحايةتتتت سيجز   (قتصا  يلاتتتت ل يقتتتتت ي ةإلعالةصغتتتتح يجم  أاأ جتتتت--

قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةس (-)  تتإشتتتتتتتتتتتتتح ي  ستتتتتتتتتتتتتحةبتتا  صل   جتتا يةجتتأ ائ (+) تتإشتتتتتتتتتتتتتح ي  ةصجبتتا  صل   جتتا يةجتتأ ائ 

 ية سيجز.

قتصا ية سيجز   يتحح ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتتتتتتتتتح ي  ةخجلفا  صل   جا يةجأ ائ ةز   ستتتتتتتتتتتاح   أاأتج-

 (قتصا    سةخجلفا ئشتتتتتتتتتتتتتح ة  صل   جا يةجأ ائ سةس يلا ل يقت ي ةإلعال(+)ي   يلصجي) (-يةستتتتتتتتتتتتحةي

 .(-) سحةبا  صل   جا يةجأ ائ ) غنحاية سيجز  
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على vpchLPتأثير  سنوات التأخير
VLTMC 

1 

2 

 

 

 صع ة نق  ا سيع ة  نقص vpchLPين  ليح ة
VLTMC  ةس ابح  ةحتبقى. %0.159 ت 

 صع ة نق  ا سيع ة  نقصvpchLPين  ليح ة 
VLTMC   ةس ابح  ةحتبقى. %0.09 ت 

 .التحليل لاحصائي:4 

  تبحط لي و سةصليا  بلالح.إن تكصن يةبصيقي غائ ةأتبطا  عتى  كصن يةنمصله يلق   غائ ة يف  نب ي 

 لارتباط الذاتي للبواقي: إختبار  1.4

سيةنجتتتح     Ljung-Box إ جبتتتح   جأ  يةاتتتح ة ةلباتتتث يز ر تبتتتحط يةتتت ي و ةلبصيقي ةز يتتت ةهتتتح  تتتحستتتتتتتتتتتتتجختتت يا 

 يق  سل يةجح ي:  صضتهح

 .VAR لارتباط الذاتي للبواقي في النموذج إختبار  : (21.5)جدول رقم 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/10/20   Time: 10:29       

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 138       

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 0.039615 NA* 0.039904 NA* NA* 

2 0.272142 NA* 0.275851 NA* NA* 

3 3.278340 0.5124 3.348853 0.5012 4 

4 6.013253 0.6457 6.165405 0.6287 8 

5 9.745638 0.6383 10.03811 0.6126 12 

6 11.23711 0.7946 11.59737 0.7712 16 

7 18.93198 0.5263 19.70342 0.4766 20 

8 23.17709 0.5094 24.20976 0.4497 24 

9 27.49319 0.4915 28.82699 0.4213 28 

10 33.23525 0.4069 35.01765 0.3268 32 

11 36.63795 0.4391 38.71507 0.3481 36 

12 48.60366 0.1651 51.82037 0.0997 40 

13 49.31709 0.2690 52.60800 0.1752 44 

14 55.72050 0.2071 59.73437 0.1192 48 

15 57.23467 0.2871 61.43320 0.1739 52 

16 58.29534 0.3910 62.63298 0.2527 56 

17 61.75080 0.4133 66.57391 0.2611 60 

18 67.15638 0.3695 72.79033 0.2112 64 

19 73.94097 0.2904 80.65817 0.1399 68 

20 76.00088 0.3509 83.06722 0.1752 72 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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 EViews  حسجخ يا  أنحة ي ي  يةطحةي إةز  املصدر:

  علث تصيقق في يق  سل 80ةت  يستتتتتتتتتتتتتا يلانصيتا يةكللتا لاتحةا   يةتا ر تبتحط ية ي و لي  يةفجصي  ر س ةز

Qيةسح ق   ي: stat    أ  لما في يةامص B-L جبح   يلاسصبا:ع ح لا ئ إ  

2 220 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 138(138 2) 76.00088 31.4104

138

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

 . تبحط لي و  ان يةبصيقيإ  سةن   سجنج  ي ا سجص  80ي    1في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 

 .: توزيع الجذور املقلوبة في نموذج لانحدار الذاتي(6.5)رقم  الشكل

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 تبتتحط يةبصيقي ليتلتتح نتلجتتا تصيجتت  يةنقتتحط سيةتي تمثتتس يق تت س   ي تتس  ي أة إيةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ  ؤ تت  ةتت   يتت ا 

قتصا ية سيجز   ستتاح  ةقبصل س فتتحقح ةجفستتائ س تاللس يةاا ا  ان ةصغح يجم   VARن يةنمصلهإيةشتتكس ةن  ق

 .) غنحاية سيجز   (س ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال
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 التوزيع لاحتمالي للبواقي: إختبار   4.4

 سيةنجح    صضتهح يق  سل يةجح ي: ،Jarque-Bera إ جبح   سجخ يا إةلباث يز عحةا يةجصليس ةلبصيقي نقصا  

 للبواقي.التوزيع لاحتمالي إختبار  : (22.5)جدول رقم 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky 

(Lutkepohl) 

  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 

Date: 12/10/20   Time: 14:16   

Sample: 2008M01 2019M12   

Included observations: 138   

Component Jarque-Bera df Prob. 

1 35.31805 2 0.0000 

2 2.123005 2 0.3459 

Joint 37.44105 4 0.0000 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

في يلاح ةا رس   هي  لما ي بئ ةز  35.31805 سحسي   Bera–Jarqueن إع تح لا   مح  2

0.05 2 5.99    

 س ةز  في يلاح ةا يةثحنلا سهي  لم  2.123005س  ستتتتتحسي  2

0.05 2 5.99  قإننح  ستتتتتجطلس  قض يةفأ تتتتتلا  

 ن يةبصيقي تجصلر تصلياح  بلالح. أ سحسلا يةقح لا  

 املطلب الخامس: تقدير نموذج تصحيح الخطأ: 

ائ تجحأ يةجأاإجس  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتتتتتا سةاأقا با  يةجأ   ةز سجص  يا ا تكحةس ةشتتتتتتتتتتتتتئب  صيلا   

يةستتتتتتتتتتتتتب لتا عتى تات   يلجزائي  يلستتتتتتتتتتتتتجقلتا سيلجزائي  يةجحباا عستتتتتتتتتتتتتي يةه ف ةز  إ جبتح   قلمتح  لنحتح ةز  ال

 . ECMية  يسا   ميز تق  أ نمصله 

 ECM : نموذج تصحيح الخطأ(23.5)جدول رقم 

Vector Error Correction Estimates 

 Date: 12/10/20   Time: 14:23   

 Sample (adjusted): 2008M04 2019M08 

 Included observations: 137 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating 

Eq:  

CointEq1   

LTMCV(-1) 1.000000   

LPVPCH(-1) 48.33550   

  (8.48709)   

  [ 5.69518]   

C -118.1070  
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Error Correction: D(LTMCV) D(LPVPCH) 

CointEq1 -0.033850 -0.010008 

  (0.03008) (0.00177) 

  [-1.12533] [-5.63910] 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

  سس ي %4سةانصي ين  ةستتتتتتتجص   الةا  ستتتتتتتحةي  (CointEq1)ن ةاحةس تصتتتتتتتتلح يقخطأ  يشتتتتتتتائ يق  سل  ياأ 

رجتتس يةق تتتتتتتتتتتتتائ  جم تصتتتتتتتتتتتتتتلاهتتح تلقتتتح لتتح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجتتتس ةز   طتتتحء  (0.033850)ن  ياني 

 . 29.54=(1/0.033850)شهأ . يةطصيس   ي  جطلي عصي ي  ساا سيشأسن سنا سسجا 

 (لحوم  لوغــاريتم املعــدل الحــدي لإلحاللاملطلــب الســـــــــــــادس: تحليــل مكونــات التبــاين ودالــة لاســـــــــــــتجــابــة 

 .)لاغنامالدواجن، 

 :)لاغنامالدواجن،  (لحوم  . تحليل مكونات التبيان للوغاريتم املعدل الحدي لإلحالل1

ية  ) غنتتتحايةتتت سيجز   (قتصا   نتتتحأ  بان نجتتتح   تاللتتتس ةكصنتتتح  يةجبتتتح ز ةلماتتت ل يقتتتت ي ةإلعال يق تتت سل 

 (قتصا  لا ل يقت ي ةإلعاليية سيجز ية    ستتتتتتتتتتتتتاح   زائ   اأ قتئة لةنلا  سهي قتئة احقلا الةجقحط  08ةت   

 .) غنحا ية سيجز 

الدواجن،  (لحوم  : نتائج تحليل مكونات التبيان للوغاريتم املعدل الحدي لإلحالل(24.5)جدول رقم 

 )لاغنام

Variance Decomposition of LPVPCH: Variance Decomposition of LTMCV: 

 Period S.E. LTMCV LPVPCH  Period S.E. LTMCV LPVPCH 

1 0.049562 0.018883 99.98112 1 0.786325 100.0000 0.000000 

2 0.060966 1.074705 98.92529 2 0.860270 99.99158 0.008423 

3 0.062932 1.179963 98.82004 3 0.903364 99.96902 0.030980 

4 0.063087 1.189990 98.81001 4 0.920476 99.94988 0.050125 

5 0.063087 1.190372 98.80963 5 0.928368 99.93895 0.061053 

6 0.063092 1.192567 98.80743 6 0.931854 99.93391 0.066091 

7 0.063094 1.194093 98.80591 7 0.933418 99.93180 0.068200 

8 0.063095 1.194714 98.80529 8 0.934116 99.93094 0.069063 

9 0.063095 1.194923 98.80508 9 0.934429 99.93058 0.069424 

10 0.063095 1.194991 98.80501 10 0.934569 99.93042 0.069580 

11 0.063095 1.195016 98.80498 11 0.934632 99.93035 0.069649 

12 0.063095 1.195026 98.80497 12 0.934660 99.93032 0.069680 

 Cholesky Ordering: LTMCV LPVPCH 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:
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ةز يقخطأ في  %000ن  يق  سل  ياأ يايس نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز لجزائي  ية  يستتتتتتتتتتتتتا  علث  اعظ 

يا ي ةلمجزائ نفستتتتتتتتتتتتت   ال يةفتئة  ) غنحاية سيجز   (قتصا يةجنبؤ في تبتح ز ةصغتح يجم يلات ل يقتت ي ةإلعال

قتصا   ستتتتتتتتاح  يةتي  ا ي ي   ةصغح يجم  %0.00ةقح س  % .22.99 س     ينمح في يةفتئة يةثحنلا تقس يةنستتتتتتتتبا ي   

 0.07% قتصا ية سيجز  ساح  ةجا ي  %22.21س تاقق  ستبا 08ة ية سيجز  س ستجمأ في يةجنحلل ي   غح ا يةفتئ 

 ةنفس قتئة ية  يسا. 

 . تحليل دالة لاستجابة لرد الفعل:4

يةتتتت سيجز   (قتصا قتصا يةتتتت سيجز ية  ةصغتتتتح يجم يلاتتتت ل يقتتتتت ي ةإلعال  ستتتتتتتتتتتتتاتتتتح  ةصغتتتتح يجم   اأ ةلجاأف ية  

تتبس يلستتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتت ةح  يلفحج ا  يةا رستتتتتتججح ا ةأ  يةفاس ستتتتتتتيجم  إ جبح   ةز  ال ) غنحا

ستتتتتتتججح ا ةجزائ يلا ل إس لفلا  ) غنحاية سيجز   (قتصا قتصا ية سيجز ية  يلا ل يقت ي ةإلعال ستتتتتتتاح  أل 

 ي ف ةا ةفحج ا في يةنمصله ةز  ال يةشكس ر و:أل  ) غنحاية سيجز   (قتصا يقت ي ةإلعال

 .) لاغنامالدواجن،  (لحوم ستجابة للوغاريتم املعدل الحدي لإلحاللإ: تحليل دالة (7.5)رقم  الشكل
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 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ن  سنحب تأاائ ية   ستتتتتتتتتتنا سية ي  صضتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتكس  ياأ  قإننح ناعظ  08ةز  ال س ي يةجق  أ سيلمج  ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بشتتتتتتكس  أ ي  سس ي نتلجا  ي فتتتتتت ةا ةفحج ا في  ) غنحاية سيجز   (قتصا ةإلعالةصغح يجم يلا ل يقت ي 

قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع . سيةجأاائ ةبان في يةشتتتتكس  ياأ سيلجمثس في يةهبصط بشتتتتكس   ستتتتاح  ةصغح يجم 

أ س ي ح يستتتتتتجمستتتتتتجمأ با  لةد يةهبصط بشتتتتتتكس  ؤسل ي   يةثبح    مإعح  ةز يةستتتتتتنا  س   ي   يةستتتتتتنا يةثحنلا س 

 يةجأاائ في يلسجقبس.
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 ) غنتتحايةتت سيجز   (قتصا ن عتت سث  ي فتتتتتتتتتتتتت ةتتا ةفتتحج تتا في ةصغتتح يجم يلاتت ل يقتتت ي ةإلعالأ متتح ناعظ  تت

قتصا يةتت سيجز  تتأ تت  ستتتتتتتتتتتتتلصب  سن   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ن يةجتتأاائ يةتت ي  مس ةصغتتح يجم إناأيف ةالتتح ي سيعتت   قتتإ مقتت ي  

 ح سا س با  لةد  أ   ةسح  يلسجص  بشكس اح ي.يلسجص   حفا ةز يةسنا  س   ي   يةسنا يةس

لحوم الـــدواجن على لوغــاريتم مرونــة العرض  أســــــــــــعــار لوغــاريتم  أثر املبحــث الخـــامس: تقـــدير 

 .4119-4111لاغنامالسعرية للحوم 

  (I0)نحمح ستتتتتتتلستتتتتتتلجان  جمازين  نفس   جا يةجكحةس  تبان  ) vpchLP psvviE (نح ةلستتتتتتتلستتتتتتتلجانإ جبح  با  

الن يةجكحةس ةز نفس ية  جا ياجبئ شتتأط  ستتتح تتت ي في تق  أ  نمصله رنا ي  ية ي و س يةستتتلصب يلتستتتحسي ية  

 يل   يةطصيس.

 .VARعدد فترات التباط  الزمني في النموذج  إختبار  املطلب لاول:

 قح لهح يةجبح ؤ ية ةني  ةثس س  صضتتتتتتح يق  سل  يةتيSC س AIC  جا يةجبح ؤ ية ةني اس ةز  إ جبح   اجم  في 

 يةجح ي يةنجح  :

 VAR عدد فترات التباط  الزمني لنموذج إختبار  : (25.5)جدول 

VAR Lag Order Selection Criteria       

Endogenous variables: LEPSVVI LPVPCH      

Exogenous variables: C       

Date: 12/13/20   Time: 09:01      

Sample: 2008M01 2019M12      

Included observations: 135         

 

Lag 

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 73.32146 NA 0.001192 -1.056614 -1.013573 -1.039123 

1 103.8898 59.77802* 0.000804* -1.450219* -1.321095* -1.397747* 

2 107.3344 6.634067 0.000811 -1.441991 -1.226785 -1.354537 

3 107.6394 0.578366 0.000856 -1.387250 -1.085962 -1.264815 

4 108.4596 1.531101 0.000898 -1.340142 -0.952772 -1.182726 

5 112.1358 6.753324 0.000902 -1.335345 -0.861893 -1.142948 

 * indicates lag order selected by the criterion       

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error      

 AIC: Akaike information criterion      

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion       

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:
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هي ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني  SCسAICسية ي  بان  ن    ى  لما  حةنسبا ةتتتت   (25.5)ةز  ال يق  سل   م 

 .  VARلةنلا ين  تق  أ نمصله   ةقجص  )00(  ي  أس ة     )00 ( سحسي 

 التكامل املشترك إختبار  املطلب الثاني:

  ية تتتتتفأةجكحةلا ةز ية  جا   ) vpchLP  psvviLE (ن يةستتتتتلستتتتتلجان ية ةنيجان يقخحفتتتتتا  با  يةجاقق ةز 

ةلجكحةتتتتتتتس يلشجتتتتتتتتتتتتتأب سلةد   (Johansen.Juselius)جصسلاو –جصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سصن  إ جبح   سجخ يا إنقصا  

   ةجا هح  حفلا يةجكحةس يلشتئبإةلجاقق ةز ة   

ن   صج  ستتتتتتتلصب إق 0.04يلاستتتتتتتصبا   بئ ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سح  traceلي احني  لماإق-

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

ن  ال  صج  إق 0.04يلاستتتتتتتتتتتتتصبتا  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز يلجت سةتا ينت    جا ةانصيا    سح  traceلي اتحنتي  لمتاإقت-

 سلصب ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

 :تا   يةجكحةس يلشتئب لجزائي  ةاس ية  يسا سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي

 .املشترك للتكامل (Johansen.Juselius) جوسيالس-جوهانسون إختبار نتائج  :(26.5)جدول رقم 

Date: 12/13/20   Time: 09:10     

Sample (adjusted): 2008M03 2019M08    

Included observations: 138 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LEPSVVI LPVPCH      

Lags interval (in first differences): 1 to 1   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized   

Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

  

Prob.** No. of CE(s) 

None * 0.337314 93.88850 15.49471 0.0000 

At most 1 * 0.235779 37.10791 3.841466 0.0000 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

93.88850traceن يةقلما يلاستتتتتتصبا أ  ناعظ )26(5.ةز  ال ج سل   م    يقتأجا يةتي  اةز يةقلم   بئ

ن  تصج  يا ا أيةتي تقصل   يةب  لاس  حةجح ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتتلا  %4ين  ةستتتتتتتتتتتجص  ةانصيا  04.52530 ستتتتتتتتتتتحسي 

قتصا يةتت سيجز سةصغتتح يجم ةأسنتتا يةاأل يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا ةوتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةصغتتح يجم تصيلنلتتا ية  يلتت   يةطصيتتس  ان 

  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.  غنحا
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قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتاأيا ةوتصا   ستتتتتتتتاح  *يلن ةح يا اس ةز يةستتتتتتتتلستتتتتتتتلجان ةصغح يجم 

لا   ل ية  سجص  يا ا تصيلن قه ي  ةد في  فتتتتتس سستتتتتلستتتتتلا يةبصيقي ةستتتتتجقأة  رفتتتتتسةستتتتتجقأتان في   غنحا

  ان يلجزائتان ية  يل   يةق ائ.  

لحوم الدواجن ولوغاريتم مرونة العرض  أســـــــــــــعار لوغاريتم العالقة الســـــــــــــببية بين إختبـار  املطلـب الثـالـث:

 .لاغنامالسعرية للحوم 

ةأسنتتا يةطلتتي يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا ةوتصا قتصا يةتت سيجز سةصغتتح يجم   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  تجتحأ يةاا تتا  ان ةصغتتح يجم إبزلتا تات  تت  

  جبتتتتح   التتتتث ةز  ال ستتتت ي ئ   لنحمتتتتح Granger CausalityTest) (غأينجأ ةلستتتتتتتتتتتتتب لتتتتا  إ جبتتتتح     نجأي  غنتتتتحا

 ا س تبح ةلا رتجحأ  س يةاا س  عح  ا  تجتحأ يةاا تا  ان يلجزائتان ستتتتتتتتتتتتتصيء احني ال  ستتتتتتتتتتتتت ي إ تإةكتحننتح تات  ت  

 ةجح ي:ةلمجزائتان اح ئ جبح  يةأيح لا  

1 1

1 1

...........(1)
m n

pcht i pchti j psvvij t

i j

LPV a LPV b LE U 

 

    

1

1 1

...........(2)
r s

pvvi i pvvii i j pchtj t

i j

LE c LE d LPV V 

 

    

,00 الفرضية: 1:b j H  . 

قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتتت ي ةصغح يجم   ستتتتتتتتتتتاح  ن ةصغح يجم إق (1)في يلاح ةا   0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتلا -

 . غنحاةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا 

  غنتتحان ةصغتتح يجم ةأسنتتا يةاأل يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا ةوتصا إقتت (2)في يلاتتح ةتتا  0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتتتلتتا -

 ةوتصا ية سيجز.  ساح  يس ي ةصغح يجم 

 سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي:تبح ةلا إلي تاققي يةاا جحن ةاح  ستكصن سنحب سب لا -
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نة مرو لحوم الدواجن ولوغاريتم  أسعار غرانجر للسببية بين لوغاريتم إختبار نتائج : (27.5)جدول رقم 

 لاغنامالعرض السعرية للحوم 

Pairwise Granger Causality Tests       

Date: 12/13/20   Time: 09:36     

Sample: 2008M01 2019M12     

Lags: 1       

 Null Hypothesis: Obs F -Statistic Prob.  

 LPVPCH does not Granger Cause LEPSVVI 139 2.26866 0.1343 

LEPSVVI does not Granger Cause LPVPCH 1.06443 0.3040 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 ن  لمتتتتا رعجمتتتتحل  اعظ ةز  ال يق تتتت سل  ياأ  Prob    ةإلع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتتا F Statistic    0.04 بئ ةز 

ن  ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتتتتلا ية تتتتتتتتتتتتتفأيا س س ي ةانحأ   psvviE ي   يلجزائة vpchLPةلاا تا يلججها ةز يلجزائة

vpchLP  يستتتتتت ي فيال psvviE    ةلاا ا يةايستتتتتتلا يلججها ةزةح  حةنستتتتتتبا psvviE   ي vpchLP ن إق

  لموحح رعجمحةلا Prob ةإلع تتتتح لا F Statistic  ي نقبس قأ تتتتلا ية تتتتفأيا س   0.04 بئ ةز  هي   ةد 

 .vpchLPال يس ي في psvviEن إ حةجح ي ق

 .vpchLP psvviLEلكل من VARاملطلب الرابع: تقدير النموذج 

  يةتي احني في  فتتتتس vpchLP  psvviLEةلستتتتلستتتتلجان ستتتتجقأي يابا  تا      جا ئ  0I سةاأقا   جا  

يةجبح ؤ ية ةني ةلنمصله يلق  ة  تتتتتت  01  قجصة لةنلا  نقصا بامللا تق  أ نمصله ةججهح  رنا ي  ية ي و  ان

 . غنحاسةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا  vpchLPقتصا ية سيجز  ساح  اس ةز ةصغح يجم 

:Substituted Coefficients -VAR Model  

2.979049025 -1) -( vpchLP1) + 1.12479694383*-( psvviLE= 0.004279262236* psvviLE 

 

1) + -( vpchLP1) + 0.600200380665*-( psvviLE0.00813951864942* -=   vpchLP

0.972231370687 

 .التفسير لاقتصادي:1

لتتا يةنمصله ةجفستتتتتتتتتتتتتائ بات  ي اينتتح ية  نجتتح   تقتت  أ نمصله يشتتتتتتتتتتتتتاتتا ر تبتتحط يةتت ي و  سباتت  يةجتتأ تت  ةز فتتتتتتتتتتتتتاع

تن  قتصا ية سيجز  ستتت  ستتتاح    الةا يةجزائ في   غنحاية  ةأسنا يةاأل يةستتتاأيا ةوتصا   طأ يةجزائي  يةتي ت

 ةح  ةي:
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 قجصة لةنلا (01) تتتتتتتتتتتتتتتتتت في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ   غنحاةأسنا يةاأل يةستتتتتتاأيا ةوتصا  فستتتتتتأ ةصغح يجم -

 ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم قجصة لةنلا ة (01) تتتت سيةجأ أ   غنحاةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا ةصغح يجم 

 لي   يةثح ي 

ةأسنا ةصغح يجم  قجصة لةنلا (01) تتتتتتتتتتتتتتتتت في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ية سيجزقتصا   ستتتتتاح   فستتتتتأ ةصغح يجم-

 لي   يةثح ي  ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم سقجصة لةنلا ة (01) ت سيةجأ أ   غنحايةاأل يةساأيا ةوتصا 

  يت  ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتتتتتتتح ي  ةصجبا  صل   غنحاةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتتاأيا ةوتصا ةصغح يجم  أاأ ج-

  قتصا ية سيجز  ساح  ةس  (+)  سبنفس ئشح ة  صل   جا يةجأ ائ (+)  جا يةجأ ائ 

  (+)قتصا ية سيجز   يتحح ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتتتتتتح ة ةصجبا  صل   جا يةجأ ائ يةستتتتتتتتحةي  ستتتتتتتتاح   أاأتج-

 .(-)سسحةبا ئشح ة  صل   جا يةجأ ائ سةس ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا ية سيجز 

 psvviLEعلى vpchLP تأثير  سنوات التأخير

1 

 

 

 

ةس  %0.08 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  psvviLE  صعتت ة نقتت  تتا سيعتت ة   يتت  vpchLPينتت  ليتتح ة 

 ابح  ةحتبقى.

 .التحليل لاحصائي:1 

  تبحط لي و سةصليا  بلالح.إن تكصن يةبصيقي غائ ةأتبطا  عتى  كصن يةنمصله يلق   غائ ة يف  نب ي 

 لارتباط الذاتي للبواقي: إختبار  1.4

  سيةنجتتتح   Ljung-Box إ جبتتتح   ستتتتتتتتتتتتتجختتت يا إجأ  يةاتتتح ة ةلباتتتث يز ر تبتتتحط يةتتت ي و ةلبصيقي ةز يتتت ةهتتتح  تتت

  صضتهح يق  سل يةجح ي:

 .VAR لارتباط الذاتي للبواقي في النموذجإختبار : (28.5)جدول رقم 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/13/20   Time: 10:32     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 139       

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 1.526495 NA* 1.537556 NA* NA* 

2 4.835673 0.3046 4.895044 0.2982 4 

3 7.743657 0.4589 7.867175 0.4466 8 

4 11.75865 0.4653 12.00113 0.4456 12 

5 16.23186 0.4369 16.64126 0.4092 16 
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6 16.97976 0.6543 17.42289 0.6254 20 

7 21.03970 0.6364 21.69813 0.5973 24 

8 25.66808 0.5913 26.60916 0.5396 28 

9 31.90899 0.4713 33.28213 0.4046 32 

10 35.00574 0.5157 36.61894 0.4400 36 

11 37.60583 0.5786 39.44248 0.4952 40 

12 44.43242 0.4534 46.91410 0.3539 44 

13 48.68669 0.4452 51.60730 0.3347 48 

14 58.64158 0.2450 62.67714 0.1475 52 

15 63.06603 0.2407 67.63680 0.1371 56 

16 66.29563 0.2689 71.28652 0.1510 60 

17 68.57370 0.3250 73.88202 0.1866 64 

18 76.58884 0.2224 83.08950 0.1029 68 

19 85.80251 0.1274 93.76200 0.0435 72 

20  90.86864  0.1173  99.67958  0.0356 76 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.   

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution   

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

علث تصيقق في يق  سل   80 س ةزةت  يستتتتتتتتتتتتتا يلانصيتا يةكللتا لاتحةا   يةا ر تبحط ية ي و لي  يةفجصي   

Qيةسح ق   ي: stat   أ  لما في يةامص B-L يلاسصبا  جبح  ع ح لا ئ إ 

2 220 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 139(139 2) 90.86864 31.4104

139

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

   سةن   سجنج  ي ا سجص  ي تبحط لي و  ان يةبصيقي.80ي    8في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 

 .: توزيع الجذور املقلوبة في نموذج لانحدار الذاتي(8.5)رقم  الشكل
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 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:



 الفصل الخامس                     دراسة قياسية حول أثر أسعار لحوم الدواجن على المتغيرات االقتصادية الجزئية
 

264 

 

 تبتتحط يةبصيقي ليتلتتح نتلجتتا تصيجتت  يةنقتتحط سيةتي تمثتتس يق تت س   ي تتس  ي أة إيةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ  ؤ تت  ةتت   يتت ا 

قتصا ية سيجز س   ستتتاح  ةقبصل سفتتتحقح ةجفستتتائ ستاللس يةاا ا  ان ةصغح يجم  VARن يةنمصلهإيةشتتتكس ةن  ق

 . غنحاةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا 

 التوزيع لاحتمالي للبواقي:إختبار  4.4

   سيةنجح    صضتهح يق  سل يةجح ي:Jarque-Bera إ جبح   سجخ يا إةلباث يز عحةا يةجصليس ةلبصيقي نقصا  

 التوزيع لاحتمالي للبواقي. إختبار  : (29.5)جدول رقم 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)   

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 

Date: 12/13/20   Time: 10:40   

Sample: 2008M01 2019M12   

Included observations: 139   

Component Jarque-Bera df Prob. 

1 257.4040 2 0.0000 

2 7.229477 2 0.0269 

Joint 264.6335 4 0.0000 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 بئ ةز في يلاح ةا رس   هي  لما  843.5050 ستتتتحسي   Bera–Jarqueن إع تتتتح لا   مح  2

0.05 1 3.84   

 بئ ةز  في يلاح ةا يةثحنلا سهي  لم  3.882533س  ستتتتتحسي  2

0.05 1 3.84  قإننح  ستتتتتجطلس  قض يةفأ تتتتتلا  

 ن يةبصيقي ال تجصلر تصلياح  بلالح. أيةقح لا  

 املطلب الخامس: تقدير نموذج تصحيح الخطأ: 

ائ تجحأ يةجأاإبا  يةجأ   ةز سجص  يا ا تكحةس ةشتتتتتتتتتتتتتئب  صيلا رجس  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتتتتا سةاأقا 

يةستتتتتتتتتتتتتب لتا عتى تا   يلجزائي  يلستتتتتتتتتتتتتجقلا سيلجزائي  يةجحباا عستتتتتتتتتتتتتي يةه ف ةز إ جبتح   ال  قلمتح  لنحتح ةز

 . ECMية  يسا   ميز تق  أ نمصله 
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 ECM : نموذج تصحيح الخطأ(30.5)جدول رقم 

Vector Error Correction Estimates   

 Date: 12/13/20   Time: 11:04   

 Sample (adjusted): 2008M03 2019M08 

 Included observations: 138 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LEPSVVI(-1) 1.000000  

LPVPCH(-1) -0.284740  

  (0.83760)  

  [-0.33995]  

C 0.933977  

Error Correction: D(LEPSVVI) D(LPVPCH) 

CointEq1 -0.978559 -0.022409 

  (0.12219) (0.01247) 

  [-8.00833] [-1.79663] 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

ستتتتتتتتحةي سةيز ةيس ةانصي ين  ةستتتتتتتتجص   الةا   (CointEq1)ن ةاحةس تصتتتتتتتتتلح يقخطأ  يشتتتتتتتائ يق  سل  ياأ 

 رجس يةق تائ ال  جم تصتلاهح تلقح لح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجس يةطصيس. ن   طحء   س س ي ياني 4%

املطلـب الســـــــــــــادس: تحليـل مكونـات التباين ودالة لاســـــــــــــتجابة للوغاريتم مرونة العرض الســـــــــــــعرية للحوم 

 الدواجن.

 :لاغنام.تحليل مكونات التبيان للوغاريتم مرونة العرض السعرية للحوم 1

ة  ة   ي  غنحا نحأ  بان نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز ةلصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتتتتاأيا ةوتصا  يق  سل  

 غنحا  ية سيجز ية  ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا   ساح   زائ   اأ قتئة لةنلا  سهي قتئة احقلا الةجقحط  08

 .لاغناميتم مرونة العرض السعرية للحوم : نتائج تحليل مكونات التبيان للوغار (31.5)جدول رقم 

Variance Decomposition of LPVPCH: Variance Decomposition of LEPSVVI: 

 

Period 

S.E. LEPSVVI LPVPCH  Period S.E. LEPSVVI LPVPCH 

1 0.050065 0.031009 99.96899 1 0.541960 100.0000 0.000000 

2 0.058518 0.462820 99.53718 2 0.544887 98.93223 1.067765 

3 0.061145 0.572492 99.42751 3 0.545967 98.54784 1.452164 

4 0.062017 0.605967 99.39403 4 0.546336 98.41695 1.583053 

5 0.062312 0.616978 99.38302 5 0.546462 98.37232 1.627680 

6 0.062413 0.620691 99.37931 6 0.546506 98.35709 1.642912 

7 0.062447 0.621954 99.37805 7 0.546520 98.35189 1.648114 

8 0.062459 0.622384 99.37762 8 0.546525 98.35011 1.649890 

9 0.062463 0.622531 99.37747 9 0.546527 98.34950 1.650497 
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10 0.062464 0.622582 99.37742 10 0.546528 98.34930 1.650704 

11 0.062464 0.622599 99.37740 11 0.546528 98.34922 1.650775 

12 0.062465 0.622605 99.37740 12 0.546528 98.34920 1.650799 

 Cholesky Ordering: LEPSVVI LPVPCH 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ةز يقخطأ في  %000ن  علث  اعظ  ية  يستتتتتتتتتتتا يق  سل  ياأ يايس نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز لجزائي  

ينمح يا ي ةلمجزائ نفستتت   ال يةفتئة  س       غنحايةجنبؤ في تبح ز ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتاأيا ةوتصا 

قتصا ية سيجز    ستتتتتتتتتتتتتاح  يةتي  ا ي ي   ةصغح يجم  1.06% ةقح س  % .98.93في يةفتئة يةثحنلا تقس يةنستتتتتتتتتتتتتبا ي   

ةنفس قتئة  1.65% قتصا ية سيجز  ساح  ةجا ي  98.34%س تاقق  سبا 08ل ي   غح ا يةفتئة س سجمأ في يةجنحل 

 ية  يسا. 

 .تحليل دالة لاستجابة لرد الفعل:4

ةز   غنتتحاقتصا يةتت سيجز ية  ةصغتتح يجم ةأسنتتا يةاأل يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتا ةوتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةصغتتح يجم   اأ ةلجاأف ية  

 يةا رستتتتتتتتتججح ا ةأ  يةفاس ستتتتتتتتتيجم تتبس يلستتتتتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتتتت ةح  يلفحج ا ةلصغح يجم  إ جبح    ال 

ستتتججح ا ةصغح يجم ةأسنا إس لفلا   غنحاقتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتاأيا ةوتصا   ستتتاح  

 ي ف ةا ةفحج ا في يةنمصله ةز  ال يةشكس ر و:أل   غنحايةاأل يةساأيا ةوتصا 

 لاغنامستجابة لوغاريتم مرونة العرض السعرية للحوم إ: تحليل دالة (9.5)رقم  الشكل

-.01

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LEPSVVI LPVPCH

Response of LPVPCH to Cholesky

One S.D. Innovations

 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

ن  سنحب تأاائ ية   ستتتتتتتتتتنا سية ي  صضتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتكس  ياأ  قإننح ناعظ  08ةز  ال س ي يةجق  أ سيلمج  ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بشتتتتتتتتتكس  أ ي سس ي نتلجا  ي فتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم   غنحاةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتتاأيا ةوتصا 

قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع . سيةجأاائ ةبان في يةشتتتتتتتتتكس  ياأ سيلجمثس في يةهبصط بشتتتتتتتتتكس ةجنحلل   ستتتتتتتتتاح  
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أة با سح  ؤسل ي   يةثبح    مح يستتتجمأ س ي يةجأاائ في سبنفس يةستتتأيا ةز يةستتتنا  س   ي   غح ا يةستتتنا يةاحشتتت

 يلسجقبس.

 مقتتت ي    غنتتتحان عتتت سث  ي فتتتتتتتتتتتتتت ةتتتا ةفتتتحج تتتا في ةصغتتتح يجم ةأسنتتتا يةاأل يةستتتتتتتتتتتتتاأيتتتا ةوتصا أ متتتح ناعظ  تتت

قتصا يةت سيجز  تأ ت  ستتتتتتتتتتتتتلصب ةجت     ةز   ستتتتتتتتتتتتتاتح  ن يةجتأاائ يةت ي  مس ةصغتح يجم إناأيف ةالتح ي سيعت   قتإ

  ا يةسنا يقخحةسا ةلأ   شكس اح ي ي ج يءي ةز لةد.يةسنا  س   ي   غح

املبحــــــث الســـــــــــــــــادس: تقــــــدير أثر لوغــــــاريتم أســــــــــــعــــــار لحوم الــــــدواجن على لوغــــــاريتم م شــــــــــــر 

 .4119-4111الس ر س

vpchLP .LIn (نح ةلستلستلجانإ جبح   با  Lasp (  نحمح ستلسلجان  جمازين  نفس   جا يةجكحةس  تبان(I0)  

الن يةجكحةس ةز نفس ية  جا ياجبئ شتتأط  ستتتح تتت ي في تق  أ  نمصله رنا ي  ية ي و س يةستتتلصب يلتستتتحسي ية  

 يل   يةطصيس.

 .VARعدد فترات التباط  الزمني في النموذج  إختبار  املطلب لاول:

 قتتتح لهتتتح يةجبتتتح ؤ ية ةني  ةثتتتس س  صضتتتتتتتتتتتتتح  يةتي  SC س AIC  جتتتا يةجبتتتح ؤ ية ةني اتتتس ةز إ جبتتتح   اجمتتت  في 

 يق  سل يةجح ي يةنجح  :

 VAR عدد فترات التباط  الزمني لنموذجإختبار : (32.5)جدول 

VAR Lag Order Selection Criteria       

Endogenous variables: LIASPEYRES LPVPCH     

Exogenous variables: C       

Date: 12/13/20   Time: 14:22      

Sample: 2008M01 2019M12      

Included observations: 135      

 

Lag 

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 260.2483 NA 7.47e-05 -3.825901 -3.782860 -3.808410 

1 299.7772 77.30098 4.41e-05 -4.352255 -4.223132* -4.299783 

2 309.1988 18.14536 4.07e-05* -4.432576* -4.217370 -4.345122* 

3 310.7842 3.006232 4.22e-05 -4.396802 -4.095515 -4.274368 

4 312.9420 4.027969 4.34e-05 -4.369511 -3.982141 -4.212095 

5 318.6215 10.43353* 4.24e-05 -4.394393 -3.920941 -4.201996 

 * indicates lag order selected by the criterion       

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error      

 AIC: Akaike information 

criterion 

     

 SC: Schwarz information criterion     
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 HQ: Hannan-Quinn information criterion       

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

هي ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني  SCوAICسية ي  بان  ن    ى  لما  حةنسبا ةتتتتت  (32.5)ةز  ال يق  سل   م 

لةنلا  ةقجص  )08(  أس ة     مأجس  AIC  س  أ   AIC ةتتتتتت  حةنسبا  )08 (س   SC حةنسبا ةتتتتتت  )00 ( سحسي 

 .  VARين  تق  أ نمصله  

 التكامل املشترك.إختبار  املطلب الثاني:

vpchLP  .LIn (ن يةستتتتتلستتتتتلجان ية ةنيجان يقخحفتتتتتا  با  يةجاقق ةز  Lasp ( ية تتتتتفأةجكحةلا ةز ية  جا  

ةلجكحةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يلشجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأب سلةد   (Johansen.Juselius)جصسلاو –جصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سصن  إ جبح  سجخ يا إنقصا  

   ةجا هح  حفلا يةجكحةس يلشتئبإةلجاقق ةز ة   

ن   صج  ستتتتتتتتتلصب إق 0.04ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سح   بئ  يلاستتتتتتتتتصبا traceلي احني  لما إق-

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

ن   ال  صج  إق 0.04فتتتتتتتتتتتتزأ ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سح  يلاستتتتتتتتتتتصبا  traceلي احني  لما إق-

 سلصب ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

 :تا   يةجكحةس يلشتئب لجزائي  ةاس ية  يسا ةبينا في يق  سل يةجح ي سيةنجح  

 للتكامل املشترك  (Johansen.Juselius) جوسيالس-جوهانسون  إختبار  نتائج  :(33.5)جدول رقم 

Date: 12/13/20   Time: 14:52     

Sample (adjusted): 2008M04 2019M08    

Included observations: 137 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LINASPEYRES LPVPCH     

Lags interval (in first differences): 1 to 2   

Unrestricted Cointegration Rank Test                      (Trace)   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.359052 90.16353 15.49471 0.0000 

At most 1 * 0.192103 29.22495 3.841466 0.0000 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

90.16353traceن يةقلما يلاستتتتتتتتتتتتتصبا أ  ناعظ )33(5. ةز  ال ج سل   م    يقتأجا يةتي  اةز يةقلم  بئ

ن  تصج  يا ا أيةتي تقصل   يةب  لاس  حةجح ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتتلا  %4ين  ةستتتتتتتتتتتجص  ةانصيا  04.52530 ستتتتتتتتتتتحسي 
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قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةؤشتتتتتأ الستتتتتبئيس  ي  جمازين  نفس   ستتتتتاح  ةصغح يجم تصيلنلا ية  يل   يةطصيس  ان 

 يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

ةستتتتتتتتجقأتان في قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةؤشتتتتتتتتأ الستتتتتتتبئيس   ستتتتتتتاح  يلن ةح يا اس ةز يةستتتتتتتلستتتتتتتتلجان ةصغح يجم *

قه ي   ل ية  سجص  يا ا تصيلنلا  ان يلجزائتان ية  يل     ةد في  فس ا يةبصيقي ةسجقأة سسلسل رفس

 يةق ائ. 

