
 
 مقدمة : 

تشير النظرية االقتصادية إلى  نن الساىاا الرىارم لايى ان 
الاىدوعاا  الاروىىعا ويى  اىىن قوىى  الدعلىة ال وىىد عنن يتىىعور 

سيىىىىىد ي صىىىىىد   Sustainabilityويىىىىى  اايىىىىىار االاىىىىىتدااة 
باالاىىىىىتدااة ال ىىىىىدر  الااىىىىىتار  ل دعلىىىىىة ا ىىىىى  تاعيىىىىى  ارىىىىى  

 .(1)السااا الرارم 
عياتوىىر الساىىاا الرىىارم نسىىد ادشىىرا  اادا  االقتصىىادم 
ل دعلىىىةم واىىىن الااىىىرعز نن الارىىى  الادقىىى  وىىى  الساىىىاا 
الرىىىارم ياىىىوا اىىىددا  نقىىى  اىىىن الاشىىىا   االقتصىىىادية وىىى  

ايىىىة داىىىاد  الدعلىىىة سيىىىد تسىىىدد االيىىىتبال   نتيرىىىة  وي
تيصيص رنس الاالم واعاا  ادنتاج تاي  إل  السصىعل 

( . ,3112Issiaka,Coulibalyا   نا ى  اادىد اا ىن )
ناىىا الارىى  الىىدادم ع الااىىتار وىى  الساىىاا الرىىارم ويىىددم 
لاشا   ن ثر ي عر  ا   االقتصاد عرباا يات  م ااترابة 
 اىرياة وىى   الايااىىا  االقتصىادية. عا ىى  عرىى  التسديىىد م
 وى  الاىدا ال عيىى م يىددم الارىى  إلى   يىىاد  ناىوية وىى  

                                                           
(1)

هعوْعح هي الوْازٗي الفرع٘ح: ٗشول الحساب العارٕ علٔ  
الو٘زساى الرعززارٓ )ّٗشزول ة زز٘لح ال زالراخ ّالوزز  ْعاخ 
عززي الززْارلاخ هززي السززلم (اّ الو٘ززساى الالزز هٔ )هرح زز خ 
ّهزز  ْعاخ عززي الالزز هاخ ( اّ ه٘ززساى الزز  ل )هرح زز خ 
ّه  ْعاخ ل ل االسرصوار(اّ صا ٔ الرحزْٗ خ )ذحزْٗ خ 

ح الرززٔ ذشززول الوززٌ  العززاهل٘ي تالالززارض ّالرحززْٗ خ الرسززو٘
ّالِثزززاخ هزززي ّخلزززٔ الالزززارض( ا ّسزززْ  ٗر زززس الثحزززس  زززٖ 

 ذطث٘مَ علٔ ال الراخ ّالْارلاخ هي السلم ّالال هاخ.

ناىىىاار الدادىىىد  الاس يىىىة ا ارنىىىة بةاىىىاار الدادىىىد  اارنويىىىة م 
  اا يددم لعرعد اودا ادر ا ا   ااريال و  الاات و م 
سيىىىد يىىىددم لتىىىرا م الىىىديعن بشىىى   ن وىىىر ااىىىا يانىىى   يىىىاد  
اىىدوعاا  الدادىىد  م عبالتىىال  تعقىى  انيدىىاا وىى  ااىىتعيا  

 اايشة.ال
علىىكلف و ىىىد شىىىاد  اااىىىعام ااييىىىر  ت ايىىىد ا تاىىىام عا ىىىا  
الايااىىىا  الاااىىىة عاالقتصىىىاديين ودرااىىىة ق ىىىية ااىىىتدااة 
ارى  ايىى ان الساىاا الرىىارم وى  الىىدعل الناايىة عالات داىىة 
ا ىى  سىىد الاىىعا  م عكلىىف لتسديىىد اىىا إكا  ىىان  ىىكا الارىى  

ر ااىىتداااأ ناىىا ال . واالاىىتدااة تشىىير إلىى  الع ىى  الااىىت 
ل اي ان اليىارر  مبسيىد ال تىددا نم قىعا اقتصىادية إلى  

 تغيير  كا الع   .
عان  نا وإن ار  اي ان السااا الرارم لدعلىة اىا ي ىعن 
ااىىتداااأ اىىا دام لىىدا الا ر ىىين وىى  الىىدعل اايىىرا روبىىة 
وىىى  تاعيىىى   ىىىكا الارىىى  . عاىىىن الناسيىىىة اايىىىرا م ي ىىىعن 

ااىىىتدام  ارىىى  ايىىى ان الساىىىاا الرىىىارم لدعلىىىة ااينىىىة ويىىىر
انىىداا ال يتعقىى  ااىىتارار تىىدو ا  ردعس اااىىعال اارنويىىة 
إل  داي   ىك  الدعلىة لتاعيى   ىكا الارى  سيىد إن ردىاز 
اصىىىادر التاعيىىى  تاثىىى  اشىىىار  عا ىىىسة بىىىةن شىىىيدا اىىىا وىىى  

 Unsustainableالساىىاا الرىىارم ويىىر قاوىى  لباىىتدااة 
ع ىىىع الع ىىى  الىىىكا ياىىىوا روىىى  ناىىىاار الدادىىىد  الاس يىىىة م 
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 ىىىىاأ  ويىىىىراأ وىىىى  قياىىىىة الاا ىىىىة الاس يىىىىة م عا ىىىى رابا عانيدا
 اداردا و  االقتصاد الاس   .

وعرىىىىعد الارىىىى  يشىىىىير إلىىىى  سالىىىىة اىىىىن اىىىىدم التىىىىعا ن وىىىى  
االقتصىىىاد ال  ىىى  م ااىىىا يىىىداع الىىىدعل إلىىى  تيدىىىيا قياىىىة 
الاا ىىىة ع/نع تشىىىديد ايااىىىا  االقتصىىىاد ال  ىىى  عوالبىىىا اىىىا 

ر  ن اىىىىا  تىىىىتب م االيىىىىتبال  اليارريىىىىة ال ويىىىىر   وإنتشىىىىا
الاا ىىىىة . اث اىىىىا سىىىىدد وىىىى  م ن اىىىىا  الاا ىىىىة وىىىى  شىىىىي   
عالا ايف و  نعاد  الثاانينىا م عالاا  ىة الاتسىد  ع و ىدان 
الشىىاال ااعرعبىى  وىى  نعاير ىىا م عالا اىىيفم ع ااررنتىىين 
وىى  انتصىىف ا ىىد التاىىاينا  م عوىى  دعل شىىر   اىىيا وىى  
 يىر ا ىد التاىاينا  اىن ال ىرن الاا ى   م سيىد ت اانى  

ا  الاا ىىىة اىى  الارىىى  ال ويىىر عالااىىىتار وىى  الساىىىاا ن اىى
 (Davis , J. Scott ,et al.,2014الرارم. )

عوىىى  العاقىىى  يا ىىىن التاييىىى  وىىىين نىىىعاين اىىىن ارىىى  ايىىى ان 
الساىىاا الرىىارم   اىىا ز الارىى  الادقىى  عالارىى  الىىدادم . 
إن الارىىىى  الادقىىىى  قصىىىىير اارىىىى  وىىىى  ايىىىى ان الساىىىىىاا 

اااىىعال اارنويىىة وىىين الرىىارم يا ىىس إاىىاد  تع يىى  ردعس 
ايت ىىف دعل الاىىالم ا ىى  ناىىاس ايىىتبز إنتاريىىة انصىىر 

(  م وىردعس اااىعال Mark J., 2004)  رنس الاىال وياىا
اارنويىىة تتىىدوى إلىى  دايىى  الدعلىىة التىى  تتايىى  اىىن وير ىىا 
ان الدعل بارتداع ادنتارية وياا عان ثم م وإن  كا الارى  

لتىىىال  يا ىىىن نن ال ياىىىوا اشىىىا   لبقتصىىىاد الاس ىىى . عبا
ي عن ار  ايى ان الساىاا الرىارم لدعلىة اىا ااىتداااأ وى  
اار  ال صير عكلىف دا انيىة قيىام  ىك  الدعلىة بىاالقتراا 

 اليارر  لتاعي   كا الار  .
واىىع اا ثىىر ناىىا الارىى  الىىدادم وىى  ايىى ان الساىىاا الرىىارم 

 إلىى  عرىىعد ي ىىى  يشىىير انىى  االاىىتدااة اىىن سيىىد ي ىىعر 
عال ىدر  التناواىية  وى  الترىار   ي    و  االقتصاد ع ىاف

م واىعز يترتىا  (İnsel and Kayıkçı, 2012)الدعليىة
ا ي  نثران ا ويان و  االقتصاد الاس ى ز يتاثى  ااعل وى  
نن ال ياد  ال وير  عالااتار  وى  ارى  الساىاا الرىارم قىد 

لىىكا تاىىت  م ال يىىام وروىى  ناىىاار الدادىىد  الاس يىىة إلىى  السىىد ا

ي يىىد اىىن اثي تاىىا اارنويىىة م عكلىىف لرىىكا ردعس اااىىعال 
اارنوية إل  الىداي  . عيتاثى  ااثىر الثىان  وى  نن ال يىاد  
ال ياة عالداداة وى  ارى  ايى ان الساىاا الرىارم تىددا 
إلىى  سىىدعد  يىىاد  ترا ايىىة وىى  الىىديعن اليارريىىة م ع ىىع اىىا 

 ن .يترتىا ا ياىا  يىاد  اىدوعاا  الدادىد  ا ى   ىك  الىديع 
(Fikret, Diilger and Zeynel Abidin ,2005) 

يا ن ال عل إكن إن  إكا  ان ار  اي ان الساىاا الرىارم 
لدعلىىة ااينىىة  ويىىراأ عااىىتاراأ لدتىىر   عي ىىة م وىىإن قىىدر   ىىك  
الدعلىىة ا ىى  يداىىة ديعناىىا اليارريىىة يا ىىن نن ت ىىعن اسىى  

م ااىا قىد يىدوااا  Huseyin, Kalyoncu,2005)شىف ) 
تغيىىىرا  ركريىىىة وىىى  ايااىىىاتاا االقتصىىىادية م إلىىى  إسىىىداد 

ع ع ااار الكا يىداع إلى  البسىد اىن نرى  تسديىد اىا إكا 
 ىىىىان ارىىىى  ايىىىى ان الساىىىىاا الرىىىىارم ااىىىىتداااأ نم ال وىىىى  

 اار  ال عي  .
عقد اان  االقتصاد الاصرم علدترا   عي ة يبل تاريي  
السىىديد اىىن ارىى  الساىىاا الرىىارم لايىى ان الاىىدوعاا  م 

تتب  ار  السااا الرارم لبقتصاد الاصرم وان يبل 
 ناىىىبة ادعيىىىة اىىىن النىىىاتم الاس ىىى  االراىىىال  م ات ىىى  ننىىى  

 انىىى  ناىىىبة  1791عستىىى  اىىىام  1791يىىىبل الدتىىىر  اىىىن 
ارىى  الساىىىاا الرىىارم  ناىىىبة ادعيىىة اىىىن النىىاتم الاس ىىى  

م 1791%( عكلىف وإاىىتثنا  اىىاا  1االراىال  )ن ثىىر اىىن 
1792 (World Bank ,2012  .) 
نن ناىىىىىبة الارىىىىى  قىىىىىد وىىىىىدن  وىىىىى  الترارىىىىى  م سيىىىىىد ويىىىىىر 

انيد ىى  ناىىبة ارىى  الساىىاا الرىىارم  ناىىبة ادعيىىة اىىن 
 3113-1771الناتم الاي   االراال   يبل الدتىر  اىن 

% بااىتثنا  3م سيد نن نابة  ىكا الارى   انى  نقى  اىن 
م عكلف تب ااأ ا  الايااا  االن ااشىية التى   1779اام 

صىىبا االقتصىىادم. ويىىر نن  ب ىى  وىى  إ ىىار ورنىىاام اد
عسىىىىدد  3113الصىىىىعر  قىىىىد توىىىىدل  اىىىىر  نيىىىىرا باىىىىد اىىىىام 

ارتداع ادارئ و  نابة الار  و  السااا الرارم لتص  
%م عكلىىىف باىىىوا سىىىدعد االنيدىىىاا 4إلىىى   3112اىىىام 

ال ويىىىر وىىى  اىىىار الرنيىىىة الاصىىىرم باىىىد قىىىرار تاعياىىى  وىىى  
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م باال ىىىىىاوة إلىىىىى  صىىىىىداا  رانىىىىىا  3112ناايىىىىىة ينىىىىىاير 
ترىىة اىىن ارتدىىاع ناىىاار الغىىكا  عال اقىىة عويىىر  الاىىرا النا

اىىن اليىىداا  اىىن راىىة م ع ىىغعط ال  ىىا عال اىىياا وىىى  
 ق اع التشييد عالونا  ان راة نيرا .

عبالنظر إلى  الويانىا  الياصىة بىالاي ان الترىارم الاصىرم 
 -1791نرىد ننى  قىد س ىى ارى ا ااىتارا يىبل الدتىر  اىىن 

وىى  الساىىاا م ااىىا يشىىير إلىى  نن الارىى  الاس ىىى  3111
الرارم يرر  عبش   رديا  إلى  ارى  الايى ان الترىارم م 
سيىىد يىى داد ارىى  الساىىاا الرىىارم و يىىاد  ارىى  الايىى ان 
الترىىىارم م عنم تساىىىن وىىى  ااييىىىر يىىىنا س ا ىىى  ادشىىىر 

 السااا الرارم. 
 مشكمة البحث:

ان الاارعز نن الاظار ااااا  لايى ان الاىدوعاا  وى  
ت ايد ار  السااا الرارم  ااظم الدعل النااية يشير إل 

بشىى   ات ايىىد يىىبل وتىىرا   انيىىة ااتىىد  م عتصىىب  ق ىىية 
 االاىىىىىىىىىىىتدااة ل ارىىىىىىىىىىى  وىىىىىىىىىىى  الساىىىىىىىىىىىاا الرىىىىىىىىىىىارم وياىىىىىىىىىىىا 

 ن ثر سد . 
سيىىىىىد تعارىىىىى   ىىىىىك  الىىىىىدعل بشىىىىى   اىىىىىام صىىىىىاعبا  وىىىىى   

السصىىىىعل ا ىىىى  التاعيىىىى  اليىىىىارر  اىىىىن اااىىىىعا  الااليىىىىة 
ورانىىا انيدىىاا عاىىدم تنىىىعع اصىىادر الىىدي  عالصىىىادرا  

ا يرا اىىىىىىىا ار ىىىىىىىة ل ىىىىىىى  اىىىىىىىن الصىىىىىىىداا  الداي يىىىىىىىة ااىىىىىىى
م اااىىىر الىىىكم  قىىىد يرا اىىىا وىىى  ناايىىىة اااىىىر (1)عاليارريىىىة

وير قادر  ا   العوا  بالت اااتاىا. ع ىكا يىدل ا ى  التسىدم 
عاىىىن ويناىىىا رااعريىىىة اصىىىر  -الىىىكم تعاراىىى   ىىىك  الىىىدعل 

لتس يىىىىى االاىىىىت رار عاداىىىىتدااة   -الاربيىىىىة اسىىىى  البسىىىىد 
لبيىتبال  وىى  الساىابا  الراريىىة الياصىة واىىا اىن نرىى  

الاىىىىىىتداد  اىىىىىىن الت ااىىىىىى  الاىىىىىىال  تساىىىىىىين اصىىىىىىداقيتاا ع ا

                                                           
(1)

ذش٘ر خلٔ إٔ اضزطراب  زٖ االلر زال ٗرظزم لعْاهزل لا ل٘زح  
أّ  ارظ٘ح. ُّٖ  ٖ هعظوِا غ٘ر هرْلعح ّل  ذحز ز ًر٘عزح 

الرملثزززاخ  زززٖ ألسزززثاب هالرلفزززحا هصزززل ارذفزززاط أسزززعار الزززٌفظ ّ
أسززعار السززلم العالو٘ززحا ّاًالفززاع الطلززة علززٔ ال ززالراخ 
اّال زززز هاخ الوال٘ززززح ال ّل٘ززززح ا ّصزززز هاخ ظززززاًثٖ الطلززززة 

 ّظاًة العرع.

الاالا م الكم يتي  لاا السصعل ا   التاعي  اليارر  م 
 عتدوى االاتثاارا  االرنوية الاباشر  إلياا.

ع ع ااار الكا يىداع إلى  البسىد اىن نرى  تسديىد اىا إكا 
 ان ار  اي ان السااا الرارم لرااعرية اصر الاربية 

 ااتداااأ نم ال و  اار  ال عي  .
 مخص الباحث مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:وي

 ىىى  ارىىى  الساىىىاا الرىىىارم لايىىى ان الاىىىدوعاا  الاصىىىرم 
ااىىىىىىتدام وىىىىىى  اارىىىىىى  ال عيىىىىىى  نم ال   ع ىىىىىى  الايااىىىىىىا  

 االقتصادية ال  ية الاصرية واالة و   كا الارال   
 فرضية البحث :

الدر ىىىىىية اااااىىىىىية التىىىىى  يسىىىىىاعل البسىىىىىد ايتبار ىىىىىا      
ااىىتدااة ارىى  الساىىاا الرىىارم لايىى ان  دااىى تىت يص وىى 

 .3111-1791الادوعاا  الاصرم يبل الدتر  ان 
 أهمية البحث: 

  التاىىىىرز ا ىىىىى  اداىىىىىعم إاىىىىتدااة الارىىىىى  وىىىىى  الساىىىىىاا
 الرارم لاي ان الادوعاا .

   تسديىىد ن ىىم الاتغيىىرا  الاىىدثر  ا ىى  إاىىتدااة الارىى  وىى
لة السااا الرارم لاي ان الادوعاا م عن م الادشرا  الدا

 ا   االاتداا  ان ادا .
  ايتبىىىىار ور ىىىىية اىىىىدا ااىىىىتدااة الارىىىى  وىىىى  الساىىىىاا

الرىىىىىارم لايىىىىى ان الاىىىىىدوعاا  الاصىىىىىرم بااىىىىىتيدام ت نيىىىىىة 
 الشب ا  الاصوية.

  و   ع  النتادم الت  اتتعص  إلياا م يا ن ت ديم ن ىم
التعصىىىىىىيا  بشىىىىىىةن صىىىىىىياوة عااىىىىىىتيدام ندعا  الايااىىىىىىة 

صىىىادية كا  الابقىىىة ادقتصىىىادية لتعريىىى  الاتغيىىىرا  االقت
 ورصيد السااا الرارم.

وتنقسمممم همممرا الدراسمممة إلمممء أردعمممة أجمممزا  بعمممد المقدممممة 
 ومنهجية الدراسة ورلك كالتالي :

ااىىىتاراا اادويىىىا  االقتصىىىادية الياصىىىة بااىىىتدااة أوال: 
 الار  و  السااا الرارم.
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تس يىى  عتعصىىيف عت ىىدير الناىىعكج الااىىتيدم ل يىىاس  ثانيمما:
ااىىتدااة ارىى  الساىىاا الرىىارم الاصىىرم وإاىىتيدام ت نيىىة 

 الشب ا  الاصوية.
عو  الر   اايير اعز يتم ااتيبص ن م النتىادم  ثالثا:

التىى  تىىم التعصىى  إلياىىا اىىن الت ىىديرا  عااىىتيبص باىىا 
 الدالال  الاااة ل ايااة االقتصادية ال  ية.

اسممتعراا ابدبيممات االقتصممادية الخاصممة باسممتدامة  أوال:
 العجز في الحساب الجاري:

ااىىتدااة (Milesi-Ferretti& Razin,1996) اىىرز 
ارىىىىى  ايىىىىى ان الساىىىىىاا الرىىىىىارم بةناىىىىىا إا انيىىىىىة ااىىىىىتارار 
الايااىا  االقتصىىادية الراريىىة عالاى عف اليىىاص بشىى   ال 
ياىىىىت  م السارىىىىىة إلىىىىى  سىىىىىدعد تسىىىىعال  ركريىىىىىة وىىىىى   ىىىىىك  

ا  )اثى  م ت ويىى ايااىة ان ااشىية اداردىة تاىىوا الايااى
سىىدعد ر ىىعد  ويىىىر( م عباىىا ال يىىددم إلىىى  سىىدعد ن اىىىا  
)اث  م انايار اار الصرز اارنوى  نع اىدم ال ىدر  ا ى  
يداىىىىىىىىىىىىىىىىة االلت ااىىىىىىىىىىىىىىىىا  اليارريىىىىىىىىىىىىىىىىة(.  اىىىىىىىىىىىىىىىىا اىىىىىىىىىىىىىىىىرز 

(Zanghieri,2004 ااىىىىىىتدااة ارىىىىىى  ايىىىىىى ان الساىىىىىىاا )
لارىى  وعااىى ة الرىىارم بةناىىا إا انيىىة ااىىتارار تاعيىى   ىىكا ا

الااىتثارين اارانىىا.عيان   ىىكا نن ارىى  ايىى ان الساىىاا 
الرىىارم اىىعز ي ىىعن ااىىتداااأ اىىا دام الا ر ىىعن اارانىىا 

 (Simeonov,2007راووين و  تاعي  . )
واىىىىن الااىىىىرعز نن رصىىىىيد الساىىىىاا الرىىىىارم وىىىى  ايىىىى ان 
الاىىىىدوعاا  ايىىىىة دعلىىىىة يىىىىنا س ا ىىىى  ت ىىىىعر ادلت ااىىىىا  

قوىى  الاىالم اليىىارر  م  اىا ننىى   عااصىعل اليارريىىة ل دعلىة
يا ىىىىس قىىىىرارا  الا ياىىىىين الاتا  ىىىىة باداىىىىتابف عادديىىىىار 
عاالاىىتثاار م واىىدا الارىى  الااىىر  وىى  الساىىاا الرىىارم 
ي ىىىيس سرىىىم التاعيىىى  الىىىب م لباىىىتثاارا  التىىى  ت يىىىد اىىىن 
الاىىديرا  الع نيىىة م  اىىا ننىى  اىىن اا ايىىة با ىىان ايتيىىار 

اىىى  ناىىىاار صىىىرز   ىىىدز ابدىىىم ل ساىىىاا الرىىىارم يتاىىىى
 تعا نية .

علكلف ان ال ويا  نن ينظر صىاناع الايااىة االقتصىادية 
إل  رصيد السااا الرارم ا   نن  اتغير يعور اراعاة 

ان الاا عاا  اىن اى عف العسىدا  االقتصىادية الايت دىةم 
عيا ىى  وىىكلف ادشىىرا اىىن  يديىىة صىىياوة عااىىتيدام ندعا  

االقتصىىىادية كا  الايااىىىة االقتصىىىادية لتعريىىى  الاتغيىىىرا  
 الابقة ورصيد السااا الرارم.