 لحوم الدواجن ولوغاريتم م شر الس ر س. أسعار لوغاريتم العالقة السببية بين إختبار املطلب الثالث:  

 ح  إ جب  نجأي ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتتتتبئيسقتصا ية سيجز سةصغح يجم   ستتتتتتتتتتتتتاح  تجحأ يةاا ا  ان ةصغح يجم إبزلتا تات    

تجتتحأ إ تتإةكتتحننتتح تاتت  تت    جبتتح   التتث ةز  ال ستت ي ئ   لنحمتتح  Granger CausalityTest) (غأينجأ ةلستتتتتتتتتتتتتب لتتا 

 جبتتح  ئ س تبتتح ةلتتا رتجتتحأ  س يةاا تتا يةأيتتح تتتتتتتتتتتتتلتتا   س  عتتح  تتا  يةاا تتا  ان يلجزائتان ستتتتتتتتتتتتتصيء اتتحنتتي ال  ستتتتتتتتتتتتت تتي 

 ةلمجزائتان احةجح ي:

1 1

1 1

...........(1)
m n

pcht i pchti j i t

i j

LPV a LPV b LInlasp U 

 

    

1 1

1 1

...........(2)
r s

i i j pchtj t

i j

LInlasp c LInlasp d LPV V 

 

    

,00 الفرضية: 1:b j H  . 

قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتتت ي ةصغح يجم   ستتتتتتتتتتتاح  ن ةصغح يجم إق (1)في يلاح ةا   0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتلا -

 ةؤشأ السبائو.

ةوتصا   ستتتتتتتتتتتاح  ن ةؤشتتتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتتبئيس يستتتتتتتتتتت ي ةصغح يجم إق (2)في يلاح ةا  0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتلا -

 ية سيجز.

 سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي:تبح ةلا إلي تاققي يةاا جحن ةاح  ستكصن سنحب سب لا -
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ر م شلحوم الدواجن ولوغاريتم  أسعار غرانجر للسببية بين لوغاريتم إختبار نتائج : (34.5)جدول رقم 

 السبيرس

Pairwise Granger Causality Tests   

Date: 12/13/20   Time: 15:19    

Sample: 2008M01 2019M12    

Lags: 2       

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 LPVPCH does not Granger Cause LINASPEYR 138 0.16224 0.8504 

 LINASPEYR does not Granger Cause LPVPCH 0.19750 0.8210 

 EViews ي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة إةز  املصدر:

 ن  لمتتتتا رعجمتتتتحل  اعظ ةز  ال يق تتتت سل  ياأ  Prob    ةإلع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتتا F Statistic    0.04 بئ ةز 

LIn. ي   يلجزائة vpchLPةلاا ا يلججها ةز يلجزائة Lasp   ن  ي نقبس يةفأ تتتلا ية تتتفأيا س س ي ةانحأ 

vpchLP  يستتتت ي فيال .LIn Lasp    ةلاا ا يةايستتتتتلا يلججها ةزةح  حةنستتتتتبا .LIn Lasp   يvpchLP 

 ن  لموحتتتح رعجمتتتحةلتتتاإقتتت Prob ةإلع تتتتتتتتتتتتتتح لتتتا F Statistic   ي نقبتتتس قأ تتتتتتتتتتتتتلتتتا   0.04 بئ ةز  هي  تتت ةتتتد 

LIn.ية فأيا س  حةجح ي قحن  Lasp ال يس ي في vpchLP. 

vpchLP .LInلكل من  VARاملطلب الرابع: تقدير النموذج  Lasp. 

vpchLP  .LInةلستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلجان ستتتتتتتتتجقأي يابا  تا      جا ئ  Lasp يةتي احني في  فتتتتتتتتتس   0I سةاأقا  

  جتتا يةجبتتح ؤ ية ةني ةلنمصله يلقتت  ة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  02   قجصة لةنلتتا  نقصا بامللتتا تقتت  أ نمصله ةججهتتح  رناتت ي

LIn.سةصغح يجم ةؤشأ السبائو vpchLPقتصا ية سيجز  ساح  ية ي و  ان اس ةز ةصغح يجم  Lasp. 

Substituted Coefficients: -VAR Model  

 -2) -( .LIn Lasp0.298249237446* -1) -( .LIn Lasp0.396589493083* -=   .LIn Lasp

0.064402634531 -2) -( vpchLP1) + 0.122664391084*-( vpchLP0.094720523371* 

 

2) + -( .LIn Lasp0.0104040258387* -1) -( .LIn Lasp0.0208554020662* -=   vpchLP

2) + 1.16532995132-( vpchLP0.194093369371* -1) -( vpchLP0.715894212367* 
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 .التفسير لاقتصادي:1

 اينتتح ية  نجتتح   تقتت  أ نمصله يشتتتتتتتتتتتتتاتتا ر تبتتحط يةتت ي و  سباتت  يةجتتأ تت  ةز فتتتتتتتتتتتتتاعلتتا يةنمصله ةجفستتتتتتتتتتتتتائ إبات  

 :قتصا ية سيجز  ستن  ةح  ةي  ساح  ية  ةصغح يجم ةؤشأ السبئيس   الةا يةجزائ في   طأ تيةجزائي  يةتي 

 ةؤشتتتتأ الستتتتبئيسلصغح يجم قجصة لةنلا ة (02)الستتتتبئيس في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ   فستتتتأ ةصغح يجم-

 يةثح ي لي    ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم سقجصة لةنلا ة (02) ت سيةجأ أ س 

ةصغح يجم  قجصة لةنلا (02) تتتتتتتتتتتتتتتتتت في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ية سيجزقتصا   ستتتتتاح   فستتتتتأ ةصغح يجم-

 لي   يةثح ي  ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم سقجصة لةنلا ة (02) ت سيةجأ أ ةؤشأ السبئيس 

  (-)ةؤشتتتأ الستتتبئيس   يت  ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتح ي  ستتتحةبا  صل   جا يةجأ ائ ةصغح يجم  أاأ ج-

  قتصا ية سيجز  ساح  يةجصي ي  صل   جا يةجأ ائ ةس  سبإشح ة ةصجبا سسحةبا ية 

 صل قتئة يةجأ ائ ةز ةؤشتتأ الستتبئيس سبإشتتح ة ةصجبا س  (-)قتصا ية سيجز  إشتتح ة ستتحةبا   ستتاح   أاأتج-

 سحةبا ية  يةجصي ي  صل قتئة يةجأ ائ ةس ليتحح.

LIn.على vpchLP تأثير  سنوات التأخير Lasp  

1 

4 

 

LIn.  صع ة نق  ا سيع ة  نقص vpchLPين  ليح ة  Lasp ةس ابح  ةحتبقى. %0.025 ت 

LIn.  صع ة نق  ا سيع ة   ي   vpchLPين  ليح ة  LaspL ةس ابح  ةحتبقى %0.088 ت 

 

 . التحليل لاحصائي:4

 عتى  كصن يةنمصله يلق   غائ ة يف  نب ي ين تكصن يةبصيقي غائ ةأتبطا ي تبحط لي و سةصليا  بلالح.

 لارتباط الذاتي للبواقي: إختبار   1.4

  سيةنجح    صضتتتتهح Ljung-Box إ جبح  ستتتجخ يا إجأ  يةاح ة ةلباث يز ر تبحط ية ي و ةلبصيقي ةز ي ةهح  

 يق  سل يةجح ي:

 .VAR لارتباط الذاتي للبواقي في النموذج إختبار  : (35.5)جدول رقم 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/14/20   Time: 09:13     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 139       

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
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1 3.128130 NA* 3.150797 NA* NA* 

2 12.27708 0.0154 12.43331 0.0144 4 

3 18.52957 0.0176 18.82372 0.0158 8 

4 32.70719 0.0011 33.42142 0.0008 12 

5 35.26906 0.0037 36.07888 0.0028 16 

6 43.13463 0.0020 44.29929 0.0014 20 

7 45.43181 0.0052 46.71828 0.0036 24 

8 53.30470 0.0027 55.07197 0.0017 28 

9 55.45966 0.0062 57.37611 0.0038 32 

10 63.35977 0.0032 65.88864 0.0017 36 

11 70.44251 0.0021 73.58005 0.0010 40 

12 97.10279 0.0000 102.7594 0.0000 44 

13 101.5318 0.0000 107.6454 0.0000 48 

14 109.5648 0.0000 116.5780 0.0000 52 

15 114.6962 0.0000 122.3302 0.0000 56 

16 119.3607 0.0000 127.6015 0.0000 60 

17 120.6433 0.0000 129.0627 0.0000 64 

18 135.3199 0.0000 145.9227 0.0000 68 

19  142.7338  0.0000  154.5105  0.0000 72 

20  150.8120  0.0000  163.9463  0.0000 76 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.   

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution   

 EViews  أنحة ي ي  يةطحةي  حسجخ يا إةز  املصدر:

  علث تصيقق في يق  سل 80ةت  يستتتتتتتتتتتتتا يلانصيتا يةكللتا لاتحةا   يةتا ر تبتحط ية ي و لي  يةفجصي  ر س ةز

Qيةسح ق   ي: stat    أ  لما في يةامص B-L يلاسصبا  إ جبح   ع ح لا يلإ 

2 220 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 139(139 2) 150.8120 31.4104

139

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

  تبحط لي و  ان يةبصيقي.إ  سةن   سجنج  ي ا سجص  80ي    8في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 
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 .: توزيع الجذور املقلوبة في نموذج لانحدار الذاتي(10.5)رقم  الشكل

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

 تبتتحط يةبصيقي ليتلتتح نتلجتتا تصيجتت  يةنقتتحط سيةتي تمثتتس يق تت س   ي تتس  ي أة إيةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ  ؤ تت  ةتت   يتت ا 

قتصا ية سيجز   ستتتتتاح  ةقبصل سفتتتتحقح ةجفستتتتتائ ستاللس يةاا ا  ان ةصغح يجم   VARن يةنمصلهإيةشتتتتكس ةن  ق

 سةصغح يجم ةؤشأ  السبئيس.

 التوزيع لاحتمالي للبواقي:إختبار  4.4

   سيةنجح    صضتهح يق  سل يةجح ي:Jarque-Bera إ جبح  سجخ يا إةلباث يز عحةا يةجصليس ةلبصيقي نقصا  

 .التوزيع لاحتمالي للبواقيإختبار : (36.5)جدول رقم 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)   

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 

Date: 12/14/20   Time: 09:23   

Sample: 2008M01 2019M12   

Included observations: 139   

Component Jarque-Bera df Prob. 

1 13.08752 2 0.0014 

2 6.960004 2 0.0308 

Joint 20.04752 4 0.0005 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

  بئ ةز في يلاح ةا رس   هي  لما  01.02348 سحسي   Bera–Jarqueن إع تح لا   مح  2

0.05 2 5.99   

 بئ ةز  في يلاح ةا يةثحنلا سهي  لم  3.23005س  ستتتتتتتتحسي  2

0.05 2 5.99  قإننح  ستتتتتتتتجطلس  قض يةفأ تتتتتتتتتلا  

 ن يةبصيقي ال تجصلر تصلياح  بلالح. أيةقح لا  

 املطلب الخامس: تقدير نموذج تصحيح الخطأ: 
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ائ تجحأ يةجأاإبا  يةجأ   ةز سجص  يا ا تكحةس ةشتتتتتتتتتتتتتئب  صيلا رجس  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتتتتا سةاأقا 

يةستتتتتتتتتتتتتب لتا عتى تات   يلجزائي  يلستتتتتتتتتتتتتجقلتا سيلجزائي  يةجحباا عستتتتتتتتتتتتتي يةه ف ةز إ جبتح   قلمتح  لنحتح ةز  ال

 . ECMية  يسا   ميز تق  أ نمصله 

 ECM : نموذج تصحيح الخطأ(37.5)جدول رقم 

Vector Error Correction Estimates   

 Date: 12/14/20   Time: 09:34   

 Sample (adjusted): 2008M03 2019M08 

 Included observations: 138 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LINASPEYRES(-1) 1.000000  

LPVPCH(-1) -0.168665  

  (0.11121)  

  [-1.51657]  

C 0.409461  

Error Correction: D(LINASPEYRES) D(LPVPCH) 

CointEq1 -1.696158 -0.033733 

  (0.13751) (0.06172) 

  [-12.3346] [-0.54654] 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

  %4ستتحةي سةيز ةيس ةانصي ين  ةستتجص   الةا   (CointEq1)ن ةاحةس تصتتتلح يقخطأ  يشتتائ يق  سل  ياأ 

 يةق ائ ال  جم تصتلاهح تلقح لح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجس يةطصيس.رجس  ن   طحء س س ي ياني 

 املطلب السادس: تحليل مكونات التباين ودالة لاستجابة لوغاريتم م شر الس ر س.

 .تحليل مكونات التبيان للوغاريتم م شر الس ر س:1

قتئة لةنلا  سهي  08الستتتتتتتتتتتتتبائو ية  ة    نتحأ  بان نجتح   تاللتس ةكصنتح  يةجبتح ز ةلصغتح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  يق ت سل 

 ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ السبئيس  ساح   زائ ةصغح يجم   اأ ةجقحط قتئة احقلا إل

 : نتائج تحليل مكونات التبيان للوغاريتم م شر الس ر س.(38.5)جدول رقم 

Variance Decomposition of LPVPCH: Variance Decomposition of LINASPEYRES: 

 

Period 
S.E. 

LIN 

ASPEYRES 
LPVPCH  Period S.E. 

LIN 

ASPEYRES 
LPVPCH 

1 0.056581 7.883534 92.11647 1 0.126057 100.0000 0.000000 

2 0.077806 7.044989 92.95501 2 0.135302 99.98374 0.016261 

3 0.094418 6.362628 93.63737 3 0.136858 98.81856 1.181442 

4 0.108668 6.261113 93.73889 4 0.139245 98.48788 1.512119 
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5 0.121198 6.186969 93.81303 5 0.139438 98.23178 1.768219 

6 0.132531 6.089556 93.91044 6 0.139795 97.77348 2.226520 

7 0.142989 6.038604 93.96140 7 0.140187 97.37536 2.624639 

8 0.152730 6.004242 93.99576 8 0.140463 97.02126 2.978741 

9 0.161881 5.971497 94.02850 9 0.140746 96.63743 3.362570 

10 0.170544 5.946425 94.05357 10 0.141047 96.25766 3.742344 

11 0.178789 5.926897 94.07310 11 0.141337 95.89044 4.109557 

12 0.186668 5.909918 94.09008 12 0.141624 95.52209 4.477910 

 Cholesky Ordering: LINASPEYRES LPVPCH 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

ةز يقخطأ في  %000ن  يق  سل  ياأ يايس نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز لجزائي  ية  يستتتتتتتتتتتتتا  علث  اعظ 

يةجنبؤ في تبح ز ةصغح يجم ةؤشتتتتتأ الستتتتتبئيس يا ي ةلمجزائ نفستتتتت   ال يةفتئة  س     ينمح في يةفتئة يةثحنلا تقس 

يةتي  ا ي ي   ةصغح يجم  ستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز  س ستتتتتتتجمأ في يةجنحلل ي    0.00% ةقح س  % .22.22يةنستتتتتتتبا ي   

 ةنفس قتئة ية  يسا.  5.53% اح  قتصا ية سيجزةجا ي  س %24.48ستاقق  سبا  08غح ا يةفتئة 

 . تحليل دالة لاستجابة لرد الفعل:1

 يةتتتتا إ جبتتتح  قتصا يةتتت سيجز ية  ةصغتتتح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتتتتبئيس ةز  ال   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  ةصغتتتتح يجم   اأ ةلجاأف ية  

 قتصا ية سيجز ية  ستتتتتتتتتتتاح  رستتتتتتتتتتتججح ا ةأ  يةفاس ستتتتتتتتتتتيجم تتبس يلستتتتتتتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتتتتتت ةح  يلفحج ا أل 

ي فتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في يةنمصله ةز  ال ستتتتتتتتتججح ا ةصغح يجم ةؤشتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتبئيس أل إةمؤشتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتبئيس س لفلا 

 يةشكس ر و:

 : تحليل دالة استجابة لوغاريتم م شر الس ر س(11.5)رقم  الشكل

.01

.02

.03

.04

.05

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LINASPEYRES LPVPCH

Response of LPVPCH to Cholesky

One S.D. Innovations

 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

ستتتتتتتتتتنا سية ي  صضتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتكس  ياأ  قإننح ناعظ ين  سنحب تأاائ ية   08ةز  ال س ي يةجق  أ سيلمج  ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قتصا ية سيجز   ستتتتتتاح  ةصغح يجم ةؤشتتتتتتأ الستتتتتتبئيس بشتتتتتتكس  أ ي سس ي نتلجا  ي فتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم 
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ا ةز نحلل سبنفس يةستتتتتتتتتتتتتأي مقت ي  ةالتح  سيعت . سيةجتأاائ ةبان في يةشتتتتتتتتتتتتتكس  ياأ سيلجمثس في يةهبصط بشتتتتتتتتتتتتتكس ةج

 يةسنا  س   ي   غح ا يةسنا يةثحنلا با سح  ؤسل ي   يةثبح    مح يسجمأ س ي يةجأاائ في يلسجقبس.

 مح ناعظ  حن ع سث  ي فتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم ةؤشتتتتتتأ الستتتتتتبئيس  مق ي  يناأيف ةالح ي سيع   قحن 

 لصب نفس ةصغح يجم لؤشأ ةسبئيس.قتصا ية سيجز  أ   س  ساح  يةجأاائ ية ي  مس ةصغح يجم 

-4111لحوم الدواجن على لوغاريتم م شـــر باش  أســـعار لوغاريتم  أثر املبحث الســـابع : تقدير 

4119. 

vpchLP .LIn (نح ةلستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتلجانإ جبح   با  Pasch (  نحمح ستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتلجان  جمازين  نفس   جا يةجكحةس  تبان

(I0) يةجكحةس ةز نفس ية  جا ياجبئ شتتأط  ستتح تت ي في تق  أ  نمصله رنا ي  ية ي و س يةستتلصب يلتستتحسي  الن

 ية  يل   يةطصيس.

 .VARعدد فترات التباط  الزمني في النموذج  إختبار املطلب لاول: 

 قح لهح يةجبح ؤ ية ةني  ةثس س  صضتتتتتتتح يق  سل  سيةتيSC س AIC  جا يةجبح ؤ ية ةني اس ةز إ جبح   اجم  في 

 يةجح ي يةنجح  :

 VAR عدد فترات التباط  الزمني لنموذجإختبار  :(39.5)جدول 

VAR Lag Order Selection Criteria       

Endogenous variables: LINPASCHE LPVPCH     

Exogenous variables: C       

Date: 12/14/20   Time: 10:01      

Sample: 2008M01 2019M12      

Included observations: 135         

 

Lag 

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 528.0438 NA 1.41e-06 -7.793242 -7.750201 -7.775751 

1 596.2386 133.3586* 5.46e-07* -8.744275* -8.615152* -8.691803* 

2 597.0675 1.596516 5.73e-07 -8.697297 -8.482091 -8.609843 

3 597.5041 0.827867 6.04e-07 -8.644505 -8.343217 -8.522070 

4 599.8284 4.338708 6.19e-07 -8.619680 -8.232310 -8.462264 

5 603.3200 6.414220 6.24e-07 -8.612148 -8.138696 -8.419751 

 * indicates lag order selected by the criterion     

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error      

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion       

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:
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هي ي   قتئي  يةجبح ؤ ية ةني  SCسAICسية ي  بان  ن    ى  لما  حةنسبا ةتتتتتتتت  (39.5)ةز  ال يق  سل   م 

 .  VARلةنلا ين  تق  أ نمصله   ةقجص  )00(  ي  أس ة     )00 ( سحسي 

 التكامل املشترك.إختبار املطلب الثاني: 

vpchLP  .LIn (ن يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان ية ةنيجان يقختتحفتتتتتتتتتتتتتتا  باتت  يةجاقق ةز  Pasch (   ةجكتتحةلتتا ةز يةتت  جتتا

ةلجكحةتتتتتتتتتتتتس يلشجتتتتتتتتتتتتتأب   (Johansen.Juselius)جصسلاو –جصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح سصن  إ جبح   سجخ يا إ  نقصا  ية فأ

   ةجا هح  حفلا يةجكحةس يلشتئبإسلةد ةلجاقق ةز ة   

ن   صج  ستتتتتتتلصب إق 0.04يلاستتتتتتتصبا   بئ ةز يلج سةا ين    جا ةانصيا    سح  traceلي احني  لماإق-

 ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

ن  ال  صج  إق 0.04يلاستتتتتتتتتتتتتصبتا  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز يلجت سةتا ينت    جا ةانصيا    سح  traceلي اتحنتي  لمتاإقت-

 سلصب ةتسحسي ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائ ز.

 :تا   يةجكحةس يلشتئب لجزائي  ةاس ية  يسا سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي

 املشترك للتكامل (Johansen.Juselius) جوسيالس-جوهانسون إختبار  نتائج :(40.5)جدول رقم 

 

Date: 12/14/20   Time: 10:12       

Sample (adjusted): 2008M03 2019M08    

Included observations: 138 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LINPASCHE LPVPCH     

Lags interval (in first differences): 1 to 1     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized   

Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

  

Prob.** No. of CE(s) 

None * 0.386358 98.37146 15.49471 0.0001 

At most 1 * 0.201079 30.98000 3.841466 0.0000 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

98.37146traceن يةقلما يلاستتتتتصبا أناعظ   )40(5.ةز  ال ج سل   م     بئ ةز يةقلما يقتأجا يةتي 

ن   جصج  يا ا أسبحةجح ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتلا يةب  لا يةتي تقصل   %4ين  ةستتتتتتتتتتجص  ةانصيا  04.52530 ستتتتتتتتتتحسي 
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قتصا يةتت سيجز س ةصغتتح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  تتحش  ي  جمازين  نفس   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  تصيلنلتتا ية  يلتت   يةطصيتتس  ان ةصغتتح يجم 

 يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةؤشتتتتأ  حش ةستتتتجقأتان في رفتتتتس   ستتتتاح  *يلن ةح يا اس ةز يةستتتتلستتتتلجان ةصغح يجم 

   سستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتا يةبصيقي ةستتتتتتتتتتتتتجقأة  ت ةد في  فتتتتتتتتتتتتتس قه ي   ل ية  سجص  يا ا تصيلنلا  ان يلجزائتان ية  يل

 يةق ائ.  

 لحوم الدواجن ولوغاريتم م شر باش. أسعار لوغاريتم العالقة السببية بين إختبار املطلب الثالث: 

 إ جبتتتتح    نجأي ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  تتتتحشقتصا يةتتتت سيجز سةصغتتتتح يجم   ستتتتتتتتتتتتتاتتتتح  بزلتتتتا تاتتتت  تتتت  يتجتتتتحأ يةاا تتتتا  ان ةصغتتتتح يجم 

تجتتتحأ إ تتتإةكتتتحننتتتح تاتتت  تتت    جبتتتح   التتتث ةز  ال ستتت ي ئ  ةلستتتتتتتتتتتتتب لتتتا   لنحمتتتح Granger CausalityTest)(غأينجأ

بتتح  ئ جس تبتتح ةلتتا رتجتتحأ  سيةاا تتا يةأيتتح تتتتتتتتتتتتتلتتا  س  عتتح  تتا  يةاا تتا  ان يلجزائتان ستتتتتتتتتتتتتصيء اتتحنتتي ال  ستتتتتتتتتتتتت تتي 

 ةلمجزائتان احةجح ي:

1 1

1 1

...........(1)
m n

pcht i pchti j j t

i j

LPV a LPV b LInpasch U 

 

    

1 1

1 1

...........(2)
r s

isch i j pchtj t

i j

LInpasch c LInpasch d LPV V 

 

    

,00 الفرضية: 1:b j H  . 

قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتتت ي ةصغح يجم   ستتتتتتتتتتتاح  ن ةصغح يجم إق (1)في يلاح ةا   0Hإلي تم  قض يةفأ تتتتتتتتتتتلا -

 ةؤشأ ةبحش.

 ةوتصا ية سيجز.  ساح  ن ةؤشأ ةبحش يس ي ةصغح يجم إق (2)في يلاح ةا  0Hإلي تم  قض يةفأ لا -

 سيةنجح   ةبينا في يق  سل يةجح ي:  تبح ةلا إلي تاققي يةاا جحن ةاحستكصن سنحب سب لا -
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ر م شلحوم الدواجن ولوغاريتم  أسعار غرانجر للسببية بين لوغاريتم إختبار  نتائج: (41.5)جدول رقم 

 باش

Pairwise Granger Causality Tests       

Date: 12/14/20   Time: 10:36     

Sample: 2008M01 2019M12     

Lags: 1       

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 LPVPCH does not Granger Cause LINPASCHE 139 12.7807 0.0005 

 LINPASCHE does not Granger Cause LPVPCH   6.64193 0.0110 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

 ن  لما رعجمحل  اعظ ةز  ال يق  سل  ياأ  Prob   ةإلع تتتتتتتتتتتتح لا F Statistic  0.04ةز  فتتتتتتتتتتتتزأ 

LIn. ي   يلجزائة vpchLPةلاا ا يلججها ةز يلجزائة Pasch    ن  ي نقبس يةفأ تتتتتتتتتتلا يةب  لا س س ي ةانحأ 

vpchLP يستتتتتتت ي في .LIn Pasch   ةح  حةنستتتتتتتبا ةلاا ا يةايستتتتتتتلا يلججها ةز .LIn Pasch   ي vpchLP 

  لموحح رعجمحةلا إنق Prob ةإلع تتتتتتتتتتح لا F Statistic  ي نأقض قأ تتتتتتتتتتلا   0.04فتتتتتتتتتتزأ ةز  هي   ةد 

LIn.ن إية فأيا س  حةجح ي ق Pasch يس ي في vpchLP. 

vpchLP .LInلكل من  VARاملطلب الرابع: تقدير النموذج  Pasch. 

vpchLP  .LInةلستتتتتتتتلستتتتتتتتلجان ستتتتتتتتجقأي يابا  تا      جا ئ  Pasch يةتي احني في  فتتتتتتتتس   0I س ةاأقا  

  جتتا يةجبتتح ؤ ية ةني ةلنمصله يلقتت  ة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  01   قجصة لةنلتتا  نقصا بامللتتا تقتت  أ نمصله ةججهتتح  رناتت ي

LIn.سةصغح يجم ةؤشأ  حش vpchLPقتصا ية سيجز  ساح  ية ي و  ان اس ةز ةصغح يجم  Pasch. 

 

Substituted Coefficients: -VAR Model  

1) + -( vpchLP0.105763555463* -1) -( .LIn Pasch= 0.20685842808* .LIn Pasch

0.257640861099 

 

1) + -( vpchLP1) + 0.520240061024*-( .LIn Pasch= 0.564891391718* vpchLP

1.16923019595 
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 .التفسير لاقتصادي:1

 اينتتح ية  نجتتح   تقتت  أ نمصله يشتتتتتتتتتتتتتاتتا ر تبتتحط يةتت ي و  سباتت  يةجتتأ تت  ةز فتتتتتتتتتتتتتاعلتتا يةنمصله ةجفستتتتتتتتتتتتتائ إبات  

 ةي:قتصا ية سيجز  ستن  ةح    ساح  يةجزائي  يةتي ي أي ية  ةصغح يجم ةؤشأ  حش   الةا يةجزائ في ةصغح يجم 

سيةجأ أ ةؤشأ  حش ةصغح يجم  نلاقجصة لة (01) تتتتتتتتتتتتتت في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ ةؤشأ  حش  فسأ ةصغح يجم -

 لي   يةثح ي  ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم قجصة لةنلا ة (01) ت 

ةؤشتتتتأ ةصغح يجم  قجصة لةنلا (01) تتتتتتتتتتتتتتتتت في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ية سيجزقتصا   ستتتتاح   فستتتتأ ةصغح يجم-

 لي   يةثح ي  ية سيجزقتصا   ساح لصغح يجم سقجصة لةنلا ة (01) ت سيةجأ أ  حش 

  سبإشتتتتتتح ة (+)ةؤشتتتتتتأ  حش   يت  ةز  ال س ي يةنمصله  إشتتتتتتح ي  ةصجبا  صل   جا يةجأ ائ ةصغح يجم  أاأ ج-

  قتصا ية سيجز  ساح  سحةبا  صل   جا يةجأ ائ ةس 

  صل قتئة يةجأ ائ ةز ةؤشأ  حش سليتحح  صل قتئة يةجأ ائ. (+)قتصا ية سيجز  إشح ة سحةبا   ساح   أاأتج-

 

LIn.على vpchLP تأثير  سنوات التأخير Pasch  

1 

 

LIn.  صعتتت ة نقتتت  تتتا سيعتتت ة  نقص vpchLPينتتت  ليتتتح ة  Pasch ةس ابتتتح   %0.004 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ةحتبقى.

  

  :. التحليل لاحصائي1

 ن تكصن يةبصيقي غائ ةأتبطا ي تبحط لي و سةصليا  بلالح. عتى  كصن يةنمصله يلق   غائ ة يف  نب ي 

 لارتباط الذاتي للبواقي: إختبار  1.4

  سيةنجتتتح   Ljung-Box إ جبتتتح  ستتتتتتتتتتتتتجختتت يا إجأ  يةاتتتح ة ةلباتتتث يز ر تبتتتحط يةتتت ي و ةلبصيقي ةز يتتت ةهتتتح  تتت

  صضتهح يق  سل يةجح ي:
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 .VAR لارتباط الذاتي للبواقي في النموذج إختبار  : (42.5)جدول رقم 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations   

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h   

Date: 12/14/20   Time: 10:56     

Sample: 2008M01 2019M12     

Included observations: 139       

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 0.529873 NA* 0.533713 NA* NA* 

2 1.358601 0.8514 1.374539 0.8486 4 

3 2.688834 0.9523 2.734116 0.9499 8 

4 7.875155 0.7948 8.074105 0.7793 12 

5 16.26003 0.4350 16.77185 0.4005 16 

6 17.29744 0.6336 17.85606 0.5969 20 

7 20.24245 0.6829 20.95724 0.6412 24 

8 24.56540 0.6514 25.54419 0.5981 28 

9 26.89984 0.7225 28.04025 0.6674 32 

10 28.35276 0.8144 29.60580 0.7653 36 

11 29.20853 0.8961 30.53510 0.8598 40 

12 44.65918 0.4439 47.44566 0.3340 44 

13 46.79212 0.5224 49.79867 0.4016 48 

14 56.10636 0.3236 60.15611 0.2044 52 

15 56.78292 0.4457 60.91451 0.3036 56 

16 62.76082 0.3787 67.67001 0.2319 60 

17 78.96611 0.0986 86.13342 0.0340 64 

18 85.60271 0.0733 93.75728 0.0210 68 

19 90.70824 0.0673 99.67120 0.0171 72 

20 92.82949 0.0920 102.1490 0.0244 76 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

  علث تصيقق في يق  سل 80يلانصيتا يةكللتا لاتحةا   يةتا ر تبتحط ية ي و لي  يةفجصي  ر س ةزةت  يستتتتتتتتتتتتتا 

Q يةسح ق   ي: stat   أ  لما في يةامص B-L يلاسصبا   جبح  ع ح لا ئ إ 

2 220 20
2

0.05;20

1 1

ˆ ˆ
( 2) 139(139 2) 92.82949 31.4104

139

k k

k k

LB n n
n k k

 


 

      
 

  

ي و  تبحط لإعجمحل  بصل قأ تتتتلا سجص  إن ئع تتتتح لا يلاستتتتصبا   بئ ةز ئع تتتتح لا يلج سةا  س  ةد   مح 

  تبحط لي و  ان يةبصيقي.إ  سةن   سجنج  ي ا سجص  80ي    8في يةجأ ائي  ةز  0.04 ان   طحء   بئ ةز 
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 .: توزيع الجذور املقلوبة في نموذج لانحدار الذاتي(12.5)رقم  الشكل
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-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

يةشتتتتتتتتتتتكس  ياأ  ؤ   ة   ي ا ي تبحط يةبصيقي ليتلح نتلجا تصيج  يةنقحط سيةتي تمثس يق  س   ي س  ي أة 

قتصا   ستتتتتتتتتتتتاح  ةقبصل س فتتتتتتتتتتتتحقح ةجفستتتتتتتتتتتائ س تاللس يةاا ا  ان ةصغح يجم   VARيةشتتتتتتتتتتتكس ةن  قحن يةنمصله

 ية سيجز س ةصغح يجم ةؤشأ   حش.

 التوزيع لاحتمالي للبواقي:إختبار  4.4

   سيةنجح    صضتهح يق  سل يةجح ي:Jarque-Bera إ جبح   سجخ يا إةلباث يز عحةا يةجصليس ةلبصيقي نقصا  

 التوزيع لاحتمالي للبواقي. إختبار : (43.5)جدول رقم 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 

Date: 12/14/20   Time: 14:15  

Sample: 2008M01 2019M12  

Included observations: 139   

Component Jarque-Bera df Prob. 

1 4.933605 2 0.0849 

2 3.383244 2 0.1842 

Joint 8.316849 4 0.0806 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:
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  بئ ةز في يلاح ةا رس   هي  لما  5.211304 سحسي   Bera–Jarqueن إع تح لا   مح  2

0.05 1 3.84   

 س ةز  في يلاتح ةتا يةثتحنلا سهي  لم  1.121855س  ستتتتتتتتتتتتتحسي  2

0.05 1 3.84  قإننح نقبس يةفأ تتتتتتتتتتتتتلا يةقح لا  

 ن يةبصيقي ال تجصلر تصلياح  بلالح. أ 

 :  ECM املطلب الخامس: تقدير نموذج تصحيح الخطأ

ائ تجحأ يةجأاإبا  يةجأ   ةز سجص  يا ا تكحةس ةشتتتتتتتتتتتتتئب  صيلا رجس  ان يلجزائي  ةاس ية  يستتتتتتتتتتتتا سةاأقا 

ةز  ف ةهييةستتتتتتتب لا عتى  تا   يلجزائي  يلستتتتتتتجقلا سيلجزائي  يةجحباا عستتتتتتتي  إ جبح   قلمح   لنحح ةز  ال 

 . ECMية  يسا   ميز تق  أ نمصله 

 ECM : نموذج تصحيح الخطأ(44.5)جدول رقم 

Vector Error Correction Estimates     

 Date: 12/14/20   Time: 14:22    

 Sample (adjusted): 2008M03 2019M08   

 Included observations: 138 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LINPASCHE(-1) 1.000000  

LPVPCH(-1) 0.013791  

  (0.02681)  

  [ 0.51437]  

C -0.033354  

Error Correction: D(LINPASCHE) D(LPVPCH) 

CointEq1 -0.985517 -0.379420 

  (0.13489) (0.36104) 

  [-7.30631] [-1.05090] 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

ستتتتتحةي سةيز ةيس ةانصي ين  ةستتتتتجص   الةا   (CointEq1)ن ةاحةس تصتتتتتتلح يقخطأ  يشتتتتتائ يق  سل  ياأ 

 يةق ائ ال  جم تصتلاهح تلقح لح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجس يةطصيس.رجس  ن   طحء   س س ي ياني 4%

 املطلب السادس: تحليل مكونات التباين ودالة لاستجابة لوغاريتم م شر باش.

 .تحليل مكونات التبيان للوغاريتم م شر باش:1

قتئة لةنلا  سهي قتئة  08  نتحأ  بان نجتح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز ةلصغح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  حش ية  ة   يق ت سل 

 :ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشأ  حش  ساح   زائ ةصغح يجم   اأ احقلا الةجقحط 
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 .: نتائج تحليل مكونات التبيان للوغاريتم م شر باش(45.5)جدول رقم 

Variance Decomposition of LPVPCH: Variance Decomposition of LINPASCHE: 

 Period S.E. LINPASCHE LPVPCH  Period S.E. LINPASCHE LPVPCH 

1 0.055083 48.03317 51.96683 1 0.020579 100.0000 0.000000 

2 0.075766 51.25254 48.74746 2 0.020637 99.95583 0.044169 

3 0.087472 47.22398 52.77602 3 0.020738 99.89153 0.108471 

4 0.097740 44.80582 55.19418 4 0.020756 99.83534 0.164662 

5 0.107268 43.42534 56.57466 5 0.020763 99.78152 0.218483 

6 0.116043 42.47103 57.52897 6 0.020771 99.72737 0.272626 

7 0.124183 41.74491 58.25509 7 0.020780 99.67309 0.326906 

8 0.131818 41.17933 58.82067 8 0.020789 99.61892 0.381080 

9 0.139036 40.72887 59.27113 9 0.020798 99.56486 0.435140 

10 0.145897 40.36142 59.63858 10 0.020807 99.51089 0.489106 

11 0.152450 40.05576 59.94424 11 0.020816 99.45702 0.542981 

12 0.158732 39.79750 60.20250 12 0.020825 99.40324 0.596765 

 Cholesky Ordering: LINPASCHE LPVPCH 

 EViews ةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة  املصدر:

ةز يقخطأ في  %000ن  يق  سل  ياأ يايس نجح   تاللس ةكصنح  يةجبح ز لجزائي  ية  يستتتتتتتتتتتتتا  علث  اعظ 

يةجنبؤ في تبتتح ز ةصغتتح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  تتحش يا ي ةلمجزائ نفستتتتتتتتتتتتتت   ال يةفتئة  س     ينمتتح في يةفتئة يةثتتحنلتتا تقتتتس 

قتصا ية سيجز  س ستتتتتتتجمأ في يةجنحلل ي     ستتتتتتتاح  يةتي  ا ي ي   ةصغح يجم  0.05% ةقح س  % .22.24يةنستتتتتتتبا ي   

 ةنفس قتئة ية  يسا.  %0.42 قتصا ية سيجز  ساح ةجا ي  %22.50س تاقق  سبا 08غح ا يةفتئة 

 . تحليل دالة لاستجابة لرد الفعل:4

ا  يةا رستتتججح  إ جبح   قتصا ية سيجز ية  ةصغح يجم ةؤشتتتأ  حش ةز  ال   ستتتاح  ةصغح يجم   اأ ةلجاأف ية  

قتصا ية سيجز ية  ةؤشتتتتتتتتتتأ  حش  ستتتتتتتتتتاح  ةأ  يةفاس ستتتتتتتتتتيجم تتبس يلستتتتتتتتتتح  ية ةني لخجلف ية تتتتتتتتتت ةح  يلفحج ا أل 

 س لفلا يسججح ا ةصغح يجم ةؤشأ  حش  ي ف ةا ةفحج ا في يةنمصله ةز  ال يةشكس ر و:

 : تحليل دالة استجابة لوغاريتم م شر باش(13.5)رقم  الشكل
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 EViewsةز يي ي  يةطحةي  حسجخ يا  أنحة   املصدر:

ن  سنحب تأاائ ية   ستتتتتتتتتتنا سية ي  صضتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتكس  ياأ  قإننح ناعظ  08ةز  ال س ي يةجق  أ سيلمج  ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قتصا ية سيجز  مق ي    ستتاح  ةصغح يجم ةؤشتتأ  حش بشتتكس  أ ي سس ي نتلجا  ي فتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم 

يةثحنلا  نا  س   ي   غح ا يةستتتتنا تفحر  فلف ةز يةستتتتإةالح  سيع . سيةجأاائ ةبان في يةشتتتتكس  ياأ سيلجمثس في 

با سح ن سل عح  ي   غح ا يةستتتنا يةثحةثا   أ   شتتتكس ةستتتجقأ ةز يةستتتنا يةثحةثا ي   غح ا يةستتتنا يةأيباا سبا  

 ر تفحر ي   غح ا يةسنا يقخحةسا سةز ام  ؤسل ي   يةثبح    مح يسجمأ س ي يةجأاائ في يلسجقبس.