عترىىىىىىىدر ادشىىىىىىىىار  إلىىىىىىىى  نن الاظاىىىىىىىىر اااااىىىىىىىى  لايىىىىىىىى ان 
الادوعاا  و  ااظم الىدعل الناايىة يشىير إلى  ت ايىد ارى  
الساىىاا الرىىارم بشىى   ات ايىىد يىىبل وتىىرا   انيىىة ااتىىد  

 معيعصف الار  و  ت ف السالة بةن  وير ااتدام. 
-MP Dooley, D Folkertsسيىىد ن ىىد  درااىىة ) 

Landau& PM Garber,2005 نن الساىاا الرىارم )
يا ىىن نن يس ىىى االاىىتدااة وىى  سالىىة اىىدم سىىدعد ن اىىا  
اقتصادية يارريةم وان الاارعز نن اا اا  االقتصادية 
اليارريىىة تةيىىك إاىىا شىى   ن اىىة وىى  اارالصىىرز نع ن اىىة 
ديىىعن يارريىىة نع ادثنىىين ااىىا. عتتاثىى  اا اىىة ااعلىى  وىى  

سالة ان ادم ادات رار تددم و  نااية ااار إل   سدعد
سىدعد ترارىى  وىى  قياىىة الاا ىىة قىىد تنتاىى  بانايىىار قياتاىىا م 
عااىىتن از لرصىىيد الدعلىىة اىىن االستيا يىىا  اارنويىىة م ناىىا 
الثانيىىىة وتتاثىىى  وىىى  اىىىدم قىىىدر  الدعلىىىة وىىى  السصىىىعل ا ىىى  
الا يىىد اىىن التاعيىى  الىىدعل  نع اىىدم ال ىىدر  ا ىى  االاىىتارار 

 داد عيداة الديعن الياررية.و  ا
كا  ان الىباا ) ( قىد سصىر إا انيىة Edwards,2001عا 

االاىىىىتدالل ا ىىىى  اىىىىدم ااىىىىتدااة ارىىىى  الساىىىىاا الرىىىىارم 
بادشىىىر عاسىىىد ع ىىىع ترىىىاع  ناىىىبة ارىىى  الساىىىاا الرىىىارم 

% ان الناتم الاس   ادراال  م عقد اتدىى وى  1اادل الى 
سيىىىد ن ىىىد نن ترىىىاع   (Özata, Erkan,2013)كلىىىف 

% يىىىىددم دثىىىىار  الشىىىى عف سىىىىعل قىىىىدر  1رىىىى  اتبىىىىة الىىىىى الا
 االقتصاد ا   تس يى االاتدااة.

( يىىىىىىىرا نن Robert,s.,2003إال نن الىىىىىىىباا ا يىىىىىىىر ) 
اىىىىدا اداىىىىىتدااة وىىىىى  ارىىىى  الساىىىىىاا الرىىىىىارم ال يا ىىىىىن 
العقعز ا ي  ان  ريى ال رع  إلى  كلىف الادشىر ااعلى م 

رلنىىىدا عااىىتدل ا ىىى  رنيىى   ىىىكا وعرىىىعد دعل اثىى  ااىىىتراليا عاي
 انىىى  قىىىادر  ا ىىى  تس يىىىى االاىىىتدااة وىىى  ارىىى  الساىىىاا 
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الرىىارم ا ىى  الىىروم اىىن نن ناىىبة ارىى  كلىىف الساىىاا قىىد 
% م وىى  عا ىى  اىىدار اىىد  اىىنعا م وىى  1ترىىاع  اتبىىة الىىى

سىين تار ىى  دعل نيىرم ا اىىا  سىاد  يارريىىة وى  ظىى  
 اعقف يارر  لاي ان سااواا الرارم لم ي ن اتد عرا. 

أنمممم يمكمممن االسمممتدالل عممممء عمممدم وأكمممدت الدراسمممة عممممء 
اسمممتدامة عجمممز الحسممماب الجممماري ممممن خممم ل المؤشمممرات 

 التالية:
   إكا  ىىان اىىدم التىىعا ن وىى  الساىىاا الرىىارم يررىى  إلىى

انيدىىاا وىى  ااىىدال  االديىىار ال عايىىة ا ارنىىة بااىىدال  
 االاتثاار.

   يىىىىاد  الىىىىع ن الناىىىىو  لتىىىىدو ا  ردعس اااىىىىعال قصىىىىير 
 ار  السااا الرارم.اار  عالااتيداة و  تاعي  

 . انيداا اادل ناع الناتم الاس   ادراال 
  اتباع نظام صرز ثاو م ع ياد  الار  الاال مع ىاف

 النظام الاال .
 . ادم االات رار الاياا 
عاىىىن  نىىىا و ىىىد سظىىى  اع ىىىعع ااىىىتدااة ارىىى  الساىىىاا   

الرىىارم بالاديىىد اىىن الدرااىىا  الترريويىىة الاىىاب ة اىىعا  وىى  
الات داة م عل تارز ا ى  النتىادم التى  تىم الدعل النااية نع 

التعصىىىىىى  إلياىىىىىىا ويصىىىىىىعص  ىىىىىىكا الاع ىىىىىىعع اىىىىىىعز يىىىىىىتم 
 ااتاراا ن م  ك  الدرااا .

 الدراسات السابقة الخاصة بالدول المتقدمة :
 (,Wua, Stilianos Fountas    ااىىتادو  درااىىة

ايتبىىار ااىىتدااة ارىى  الساىىاا الرىىارم ل ىى  اىىن  1996)
ي يىىة مع نىىدا عكلىىف يىىبل الدتىىر  اىىن العاليىىا  الاتسىىد  ااار 

(م بااتيدام ايتبار ركر العسد  عالت اا  1792-1774)
الاشترف م عقد تعصى   الدرااىة إلى  اىدم ااىتدااة الارى  
 وىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الساىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا الرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارم يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبل 
وتر  الدرااة م عاررا  كلف إل  اتباع الدعل اس  الدرااة 

 قيعد ياررية ا   التاااب .
( بايتبىىار Fikert & Zeynel, 2005عقىىام  ىى  اىىن )

دررة ااتدااة الار  وى  الساىاا الرىارم لىدعل اراعاىة 

 –الاا  ىىىىىة الاتسىىىىىد   – نىىىىىدا  –ورناىىىىىا  –) اي اليىىىىىا  9الىىىىىى
اليابىىىان ( عكلىىىىف  –العاليىىىا  الاتسىىىىد  اااري يىىىة  –نلاانيىىىا 

 Fractional Processes"   باالاتاىىاد ا ىى  اناريىىىة
الدتىىىىر  اىىىىن عكلىىىىف بااىىىىتيدام ويانىىىىا  ربىىىى  اىىىىنعية يىىىىبل "
( . عتعصىىىى   الدرااىىىىة إلىىىى  نن التبىىىىاين 3111 – 1794)

و  السااا الرارم لراي  دعل الدرااىة ويىر اىا نم عنن 
 نىىىدا (  –ورناىىا  –الساىىاا الرىىىارم لىىثبد دعل )إي اليىىىا 

يتاي  باالاتدااة و  اار  ال عي . و  سين نن السااا 
 الرىىىارم لب يىىىة الىىىدعل  ىىىان ويىىىر ااىىىتدام. عنن  ىىىك  النتىىىادم
يرىىىىىىا نن تا ىىىىىى  إشىىىىىىارا  ل ىىىىىى  اىىىىىىن الىىىىىىدادنين عصىىىىىىناع 

 الايااا  االقتصادية و  ت ف الدعل.
( ودرااىىة الساىىىابا  Tuck Cheong,2007 اىىا قىىام )

التراريىىىىىىة ل يابىىىىىىان بااىىىىىىتيدام ويانىىىىىىا  تدصىىىىىىي ية م عكلىىىىىىف 
ل انا ى عالو دان الاشتر ة اااا وى  الترىار م عقىد عرىد نن 

اة بالناىىبة ل ويانىىا  الاىىعا ين التراريىىة ل يابىىان ويىىر ااىىتدا
ال  يىىىة م عكلىىىف بااىىىتيدام ايتبىىىارا  رىىىكر العسىىىد  لويانىىىا  
ا  ايىىىة. عقىىىد انتاىىى  الدرااىىىة إلىىى  نن الاىىىعا ين التراريىىىة 

 12ان  ىة ع  11انا ى اىن إراىال   2الثنادية ل يابان لى 
 دعلة ااتدااة. 39دعلة ان إراال  
( توىىين Bhamani –Oskooee,1994عوىى  درااىىة لىىى )

اىى  اشىىترف وىىين الصىىادرا  عالىىعاردا  اداىىترالية عرىىعد ت ا
عنن اا اىة الت ااىى  الاشىترف ت تىىرا اىن العاسىىد الصىىسي م 
ع ىىكا يشىىير  ىىانيا إلىى  نن الايااىىا   ادقتصىىادية ال  يىىة 
التىىى  تتبااىىىا الدعلىىىة واالىىىة وىىى  اارىىى  ال عيىىى  عان  نىىىاف 

 ااتدااة و  السااا الرارم.
االرنوية عااىتدااة  عان الابقة وين تدوى االاتثاارا     

( (Ansari,2004ار  السااا الرارم م تناعل  درااىة 
عكلىىىف بااىىىتيدام ناىىىاليا االقتصىىىاد ال يااىىى  ايتبىىىار رىىىكر 

 & Johansenالعسد  عنا عا الت اا  الاشترف ب ري ة 
Juselius   لدرااىىة تىىةثير تىىدوى رنس الاىىال اارنوىى  ا ىى

ااىىىىىتدااة ارىىىىى  الساىىىىىاا الرىىىىىارم عا ىىىىى  سرىىىىىم ع دىىىىىا   
اتثاار الاس   وى  العاليىا  الاتسىد  يىبل  ىك  الدتىر م اال
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. عااىىىىىتيدا  اراعاىىىىىة اىىىىىن االيتبىىىىىارا  1792-1777
التشييصىىىىية ل تس ىىىىى اىىىىن صىىىىسة النتىىىىادم الت ديريىىىىة. عقىىىىد 
نشار  الدرااة إل  نن  تدو ا  رنس الاال  ىان لاىا تىةثير 
إيرىىىاو  ا ىىى  االقتصىىىاد بشىىى   اباشىىىر اىىىن يىىىبل  يىىىىاد  

او ة لباتثاار م عبش   وير اباشىر اىن عاتاسة الاعارد ال 
يبل  ياد  الدي  عاالديار الاس يين عن د  النتىادم ا ى  
ن ايىىىة السدىىىاو ا ىىى  ع يىىىاد  التىىىةثير اديرىىىاو  لتىىىدوى رنس 
الاىىىىال اىىىىن يىىىىبل ي ىىىىى انىىىىاة ااىىىىتثاارم ن ثىىىىر اب اىىىىةم 
عااتيدام تدو ا  رنس الاال اارنو  ل ااا اة و  تس يى 

 ل عاليا  الاتسد  اااري ية.ااتدااة ار  السااا 
 (& Aizenman, Joshuaعاتد ى  نتىادم درااىة        

(Yi Sun, 2008  اى  الدرااىة الاىاب ة واىن يىبل الىدعر
الىىىىكم ت ابىىىى  اداىىىىتثاارا  اارنويىىىىة وىىىى  رصىىىىيد الساىىىىاا 
الرىارم الىكم  ياثى  االاىاس لعرىعد الابقىا  االقتصىادية 
الدعليةم وااتدااة الدادا و  السااا الرارم لدعلىة اىا م 
الوىد عنن ي او ىى  ااىىتدااة وىى  ارىى  الساىىاا الرىىارم لدعلىىة 

عيىىتم كلىىف اىىن يىىبل تىىدوى رنس  نيىىرا نع لاراعاىىة دعل
الاىىال . سيىىد نظاىىر  الدرااىىة ننىى  انىىداا   ىىان االقتصىىاد 
الصين  يس ى اادل ناع الناتم الاس   ادراال  عوادا 
وىىىى  الساىىىىاا الرارم/النىىىىاتم الاس ىىىى  ادراىىىىال  يترىىىىاع  

٪. سيىىد تاىىارع ناىىع النىىاتم الاس ىى  االراىىال  ل صىىين 11
إلىى  ن ثىىر اىىن  ٪ وىى  ناايىىة ا ىىد التاىىاينا  م9اىىن نسىىع 

٪ وىىى  الاىىىنعا  ااييىىىر م ع يىىىاد  وىىى  وىىىادا الساىىىاا 11
٪ إلى  سىعال  3الرارم/النىاتم الاس ى  ادراىال  اىن نسىع 

٪ يىىىىىبل ت ىىىىىف الدتىىىىىر م ناىىىىىا ارىىىىى  الساىىىىىاا الرىىىىىارم 11
٪ اىىىىن النىىىىىاتم 9ل عاليىىىىا  الاتسىىىىد م عاقتىىىىرا اىىىىن سىىىىعال  

 . 3111الاس   ادراال  اااري   و  اام 
ادا الاس  ة و  االقتصىاد الصىين  عات   نن ااظم الدع 

وى  شىى   االستيا يىا  الدعليىىة معارتدىاع ااىىدال  االديىىار 
 انىى  تةيىىك  ري اىىا إلىى  العاليىىا  الاتسىىد  اااري يىىة ااىىا 
يا ىىىىىس ال ىىىىىدر  الداد ىىىىىة ل عاليىىىىىا  الاتسىىىىىد  لت ىىىىىديم وىىىىىىرص 
ااىىتثاارية راكبىىة لباىىتثاارا  االرنويىىة الاباشىىر  م يرا اىىا 

لارىىىى  وىىىى  الساىىىىاا الرىىىىارم لدتىىىىر  قىىىىادر  ا ىىىى  ااىىىىتدااة ا
  عي ة.

التاىرز  (Sophocles N.et al.,2010)عساعل  درااىة
ا ىى  اسىىددا  تىىعا ن الساىىاا الرىىارم وىى  اليعنىىانم ا ىى  

( 3119 -1791اااىىىا ت ريبىىىا وىىى  الدتىىىر  اىىىن ) 11اىىىدا 
ع ىىىىىدو  إلىىىىى  ال شىىىىىف اىىىىىن الاعااىىىىى  االقتصىىىىىادية ال  يىىىىىة 

   صاو  االديار عالاالية عالاي  ية الردياية الت  نثر  ا
الع ن م عبالتال  ا   ش   ااار الت عرا  وى  الساىاا 
الرىىارم. عقىىد نشىىار  الدرااىىة إلىى  ننىى  يىىبل ااظىىم الدتىىر  
قيىىىد البسىىىدم شىىىاد  اليعنىىىان ارىىى ا اتعاىىى ا عصىىىغيرا وىىى  

-1777الساىىىاا الرىىىارم م ويىىىر ننىىى  يىىىبل الدتىىىر  اىىىن 
م  اد  ناىىىبة الارىىى  وىىى  الساىىىاا  الرىىىارم. ااىىىا 3119
ظاىعر ق ىية االاىتدااة اليارريىة اليعنىان وى  اىىيا  ندم ل

ادا قدر  االقتصاد اليعنىان  ا ى  يداىة الىديعن اليارريىة  
 الت  ترا ا  ا   الادا ال عي . 

عقىىد تعصىى   الدرااىىة إلىى  نن التسىىرر الاىىال  الىىكم سىىدد 
وى  ا ىىد التاىاينا  اىىن ال ىىرن الاا ى  م عاا يىىة الت ااىى  

ندا  3111يىعرع وى  اىام الن دم التى  ند  إلى  ااتاىاد ال
التعاىىىىىى  وىىىىىى  االدتاىىىىىىان بااىىىىىىدال   ويىىىىىىر  عانيدىىىىىىاا وىىىىىى  
الاىىديرا  الياصىىة م ااىىا اىىا م وىى  سىىدعد تىىد عر  ويىىر 
عارىىىىى  الساىىىىىاا الرىىىىىارمم باىىىىىوا التعاىىىىى  وىىىىى  ال  ىىىىىا 

 الاس  . 
عاىىىن تىىىةثير االن ىىىاام ل ت ىىىتب  عاالتسىىىادا  االقتصىىىادية 

اىىة ا ىى  تس يىىى االاىىتدااة وىى  الساىىاا الرىىارم قااىى  درا
(Bajo- Rubio,Oscar,et al., 2013 بايتبىىار )

االتسىىىىىىاد  و ىىىىىىدانااىىىىىىتدااة االيىىىىىىتبال  اليارريىىىىىىة لىىىىىىدعل 
 االتسىىاد االقتصىىادم التىى  ان ىىا  إلىى عياصىىة  ااعرعبىى 
معكلف يىبل الدتىر  اىن 1777باد اام   (EMU) عالن دم
 اا اىىىىىة الااليىىىىىة الاالايىىىىىة ودايىىىىىة قوىىىىى  نم 1791-3119

بااىىتيدام ناىىعكج الت ااىى  الاشىىترف عايتبىىار رىىكر العسىىد . 
صىىىىاو  ااصىىىىعل  ىىىى   ثبثىىىىة اتغيىىىىرا عباالاتاىىىىاد ا ىىىى  

عالىىعاردا  اىىن  الاىى   عاليىداا م اىن عالصىىادرا  اارنويىة
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عاليىىداا م ات ىى  ننىى  وىى  ظىى  االتسىىادا  الن ديىىة  الاىى  
وىىان الارىى  اليىىارر  الااىىاعا بىى م عالتىى  تاىىت ي  الىىدعل 

دااة ويىى  ي ىىعن ن وىىر باىىوا اىىاعلة السصىىعل تس يىىى االاىىت
ا ىى  التاعيىى  اليىىارر م ويىىر نن الىىدعل التىى  تس ىىى ارىى ا 
 ويرا و  السااا الرارم تعارى  بصىاعبة وى  تغييىر اىار 
صىىىرواا م ااىىىا يراىىى  اىىىن ال ىىىرعرم اىىىدم إ اىىىال الارىىى  

 .اليارر 
 الدراسات السابقة الخاصة بالدول النامية :

د ر    و  تناعلاا لاع عع  ان  اادويا  االقتصادية ق 
ااىىتدااة ارىى  الساىىاا الرىىارم ا ىى  الو ىىدان الات داىىىة م 
ويىىر نن باىىا الدرااىىا  قىىد تناعلىى  الو ىىدان الناايىىة م و ىىد 
تناعلىىى  الاديىىىد اىىىن الدرااىىىا  اىىىددا اىىىن الىىىدعل التىىى  تاىىىر 
بارس ىىىىة انت اليىىىىة م ع ىىىىكلف الىىىىدعل الناايىىىىة م سيىىىىد قااىىىى  

دااة الارىىى  وىىى  ( وإيتبىىىار ااىىىتMark.J.,2004درااىىىة )
( دعل ع ى  )و غاريىام عالتشىيفم 11السااا الرارم لادد )

عالارىىرم عبعلنىىدام عاىى عوا يام عااىىتعنيا علتعانيىىام عرعاانيىىام 
 Panel Dataعرعاىيام عنع رانيىا(. عكلىف باالاتاىاد ا ى  

( عااتاد  الدرااة ا   3111 -1772يبل الدتر  ان )
الىكم قداى    Budget Constraintناىعكج قيىد الاعا نىة

Husted,1992  م اىىىىىىىىىى  ااىىىىىىىىىىتيدام ايتبىىىىىىىىىىارDickey-
Fuller(ADF)  اليتبىىىىىىىار رىىىىىىىكر العسىىىىىىىد  م عقىىىىىىىد نظاىىىىىىىر

دعل )الارىىر  11االيتبىىار نن دعلتىىين و ىىج اىىن اراىىعع الىىى
عاىىىىى عوا يا(  ىىىىى  التىىىىى  تتايىىىىى  بالاىىىىى عن عبالتىىىىىال  لىىىىىدياا 

 ااتدااة و  السااا الرارم.
 Dickey-Fuller(SURADF)عانداا تم ت ويى إيتبىار 

عالكم يةيك و  إاتبار  تةثير الصداا  الياررية م نشار  
النتىىىادم إلىىى  ااىىىتدااة الساىىىاا الرىىىارم ليااىىىة دعل  ىىى  
)التشيف م الارىر م ناىتعنيا م وعلنىدا م اى عوا يا( سيىد نن 
تةثير صداة السااا الرارم ا   الدين اليارر  إقتصر 
 ا ى  الاىىدا ال صىىير م ناىا بىىاق  الىىدعل اايىرا التىى   ىىان
الساىىىىاا الرىىىىارم واىىىىا ويىىىىر ااىىىىتدام ظاىىىىر تىىىىةثير الىىىىديعن 

 الياررية لاا ن ثر ي عر  و  اار  ال عي .

( اىىىن ااىىىتدااة  Gülcan Önel 2007,عوىىى  درااىىىة )
الار  و  السااا الرارم لتر يا و  ظى  التغيىر الاي  ى  

م بااىىىتيدام رىىىكر 3119عستىىى   1773يىىىبل الدتىىىر  اىىىن 
إاىىىىىتيدام اناريىىىىىىة العسىىىىىد  عااىىىىىى عا الت ااىىىىى  الاشىىىىىىترف و

رع اناىىىىىن ع ىىىىىع اداىىىىى عا الىىىىىكم ياىىىىىا  وعرىىىىىعد التغيىىىىىر 
الاي  ىى . تعصىى   الدرااىىة إلىى  اىىدم ااىىتدااة الارىى  وىى  
الساىىاا الرىىارم التر ىى  م ع ىىكا يانىى  اىىدم عرىىعد ابقىىة 
 عي ىىة اارىى  وىىين الصىىادرا  عالىىعاردا  وىى  تر يىىا يىىبل 

 وتر  الدرااة.
 (,Nelson        عوىىى  ندىىىس اد ىىىار تناعلىىى  درااىىىة 

(Perera,2008   عالتىى  بسثىى  وىى  الابقىىة  عي ىىة اارىى
وين الصادرا  عالعاردا  و  اريبن ا يبل الدتر  الااتد  