 ن يةجأاائ إناأيف ةالح ي سيع   قإفي ةصغح يجم ةؤشتأ  حش  مق ي   ن ع سث  ي فت ةا ةفحج اأ مح ناعظ  

 قتصا ية سيجز يشه  ن سل ي   غح ا يةسنا يةثحنلا سةز ام  ؤسل ي   يةثبح .  ساح  ية ي  مس ةصغح يجم 

 خالصة الفصل: 

  قتصا يةتتتتت سيجز ية  يلجزائي  ستتتتتتتتتتتتتاتتتتتح  ةصغتتتتتح يجم   اأ في تاللتتتتتس  VARيجمتتتتتح نتتتتتح  لتتتتتحستتتتتتتتتتتتتلتتتتتح ية  نمصله إباتتتتت  

ةصغح يجم يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز  ةصغح يجم يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتا ةوتصا  (ر ج تتتتتتتتتح  ا يق   لا يةجحةلا

  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتتاأيا ةوتصا  غنحا -ية سيجز-  ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال ةوتصا غنحا

 ي   يةنجح   يةجحةلا: تصفلنح )  ةصغح يجم ةؤشأ السبئيس  ةصغح يجم ةؤشأ  حش غنحا

هي ية  جا يةثحنلا  حةنستتتتتتتتتتتتتبا ةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا   SCس AICن   جتح  ر طتحء يةتي  اطو ي تس  لمتا لالح ي إ -

  يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال  ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  غنتتحاستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصا يةتت سيجز  يةيملتتا يلطلصبتتا ةوتصا (يةصغتتح يجم 

  جا ية تتتتتتتتفأ    )ةؤشتتتتتتتتأ  حش  ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتاأيا (  يةح  حةنستتتتتتتتبا ةستتتتتتتتلستتتتتتتتلا ةصغح يجم)الستتتتتتتتبئيس

 سية  جا يقخحةسا ةلصغح يجم سلسلا يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز.

ج   يةصع ة قهي الهح ةسجقأة في  فس  إ جبح  ن يةساسس ةاس ية  يسا س ةز  ال إ - 0I ; 

ن يةنمصله جل  س ح س أةأتبطا ليتلح ةمح يستتتتتتتتتفأ ةنح  ن   طحء غائ أيايس ةنح   Lung-Box إ جبح    -

 ;ةلجاللس

قتصا يةتتتت سيجز سةصغتتتتح يجم يةيملتتتتا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  تصجتتت  يا تتتتا تصيلنلتتتتا ية  يلتتت   يةطصيتتتس  ان ةصغتتتح يجم  -

 ;يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس

قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةليملا يلطلصبا   ستتتتتتتتتتتتاح  سنحب يا ا ستتتتتتتتتتتتب لا ةز رتجحسان  ان ةصغح يجم  -

 ;قتصا ية سيجز
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قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةصغح يجم   ستتتتتتتتتاح   فستتتتتتتتتأ ةصغح يجم  -

قتصا ية سيجز سيةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةلصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةوتصا ية سيجز لي     ستتتاح  

 يةثح ي 

يةيملتتتح  يلطلصبتتتا ةوتصا يةتتت سيجز في ستتت ي يةنمصله  تتت الةتتتا يةجتتتأ أ  ثاث قجصي   فستتتتتتتتتتتتتأ ةصغتتتح يجم  -

 اتتتح   ستتتتتتتتتتتتتلةنلتتا ةصغتتح يجم يةيملتتح  يلطلصبتتا ةوتصا يةتتت سيجز سيةجتتتأ أ  ثاث قجصي  لةنلتتا ةلصغتتح يجم 

 قتصا ية سيجز لي   يةثح ي 

قتئيل ابح  ةح إةس dvpchLQ 0,22% صع ة نق  ا  نقص   vpchLPفي ستتتتتتتتتتتنا يةجأ ائ  س    ين  ليح ة  -

 ;تبقى

قتئيل ابح  ةح إةس dvpchLQ 8.21% صع ة نق  ا   ي    vpchLP في ستتتتتتتتتتتتتنتا يةجتأ ائ يةثتحنلتا  ين  ليح ة -

 ;تبقى

قتئيل ابح  ةح إةس dvpchLQ0.23% صع ة نق  ا  نقص vpchLPفي ستتتتتتتتتتتتتنتا يةجتأ ائ يةثحةثا  ين  ليح ة   -

 ;تبقى

في س ي يةنمصله ستحةي سةانص  ةمح  فستأ يز تصتلح   طحء في  CointEq1ةاحةس تصتتلح يقخطأ  -

 ;هأيل   يةق ائ تلقح لح ةبلصغ يةجصيلن في يل   يةطصيس ة يسح   بس سنصي  سيشأة  ش

سنتتحب تتتأاائ بشتتتتتتتتتتتتتكتتس  أ ي ةليملتتا يلطلصبتتا ةز قتصا يةتت سيجز سستت ي نتلجتتا  ي فتتتتتتتتتتتتت ةتتا ةفتتحج تتا في  -

قتصا يةت سيجز  مقت ي  ةالتح  سيعت  سيةجتأاائ س ي في يةستتتتتتتتتتتتتنصي  يقخمس  سي س سبا سح  أ  ي   ستتتتتتتتتتتتتاتح  

 ;شكس اح ي

قتصا يةتتتت سيجز سةصغتتتح يجم يةيملتتتتا   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح   صجتتت  تكتتتحةتتتتس ةشتتتتتتتتتتتتتتئب في يلتتت   يةطصيتتتس  ان ةصغتتتح يجم  -

 ; غنحايلاأس ا ةوتصا 

ةح ةصغح يجم     غنحاقتصا ية سيجز يستتتتتتتتتت ي في ةصغح يجم يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتا قتصا   ستتتتتتتتتتاح  ةصغح يجم  -

 ;قتصا ية سيجز  ساح  ال يس ي في ةصغح يجم   غنحاةليملا يلاأس ا ةوتصا 

في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا  ا غنح فستتتتتتتتتتأ ةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةوتصا  -

  قتصا ية سيجز لي   ستتتتتتتتتتتتتاح  سيةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةلصغح يجم   غنتحاةليملتح  يلطلصبتا ةوتصا 

 نفستتتتتتتتتتتتت  ةز  ال يةستتتتتتتتتتتتتنصي  يةثاث يلتح تتتتتتتتتتتتتلتا ليتح ة ية  تأاائأ ةز  ال ةصغح يجم  أاأ يةثتح تي,  ي  جت

 ;صي  ليح ة  حةثح يقتصا ية سيجز  نفس يةسن  ساح  

قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةلصغح يجم   ستتتتتتاح   فستتتتتتأ ةصغح يجم  -

  قتصا ية سيجز لي   ستتتتتتتتتتتتتاح  سيةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةلصغح يجم   غنتحاةليملتح  يلطلصبتا ةوتصا 



 الفصل الخامس                     دراسة قياسية حول أثر أسعار لحوم الدواجن على المتغيرات االقتصادية الجزئية
 

287 

 

ح ة ية  تأاائأ ةز  ال ةصغح يجم  نفستتتتتتتتتتتتت  ةز  ال يةستتتتتتتتتتتتتنصي  يةثاث يلح تتتتتتتتتتتتتلا لي أاأ يةثتح تي   ي  جت

 ; نفس يةسنصي  ليح ة  حةثح ي  غنحايةيملح  يلطلصبا قتصا 

ةس  %0.080 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  dvviLQ  صع ة نق  ا سيع ة تنقص vpchLPفي ستتتتتتتتتتتنا يةجأ ائ  س   ين  ليح ة  -

 ;ابح  ةح تبقى

ةس ابح   %0.023 تتتتتتتتتتتتتت  dvviLQ صع ة نق  ا سيع ة ت ي  vpchLPليح ةفي سنا يةجأ ائ يةثحنلا ين   -

 ;ةجبقى

ةس  %0.33 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  dvviLQ  صع ة نق  ا سيع ة تنقص vpchLPفي ستتتتتتتتتتتنا يةجأ ائ يةثحةثا ين  ليح ة  -

 ابح  ةح تبقى.

في س ي يةنمصله ستحةي سةانص  ةمح  فستأ يز تصتلح   طحء في  CointEq1ةاحةس تصتتلح يقخطأ  -

 ;حح سي سنصي  سشهأتيل   يةق ائ تلقح لح ةبلصغ يةجصيلن في يل   يةطصيس ة 

 ستتتاح   سس ي نتلجا  ي فتتت ةا ةفحج ا في   غنحاسنحب تأاائ بشتتتكس  أ ي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا  -

بشتتتتتتتتتتتتتكتتس ييمتتتتتتتتتتتتت ي  مقتت ي  ةالتتح  سيعتت . سيةجتتأاائ في يةستتتتتتتتتتتتتنصي   س   ي   غتتح تتا يةستتتتتتتتتتتتتنتتا قتصا يةتت سيجز 

 ;يقخحةسا  با سح  أ   شكس تح ي

قتصا ية سيجز س ةصغح يجم يلا ل يقت ي   ستتتتتتتتتتتتتاح  يةاا تا يةجصيلنلتا ية  يلت   يةطصيتس  ان ةصغتح يجم  -

 نفس يةستتتتتتتتتتتتتلصب ية  يلتت   تتتأ تت  ةستتتتتتتتتتتتتح ستتح يةثتتح تتي  ي  جمازين   ) غنتتحايةتت سيجز   (ةإلعال قتصا 

 ;يةطصيس

 (قتصا يةتتتتتتت سيجز سةصغتتتتتتتح يجم يلاتتتتتتت ل يقتتتتتتتت ي ةإلعال  ستتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتح  يةتاتا تتتتتتتا يةستتتتتتتتتتتتتبت لتتتتتتتا  ان ةصغتتتتتتتح يجم  -

 ;ةا سةا  ي يلجزائتحن ال يس بحن في باضهمح يةباض )  غنحا;ية سيجز

يةجتتأ أ  ت  في ستت ي يةنمصله  تت الةتتا) غنتتحايةتت سيجز   (قتصا   فستتتتتتتتتتتتتأ ةصغتتح يجم يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال -

قجصة  (02)سيةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتت  ) غنحاية سيجز   (قتصا  قجصة لةنلا ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال (02)

 نفستتتتتتت  ةز  ال يةستتتتتتتنجان يلح تتتتتتتيجان  أاأ قتصا ية سيجز لي   يةثح ي   ي  ج  ستتتتتتتاح  لةنلا ةلصغح يجم 

 ;قتصا ية سيجز  نفس يةسنصي  ليح ة  حةثح ي  ساح  ليح ة ية  تأاائأ ةز  ال ةصغح يجم 

قجصة لةنلا ةصغح يجم   (02)قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتت   ستتتاح   فستتتأ ةصغح يجم  -

قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتح  لةنلتا ةلصغتح يجم (02)سيةجتأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ) غنتحايةتت سيجز   (قتصا  يلات ل يقتت ي ةإلعال
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  ةز  ال يةستتتتتتتتتتتتتنجان يلتتح تتتتتتتتتتتتتيجان ليتتح ة ية  تتتأاائأ ةز  ال  نفستتتتتتتتتتتتت أاأ يةتت سيجز لي تت  يةثتتح تتي   ي  جتت

 ;قتصا ية سيجز  نفس يةسنصي  ليح ة  حةثح ي  ساح  ةصغح يجم 

ةس  %0.159 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  VLTMC  صع ة نق  ا سيع ة  نقص vpchLPفي ستتتتتتتتنا يةجأ ائ  س   ين  ليح ة -

 ;ابح  ةح تبقى

 صع ة نق  ا سيع ة  نقصvpchLPفي ستتتتتتتتتنا يةجأ ائ يةثحنلا ين  ليح ة  -
VLTMC   ةس  %0.09 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ;ابح  ةح تبقى

في س ي يةنمصله ستحةي سةانص  ةمح  فستأ يز تصتلح   طحء في  CointEq1ةاحةس تصتتلح يقخطأ  -

يلتت   يةق تتتتتتتتتتتتتائ تلقتتح لتتح ةبلصغ يةجصيلن في يلتت   يةطصيتتس ال ز قتئة رنجقتتحل  صيلتتا نصيتتح ةتتح علتتث تبلا 

 ; ساا سيشأسن سجا سشهأ;

ي قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع  س  حةأغم ةز فتتتتتتتتتزأسح ف  ستتتتتتتتتاح   ي فتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم  -

يةتت سيجز   (ن رستتتتتتتتتتتتتججتتح تتا اتتحنتتي  بائة ةز  بتتس ةصغتتح يجم ةلماتت ل يقتتت ي ةإلعال  ستت أ يةاا تتا ر 

 ةز يةسنا  س   ي   غح ا يةسنا يقتح  ا يشأ س با سح  أ  ين شكس ةصع  اح ي.)     غنحا

ان  نتت  تصجتت  يا تتا تصيلنلتتا ية  يلتت   يةطصيتتس أجصستتح ستتتتتتتتتتتتتز ةلجكتتحةتتس يلشتتتتتتتتتتتتتتئب ييس ةنتتح  تتإ جبتتح    -

 ; غنحاقتصا ية سيجز سبان ةصغح يجم لأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا   ساح  ةصغح يجم 

قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  غأينجأ ةلستتتتتتتتتتتتتب لتتا يا تتي ةنتتح يةااح يةستتتتتتتتتتتتتب لتتا  ان اتتس ةز يلجزائتتتحن ةصغتتح يجم  إ جبتتح    -

 ;نحح غائ ةصجص ةأةز رتجحسان    غنحاية سيجز سةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا 

قجصة  (01)في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتت   غنحاستتتأ ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتاأيا ةوتصا  ف -

  ستتاح  قجصة لةنلا ةلصغح يجم  (01)سيةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتت   غنحالةنلا ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتاأيا ةوتصا 

 قتصا ية سيجز لي   يةثح ي 

قجصة لةنلا ةصغح يجم  (01)قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتاح   فستتتتتأ ةصغح يجم  -

قتصا ية سيجز   ساح  سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  (01)سيةجأ أ  تتتتتتتتت   غنحاةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا 

 لي   يةثح ي 

 ةس ابح  ةح تبقى. %0.08 ت  psvviLE  صع ة نق  ا سيع ة   ي  vpchLPين  ليح ة  -

ستتتتتتتتحةي سةيز ةيس ةانصي ين  ةستتتتتتتتجص   ةمح  فستتتتتتتتأ ية  ي ا   (CointEq1)ةاحةس تصتتتتتتتتتلح يقخطأ  -

 ;سجص  تصتلح ةوخطأ ةز يل   يةق ائ ي   يل   يةطصيس
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ةصغح يجم بشتتتتتتكس  بائ   اأ قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع     ستتتتتتاح   ي فتتتتتت ةا ةفحج ا في ةصغح يجم  -

ستتنا ية تىظحسأ   ي ا ةز يةستتنا  س   ع اأ   س  غنحاية  ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتاأيا ةوتصا 

 ;يةاحشأة ةلأ   شكس اح ي

ح  قتصا يةتتت سيجز اتتتستتتتتتتتتتتتت جصستتتح ستتتتتتتتتتتتتز ةلجكتتتحةتتتس يلشتتتتتتتتتتتتتتئب  ان ةصغتتتح يجم إ جبتتتح  يةنتتتحجم يز  جبتتتح  ئ   -

 ;صيلن ية  يل   يةطصيس  ان يلجزائين يةسح قحن ية  أا ي  صجص  يةج سةصغح يجم ةؤشأ السبائو 

قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةؤشتتتأ الستتتبئيس غائ ةصجص ة في س ي   ستتتاح  يةاا ا يةستتتب لا  ان ةصغح يجم  -

 يةنمصله.

قجصة لةنلا ةلصغح يجم ةؤشتتأ الستتبئيس  (02) فستتأ ةصغح يجم الستتبئيس في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  -

 قتصا ية سيجز لي   يةثح ي   ساح  سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  (02) ت  سيةجأ أ 

قجصة لةنلا ةصغح يجم  (02)قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتاح   فستتتتتأ ةصغح يجم  -

 قتصا ية سيجز لي   يةثح ي   ساح  سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  (02)ةؤشأ السبئيس سيةجأ أ  ت 

LIn.  صع ة نق  ا سيع ة  نقصvpchLPسنا يةجأ ائ  س   ين  ليح ة - Lasp ةس ابح   %0.025 تتتتتتتتت

 ;ةح تبقى

LIn.  صع ة نق  ا سيع ة   ي   vpchLPسنا يةجأ ائ يةثحنلا ين  ليح ة - Lasp ةس ابح   %0.088 تتتتتتت

 ;ةح تبقى

في س ي يةنمصله  ستتتتحةي س ةيز ةيس ةانصي ين  ةستتتتجص   الةا   (CointEq1)ةاحةس تصتتتتتلح يقخطأ  -

رجس يةق تتتتائ ال  جم تصتتتتتلاهح تلقح لح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجس  ن   طحء   س س ي ياني 4%

 ;يةطصيس

قتصا   ستتتتتتتتتتتتتاح  سنحب تأاائ ية  ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتتتتبئيس بشتتتتتتتتتتتتتكس  أ ي سس ي نتلجا  ي فتتتتتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في  -

ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع   سيةجأاائ س ي     في س ي يةنمصله نفس يلسجص  ةلمجزائ تحن ةز يةسنا 

 ; س   ي   غح ا يل   يةطصيس

قتصا ية سيجز سةصغح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  حش   ستتتتتتتتتتتتتاح  سنحب يا ا تصيلنلا ية  يل   يةطصيس  ان ةصغح يجم  -

  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

قتصا يةتتت سيجز سبان ةصغتتتح يجم ةؤشتتتتتتتتتتتتتأ  تتتحش ةجبتتتح ةتتتا ةز   ستتتتتتتتتتتتتاتتتح  يةاا تتتا يةستتتتتتتتتتتتتب لتتتا  ان ةصغتتتح يجم  -

قتصا ية سيجز يستتتتتتتت ي في ةصغح يجم ةؤشتتتتتتتتأ  حش سةصغح يجم ةؤشتتتتتتتتأ   ستتتتتتتتاح  ن ةصغح يجم  رتجحسان  ي 

 ;قتصا ية سيجز  ساح   حش يس ي في ةصغح يجم 
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قجصة لةنلا ةصغح يجم ةؤشتتأ  حش  (01)أ أ  تتتتتتتتتتتتتت  فستتأ ةصغح يجم ةؤشتتأ  حش في س ي يةنمصله   الةا يةج -

 قتصا ية سيجز لي   يةثح ي   ساح  قجصة لةنلا ةلصغح يجم  (01)سيةجأ أ  ت 

قجصة لةنلا ةصغح يجم  (01)قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتاح   فستتتتتأ ةصغح يجم  -

 ا ية سيجز لي   يةثح ي قتص   ساح  سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  (01)ةؤشأ  حش سيةجأ أ  ت 

LIn.  صع ة نق  ا سيع ة  نقص vpchLPين  ليح ة - Pasch ةس ابح  ةح تبقى %0.004 ت; 

في س ي يةنمصله ستتتتتتحةي سةيز ةيس ةانصي ين  ةستتتتتتجص   الةا    (CointEq1)ةاحةس تصتتتتتتتلح يقخطأ  -

 جم تصتتتتتتتلاهح تلقح لح يبئ ية ةز ةبلصغ يةجصيلن في رجس رجس يةق تتتتتتائ ال  ن   طحء   سس ي ياني 4%

 يةطصيس.

ية  ةؤشتتتتأ  حش بشتتتتكس  أ ي  أاأ قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع   ت  ستتتتاح   ي فتتتت ةا ةفحج ا في  -

   لا با سح ن سل عح  ي تفحر  فلف ةز يةستتتتتتتتتتتنا  س   ي   غح ا يةستتتتتتتتتتتنا يةثحنإسس ي سيةجأاائ ةجمثس في 

غح ا يةستتتتنا يةثحةثا   أ   شتتتتكس ةستتتتجقأ ةز يةستتتتنا يةثحةثا ي   غح ا يةستتتتنا يةأيباا سبا  ر تفحر ي   

غح ا يةسنا يقخحةسا سةز ام  ؤسل ي   يةثبح    مح يسجمأ س ي يةجأاائ في يلسجقبس.
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 :تمهيد

ةأ  ستتتتتتح تتتتتت ي في ية  يستتتتتتح  ر ج تتتتتتح  ا  جم ةز  اة  تفح   يلشتتتتتتحاس يلستتتتتتجقبللا س ستتتتتتم  ط   يا  يةجنبؤ 

ييجم نح في ق تتتلنح س ي ةلجنبؤ ية  ةخجلف يلجزائي  لي إةصيجها قتس تلد رلةح   حستتتجخ يا يلصي   يلجحعا. 

ر ج تتتتتتتتتتتح  ا يق   لا يلجالقا بستتتتتتتتتتتصح يةوتصا س ستتتتتتتتتتتمحب  حق  ي أ س  حأل ص سال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة ةز 

 ة     ا إ جبح   إستتتتتتتقحط  أيقا  ص س سجنيلنز ةلجنبؤ ستق  أ نمصلجهح س  8002ي   غح ا ستتتتتتتنا  8002ا نستتتتتتت

تختح  يةقأي  يلنتحستتتتتتتتتتتتتي ةو هتتح  يلانلتا  ةتت ةتتد إيةنمصله في  ية جتتس رستتتتتتتتتتتتتجاتتحنتا  نبؤ  ةز ست ي يةنمتتحله في يةج

 طصي  منح  جقستتتتتتتتتتلم س ي يةف تتتتتتتتتتس ي   ستتتتتتتتتتبس ةبحعث  يلباث  سل   تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتنحأ ي   ر ار يةنظأي ية  يقخ

 ستتتاح  قتصا (يلجباا في إستتجخ يا يةنمصله   ةح يلبحعث يلجبقلا قخ تتت تتتنحح ةلجنبؤي  ية  يلجزائي  يةجحةلا: 

ية سيجز  يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز   ساح  قتصا  غنحا  يةيملا يلاأس ا ةز قتصا  غنحا   ساح  

 .8088 قحح نحح ا سنا  ) سمحب ية   حء  يةيملا يلطلصبا ةز  سمحب ية   حء

 منهجية بوكس جينكينزاملبحث لاول: 

يةصيستتتتتتتس سلي  فتتتتتتت    بائ في تاللس يةستتتتتتتاستتتتتتتس ية ةنلا قهي ستتتتتتتجخ يةهح إن ةنه لا  ص س جلنيلنز  اأف  إ

س غائ ةصستتتتتتملا سةه أ   اكحستتتتتح  ستتتتتلصب يةستتتتتتلستتتتتلا ية ةنلا ستتتتتصيء احني ةصستتتتتملا إ ستتتتتحي نح في يةجاأف ية  

 تبحيهح:إيةطأيقا  طصي   جي 

 مرحلة التعرفاملطلب لاول: 

 .تحديد درجة 1 AR P  و MA q: 

    ات  ةز  سم  التث  جم ةز  اةهتح تات  ت    جتا يةنمصله يلا م ةز  ال تات  ت  يةت  جتح ست أ يلأعلتا 

 , ,p d q س تاللس ةنانلقحمح يةبلحنلان  س  يق  ئو ئ تبحطية ي و س يةا  ئ تبحطسلةد يز  أيق   يستتتتتتتتا  يةا 

يةشتتأط  ستتح تت ي ةه أ يلأعلا سص يةجأ   ةز إستتجقأي  يةستتلستتلا ةز علث رتجحأ يةاحا سيلأ با يلصستتملا في 

عتتحةتتا س جص سمتتح  علتتث  ميز يقت تتتتتتتتتتتتتصل ية  يتت ة  تت ي تتس ةلنمتتحله يلمينتتا  سةجاتت  تت    جتتا رناتت ي  يةتت ي و

 AR P  جصس  يلجاأب  جا يلو MA q 192 سجخ ا  يةتي ئ تبحط ية ي و سيق  ئو . 

 السلسة الزمنية: إستقرارية إختبار.4

 ي  ةز  لنحح جبح  ن يةستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلا ةستتتتتتتتتجقأة ةز ي ةهح  صج  يةا    ةز ئ  اأقا ل , , ,KPSS PP ADF DF ،

 مح  إةكحننح ريجمح  ية   ي ةنحمح في إ جبح  إستتتتتتجقأي يا يةستتتتتتلستتتتتتا ية ةنلا رفتتتتتتللا  قإلي تبان  ن يةستتتتتتلستتتتتتتا 

                                                           
  يةص ي جلجح ي و  تحةلف سن  يب  يةزفح  يص ة  ر ج ح  يةقلح  ي   ي  يلأيخ ةلنشأ  يق  ء يةثح و  يةأيحل  يلمليا يةاأبلا يةساص  ا  8004  192

.0028ن  
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   س  ف تتتتس ية ةز DSرفتتتتللا غائ ةستتتتجقأة قإن ةز يةضتتتتأس ي تاصيلهح  صيستتتتطا يةفأسح إلي احني ةز يةنصر 

ينحح  صيسطا  أ ا يلأباح  ية زأ   MCO. 

 .تشخيص النموذج الذي تخضع له السلسلة الزمنية:3

 PACFدالة إلارتباط الذاتي الجزئي  ACFدالة إلارتباط الذاتي  نوع النموذج

 AR p  تنعدم معنويا بعد لفترةq غير منعدمة معنويا 

 MA q  تنعدم معنويا بعد لفترة  معنوياغير منعدمةp 

 ,ARMA p q غير منعدمة معنويا غير منعدمة معنويا 
ةاح أي  ستطبلقح   ةجلا يقتحة   يةطباا  س    س  لا  يق  ي أ  –: شلخي ةام    أح ر ج ح  يةقلح  ي املصدر

 .851  ن8000

 مرحلة التقدير املطلب الثاني:

بات  تا    يةأتي , ,p d q   يةتي ةز  اةهم  جم يةجاأف ية  نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا ية ةنلا   أ و ية س  ية

 .193يلأعلا يلصيةلا سيلجمثلا في تق  أ ةاحةم يةنمصله

 :AR.تقدير معالم نموذج لانحدار الذاتي 1

  تتتتتتتبح ةز يلميز تق  أ ةاحةم يةنمصله  pبا  تا    ية  جا 1 2, ,........., p    ، س لةد  حستتتتتتتجامحل

س  أيقتتتتا   أيقتتتتا ئةكتتتتحن  يظم   أيقتتتتا يلأباتتتتح  ية تتتتتتتتتتتتتزأ  ريجلتتتتح  تتتتا  ( عتتتت    أح يةجقتتتت  أ يةجتتتتحةلتتتتاإ

 .)يةا سا

 .تقدير معالم نماذج املتوسطات املتحركة واملختلطة:4

) ات  ست أ يةنمتحله س , )ARMA p q  هي ةاقت ة نصيتح ةتح ةز علتث يةجقت  أ ةز يةنمتحله رنات ي يتا  ألنحح غائ

 طلتا في يلاتحةم س ت ةتد يت ا ةشتتتتتتتتتتتتتحست ة ةجزائ   طتحء ةز نتحعلا احنلا  سس ف يةجق  أ في س أ يقتحةا سص 

)أي  MAسAR تا    ةاحةم , )ARMA p q194ةاح. 

 

                                                           
  يسا عحةا شأ ا فحقلةي  ةجلا يةالصا ئ سحنلا   - ص س جلنيلنز -يمح  ية  ز شأيبو   عاا ةقأي و ةقحل   يةجنبؤ  حلبلاح   حسجخ يا ةنه لا  193

 .854  ن 8004  جصين 51ةجل     يةا   

 .382  ن8005يب  يةقح   ةام  يب  يةقح   يطلا  يقت  ث في ر ج ح  يةقلح  ي  ان يةنظأيا سيةجطبلق  ةيا يليأةا  ةمليا يةاأبلا يةساص  ا   194
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 املطلب الثالث: مرحلة إختبار صالحية النموذج

 با  تق  أ يةنمصله  نقصا  إ جبح  فاعلا يةنمصله س   ت  ئع ح لا سلةد سقق يلأيعس يةجحةلا:

 الذاتي للسلسلة: إلارتباط إختبار دالة.1

عظنح لي ال إية ي و ةلستتتتتتتتلستتتتتتتتلا رفتتتتتتتتللا ةس يةستتتتتتتتلستتتتتتتتلا يلق  ة  ق ئ تبحطنقصا في س أ يلأعلا  مقح نا  يةا 

ن س ي ةح   ل ية  قشتتتتس يمللا يةجا     سس ي يستتتتج  ي إيح ة إ جاف جصسأي  ان يةستتتتلستتتتلجان  قإسنحب 

 نحء يةنمصله يلق   ستق  أأ ةز ج   . قأةح إلي احنجح ية يةجحن ةتشتتتتتتتتتحبحجحن  قإننح ننجقس ي     يستتتتتتتتتا ستاللس 

 . 195ية ي و ةلبصيقي ئ تبحط  أ ةس  يةا  صيقي يةجق

 سلسلة البواقي: إختبار .4

 Ljung-Box شتتتتتهأسح يلستتتتتمى  تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتلستتتتتلا يةبصيقي   إةكحننح يستتتتتجخ يا  إ جبح  ي  ي ة سظلفوحح إ جبح  سنحب 

statistic 2 يةتي تتبس تصليس  لتت س تت  جتتا عأيتتا  k  س ستتتتتتتتتتتتتبتتا ةانصيتتا . ستتتتتتتتتتتتتجختت يةهتتح في عتتحةتتا إسيميز

 .يةالنح  ية زائة سيةيبائة يقح م  سهي  اطو نجح    قضس

 :معنوية املعالم واملعنوية الكلية للنموذج إختبار .3

بح   إستتتتتتتتتتتجخ يا إ جبا  تق  أ ةاحةم يةنمصله  نب ي يةجأ   ةز  نحح ةاحةم ةاأقا سال  مينحح  ن تنا ا  سلةد 

)ستلص ني.  ةح قلمح  خص إ جبح  يلانصيا يةكللا ةلنمصله , )ARMA p q.سجخ ا إع ح لا قيشأ    

 املطلب الرابع: مرحلة التنب 

)باتت  تقتتت  أ يةنمصله , , )ARMA p d q   ن يةهتتت ف سص  يجبتتتح  إيةنمصله يلا م  تتتتأ و ةأعلتتتا يةجنبؤ   تتت إ جبتتتح  س

جس تق  أ يةقلم يلستتتتتتجقبللا  ستتتتتتلستتتتتتلا لةنلا  سيلق   في قتئة لةنلا ةاطحة  ةز  ستتتتتتجامحل يةنمصله يقتح يإ

تنبؤي ةثا. سةح  (MMSFE)تباح ألفتتتتتتتتتزأ  طح ةميز  ة ي  اجبئ يةجنبؤ لي  فتتتتتتتتتزأ ةجصستتتتتتتتت  لأبس يقخطأ يةجنبؤ 

ةجنبؤ  جم باتتت  تقتتت  أ ةاتتتحةم  يا  طتتتح يةجنبؤ ةجزائي يشتتتتتتتتتتتتتصي لتتتح  نقصا  ج تتتتتتتتتتتتتزائ  لمجتتت  يلجص اتتتا  إن ستتت ي ي

)يةنمصله , , )ARMA p d q سيةتت ي  كصن  تت  تجتتحسل ةخجلف ةأيعتتس ئ جبتتح ي  يةستتتتتتتتتتتتتح قتتا سةاتت  ي  تتحةتت  جتتا

( , , )p d q با  يةفتئة  ) ي تكصن ةتستتتتتتتحسيا لجصستتتتتتت  يةستتتتتتتلستتتتتتتلا (علث ت تتتتتتتبح  لما يةجنبؤ اح جاq  في نمحله

   196يلجصسطح  يلجاأ ا.

                                                           
 .840شلخي ةام   ةأجس سح ق ن 195
 .843ةأجس سح ق  ن 196
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باســــــــــــتخدام  4141التنب  باملتوســــــــــــط الشــــــــــــهري ألســــــــــــعار لحوم الدواجن نهاية : لثانياملبحث ا

 منهجية بوكس جنكينز. 

ســــــــعار لحوم أل املتوســــــــط الشــــــــهري  على ســــــــلســــــــلة)التشــــــــخيص (املطلب لاول: مرحلة التعرف

 4119-4111الدواجن 

 .)VpchP ( سعار لحوم الدواجناملتوسط الشهري أل .الدراسة الوصفية لبيانات سلسلة 1

الى غاية شهر  4111يمثل املتوسط الشهري ألسعار لحوم الدواجن من شهر جانفي  )1.5 (جدول رقم:

 بوالية غليزان. 4119اوت 

               الوحدة: دج                                                                                                 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 جانفي 295 260 250 270 350 325 290 280 280 200 260 300

 فيف:ي 295 310 250 300 310 265 285 280 280 190 260 300

 را:س 295 270 240 290 230 260 285 280 280 260 260 300

  ف:يل 255 200 215 270 230 210 285 280 280 260 260 290

 راي 260 190 250 270 230 295 285 320 280 260 350 260

 جو ن 235 258 240 270 230 255 275 280 280 260 350 260

 جويلية 220 325 320 263 350 300 275 280 280 260 350 250

  وت 220 325 310 255 350 375 275 350 265 260 260 260

 سبترب: 210 325 270 300 390 265 275 280 250 260 300 -

 أكتوب: 185 285 250 265 350 255 275 280 280 260 360 -

 نوفرب: 220 290 210 270 325 240 275 300 320 260 300 -

 ديسرب: 220 265 230 350 380 270 275 320 280 260 300 - 

 غلازينة  أيا يل حقح يةفاعلا ةصال ا املصدر: 
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 املنحنى البياني لسلسلة املتوسط الشهري ألسعار لحوم الدواجن. )1.5 (الشكل
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 Eviews: ةز يي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  املصدر

 050يةبلتتحنتتح  يلستتتتتتتتتتتتتجختت ةتتا ةجمثلتتا في يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ألستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصا يةتت سيجز  صال تتا غلازين ةمثلتتا في 

ناعظ  ن  )0.3(  سةز  ال يةشتتتتتكس  ياأ 8002ي   غح ا شتتتتتهأ يس   8002ج ة ةز شتتتتتهأ جحنفو ةشتتتتتحس ة ةم

ي    8000يلجصستتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتهأي ةألستتتتتتتتتتاح   ال قتئة ية  يستتتتتتتتتا ال  اأف تطص  ةوتصظح ةح يح  يةفتئة  ان ستتتتتتتتتتنا 

 .8008.  مح خ لي   بئ  لما ة  في س جمبئ 8005

 :VpchPالسلسلة الزمنية  إستقرارية إختبار.8

ن تكصن يةستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتا ية ةنلا ةستتتتتتتتتتتجقأة إلي احن ةجصستتتتتتتتتتتطهح  ةق  يشتتتتتتتتتتتتئط اس ةز  ص س سجلنيلنز في  أيقوحمح 

تجحأ إن يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا ية ةنلا يلستتتتتتتتتتتتتجقأة هي يةتي ال تاجصي ية  إس زتح أستح اتح جح ةس ةأس  ية ةز سبمانى   أ  ق

   إ جبحن يةستتتتتتلستتتتتتتا ية ةنلا ةستتتتتتجقأة ةز ي ةهح   اجم  في   يستتتتتتتتنح س أ  ي  لاأقا إ جبح  سنحب ي ة يةاحا. 

   يةصع ة سلسلا غائ ةسجقأة.ج . سيةسلسلا يةتي تاجصي ية  PPس قللل س  ائسن ADF یكو قصةأ يلصسس

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

لي احنيإ -
itabt t  :  ن يةسلسلا تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا ية فأيا سيةقح لا 

لي احنيإ -
itabt t  :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س سيةقح لا 
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 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار : (2.6) جدول 

    ADFديكي فيلر املوسع  PPفيلبس بيرون 

 املتغيرات

  

 (بدون 

الـــــــــثـــــــــابـــــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــثـــــــــــابـــــــــــت 

 والزمن

الثابت  (بدون  الثابت

 )و الزمن

الـــــــــــثـــــــــــابـــــــــــت 

 والزمن

   الثابت

-0.555408 -5.875309 -5.851176 -0.148224 -6.123612 3.001331-

3.001331 

 املحسوبة 
vpchP -1.943140 -3.442474 -2.882279 -1.943247 -3.442474 8.228832- الحرجة 

 Eviews: ةز يي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  املصدر

سلةد  مقح نا يةقلم يلاسصبا ةس  VpchPةستلستلا إستجقأي يا إ جبح   سيلجالق (2.6)ةز  ال ج سل   م  

 ADF یكو قصةأ يلصسس يزإ جبح  يجمح نح ية  إسب  %4ين  ةسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

 ال تاجصي ية  ج   يةصع ة في  فتتتس  ي ييةستتتلستتتلان اس ةز  سيةتي تنص ية   1Hنقبس    ppسقلل س  ائسن

 .(I0)في  فس. ةسجقأة

ن يةستتتتتلستتتتلا ةاس ية  يستتتتتا بح ي يةشتتتتتكس تملس ي   نمصله ةا   س إس  ستتتتجخلص ةز يةنتلجا يلا تتتتتس يلقحح ق

 .ARMAسص نمصله يةت 

 :VpchPلسلسلة (PACF)الذاتي الجزئي إلارتباطو (ACF)الذاتي إلارتباط إختبار.1

سم يلأيعتس في  نتحء نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتا ية ةنلتتا   جم ةز  اةهتح يةجاأف ية  نصر س تبتتا  فتتتتتتتتتتتتتاتي س   اجبئ ةز 

لي اتتتتتتتحن يةنمصله ةز إيةتتتتتت ي و سيق  ئو  لاأقتتتتتتا ةتتتتتتح  ئ تبتتتتتتحطيةنمصله سلةتتتتتتد ةز  ال  يةتي  AR p  س

 MA q   س ,ARMA p q تا    اس ةز   ي,p q. 

 الذاتي و الجزئي لسلسلة. إلارتباط:دالتي  )4.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 ي ية ئ تبحطن ةاحةا   ية ي و سيق  ئو ةلستتتتلستتتتلا  ئ تبحط ياأ ية ي  مثس  يةا (2.6)ناعظ ةز يةشتتتكس 

نحح تخجلف ةانصيح يز ية تتفأ  ةمح  ةمح ياني  (,K=1,2) ستتحسي ةانصيح ية تتفأ ةح يح  يلاحةا  ين  يةفجصة 

ن يةسلسلا تخضس ةنمصله:  ياني    1 , 2MA MA. 