بااىىىىىتيدام رىىىىىكر العسىىىىىد  عناىىىىىعكج  3119 - 1711اىىىىىن 
الت ااى  الاشىىترف. عانتاىى  الدرااىىة إلى  اىىدم عرىىعد ابقىىة 
 ت اا  اشترف وين الصادرا  عالعاردا  يبل وتر  الدرااة
كلىىىىف إلىىىى  اااىىىىعا  الاشىىىىع ة وىىىى   م عيا ىىىىن إررىىىىاع إلىىىى  و
اىىىىىىىريبن ام عبالتىىىىىىىال  التعرىىىىىىىد ااىىىىىىىتدااة وىىىىىىى  ادقتصىىىىىىىاد 
الاىريبن   عال تعرىد ابقىة  عي ىىة اارى  وىين الصىىادرا  
عالىىىىعاردا  يىىىىبل وتىىىىر  الدرااىىىىةم ااىىىىا يد ىىىىد اىىىىدم وااليىىىىة 
الايااىىا  ادقتصىىادية ال  يىىة  عي ىىة اارىى م عاىىدم تس يىىى 

 الدعل . قيد الاعا نة
 (& Bahmaniعا   ا س اا اوى ن د  درااة       

(Rhee,1997   عرىىىىىعد ت ااىىىىى  اشىىىىىترف وىىىىىين الصىىىىىادرا
عالىىىىىىىعاردا  ال عريىىىىىىىة الرنعبيىىىىىىىة عكلىىىىىىىف وإاىىىىىىىتيدام اىىىىىىىنام 

(Johansen & Juselius ل ت ااى  الاشىترف م عكلىف )
م عقىد انتاى  الدرااىة  1771إلى   1792يبل الدتر  ان 

قيىد الاعا نىة الىدعل  اليىاص واىا م إل  نن  عريا لم تنتاىف 
عنن الايااىىا  ادقتصىىادية ال  يىىة عايااىىة اىىار الصىىرز 

 قد سان  ان ع   اي ان الادوعاا .  
( إلىى  Herwartz & Xu,2006عقىد تصىد  درااىة )  

اساعلىة ااروىىة اىىدا ااىىتدااة الارى  وىى  الساىىاا الرىىارم 
دعلىىىىىىىىة اىىىىىىىىن دعل انظاىىىىىىىىة التاىىىىىىىىاعن عالتنايىىىىىىىىة  39لاىىىىىىىىدد 



 ......  قياس استدامة عجز الحساب الجاري           محمود عبد العزيز توني  د/، محمد عبد الحميد محمد شهاب  د/

 

 

 
-7- 

م عكلف بااتيدام  ى  اىن االديىار  (OECD)ة االقتصادي
عاالاىتثاار ورانىا الصىادرا  عالىعاردا  عالايى ان الترىىارم 
م عقىىد نظاىىر  النتىىادم اىىدم اىى عن الاباىى  ال انيىىة لاىىك  
الىىدعل م ااىىا يانىى  اىىدم ااىىتدااة الارىى  لايىى ان الساىىاا 

 الرارم.
( تس يىىىىىى  Zake&Katamba,2005عساعلىىىىىى  درااىىىىىىة ) 

 ا  رنس الاىىال عااىىتدااة الارىى  وىى  قياىىة عاترا ىىا  تىىدو
. 3114 -1774الساىىىاا الرىىىارم اعونىىىدا يىىىبل الدتىىىر  

نظاىىر  النتىىادم نن ناىىج تىىدو ا  رنس الاىىال ت  وىى  يىىبل 
الدتىىر  بشىى   ردياىى  عنن سرىىم  الىىديعن اليارريىىة قىىد ناىى  
بشىىىى    ويىىىىر يىىىىبل  ىىىىك  الدتىىىىر . عقىىىىد  اد  تىىىىدو ا  رنس 

لاباشىىر ااىىا  ىىان لىى  الاىىال وىى  شىى   االاىىتثاار اارنوىى  ا
بالغ ااثىر وى  سىدعد  يىاد  وى  ااىدال  الناىع عاالنتاريىة 
ااىىىىىا اىىىىىااد ا ىىىىى  تس يىىىىىى ااىىىىىتدااة ل ارىىىىى  وىىىىى  اارىىىىى  
ال صىىىيرمعا   الىىىروم اىىىن كلىىىف وىىىإن ااىىىتدااة الارىىى  وىىى  
السااا الرارم ظ  اس  شف و  اار  الاتعاىج عكلىف 
ان الىىىىىىعاردا  تايىىىىىى  ل ناىىىىىىع بااىىىىىىدل ناىىىىىىرع ا ارنىىىىىىة اىىىىىى  

  ان الا  م عبالتال  اتاا  الدرع  و  الساىاا الصادرا
الرارم الكم يتررم و  ش   ي   ا انم ااا ياثى  تسىديا 
لصىىانا  الايااىىة وىى  نعونىىدا عيىىدواام إلىى   ىىرعر  اتيىىاك 
تىىىداوير تاىىىدز إلىىى  ااالرىىىة ت ىىىف االيىىىتبال  اىىىن يىىىبل 
الناىىىع الات ايىىىد لىىىرنس الاىىىال اىىىن  ريىىىى  يىىىاد  الاىىىديرا  

ان نر   ياد  االنتىاجم ل ااىا اة إلى   الع نية عاالاتثاار
 ت ييى الار  إل  ااتعيا  ااتدااة.

عبااىىىتيدام ايتبىىىار الاىىى عن عناىىىعكج الت ااىىى  الاشىىىترف   
( Nyongesa. N, et al., 2013)       قااى  درااىة 

بايتبار ااتدااة الارى  وى  الساىاا الرىارم ل ينيىا يىبل 
 يىىىىىىد م عباالاتاىىىىىىاد ا ىىىىىى  ال 3113 – 1791الدتىىىىىىر  اىىىىىىن 

ال ان  ل اي انية م عرد نن اااا  الت اا  الاشترف يااعم 
الصىىدرم ااىىا يانىى  اىىدم ااىىتدااة ارىى  الساىىاا الرىىارم. 
عن ىىىىد  الدرااىىىىة نن كلىىىىف يررىىىى  لكرتدىىىىاع الناىىىىو  ال ويىىىىر 
ل ىىىعاردا  ال ينيىىىة ا ارنىىىة بالصىىىادرا م ع ىىىكا اىىىن شىىىةن  نن 

ينتاف شرط االاتدااة م ااا يشير إل  نن ااار الساىاا 
لرىارم يا ىن نن ياىتيدم  ادشىىر ل تنوىد باا اىا  الااليىىة ا

ااار الكم يداع الدعلة إل   رعر  تنديك تداوير لتصسي  
 االيتبال  الياررية وير الااتدااة.

عاىىىىن تىىىىةثير ننظاىىىىة الصىىىىرز الااىىىىتيداة ا ىىىى  ااىىىىتدااة 
الارىىىىىى  وىىىىىى  الساىىىىىىاا الرارممتار ىىىىىى  درااىىىىىىة سديثىىىىىىة 

يتبىىىىىىىىىىىىىىىىار ( الCoulibaly&Gnimassoun,2014لىىىىىىىىىىىىىىىىى)
ااىىىىتدااة الارىىىى  وىىىى  الساىىىىاا الرىىىىارم بااىىىىتيدام ناىىىىعكج 

( Panel unit root testsالت ااى  الاشىترف عايتبىار )
دعلىىىة اىىىن دعل نوري يىىىا رنىىىعا الصىىىسرا  يىىىبل  44لاىىىدد 

ا  التر ي  ا   إظاار تىةثير  3111 – 1791الدتر  ان 
نظىىام الصىىرز الىىكم تتباىى  الدعلىىة. عقىىد نشىىار  النتىىادم نن 

عل اسىىىىى  البسىىىىىد تتاتىىىىى  بساىىىىىابا  راريىىىىىة اراعاىىىىىة الىىىىىد
ااىىتدااة م عل ىىن يوىىدع نن ااىىتعا االاىىتدااة ياتاىىد ا ىى  
نظىىىىام الصىىىىرز الىىىىكم تتباىىىى  الدعلىىىىةم ودىىىى  الغالىىىىا ي ىىىىعن 
ااىىىتعا االاىىىىتدااة نا ىىى  وىىىى  الىىىدعل التىىىى  ت وىىىى ننظاىىىىة 
الصىىىىرز الارنىىىىة ا ارنىىىىة بالىىىىدعل التىىىى  تتبىىىى  نظىىىىام ننظاىىىىة 

رنم الىىىىكم ن   ىىىى  الصىىىىرز الثاوتىىىىة.عت ف النتىىىىادم تد ىىىىد الىىىى
(Friedman, 1953 اىن ننظاىة اىار الصىرز الارنىة )

تاا  اا ية الت يف اليارر  م سيد يا ناا اىن التاااى  
اىىىىى  الصىىىىىداا  اليارريىىىىىة عااىىىىىتيااواا م ع ىىىىىكا اىىىىىا ن دتىىىىى  

    ;Herrmann ,2009)درااىىا  نررا ىىا اىىديرا 
Tippktter ,2010 and Ghosh et al. ,2013)       

( ساعلىىىىى  SVARاالاتاىىىىىاد ا ىىىىى  ناىىىىىعكج )عاىىىىىن يىىىىىبل 
( التس ىىىى اىىىن ا ثىىىار (Ozata, Erkan,2013درااىىىة 

الاترتبىىىىىة ا ىىىىى  عاردا  العقىىىىىعد عايااىىىىىة اىىىىىار الصىىىىىرز 
اارنو  و  ار  السااا الرارم و  تر يىا. وا ى  الىروم 
ان الناع االقتصادم التر ى  الاثيىر لكارىاا وى  نا ىاا 

نن الارىى   م إال 3111ادصىىبسا  التىى  تاىى  باىىد اىىام 
وىى  الساىىاا الرىىارم قىىد ت ىىااف. عن ىىد  الدرااىىة ا ىى  
عرعد ابقة عثي ة وين عاردا  الندج عالارى  وى  الساىاا 

( دعالرا  وىى  اتعاىىج 11الرىىارم عنن  ىى   يىىاد  ا ىىدار ا)
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( ا يىىىىارا  دعالر لارىىىى  4ناىىىىاار الىىىىندج ي ىىىىيف سىىىىعال )
السااا الرارم التر  .  اا نن  ياد  سصة ندعا  الىدين 

ر  اارىى  وىى  تاعيىى  ارىى  الساىىاا الرىىارم ا ارنىىىة قصىىي
باالاىىىتثاار اارنوىىى  الاباشىىىر تدىىىاقم اىىىن اشىىى  ة ااىىىتدااة 

 ار  السااا الرارم 
 .Gazi M. Hassan and Mark J)ناىا درااىة   

Holmes,2014)  و ىىىد دراىىى  نثىىىر التسىىىعيب  اليارريىىىة
 دعلىة تشىا  اىددا اىن الىدعل الناايىة 49ل ااا ين و  ادد 

ا اصر( عبا ا ان الدعل الات داة يبل الدتر  ) ان وينا
عبااتيدام ناعكج الت ااى  الاشىترف م  3111-1771ان 

عتعصىىىى   الدرااىىىىىة إلىىىى  نن عرىىىىىعد التسىىىىعيب  اليارريىىىىىة 
ل اىىىاا ين تراىىى  الىىىدعل نقىىى  ار ىىىة لبقتىىىراا اليىىىارر  
عيا ناىا اىىن يداىة عاىىداد ديعناىىا اليارريىة م عاىىن ابقىىة 

لارىىى  وىىى  الساىىىاا الرىىىارم م ت ىىىف التسىىىعيب  بااىىىتدااة ا
 ن د  نن ت ف الابقة تتاث  و  ا ت ز

 الساىىاا الرىىارم  تىىعا ن  تاىىام وىى  التسىىعيب  ارتدىىاع زأوال
 الكم يتام ب اف االاتدااة.