 ن يةتت ي و يق  ئو  ئ تبتتحطس ةز جهتتا   أ  ناعظ ةز  ال  يةتتا    1 , 2r r  يتتح يز ية تتتتتتتتتتتتتفأ تخجلف ةانص

0.05ين  ةستتجص  ةانصيا  ن يةستتلستتا تخضتتس ةلنمحلهإ. سةن  ق   1 , 2AR AR   سةس ة ه س أ يةنجح  

  عجمحال  يةنمحله يةجحةلا:إةحةنح   كصن 

           3,3 , 1,3 , 0,3 , 2,3 , 1,1 , 3,0ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 

           2,1 , 1,2 , 0,2 , 1,0 , 2,2 , 3,1ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 

 املقترحة:.معايير املفاضلة بين النماذج 2

 . ARMAالنماذج املقترحة منحنى :(3.6) الشكل رقم
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

العجصي    ARMA(3,3)ن  قضس نمصله عسي يلاح ائ يل اص ة  ياأ سص   جضح  (3.6) ياأ ةشكسةز  ال ي

 حةنستتتتتتتتتتبا يلالح يز ةح   بئ  لما لاحةس يةجا      ,AIC SC  قهي نصيح ةجقح با  سسص يةنمصله  ةثس ية ي

 يابئ يز يلجصس  يةشهأي ألساح  قتصا ية سيجز. سية  س ي  سحو  إةكحننح فلحغا يةنمصله احال و:

VPCHP  = C + AR(1)+AR(2)+AR(3)+MA(1)+MA(2)+MA(3) 
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 املطلب الثاني: مرحلة التقدير

ن عتتتتتتتتتتتتتتتتت  نحأ يتتتتتتتتتتتتتتتتتز  أيتتتتتتتتتتتتتتتتتق يةتتتتتتتتتتتتتتتتتتئجلح  فتتتتتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتتت أ يلأعلتتتتتتتتتتتتتتتتتا نقتتتتتتتتتتتتتتتتتصا  جقتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ ةالمتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يةنمتتتتتتتتتتتتتتتتتصله  باتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 سيق  سل يلصي ي  وخص نجح   يةجق  أ:

 ARMA(3,3)   نتائج تقدير النموذج املرجح: (3.6) جدول 

Dependent Variable: LOG(PVPCH)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)  

Date: 02/18/21   Time: 08:43   

Sample: 2008M01 2019M08   

Included observations: 140   

Convergence achieved after 40 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5.612315 0.021594 259.9017 0.0000 

AR(1) -1.012574 0.136954 -7.393529 0.0000 

AR(2) -0.403586 0.143522 -2.812005 0.0057 

AR(3) 0.290481 0.129557 2.242102 0.0266 

MA(1) 1.759114 0.133881 13.13937 0.0000 

MA(2) 1.505380 0.151683 9.924535 0.0000 

MA(3) 0.468238 0.108998 4.295864 0.0000 

SIGMASQ 0.011672 0.001310 8.908142 0.0000 

R-squared 0.420431 Mean dependent var 5.612486 

Adjusted R-squared 0.389696 S.D. dependent var 0.142424 

S.E. of regression 0.111265 Akaike info criterion -1.490245 

Sum squared resid 1.634136 Schwarz criterion -1.322151 

Log likelihood 112.3171 Hannan-Quinn criter. -1.421936 

F-statistic 13.67936 Durbin-Watson stat 1.982377 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviews: ةز يي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  املصدر

 يةجق  أي ية  يةناص يةجح ي:ةز  ال يةنجح   يلصضتا في يق  سل  ياأ  ميننح فلحغا يةنمصله 

P  = 276.527611446 -1.02637615922AR(1)-0.404554192345AR(2)+0.274340679044AR(3)vpch 

+1.75611249255MA(1)+MA(2)1.47078652193MA(3) 
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 املطلب الثالث: مرحلة تشخيص النموذج املالئم:

ن يةنمصله  ح س ةلجنبؤ سلةد أ  جا ةا ما يةنمصله يلأجح  ي يةجأ     إ جبح  ناتحسل ةز  ال ست أ يلأعلتا 

 ي  يةجصليس يةطبلعي.إ جبح  سلسلا يةبصيقي س  ي  إسجقأي يا إ جبح ةاحةم يةنمصله س  إ جبح  ةز  ال 

 .املقارنة بين السلسلتين لاصلية واملقدرة:1

 .)VpchP (منحنى مقارنة بين السلسلتين لاصلية و املقدرة : )52. (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يايس ةنح يلقح نا  ان يةستتتتتتلستتتتتتلجان رفتتتتتتللا سيلق  ة  سيلاعظ سجص  تطح ق  ان يةستتتتتتلستتتتتتلجان )2.5 (يةشتتتتتتكس

قللجف بشتتتتتكس يشتتتتتصيئو ية  ةاص    Residualةح ةنانى ستتتتتلستتتتتلا يةبصيقي    Fittedسيلق  ة    Actuelرفتتتتتللا 

  تبحط لي و  ان يةبصيقي.إن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص   ن  أيةفصيفس س ي ةز ش

 .جدر كثير الحدود املميز:4

 .ARMA(3,3): جدر كثير الحدود املميز للنموذج )6.5 (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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ن ج    ثائ يقت س  يلماز ةلنمصله  قس  ي س ية ي أة  عح  ا ةمح   ياأ  )4.3 (ةح ناعظ  ةز  ال يةشتتتتتتكس

 .ARMA(3,3)يةسائس ة  إسجقأي يايشائ ي   

 سلسلة مربعات البواقي البواقي: إستقرارية إختبار.3

 الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي. إلارتباط: دالتي )5.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةجزائة  80جس  ية ي و سيق  ئو ةستتتتتتتتلستتتتتتتتلا ةأباح  يةبصيقي يلاستتتتتتتتصبا ةز  ئ تبحط مثس  يةتي  )5.5 (يةشتتتتتتتتكس

تقس  ية ي و ئ تبحطن ةاحةا   ن ستتلستتلا ةأباح  يةبصيقي ةستتجقأة  علث  ةجأ أة  س ةح يايستت  ةنح يةشتتكس 

1.96ةاظمهتح  ي تس ةجحل يةثقا 1.96
,

T T

  
 
 

0.05  بئ تمحةح ةز prob (0.815). س ستتتتتتتتتتتتتبا رعجمحل   ي   

 يةشأ و ةأل طحء ةقبصةا.ن قأ لا تجح س يةجبح ز  
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 التوزيع الطبيعي للبواقي: إختبار .2

 : منحنى التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي.)5.5 (الشكل
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Series: Residuals

Sample 2008 2147

Observations 140

Mean      -0.052121

Median  -4.282983

Maximum  87.90968

Minimum -72.69005

Std. Dev.   30.29381

Skewness   0.514503

Kurtosis   3.538866

Jarque-Bera  7.870504

Probabil ity  0.019541 

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ن ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلا  صيقي يةجق  أ ةيستتتتتتتتتي لي  تصليس  بلعي  ةح  فستتتتتتتتتأ س ي   ياأ  )5.5 (ناعظ ةز  ال يةشتتتتتتتتتكس

0.05 تتس تمتتحةتتتح ةز  سيةتي هي  Prob )(0.019يةقلمتتا يةتي  ايستتتتتتتتتتتتتهتتتح ئع تتتتتتتتتتتتتتح لتتتا   سةتتتح يا ل ستت ي  لمتتتا  

Kurtosis   ع تتتتتتتتتتتتتح لتاإةتح ةتح  ؤ ت   تحةجمتحا  لمتا    1يةتي تجات   ةز  Jarque-Bera   بئ تمحةح ةز  لما Khi-

deux. 

 :(BDS test)استقالليات املشاهدات  إختبار .6

 BDSاستقاللية املشاهدات إختبار نتائج : (4.6) جدول 

BDS Test for PVCH       

Date: 02/04/21   Time: 10:36    

Sample: 2008M01 2019M12    

Included observations: 144     

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.057998 0.007311 7.933095 0.0000 

3 0.086984 0.011585 7.508186 0.0000 

4 0.099258 0.013757 7.215036 0.0000 

5  0.103090  0.014299  7.209538  0.0000 

6  0.093440  0.013752  6.794628  0.0000 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 بئ ةز يةقلمتتتتا يقتأجتتتتا ةلجصليس يةطبلعي ينتتتت    هي  BDS ن إع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا  ياأ  (4.6)ناعظ ةز يق تتتت سل 

يةستتتتتتتتتائ يةاشتتتتتتتتتصيئو  س ةن  نأقص قأ تتتتتتتتتلا رستتتتتتتتتجقاةلا m=6جس اس با   ةز  0.23 ي  %4ةستتتتتتتتتجص  ةانصيا 

س غائ  طو  ان يلشتتتتتتحس ي  سةح  ؤ   لةد  لم رعجمحل سيةتي   تبحط  طو إ   مانى سجص   نلا ةلمشتتتتتتله ي 

ن ةجصستت  يةشتتهأي ألستتاح  قتصا ية سيجز في يق  ي أ سبحأل ص في أ  سةن   ميز يةقصل  0.04فتتزأ ةز  الهح 

 سال ا غلازين  ح لا ةلجنبؤ في يل   يةق ائ.

 :(Theil test)تايل  إختبار .5

 وي.: معامل تايل لعدم التسا )1.5 (الشكل
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PVPCHF ± 2 S.E.

Forecast: PVPCHF

Actual: PVPCH

Forecast sample: 2008M01 2021M12

Included observations: 168

Root Mean Squared Error 39.16063

Mean Absolute Error      29.14374

Mean Abs. Percent Error 10.76199

Theil Inequality Coefficient 0.070572

     Bias Proportion         0.000669

     Variance Proportion  0.947777

     Covariance Proportion  0.051554

Theil U2 Coefficient         1.107103

Symmetric MAPE             10.54462

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يةصيع  يةصتتتتتتتتتتتتلح س  أ  ةز ية تتتتتتتتتتتفأ سبحةجح ي ةز  س  ن  لما تح س  ناعظ )1.5 (ياأ ةز  ال يةشتتتتتتتتتتكس 

    ة جل ة ةلجنبؤ . ة  ن يةنمصله  ميز يةقصل 

 املطلب الرابع: مرحلة التنب 

ية  يةنمصله يلنحستتتي ةلجنبؤ نقصا رن  حةجنبؤ  حلجصستتت  يةشتتتهأي ألستتتاح  قتصا ية سيجز ةلفتئة با  يةجاأف 

 .8080شهأ  ي ي   غح ا نحح ا  85يةاعقا ية  يل   يةق ائ ةفتئة 

 

 

 



 الفصل السادس                     منهجية بوكس جيكينز - 0202افاق نهاية-بالجزائر )اللحوم واألسماك(التنبؤ بأسعار وكميات سوق
 

313 

 

الى  4119تنب ات ملتوسط الشهري ألسعار لحوم الدواجن للفترة املمتدة من سبتم ر : )6.5 (جدول رقم

 .4141 د سم رغاية 

               الوحدة: دج                                                          

4141 4141 4119   

 جانفي - 274.94 275.48

 فيفري  - 274.66 276.18

 مارس - 275.69 277.63

 افريل - 275.26 275.89

 ماي - 276.37 274.83

 جوان - 276.21 274.73

 جويلية - 276.29 274.02

 اوت - 276.88 275.82

 سبتم ر 275.69 275.34 276.10

 أكتوبر 275.82 274.46 276.02

 نوفم ر 275.14 276.88 275.29

 د سم ر 276.52 276.52 274.81

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 vpchQd(الــدواجن التنب  بــاملتوســــــــــــط الشــــــــــــهري للكميــات املطلوبــة من لحوم: لثــالــثاملبحــث ا

 بإستخدام منهجية بوكس جنكينز.  4141نهاية )

  )التشخيص (املطلب لاول: مرحلة التعرف

 .)vpchQd (لحوم الدواجن للكميات املطلوبة من املتوسط الشهري .الدراسة الوصفية لبيانات سلسلة 1
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. من شهر )vpchQd (املتوسط الشهري للكميات املطلوبة من لحوم الدواجنيمثل )55. (جدول رقم:

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111جانفي 

               الوحدة: دج                                                                                                 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 جانفي 63857 60690 65553 68262 60753 60887 79686 84828 96030 106224 86945 82801

 فيف:ي 59404 40884 59896 63767 50754 80399 88957 86185 85489 118095 86761 82496

 را:س 50761 44195 57639 70994 91096 53729 87341 86105 85849 55327 86941 79596

88002 1E+05 87599 85680 97045 87049 1E+05 72500 65072 77645 56562 72218 ف:يل  

 راي 55653 64329 49743 60985 72455 35297 84161 62204 85997 87476 54775 80633

 جو ن 62821 47903 80579 59258 97842 92122 90425 95695 85468 87199 83520 82615

79691 54675 86399 80249 1E+05 85849 68328 33541 60684 48865 44574 64248 جويلية 
78695 1E+05 86669 84906 48082 86398 30161 77182 72903 67418 60520 59264 وت  

 - 81432 86520 1E+05 1E+05 86209 91223 54714 54623 63154 52151 56431 :سبترب 

 أكتوب: 82418 70731 53041 85441 70684 71546 86306 92131 85030 86893 52102 - 
 نوفرب: 51414 54572 77619 88661 84765 87320 86405 83373 62399 87224 96132  -

 ديسرب: 73663 63305 63929 49100 47604 68385 88049 67413 58228 87106 82265 - 

 يل حقح يةفاعلا ةصال ا غلازينة  أيا املصدر: 

. من شهر جانفي )vpchQd (لحوم الدواجن الكميات املطلوبة من لسلسلة البياني املنحنى 59. (الشكل

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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يةبلحنح  يلستتتتتجخ ةا ةجمثلا في يلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز  صال ا غلازين ةمثلا 

 )2.3( ياأ   سةز  ال يةشتتتتتتتتتتكس 8002ي   غح ا شتتتتتتتتتتهأ يس   8002ةشتتتتتتتتتتحس ة ةمج ة ةز شتتتتتتتتتتهأ جحنفو  050في 

 ن يةيملح  يلطلصبا  ال قتئة ية  يستتتا ال  اأف تطص  ةوتصظح  سيةظحسأ  ية  شتتتكس إ ا يا رتجحأ  ناعظ

يةتي  8000ي   غح ا ةنج تتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتنا  8002يةاحا   مح ناعظ ت    ح  شتتتتتتتتتتتب  اح جا  ال يةفتئة يلمج ة ةز 

 يةظتتتحسأ في يةبلتتتحن ةز ايس تبتتتح  يةجزائي  ةز يةنتتتحعلتتتا يةف تتتتتتتتتتتتتللتتتا  علتتتث تطص  ستتت ي ر جاف في يةجزائ س 

 8004-8005ي   غح ا نحح ا قتئة ية  يستتتتا ةس ةاعظا  ستتتتحسي ةستتتتجص  إةج ي  يةفتئتان  8000ةنج تتتتف ستتتتنا 

 قق  يأقي  زائ عح  يةج    . 8001-8008 ةح يةفتئة  8002.-8003س

 :vpchQdالسلسلة الزمنية إستقرارية إختبار.8

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

احني إلي -
itabt t :  ن يةسلسلا تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا ية فأيا سيةقح لا 

إلي احني -
itabt t :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س سيةقح لا 

-  

 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار : (7.6) جدول 

    ADFديكي فيلر املوسع  PPفيلبس بيرون 

 

 املتغيرات

  

 (بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

الــــــثـــــــابــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــــــثـــــــــــــــابـــــــــــــــت 

 والزمن

الثــابــت  (بــدون  الثابت

 )و الزمن

الـــــــــثـــــــــابـــــــــت 

 والزمن

   الثابت

-2.247832 -14.84085 -12.42431 0.820140 00.2402-

-

15.28659 

 املحسوبة  1.832749-
vpchQd -1.943140 --3.442474 -2.882279 -1.943210 -3.442474 -2.882910 الحرجة 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

سلةد  مقح نا يةقلم يلاستتتتصبا ةس  vpchQdةستتتتلستتتتلا إستتتتجقأي يا إ جبح   سيلجالق )7(6.ةز  ال ج سل   م 

 ADF یكو قصةأ يلصسس إ جبح يزيجمح نح ية  إس    %4ين  ةسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

 ية  ج   يةصع ة في  فتتتس  ي ال تاجصي  يةستتتلستتتلاين اس ةز  سيةتي تنص ية   1Hنقبس    ppقلل س  ائسنس 

 .(I0)في  فس. ةسجقأة
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س ستتجخلص ةز يةنتلجا يلا تتس يلقحح قإن يةستتلستتلا ةاس ية  يستتا بح ي يةشتتكس تملس ي   نمصله ةا   سسص 

 .ARMAنمصله يةت

 :vpchQdلسلسلة (PACF)الذاتي الجزئي إلارتباطو (ACF)الذاتي إلارتباط إختبار.1

 اجبئ ةز  فتتتتتتتتتتتتتاتي س سم يلأيعتس في  نتحء نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتا ية ةنلتا   جم ةز  اةهتح يةجاأف ية  نصر س  تبا 

يةنمصله سلةتتتتتتد ةز  ال  يةتي ئ تبتتتتتتحط يةتتتتتت ي و سيق  ئو  لاأقتتتتتتا ةتتتتتتح إلي اتتتتتتتحن يةنمصله ةز  AR pيس

 MA q  س  ,ARMA p q  ي تا    اس ةز ,p q. 

 .:دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة)11.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 يةتا ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةلستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا  ن ةاحةا  ئ تبحط  يةت ي  مثتس  ياأ(10.6)ناعظ ةز يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 

ةمتح ياني  نحتح تخجلف ةانصيح يز  (K=1,2,3,4)يةت ي  ستتتتتتتتتتتتتحسي ةانصيتح ية تتتتتتتتتتتتتفأ ةتح يتح  يلاتحةا  ينت  يةفجصة 

 ية فأ  ةمح ياني  ن يةسلسلا تخضس ةنمصله:       1 , 2 , 3 4 ,MA MA MA MA. 

ئ تبتتحط يةتت ي و يق  ئو  نسةز جهتتا   أ  ناعظ ةز  ال  يةتتا  1,2,3,4r  تخجلف ةانصيتتح يز ية تتتتتتتتتتتتتفأ

0.05ين  ةستتجص  ةانصيا سةن  قإن يةستتلستتا تخضتتس ةلنمحله .       1 , 2 , 3 , 4AR AR AR AR سةس  

  ة ه س أ يةنجح    كصن  ةحةنح إعجمحال  يةنمحله يةجحةلا ةأجتا ية  يةتئتيي:

         3,4 , 4,4 , 1,2 , 3,2 , 2,3 , (1,3), (2,2)ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 

       3,0 1, 3,3 , 2,4 , 1,4 , (4,2), (4,1), (2,1)ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 
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 .معايير املفاضلة بين النماذج املقترحة:2

 . ARMAالنماذج املقترحة منحنى :(11.6) الشكل رقم:
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ARMA(3,4)ن  قضتتتتتتتتتتتتتس نمصله عستتتتتتتتتتتتتي يلاتتح ائ يلتت اص ة  ياأ سص   ياأ  جضتتتتتتتتتتتتتح  (11.6)ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس

فتتتتتتتتتتتتتزأ  لمتتا  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلمالتتح يز العجصي تت    بئ  لمتتا لاتتحةتتس يةجاتت  تت   س  ,AIC SC سسص يةنمصله  ةثتتس  

ية ي يابئ يز يلجصستتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا ةوتصا ية سيجز. سية  س ي  ستتتتتتتتتتتتحو  إةكحننح فتتتتتتتتتتتتلحغا 

 يةنمصله احال و:

vpchQd  = C + AR(1)++AR(2)+AR(3)+MA(1)+MA(2)+MA(3)+MA(4) 

 ديرقالت: مرحلة املطلب الثاني

يق تت سل يلصي ي  وخص ن عتت  نتتحأ يز  أيق يةتئجلح س  في ستت أ يلأعلتتا نقصا  جقتت  أ ةالمتتح  يةنمصله  باتت  

 نجح   يةجق  أ:
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 ARMA(3,4)   نتائج تقدير النموذج املرجح: (8.6) جدول 

Dependent Variable: LOG(QDVPCH)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)   

Date: 02/10/21   Time: 09:12    

Sample: 2008M01 2019M08    

Included observations: 140    

Convergence achieved after 225 iterations   

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 11.17556 0.122046 91.56837 0.0000 

AR(1) -0.719310 0.037797 -19.03063 0.0000 

AR(2) 0.691897 0.039693 17.43121 0.0000 

AR(3) 0.946512 0.046088 20.53709 0.0000 

MA(1) 0.550633 0.099871 5.513446 0.0000 

MA(2) -0.775132 83.71799 -0.009259 0.9926 

MA(3) -0.549347 61.08986 -0.008992 0.9928 

MA(4) 0.377927 71.06990 0.005318 0.9958 

SIGMASQ 0.038411 1.336475 0.028740 0.9771 

R-squared 0.413473 Mean dependent var 11.18442 

Adjusted R-squared 0.377655 S.D. dependent var 0.256825 

S.E. of regression 0.202606 Akaike info criterion -0.249360 

Sum squared resid 5.377470 Schwarz criterion -0.060254 

Log likelihood 26.45517 Hannan-Quinn criter. -0.172513 

F-statistic 11.54359 Durbin-Watson stat 1.977918 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ةز  ال يةنجح   يلصضتا في يق  سل  ياأ  ميننح فلحغا يةنمصله يةجق  أي ية  يةناص يةجح ي:

     

       

  72911.2508787  1  0.71812584286, 2 0.709591764405, 3 0.956095398585,

1 0.445766678691, 2 0.875851128829, 3 0.507985813825, 4 0.4534206 3949

[

3

QDVPCH AR AR AR

MA MA MA MA

     

     
 

 تشخيص النموذج املالئم:: مرحلة املطلب الثالث

 ال ست أ يلأعلتا إ جبح    جا ةا ما يةنمصله يلأجح  ي يةجأ    أن يةنمصله  ح س ةلجنبؤ سلةد ناتحسل ةز 

 ةز  ال إ جبح  ةاحةم يةنمصله سإ جبح  إسجقأي يا سلسلا يةبصيقي س  ي إ جبح ي  يةجصليس يةطبلعي.

 .املقارنة بين السلسلتين لاصلية واملقدرة:1
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 .)vpchQd (منحنى مقارنة بين السلسلتين لاصلية و املقدرة : 514. (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يايس ةنح يلقح نا  ان يةستتتتلستتتتلجان رفتتتتللا سيلق  ة  سيلاعظ سجص   شتتتتح    ان يةستتتتلستتتتلجان )14.5 (يةشتتتتكس

قللجف بشتتتتتتكس يشتتتتتتصيئو ية  ةاص   Residual   ةح ةنانى ستتتتتتلستتتتتتلا يةبصيقي Fittedسيلق  ة    Actuelرفتتتتتتللا 

 يةفصيفس س ي ةز شأن   ن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص  إ تبحط لي و  ان يةبصيقي.

 كثير الحدود املميز: .جدر 4

 .ARMA(3,4): جدر كثير الحدود املميز للنموذج )13.5 (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ياأ  ن ج    ثائ يقت س  يلماز ةلنمصله  قس  ي س ية ي أة  عح  ا ةمح )01.3 (ةح ناعظ  ةز  ال يةشتتكس

 .ARMA(3,4)يشائ ي   إسجقأي يا يةسائس ة 
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 البواقي:مربعات البواقي سلسلة  إستقرارية إختبار.3

 .: دالتي إلارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي)12.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةجزائة  80 مثس  يةتي ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةستتتتتتتلستتتتتتتلا ةأباح  يةبصيقي يلاستتتتتتتصبا ةز  جس )12.5 (يةشتتتتتتتكس

ةجأ أة  سةح يايستت  ةنح  يةشتتكس  ن ستتلستتلا ةأباح  يةبصيقي ةستتجقأة  علث  ن ةاحةا  ئ تبحط ية ي و تقس 

1.96ةاظمهح  ي س ةجحل يةثقا 1.96
,

T T

  
 
 

    ي  ن قأ لا تجح س يةجبح ز يةشأ و ةأل طحء ةقبصةا.

 التوزيع الطبيعي للبواقي: إختبار .2

 منحنى التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي.: )16.5 (الشكل

0

4

8

12

16

20

-40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000

Series: Residuals

Sample 2008M01 2019M08

Observations 140

Mean       1007.863

Median   1463.840

Maximum  38439.30

Minimum -38601.92

Std. Dev.   13055.10

Skewness  -0.284809

Kurtosis    3.917871

Jarque-Bera  6.807217

Probabi l i ty  0.033253

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 ياأ  ن ستتتتتتتلستتتتتتتلا  صيقي يةجق  أ ةيستتتتتتتي لي  تصليس  بلعي  ةح  فستتتتتتتأ س ي  )16.5 (يةشتتتتتتتكسناعظ ةز  ال 

0.05سيةتي هي   تتس تمتتحةتتتح ةز  Prob (0.033)يةقلمتتا يةتي  ايستتتتتتتتتتتتتهتتتح ئع تتتتتتتتتتتتتتح لتتتا   سةتتتح يا ل ستت ي  لمتتتا  

Kurtosis   ةتح ةتح  ؤ ت   تحةجمتحا  لمتا إع تتتتتتتتتتتتتح لتا1يةتي تجات   ةز     Jarque-Bera  بئ تمحةح ةز  لما  Khi-

deux. 

 BDSاستقاللية املشاهدات إختبار نتائج : (9.6) جدول 

BDS Test for QDVPH       

Date: 02/10/21   Time: 09:53    

Sample: 2008M01 2019M12    

Included observations: 144     

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 -0.002295 0.004988 -0.460171 0.6454 

3 0.017959 0.007936 2.262852 0.0236 

4 0.047732 0.009459 5.046121 0.0000 

5 0.070013 0.009866 7.096347 0.0000 

6 0.082466 0.009520 8.661936 0.0000 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

هي   بئ ةز يةقلمتتتتا يقتأجتتتتا ةلجصليس يةطبلعي ينتتتت    BDS ياأ  ن إع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا  (9.6)ناعظ ةز يق تتتت سل 

سةنتت  نأقص قأ تتتتتتتتتتتتتلتتا رستتتتتتتتتتتتتجقاةلتتا   مانى سجص   نلتتا  mةز  جتتس اتتس باتت   0.23 ي  %4ةستتتتتتتتتتتتتجص  ةانصيتتا 

  سةنتت  0.04إ تبتتحط  طو  س غائ  طو  ان يلشتتتتتتتتتتتتتحستت ي  سةتتح  ؤ تت  لةتتد  لم رعجمتتحل سيةتي الهتتح  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز 

 ميز يةقصل  أن ةجصستتتت  يةشتتتتهأي ةليملا يلطلصبا ية  قتصا ية سيجز في يق  ي أ س  حأل ص في سال ا غلازين 

 يةق ائ.  ح لا ةلجنبؤ في يل  

 :(Theil test) تايل إختبار .5

 .: معامل تايل لعدم التساوي  )15.5 (الشكل

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

QDVPHF ± 2 S.E.

Forecast: QDVPHF

Actual: QDVPH

Forecast sample: 2008M01 2019M12

Adjusted sample: 2008M04 2019M12

Included observations: 141

Root Mean Squared Error 17653.73

Mean Absolute Error      14764.44

Mean Abs. Percent Error 20.46240

Theil Inequality Coefficient 0.122383

     Bias Proportion         0.160307

     Variance Proportion  0.683520

     Covariance Proportion  0.156173

Theil U2 Coefficient         0.650072

Symmetric MAPE             20.46632

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 ن  لما تح س   س ةز يةصيع  يةصتتتتتتلح س  أ  ةز ية تتتتتفأ سبحةجح ي  ناعظ )15.5 (ةز  ال يةشتتتتتكس يياأ

  ميز يةقصل  ن يةنمصله    ة جل ة ةلجنبؤ .

 مرحلة التنب  املطلب الرابع:

با  يةجاأف ية  يةنمصله يلنحستتتتتي ةلجنبؤ نقصا رن  حةجنبؤ  حلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا ية  قتصا 

 .8080شهأ  ي ي   غح ا نحح ا  85ل   يةق ائ ةفتئة ية سيجز ةلفتئة يةاعقا ية  ي

تنب ات ملتوسط الشهري للكميات املطلوبة على لحوم الدواجن للفترة املمتدة من : )11.5(جدول رقم

 .4141الى غاية د سم ر  4119سبتم ر 

               الوحدة: دج                                                                   

4141 4141 4119   

 جانفي - 71146.46 71426.03

 فيفري  - 7147.34 71697.00

 مارس - 71208.11 71480.89

 افريل - 71424.56 71656.79

 ماي - 71392.70 71636.20

 جوان - 71318.45 71569.18

 جويلية - 71556.11 71770.88

 اوت - 71302.29 71558.79

 سبتم ر 71335.73 71582.22 71790.14

 أكتوبر 71144.73 71428.32 71666.35

 نوفم ر 71213.86 71494.80 71716.64

 د سم ر 71357.41 71605.48 71813.88

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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نهاية ) vviQs( التنب  باملتوسط الشهري للكميات املعروضة من لحوم لاغنام: الرابعاملبحث 

 باستخدام منهجية بوكس جنكينز.  4141

  )التشخيص (املطلب لاول: مرحلة التعرف

 )vviQs (لاغنام لحوم  للكميات املعروضة من املتوسط الشهري .الدراسة الوصفية لبيانات سلسلة 1

. من شــــــهر )vviQs (يمثل املتوســــــط الشــــــهري للكميات املعروضــــــة من لحوم لاغنام :  )511. (جدول رقم

     بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111جانفي 

 الا :يةصع ة                                                                                  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 جانفي 746 750 746,4 710 1008 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1300

 فيفري  666 800 664,3 680,71 1010 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1300

 مارس 662 720 660 685,17 1071 1100 1100 1150 1150 1065 1100 1300

 افريل 702 692 700 680 900 1100 1100 1150 1140 1050 1100 1300

 ماي 712 660 710 680 975 1100 1100 1150 1100 1050 1150 1300

 جوان 719 680 720 800 1000 1100 1100 1150 1100 1050 1150 1300

 جويلية 724 711,4 725 812,5 1037 1150 1125 1150 1100 1050 1200 1300

 اوت 725 770 725,5 855 1114 1150 1150 1150 1128 1060 1200 1300

 سبتم ر 799 817,9 800 881,42 1100 1150 1150 1075 1150 1117,5 1200 -

 أكتوبر 799 835,7 800 900 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1200 -

 نوفم ر 799 790 800 935,71 1100 1075 1150 1150 1150 1100 1200 -

 د سم ر 775 820 776,4 1000 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1205 -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا ةصال ا غلازيناملصدر: 
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. من شهر جانفي )vviQs (لاغنام لحوم  الكميات املعروضة من لسلسلة البياني املنحنى)515. (الشكل

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Qsvvi

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يةبلحنح  يلستتتتجخ ةا ةجمثلا في يلجصستتتت  يةشتتتتهأي ةليملح  يلاأس تتتتا ةز قتصا رغنحا  صال ا غلازين ةمثلا 

 )03.3( ياأ   سةز  ال يةشتتتتتتتكس 8002ي   غح ا شتتتتتتتهأ يس   8002ةشتتتتتتتحس ة ةمج ة ةز شتتتتتتتهأ جحنفو  050في 

 ن يةيملح  يلاأس تتتتتتتتتا  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتا  اأف تطص  ةوتصظح  سيةظحسأ  ية  شتتتتتتتتتتكس إتجحأ يةاحا   ناعظ

  با سح إنجقس 8000ي   غح ا ستتتنا  8002 الث يأف س ي يةاأل س تتتالا شتتتب  اح جا  ال يةفتئة ةز ستتتنا 

بقى ةز قتئة ية  يستتتتتتتتا ةس   إل يأف إستتتتتتتتجقأي  ةح ت8008ي   غح ا ستتتتتتتتنا  8000إ تفحيح  بشتتتتتتتتكس عح  ةز ستتتتتتتتنا 

 باض يةج    ح   س يا.

 :vviQsالسلسلة الزمنية إستقرارية إختبار.8

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

احني إلي -
itabt t :  ج   يةصع ة. ن يةسلسلا تاجصي ية أنقبس يةفأ لا ية فأيا سيةقح لا 

إلي احني -
itabt t :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س سيةقح لا 
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 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار : (12.6) جدول 

    ADFديكي فيلر املوسع  PPفيلبس بيرون 

 

 املتغيرات

  

 (بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

الــــــــثــــــــابــــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــــــثـــــــــــــــابـــــــــــــــت 

 والزمن

 (بـــــــــــــــــــــــــــــــدون  الثابت

الــــثــــــابــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــــثـــــــــــــابـــــــــــــت 

 والزمن

   الثابت

  املحسوبة 0.9839- 0.6545- 1.1434 1.0890- 1.8959- 0.9928-

 

vviQs 

 عـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد

 املستوى 

 الحرجة 2.882910- 3.442474- 1.943210- 2.882279- 3.442474- 1.943140-

عـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد  املحسوبة 11.0283- 10.9957- 10.9068- 11.0538- 11.0208- 10.9683-

الــــــــــــــــفـــــــــــــــــرق 

 الحرجة 2.882910- 3.442474- 1.943210- 2.882279- 3.442474- 1.943140- لاول 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

سلةد  مقح نا يةقلم يلاستتصبا ةس  vviQsةستلستلا إستجقأي يا إ جبح   سيلجالق )12(6.ةز  ال ج سل   م 

 ADF یكو قصةأ يلصسس إ جبح يزسبحيجمح نح ية    %4ين  ةسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

غائ  ية  جتتت   يةصعتتت ة في  فتتتتتتتتتتتتتتس  ي تاجصي  ةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتتاين  سيةتي تنص ية   0Hنقبتتتس    ppقلل س  ائسنس 

سبا  ييجمح نح ية   أيقا يةفأس ح   ةس إيجمح نح ية  نفس ئ جبح يز يةستتتتتتتتتتتح قان  .I)0(في  فتتتتتتتتتتتس. ةستتتتتتتتتتتجقأة

 .I)1(ة  يسا إسجقأي ا يةسلسلا تبان ةنح  ن يةسلسلا ةسجقأة في يلسجص  رسل 

سسص  ةا  س ستتجخلص ةز يةنتلجا يلا تتس يلقحح قإن يةستتلستتلا ةاس ية  يستتا بح ي يةشتتكس تملس ي   نمصله 

 .ARIMAنمصله يةت

 :vviQsلسلسلة (PACF)الذاتي الجزئي إلارتباطو (ACF)الذاتي إلارتباط إختبار.1

 اجبئ ةز  فتتتتتتتتتتتتتاتي سيسم يلأيعتس في  نتحء نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتا ية ةنلتا   جم ةز  اةهتح يةجاأف ية  نصر س  تبا 

يةنمصله سلةتتتتتتد ةز  ال  يةتي ئ تبتتتتتتحط يةتتتتتت ي و سيق  ئو  لاأقتتتتتتا ةتتتتتتح إلي اتتتتتتتحن يةنمصله ةز  AR pس 

 MA q  س  ,ARMA p q  ي تا    اس ةز ,p q س  . , ,ARIMA p d q. 
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 .: دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة )11.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 يةا ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةلستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا  ن ةاحةا  ئ تبحط  يةت ي  مثس(18.6)  ياأناعظ ةز يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 

ةمح ياني  نحح تخجلف ةانصيح يز ية تتتتتفأ   (K=3)ية ي  ستتتتتحسي ةانصيح ية تتتتتفأ ةح يح  يلاحةا  ين  يةفجصة 

 ةمح ياني  ن يةسلسلا تخضس ةنمصله:     1 , 2 , 3MA MA MA. 

ةتتت ي و يق  ئو  نسةز جهتتتا   أ  ناعظ ةز  ال  يةتتتا ئ تبتتتحط ي 3r    تخجلف ةانصيتتتح يز ية تتتتتتتتتتتتتفأ ينتتت

0.05ةستتتتتتتتتتتجص  ةانصيا سةن  قإن يةستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتا تخضتتتتتتتتتتتس ةلنمحله .     1 , 2 , 3AR AR AR سةس ة ه س أ  

  يةنجح    كصن  ةحةنح إعجمحال  يةنمحله يةجحةلا ةأجتا ية  يةتئتيي:

 

         0,3 , 1,3 , 2,3 , 1,1 , 2,1 , (1,2)ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA 

       2,2 1, 0,0 , 0,1 , 1,0 , (0,2), (2,0)ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA 
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 .معايير املفاضلة بين النماذج املقترحة:2

 . ARIMAالنماذج املقترحة منحنى :(19.6) الشكل رقم
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ARIMA(0,1,3) جضتتتتتتتتتح  ن  قضتتتتتتتتتس نمصله عستتتتتتتتتي يلاح ائ يل اص ة  ياأ سص  (19.6)ةز  ال يةشتتتتتتتتتكس  ياأ

العجصي تت    بئ  لمتتا لاتتحةتتس يةجاتت  تت   س فتتتتتتتتتتتتتزأ  لمتتا  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلمالتتح يز ,AIC SC سسص يةنمصله  ةثتتس  

ا فتتتتتتلحغحننح ية ي يابئ يز يلجصستتتتتت  يةشتتتتتتهأي ةليملح  يلاأس تتتتتتا ةز قتصا رغنحا. سية  س ي  ستتتتتتحو  إةك

 يةنمصله احال و:

vvid(Qs ) = C+MA(1)+MA(2)+MA(3) 

 التقدير: مرحلة املطلب الثاني

يق تت سل يلصي ي  وخص ن عتت  نتتحأ يز  أيق يةتئجلح س  في ستت أ يلأعلتتا نقصا  جقتت  أ ةالمتتح  يةنمصله  باتت  

 نجح   يةجق  أ:

 ARIMA(0,1,3)   نتائج تقدير النموذج املرجح: (13.6) جدول 

Dependent Variable: DLOG(QSVVI)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)   

Date: 02/11/21   Time: 09:41    

Sample: 2008M02 2019M08    

Included observations: 139    
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Convergence achieved after 10 iterations   

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.002472 0.004186 0.590689 0.5557 

MA(1) 0.223283 0.084190 2.652124 0.0090 

MA(2) -0.084267 0.065045 -1.295509 0.1974 

MA(3) 0.498078 0.080368 6.197438 0.0000 

SIGMASQ 0.000673 6.62E-05 10.16530 0.0000 

R-squared 0.159063 Mean dependent var 0.002866 

Adjusted R-squared 0.133961 S.D. dependent var 0.028385 

S.E. of regression 0.026415 Akaike info criterion -4.385443 

Sum squared resid 0.093499 Schwarz criterion -4.279887 

Log likelihood 309.7883 Hannan-Quinn criter. -4.342548 

F-statistic 6.336527 Durbin-Watson stat 2.036870 

Prob(F-statistic) 0.000106  

 

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 يةناص يةجح ي:ةز  ال يةنجح   يلصضتا في يق  سل  ياأ  ميننح فلحغا يةنمصله يةجق  أي ية  

QSVVI = 248.596991879 + 0.173117388862MA(1)-0.10141431661MA(2)+0.466444061928MA(3) 

 تشخيص النموذج املالئم:: مرحلة املطلب الثالث

ناتحسل ةز  ال ست أ يلأعلتا إ جبح    جا ةا ما يةنمصله يلأجح  ي يةجأ    أن يةنمصله  ح س ةلجنبؤ سلةد 

 إ جبح ي  يةجصليس يةطبلعي.ةز  ال إ جبح  ةاحةم يةنمصله سإ جبح  إسجقأي يا سلسلا يةبصيقي س  ي 

 .املقارنة بين السلسلتين لاصلية واملقدرة:1
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 .)vviQs (: منحنى مقارنة بين السلسلتين لاصلية و املقدرة )541. (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةنتح يلقتح نتا  ان يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان رفتتتتتتتتتتتتتللتا سيلقت  ة  سيلاعظ سجص   شتتتتتتتتتتتتتح ت   أيتي  ان  يايس(20.6) يةشتتتتتتتتتتتتتكتس

قللجف بشتتتتكس يشتتتتصيئو  Residual   ةح ةنانى ستتتتلستتتتلا يةبصيقي Fittedسيلق  ة    Actuelيةستتتتلستتتتلجان رفتتتتللا 

 ية  ةاص  يةفصيفس س ي ةز شأن   ن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص  إ تبحط لي و  ان يةبصيقي.

 ر كثير الحدود املميز:.جد4

 .ARIMA(0,1,3): جدر كثير الحدود املميز للنموذج )41.5 (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ن جتت    ثائ يقتتت س  يلماز ةلنمصله  قس  ي تتس يةتت ي أة  عتتح  تتا   ياأ )80.3 (ةتتح ناعظتت  ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس

 .ARIMA(0,3)ةمح يشائ ي   إسجقأي يا يةسائس ة 
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 سلسلة مربعات البواقي البواقي: إستقرارية إختبار.3

 .: دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة مربعات البواقي )44.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةجزائة  80 مثس  يةتي ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةستتتتتتلستتتتتلا ةأباح  يةبصيقي يلاستتتتتتصبا ةز  جس  )44.5 (يةشتتتتتكس

ةجأ أة  سةح يايستتت  ةنح يةشتتتكس  ن ستتتلستتتلا ةأباح  يةبصيقي ةستتتجقأة  علث  ن ةاحةا  ئ تبحط ية ي و تقس 

1.96ةاظمهح  ي س ةجحل يةثقا 1.96
,

T T

  
 
 

    ي  ن قأ لا تجح س يةجبح ز يةشأ و ةأل طحء ةقبصةا.

 التوزيع الطبيعي للبواقي: إختبار .2

 منحنى التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي.:  )43.5 (الشكل
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Series: Residuals

Sample 2008M02 2019M08

Observations 139

Mean       21.07666

Median  -131.6447

Maximum  11747.21

Minimum -4902.567

Std. Dev.   2304.262

Skewness   1.576813

Kurtosis    9.364352

Jarque-Bera  292.1915

Probabi l i ty  0.000000
 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 ياأ  ن ستتتتتتتتلستتتتتتتتلا  صيقي يةجق  أ ةيستتتتتتتتي لي  تصليس  بلعي  ةح  فستتتتتتتتأ س ي )43.5 (يةشتتتتتتتتكسناعظ ةز  ال 

0.05سيةتي هي   تتتس تمتتتحةتتتح ةز  Prob (0.00)يةقلمتتتا يةتي  ايستتتتتتتتتتتتتهتتتح ئع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتا   سةتتتح يا ل ستتت ي  لمتتتا  

Kurtosis   ةتح ةتح  ؤ ت   تحةجمتحا  لمتا إع تتتتتتتتتتتتتح لتا1يةتي تجات   ةز     Jarque-Bera  بئ تمحةح ةز  لما  Khi-

deux. 