 السااا الرارم  ل ياد  قدر  تددم ز ارتداع التسعيب ثانيا
ل صىىىىىىىداا  عالت يىىىىىىىف اااىىىىىىىا عتس يىىىىىىىى  االاىىىىىىىترابة ا ىىىىىىى 

 االاتدااة.
الدرااىىىىة تشىىىىير إلىىىى  استاىىىىال تاىىىىرا االقتصىىىىاد ويىىىىر نن 

تسىىعيب  الااىىال اىى و  ل ىىةثر ( 1)الاىىرا الاعلنىىدم تىىةثيرل
                                                           

(1)
 زٖ االلر زالا ُزٖ ا  (Dutch Disease)المرض الهولندي 

الع لززززززح الظززززززاُرج تزززززز٘ي ازلُززززززار الرٌو٘ززززززح االلر ززززززالٗح 
ّاًالفززززاع لطززززاط ال زززززٌاعاخ  الوززززْارل الطث٘ع٘ززززح تسززززثة

الرحْٗل٘ززح اّذنوززي  ززٖ أى ارذفززاط عاوزز اخ الوززْارل الطث٘ع٘ززح 
حززززْٗ خ العززززاهل٘ي )أّ ذزززز  ماخ الوسززززاع اخ الالارظ٘ززززح أّ ذ

ال ّلززح الوعٌ٘ززح ألززْٓ تالومارًززح هززم  عولززح تالالززارض( سززرععل
الززز ّأل األ زززرٓا هوزززا ٗزززالٕ خلزززٔ ارذفزززاط ذنلفزززح صزززالراذِا 

أر ز،ا هوزا  ّارلاذِا تالٌسثح للثل اى األ رٓ ا تٌ٘وا ذ ث 
ٗععزززل لطزززاط ال زززٌاعاخ الرحْٗل٘زززح عٌززز ُا ألزززل لززز رج علزززٔ 
الوٌا سح. ّرغن أى الو طل  ٗزرتظ غالثزا تا رشزا  الوزْارل 
الطث٘ع٘حا  إًَ ٗوني رتطَ "تإٔ ذطْر ٌٗزرط عٌزَ ذز  ك  ث٘زر 

العوزز خ األظٌث٘ززحا توززا  ززٖ ةلززد زٗززالج ةززالج  ززٖ أسززعار هززي 
ّاالسزرصوار األظٌثزٖ  الوْارل الطث٘ع٘ح ّالوساع اخ األظٌث٘حا

ذعث٘ززززززر ل ززززززل لززززززاهْش « "الوززززززرع الِْلٌزززززز ٕ الوثاشززززززر
عاهزا.  03الو طلحاخ علٔ ال زع٘  العزالوٖ هٌزك أ صزر هزي 

 «اإلٗنًْْهسزززد »أّأل هزززي ًشزززر الو زززطل   زززاى هعلزززح
الثرٗطاً٘ح الرٖ طالعد تزَ المزراف  زٖ أةز  أعز الُا ال زالرج 

 عاا يددم إليى  اىن  انيدىاا الس ي   ا   اار الصرز
 الياررية لبقتصاد. ال در  التناواية

م و د ساعل  اد  درااىا  وبالنسبة ل قتصاد المصري    
ايتبار ااتدااة ار  السااا الرارم عان  ك  الدرااىا  

سيىىىد ايتوىىىر  ااىىىتدااة ارىىى   (Arize,2002)م درااىىىة 
دعلة ان الدعل الناايىة اىن ويناىا  11السااا الرارم لادد

( ااىىىىىتاينة 1779 – 1792اصىىىىىر ميىىىىىبل الدتىىىىىر  اىىىىىن )
بايتبىىىىىىىىىىىار الت ااىىىىىىىىىىى  الاشىىىىىىىىىىىترفم عبااىىىىىىىىىىىتيدام ايتبىىىىىىىىىىىىار 

(Johansen,1988  ع انىىى  نتىىىادم الدرااىىىة تشىىىير إلىىى )
دعل  21عرىىعد ااىىتدااة وىى  ارىى  الساىىاا الرىىارم لاىىدد 
 .ان وين دعل الاينة اس  البسد ان ويناا اصر

التى  ايتوىر   (Tang & Alias,2005ويىر نن درااىة )
دعلىة اىن الىدعل  39ااتدااة ارى  الساىاا الرىارم لاىدد 
ا  عاناىىا اصىىر م ااا ىىا  وىى  انظاىىة الاىىدتار اداىىب

( بااىىىىىىتيدام ايتبىىىىىىار 3111-1771يىىىىىىبل الدتىىىىىىر  اىىىىىىن )
الت ااىىىىى  الاشىىىىىترف م ن ىىىىىد  اىىىىىدم االاىىىىىتدااة وىىىىى  ارىىىىى  

دعلىىة  انىى  اىىن ويىىنام اصىىر.  32الساىىاا الرىىارم لاىىدد 
 عاتد ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف النتيرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة درااىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

(Yol, M.A.,2009 عالت  ر ى   ا ى  ايتبىار ااىتدااة )
دعل  ى  ) اصىر  الار  و  الساىاا الرىارم ا ى  ثبثىة

م الاغىىرا م تىىىعنس (مبااىىىتيدام ايتبىىار الت ااىىى  الاشىىىترف 
عبت ويىىى اىىىنام ادنسىىدار الىىىكات  لدتىىرا  ادب ىىىا  م سيىىىد 

  .انتا  إل  ادم االاتدااة ل   ان اصر عالاغرا
  التعميق عمي الدراسات السابقة:

   الارىىىىى  تناعلىىىىى  باىىىىىا الدرااىىىىىا  الاىىىىىاب ة اع ىىىىىعع
ارراتىى  داىىاد  تيصىىيص الادقىى  وىى  الساىىاا الرىىارم ع 

م ناىا رنس الاال وادز السصعل ا   نا ى  اادىد اا ىن 
الباا ا ير ان ت ف الدرااىا  و ىد  ىدو  إلى  التاىرز 

الارىىى  الىىىدادم عالااىىىتار وىىى  الساىىىاا الرىىىارم عاىىىا ا ىىى  

                                                                               
ا عٌ ها ذطرلد لوْضْط ذراظم لطزاط الر زٌ٘م 1711عام 

 زززٖ ُْلٌززز ا تعززز  ا رشزززا  ةمزززل  ث٘زززر لل زززاز الطث٘عزززٖ سزززٌح 
1797. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
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ياىىىوب  اىىىن اشىىىا   ن ثىىىر ي ىىىعر  ا ىىى  االقتصىىىاد عرباىىىا 
 .يةيات  م ااترابة ارياة و   الايااا  االقتصادية ال  

  تاث ىىىى  االاىىىىىتداد  اىىىىىن الدرااىىىىا  الاىىىىىاب ة وىىىىى  تسديىىىىىد
درااة ن م الاعاا  عالاتغيرا  اا ثىر تىةثيرا وى  ااىتدااة ع 

 ار  السااا الرارم. 
  تة ىىىد اىىىن اراراىىىة الدرااىىىا  الاىىىاب ة السصىىىعل عنييىىىرا

ا   نتادم اتباينة لندس الدعلىة نع لاراعاىة اىن الىدعل م 
ااىىىا يد ىىىد نن النتىىىادم تاتاىىىد بشىىى    ويىىىر ا ىىى  الاناريىىىة 
الااىىىىتيداةم ااىىىىا يوىىىىرر السارىىىىة إلىىىى  ااىىىىتيدام ناىىىىاليا 
ترريوية اناابة تات ي  التااا  ا  الويانا  وير ال اا ة 

Incomplete data  عالويانىا  الاشعشىةNoisy data 
نع التىى  تستىىعا ا ىى  قىىيم ات روىىة  ثيىىر م ع ىىكا اىىا اىىعز 

 ي عم ب  الباسد.
ثانيما  : تحميمو وتوصمميق وتقمدير النممورج المسممتخدم 
لقيممماس اسمممتدامة عجمممز الحسممماب الجممماري المصمممري 

 بإستخدام تقنية الشبكات العصبية االصطناعية:
ايت دىة وى  التس يى  إن ااتيدام ااااليا ادسصىادية ال   

ادسصىىاد  تاتاىىد ا ىى  وىىىرعا ااينىىة يرىىا تعاور ىىا وىىى  
الويانىىىا  ل ىىى  يا ىىىن ت وي اىىىام لىىىكلف  ىىىان الوىىىد اىىىن عرىىىعد 
نااليا نيرا ودي   انىد اىدم تىعاور باىا  ىك  الدىرعام 
عبالتىىىىال  رىىىىر  اسىىىىاعال  الاىىىىتيدام اىىىىا ياىىىىا  وناىىىىعكج 

 Artificial Neural الشىىب ا  الاصىىوية االصىى نااية
Networks   وىدي  لىباا اااىاليا ادسصىادية اثى ز 

الاباىى  ال انيىىةم ناىىاكج االنسىىدارم دالىىة التاييىى  م سيىىد 
تاتيدم الشب ا  الاصوية  ةدا  قعية ل تس يى  ادسصىاد م 
عنرد نن ن م ايى   وى  الشىب ا  الاصىوية  ىع قىدرتاا ا ى  
الىىىىتا م ااتاىىىىادا ا ىىىى  اىىىىدد اسىىىىدد اىىىىن الاشىىىىا دا  م عنن 

الشب ا  الاصوية ا    ىر  التس يى   الاوا عرا  تد ي 
 (زZekic, 1999ادسصاد  الت  يدية يرر  إل  )

قىىىدر  الشىىىب ا  الاصىىىوية ا ىىى  التاااىىى  اىىى  الويانىىىا   .1
عالويانىىا  الاشعشىىة  Incomplete dataويىىر ال اا ىىة 
Noisy data . نع الت  تستعا ا   قيم ات روة  ثير 

د ال يت  ىىا ااىىتيدام الشىىب ا  الاصىىوية باىىا ال يىىع  .3
 الادرع ة ا   ااتيدام ااااليا ادسصادية الت  يدية .

نن ناىىىىىاكج الشىىىىىب ا  الاصىىىىىوية تاتوىىىىىر ناىىىىىاكج ويىىىىىر  .2
ي يىىىىة عيا ىىىىن تاىىىىدي اا عبالتىىىىال  يا ىىىىن ااىىىىتيداااا وىىىى  
التاىىرز ا ىى  الابقىىا  ويىىر الي يىىة ب ري ىىة ن ثىىر  دىىا   

 ان نااكج االنسدار الاتادد  .
د  قعيىىىة تاتوىىر الشىىىب ا  الاصىىىوية ندا  تس يىى  إسصىىىا .4

عكلف ل درتاا ا   التا م ان اليور  الااب ة عتادي  ندااا 
  ب ا ل ويانا  الرديد  .

الدقىىىىىىة الاتنا يىىىىىىة عالعاقايىىىىىىة وىىىىىى  إيرىىىىىىاد قىىىىىىيم التنوىىىىىىد  .1
الااىت و يةم لتنىىا   الي ىىة ال يااى  وىى  النتىىادم الاتسصىى  

 ا ياا.
ااىتيدام الورنىاام الاصىام ال ياىتغر  عقتىام عبالتىىال   .9

 عل إل  النتادم الاررع  .يددم لاراة العص
(م إلىىى  نن 3114عقىىىد نشىىىار  باىىىا الدرااا )الابااىىى م 

الشىىىىب ا  الاصىىىىوية االصىىىى نااية ن ثىىىىر دقىىىىة ع دىىىىا   وىىىى  
م سيىىىىد عصىىىى   الشىىىىب ا  (1)التنوىىىىد اىىىىن ناىىىى عا اىىىىارياا

لااىىدل ارتدىى  اىىن الدقىىة اىى  ب ىىا  نو ىى يتاا وىى  التنوىىد  اىىا 
بااى  ا ارنىة وىين  (Fausett, L, 1994)قااى  درااىة 

الشىىىب ا  الاصىىىوية عاااىىىاليا ادسصىىىادية الت  يديىىىة اثىىى  
االنسىىدار الاتاىىدد عتس يىى  التاىىاي  الاتاىىددم سيىىد ناىىدر  
الدرااىىىىىىة اىىىىىىن تدىىىىىىع  الشىىىىىىب ا  الاصىىىىىىوية ا ىىىىىى  ال ىىىىىىر  
ادسصادية الت  يدية و  دقة النتادم يصعصا انداا ت عن 

ن الشىىىب ا  الاصىىىىوية ن ثىىىىر د قىىىىة الابقىىىة ويىىىىر ي يىىىىة. عا 
ع دىىىىىا   اىىىىىن ناىىىىى عا االنسىىىىىدار الاتاىىىىىددم سيىىىىىد عصىىىىى   

                                                           
(1)

ٗع  أسلْب سارٗوا هي الطرق اإلة او٘ح الشاوعح االسزرال ام  
 ٖ الرٌثا تمز٘ن الظزاُرج هسزرمث اا اعروزالاا علزٔ االرذثزاط تز٘ي 
ل٘وح الظاُرج ّل٘وِا الساتمح ّعلٔ ع لح  ط٘حا ّهي شزن لز  
ذنْى هم٘ ج  ٖ ذطث٘ماذِزا. أهزا أسزلْب الشزثناخ الع زث٘ح  ز  

لٔ ع لاخ  ط٘ح ّغ٘زر ٗشررط الالط٘ح عٌ  ذطث٘مَ )ٗعرو  ع
 ط٘ززح(ا ّهززي شززن ٗنززْى أًسززة  ززٖ ُززكٍ الظززرّ . ّشثززد أى 
الشززثناخ الع ززث٘ح االصززطٌاع٘ح أ صززر للززح ّ فززافج  ززٖ الرٌثززا 
هززي أسززلْب سززارٗواا ة٘ززس ّصززلد الشززثناخ لوعزز أل هرذفززم 

 ّعاأل هي ال لح هم اةرفاظِا تأ ضل٘رِا  ٖ الرٌثا.
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الشب ا  لاادل تسديد نا   عاتعاج الي ىة وياىا نقى  اىن 
 االنسدار الاتادد.

 فكرة عمو الشبكات العصبية االصطناعية :
إن و ر  اا  الشب ا  الاصوية االصى نااية  ىع اسا ىا  
الويانا  ل عصعل ال  ناعكج لاك  الويانا  لغرا التس ي  

التصىىنيف نع التنوىىد نع نم ااالرىىة نيىىرا دعن السارىىة  نع
إلىىى  ناىىىعكج ا تىىىرا لاىىىك  الويانىىىا  م عاىىىن  نىىىا و ىىىد سىىىا   
الشىىب ا  الاصىىوية االصىىى نااية ا ىى  ا تاىىىام ال ثيىىر اىىىن 
البىىىىاسثين عالا اىىىىا  إك لاىىىىا الارعنىىىىة الااليىىىىة بالا ارنىىىىة اىىىى  
اااىىىاليا الريا ىىىية الااىىىىتيداة وىىى  اا يىىىىة الىىىتا م ا ىىىى  

يانىىىىا  عتيىىىى ين الاا عاىىىىا  عبثاىىىىا وىىىى  الشىىىىب ة ناىىىىعكج الو
 الاصوية االص نااية.

عتاتاىىىىىىد و ىىىىىىر  اليبيىىىىىىا الاصىىىىىىوية وىىىىىى  تنديىىىىىىك ا وعااىىىىىى ة 
ال اويىىعتر ا ىى  اسا ىىا  الاىى. البشىىرا. عالشىىب ة الاصىىىوية 
ل ورنىىاام  ىى  اراعاىىة اىىن الاعصىىب  الاتصىى ة وبا ىىاا 
الىىىىباا عالتىىىى  تىىىىنظم اا يىىىىة اناىىىىياا الاا عاىىىىا  دايىىىى  

اىى  الشىىب ة باسا ىىا  الا ىى  البشىىرا سيىىد اناىىا الشىىب ة عتا
تستىىعا ا ىىى  الادىىا  نع ا الز اىىىن يبيىىا التشىىى ي  عيىىىتم 

م والشىب ا  Layersترتيا  ك  اليبيىا وى  شى    ب ىا  
الاصوية االص نااية    نىعع اىن السااىبا  ا ليىة ويىر 

 الت  يدية عالت  تساعل ت  يد ااارا  الاا  البشرا و  
 عاىىىىا  عالادىىىىا يم ع ىىىى  تت ىىىىعن اىىىىن ا تاىىىىاا عتنظىىىىيم الاا

اصىىىدعوة اىىىن الااالرىىىا  الباىىىي ة نع اليبيىىىا اىىى  عرىىىعد 
 ابقا  نع ارتبا ا  نم نناا ابار  ان اراعاة ان 

 الساابا  ا لية الاتعا ية عتيت ف الشب ا  الاصوية ان
 
 
 
 
 
 

السااىىىىىبا  ا ليىىىىىة الااديىىىىىة وىىىىى   ري ىىىىىة تاثيىىىىى  الويانىىىىىا  
لف اىىىىن  ريىىىىى اليبيىىىىا عالاا عاىىىىا  سيىىىىد نناىىىىا ت ىىىىعم وىىىىك

الاصوية ودالأ ان تي ين  ك  الويانا  وى  الىكا ر   اىا وى  
السااىىىبا  ا ليىىىة معقىىىع  الابقىىىا  وىىىين اليبيىىىا الاصىىىوية 
تاىىىىا  نع ان ع ىىىى  اثىىىى  ااااىىىى  االرتبىىىىاط وىىىى  االسصىىىىا  
الت  يديىىىة عقياىىىة ايررىىىا  نم ي يىىىة تاىىىا  سالىىىة النشىىىاط 

ي يىىىىة.وان عتاتاىىىىد ناااىىىىاأ ا ىىىى  النشىىىىاط الاغىىىىكا لاىىىىك  ال
الااىىرعز نن الشىىب ة الاصىىوية تت ىىعن اىىن اىىدد  ويىىر اىىن 

 Neuronsاناصىر تشىىغي  باىىي ة تاىا  يبيىىا اصىىوية 
نع ا ىىىىىىىد) نتىىىىىىىدا (  Cellsنع يبيىىىىىىىا  Unitsنع عسىىىىىىىدا  

Nodes   (  ع ىىىىى  نيىىىىىعرعن اتصىىىىى  3114)اوىىىىىد الاىىىىىال
بالنيعرعنىىىىا  اايىىىىرا اىىىىن  ريىىىىى رعابىىىىج اتصىىىىال اعرىىىى  

ع ان تاثىى  الاا عاىىا  يصىىاسواا ع ن يىىاص واىىا   ىىك  اا
 الت  تاتيدااا الشب ة لس  الاشا  .

 ى  نيىعرعن لىى  سالىة داي يىىة تاىا  ااىىتعا االاىتثار  ع ىىع 
دالىىىة وىىى  الاىىىديب  التىىى  ياىىىت و اا النيىىىعرعن  عالنيىىىعرعن 
يراىىىى  ااىىىىتعا ااىىىىتثارت   إشىىىىار  ل اديىىىىد اىىىىن النيعرعنىىىىا  
اايرا  عان اا اية ابسظة نن النيىعرعن يا نى  إراىال 

شىىار  عاسىىد  و ىىج وىى   ىى  اىىر  بىىالروم اىىن نن  ىىك  ادشىىار  إ
 تع ع ا   الاديد ان النيعرعنا  اايرا.

وىى  الشىى   التىىال   Yعدي ىىاا اىىا اىىوى اىىناتور النيىىعرعن 

1عالىىىكا ياىىىىت و  اديبتىىىى  اىىىىن النيعرعنىىىىا  
x  2م

x م

3
x . 
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 ( نيورون اصطناعء بسيط1شكو )                                    
 
  
  

نبسىىأ نن ااىىتعيا  االاىىتثار  )ادشىىارا  الياررىىة( لاىىك  

1النيعرعنا  ت عن 
x  2م

x 3م
x  ا   التعال م عااع ان

1ا   العصب  ان 
x 2م

x 3م
x  ل نيعرعنY  ت ىعن

1
w2م

w3م
w   راىىىىىىىىال  الاىىىىىىىىديب ا ىىىىىىىى  التىىىىىىىىعال م عا 

iny ت ىىىىىىىعن  ىىىىىىى  اراىىىىىىىعع ادشىىىىىىىارا   Yل نيىىىىىىعرعن  _

1الاررسىىة بىىااع ان اىىن النيعرعنىىا  
x 2م

x 3م
x  نا

332211   ننز  
_ xwxwxwiny      

يسىدد اىن  Yل نيىعرعن  yعااتعا االاتثار  )الايررىا (
 ريىىىى باىىىا الىىىدعال )دعال االاىىىتثار  نع التسعيىىى ( عالتىىى  
ت ىىىىىىىىعن دالىىىىىىىىة وىىىىىىىى  إراىىىىىىىىال  اىىىىىىىىديب   ىىىىىىىىكا النيىىىىىىىىعرعن 

)_( inyfy  م  ىىىىىىىىكا عيرىىىىىىىىا التة يىىىىىىىىد ا ىىىىىىىى  نن
الشىىىب ة الاصىىىوية تت ىىىعن اىىىن  ب ىىىا  ع ىىى   ب ىىىة تستىىىعا 

 ا   الاديد ان اناصر الااالرة )نيعرعن(.
وتأخممممر طريقممممة عمممممو الشممممبكة العصممممبية الخطمممموات 

 (Vachavas, et al.,2002)التالية: 
 ز إديال اديب  ال ب ا  إل  الورناام الااتيدم.أوال  
ز ايتيار اشعاد  ل  يم االوتدادية لألع ان الناوية وىين ثانيا  

ا ىىىىىد االتصىىىىىال بالشىىىىىب ة نع اىىىىىن يىىىىىبل ت ويىىىىىى باىىىىىا 
 ال يم االوتدادية.ااااليا الياصة و  ايتيار  ك  

ز إرىىرا  اىىد  اا يىىا  ساىىاوية ا ىى  الاينىىة الادي ىىة ثالثمما  
عكلىىىىىىف اىىىىىىن يىىىىىىبل ي ىىىىىىعتين اتتىىىىىىاليتين نعلااىىىىىىا نااايىىىىىىة 

Forward  عاايرا ي ديةBackward. 
عوىىىى  الي ىىىىع  ااااايىىىىة ي ىىىىعم النظىىىىام بساىىىىاا ايررىىىىا  
الشىىىب ة ل ويانىىىا  الادي ىىىة ثىىىم يىىىتم ا ارنىىىة الايررىىىا  اىىى  

بة نع الااتادوة ان الشب ة عو  الناايىة الايررا  الاروع 
 يساا الي ة الناتم ان الا ارنةم ناا و  الي ع  الي دية

وت ىىعم الشىىب ة وتاىىدي  ااع ان الناىىوية لا ىىد االتصىىال وىىين  
اناصىىر الااالرىىة الا عنىىة ل شىىب ة واىىدز تصىىغير الي ىىة 
ال  ىى  عت ىىعم الشىىب ة وت ىىرار الي ىىعا  الاىىاب ة اىىد  اىىرا  

لويانىىىىا  الادي ىىىى  لاىىىىك  الشىىىىب ة عتاىىىىا  لرايىىىى  اينىىىىا  ا
ارس ة الت ديم العاسد  الت  ت م رايى  الي ىعا  ااااايىة 

عتاىىىىر الشىىىىب ة  Epochعالي ديىىىىة لرايىىىى  الاينىىىىا  بالىىىىدعر  
باد  دعرا  إل  نن تص  إل  نق  اراعع ارباىا  ل ي ىة 
النىىىىاتم اىىىىن الدىىىىر  اىىىىا وىىىىين الايررىىىىا  النااديىىىىة ل شىىىىب ة 

 عالايررا  الااتادوة.
تكمممممون الشمممممبكة العصمممممبية االصمممممطناعية ممممممن ثممممم ث وت

 مستويات وهي
( وى  الشىب ة الاصىوية Input layer )المستوى ابول-1

عيستىىعم ا ىى  اىىدد اىىن الا ىىد التىى  تاثىى  اىىدد الاتغيىىرا  
 الاات  ة )الاديب ( .