 BDSنتائج إختبار استقاللية املشاهدات: (14.6) جدول 

BDS Test for QSVVI       

Date: 02/11/21   Time: 10:24    

Sample: 2008M01 2019M12    

Included observations: 144     

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.179642 0.005568 32.26478 0.0000 

3 0.305316 0.008804 34.68103 0.0000 

4 0.389868 0.010427 37.38882 0.0000 

5 0.446239 0.010809 41.28341 0.0000 

6 0.481858 0.010367 46.48143 0.0000 

 Eviewsعداد الباحث باستخدام برنامج إالمصدر: من 

هي   بئ ةز يةقلمتتتتا يقتأجتتتا ةلجصليس يةطبلعي ينتتتت    BDS ياأ  ن إع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا  (14.6)ناعظ ةز يق تتتت سل 

سةنتت  نأقص قأ تتتتتتتتتتتتتلتتا رستتتتتتتتتتتتتجقاةلتتا   مانى سجص   نلتتا  mةز  جتتس اتتس باتت   0.23 ي  %4ةستتتتتتتتتتتتتجص  ةانصيتتا 

  سةنتت  0.04إ تبتتحط  طو  س غائ  طو  ان يلشتتتتتتتتتتتتتحستت ي  سةتتح  ؤ تت  لةتتد  لم رعجمتتحل سيةتي الهتتح  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز 

 ميز يةقصل  أن ةجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ةليملا يلاأس تتتتتا ةز قتصا رغنحا في يق  ي أ س  حأل ص في سال ا غلازين 

  ح لا ةلجنبؤ في يل   يةق ائ.

 :(Theil test) تايل إختبار .5

 .: معامل تايل لعدم التساوي  )42.5 (الشكل
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QSVVIF ± 2 S.E.

Forecast: QSVVIF

Actual: QSVVI

Forecast sample: 2008M01 2019M12

Adjusted sample: 2008M02 2019M12

Included observations: 143

Root Mean Squared Error 9427.889

Mean Absolute Error      8133.269

Mean Abs. Percent Error 8.651753

Theil Inequality Coefficient 0.048406

     Bias Proportion         0.068544

     Variance Proportion  0.343703

     Covariance Proportion  0.587754

Theil U2 Coefficient         3.464057

Symmetric MAPE             8.701257
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ناعظ  ن  لما تح س   س ةز يةصيع  يةصتتتتتتلح س  أ  ةز ية تتتتتفأ سبحةجح ي  )42.5 (ةز  ال يةشتتتتتكس  ياأ

  ميز يةقصل  ن يةنمصله ة     ة جل ة ةلجنبؤ .

 مرحلة التنب  املطلب الرابع:

صا  حلجصستت  يةشتتهأي ةليملح  يلاأس تتتا ةز قتبا  يةجاأف ية  يةنمصله يلنحستتي ةلجنبؤ نقصا رن  حةجنبؤ 

 .8080شهأ  ي ي   غح ا نحح ا  85رغنحا ةلفتئة يةاعقا ية  يل   يةق ائ ةفتئة 

تنب ات ملتوسط الشهري للكميات املعروضة من لحوم لاغنام للفترة املمتدة من : )16.5 (جدول رقم

 .4141الى غاية د سم ر  4119سبتم ر 

              كلغالوحدة:                                                               

4141 4141 4119   

 جانفي - 113675.0 116658.1

 فيفري  - 113923.6 116906.7

 مارس - 114172.2 117155.3

 افريل - 114420.8 117403.9

 ماي - 114669.4 117652.5

 جوان - 114918.0 117901.1

 جويلية - 115166.5 118149.7

 اوت - 115415.1 118398.3

 سبتم ر 112680.6 115663.7 118646.9

 أكتوبر 112929.2 115912.3 118895.5

 نوفم ر 113177.8 116160.9 119144.1

 د سم ر 113426.4 116409.5 119392.7

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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باستخدام  4141التنب  باملتوسـط الشـهري ألسـعار لحوم لاغنام نهاية سـنة املبحث الخامس: 

 منهجية بوكس جنكينز.

  )التشخيص (املطلب لاول: مرحلة التعرف

 .)vvip (لاغنام  ألسعار لحوم املتوسط الشهري .الدراسة الوصفية لبيانات سلسلة 1

 4111. من شهر جانفي )vvip (يمثل املتوسط الشهري ألسعار لحوم لاغنام  : )515. (جدول رقم

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت 

               الوحدة: دج                                                                                                 

  

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا ةصال ا غلازيناملصدر: 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  

 جانفي 746 750 746,4 710 1008 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1300

 فيفري  666 800 664,3 680,71 1010 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1300

 مارس 662 720 660 685,17 1071 1100 1100 1150 1150 1065 1100 1300

 افريل 702 692 700 680 900 1100 1100 1150 1140 1050 1100 1300

 ماي 712 660 710 680 975 1100 1100 1150 1100 1050 1150 1300

 جوان 719 680 720 800 1000 1100 1100 1150 1100 1050 1150 1300

 جويلية 724 711,4 725 812,5 1037 1150 1125 1150 1100 1050 1200 1300

 اوت 725 770 725,5 855 1114 1150 1150 1150 1128 1060 1200 1300

 سبتم ر 799 817,9 800 881,42 1100 1150 1150 1075 1150 1117,5 1200 -

 أكتوبر 799 835,7 800 900 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1200 -
 نوفم ر 799 790 800 935,71 1100 1075 1150 1150 1150 1100 1200 -

 د سم ر 775 820 776,4 1000 1100 1100 1150 1150 1150 1100 1205 -
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من شهر )vvip (لحوم لاغنام  ألسعار املتوسط الشهري  لسلسلة البياني املنحنى )46.5 (الشكل

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111جانفي 

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pvvi

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةشتتتحس ة  050يةبلحنح  يلستتجخ ةا ةجمثلا في يلجصستت  يةشتتهأي ألستتاح  قتصا رغنحا  صال ا غلازين ةمثلا في 

 ن  ستتتتتتتاح   ناعظ )84.3( ياأ   سةز  ال يةشتتتتتتتكس 8002ي   غح ا شتتتتتتتهأ يس   8002مج ة ةز شتتتتتتتهأ جحنفو ة

 ه  200 ه ي   300 ان  8000ي   غتتتح تتتا  8002قتصا  غنتتتحا يأقتتتي تتتت  تتت   ةز يةفتئة يلمجتتت ة  ان ستتتتتتتتتتتتتنتتتا 

ةجأاأة  حةصقأة ةلب ي س يلقح لا ةه أ يةشتابا  وتصا يةبلضتحء س سمحب ية   حء ليح ة ةسلحسا إستئي  يةوتصا 

ةه أ يةشتتتتتتتتابا في يق  ي أ  فتتتتتتتتبح  تئيسح  ان   زائ ةستتتتتتتتجص   ستتتتتتتتاح   8008يلجم ة. با  لةد إ ج يء ةز ستتتتتتتتنا 

 ه  صل ةح تلقى ةز قتئة ية  يستتتتتا  ان ية تتتتتاص  سيةهبصط في س ي يلستتتتتجص  نتلجا يةجخةي 0100 ه ي   0000

ق س ةستوحلكو س أ يةشتابا ةز إسوحاب يةوتصا يلجم ة نتلجا ر يحءي  يةتي احني يلقحح سبحأل ص  لس في 

ا  غنتتحا يةطتتحلجتتا نتلجتتا يق فتتحف سنقص تأبلتتا يلصيشتتتتتتتتتتتتت ي ليتتح ة ال تفتتحر شتتتتتتتتتتتتتأسط يةججملتت  ليتتح ة ةنقص قتص 

  ساح  رياف ةح     ي   نقص ةأبو يلصيش ي في يةجصسس  في ئنجحه.

 :vvipالسلسلة الزمنية إستقرارية إختبار.8   

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

احني إلي -
itabt t :  ن يةسلسلا تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا ية فأيا سيةقح لا 

إلي احني -
itabt t :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س سيةقح لا 
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 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار : (17.6) جدول 

    ADFديكي فيلر املوسع  PPفيلبس بيرون 

 

 املتغيرات

  

 (بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

الــــــــثــــــــابــــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــــــثـــــــــــــــابـــــــــــــــت 

 والزمن

 (بـــــــــــــــــــــــــــــدون  الثابت

الــثــــــابــــــت و 

 )الزمن

الــــــــثــــــــابــــــــت 

 والزمن

   الثابت

1.5906 -2.3968 -0.7103 

 

  املحسوبة  0.9804- 2.3550- 0.0011

vviQs 

 عـــــــــــــــنــــــــــــــــد

 الحرجة 2.882279- 3.442474- 1.943140- 2.882279- 3.442474- 1.943140- املستوى 

عـــــــــــــــنــــــــــــــــد  املحسوبة 12.2849- 12.2366- 12.122- 12.8131- 12.7531- 12.1986-

الـــــــــفـــــــــرق 

 لاول 
 الحرجة 2.882910- 3.442474- 1.943210- 2.882279- 3.442474- 1.943140-

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

سلةد  مقح نا يةقلم يلاستتتتصبا  vvipةستتتتلستتتتلا إستتتتجقأي يا إ جبح   سيلجالق )17(6.ةز  ال ج سل   م 

 ADF یكو قصةأ يلصسس يزإ جبح  يجمح نح ية  إس    %4ين  ةسجتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتا(ةس يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

غائ  تاجصي ية  جتتت   يةصعتتت ة في  فتتتتتتتتتتتتتتس  ي يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتتان  سيةتي تنص ية   0Hنقبتتتس    ppسقلل س  ائسن

يز يةستتتتتتتتتتتتتح قان ةتت  يستتتتتتتتتتتتتا  جبتتح  ةس نفس ئ س يجمتتح نتتح ية   أيقتتا يةفأس تتح   إسباتت   .I)0(في  فتتتتتتتتتتتتتس. ةستتتتتتتتتتتتتجقأة

 .I)1(يلسجص  رسل نح يةسلسلا ةسجقأة في  يسجقأي ا يةسلسلا تبان ةنح 

س ستتجخلص ةز يةنتلجا يلا تتس يلقحح قإن يةستتلستتلا ةاس ية  يستتا بح ي يةشتتكس تملس ي   نمصله ةا   سسص 

 .ARIMAنمصله يةت

 :vvipلسلسلة (PACF)الذاتي الجزئي إلارتباطو (ACF)الذاتي إلارتباط إختبار.1

 اجبئ ةز  فتتتتتتتتتتتتتاتي س سم يلأيعتس في  نتحء نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتا ية ةنلتا   جم ةز  اةهتح يةجاأف ية  نصر س  تبا 

يةنمصله سلةتتتتتتد ةز  ال  يةتي ئ تبتتتتتتحط يةتتتتتت ي و سيق  ئو  لاأقتتتتتتا ةتتتتتتح إلي اتتتتتتتحن يةنمصله ةز  AR pس 

 MA q  س  ,ARMA p q  ي تا    اس ةز ,p q يس . , ,ARIMA p d q. 
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 .:دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة )45.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 يةتا ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةلستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا  ن ةاحةا  ئ تبحط  يةت ي  مثتس (26.6) ياأناعظ ةز يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 

ةمح ياني  نحح تخجلف ةانصيح يز ية تتتتتفأ   (K=4)ية ي  ستتتتتحسي ةانصيح ية تتتتتفأ ةح يح  يلاحةا  ين  يةفجصة 

 ةمح ياني  ن يةسلسلا تخضس ةنمصله:       1 , 2 , 3 , 4MA MA MA MA. 

ةتتت ي و يق  ئو  نسةز جهتتتا   أ  ناعظ ةز  ال  يةتتتا ئ تبتتتحط ي 4r    تخجلف ةانصيتتتح يز ية تتتتتتتتتتتتتفأ ينتتت

0.05ةستتتتتتتتجص  ةانصيا سةن  قإن يةستتتتتتتتلستتتتتتتتا تخضتتتتتتتتس ةلنمحله .       1 , 2 , 3 , 4AR AR AR r سةس ة ه  

  س أ يةنجح    كصن  ةحةنح إعجمحال  يةنمحله يةجحةلا ةأجتا ية  يةتئتيي:

 

         4,4 , 2,3 , 3,2 , 4,1 , 0,4 , (3,3)ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA 

       2,2 1, 4,3 , 4,0 , 4,2 , (1,4), (3,1)ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA 
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 .معايير املفاضلة بين النماذج املقترحة:2

 . ARIMAالنماذج املقترحة منحنى :(27.6) الشكل رقم
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ARIMA(4,1,4) ن  قضتتتتتتتتتس نمصله عستتتتتتتتتي يلاح ائ يل اص ة  ياأ سص   جضتتتتتتتتتح(27.6)ةز  ال يةشتتتتتتتتتكس  ياأ 

العجصي تت    بئ  لمتتا لاتتحةتتس يةجاتت  تت   س فتتتتتتتتتتتتتزأ  لمتتا  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلمالتتح يز ,AIC SC سسص يةنمصله  ةثتتس  

 و:احال  فلحغا يةنمصلهية ي يابئ يز يلجصس  يةشهأي ألساح  قتصا رغنحا. سية  س ي  سحو  إةكحننح 

vvid(P ) = C+AR(1)+AR(2)+AR(3)+AR(4)+MA(1)+MA(2)+MA(3)+MA(4) 

 التقدير: مرحلة املطلب الثاني

يق تت سل يلصي ي  وخص ن عتت  نتتحأ يز  أيق يةتئجلح س  في ستت أ يلأعلتتا نقصا  جقتت  أ ةالمتتح  يةنمصله  باتت  

 نجح   يةجق  أ:
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 ARIMA(4,1,4)   نتائج تقدير النموذج املرجح: (18.6) جدول 

Dependent Variable: DLOG(PVVI)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)   

Date: 02/14/21   Time: 10:30    

Sample: 2008M02 2019M08    

Included observations: 139    

Convergence achieved after 82 iterations   

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.004203 0.003020 1.391864 0.1664 

AR(1) 0.860140 0.120611 7.131529 0.0000 

AR(2) -0.372409 0.147725 -2.520962 0.0129 

AR(3) 0.671666 0.127975 5.248426 0.0000 

AR(4) -0.851755 0.102274 -8.328168 0.0000 

MA(1) -0.928491 0.127812 -7.264522 0.0000 

MA(2) 0.496899 0.151331 3.283521 0.0013 

MA(3) -0.873530 0.152348 -5.733773 0.0000 

MA(4) 0.850792 0.109024 7.803697 0.0000 

SIGMASQ 0.001332 0.000149 8.964438 0.0000 

R-squared 0.194299     Mean dependent var 0.003996 

Adjusted R-squared 0.138087     S.D. dependent var 0.040803 

S.E. of regression 0.037881     Akaike info criterion -3.621701 

Sum squared resid 0.185110     Schwarz criterion -3.410588 

Log likelihood 261.7083     Hannan-Quinn criter. -3.535911 

F-statistic 3.456559     Durbin-Watson stat 1.979560 

Prob(F-statistic) 0.000755   

  

  

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 ةز  ال يةنجح   يلصضتا في يق  سل  ياأ  ميننح فلحغا يةنمصله يةجق  أي ية  يةناص يةجح ي:

DLOG(PVVI) = 0.00420286676121 + 0.860140223049AR(1)-0.372409182006AR(2)+0.671666057661AR(3)-0.851755145373AR(4) 

-0.928490473716MA(1)+0.496898718457MA(2)-0.873529643672MA(3)+0.850792153802 

 تشخيص النموذج املالئم:: مرحلة املطلب الثالث

ناتحسل ةز  ال ست أ يلأعلتا إ جبح    جا ةا ما يةنمصله يلأجح  ي يةجأ    أن يةنمصله  ح س ةلجنبؤ سلةد 

 س  ي إ جبح ي  يةجصليس يةطبلعي. ةز  ال إ جبح  ةاحةم يةنمصله سإ جبح  إسجقأي يا سلسلا يةبصيقي

 .املقارنة بين السلسلتين لاصلية واملقدرة:1

 .)vvip (: منحنى مقارنة بين السلسلتين لاصلية و املقدرة )541. (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يايس ةنتح يلقتح نا  ان يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان رفتتتتتتتتتتتتتللا سيلق  ة  سيلاعظ سجص   شتتتتتتتتتتتتتح    أيي  ان )41.5 (يةشتتتتتتتتتتتتتكتس

قللجف بشتتتتكس يشتتتتصيئو  Residual   ةح ةنانى ستتتتلستتتتلا يةبصيقي Fittedسيلق  ة    Actuelيةستتتتلستتتتلجان رفتتتتللا 

 ية  ةاص  يةفصيفس س ي ةز شأن   ن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص  إ تبحط لي و  ان يةبصيقي.
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 .جدر كثير الحدود املميز:4

 .ARIMA(4,1,4): جدر كثير الحدود املميز للنموذج )49.5 (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ن جتت    ثائ يقتتت س  يلماز ةلنمصله  قس  ي تتس يةتت ي أة  عتتح  تتا   ياأ )82.3 (ةتتح ناعظتت  ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس

 .ARIMA(4,1,4)ةمح يشائ ي   إسجقأي يا يةسائس ة 

 سلسلة مربعات البواقي البواقي: إستقرارية إختبار.3

 .: دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة مربعات البواقي )31.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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ةجزائة  80 مثس  يةتي ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةستتتتتتلستتتتتلا ةأباح  يةبصيقي يلاستتتتتتصبا ةز  جس  )31.5 (يةشتتتتتكس

ةجأ أة  سةح يايستت  ةنح  يةشتتكس  ن ستتلستتلا ةأباح  يةبصيقي ةستتجقأة  علث  ن ةاحةا  ئ تبحط ية ي و تقس 

1.96ةاظمهح  ي س ةجحل يةثقا 1.96
,

T T

  
 
 

    ي  ن قأ لا تجح س يةجبح ز يةشأ و ةأل طحء ةقبصةا.

 التوزيع الطبيعي للبواقي: إختبار .2

 منحنى التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي.:  )31.5 (الشكل
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Series: Residuals

Sample 2008M02 2019M08

Observations 139

Mean      -0.000114

Median  -0.002069

Maximum  0.124542

Minimum -0.135888

Std. Dev.   0.036625

Skewness  -0.108793

Kurtosis    5.335190

Jarque-Bera  31.85680

Probabi l i ty  0.000000

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ياأ  ن ستتتتتتتلستتتتتتتلا  صيقي يةجق  أ ةيستتتتتتتي لي  تصليس  بلعي  ةح  فستتتتتتتأ س ي  )31.5 (ناعظ ةز  ال يةشتتتتتتتكس

0.05س يةتي هي   تتتس تمتتتحةتتتح ةز  Prob (0.00)يةقلمتتتا يةتي  ايستتتتتتتتتتتتتهتتتح ئع تتتتتتتتتتتتتتح لتتتا   سةتتتح يا ل ستتت ي  لمتتتا  

Kurtosis   ةتح ةتح  ؤ ت   تحةجمتحا  لمتا يع تتتتتتتتتتتتتح لتا1يةتي تجات   ةز     Jarque-Bera  بئ تمحةح ةز  لما  Khi-

deux. 

 BDSاستقاللية املشاهدات إختبار نتائج : (19.6) جدول 

BDS Test for PVVI       

Date: 02/14/21   Time: 11:02    

Sample: 2008M01 2019M12    

Included observations: 144     

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.174320 0.004820 36.16269 0.0000 

3 0.295596 0.007690 38.43996 0.0000 
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4 0.377906 0.009188 41.13101 0.0000 

5 0.433275 0.009607 45.10043 0.0000 

6 0.473307 0.009293 50.93047 0.0000 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

هي   بئ ةز يةقلمتتتتا يقتأجتتتا ةلجصليس يةطبلعي ينتتتت    BDS ياأ  ن إع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا  (19.6)ناعظ ةز يق تتتت سل 

س ةنت  نأقص قأ تتتتتتتتتتتتتلتا رستتتتتتتتتتتتتجقاةلتا   مانى سجص   نلتتا  mةز  جتس اتس بات   0.23 ي  %4ةستتتتتتتتتتتتتجص  ةانصيتا 

  سةنتت  0.04إ تبتتحط  طو  س غائ  طو  ان يلشتتتتتتتتتتتتتحستت ي  سةتتح  ؤ تت  لةتتد  لم رعجمتتحل سيةتي الهتتح  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز 

 أن ةجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ألستتتتتاح  قتصا رغنحا في يق  ي أ س  حأل ص في سال ا غلازين  ح لا ةلجنبؤ في   ميز يةقصل 

 يل   يةق ائ.

 :(Theil test) تايل إختبار .5

 .: معامل تايل لعدم التساوي  )34.5 (الشكل
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PVVIF ± 2 S.E.

Forecast: PVVIF

Actual: PVVI

Forecast sample: 2008M01 2019M12

Adjusted sample: 2008M06 2019M12

Included observations: 139

Root Mean Squared Error 98.46770

Mean Absolute Error      82.70722

Mean Abs. Percent Error 8.364199

Theil Inequality Coefficient 0.048443

     Bias Proportion         0.062155

     Variance Proportion  0.064110

     Covariance Proportion  0.873735

Theil U2 Coefficient         2.508570

Symmetric MAPE             8.473696

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ناعظ  ن  لما تح س   س  ةز يةصيع  يةصتتتتتلح س  أ  ةز ية تتتتفأ سبحةجح ي  )34.5 (يةشتتتكس يياأ ةز  ال

  ميز يةقصل  ن يةنمصله    ة جل ة ةلجنبؤ .
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 مرحلة التنب  املطلب الرابع:

 با  يةجاأف ية  يةنمصله يلنحستتتتتي ةلجنبؤ نقصا رن  حةجنبؤ  حلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا ية  قتصا

 .8080شهأ  ي ي   غح ا نحح ا  85ية سيجز ةلفتئة يةاعقا ية  يل   يةق ائ ةفتئة 

الى  4119تنب ات ملتوسط الشهري ألسعار لحوم لاغنام للفترة املمتدة من سبتم ر : )41.5 (جدول رقم

 .4141غاية د سم ر 

               الوحدة: دج                                                                             

4141 4141 4119   

 جانفي - 1327.33 1395.24

 فيفري  - 1329.98 1398.87

 مارس - 1331.65 1401.45

 افريل - 1333.34 1403.79

 ماي - 1336.05 1406.82

 جوان - 1340.50 1411.25

 جويلية - 1346.96 1417.44

 اوت - 1355.18 1425.29

 سبتم ر 1298.42 1364.51 1434.33

 أكتوبر 1307.98 1374.01 1443.74

 نوفم ر 1316.40 1382.72 1452.67

 د سم ر 1322.33 1389.87 1460.41

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 نهاية )الزرقاء (الكميات املطلوبة لألســــماك منالتنب  باملتوســــط الشــــهري : ســــادساملبحث ال

 باستخدام منهجية بوكس جنكينز. 4141
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  )التشخيص (املطلب لاول: مرحلة التعرف

 .)pbQd )(الزرقاء (الكميات املطلوبة لألسماك .الدراسة الوصفية لبيانات سلسلة املتوسط الشهري 1

من شهر )pbQd ( )الزرقاء (على الكميات املطلوبة لألسماكيمثل املتوسط الشهري )5.41 (جدول رقم:

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111جانفي 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 جانفي 63857 60690 65553 68262 60753 60887 79686 84828 96030 106224 86945 82801

 فيفري  59404 40884 59896 63767 50754 80399 88957 86185 85489 118095 86761 82496

 مارس 50761 44195 57639 70994 91096 53729 87341 86105 85849 55327 86941 79596

 افريل 72218 56562 77645 65072 72500 111211 87049 97045 85680 87599 108616 88002

 ماي 55653 64329 49743 60985 72455 35297 84161 62204 85997 87476 54775 80633

 جوان 62821 47903 80579 59258 97842 92122 90425 95695 85468 87199 83520 82615

 جويلية 64248 44574 48865 60684 33541 68328 85849 101929 80249 86399 54675 79691

 اوت 59264 60520 67418 72903 77182 30161 86398 48082 84906 86669 120513 78695

 سبتم ر 56431 52151 63154 54623 54714 91223 86209 103499 100645 86520 81432 -

 أكتوبر 82418 70731 53041 85441 70684 71546 86306 92131 85030 86893 52102 -

 نوفم ر 51414 54572 77619 88661 84765 87320 86405 83373 62399 87224 96132 -

 د سم ر 73663 63305 63929 49100 47604 68385 88049 67413 58228 87106 82265 -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا ةصال ا غلازيناملصدر: 

)pbQdالزرقاء (املطلوبة لألسماك للكمياتاملتوسط الشهري  لسلسلة البياني املنحنى )533. (الشكل

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111من شهر جانفي )(
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يةبلتحنح  يلستتتتتتتتتتتتتجخ ةا ةجمثلا في يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ية  يةيملح  يلطلصبا ةز  ستتتتتتتتتتتتتمحب ية   حء سيلجمثلا 

ي   غح ا  8002ةشتتتتتتتحس ة ةمج ة ةز شتتتتتتتهأ جحنفو  050 حقخ تتتتتتتصن ستتتتتتتمد يةستتتتتتتأ  ز  صال ا غلازين ةمثلا في 

يةنصر ةز  ستتتتتتتمحب  ن يةيملح  يلطلصبا ةز س ي  ناعظ )11.3(يةشتتتتتتتكس  ياأ   سةز  ال 8002شتتتتتتتهأ يس  

ي    8002احني في   ي ا قتئة ية  يستتتتتتتتتتتتا ةأتفاا نصيح ةح سةصع ة يلستتتتتتتتتتتتجص   حفتتتتتتتتتتتتا  ال يةفتئة يلمج ة  ان 

ية  شتتتكس ت      ان ر تفحر سيةهبصط يةف تتتةي سس ي  يجس ةلصقأة سيةتي تخجلف ةز ق تتتس   8000غح ا ستتتنا 

  با سح إنخفض ةستتتتتتتتتجص  8008ح ا ستتتتتتتتتناي   غ 8000ي   ي أ  ام      شتتتتتتتتتكس ةستتتتتتتتتجقأ ةستتتتتتتتتنجان ةز ستتتتتتتتتنا 

سس ي  يجس ةا ة  ستتتتتتبح    ألسح ر تفحر في  8003ي   غح ا  8008يةطلي ية  س ي يةنصر يةشتتتتتتابا  صل يةفتئة 

يةقتت  ة يةشتتتتتتتتتتتتتأي لتتا  باتت ستتح سةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس يةبلتتح و ناعظ إنجاتتحش  فلف في يةطلتتي ية  ستت ي يةنصر ةز 

 ةز قتئة ية  يسا. سمحب ي   ةسجصيأ  سل  ال ةح تبقى 

 :pbQdالسلسلة الزمنية إستقرارية إختبار.8

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

احني إلي -
itabt t :  ن يةسلسلا تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا ية فأيا سيةقح لا 

إلي احني -
itabt t :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س سيةقح لا 

 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار : (22.6) جدول 

   ADFديكي فيلر املوسع  PPفيلبس بيرون 
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 (بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

الــــــــثــــــــابــــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــــــثـــــــــــــــابـــــــــــــــت 

 والزمن

 (بـــــــــــــــــــــــــــــدون  الثابت

الــثــــــابــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــثـــــــــــابـــــــــــت 

 والزمن

    الثابت

 

 املتغيرات

  

  املحسوبة  2.0648- 3.7876- 0.2500- 6.1188- 6.1964- 0.4434-

 

 

 

 عـــــــــــــــنــــــــــــــــد

- 3.442474- 1.943140- املستوى 

2.882279 

-

1.943140 

 الحرجة 2.882279- 3.442474-

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

سلةد  مقح نا يةقلم يلاستتتتصبا  pbQdةستتتتلستتتتلا إستتتتجقأي يا إ جبح   سيلجالق )22(6.ج سل   م ةز  ال 

 ADFيلصسس  یكو قصةأ  إ جبح يزيجمح نح ية  إس    %4ين  ةسجتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتا(ةس يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

 ية  ج   يةصع ة  ي تاجصي ال   ةستلسلاين  سيةتي تنص ية   1Hنقبس  PPسبتئجلح نجح      ppقلل س  ائسنس 

س سجخلص ةز يةنتلجا يلا س يلقحح قإن يةسلسلا ةاس ية  يسا بح ي يةشكس تملس  .I)0(في  فتس. ةستجقأة

 .ARMAي   نمصله ةا   سسص نمصله يةت

 :pbQdلسلسلة (PACF)الجزئي الذاتي إلارتباطو (ACF)الذاتي إلارتباط إختبار.1

 اجبئ ةز  فتتتتتتتتتتتتتاتي س  سم يلأيعس في  نحء نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا ية ةنلا   جم ةز  اةهح يةجاأف ية  نصر س  تبا 

يةنمصله سلةتتتتتتد ةز  ال  يةتي ئ تبتتتتتتحط يةتتتتتت ي و سيق  ئو  لاأقتتتتتتا ةتتتتتتح إلي اتتتتتتتحن يةنمصله ةز  AR pيس

 MA q  يس ,ARMA p q  ي تا    اس ةز ,p q يس . , ,ARIMA p d q. 

 .:دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة )32.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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 يةتا ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةلستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا  ن ةاحةا  ئ تبحط  يةت ي  مثتس (34.6) ياأناعظ ةز يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 

ةمتتتح ياني  نحتتتح تخجلف ةانصيتتتح يز  (K:1….6)يةتتت ي  ستتتتتتتتتتتتتتحسي ةانصيتتتح ية تتتتتتتتتتتتتفأ ةتتتح يتتتح  يلاتتتحةا  ينتتت  يةفجصة 

 ية فأ  ةمح ياني  ن يةسلسلا تخضس ةنمصله:           1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6MA MA MA MA MA MA. 

تخجلف ةانصيتتح يز ية تتتتتتتتتتتتتفأ ينتت  ) (r:1….3ط يةتت ي و يق  ئو  نسةز جهتتا   أ  ناعظ ةز  ال  يةتتا ئ تبتتح

0.05ةستتتتتتتتتجص  ةانصيا سةن  قإن يةستتتتتتتتتلستتتتتتتتتا تخضتتتتتتتتتس ةلنمحله .      1 , 2 , 3AR AR AR سةس ة ه س أ  

  يةنجح    كصن  ةحةنح إعجمحال  يةنمحله يةجحةلا ةأجتا ية  يةتئتيي:

         0,6 , 1,2 , 3,0 , 3,3 , 1,1 , (2,1)ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARIMA 

       2,5 , 2,2 , 1,3 , 2,6 , (1,0), (3,1)ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 

 .معايير املفاضلة بين النماذج املقترحة:2

 . ARMAالنماذج املقترحة منحنى :(35.6) الشكل رقم
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ARMA(0,6) ن  قضتتتتتتتتتتتتتس نمصله عستتتتتتتتتتتتتي يلاتتح ائ يلتت اص ة  ياأ سص   جضتتتتتتتتتتتتتح(35.6)ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس  ياأ 

العجصي تت    بئ  لمتتا لاتتحةتتس يةجاتت  تت   س فتتتتتتتتتتتتتزأ  لمتتا  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلمالتتح يز ,AIC SC سسص يةنمصله  ةثتتس  

. سية  س ي  ستتتتتتتتتحو )يةستتتتتتتتتأ  ز  (ية ي يابئ يز يلجصستتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا ةز  ستتتتتتتتتمحب ية   حء

 فلحغا يةنمصله احال و: إةكحننح 

Qd  = C +MA(1)+MA(2)+MA(3)+MA(4)+MA(5)+MA(6)pb 
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 التقدير: مرحلة املطلب الثاني

يق تت سل يلصي ي  وخص ن عتت  نتتحأ يز  أيق يةتئجلح س  في ستت أ يلأعلتتا نقصا  جقتت  أ ةالمتتح  يةنمصله  باتت  

 نجح   يةجق  أ:

 ARMA(0,6)   نتائج تقدير النموذج املرجح: (23.6) جدول 

Dependent Variable: LOG(QDPB)     

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)   

Date: 02/24/21   Time: 10:40    

Sample: 2008M01 2019M08    

Included observations: 140    

Convergence achieved after 12 iterations   

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob.   

C 7.405094 0.050737 145.9511 0.0000 

MA(1) 0.477273 0.080218 5.949675 0.0000 

MA(2) 0.281081 0.086444 3.251583 0.0015 

MA(3) 0.400988 0.079375 5.051845 0.0000 

MA(4) 0.355041 0.092105 3.854747 0.0002 

MA(5) 0.360965 0.098803 3.653391 0.0004 

MA(6) 0.230280 0.106547 2.161293 0.0325 

SIGMASQ 0.030453 0.003240 9.400357 0.0000 

R-squared 0.387625 Mean dependent var 7.410190 

Adjusted R-squared 0.355150 S.D. dependent var 0.223801 

S.E. of regression 0.179718 Akaike info criterion -0.531405 

Sum squared resid 4.263407 Schwarz criterion -0.363311 
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Log likelihood 45.19833 Hannan-Quinn criter. -0.463096 

F-statistic 11.93630 Durbin-Watson stat 1.999975 

Prob(F-statistic) 0.000000       

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ةز  ال يةنجح   يلصضتا في يق  سل  ياأ  ميننح فلحغا يةنمصله يةجق  أي ية  يةناص يةجح ي:

LOG(QDPB) = 7.40509427246 + 0.477272655438MA(1)+0.28108114038MA(2) 

+0.400988115937MA(3)+0.355040752373MA(4)+0.360965006599MA(5)+0.23027979881MA(6) 

 تشخيص النموذج املالئم:: مرحلة املطلب الثالث

ةز  ال ست أ يلأعلتا إ جبح    جا ةا ما يةنمصله يلأجح  ي يةجأ    حن يةنمصله  ح س ةلجنبؤ سلةد ناتحسل 

 ةز  ال إ جبح  ةاحةم يةنمصله سإ جبح  إسجقأي يا سلسلا يةبصيقي س  ي إ جبح ي  يةجصليس يةطبلعي.

 .املقارنة بين السلسلتين لاصلية واملقدرة:1

 .)pbQd (منحنى مقارنة بين السلسلتين لاصلية و املقدرة : )535. (الشكل

-.8

-.4

.0

.4

.8

6.8 

7.0 

7.2 

7.4 

7.6 

7.8 

8.0 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Residual Actual Fitted 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

يلقتح نا  ان يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان رفتتتتتتتتتتتتتللا سيلق  ة  سيلاعظ سجص   شتتتتتتتتتتتتتح    أيي  ان  يايس ةنتح)35.5 (يةشتتتتتتتتتتتتتكتس

قللجف بشتتتتكس يشتتتتصيئو  Residual   ةح ةنانى ستتتتلستتتتلا يةبصيقي Fittedسيلق  ة    Actuelيةستتتتلستتتتلجان رفتتتتللا 

 ية  ةاص  يةفصيفس س ي ةز شأن   ن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص  إ تبحط لي و  ان يةبصيقي.

 ير الحدود املميز:.جدر كث4
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 .ARMA(0,6): جدر كثير الحدود املميز للنموذج )35.5 (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

جتت    ثائ يقتتت س  يلماز ةلنمصله  قس  ي تتس يةتت ي أة  عتتح  تتا  ن  ياأ  )13.3 ( ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتسةتتح ناعظتت  ةز 

 .ARMA(0,6)ةمح يشائ ي   إسجقأي يا يةسائس ة 

 سلسلة مربعات البواقي البواقي: إستقرارية إختبار.3

 .: دالتي إلارتباط الذاتي و الجزئي لسلسلة مربعات البواقي )31.5 (الشكل

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةجزائة  80 مثس  يةتي ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةستتتتتتتلستتتتتتتلا ةأباح  يةبصيقي يلاستتتتتتتصبا ةز  جس )31.5 (يةشتتتتتتتكس

ةجأ أة  سةح يايستتت  ةنح يةشتتتكس  ن ستتتلستتتلا ةأباح  يةبصيقي ةستتتجقأة  علث  ن ةاحةا  ئ تبحط ية ي و تقس 

1.96ةاظمهح  ي س ةجحل يةثقا 1.96
,

T T

  
 
 

    ي  ن قأ لا تجح س يةجبح ز يةشأ و ةأل طحء ةقبصةا.
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 التوزيع الطبيعي للبواقي: إختبار .2

 منحنى التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي.:  )39.5 (الشكل
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32

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Series: Residuals

Sample 2008M01 2019M08

Observations 140

Mean       0.002201

Median   0.015375

Maximum  0.456018

Minimum -0.734607

Std. Dev.   0.175120

Skewness  -0.857723

Kurtosis    6.031591

Jarque-Bera  70.77757

Probabi l i ty  0.000000

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ياأ  ن ستتتتتتتتلستتتتتتتتلا  صيقي يةجق  أ ةيستتتتتتتتي لي  تصليس  بلعي  ةح  فستتتتتتتتأ س ي )39.5 (يةشتتتتتتتتكسناعظ ةز  ال 

0.05سيةتي هي   تتتس تمتتتحةتتتح ةز  Prob (0.00)يةقلمتتتا يةتي  ايستتتتتتتتتتتتتهتتتح ئع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتا   سةتتتح يا ل ستتت ي  لمتتتا  

Kurtosis   ةتح ةتح  ؤ ت   تحةجمتحا  لمتا يع تتتتتتتتتتتتتح لتا1يةتي تجات   ةز     Jarque-Bera  بئ تمحةح ةز  لما  Khi-

deux. 

 BDSاستقاللية املشاهدات إختبار نتائج : (24.6) جدول 

BDS Test for QDPB 

Date: 02/24/21   Time: 14:43  

Sample: 2008M01 2021M12  

Included observations: 168  

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.081700 0.004656 17.54557 0.0000 

3 0.129160 0.007396 17.46346 0.0000 

4 0.155040 0.008798 17.62152 0.0000 

5 0.162561 0.009159 17.74790 0.0000 

6 0.165265 0.008822 18.73405 0.0000 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر



 الفصل السادس                     منهجية بوكس جيكينز - 0202افاق نهاية-بالجزائر )اللحوم واألسماك(التنبؤ بأسعار وكميات سوق
 

342 

 

هي   بئ ةز يةقلمتتتتا يقتأجتتتتا ةلجصليس يةطبلعي ينتتتت   BDS ن إع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا   ياأ (24.6)يق تتتت سل ناعظ ةز 

سةن  نأقص قأ تتتتتتلا رستتتتتتجقاةلا   مانى سجص   نلا  m  =3ةز  جس اس با   0.23 ي  %4ةستتتتتجص  ةانصيا 

  سةنتت  0.04إ تبتتحط  طو  س غائ  طو  ان يلشتتتتتتتتتتتتتحستت ي  سةتتح  ؤ تت  لةتتد  لم رعجمتتحل سيةتي الهتتح  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز 

في يق  ي أ سبحأل ص  )يةستتتتتأ  ز  ( ميز يةقصل  أن يلجصستتتت  يةشتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا ةز  ستتتتمحب ية   حء

  لا ةلجنبؤ في يل   يةق ائ.في سال ا غلازين  ح

 :(Theil test) تايل إختبار .5

 .: معامل تايل لعدم التساوي  )21.5 (الشكل
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QDPBF ± 2 S.E.

Forecast: QDPBF

Actual: QDPB

Forecast sample: 2008M01 2021M12

Included observations: 168

Root Mean Squared Error 274.3243

Mean Absolute Error      189.3349

Mean Abs. Percent Error 12.48840

Theil Inequality Coefficient 0.079843

     Bias Proportion         0.000089

     Variance Proportion  0.168568

     Covariance Proportion  0.831343

Theil U2 Coefficient         0.814230

Symmetric MAPE             11.69858
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 ن  لما تح س   س يةصيع  يةصتلح س  أ  ةز ية فأ سبحةجح ي  ميز  ناعظ )21.5 (ةز  ال يةشكس  ياأ

 يةقصل  ن يةنمصله    ة جل ة ةلجنبؤ .

 املطلب الرابع: مرحلة التنب 

ن  تتتحةجنبؤ  تتتحلجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ةليملتتتح  يلطلصبتتتا ية  باتتت  يةجاأف ية  يةنمصله يلنتتتحستتتتتتتتتتتتتتي ةلجنبؤ نقصا   

 .8080شهأ  ي ي   غح ا نحح ا  85يل   يةق ائ ةفتئة  ةلفتئة يةاعقا ية  )ية   حء (سمحب  
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للفترة املمتدة   )(الزرقاء (الكميات املطلوبة لألسماكعلى تنب ات ملتوسط الشهري : )46.5 (جدول رقم

 .4141الى غاية د سم ر  4119من سبتم ر 

               كلغالوحدة:                                                                    

2021 2020 2019   

 جانفي - 1672.97 1677.59

 فيفري  - 1671.40 1679.82

 مارس - 1691.18 1666.21

 افريل - 1671.83 1683.55

 ماي - 1677.90 1702.70

 جوان - 1660.63 1680.36

 جويلية - 1690.79 1677.28

 اوت - 1681.79 1681.10

 سبتم ر 1681.59 1992.32 1675.27

 أكتوبر 1674.11 1996.54 1695.59

 نوفم ر 1687.65 1678.24 1689.41

 د سم ر 1700.06 1696.93 1700.20

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر
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فاق أ )الزرقاء (التنب  باملتوسـط الشـهري ألسعار الكميات املطلوبة لألسماك: املبحث السـابع

 باستخدام منهجية بوكس جنكينز. 4141نهاية 

  )التشخيص (املطلب لاول: مرحلة التعرف

) الزرقاء (ألســــعار الكميات املطلوبة لألســــماك .الدراســــة الوصــــفية لبيانات ســــلســــلة املتوســــط الشــــهري 1

pbPQd 

. )pbPQd ( )الزرقاء (الكميات املطلوبة لألسماكألسعار الشهري  يمثل املتوسط )545. (جدول رقم:

 بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111من شهر جانفي 

     الوحدة: دج                                                                                                  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008   

 جانفي  174 175 175 250 200 350 350 350 350 295 125 600

 فيفري 174 175 160 175 200 350 350 350 413 295 600 600

 مارس 174 175 250 250 200 450 350 550 475 375 600 600

 افريل  175 175 250 250 200 450 350 550 419 375 600 500

 ماي  175 175 125 250 200 450 350 550 363 375 600 550

 جوان 175 175 100 250 200 450 350 250 250 275 600 600

 جويلية  175 125 225 250 475 300 350 235 225 275 600 450

 اوت  145 125 225 175 475 300 350 350 213 275 600 400

 سبتمبر 145 125 350 175 350 275 350 250 200 125 600 -

 أكتوبر 145 125 250 175 350 400 350 325 310 125 600 -

 نوفمبر  145 125 250 175 350 400 350 450 160 275 600 -

 ديسمبر 145 125 250 175 350 400 450 550 160 275 600 -

 ة  أيا يل حقح يةفاعلا ةصال ا غلازيناملصدر: 

)الزرقاء (الكميات املطلوبة لألسماك ألسعار  الشهري املتوسط  لسلسلة املنحنى البياني)521. (الشكل

pbPQd بوالية غليزان. 4119الى غاية شهر اوت  4111. من شهر جانفي 
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يةبلحنح  يلستتتتتتجخ ةا ةجمثلا في يلجصستتتتتت  يةشتتتتتتهأي ألستتتتتتاح  يةيملح  يلطلصبا ةز  ستتتتتتمحب ية   حء س يلجمثلا 

ي   غح ا  8002ةشتتتتتتتحس ة ةمج ة ةز شتتتتتتتهأ جحنفو  050 حقخ تتتتتتتصن ستتتتتتتمد يةستتتتتتتأ  ز  صال ا غلازين ةمثلا في 

با ةز س ي يةنصر ةز  ستتتتتتتتتتتتتاتح  يةيملح  يلطلص  ن ناعظ  )50.3( ياأ   سةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 8002شتتتتتتتتتتتتتهأ يس  

  سمحب

غائ ةجتتتأاأة  تتتحةاتتتحةتتتس ية ةني نتلجتتتا يتتت ا إعجصيءأ  تتتحالتجتتتحأ يةاتتتحا ةمتتتح يايس ةنتتتح  تتتأنحتتتح ةيس في عتتتحةتتتا إ تفتتتحر 

 ةسجمأ س 

سبحةجح ي  ميننح يةقصل  ن  ستتتاح  ةه ي يةنصر ةز يةشتتتابا  ال قتئة ية  يستتتا  قي ةجقح با في  لنحح  ال ز ةز 

   ةح ةح 8018ي   غح ا  2015عظهح ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتكس  ياأ ةمج ة  ان يةفتئة ستتتتتتتتتتتنا نحعلا شتتتتتتتتتتت ة يلقح با نا 

 تبقى ةز قتئة ية  يسا قناعظ إ تفحر عح  سي    ية  ةسجص  ة . 

 :pbPQdالسلسلة الزمنية إستقرارية إختبار.8 

 فرضية:ال

0 1: 1H   

1 1: 1H   

احني إلي -
itabt t :  ن يةسلسلا تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا ية فأيا سيةقح لا 

إلي احني -
itabt t :  ن يةسلسلا ال تاجصي ية  ج   يةصع ة.أنقبس يةفأ لا يةب  س سيةقح لا 
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 لـ ديكي فيلر املوسع وفيلبس بيرون، ستقراريةإلا  إختبار : (27.6) جدول 

    ADFديكي فيلر املوسع  PPفيلبس بيرون 

 

 املتغيرات

  

 (بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

الــــــــثــــــــابــــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــــــــثـــــــــــــــابـــــــــــــــت 

 والزمن

 (بـــــــــــــــــــــــــــــدون  الثابت

الــثــــــابــــــت و 

 )الزمن

الـــــــــثـــــــــابـــــــــت 

 والزمن

   الثابت

  املحسوبة  3.3751- 4.7503- 1.1791- 3.1181- 4.7585- 0.8477-

 

 

 

 عـــــــــــــــنــــــــــــــــد

- 3.442474- 1.943140- املستوى 

2.882279 

-

1.943140 

-

3.442474 

-

2.882279 

 الحرجة

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

سلةد  مقح نا يةقلم يلاستتصبا ةس  pbPQdةستلستلا إستجقأي يا إ جبح   سيلجالق )27(6. ال ج سل   م ةز 

 ADF یكو قصةأ يلصسس إ جبح يزيجمح نح ية  إس    %4ين  ةسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص   الةا  )يقتأجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(يةقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم يق  سةلا 

في  ةستتتتتتتتتتتتتجقأة ية  جتت   يةصعتت ة  ي تاجصي ال   ةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتاين  سيةتي تنص ية   1Hنقبتتس    ppقلل س  ائسنس 

  .I)0( فس.

ةز يةنتلجا يلا تتس يلقحح قإن يةستتلستتلا ةاس ية  يستتا بح ي يةشتتكس تملس ي   نمصله ةا   سسص  س ستتجخلص

 .ARMAنمصله يةت

 :pbPQdلسلسلة (PACF)الذاتي الجزئي إلارتباطو (ACF)الذاتي إلارتباط إختبار.1

 اجبئ ةز  فتتتتتتتتتتتتتاتي س  سم يلأيعتس في  نتحء نمصله يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا ية ةنلا   جم ةز  اةهح يةجاأف ية  نصر س تبا 

يةنمصله سلةتتتتتتد ةز  ال  يةتي ئ تبتتتتتتحط يةتتتتتت ي و سيق  ئو  لاأقتتتتتتا ةتتتتتتح إلي اتتتتتتتحن يةنمصله ةز  AR pس 

 MA q  س  ,ARMA p q  ي تا    اس ةز ,p q س  . , ,ARIMA p d q. 

 .:دالتي إلارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة )24.5 (الشكل
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 يةتا ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةلستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلا  ن ةاحةا  ئ تبحط  يةت ي  مثتس (42.6) ياأناعظ ةز يةشتتتتتتتتتتتتتكتس 

ةمتتتح ياني  نحتتتح تخجلف ةانصيتتتح يز  (K:1…6)يةتتت ي  ستتتتتتتتتتتتتتتحسي ةانصيتتتح ية تتتتتتتتتتتتتفأ ةتتتح يتتتح  يلاتتتحةا  ينتتت  يةفجصة 

 ية فأ  ةمح ياني  ن يةسلسلا تخضس ةنمصله:   1 , (2) 3 , (4) (5), (6)MA MA MA MA MA MA. 

تخجلف ةانصيتتتح يز ية تتتتتتتتتتتتتفأ ينتتت   )  (r:1يةتتت ي و يق  ئو  ن سةز جهتتتا   أ  ناعظ ةز  ال  يةتتتا ئ تبتتتحط

0.05ةستتتتتتتجص  ةانصيا سةن  قإن يةستتتتتتتلستتتتتتتا تخضتتتتتتتس ةلنمحله . 1AR سةس ة ه س أ يةنجح    كصن  ةحةنح  

  إعجمحال  يةنمحله يةجحةلا ةأجتا ية  يةتئتيي:

 

         1,2 , 1,3 , 1,5 , 1,1 , 1,4ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 

         1,6 , 1,0 , 0,6 , 0,5 , 0,4ARMA ARMA ARMA ARMA ARMA 

 .معايير املفاضلة بين النماذج املقترحة:2

 . ARMAالنماذج املقترحة منحنى :(43.6) الشكل رقم
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 ARMA(1,2) جضتتتتتتتتتتتتتح  ن  قضتتتتتتتتتتتتتس نمصله عستتتتتتتتتتتتتي يلاح ائ يل اص ة  ياأ سص  (43.6)ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكس  ياأ 

العجصي تت    بئ  لمتتا لاتتحةتتس يةجاتت  تت   س فتتتتتتتتتتتتتزأ  لمتتا  تتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتا ةلمالتتح يز ,AIC SC سسص يةنمصله  ةثتتس  

. سية  س ي )يةستتتتتتتتتتتأ  ز  (ية ي يابئ يز يلجصستتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتهأي ألستتتتتتتتتتتاح  ةليملح  يلطلصبا ةز  ستتتتتتتتتتتمحب ية   حء

 فلحغا يةنمصله احال و: سحو  إةكحننح 
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PQd  = C +AR(1)+MA(1)+MA(2)pb 

 املطلب الثاني: مرحلة التقدير

يق تت سل يلصي ي  وخص في ستت أ يلأعلتتا نقصا  جقتت  أ ةالمتتح  يةنمصله  باتت  ين عتت  نتتحأ يز  أيق يةتئجلح س 

 نجح   يةجق  أ:

 ARMA(1,2)   نتائج تقدير النموذج املرجح: (28.6) جدول 

Dependent Variable: LOG(PQDPB)     

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)    

Date: 02/24/21   Time: 15:35     

Sample: 2008M01 2019M08     

Included observations: 140     

Convergence achieved after 10 iterations    

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.638056 0.220609 25.55681 0.0000 

AR(1) 0.944603 0.048064 19.65321 0.0000 

MA(1) -0.225082 0.108980 -2.065355 0.0408 

MA(2) -0.227626 0.077317 -2.944066 0.0038 

SIGMASQ 0.068947 0.006210 11.10277 0.0000 

R-squared 0.701672 Mean dependent var 5.637758 

Adjusted R-squared 0.692833 S.D. dependent var 0.482468 

S.E. of regression 0.267397 Akaike info criterion 0.244527 

Sum squared resid 9.652631 Schwarz criterion 0.349585 

Log likelihood -12.11686 Hannan-Quinn criter. 0.287219 

F-statistic 79.38066 Durbin-Watson stat 2.009638 
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Prob(F-statistic) 0.000000       

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 فلحغا يةنمصله يةجق  أي ية  يةناص يةجح ي:ةز  ال يةنجح   يلصضتا في يق  سل  ياأ  ميننح 

LOG(PQDPB) = 5.6380558792 + 0.944603309247AR(1)-0.225081628283MA(1)-0.227625799413MA(2) 

 تشخيص النموذج املالئم:: مرحلة املطلب الثالث

ناتحسل ةز  ال ست أ يلأعلتا إ جبح    جا ةا ما يةنمصله يلأجح  ي يةجأ    أن يةنمصله  ح س ةلجنبؤ سلةد 

 ا سلسلا يةبصيقي س  ي إ جبح ي  يةجصليس يةطبلعي.ةز  ال إ جبح  ةاحةم يةنمصله سإ جبح  إسجقأي ي

 .املقارنة بين السلسلتين لاصلية واملقدرة:1

 .)pbPQd (: منحنى مقارنة بين السلسلتين لاصلية و املقدرة )522. (الشكل
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ةنتح يلقتح نا  ان يةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلجان رفتتتتتتتتتتتتتللا سيلق  ة  سيلاعظ سجص   شتتتتتتتتتتتتتح    أيي  ان  يايس)22.5 (يةشتتتتتتتتتتتتتكتس

قللجف بشتتتتكس يشتتتتصيئو  Residual   ةح ةنانى ستتتتلستتتتلا يةبصيقي Fittedسيلق  ة    Actuelيةستتتتلستتتتلجان رفتتتتللا 

 ية  ةاص  يةفصيفس س ي ةز شأن   ن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص  إ تبحط لي و  ان يةبصيقي.
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 .جدر كثير الحدود املميز:4

 .ARMA(1,2): جدر كثير الحدود املميز للنموذج )26.5 (الشكل
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 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

جتت    ثائ يقتتت س  يلماز ةلنمصله  قس  ي تتس يةتت ي أة  عتتح  تتا  ن  ياأ  )54.3 (ناعظتت  ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتسةتتح 

 .ARMA(1,2)ةمح يشائ ي   إسجقأي يا يةسائس ة 

 سلسلة مربعات البواقي البواقي: إستقرارية إختبار.3

 .دالتي إلارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي : )25.5 (الشكل

 



 الفصل السادس                     منهجية بوكس جيكينز - 0202افاق نهاية-بالجزائر )اللحوم واألسماك(التنبؤ بأسعار وكميات سوق
 

350 

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةجزائة  80 مثس  يةتي ئ تبحط ية ي و سيق  ئو ةستتتتتتتلستتتتتتتلا ةأباح  يةبصيقي يلاستتتتتتتصبا ةز  جس )25.5 (يةشتتتتتتتكس

ةستتتجقأة  علث  ن ةاحةا  ئ تبحط ية ي و تقس ةجأ أة  سةح يايستتت  ةنح يةشتتتكس  ن ستتتلستتتلا ةأباح  يةبصيقي 

1.96ةاظمهح  ي س ةجحل يةثقا 1.96
,

T T

  
 
 

    ي  ن قأ لا تجح س يةجبح ز يةشأ و ةأل طحء ةقبصةا.

 التوزيع الطبيعي للبواقي: إختبار .2

 منحنى التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي.:  )25.5 (الشكل

0

5

10

15

20
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30

35

-0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Residuals

Sample 2008M01 2019M08

Observations 140

Mean       0.008904

Median   0.002731

Maximum  1.387908

Minimum -0.809926

Std. Dev.   0.263370

Skewness   0.809225

Kurtosis    8.802686

Jarque-Bera  211.6949

Probabi l i ty  0.000000
 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 ياأ  ن ستتتتتتتتلستتتتتتتتلا  صيقي يةجق  أ لي  تصليس  بلعي  ةح  فستتتتتتتتأ س ي يةقلما  )25.5 (ناعظ ةز  ال يةشتتتتتتتتكس

0.05سيةتي هي   بئ تمتتتتحةتتتتح ةز  Prob (0.00)يةتي  ايستتتتتتتتتتتتتهتتتتح ئع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا   ةتتتتح ةتتتتح  ؤ تتتت   تتتتحةجمتتتتحا  لمتتتتا   

 .Khi-deuxي س تمحةح ةز  لما  Jarque-Bera  يع ح لا

 BDSاستقاللية املشاهدات إختبار نتائج : (29.6) جدول 

BDS Test for PQDPB       

Date: 02/24/21   Time: 15:47    

Sample: 2008M01 2021M12    

Included observations: 168     

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.136224 0.005424 25.11647 0.0000 

3 0.211480 0.008400 25.17510 0.0000 

4 0.252792 0.009746 25.93686 0.0000 



 الفصل السادس                     منهجية بوكس جيكينز - 0202افاق نهاية-بالجزائر )اللحوم واألسماك(التنبؤ بأسعار وكميات سوق
 

352 

 

5 0.276651 0.009897 27.95357 0.0000 

6 0.284940 0.009298 30.64605 0.0000 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

هي   بئ ةز يةقلمتتتتا يقتأجتتتا ةلجصليس يةطبلعي ينتتتت    BDS ياأ  ن إع تتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا  (29.6)ناعظ ةز يق تتتت سل 

س ةنت  نأقص قأ تتتتتتتتتتتتتلتا رستتتتتتتتتتتتتجقاةلتا   مانى سجص   نلتتا  mةز  جتس اتس بات   0.23 ي  %4ةستتتتتتتتتتتتتجص  ةانصيتا 

  سةنتت  0.04 إ تبتتحط  طو  س غائ  طو  ان يلشتتتتتتتتتتتتتحستت ي  سةتتح  ؤ تت  لةتتد  لم رعجمتتحل سيةتي الهتتح  فتتتتتتتتتتتتتزأ ةز

في يق  ي أ  )يةستتتتتتتتأ  ز  ( ميز يةقصل  أن يلجصستتتتتتتت  يةشتتتتتتتتهأي ألستتتتتتتتاح  ةليملح  يلطلصبا ةز  ستتتتتتتتمحب ية   حء

 سبحأل ص في سال ا غلازين  ح لا ةلجنبؤ في يل   يةق ائ.

 :(Theil test) تايل إختبار .5

 .: معامل تايل لعدم التساوي  )21.5 (الشكل

0
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08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PQDPBF ± 2 S.E.

Forecast: PQDPBF

Actual: PQDPB

Forecast sample: 2008M01 2021M12

Adjusted sample: 2008M02 2021M12

Included observations: 167

Root Mean Squared Error 145.3144

Mean Absolute Error      111.5463

Mean Abs. Percent Error 37.13318

Theil Inequality Coefficient 0.235310

     Bias Proportion         0.102491

     Variance Proportion  0.766659

     Covariance Proportion  0.130850

Theil U2 Coefficient         1.148476

Symmetric MAPE             35.95406

 

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

ةز يةصيع  يةصتتتتتتتتلح س  أ  ةز ية تتتتتتتفأ سبحةجح ي   س ن  لما تح س  ناعظ )21.5 (ياأةز  ال يةشتتتتتتتكس  

  ميز يةقصل  ن يةنمصله    ة جل ة ةلجنبؤ.

 املطلب الرابع: مرحلة التنب 

طلصبا ألستتتتتتتتتتتاح  يةيملح  يلية  يةنمصله يلنحستتتتتتتتتتتي ةلجنبؤ نقصا  ن  حةجنبؤ  حلجصستتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتهأي  با  يةجاأف

 .8080شهأ  ي ي   غح ا نحح ا  85ةلفتئة يةاعقا ية  يل   يةق ائ ةفتئة   )ية   حء (ةألسمحب
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للفترة املمتدة  )الزرقاء (الكميات املطلوبة لألسماكتنب ات ملتوسط الشهري ألسعار : )31.5 (جدول رقم

 .4141الى غاية د سم ر  4119من سبتم ر 

               الوحدة: دج                                                                       

4141 4141 4119   

 جانفي - 311.05 316.26

 فيفري  - 313.51 317.38

 مارس - 313.66 316.49

 افريل - 316.25 317.32

 ماي - 317.63 313.54

 جوان - 317.33 310.35

 جويلية - 315.05 313.86

 اوت - 313.86 315.77

 سبتم ر 311.16 314.23 309.41

 أكتوبر 309.88 316.11 310.07

 نوفم ر 305.54 316.92 315.06

 د سم ر 310.74 315.34 313.73

 Eviewsي ي  يةبحعث  حسجخ يا  أنحة  إ: ةز املصدر

 خاتمة الفصل:

 أةيسجمحةح  بائي ةز  بس يلستتتتتتتتتتتتتؤسةان ةكصنحح قإةلجنبؤ  س  ةهم سقاتحل في  ستتتتتتتتتتتتتم يةبئية  يلستتتتتتتتتتتتتجقبللتا   جطلتي 

اح  في س ي يةف تتتتتتتتس  منح    يستتتتتتتتا تنبؤيا ألستتتتتتتت ةستتتتتتتتجقبللا تجطلب  يق هح  يلانلا في ظس يةجزائي  سيةجاصال .

حق  ي أ سبحأل ص سال ا غلازين ةلفتئة يلمج ة  ان سيةيملح  يلطلصبا سيلاأس تتتتتتتتتا ةستتتتتتتتتصح يةوتصا س ستتتتتتتتتمحب  

  علي  منح  جا    يةنمحله يلا ما EViews  سبحيجمح نح ية   أنحة  8080ي   غح ا  يستتتتتتمبئ  8002ستتتتتت جمبئ 
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با  إليةا ي ا رستتتجقأي ي ا ةلباض ةنحح سجالنحسح فتتتحقتا ةلجنبؤ نتلجا إ جبح نح ةهح سبا  يلحةنح  كس جصيني 

 صفلنح ي   يةنجح   يةجح ي:يلص صر ت

 :فيالتحليل الوص-1

إن يلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ألستتتتتاح  قتصا ية سيجز  ال قتئة ية  يستتتتتا ال  اأف تطص  ةوتصظح ةح يح  يةفتئة  ان -

 .8008.  مح خ لي   بئ  لما ة  في س جمبئ 8005ي    8000سنا 

ةز قتصا يةتتت سيجز  ال قتئة يةتتت  يستتتتتتتتتتتتتتا ال  اأف تطص  ةوتصظتتتح  يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ةليملتتتح  يلطلصبتتتا -

ي    8002سيةظتحسأ  ية  شتتتتتتتتتتتتتكتس إ ات يا رتجتحأ يةاتحا  سسجص  تت  ت  تح  شتتتتتتتتتتتتتبت  اح جا  ال يةفتئة يلمج ة ةز 

يةتي  ايس تبح  يةجزائي  ةز يةنحعلا يةف تتتتتتتتتللا  علث تطص  س ي ر جاف في  8000غح ا ةنج تتتتتتتتتف ستتتتتتتتتنا 

ي   غح ا نحح ا قتئة ية  يستتتتتتا ةس ةاعظا  ستتتتتتحسي ةستتتتتتجص   8000يةبلحن ةز ةنج تتتتتتف ستتتتتتنا يةجزائ سيةظحسأ في 

 قق  يأقي  زائ عح  يةج    . 8001-8008 ةح يةفتئة  8002.-8003س  8004-8005إةج ي  يةفتئتان 

إن يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتتهأي ةليملتح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ةز قتصا رغنتحا  ال قتئة يةت  يستتتتتتتتتتتتتا  اأف تطص  ةوتصظتتح  -

ي    8002أ ية  شتكس إتجحأ يةاحا   الث يأف س ي يةاأل س تالا شتب  اح جا  ال يةفتئة ةز ستتنا سيةظحس

  إل يأف إستتتتجقأي ي 8008ي   غح ا ستتتتنا  8000  با سح إنجقس إ تفحيح بشتتتتكس عح  ةز ستتتتنا 8000غح ا ستتتتنا 

 قلمح تبقى ةز قتئة ية  يسا ةس باض يةج    ح   س يا.

 8000ي   غح ا 8002صا  غنحا يأقي ت     ةز يةفتئة يلمج ة  ان ستتتنا إن يلجصستتت  يةشتتتهأي ألستتتاح  قت -

 ه ةجأاأة  حةصقأة ةلب ي س يلقح لا ةه أ يةشتتتتتتتتتتتتابا  وتصا يةبلضتتتتتتتتتتتتتحء س ستتتتتتتتتتتتتمحب ية   حء  200 ه ي   300 ان 

في  زائ ةستجص   ستاح  ةه أ يةشابا  8008ليح ة ةستلحستا إستتئي  يةوتصا يلجم ة. با  لةد إ ج يء ةز ستنا 

 ه  صل ةح تلقى ةز قتئة ية  يستتتتتا  ان ية تتتتتاص  سيةهبصط في 0100 ه ي   0000يق  ي أ إل  فتتتتتبح  تئيسح  ان 

س ي يلستتتتجص  نتلجا يةجخةي ق س ةستتتتوحلكو س أ يةشتتتتابا ةز إستتتتوحاب يةوتصا يلجم ة نتلجا ر يحءي  يةتي 

يةطتتحلجتتا نتلجتتا يق فتتحف سنقص اتتحنتتي يلقحتتح سبتتحأل ص  لتتس في شتتتتتتتتتتتتتأسط يةججملتت  ليتتح ة ةنقص قتصا  غنتتحا 

 تأبلا يلصيش ي ليح ة ال تفحر  ساح  رياف ةمح     ي   نقص ةأبو يلصيش ي في يةجصسس في ئنجحه.

يلجصستتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا  ستتتتتتتتتمحب ية   حء سيلجمثلا في ستتتتتتتتتمد يةستتتتتتتتتأ  ز احني في   ي ا قتئة  - 

ية   8000ي   غح ا ستتتتتنا  8002 ال يةفتئة يلمج ة  ان  ية  يستتتتتا ةأتفاا نصيح ةح سةصع ة يلستتتتتجص   حفتتتتتا

شتتتتتتكس ت      ان ر تفحر سيةهبصط يةف تتتتتتةي سس ي  يجس ةلصقأة سيةتي تخجلف ةز ق تتتتتتس  ي     أ  ام      

  با سح إنخفض ةستتتتتجص  يةطلي ية  س ي يةنصر 8008ي   غح ا ستتتتتنا 8000شتتتتتكس ةستتتتتجقأ ةستتتتتنجان ةز ستتتتتنا 

سست ي  يجس ةاتت ة  ستتتتتتتتتتتتتبتح    ألستح ر تفتحر في يةقت  ة يةشتتتتتتتتتتتتتأي لتتا   8003غتح تا ي    8008يةشتتتتتتتتتتتتتابتا  صل يةفتئة 
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با سح سةز  ال يةشتتتتتتكس يةبلح و ناعظ إنجاحش  فلف في يةطلي ية  س ي يةنصر ةز  ستتتتتتمحب ي   ةستتتتتتجصيأ 

  سل  ال ةح تبقى ةز قتئة ية  يسا.

يلجمثلا في ستتتتتمد يةستتتتتتأ  ز غائ ةجأاأة يلجصستتتتتت  يةشتتتتتهأي ألستتتتتاح  يةيملح  يلطلصبا ةز  ستتتتتتمحب ية   حء س  -

 تحةاتحةتس ية ةني نتلجتا ي ا يعجصيءأ  حالتجحأ يةاحا ةمح يايس ةنح  أنحح ةيس في عحةا إ تفحر ةستتتتتتتتتتتتتجمأ سبحةجح ي 

 ميننح يةقصل  ن  ستتتتتتاح  ةه ي يةنصر ةز يةشتتتتتتابا  ال قتئة ية  يستتتتتتا  قي ةجقح با في  لنحح  ال ز ةز نحعلا 

   ةح ةح تبقى ةز 8018ي   غح ا  2015ةز  ال يةشتتتتكس  ياأ ةمج ة  ان يةفتئة ستتتتنا شتتتت ة يلقح با ناعظهح 

 قتئة ية  يسا قناعظ إ تفحر عح  س ي    ية  ةسجص  ة .

 السالسل الزمنية: إستقرارية-4

ظهأ  ةز  ال   يستتتتتنح  ن باض يةستتتتاستتتتس ية ةنلا ةستتتتجقأة في  فتتتتس س  أ  في ةستتتتجص  يةفأح  سل  -

  يةستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتس يةتي   تتت   نمصله ARIMAس  ARMAنصر يةنمتتتحله  لتتت  يةجنبؤ سقق يةشتتتتتتتتتتتتتكتتتس ةمتتتح عتتت   

ARMA :)  ستتتتتلستتتتتلا  ستتتتتاح  قتصا ية سيجز  ستتتتتلستتتتتلا يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز  ستتتتتلستتتتتلا يةيملا

   ةح يةستتتتتتتتتاستتتتتتتتتس يةتي      شتتتتتتتتتتكس نمصله )يلطلصبا ةز  ستتتتتتتتتمحب ية   حء  ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلا  ستتتتتتتتتتاح  قتصا ية   حء

ARIMA:) سلسلا يةيملا يلطلصبا ةز  سمحب ية   حء  سلسلا  ساح  قتصا ية   حء( . 

 النمادج املفضلة بعد الترجيح:-3

 يةنمصله يلأجح يةسلسلا

 pchPQd (3,3)سلسلا يلجصس  يةشهأي ألساح  يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز 

 vpchQd (3,4)سلسلا يلجصس  يةشهأي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز 

 vviQs سلسلا يلجصس  يةشهأي ةليملا يلاأس ا ةز قتصا  غنحا

 

(0,3) 

 vvip (4,4) سلسلا يلجصس  يةشهأي ألساح  قتصا رغنحا

 pbQd (0,6) يلجصس  يةشهأي ةليملا يلطلصبا ةز  سمحب ية   حءسلسلا 

 pbPQd (1,2) سلسلا يلجصس  يةشهأي ألساح  يةيملا يلطلصبا  سمحب ية   حء

 تشخيص النماذج املرجحة:-2
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العظنح سجص   شتتتتتتتح    Actuelةقح نوحح ةس يةنمحله  فتتتتتتتللا  سةس  Fittedبا  تق  أ ستتتتتتتاستتتتتتتس يةنمحله يلأجتا

  أيي  ان يةسلسلجان ةز شأن   ن ياطلنح قيأة ية  ي ا سجص  إ تبحط لي و  ان يةبصيقي.

 تقدير النماذج املرجحة:-2

  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  فلحغا يةنمصله يلأجح يةسلسلا

 يةجأ ائ

 

pchPQd 

 

VPCHP  = C + AR(1)+AR(2)+AR(3)+MA(1)+MA(2)+MA(3) 

AR 

 ف.لةنلا1

MA 

 ف.لةنلا1

 

vpchQd 

 

vpchQd  = C + AR(1)++AR(2)+AR(3)+MA(1)+MA(2)+MA(3)+MA(4) 

AR 

 ف.لةنلا1

MA 

 ف.لةنلا5

vviQs 

 

 

vvid(Qs ) = C+MA(1)+MA(2)+MA(3) AR 

 MA ف.لةنلا0

 ف.لةنلا1
 

vvip 

 

vvid(P ) = C+AR(1)+AR(2)+AR(3)+AR(4)+MA(1)+MA(2)+MA(3)+MA(4) 

AR 

 ف.لةنلا5

MA 

 ف.لةنلا5

 

pbQd 

 

Qd  = C +MA(1)+MA(2)+MA(3)+MA(4)+MA(5)+MA(6)pb 

AR 

 ف.لةنلا0

MA 

 ف.لةنلا3

pbPQd  AR 

 ف.لةنلا0
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 PQd  = C +AR(1)+MA(1)+MA(2)pb MA 

 ف.لةنلا8

 تحليل معنوية معالم النماذج:-6

سيللت  نقبتس قأ تتتتتتتتتتتتتلتا يةات ا  التث ةهتتح  0.04 تس ةز  : يةقلمتا رعجمتحةلتتا ةلماتحةم هي ARMA(3,3)يةنمصله -

 .  %4 الةا إع ح لا ين  ةسجص  

سيللت  نقبتس قأ تتتتتتتتتتتتتلتا يةات ا  التث ةهتتح  0.04 تس ةز  : يةقلمتا رعجمتحةلتتا ةلماتحةم هي ARMA(3,4)يةنمصله -

قهمتتتتح غائ ةانصيتتتتحن  SIGMASQس MA(2)   MA(3)  MA(4)ةتتتتح يتتتتح    %4 الةتتتتا إع تتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتا ينتتتت  ةستتتتتتتتتتتتتجص  

 ع ح لح.إ

سيلل  نقبس قأ تتتتتلا  0.04 س ةز  هي  MA(3)س MA(1): يةقلما رعجمحةلا ةلماحةم ARIMA(0,1,3) يةنمصله-

قهمتتح غائ ةانصيتتحن  MA(2)ةتتح يقتتت  يةثتتح تتي سيلالمتتا    %4يةاتت ا  التتث ةهتتح  الةتتا إع تتتتتتتتتتتتتح لتتا ينتت  ةستتتتتتتتتتتتتجص  

 ع ح لح.إ

سيلل  نقبس قأ تتتتتتلا يةا ا  الث ةهح  0.04 س ةز  عجمحةلا ةلماحةم هي : يةقلما ر ARIMA(4,1,4) نمصلهية-

ع تتتتتتتتتتتتتح لتتح   ي يةقلمتا يةتت نلتح ال تمثتتس إةتتح يقتت  يةثتح تتي قهص غائ ةانصي    %4 الةتا إع تتتتتتتتتتتتتح لتتا ينت  ةستتتتتتتتتتتتتجص  

 يلججمس.

سيللت  نقبتس قأ تتتتتتتتتتتتتلتا يةات ا  التث ةهتتح  0.04 تس ةز  : يةقلمتا رعجمتحةلتا ةلماتحةم هي ARMA(0,6) نمصلهية-

 .%4 الةا إع ح لا ين  ةسجص  

سيللت  نقبتس قأ تتتتتتتتتتتتتلتا يةات ا  التث ةهتتح  0.04 تس ةز  : يةقلمتا رعجمتحةلتا ةلماتحةم هي ARMA(1,2) نمصلهية-

 .%4 الةا إع ح لا ين  ةسجص  

 النماذج: الكلية لكلعنوية املتحليل -5

 ةهح ةانصيا اللا.  مح  ن اس نمصله  اجصي ية    س ةانصيا ج  لا  قإن اس يةنمحله سحةفا ية  أ 

 تحليل التنب :-5

ي    8002يةجنبؤ ةستتتتتتتلستتتتتتتا يلجصستتتتتتت  يةشتتتتتتتهأي ألستتتتتتتاح  يةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز ةلفتئة ةز ستتتتتتت جمبئ 

 ه ةشتتتتتتهأ ةح و  833.31ييستتتتتتي يةنجح    أ بئ ستتتتتتاأ ةجصستتتتتت  ةليملا يلطلصبا  مق ي    8080غح ا  يستتتتتتمبئ 

 ه س  مقح نوحح ةس  1.30   ي  فجصة ةقت ي ستح 8080شتتتتتتتتتتتتتهأجصيللتا  ه في  835.08 تس ستتتتتتتتتتتتتاأ  مقت ي     س 8080

  ه. 8.03 ي قكحن يةفأح  مق ي   4.33قجصة  ةلسلسلا رفللا يةتي احني ةق ي سح  
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ي   غح ا  8002يةجنبؤ ةستتتتتتتتتلستتتتتتتتتا يلجصستتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتهأي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز ةلفتئة ةز ستتتتتتتتت جمبئ -

  8080الا ةشتتتتتهأ  يستتتتتمبئ  30201.22جصستتتتت  ةليملا يلطلصبا  مق ي  ييستتتتتي يةنجح    أ بئ ة 8080 يستتتتتمبئ 

الا سبمقح نوحح ةس قجصة 332.04   ي  فجصة ةق ي سح 8002الا في شهأ   جصبأ  30055.31 س  ملا  مق ي   س 

 الا. 22321 ي قكحن يةفأح  مق ي   20148ةلسلسلا رفللا يةتي احني ةق ي سح 

ي   غح ا  8002ةليملا يلاأس تتتتتتتا ةز قتصا رغنحا ةلفتئة ةز ستتتتتتت جمبئ  يةجنبؤ ةستتتتتتتلستتتتتتتا يلجصستتتتتتت  يةشتتتتتتتهأي  -

  8080الا ةشتتهأ  يستتمبئ  002128.3ييستتي يةنجح    أ بئ ةجصستت  ةليملا يلاأس تتا  مق ي   8080 يستتمبئ 

الا سبمقح نوحح ةس قجصة 3308.0   ي  فجصة ةق ي سح 8002الا في شهأ   جصبأ  008320.3 س  ملا  مق ي   س 

 الا. 12050.2الا  ي قكحن يةفأح  مق ي   54245لا رفللا يةتي احني ةق ي سح ةلسلس

ي    8002يةجنبؤ ةستتتتتلستتتتتا يلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ألستتتتتاح  يةيملا يلاأس تتتتتا ةز قتصا رغنحا ةلفتئة ةز ستتتتت جمبئ -

بئ  ه ةشهأ  يسم 0530.50ييسي يةنجح    أ بئ ةجصس  ساأ ةليملا يلاأس ا  مق ي   8080غح ا  يستمبئ 

 ه سبمقح نوحح ةس 030.22   ي  فجصة ةق ي سح 8002 ه في شتتتتتهأ   جصبأ  0822.58 س  ملا  مق ي     س 8080

  ه. 532.00 ي قكحن يةفأح  مق ي   350قجصة ةلسلسلا رفللا يةتي احني ةق ي سح 

 8002ستت جمبئ  ةلفتئة ةز )يةستتأ  ز (يةجنبؤ ةستتلستتا يلجصستت  يةشتتهأي ية  يةيملا يلطلصبا  ستتمحب ية   حء-

الا ةشتتتتتتتتهأ ي جصبأ  0223.45ييستتتتتتتتي يةنجح    أ بئ ةجصستتتتتتتت  ةليملا يلطلصبا  مق ي   8080ي   غح ا  يستتتتتتتتمبئ 

الا س  مقتح نوحح  114.20   ي  فجصة ةقت ي ستح 8080الا في شتتتتتتتتتتتتتهأ جصين  0330.31 تس  ملتا  مقت ي     س 8080

 الا. 200.02كحن يةفأح  مق ي  الا  ي ق 0430ةس قجصة  ةلسلسلا رفللا يةتي احني ةق ي سح  

ةز ستتتتت جمبئ  ةلفتئة )يةستتتتتأ  ز (ستتتتتمحب ية   حءأل لطلصبا ييةجنبؤ ةستتتتتلستتتتتا يلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ألستتتتتاح  يةيملا  -

 ه ةشتتهأ  103.31ييستتي يةنجح    أ بئ ةجصستت  ستتاأ ةليملا يلطلصبا  مق ي   8080ي   غح ا  يستتمبئ  8002

 ه س  مقح نوحح  08.02   ي  فجصة ةق ي سح 8002 ه في شتتتتتتهأ نصقمبئ  104.45 س ستتتتتاأ  مق ي     س 8080ةحي 

 ه. 523.20يةفأح  مق ي    ه  ي قكحن 400ةس قجصة  ةلسلسلا رفللا يةتي احني ةق ي سح  
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 لخاتمة العامة:.ا1

ةح تصفتس يةل  ر ج تح  يةص ني في سسنا   ائة س حفا ي تفحر يلسجص  يةاحا ةألساح  نتلجا ر تفحر 

ةبحشتتتتتتتتتتتتأة ية  يةق  ة يةشتتتتتتتتتتتتأي لا  سنتلجا لا س  ا ية  س ةألغلبلا في يةجضتتتتتتتتتتتخم    اأ   تتتتتتتتتتتتص ة ةبحشتتتتتتتتتتتأ سغائ 

يلستتتتتتتتوحليا جاس  ةأ  زائ ستتتتتتتتصةصب يلستتتتتتتتوحلد عجمي سإنوححه يمللا ئعال ية   غلبلا يلصي  يةتي تتستتتتتتتتحس  في 

تلبلا رعجلحجح  ستخجلف في  ستتتتتتتتتاح     الث قضتتتتتتتتتس  غلبلا يلستتتتتتتتتوحليان  حق  ي أ إستتتتتتتتتوحاب قتصا ية سيجز 

ةوتصا يقتمأيء س  ستتتتتتتتتتتتتمتحب نتلجتا يةفجصة يةستتتتتتتتتتتتتاأيتا  ان يلصي   س احن ياأ  ستتتتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز ية   ت ل ي

 يةب ي س يلقح لا يسحو ئشكحةلا يلطأسعا.

سباتتتتت  إستتتتتتتتتتتتتجيمتتتتتحل ي أسعجنتتتتتح سيلجمثتتتتتس ةص تتتتتتتتتتتتتصيهتتتتتح عصل  اأ  ستتتتتتتتتتتتتاتتتتتح  قتصا يةتتتتت سيجز ية  يلجزائي   

  سةبلصغ اتتتتتتتتتتتتتتا  س 8002ي   غح ا ستتتتتتتتتتتتتنا  8002ئة يلمج ة  ان عحةا سال ا غلازين ةلفت–ر ج تتتتتتتتتتتتتح  تا  حق  ي أ 

ي ا اتتتتتتتتتا يةفأ تتتتتتتتلح  يلقتئعا في   ي ا ية  يستتتتتتتتا نق ا جملا ةز رستتتتتتتتجنجحجح  ألسم جصيني س ي يةباث 

سةزأل يةصفصل ي   جملا ةز يلقتئعح  سيقتلصل سيةتي تمثس   ي يةبحعث سلةد في  صء  س يف يةتي احني 

 صفصل يةقحح:ةز  سحو ر أسعا ية

 2.نتائج الدراسة : 

    ال  صج  ستتتتتتتتتتتصح ةصع  ألي ستتتتتتتتتتتلاا      نستتتتتتتتتتت م تقستتتتتتتتتتتلم  ستتتتتتتتتتتصيح ي    طحيح  ستقستتتتتتتتتتتلم س أ   ائة ي

  طحيح  قأيلا سيبقى س ي يةناص عتى ي    فزأ.

  يةجصيلن يلجاقق ألي ةنشتتتتتتتتتتحة في ظس  ي نظحا ةز  نظما يةستتتتتتتتتتصح  لح تجاقق ةهح  ملا يةنحت   ةثس أل صتتتتتتتتتت ى

   بحح  س    ى يقخسح أ  سيميز تاقلق لةد يز  أيق  اظلم تحبس يةأبح ةه أ يلنشحة.

  تاقق يلنشحة   بحح يسجثنح لا  س فحقلا ين ةح  كصن ساأ يةبلس   بئ ةز يةجكلفا يةصسلطلا   ةح   بحح

 يةطبلالا قحن يلنشحة تاققهح لح  كصن يةساأ ةسحسي ةلجكلفا يةصسلطلا.

  ا يةسص لا  يا  يةأ  أس ي  حةنسبا ةلمنشحة  س حفا با  ةح تقأ  س س ةبلاح  في يةسصح.يةجنبؤ  حقت 

  ا  ية  يستتتتتتح  يةستتتتتتح قا  حةنستتتتتتبا قتس ةشتتتتتتحاس يلنشتتتتتتحة  ةأ  تتتتتتأس ي  قحةنجح   يلجصفتتتتتتس إةقحح ت تتتتتتتبح ةأجس 

  إةكحن يلنشحة ريجمح  يلل  في تصتلح ةشحالهح.

 ز ةز  ان  سم رسجمحةح  يلنشحة س حفا إلي احن ساأ ةنحقس  ساأ  لس ةنججح  يلنش   يلنحقسا يا  ة

 احةس رجأيءي  عتى تجاس ةز ةنجحتحح ةنججح   صيا ية  س أ يلنحقسا يةساأيا. تأ  ن يلنشحة إ ال س ي ق



 الخاتمة العامة                    
 

361 

 

   يقتحجا  يةتي تنج  ةنججح  تلعي نفس يلنش     تحجم  كحةس ةجضمز يلنشحة رسجمأي يا سيلاحقظا يلقحح

 يةتي تلبقحح ةنججحتحح  ة   تطمح يلنشحة ي   عحةا يةجصسس.

  يةساأ في سصح يلنحقسا يةجحةا  جا    جاقي  ا ةز يةاأل سيةطلي سنقطا يةجاقي س أ هي سع سح يةتي

جها  س  ي يةج  س يقتكصةو  سب سن  ي نصر ةز ينصير  تاقق يةجصيلن  ان يةيملا يلاأس ا سيةيملا يلطلصبا

  أ  في اس ظأسف سصح يلنحقسا يةجحةا. 

  خجلف ةجحل  بصل  س  قض يةستتتتتتتتتتاأ ةز يلستتتتتتتتتتوحلد أل أ عستتتتتتتتتتي   جا يقتستتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتلا ة  قنج   ن يلستتتتتتتتتتوحلد   ثئ 

عستتتتتتحستتتتتتلا ةلستتتتتتاأ ةجحل  بصةهم  س  قضتتتتتتهم ةلستتتتتتاأ  كصن  تتتتتتلق ية  يةايس لح  كصن يلستتتتتتوحلكصن   س عستتتتتتحستتتتتتلا 

 .ةلساأ

 عال  ستتتتتتاح  ةجا  ة في  يةا يةطلي نا تتتتتتس ية  يةيملا يلطلصبا ةز يةستتتتتتلاا ةز  بس يةفأ  ين  ةستتتتتتجصيح  ين  إ

  ساح  يلخجلفا ين  اس قتئة لةنلا ةالنا.

  تجماز نظأيتتا ةنانلتتح  يةستتتتتتتتتتتتتصيء   تتأن ةجمصيتتح  ستتتتتتتتتتتتتلالتا ةخجلفتتا  ميز  ن  اطو نفس ةستتتتتتتتتتتتتجص  يلنفاتتا  س

حنلا إعال ستتتتتتتتتتتتتلاا ةاس   أ   ن تجم يمللا رعال  الث  ظس رشتتتتتتتتتتتتتبتحر. سيجضتتتتتتتتتتتتتمز ست ي  نت  في عتحةا إةك

 يلسوحلد ية  نفس ةنانى يةسصيء.

  يةيملا   ثئ يأ تتتتتتتح هي قتصا ية سيجز سس ي  يجس ةلجصستتتتتتتس ئنجحغي يةتي يأقج  س أ يةشتتتتتتتابا في س أ يةفتئة

   ةح )ية   حء (س سمحب )رغنحا (يةوتصا يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمأيءنتلجا ال تفحر يةسلاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يةب  لا سيلجمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا في 

قاأ هح   لس ةقح نا   حلنججح  يةب  لا يةسحةفا ية  أ  سس ي  يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ةألساح    )ية   حء(رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمحب

 سا ليح ة ةس إ تبحط إنجحجهح  لمصيسم .  يلأتفاا يةتي يأقتتتتتتتتتتوحح س أ يةسلس  ال قتئة ية  ي

  سنحب تأاائ يأل قتصا  غنحا باحةس ية ةز   ي المح تق ةنح في ية ةز المح لي   يةيملا يلاأس تتتتا ةز  بس

يلنججان سست ي  يجس ةات ة يصيةتس   ألستح ية يتح ة في يةف تا يلستتتتتتتتتتتتتوحليتا سيلجمثلتا في ية يح ة في يةنمص يةستتتتتتتتتتتتتكح و  

الا   ي يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتا ال  نب ي  53320.35 لما رناأيف يلالح ي   يستتتتتتتتتتتا  ظهأ ةنح  ةيز  ال قتئة ية

عتى  %04.24ةاتحةتتس ي جاف  تت  أ   في عتت س   ي الا 853125.31الا سال تقتتس يز  112233.8ن ت يتت  يز  

 تبقى يةيملا يلاأس ا تاصا ية  سسطهح يقتسحبو.

 تتتتتتتتتأس ا احني في ت ي   ةسجمأ في شكس إتجحأ يحا   ةز   ي ا قتئة ية  يسا إن  ملح  قتصا ية سيجز يلاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ي   نحح وحح  ال ز يةفتئة  س   س ةجقح   ةجصستتتتتتتتتتتتتت  قتئة ية  يسا  يةتزي   في يةيملا يلاأس ا احن شب  ةجباثئ 

احني نصر ةح  حلقح نا ةس يةفتئة   أ  يلجبقلا  ان اس  ملا ةاأس ا س  أ   ي يةجبح ز في س أ يةفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة 

  بئ   ةح يق  ء يةثح و ةز قتئة ية  يستتتتتتتا   يةيملح  يلاأس تتتتتتتا قل  ةا ل يةتزي   شتتتتتتتب  اح ي  أ    حةجقأيي 

   ةستتتتتتتتتتتتتجقلم  سستتت ي ةتتتح  تتت ل  تتتأن يتتتحةتتتس ية ةز في تلتتتد يةفتئة ةم  ؤاأ في يةيملتتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتتا    ي  تتتحةأغم 
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  ن يةيملا يلاأس تتتتتتتتتتتا  قي اح جا في تلد يةفتئة  سةح العظنحأ في س أ يةفتئة يةفجصة في قحة يح ة يةستتتتتتتتتتتكحنلا ر 

 س ي ةح   ل ية   52403غأل قتصا ية سيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز  ان   بئ  لما س  فزأ  لما احني  بائة     ي  مق ي  

ز  لنحح يةجضح   في تكحةلف ئنجحه يةج     يقتحفس ية  يأل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز تفسأأ ي ة يصيةس ة

  ةهم في تأبلا ية سيجز سيةتي هي غائ ةسجقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة في س أ يةشابا ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ة ي   يحةس يق ص سية ي  لاي  س 

 سة   تأاائأ ية  ئنجحه.

 ةز  ال قتئة ية  يستا سص في ت ي   ةسجمأ  ال ز إنقسم س ي يةتزي   ي   ااث  )ية   حء (يا  يأل  ستمحب

شتتتتتتتتتتب  اح ي  ام إنجقس بشتتتتتتتتتتد ةفحغئ ي    )ية   حء (  يأل رستتتتتتتتتتمحب 02 شتتتتتتتتتتكحل   ي ةز يةب ي ا ي   يةثاثى 

يةاأل ةز قتئة ية  يستتتتتتتتتتا   ةح يق  ء   ائ ةز ية  يستتتتتتتتتتتا  قإن  10ي   يةثاثو  80 ية  ةستتتتتتتتتتجص  ةز يةثاثو 

الا  535.03احن ةسجمأ ال ز  تبح ز   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبئ   مح يأف يأل س ي يةنصر ةز يةسلس إناأيف ةالح ي      ت 

 جاف    أ إالا  ماحةس  0324.02الا س ال تقس يز  8351.88ن ت يت  يز   ي يةيملتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتا ال  نب ي 

 (ر تبتتحط  ان يةيملتتا يلاأس تتتتتتتتتتتتتتا ةز رستتتتتتتتتتتتتمتتحب ةتتح   يةتت ي  تت ل تتت  تت    تتتتتتتتتتتتتالف في  لم يلجزائة 80.22%

ن يبئ ةأس  ية ةز سةز أط  أ ي   ي ةتتح  تت ل  تتح تبتتإس يتتحةتتس ية ةز س ةز  ال يةشتتتتتتتتتتتتتكتتس يةبلتتح و قهص  )ية   تتحء

تأاأ  باحةس ية ةز ليح ة باصيةس   أ    )ية   حء (ن يةيملح  يلاأس تتا ةز  ستتمحب إ ال قتئة ية  يستتا ق

 .... .يةنمص يةسكح و ساح  يةسلس يةب  لاةثس يةساأ  ية  س    

 سقق  8002س  8002س سمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحب ةلفتئة يلمج ة  ان  ) غنحا  ية سيجز (يةجالس يلجالق  حةطلي ية  يةوتصا

ااثو  صال تتا غلازين   ظهأ  يةنجتح    تأن ع تتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتت  ةز يةطلتتي اتتحن ية  قتصا  غنتتحا س  تحفتتتتتتتتتتتتتا في  53

يملح     ن ية (7.3)ةز قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئة ية  يسا  ةح  اعظ  سةز  ال يةشكس   م  11ي   غح ا  82س  05يةثاثو 

يلطلصبا ةز قتصا  غنحا شتتتتتتتتتته   ت      صل قتئة ية  يستتتتتتتتتتا  ان ر تفحر سرنخفحل   ةح قتصا ية سيجز 

في شكس شب  اح ي في يةطلي  81إنقسمي ي   ةسجصيان  يلسجص   سل ةز   ي ا  يةفتئة ي   غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا يةثاثو 

تم يتتح ة ي   يةهبصط   ةتتح يةطلتتي ية   54ي   غتتح تتا يةثاثو  85ةثاثو    ةتتح يلستتتتتتتتتتتتتجص  يةثتتح و اتتحن ي جتت يءي ةز ي

  حةأغم  نحح    لا يةساجان يةسحةفجان ية  أ  ر  ن يةطلي يلقحح  الف. )ية   حء (رسمحب

  ال تصجت  يا تا  ان يةطلتي ية  قتصا  غنتحا سيتحةتس ية ةز   ي سنتحةتد تبتح ز  بائ  ان يةيملتح  يلطلصبتا ةز

غنحا  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ان ر تفحر سرنخفحل سس ي  يجس ةلجقلبح  في سصةد يلسوحلد قتصا   

سيلجتأاأ  ت س أ بات ة يصيةتس  متح ققحتح يةاح ي  سيةجقحةل  سيةتي غائ  ةز ستتتتتتتتتتتتتلصب إ جنح   س ي يةنصر ةز يةوتصا 

الا سية ي احن   بئ  800181.3تستتتتتتتتتتتحبو ةيملح  يلطلصبا سقق    ةازينيج  يلا س   علث  لا يلجصستتتتتتتتتتت  يق

 ي  ن يلنانى يةبلتح و ةلقلم ةلجص ناص يةلمان  مقت ي  رةجصيء الس  032203ةز يةصستتتتتتتتتتتتتل  سيةت ي  لا   مقت ي  

 .0.2121   أ 
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 ةيملا يلطلصبا ةز قتصا  حةنسبا ةلطلي ية  قتصا ية سيجز   بان  أن يحةس ية ةز ة  يا ا  أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ح

 صال ا غلازين  علث يةفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة يلمج ة  ان يةثاثو  8002ي   غح ا  8002ية سيجز  ال يةفتئة يلمج ة  ان 

  يةيملتا يلطلصبتا ةز قتصا يةت سيجز احني في ةتزي   ال ز  تشتتتتتتتتتتتتتتي  ي  مق ي  ةز 84 سل ي   غتح تا يةثاثو 

  تم 53ي   غح ا يةثاثو  83ةح ةقح نا ةس يةيملا يلطلصبا ةلفتئة يلمجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة  ان يةثاثو يةجبح ز   بئ نصيح 

 لزي  إنخفضي ي   ةسجص    س   ةح رناأيف يلالح ي ةه  ي يةنصر ةز يةوتصا  ال قجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة ية  يسا

ن ت ي  يز  يةيملا يلطلصبا ال  نب ي    ي %03.22  ق    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سية ي  جاف إماحةس    الا13132.10 ج  لم

 .الا 021201.35الا س ال تقس يز  842458.81

 الا ةاققتا في يةثاثو يةثتحةث ةز 6913 يلطلصبتا تتئيسح  ان   بئ  لمتا يلطلصبتا  )ية   تحء (ن سلن  ستتتتتتتتتتتتتمتحبإ

  سهي تتئ   في ةتتت   8005ةثاثو يةثتتتحةتتث ةستتتتتتتتتتتتتنتتتا الا ةاققتتا في ي 1855  س  تتس  لمتتا يلطلصبتتا 8002ستتتتتتتتتتتتتنتتا 

سيحةس ية ةز ال  صج   )ية   حء (ةح ر تبحط  ان يةيملا يلطلصبا ةز  سمحب    الا 1332س ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 (ب ن يةيملتتتح  يلطلصبتتتا ةز  ستتتتتتتتتتتتتمتتتحإن يبئ ةأس  ية ةز سةز  ال قتئة يةتتت  يستتتتتتتتتتتتتتا قتتتأط  ي ةتتتح  تتت ل  تتتحي تبتتت

ية  س    ستتتتتتاح  يةستتتتتتلس   ةم  جاس ةز يحةس ية ةز يةجأاائ ققحح  س تأاأ  باصيةس   أ  ةثس يةستتتتتتاأ  )ية   حء

 .يةب  لا

  إن  ستتاح  قتصا  غنحا  ال قتئة ية  يستتا تاجصي ية  رتجحأ يةاحا    ي يلجصستت   يةستتنصي  ستتاح  هي في

ية ةنلا   ال ز س ي يةتزي   ةأ  ية  ااث ةسجصيح   يلسجص   سل احن ةز سنا  ت ي    ةس يةفجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة

  يلجصستتتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتتنصي  ستتتتتتتتتتتتتاتح  في ست أ يةفتئة اتحنتي ةجقتح بتا س ةجت    ا عصل  8000ي   غتح تا  8002يةبت ي تا 

   جماص  ةجصستتتتتتت 8003ي   غح ا ستتتتتتتنا  8008 ه    ةح يلستتتتتتتجص  يةثح و قكحن ي ج يءي ةز 343ةجصستتتتتتت     أ 

 ه    ةح يلسجص  يةثحةث س  ائ قإن يلجصس  يةسنصي 0003.33يةسنصي  ساح  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصل يلجصس  يلق    ت 

  ه.0882.4 ساح  يأقي قل   ية  ةسجص  ةهح تجماص  عصل ةجصس   مق ي  

  ةصال ا غللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ين ةلفتئة العظنح ةز  ال يةجطص  يلجصس  يةسنصي ةليملح  يلاأس ا ةوتصا  غنحا

   تتتتأن ستتتت ي يةجطص    تتتت  شتتتتتتتتتتتتتكتتتتس رتجتتتتحأ يةاتتتتحا   ةمتتتتح  تتتت ل ية  يةاا تتتتا يةطأ  تتتتا  ان يةيملتتتتا 8002-8002

يلاأس تتتتتتتتتتتا س يحةس ية ةز ةفتئة ية  يستتتتتتتتتتتا  علث   س  ملا ةجصستتتتتتتتتتتتطا يةستتتتتتتتتتتنصيا ةليملح  يلاأس تتتتتتتتتتتتا  لزي 

ية  يستتتتتتتتا   س  بئ  ملا ةجصستتتتتتتتطا يةستتتتتتتتنصيا ةليملح  يلاأس تتتتتتتتتا  ةز إجمح ي يأل يةوتصا  صل قتئة 3.84%

 22023ةح ةجصست  يلجصستت  يةستنصي ةليملا يلاأس تتا ةز قتصا  غنحا قق  تأيسعي  تتتتتتتتتتتتتت     % 2.84 لزي 

  %0.28-  ى  ملا ةاأس ا س  يز  %8.02حا   فح ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجمح ي يأل قتصا  غنإةز  %2.11الا ةح  قح   

 ن يةيملح  يةيبائة يلاأس ا هي   أ  ي   يلجصس .    ملا ةاأس ا  ةح ناعظ  ية يز 
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  2يةقصة يةجفسائ ا ةلنمصلهR  ةز يلجزائي  يةتي  %24.28   ي 0.2428ة يةا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل قتصا  غنحا   لزي

أس ا ةوتصا  غنحا تفسأسح  ساح  نفس يلنجصه  تبقى تا ث ةلمجصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يةشهأي ةليملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلا

تفسأسح ةجزائي    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  ةم ت  ه في يةنمصله  مح ققحح يقخطأ يةاشصيئو. سئشح ة يلصجبا يةتي  5.02%

 سيةتي (F) ستبق  ستاح  ةمح ت ل  حةاا ا يةطأ  ا  لنحح سبان يةيملح  يلاأس تا   مح  سجخلص  لما قيشأ

هي  بائ ةمح   ل ية  يلانصيا يةكللا ةلنمصله   ةح قلمح  خص ةلجفستتتتتائ ر ج تتتتتح ي ةلنمصله قإن ين  ليح ة 

 الا.0.20  قإن يةيملا يلاأس ا سصف ت ي  ) ه(يةساأ يلجصس  يةشهأي ةوتصا  غنحا    نح  سيع  

  س   ساح  يةاأل ية  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز ةصال ا غلازين  ال يةنتلجا يلجصفس يةقحح عصل تطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص  ةجص

   فتتتتتتفأ  ية  سجص  ت     في يةاأل  ال قتئة ية  يستتتتتتا إ تفحيح سسبص ح  أستتتتتتاح  شتتتتتتب  8002-8002قتئة 

ن  علتتث يةتي يأقتتي إ تفتتحيتتح  ختتحةف يةستتتتتتتتتتتتتنصي    أ    8002سيةستتتتتتتتتتتتتنتتا  8008ةجقتتح بتتا ةتتح يتتح ي يةستتتتتتتتتتتتتنجان 

صي ةساأ قتصا ية سيجز في   ي ا سنا ية  يسا سنحح وحح شب  ةتسحسي علي يةجزائي  جحء  تتتتتتتتتتتتتتتتتتيةسنيلجصس  

 ه في ستتنا  851  ى ةجصستت  يةستتنصي ةستتاأ قتصا ية سيجز  ال قتئة ية  يستتا   لا   في يةستتنصي  ةح  لنحح 

أي  في تتتتتتتتتتتتتتت  سشب  رسجق 8008 ه في سنا 100ية سيجز  صا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بئ ةجصس  سنصي ةساأ قت   س 8002

  ه.828.4 مجصس     أ  8003-8001 ساح  احن  ان سنا 

 سنصي ةيملا ةاأس ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس  ان يةاأل سساأ يةيملا يلاأس ا  علث  سنحب يا ا  أ  ا  

 سيجز  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتا  سيةتي ختتتتتتتتت لي في جمح ي يأل قتصا يةإةز  %3.01الا ةح  قح    30120احني 

جمح ي يأل إةز  %2.82ةح  قح    002030 بئ ةجصستتتتتت  ستتتتتتنصي ةليملا يلاأس تتتتتتا احني  ةح    8002ستتتتتتنا 

يجز   يلجصس  يةسنصي ةليملا يلاأس ا ةز قتصا ية س تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس  .8005حا  في سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتصا  غن

  ى  يز  %8.8جمح ي يأل قتصا ية سيجز   فح ح إةز  %2.11الا ةح  قح    23235.84قق  تأيسعي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ن يةيملح  يةيبائة يلاأس تتتتتتتتا هي   أ   ية   ملا ةاأس تتتتتتتتا  ةح ناعظ   يز   %0.24- ملا ةاأس تتتتتتتتا س 

 ي   يلجصس .

 2يةقصة يةجفستتتتتتتتتتتتتائ تتا ةلنمصلهR   ةز يلجزائي  يةتي  %22.22   ي 2220.2ةتت يةتتا يأل قتصا يةتت سيجز   لزتتي

 %00.02تا ث ةلمجصس  يةشهأي ةليملح  يلاأس ا ةوتصا  غنحا تفسأسح  ساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  نفس يلنجصه  تبقى 

تفستتتتأسح ةجزائي    أ  ةم ت  ه في يةنمصله  مح ققحح يقخطأ يةاشتتتتصيئو. سئشتتتتح ة يلصجبا يةتي  ستتتتبق  ستتتتاح  

ةاا تتتا يةطأ  تتتا  لنحتتتح سبان يةيملتتتح  يلاأس تتتتتتتتتتتتتتا   متتتح  ستتتتتتتتتتتتتجخلص  لمتتتا قيشتتتتتتتتتتتتتأ سيةتتت ي سص  بائ ةمتتتح تتتت ل  تتتح

1384.42=(F) ةمح   ل ية  يلانصيا يةكللا ةلنمصله   ةح قلمح  خص يةجفسلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ر ج ح ي ةلنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصله 
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  قإن يةيملا يلاأس تتتتتتتا ستتتتتتتصف ) ه(ا ية سيجز    نح  سيع قإن ين  ليح ة يةستتتتتتتاأ يلجصستتتتتتت  يةشتتتتتتتهأي ةوتص 

 الا.0.30ت ي  

 ز  يلجصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يةسنصي ألساح  يةاأل ية   سمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحب في إ تفحر ةج حي   أ   شكس رتجحأ يةاحا  ال

 ثاث ستتتتتتتتتتتتتنصي   ةتتح  اعظ في ستت ي  8004ي   غتتح تتا  8001إ تفتتحر ةجمأ    صتائة اتتس ستتتتتتتتتتتتتنجان  ةتتح يتتح ي يةفتئة 

إ تفاي  صتائة   بئ يز ستتتتتتتتتتح قوحح سس ي  يجس ةفح ض يةطلي ية  س ي  8002س 8002يةجطص  ةألستتتتتتتتتتاح  يةستتتتتتتتتتنا 

 يةنصر ةز  سمحب في س أ يةفتئة.

  ح     ليح ة يةج)ية   حء (ح  يلاأس ا ةألسمحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجحسح يحةح ةسلسا يلجصس  يةسنصي ةليملإسنحب    

 أ  ا  ان يةاأل سساأ يةيملاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تفحيح سس ي نتلجا ةلاا ا يةطإنخفح ح س إيةيملح  يلاأس ا  فييقتحفلا 

  ةح 8002لي في سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا سيةتي خ  0358 س ةجصس  سنصي ةيملا ةاأس ا احني  يلاأس ا  علث 

 بئ ةجصستتتتتتتتت  ستتتتتتتتتنصي ةليملا  ةح   ال قتئة ية  يستتتتتتتتتا   )   حءية (جمح ي يأل يةستتتتتتتتتمحبإةز  %4.23 قح   

ةح   .)ية   حء (محبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجمح ي يأل رسإةز  %00.10ةح  قح    8005الا في سنا 3107يلاأس ا احني 

الا ةح  8822.334يسعي  ت قق  تأ  )ية   حء (سمحبصي ةليملا يلاأس ا ةز ر تتتتتتتتتتتتتتتت  يلجصس  يةسنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةجصس

-  ى  ملتتتا ةاأس تتتتتتتتتتتتتتتا س  يز  %8.13   فتتتح ح )ية   تتتحء (ستتتتتتتتتتتتتمتتتحبجمتتتح ي يأل قتصا ر إةز  %2.11 قتتتح   

 ن يةيملح     ى يلاأس ا هي   أ  ي   يلجصس . ية   ملا ةاأس ا  ةح ناعظ   يز   8.22%

   سيلجصس  يةشهأي  )ية   حء (يلاأس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةز رسمحبسنحب يا ا يةطأ  ا  ان يلجصس  يةشهأي ةليملح

ألستتتتتاح  يةاأل سيةتي تفستتتتتأأ ئشتتتتتح ة يلصجبا يةتي  ستتتتتبق يلجصستتتتت  يةشتتتتتهأي ةألستتتتتاح    ةح  لما قيشتتتتتأ سيةتي 

ةمح ت ل ية  يلانصيا يةكللا ةلنمصله  سين  ليح ة يلجصس  يةشهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأي ةليملح  يلأس ا  220.42 سحسي 

الا  سيةقلما يةتي يابئ ينحح ةاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحةس  0.50ح  سيع  قإن يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلاأس ا ت ي       ن

ةز يةجزائي  يةتي تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ث ةلمجصس   %23.54 قصة تفسائ ا   ي  0.2354سيةتي  سحسي  R2يةجاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    

تفستتتتتتأسح ةجزائي   %01.44ةشتتتتتتهأي ةألستتتتتاح   تبقى  فستتتتتتأسح يلجصستتتتت  ي )ية   حء (يةشتتتتتهأي ةاأل  ستتتتتمحب 

   أ  غائ ة  جا في يةنمصله  مح ققحح يقخطأ يةاشصيئو.

      ه ام إنجقس ي   352  ي ا قتئة ية  يسا احن يلجصس  يةسنصي ألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  يةطلي ية  قتصا  غنحا  ق 

ةمح شكس إتجحأ يحا احن  سحس  يةاا ا لجصس  يةسنتتتتتتتتتصي ةألساح  س  ه في نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا قتئة ية  يسا    0100

ي    8002يحةس ية ةز  س ي يةجطص  في  ستتتتتتتتتتاح  ةأ  ية  ااث ةستتتتتتتتتتجصيح   يلستتتتتتتتتتتجص   سل احن  ال يةفتئة 

  ةجصستتتتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتتتنصي ةألستتتتتتتتتتتتتاتح  قلت  شتتتتتتتتتتتتتهت   تت  ت    قلم شتتتتتتتتتتتتتبت  ةجقح با عصل ةجصستتتتتتتتتتتتت     أ 8000غتح تا 

  يلجصس  يةسنصي ةألساح  8003ي   غح ا  8008يلسجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص  يةثح و احن ي ج يءي ةز سنا  ه   ةح 330.84
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قل  احني  ية  ةستتتتتتتجص  ةز يلستتتتتتتجص   سل  شتتتتتتته   قل   ستتتتتتتاح   أيي ةز رستتتتتتتجقأي  عصل ةجصستتتتتتت     أ 

يلجصستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يةسنصي ةألساح  سفس ي    ية   8002س 8002 ه    ةح يلسجص    ائ  الق  حةسنجان 0021.33

  ه.0100ةسجص  ة   ال قتئة ية  يسا س يلق    ت 

 ان  سنحب ت    ح  عحفلأيلجصس  يةسنصي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا  غنحا  ستلسلا  ناعظ ةز  ال  

الا سيةتي خ لي في  53508  سنصي ةيملا يلطلصبا احني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س ةجصس  تفحيح سعلث  لا إنخفح ح س إ

 بئ ةجصستتتتتتتت   ةح  جمح ي يةطلي ية  قتصا رغنحا  ال قتئة ية  يستتتتتتتتا  إةز  %4.33  ةح  قح   8002ستتتتتتتتنا 

جمح ي يةطلي ية  قتصا إةز  %08.23ةح  قح    8004الا في ستتتتتتتتتتتتتنا 104346ستتتتتتتتتتتتنصي ةليملا يلطلصبا احني 

الا ةح  33222.34س  يلجصس  يةسنصي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا رغنحا قق  تأيسعي  تتتتتتتت ةح ةجص  رغنحا  .

  %5.35-  ى  ملا ةطلصبا س  يز  %8.43صا رغنحا   فح ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجمح ي يةطلي ية  قتإةز  %2.11 قح   

 .يلجصس ن يةيملح     ى  لبح هي   أ  ي    ية   ملا ةطلصبا  ةح ناعظ   يز 

  سيةتي  مثلهح ةاحةس يةجا     %23.31تمثس يةنسباR2 ةز  %23.31  يةقصة يةجفسائ ا ةلنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصله   ي

يةجزائي  يةتي تطأ  ية  يلجصستتتتتتتت  يةستتتتتتتتنصي ةلطلي ية  يةوتصا  غنحا  فستتتتتتتتأسح يلجصستتتتتتتت  يةستتتتتتتتنصي ألستتتتتتتتاح  

ي يةنمصله  مح ققحح يلجزائ يةاشصيئو   ةح قلمح تفسأسح ةجزائي  ةم  ت  ه ف %08.13قتصا رغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنحا  تبقى 

  جالق عصل يلانصيتتتتتا يةكللتتتتتا ةلنمصله   قتتتتتإن ةلنمصله ةانصيتتتتتا اللتتتتتا نتلجتتتتتا  لمتتتتتا قيشتتتتتتتتتتتتتأ سيةتي  ستتتتتتتتتتتتتتتتتحسي 

ةقح نا  حةقلما يلج سةا  سين  ليح ة يلجصس  يةشهأي ةألساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلطلصبا ةوتصا رغنحا     نح  475.1277

 الا   0.32جصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا رغنحا  تنقص   سيع  قإن يل

 سر تفحرجصستتتتتتتتتتت  يةستتتتتتتتتتتنصي ألستتتتتتتتتتتاح  ية سيجز  ال قتئة ية  يستتتتتتتتتتتا  اأف ت      فلف ناص رنخفحل يل  

 8002في سنا  ن يةج     لجصست  يةستنصي ألستاح  قتصا ية سيجز  جاأب ةز  ال ااث ةستجصيح   علث 

 سبحةجح ي      8000 ه في ستتتنا  841ام يح  ةانخفحل ي    8002 ه في ستتنا 834تفس ي     إ ه ام 851احن 

  سنصي في سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتساأ ةجصس   بئ   علث  لا 8002س يةسلصب ةلسنصي  يلصيةلا ي   غح ا سنا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنف

  ه.  851 مق ي     أ  8002ساأ ةجصس  سنصي في سنا س  س  ه   100 مق ي     أ  8008

 س   علث  لا ية سيجز  صي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلجصس  يةسن ية  حفلاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسنحب ت    ح  ع

جمح ي إةز  %3.03  ةح  قح   8002الا سيةتي ختت لي في ستتنا  44014ةجصستت  ستتنصي ةيملا يلطلصبا احني 

 بئ ةجصس  سنصي ةليملا يلطلصبا احني  ةح  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة ية  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ية سيجز  ال قجيةطلي ية  قتص 

  يلجصس  تتتتتتتتتتتتتتتتتتةح ةجصس جمح ي يةطلي ية  قتصا ية سيجز  .إةز  %2.20ةح  قح    8003الا في سنا 22430

جمح ي إةز  %2.11الا ةح  قح    35530.03يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز قق  تأيسعي  ت ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةسنصي ةليمل
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ية   ملتتا ةطلصبتتا  ةتتتح  يز   %0.42-  ى  ملتتتا ةطلصبتتا س  يز  %8.03يةطلتتي ية  قتصا يةتت سيجز   فتتح ح 

 ن يةيملح  ر بئ  لبح هي   أ  ي   يلجصس . ناعظ  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصا ية سيجز   لني ةنح  صجص  يا ا ييسلا  ان يلجصس  يةشهأي يمللا تق  أ  يةا يةطلي ية  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ةليملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلطلصبا سيلجصس  يةشهأي ألساح  يةطلي سيةتي تفستتتتتأأ  ئشح ة يةسحةبا يةتي  سبق يلجصس  

لا ةلنمصله  سين  ةمح ت ل ية  يلانصيا يةكل 111.5480يةشهأي ةألساح    ةح  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا قيشأ سيةتي  سحسي 

ليح ة يلجصس  يةشهأي ةألساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  يلطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصبا    نح  سيع  قإن يلجصس  يةشهأي ةليملح  يلطلصبا ةز 

 قصة  0.3304سيةتي  ستتتتتحسي  R2الا  سيةقلما يةتي يابئ ينحح ةاحةس يةجا     0.30قتصا ية سيجز  تنقص   

ز يةجزائي  يةتي تا ث ةلمجصستتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتهأي ةلطلي ية  قتصا ية سيجز   فستتتتتتتتتتأسح ة %33.04تفستتتتتتتتتائ ا   ي 

تفستتتتتتتتأسح ةجزائي    أ  غائ ة  جا في يةنمصله  مح ققحح يقخطأ  %11.24يلجصستتتتتتتت  يةشتتتتتتتتهأي ةألستتتتتتتتاح   تبقى 

 يةاشصيئو.

 اأف ت      حأ يةاحا    ال قتئة ية  يساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجصس  يةسنصي ألساح  ية سيجز  ظهأ بحح رتجيل سلسلا 

   تفتتحر شتتتتتتتتتتتتتبتتإن  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  ةهتت أ يةفتئة  مجصستتتتتتتتتتتتت   اأف نصيتتح إ فلف ناص رنخفتتحل سر تفتتحر   متتح  بتت س قتت

  8004 8005 8001صي  يةثاث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسجقأ  نصيح ةح  ال يةسنإ  س 8001ي   غح ا  8002ةسجمأ ةز سنا 

  علث  8003ا تتتتتتتتتتتتتتتتشب  ةضحيف ي   غح ا سن  تفحرإبا سح يأقي سبصط  ال يةسنجان يلججحةلجان  ام تاسح 

 8002 س ساأ ةجصس  سنصي في سنا   ه  س  430 مق ي     أ  8002 بئ ستاأ ةجصس  سنصي في سنا   لا 

  ه.  040 مق ي     أ 

 الا سنا 0352ي    8002الا سنا 0300ةز  )ية   حء (حل في يةيملا يلطلصبا ةألسمحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنخفإحب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسن

 س ةجصستتتتتتتت  ستتتتتتتتنصي ةيملا يلطلصبا احني    في شتتتتتتتتكس ت    ح   ان رنخفحل سر تفحر   سعلث  لا  8002

 )ية   حء (لي ية  رسمحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجمح ي يةطإةز  %3.83ح   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ةح  ق8004الا سيةتي خ لي في سنا  1272

ةح  قح    8003الا في ستتتتتتتتتتتتتنا 2024 بئ ةجصستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنصي ةليملتا يلطلصبتا احني  ةتح  ل قتئة يةت  يستتتتتتتتتتتتتا   ا

 . )ية   حء (جمح ي يةطلي ية   سمحبإةز  2.23%

 تتتتتس  لمتتتتتا لالتتتتتح ي  ن   جتتتتح  ر طتتتتحء يةتي  اطو إ AIC سSC   هي يةتتتتت  جتتتتتا يةثتتتتتحنلتتتتتا  تتتتتحةنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتا ةستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتتتتا

  )طلصبا ةوتصا  غنحا  يلا ل يقت ي ةإلعال  ةؤشتتتتتأ الستتتتتبئيس ستتتتتاح  قتصا ية سيجز  يةيملا يل(ةصغح يجم

  جا ية تتتتتتفأ   سية  جا يقخحةستتتتتتا  )ةؤشتتتتتتأ  حش  ةأسنا يةاأل يةستتتتتتاأيا ( ةح  حةنستتتتتتبا ةستتتتتتلستتتتتتلا ةصغح يجم

 ةلصغح يجم سلسلا يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجز.
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 وتصا  غنحا  يلا ل يقت ي ةإلعال   ساح  قتصا ية سيجز  يةيملا يلطلصبا ة( ن يةستاستس ةاس ية  يستاإ

 جبح  ج   يةصع ة قهي الهح ةستتتتجقأة في إ ال سةز  )ةؤشتتتتأ الستتتتبئيس  ةؤشتتتتأ  حش  ةأسنا يةاأل يةستتتتاأيا

 فس  0I. 

 جبتتتح  ةز إ Lung-Box ن يةنمصله جلتتت  س تتتح تتتسأن   طتتتحء غائ ةأتبطتتتا ليتلتتتح ةمتتتح يستتتتتتتتتتتتتفأ ةنتتتح  تتتأيايس ةنتتتح  تتت 

 .ةلجاللس

 فستتتتتتتتتتتتتأ ةصغتح يجم  ستتتتتتتتتتتتتاتح  قتصا يةت سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةصغح يجم  ستتتتتتتتتتتتتاح   -

 متتتح   قتصا يةتتت سيجز سيةجتتتأ أ  ثاث قجصي  لةنلتتا ةلصغتتتح يجم يةيملتتتح  يلطلصبتتتا ةوتصا يةتتت سيجز لي تتت  يةثتتح تتتي

مصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةصغح يجم  فسأ ةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةوتصا ية سيجز في س ي يةن

 .يةيملح  يلطلصبا ةوتصا ية سيجز سيةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز لي   يةثح ي

   قتئيل  ابح  ةح تبقىإةس dvpchLQ ,220% صع ة نق  ا  نقص   vpchLPفي ستتتتتتتتتتتتنا يةجأ ائ  س    ين  ليح ة  -

  قتئيل ابح  ةح تبقىإةس dvpchLQ 8.21% صعت ة نق  ا   ي    vpchLP في ستتتتتتتتتتتتتنتا يةجتأ ائ يةثتحنلتا  ينت  ليتح ةس

 .قتئيل ابح  ةح تبقىإةس dvpchLQ0.23% صع ة نق  ا  نقص vpchLPفي سنا يةجأ ائ يةثحةثا  ين  ليح ة س

  ةاحةس تصتتتتتتتتلح يقخطأCointEq1  نمصله  اأ  ستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز ية  يةيملا يلطلصبا ةوتصا ية سيجزفي 

ستحةي سةانص  ةمح  فستأ يز تصتلح   طحء في يل   يةق ائ تلقح لح ةبلصغ يةجصيلن في يل   يةطصيس ة يسح 

 .سيشأة  شهأ  بس سنصي  

  سنحب تأاائ بشتتتكس  أ ي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز سس ي نتلجا  ي فتتت ةا ةفحج ا في  ستتتاح  قتصا

 .ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع  سيةجأاائ س ي في يةسنصي  يقخمس  سي س سبا سح  أ  ي شكس اح ي

   فستتأ ةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا ةوتصا رغنحا في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي  لةنلا ةليملح 

يلطلصبتا ةوتصا رغنتحا سيةجتأ أ  ثاث قجصي  لةنلتا ةلصغتح يجم  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصا يةت سيجز لي ت  يةثتح تي,  ي  جتتأاأ 

 ستتتاح  قتصا ية سيجز  نفس  ال ةصغح يجم   نفستتت  ةز  ال يةستتتنصي  يةثاث يلح تتتلا ليح ة ية  تأاائأ ةز

يفستتأ ةصغح يجم  ستتاح  قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  ثاث قجصي    س يةستتنصي  ليح ة  حةثح ي

لةنلتتتتا ةلصغتتتتح يجم ةليملتتتتح  يلطلصبتتتتا ةوتصا رغنتتتتحا سيةجتتتتأ أ  ثاث قجصي  لةنلتتتتا ةلصغتتتتح يجم  ستتتتتتتتتتتتتاتتتتح  قتصا 

جتتتأاأ  نفستتتتتتتتتتتتتت  ةز  ال يةستتتتتتتتتتتتتنصي  يةثاث يلتتتح تتتتتتتتتتتتتلتتتا ليتتتح ة ية  تتتتأاائأ ةز  ال يةتتت سيجز لي تتت  يةثتتتح تتتي   ي  

 .ةصغح يجم يةيملح  يلطلصبا قتصا رغنحا  نفس يةسنصي  ليح ة  حةثح ي
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  سنحب تأاائ بشتتتتتتتكس  أ ي ةليملا يلطلصبا ةز قتصا رغنحا سس ي نتلجا  ي فتتتتتتت ةا ةفحج ا في  ستتتتتتتاح  قتصا

  سيع . سيةجأاائ في يةسنصي   س   ي   غح ا يةسنا يقخحةسا  با سح  أ   ية سيجز بشتكس ييم ي  مق ي  ةالح

 .شكس تح ي

 قجصة  (02)في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتت )ية سيجز  رغنحا (قتصا   فسأ ةصغح يجم يلا ل يقت ي ةإلعال

قجصة لةنلتتا ةلصغتتح يجم  (02)سيةجتتأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )يةتت سيجز  رغنتتحا (قتصا  لةنلتتا ةصغتتح يجم يلاتت ل يقتتت ي ةإلعال

 ستتتتاح  قتصا ية سيجز لي   يةثح ي   ي  جأاأ  نفستتتت  ةز  ال يةستتتتنجان يلح تتتتيجان ليح ة ية  تأاائأ ةز  ال 

 .ساح  قتصا ية سيجز  نفس يةسنصي  ليح ة  حةثح ي ةصغح يجم 

  لةنلا ةصغح يجم يلا ل  قجصة  (02) فستتتتتأ ةصغح يجم  ستتتتتاح  قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتت

لةنلتتا ةلصغتتح يجم  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصا يةتت سيجز لي تت  (02)سيةجتتأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   )يةتت سيجز  رغنتتحا (قتصا  يقتتت ي ةإلعال

قتصا  ستتتتتتتتتتتتتاح   يةثتح ي   ي  جأاأ  نفستتتتتتتتتتتتت  ةز  ال يةستتتتتتتتتتتتتنجان يلح تتتتتتتتتتتتتيجان ليح ة ية  تأاائأ ةز  ال ةصغح يجم 

 .ية سيجز  نفس يةسنصي  ليح ة  حةثح ي

  ةفحج ا في ةصغح يجم  ستتتاح  قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع  سبحةأغم ةز فتتتزأسح في س أ يةاا ا  ي فتتت ةا

ةز يةستتتتتتتتنا  س   ) ية سيجز  رغنحا (ن رستتتتتتتججح ا احني  بائة ةز  بس ةصغح يجم ةلما ل يقت ي ةإلعال  ر 

 ي   غح ا يةسنا يقتح  ا يشأ سبا سح  أ  ين شكس ةصع  اح ي.

 قجصة لةنلا  (01)جم ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتاأيا ةوتصا رغنحا في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فستتتتتتتتأ ةصغح ي

قجصة لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز  (01)ةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةساأيا ةوتصا رغنحا سيةجأ أ  تتتتتتت 

 .لي   يةثح ي

 قجصة لةنلا ةصغح يجم ةأسنا  (01) أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فستتتتتتتتأ ةصغح يجم  ستتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ

 .سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز لي   يةثح ي (01)يةاأل يةساأيا ةوتصا رغنحا سيةجأ أ  ت 

   ي فتتتتتتتتتتتتت ةتا ةفتحج تا في ةصغتح يجم  ستتتتتتتتتتتتتاتح  قتصا يةت سيجز  مق ي  ةالح  سيع    اأ ةصغح يجم بشتتتتتتتتتتتتتكس  بائ ية 

ى يةستتتتتتتتتنا يةاحشتتتتتتتتتأة تةوتصا  غنحا  سراأ ظحسأ   ي ا ةز يةستتتتتتتتتنا  س   عةصغح يجم ةأسنا يةاأل يةستتتتتتتتتاأيا 

 .ةلأ   شكس اح ي

  سيةجأ أ قجصة لةنلا ةلصغح يجم ةؤشتتتأ الستتتبئيس  (02) فستتتأ ةصغح يجم الستتتبئيس في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ

 .سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز لي   يةثح ي (02)  ت
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  قجصة لةنلا ةصغح يجم ةؤشتتتتتتتأ  (02) فستتتتتتتأ ةصغح يجم  ستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز لي   يةثح ي (02)السبئيس سيةجأ أ  ت 

 جز سنحب تأاائ ية  ةؤشتتتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتتبئيس بشتتتتتتتتتتتكس  أ ي سس ي نتلجا  ي فتتتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في  ستتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سي

 مق ي  ةالح  سيع   سيةجأاائ س ي     في س ي يةنمصله نفس يلستتتتتتتتتتتجص  ةلمجزائ تحن ةز يةستتتتتتتتتتتنا  س   ي   غح ا 

 .يل   يةطصيس

  قجصة لةنلا ةصغح يجم ةؤشأ  حش سيةجأ أ  ت  (01) فسأ ةصغح يجم ةؤشأ  حش في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتت

 . سيجز لي   يةثح يقجصة لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية (01)

  قجصة لةنلا ةصغح يجم ةؤشتتتتتتتأ  (01) فستتتتتتتأ ةصغح يجم  ستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز في س ي يةنمصله   الةا يةجأ أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .سقجصة لةنلا ةلصغح يجم  ساح  قتصا ية سيجز لي   يةثح ي (01) حش سيةجأ أ  ت 

 أ  حش بشتتتتتتتتتكس  أ ي سس ي  ي فتتتتتتتتت ةا ةفحج ا في  ستتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز  مق ي  ةالح  سيع   تأاأ ية  ةؤشتتتتتتتتت

 تفحر  فلف ةز يةستتتتتتتتتتتنا  س   ي   غح ا يةستتتتتتتتتتتنا يةثحنلا با سح ن سل عح  ي   غح ا يةستتتتتتتتتتتنا إسيةجأاائ ةجمثس في 

يةثحةثا   أ   شتكس ةستتجقأ ةز يةستتنا يةثحةثا ي   غح ا يةستتنا يةأيباا سبا  ر تفحر ي   غح ا يةستتنا يقخحةستتا 

  ي يةجأاائ في يلسجقبس.سةز ام  ؤسل ي   يةثبح    مح يسجمأ س

  حةنستتتتتتبا ةلجنبؤ  حلجصستتتتتت  يةشتتتتتتهأي ألستتتتتتاح  قتصا ية سيجز قحن يستتتتتتجقأي  يةستتتتتتلستتتتتتلا احن في  فتتتتتتس ةمح  قأل 

   ةتتتح يلجصستتتتتتتتتتتتت  ARMA(3,3)  سيز  أيق يةتئجلح قتتتتإن ةاتتتتحةا  يةنمصله اتتتتحنجتتتح: ARMAنصيلتتتا يةنمصله 

  ه.834.32اح جا في ع س  يلجصس   في شب  8080يةشهأي  ساح  يلجنبؤ بحح عتى نحح ا سنا 

  حةنستبا ةلجنبؤ  حلجصست  يةشتهأي ةليملح  يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز قإن إسجقأي  يةسلسلا احن في  فس 

   ةتتتتح ARMA(3,4)  سيز  أيق يةتئجلح قتتتتإن ةاتتتتحةا  يةنمصله اتتتتحنجتتتتح: ARMAةمتتتتح  قأل نصيلتتتتا يةنمصله 

في شتتتتتتتتتتتتب  اح جا في ع س  يلجصستتتتتتتتتتتت   8080ؤ بحح عتى نحح ا ستتتتتتتتتتتتنا يلجصستتتتتتتتتتتت  يةشتتتتتتتتتتتتهأي ةليملح  يلطلصبا يلجنب

 الا. 32208.03

  حةنستتبا ةلجنبؤ  حلجصستت  يةشتتهأي ةليملح  يلاأس تتا ةز قتصا رغنحا قإن إستتجقأي  يةستتلستتلا احن في يةفأح 

  ARIMA(0,1,3)  سيز  أيق يةتئجلح قإن ةاحةا  يةنمصله احنجح: ARIMAرسل ةمح  قأل نصيلا يةنمصله 

في شتتتتب  اح جا في ع س  يلجصستتتت   8080 ةح يلجصستتتت  يةشتتتتهأي ةليملح  يلاأس تتتتا يلجنبؤ بحح عتى نحح ا ستتتتنا 

 .الا.003013.35

  حةنستتتبا ةلجنبؤ  حلجصستتت  يةشتتتهأي ألستتتاح  قتصا رغنحا قإن إستتتجقأي  يةستتتلستتتلا احن في يةفأح رسل ةمح  قأل 

   ةح يلجصستتتتتت  ARIMA (4,1,4)  سيز  أيق يةتئجلح قإن ةاحةا  يةنمصله احنجح: ARIMAنصيلا يةنمصله 

  ه.0134.10في ع س  يلجصس   8080يةشهأي ةليملح  يلطلصبا يلجنبؤ بحح عتى نحح ا سنا 
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 قإن إستتتتجقأي  يةستتتتلستتتتلا احن في  )ية   حء ( حةنستتتتبا ةلجنبؤ  حلجصستتتت  يةشتتتتهأي ية  يةيملح  يلطلصبا ةألستتتتمحب

  ARMA(0,6)  سيز  أيق يةتئجلح قتإن ةاتحةا  يةنمصله احنجح: ARMAس ةمتح  قأل نصيلتا يةنمصله رفتتتتتتتتتتتتت

 .الا0305.28في شب  اح جا في ع س  يلجصس   8080 ةح يلجصست  يةشهأي ةألساح  يلجنبؤ بحح عتى نحح ا سنا 

 قإن إسجقأي  يةسلسلا احن في  )ية   حء ( حةنستبا ةلجنبؤ  حلجصست  يةشتهأي ألستاح  يةيملح  يلطلصبا ةألسمحب

  ARMA(1,2)  سيز  أيق يةتئجلح قتإن ةاتحةا  يةنمصله احنجح: ARMAرفتتتتتتتتتتتتتس ةمتح  قأل نصيلتا يةنمصله 

 . ه.101.25في شب  اح جا في ع س  يلجصس   8080 ةح يلجصس  يةشهأي ةألساح  يلجنبؤ بحح عتى نحح ا سنا 

 

 3.نتائج اختبار الفرضيات:

رس   يةقح لا  صجص  ت     في يةيملح  سصيء يلطلصبا سيلاأسل في   حةنسبا ةلفأ لا لاولى:الفرضـية  1.3

شتتتتابا يةوتصا سرستتتتتمحب في يةستتتتتصح يق  ي أي  ةز  ال إيجمح نح ية  يةجاللس يةصفتتتتفو ةستتتتتاستتتتتس يلزائي  

 ةاس ية  يسا تصفلنح ي   ةح ي:

اأس تتتتتتتتتا تطصف ناص يلجصستتتتتتتتت  ةمح  نفو يةفأ تتتتتتتتتلا يز  حةنستتتتتتتتتبا ةاأل قتصا  غنحا تبان  ن يةيملح  يل -

 سجص  ت     ةه أ يةشابا  ال قتئة ية  يسا.

  حةنسبا ةاأل قتصا ية سيجز تبان  ن  سنحب باض يةج     ةمح  جالنح نقبس يةفأ لا.-

 تبان  ن  سنحب باض يةج     ةمح  جالنح نقبس يةفأ لا.)ية   حء ( حةنسبا ةاأل رسمحب -

ةلطلي ية  قتصا  غنحا تبان  ن يةيملح  يلطلصبا  شه   ت      ال قتئة ية  يسا ةمح  قبس  حةنستبا  -

 يةفأ لا.

  حةنسبا ةلطلي ية  قتصا ية سيجز تبان  ن  سنحب باض يةج     ةمح  جالنح نقبس يةفأ لا. -

 بس يةفأ لا.تبان  ن  سنحب باض يةج     ةمح  جالنح نق)ية   حء ( حةنسبا ةلطلي ية  رسمحب -

يل   س ةشتتتتتتتئب ية  يل   يةق تتتتتتتائ  ستتتتتتلصب  ص صج حةنستتتتتتبا ةلفأ تتتتتتلا يةثحنلا يةقح لا   الفرضــــــية الثانية: 4.3

ةز  ال يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا سباتت   يةطصيتتس  ان  ستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصا يةتت سيجز سبان باض يلجزائي  ر ج تتتتتتتتتتتتتح  تتا يق   لتتا.

 ي   ةح  ةي:جصسلاو ةجكحةس يلشتئب تصفلنح  -ييجمح نح ية  إ جبح  جحسح سصن 

 مح  ن ستتتلستتتلا يةبصيقي ةستتتجقأة في  فتتتس س ي   ل ية   ن  سنحب تصيلن ةشتتتتئب  ان  ستتتتاح  قتصا ية سيجز -

سبحقي يلجزائي  ر ج تح  ا يق   لا ةاس ية  يستا سفي نفس قتئة ية  يسا في يل   يةق ائ سةن  قإن قأ لا 

 ةقبصةا.



 الخاتمة العامة                    
 

370 

 

يستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز سيةيملا يلطلصبا ةز يا ا تصيلنلا ية  يل   يةطصيس  ان  بصل يةفأ تتتتتتتلا  ي  صج  -

 قتصا ية سيجز  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

ستتتاح  قتصا ية سيجز سيةيملا يلطلصبا ةز  يا ا تصيلنلا ية  يل   يةطصيس  ان  بصل يةفأ تتتلا   ي  صج  -

 سلصب ية  يل   يةطصيس.قتصا رغنحا  ي  جمازين  نفس ية

 ستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصا يةتت سيجز سيلاتت ل يقتتت ي يا تتا تصيلنلتتا ية  يلتت   يةطصيتتس  ان  بصل يةفأ تتتتتتتتتتتتتلتتا   ي  صجتت  -

  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس. )ية سيجز  رغنحا (قتصا  ةإلعال

يةتت سيجز سةأسنتتا يةاأل   ستتتتتتتتتتتتتاتتح  قتصايا تتا تصيلنلتتا ية  يلتت   يةطصيتتس  ان  ي  بصل يةفأ تتتتتتتتتتتتتلتتا   صجتت  -

 يةساأيا ةوتصا رغنحا  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

 ستتتاح  قتصا ية سيجز سةؤشتتتأ الستتتبئيس  ي يا ا تصيلنلا ية  يل   يةطصيس  ان  ي  بصل يةفأ تتتلا   صج  -

  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

يل   يةطصيس  ان ةصغح يجم يستتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز سةصغح يجم  يا ا تصيلنلا ية   ي  بصل يةفأ تتتتتتتتتتتلا  صج -

 ةؤشأ  حش  ي  جمازين  نفس يةسلصب ية  يل   يةطصيس.

ان  ستتتتتتاح   ةز رتجحسان يا ا ستتتتتتب لا  حةنستتتتتتبا ةلفأ تتتتتتلا يةثحةثا يةقح لا  ن  سنحب  الفرضــــــية الثالثة: 3.3

ةاتتس يةتت  يستتتتتتتتتتتتتا  سةز  ال  ج تتتتتتتتتتتتتح  تتا يق   لتتايلجزائي  ر  يةتت سيجز ساتتس ةجزائة ي ج تتتتتتتتتتتتتح  تتا ج  لتتاقتصا 

 إسجخ يةنح ال جبح  غأينجأ ةلسب لا تصفلنح ي   ةح  ةي:

ستتب لا  ان  ستتاح  قتصا ية سيجز سيةيملا يلطلصبا ةز قتصا ية سيجز ةز  يا ا  ي  بصل يةفأ تتلا  صج  -

 رتجحسان.

لا يلطلصبا ةز قتصا رغنحا ةز إتجحأ  ي نفو يةفأ تلا  يةاا ا يةسب لا  ان  ساح  قتصا ية سيجز سيةيم -

سيع  قق    ي  ستتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز يستتتتتتتتتتت ي في يةيملا يلطلصبا ةز قتصا  غنحا  سةيز يةيملا يلطلصبا 

 ةز قتصا  غنحا ال يس ي في  ساح  قتصا ية سيجز.

 عال ةاتجحسان.  ي نفو يةفأ لا  ي ا سجص  يا ا سب لا  ان  ساح  قتصا ية سيجز سيلا ل يقت ي ةإل  -

 ي نفو يةفأ تتلا  ي ا سجص  يا ا ستتب لا  ان  ستتاح  قتصا ية سيجز سبان ةأسنا يةاأل يةستتاأيا ةوتصا  -

  غنحا ةاتجحسان. 
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.  ي نفو يةفأ تتلا  ي ا سجص  يا ا ستتتب لا  ان  ستتاح  قتصا ية سيجز سبان ةؤشتتتأ الستتتبئيس ةاتجحسان  س -

قحن  ستتتتاح  قتصا ية سيجز ال يستتتت ي في ةؤشتتتتأ الستتتتبئيس  سةؤشتتتتأ الستتتتبائو ال يستتتت ي في  ستتتتاح  قتصا   حةجح ي

 ية سيجز.

 ي نقبس يةفأ تتتتتتتلا   صجص  يا ا ستتتتتتتب لا  ان  ستتتتتتتاح  قتصا ية سيجز سبان ةؤشتتتتتتتأ  حش ةاتجحسان  سبحةجح ي  -

 ا ية سيجز.قحن  ساح  قتصا ية سيجز  س ي في ةؤشأ  حش  سةؤشأ  حش يس ي في  ساح  قتص 

 حةنستتتتتتتتتتتتتبا ةلفأ تتتتتتتتتتتتتلا يةأيباا يةقح لا  صج  إستتتتتتتتتتتتتجقأي  في  ستتتتتتتتتتتتتاح  قتصا ية سيجز سفي  الفرضـــــــــــــية الرابعة: 2.3

تا جلنياز يلستتتتتجخ ةا ييستتتتتي ةنح اتتتتت -يلجزائي  ر ج تتتتتح  ا يق   لا في يلستتتتتجقبس يةقأيي  ةنه لا  ص س

 يةفأ لا ستم  بصةهح.

 .املقترحات والتوصيات:2

عتى  تستتتنى رستتتجقأي  في ستتتصح يةوتصا س لق اأسة ةاللا تاقق ر جفحء س ستتتاح  في ةجنحسل يلستتتوحلد يلاةي  

 نب ي ية  يةستتتلطح  يلانلا  شتتت لس رستتتتثمح  في يةقطحر ية  ي ي ستصجل  ج ء ةز رستتتتتثمح ي  ية  ييلا في 

ف يقخضتتتتتتتأيء سيةجصستتتتتتتس في يستتتتتتتتثمح  في  طحر ئنجحه يقتلصي و ساس ية تتتتتتتنحيح  ل ييا اس يلجطلبح  ةز ريا 

يةقتتح متتا يللتت   ستطصيأ فتتتتتتتتتتتتتنتتحيتتا رياف يلأ  ة سغائ يةجفللتت  تتا يلنججتتا ةز تتت سيأ يلخلفتتح  ية  ييلتتا  سستت ي 

قخفض تكلفا ئنجحه يلاةي ةوتصا.
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 .املراجع باللغة العربية:1

 الكتب:  1.1

   اللا يةججح ة  جحةاا -   ستتتتتتتتتتتتتم ر ج تتتتتتتتتتتتتح مقـدمة في لاقتصـــــــــــــاد الجزئييعمت  ةامت  ةنت س   سر أسن

 .8000ئسين  يا  ة أ  

   نموذج الســــــــلع مفاهيم التســــــــويق الحديث، ي ح  يب  يةفجحح يةنستتتتتتتتص   يطح هللا ةام  تيستتتتتتتتائ يةشتتتتتتتتأيا

 .8005   ي  يةنشأ سيةجصليس  يةطباا  س    يمحن    ن  املادية

    نشتتتتتأ    ي  فتتتتتفحء ةلالتحليل لاقتصـــــادي الجزئي، مفاهيم ونظريات وتطبيقاتي ح  يب  يةفجحح يةنستتتتتص

 .8002سيةجصليس يمحن  جحةس رةحا ةام   ز ساص  ئساةلا  يةساص  ا  

    ي  ية تتتتتتتتتفحء ةلنشتتتتتتتتتأ سيةجصليس  ســـــــــلوك املســـــــــتهلكةبح ب  ز قهل  يةقاطح و  ي ح  يب  يةفجحح يةنستتتتتتتتتص   

 .8005يةطباا يةثحنلا  

   8004  ئسين  يا  ية ي  يق حةالا  بحوث التسويقاح ي يب  يةأعمحن ي  يس. 

    ي  يةنتتا ةلنشتتتتتتتتتتتتتأ سيةجصليس  مبــادالا لاقتصـــــــــــــاد الجزئيجتتح أ ةامتت  يةبتت س   يبتت  يةزفص  إ أيسلم يعمتت   

 .8001يمحن  –ا يةثحنلا     ن يةطبا

   8002  جحةاا يللد يب  يةا ي   يةساص  ا  مقدمة في إلاحصاءجال ية لح   سر أسن. 

   يةص ي .جلجح ي و  ر ج تتتتتتتتتح  يةقلح تتتتتتتتت ي  تأجما سن  يب  يةزفح  يص ة   ي  يلأيخ ةلنشتتتتتتتتتأ  يق  ء يةثح و 

 .8004يةأيحل  يلمليا يةاأبلا يةساص  ا  

  تأجمتا يبت  يقتيم يقخ يةو   ي  إلادارة لاســـــــــــــتراتيجي: بنــاء امليزة التنـافســـــــــــــيـة ي   -  فلت  - يس - سبأ  

 .8002يةفجأ ةلنشأ س يةجصليس  ة أ  يةقحسأة  

   ي  يلستتتتتتائة ةلنشتتتتتتأ سيةجصليس سيةطبحيا  يةطباا ســــــياســــــات التســــــعيرل لح يعم  ي يا  يةي قاح ية يعي   

 .8000ر  ن  - س    يمحن

 صين يلطبصيح  يق حةالا  يةطباا ، لاقتصــاد الجزئي اســلوب رياضــ يشتتهألي    ز   ي  شتتل  لغلي    

 يةثحنلا   ز يينصن يق  ي أ.

   8003  جحةاا  شأيز   ةشق  أثر لاسعار على حساسية املستهلكسللمحن قح و    ما ةح صو. 

   طرق إلاحصاء باستخدامشفلق يةاجصاSPSS  يمحن      ن.8004ةجصليس     ي  يلنحهج ةلنشأ س ي   
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    ةؤستتتستتتا شتتتبح  يق حةاا  ئستتتين  يا  التحليل لاقتصـــادي الجزئي-النظرية لاقتصـــادية تتتلحء ةجل  

 .0222ة أ  

    0228  ةيجبا يان يةشمس  يةقحسأة  التسويق مدخل تطبيقي لاي يسا  يب  يقتمل. 

    ةنشتتتتتص ي  جحةاا  ةشتتتتتق اللا ر ج تتتتتح     التحليل لاقتصـــــادي الجزئييح   قضتتتتتللا   ستتتتتان  ضتتتتتص

 .8002سص يح  

   يةتتتتت ي  التحليـــــل لاقتصـــــــــــــــــادي الجزئي بين النظريـــــة والتطبيقيبتتتتت  يةقتتتتتح   ةامتتتتت  يبتتتتت  يةقتتتتتح   يطلتتتتتا  

 .8004يق حةالا  رسين  يا  ة أ  

   ةيتتتا الحـــديـــث في لاقتصـــــــــــــــاد القيـــا ـــــــــــــ ي بين النظريـــة والتطبيقيبتتت  يةقتتتح   ةامتتت  يبتتت  يةقتتتح   يطلتتتا  

 8005يليأةا  ةمليا يةاأبلا يةساص  ا  

   صين يلطبصيح  يق حةالا  إلاحصــــــــــاء املطبق في العلوم لاجتماعية وإلانســــــــــانيةيب  يةيأيم  صعفص    

 .8003يةطباا يةثحنلا   ز يينصن ت يق  ي أ  

   8005  ن    ةأ   يةيجح   اح  مي  يةطباا  س    يمحن    لاقتصاد الجزئي املروناتغأي   ليقا. 

   8005   ي  يةالم ةلنشأ سيةجصليس  يةفلصا  مبادالا التحليل لاقتصادي الجزئيي    نحسي  نائة سللمحن. 

   ي  سي س ةلطبحيا مقدمة في التحليل لاقتصـــــــادي الجزئييفحف يب  يق بح  ستتتتتتال   ةجل  يةي عستتتتتتان   

 .8000ر  ن  –سيةنشأ  يةطباا يةثحنلا  يمحن 

 يمحن8000   ي  فتتتتتتتتتتفحء ةلنشتتتتتتتتتتأ سيةجصليس  يةطباا  س   مبادالا وأســــــــــاليب التســــــــــويق  يةي قاح ية يعي  -

 .   ن

  يمأ اتتتتتتتتتتتتتخأي  ةبتتح ئ ر ج تتتتتتتتتتتتتح  يق  ئو يةصعتت سي    صين يلطبصيتتح  يق تتحةالتتا  يةطباتتا يةستتتتتتتتتتتتتحباتتا   ز

 .8003يينصن  يق  ي أ  

   8001يةطباا  س    يمحن    ن     ي   سحةا ةلنشأ سيةجصليس  مبادالا لاقتصاد الجزئيييم ى  لفو. 

    8000  ةؤسسا سبح  يق حةاا  ئسين  يا  املنافسة والترويج التطبيقيقأي  يةنجح. 

    يلؤستتتتتستتتتتا يق حةالا ةل  يستتتتتح  سيةنشتتتتتأ مدخل الى لاقتصـــــاد الجزئيقأ  يد تلصن  تأجما س   ا سيشتتتتت  

 .8002سيةجصليس  يةطباا  س     ائس  ةبنحن  

    يلؤستتستتا يق حةالا أصــول لاقتصــاد الوحدوي .سيبئ  تأجما يب  الةائ إ أيسلم شتتمس ية  ز  ف.جلني  

 .0222ةل  يسح  سيةنشأ سيةجصليس  يةطباا  س     ائس   ةبنحن  
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     ةطبصيا  ل يغصجلا  جحةاا لاقتصاد القيا  ي محاضرات و تمارين محلولة ص ي  اي يب  هللا  

  .2017/2018يق  ي أ ةام   ص أة  صةأ يو 

   نشأ    ي  يلنحهج ةلالنظريات والسياسات-لاقتصاد الجزئياحةس ياسي يةفجاسي  عسز ةطلف ية بل ي

 .8000سيةجصليس  يمحن  ر  ن  

 ستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتتا يةيجتتتح  يق تتتحةعي  يةطباتتتا يةثتتتحنلتتتا  اللتتتا س ةني رسللتتتا لتســـــــــــــويقةامتتت  يةنتتتحغي يق افأي  ي  

 .0222يق حةالا  يةسص ين  

 ي  يق تتحةتت  اســـــــــــــتراتيجيــات التســـــــــــــويق منظور متكــامــلمتت  يصي  ية يتتح ي   ةامتت  يبتت  هللا يةاصيةأة  ةا   

 .8008   ن  -ةلنشأ سيةجصليس  يةطباا  س    يمحن

   ةؤستتتتستتتتا عمح ة ةل  يستتتتح  يق حةالا سيةنشتتتتأ سيةجصليس  التســــويق املتقدمةام   يغي يص أ  سر أسن  

 .8004يةطباا  س    

   جتتحةاتتا س  لتتا 8000/8000  يةطباتتا  دروس وامثلــة محلولــة في لاقتصــــــــــــــاد القيــا ـــــــــــــ يةامتت  شتتتتتتتتتتتتتلخي  

 يق  ي أ.

   يةطباا  س    جحةاا س  لا  يق  ي أ  طرق لاقتصـــــــاد القيا ـــــــ ي محاضـــــــرات وتطبيقاتةام  شتتتتتتتلخي  

8000. 

 ستتتتتتتتتتتتح  ر ج تتتتتتتتتتتتح  ا   ةيجبا ر ج تتتتتتتتتتتتح   اللا ية  ي، لاقتصــــــــــــاد الجزئيةام  يعم  يةستتتتتتتتتتتتأيتي  سر أسن

 .8002ة أ  –سيةالصا يةسلحسلا  ئسين  يا 

   ي  يةفيأ  يةطباا يةثحةنا  مبادالا لاقتصـــــــــــــاد الجزئيةامت  ةامص  يةن تتتتتتتتتتتتتأ  يبت  هللا ةام  شتتتتتتتتتتتتتحةلا   

 .8001يلمليا    نلا يةهحشملا  يمحن  

 سيةطتتحباتتا  يةطباتتا     ي  يلستتتتتتتتتتتتتائة ةلنشتتتتتتتتتتتتتأ سيةجصليس، لاقتصـــــــــــــاد الجزئيةامص  عستتتتتتتتتتتتتان يةصي ي  سر أسن

 .8008يةثحةثا  يمحن  ر  ن  

   ي  يلستتتتتتتتتتتتتائة ةلنشتتتتتتتتتتتتتأ سيةجصليس سيةطتتحباتتا  يةطباتتا لاقتصـــــــــــــاد الجزئيةامص  عستتتتتتتتتتتتتان يةصي ي  سر أسن   

 .8008يةثحةثا  يمحن  ر  ن  

   ةأي   متحل يصل  يستتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتلتح  ئع تتتتتتتتتتتتتحء   ي  يةب ي ا نحشتتتتتتتتتتتتتأسن سةصليصن  يةطباا  س    يمحن    ن

8001. 

   ةيجبا يلججمس يةاأبو ةلنشتتتتتتتتتتتتتأ ة يةجصليس  مبادالا لاقتصـــــــــــــاد الجزئية تتتتتتتتتتتتتطفى  صستتتتتتتتتتتتتف اتحفي  سر أسن  

 .8008يةطباا يةثحنلا  يمحن     ن  

   8001   ي  سي س ةلنشأ سيةجصليس  يمحن  أصول التسويقنحغي ةاا   ي ف تصقلق. 
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   يق  ي أ -صليس  يةطباا يةثحنلا  ينح ا   ي  يةالصا ةلنشتتتتتتتأ سيةجدراســـــــة الســـــــوق ن تتتتتتتيي  جم  ن تتتتتتتيي  جم 

8005. 

    ي  يقتحة  ةلنشتتتتتتتأ سيةجصليس  التســـــــويق مفاهيم معاصـــــــرةنظحا ةص تتتتتتت ى ستتتتتتتصي ين  شتتتتتتتفلق إ أيسلم ع ي   

 .8002يمحن    ن  

  ةؤستتتتستتتتا شتتتتبح  يق حةاا  لاقتصــــاد التحليلي الوحدي– اما هللا نجلي ي أيسلم  يةنظأيا ر ج تتتتح  ا  

 .8004يسين  يا  

   س يا ستتتتلستتتتلا جستتتتأ يةجنملا  يلاه  يةاأبو ةلجخطل   القدرة التنافســــية وقياســــهاس يس ةام  ي نحن   

 .8001يةكصيي  يةا   يةأيبس سيةاشأسن  

   ي  يقخل سنلا ةلنشتتأ سيةجصليس  يق  ي أالتســويق لاســتراتيجي ا  ييمتت ى  ةااسي يمأ   وتلمأ إ أيسلم     

8000 . 

   يلؤتمأ يةالمي ية س ي عصل   يء يلجماز ةلمنظمح  التنافســــــــــــية وم شــــــــــــراتهاالقدرات  صستتتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتتا يسي  

 .8004سيقتكصةح   جحةاا س  لا  

 

 الرسائل ولاطروحات: 4.1

   يستتتتتتتتتتتتتا عتحةتا يق  ي أ  ي أسعا   جص يأ  -دور لانترنـت وتطبيقـاتـه في مجـال التســـــــــــــويقإ أيسلم  ختي  

 .8000حةاا يق  ي أ   سم يةالصا ر ج ح  ا  اللا يلصا يةتسلائ  ج

    التحليل التنافســـــ ي ودوره في اعداد لاســـــتراتيجية التســـــويقية بامل ســـــســـــة لاقتصـــــادية ز ةصي ة يعم  

 ستتتتتتتحةا ةحجيستتتتتتتجح  غائ ةنشتتتتتتتص ة  اللا يةالصا ر ج تتتتتتتح  ا سيلصا يةتستتتتتتتلائ سيةالصا يةججح يا  جحةاا ةام  

 .8004/8003 ص لحف  يلسللا  

    أسعا   جص يأ غائ ةنشتتتتتتتتتتص ة  اللا لاســــــــــتراتيجي كخيار للم ســــــــــســــــــــة الجزائريةالتحالف لغ ي  يعم    

 يةالصا ر ج ح  ا سيةججح يا سيلصا يةتسلائ  جحةاا يق  ي أ.

    لاداء التنــــافســـــــــــــ ي لشـــــــــــــركــــات صـــــــــــــنعــــة لادويــــة لاردنيــــة في ظــــل إلانتــــاج يبتتتت  يقتيلم يبتتتت  هللا يةنستتتتتتتتتتتتتص

 .8002ر ج ح   جحةاا  شأيز  يةال لا       أسعا   جص يأ غائ ةنشص ة  اللالاقتصادي

    أسعا   جص يأ غائ ةنشتتص ة  م شــرات تنافســية امل ســســات لاقتصــادية في ظل العوملةغصل قأعح    

 اللا يةالصا ر ج ح  ا سيةججح يا سيلصا يةتسلائ  جحةاا يق  ي أ  يق  ي أ.
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   حجيسجح     سحةا يلالتنافسية للم سسة الوطنيةدور اسـتراتيجية الترويج في تحسـين القدرة  بح  ةنحل

 .8003غائ ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج ح  ا سيلصا يةتسلائ  جحةاا ةام   ص لحف  يلسللا  

   أسعا   جص يأ غائ ةنشتتتتتتتتتتص ة  اللا يةالصا ر ج تتتتتتتتتتح  ا التســــــــــويق واملزايا التنافســــــــــيةقتصل ستتتتتتتتتتحةلا    

 .8003سيلصا يةتسلائ  جحةاا يقتحه قخضأ  

   ح  غائ    ستتتتتتتحةا ةحجيستتتتتتتجأهمية اليقظة التنافســـــــية في تنمية امليزة التنافســـــــية للم ســـــــســـــــةناحستتتتتتلا  تيبا

 .8008/8001ةنشص ة  اللا يةالصا ر ج ح  ا سيلصا يةتسلائ  جحةاا يق  ي أ  يق  ي أ  

   يدور تحليل الهيكل التنافســــــــــ ي للصــــــــــناعة في تحديد الســــــــــلوك لاســــــــــتراتيجي للم ســــــــــســــــــــات فسح و نصيل 

ةقت ةا ةنلس شتتتتتتتتتتتتتهح ة   جص يأ يلصا في يةالصا ر ج تتتتتتتتتتتتتح  ا  جحةاا ةام   لضتتتتتتتتتتتتتأ    أسعتا  الصـــــــــــــنـاعـة

 .8002-8002يق  ي أ  -بسيأة

 املجالت العلمية: 3.1

    ةقحل  ةجلا ةاح ف  يةا   الســـــــعر كم شـــــــر على جودة املنتجات من جهة نظر املســـــــتهلكلسيغي ةام  

85  8002. 

   ة تحليلية ألسعار استهالك اللحوم الحمراء في الجمهورية مصر العربيةدراسشتهنحل يب  ةامص  ةص  ى  

 .8000  00  يةا  00ةقحل  ية  ييا ر ج ح  ا سرججمحيلا  جحةاا ةن ص ة  يلجل  

    تقدير دالة الطلب هلى لحوم الدواجن في العراقيب  يةستتتتتتتتتتتاا ةام  عستتتتتتتتتتتان  يمح  يب  يةا ي  يعم  

 .8002  00  يةا  02ةقحل  ةجلا جحةاا تيأيي ةلالصا ية  ييلا  يلجل 

 دراســــة  -بوكس جينكينز -لتنب  باملبيعات باســــتخدام منهجية يمح  ية  ز شتتتتأيبو   عاا ةقأي و  ةقحل  ي

 .8004  جصين 51ةجلا يةالصا ئ سحنلا  ةجل     يةا   حالة شركة صافيلي، 

    التحليل لاقتصـــــــــــــادي للطلب على لحوم الدواجن في العراق قتح ق ج ير  تحستتتتتتتتتتتتتان  ة تتتتتتتتتتتتتطفى  ت  ةام

 .8003  08  يةا  04  ةقحل  ةجلا رنبح  ةلالصا ية  ييلا  ةجل 4116-1996للمدة 

   تقييم املنافســة في الصــناعة املصــرفية في الجزائر باالعتماد على نموذج ةام    تتح   صستتناPanzar & 

Rosse ،  8003ةقحل  ةجلا يةباصث ر ج ح  ا سيلحةلا  يلجل  يةأيبس  يةا    سل. 

 :التقارير 2.1

 .8003يلاه  يةص ني ةاسوحاب  تقأيأ  يسوحاب يةوتصا في تص س   يسمبئ 
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 املواقع: 6.1

Le cycle de vie du Marché, http:/etudesmarche.net/cycle-vie-marche.html, page 

consultée le30/30/2020. 
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 مالحق الفصل الخامس:

 :(Dickey-Fuller) السالسل الزمنية في املستوى  . نتائج اختبار جدر الوحدة لسكون 1

 :LPVPCH اختبار استقرار لسلسلة الزمنية1.1

 النموذج لاول                                                                                           النموذج الثاني                      

 
 النموذج الثالث                                                                                
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 :LQDVPCHاختبار استقرار لسلسلة الزمنية 4.1

 النموذج الثاني                                 النموذج لاول                                                                  

                                

                                                     النموذج الثالث

 
 

 

 

 

 :LQDVVIاختبار استقرار لسلسلة الزمنية 3.1                   



 المالحق 
 

382 

 

                       النموذج الثاني                                 النموذج لاول                              

        

 

 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 :LTMCV  اختبار استقرار لسلسلة الزمنية2.1
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 النموذج لاول                                                            النموذج الثاني 

    

 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 :LEPSVVI :اختبار استقرار لسلسلة الزمنية 6.1
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 النموذج الثاني                                                 النموذج لاول                                   

   

 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 :LLASPEYRES  اختبار استقرار لسلسلة الزمنية5.1

 النموذج الثاني                                                                              لنموذج لاول ا                          
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 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 LPASCHE : اختبار استقرار لسلسلة الزمنية5.1

 النموذج الثاني                                                                                  النموذج لاول                               
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 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Phillips-Perron). نتائج اختبار جدر الوحدة لسكون السالسل الزمنية في املستوى 4

 :LPVPCH اختبار استقرار لسلسلة الزمنية1.4
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 النموذج الثاني                           النموذج لاول                                                                    

    

 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 :LQDVPCH اختبار استقرار لسلسلة الزمنية4.4

 النموذج الثاني                                                                               النموذج لاول                           
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 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 LQDVVI :اختبار استقرار لسلسلة الزمنية 3.4

 النموذج الثاني                                                النموذج لاول                                            



 المالحق 
 

389 

 

    

 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 LTMCV : اختبار استقرار لسلسلة الزمنية2.4

 النموذج الثاني                                                                 النموذج لاول                                
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 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 LEPSVVI :اختبار استقرار لسلسلة الزمنية 6.4

 النموذج الثاني                          النموذج لاول                                                               
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 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 LLASPEYRES :اختبار استقرار لسلسلة الزمنية 5.4

 النموذج الثاني                                       النموذج لاول                                                  
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 النموذج الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIPASCHE :اختبار استقرار لسلسلة الزمنية 5.4
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 النموذج الثاني                 النموذج لاول                                                                     

 

   

 الثالثالنموذج 

 

 

 

 

 

 

 مالحق الفصل السادس:

 تقدير النماذج:
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 :PVCH  تقدير النموذج 3.1

 

 :QdVPCH  تقدير النموذج 3.4

 

 

 

 

 

 :Qsvvi  تقدير النموذج 3.3
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 :Qdpb تقدير النموذج 2.3

 

 :PQdpb تقدير النموذج6.3
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