ع مجمو
مذخالت ال

 المرجحة

دالة 
 التحويل

X1 

X2 

X3 

w1 

w2 

w3 

y مسار المخرجات 

Y 
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( عالىكم ي ى   Hidden layer)   المسمتوى الثماني-2
ااىتعا ااتعا الاديب  عقد ي عن وى  الشىب ة ن ثىر اىن 

ايد  عاسد ع كا الااتعا يرتبج ا  ااىتعا الايررىا  م 
عالشىىىب ة التىىى  تستىىىعم ا ىىى  ااىىىتعا ايدىىى  عاسىىىد تاىىىا  

(Single-Layer Network ناىىا الشىىب ة التىى  تستىىعم )
-Multi)ا ىىىى  ن ثىىىىر اىىىىن ااىىىىتعا ايدىىىى  عاسىىىىد وتاىىىىا  

Layer Network). 

(  ىع الااىىتعا Output layer)  المسمتوى الثالمث-3
الشب ة الاصىوية االصى نااية الىكم  ىع ابىار  اايير و  

 ان ايررا  الشب ة الاصوية .
عالش   التال  يع    يف ت عم عسدا  التشغي  الايت دىة 
عالاتراب ىىىىة بىىىىالترابج عاالتصىىىىال وياىىىىا ويناىىىىا لت ىىىىعين شىىىى   

 الي ية الاصوية ز

 الي ية الاصوية ز
 
 
 
 
 

Output layer 
 
 
 

Hidden layer 
 
 
 
 
 

Input layer 
 

                                  Input Data 
 
 

 ( الشكو الهيكمي لمخمية العصبية2شكو )
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عيت ىىىان  ىىى  ااىىىتعا اىىىن الااىىىتعيا  الثبثىىىة الاىىىاب ة 
( التىى   ىىى  ن ىىاط االرتبىىىاط Nodesاىىن الا ىىىد ) ا ىى   ىىىب

الاصىىىو  وىىىين ااىىىتعيا  الشىىىب ة الاصىىىوية م ناىىىا بالناىىىبة 
( واى  تاىىت م الاىىديب  Levelلااى  الا ىىد وى  الااىىتعا )

ان الااتعا ااا   اناا عتنشر الايررا  إلى  الااىتعا 
اادنىىى  اناىىىا اىىىن  ريىىىى ااع ان وىىىين الااىىىتعيا  م  اىىىىا 

( إك تع ى  ااع ان اىدا Weightsتستعم ا ى  ااع ان )
قع  االرتباط الاصو  وين ااتعيا  الشب ة الاصوية سيد 
إن  ىى  ا ىىد  لاىىا ع ن يرب اىىا اىى  الااىىتعا الاىىاوى عع ن 

 يرب اا ا  الااتعا البسى.
 ب ىىىىىىة نع ان ااىىىىىىتعا الاىىىىىىديب  عالااىىىىىىتعا الايدىىىىىى  

(Input to Hidden Weight)  م  ب ىىة نع ان وىىين
 ب ىىىىىىىىة نع ان الااىىىىىىىىتعا الايدىىىىىىىى  الااىىىىىىىتعيا  الايديىىىىىىىىة م

 ( .Hidden to Output Weightعااتعا الايررا  )
عمميممممة تممممدريب الشممممبكة العصممممبية االصممممطناعية 

:ANN)) Training Process  
اا يىىىة تا ىىىم نع تىىىدريا الشىىىب ة الاصىىىوية االصىىى نااية 
توىىىىىدن وإديىىىىىال الويانىىىىىا  إلىىىىى  الشىىىىىب ة م إك تىىىىىتا م الشىىىىىب ة 
الاصوية ا ى  اليصىادص عالا ايىا لاىك  الويانىا  التى  يىتم 

مثىىىىىم تتىىىىىدرا  (Vectors)تاثي اىىىىىا بشىىىىى   اىىىىىد  اتراىىىىىا  
الشب ة ا   الويانا  عنتيرة التدريا نسص  ا   ااع ان 

تا ىى  نو ىى  ت ىىدير ل ىىيم الاايىىار ع ىى  تاثىى  الاث ىى  التىى  
 ايررا  الشب ة الاصوية .

ثىىم يىىتم ا ارنىىة  ىىك  الايررىىا  الاعلىىد  وعااىى ة الشىىب ة 
اىى  ايررىىا  الاىىدز )الاتغيىىرا  الااتاىىد ( لنسصىى  ا ىى  

الىىكم ياثىى   (Training Error)الي ىىة )ي ىىة التىىدريا( 
الدىىىىىر  وىىىىىين ايررىىىىىا  الشىىىىىب ة عقىىىىىيم ايررىىىىىا  الشىىىىىب ة 

وياىىىىا عياىىىىتيدم  ةاىىىىاس وىىىى  اا يىىىىة تاىىىىدي  نع الاروىىىىعا 
تسىىديد نع ان الشىىب ة. عيتاثىى  الاىىدز اىىن تىىدريا الشىىب ة 
الاصىوية االصىى نااية ا ىى  الويانىىا م  ىىع السصىىعل ا ىى  

نقى  ي ىىة تىىدريا عاناىىا نسصى  ا ىى  ااع ان الاث ىى  التىى  
 يتم ااتااد ا و  التنود لويانا  رديد  لم تي   ل تا م.

لاصوية  نىا ليىتم البسىد اىن عاعز تاتيدم الشب ا  ا
عرىىعد ابقىىة  عي ىىة اارىى  وىىين الاادىىدا  اىىن الصىىادرا  
عالاىىدوعاا  اىىن الىىعاردا  اىىن الاىى   عاليىىداا  م بشىىرط 
نن ت عن ت ف الابقة ااىت ر  عكا  اترىا  يتاىم باالاىت رار 

 ل ىىىىىىىىاان ااىىىىىىىىتدااة ارىىىىىىىى  الساىىىىىىىىاا الرىىىىىىىىارم.
(Pantazidis,2000) 

( اىىىعز ن ىىىعم (AANsم عبااىىىتيدام الشىىىب ا  الاصىىىوية
بالبسد ان ادم قدر  ا ا ة  انية ان الااددا  الاتس  ة 
ان الصادرا  نن تتنبة با ا ة ا او ة اىن الاىدوعاا  اىن 
الىىىعاردا  بشىىىرط نن تىىىنر  الا اىىى ة الاتعقاىىىة وىىى  نن تتبىىى  
ندس ا عف عاترا  ا ا ة ال يم الدا ية م عان يبل ع   

ن وى  اارىى  شىرعط ااىب ة الاىت رار الدىىرع  وىين الا اى تي
ال عيىى  م عوىى  سالىىة تس ىىى  ىىك  الشىىرعط وىىإن كلىىف يا ىىن 
اىىن الاساوظىىة ا ىى  ااىىتدااة الارىى  وىى  الساىىاا الرىىارم 
لايىىى ان الاىىىىدوعاا  الاصىىىىرم. عاىىىن يىىىىبل الترىىىىارا يىىىىتم 
انشىىا  عتنديىىىك اىىىد  ناىىىاكج اىىن الشىىىب ا  الاصىىىوية م عباىىىد 
ادررا ا  ااعلية تىم ايتيىار اثنىين اىن الشىب ا  الاصىوية 

-Backاالنتشممممممممار الخم ممممممممي  اسممممممممموباىىىىىىىىد ا ىىىىىىىى  تات
propagation لتعمممممميم الشمممممبكات متعمممممددة الطبقمممممات ،
 (ز,(Pantazides, S. ,1999) وخطواتم كما يمء

ت ىىىعم الشىىىب ة ويىىىر الادربىىىة بااىىى  الساىىىابا  الب اىىىة  .1
ل راىى  الاىىع ن عت ويىىى الدالىىىة السديىىة عساىىاا قياىىىة 
الايررىىىىىىا  عبالتىىىىىىال  نسصىىىىىى  ا ىىىىىى  قىىىىىىيم اشىىىىىىعادية 

 ل ايررا  ان الشب ة. 
يتم سااا دالىة الي ىة وىين قىيم الايررىا  الاشىعادية  .3

التىىىى  تىىىىم السصىىىىعل ا ياىىىىا عالتىىىى  تاثىىىى  الايررىىىىا  
 يررا  الا  عبة. الس ي ية عقيم الا

لت  ي  قىيم دالىة الي ىة ن ىعم وتاىدي  ااع ان وى   ب ىة  .2
الايررىىىا  نعالأ وىىى  اترىىىا  ت  يىىى  الي ىىىة ثىىىم ن ىىى   ىىىكا 
الي ىىىىىة إلىىىىى  ال ب ىىىىىة الاىىىىىاب ة عتاىىىىىدي  ااع ان انىىىىىد 
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اداي   ك  ال ب ة عساىاا قىيم الايررىا  اىر  ثانيىة 
ل شىىب ة وىى  الع ىى  الرديىىد عساىىاا دالىىة الي ىىة اىىر  

تيدام الايررىىىىا  الرديىىىىد  ع الايررىىىىا  نيىىىىرا بااىىىى
الا  عبىىىىىىة عتاىىىىىىدي  ااع ان اىىىىىىر  نيىىىىىىرا وىىىىىى   ب ىىىىىىة 
الايررا  ثم ن    كا الي ة الرديد إل  ال ب ة التى  

 قو اا ع  كا.

يتم ت رار التا يم اد  ارا  ست  تتبش  دالىة الي ىة  .4
عتصىىىىىىىب  الايررىىىىىىىا  الاساىىىىىىىعبة  ىىىىىىى  الايررىىىىىىىا  

اىىىدد اىىىرا   الا  ىىىعا عبىىىكلف تىىىتا م الشىىىب ة. عتاتوىىىر
 الت رار    الا ياس لتا م الشب ة.

عتظاىىىر الشىىىب ا  التىىى  تىىىم ايتيار ىىىا وىىى  الرىىىدعل رقىىىم 
(1.) 

 
 (: تصميمات عمو الشبكات العصبية االصطناعية1جدول رقم )

 الشبكات العصبية عدد الخ يا العصبية
Network 

Architecture 
 طبقة المخرج

Output Layer 
 الطبقة المخت ية

Hidden Layer 
 طبقة المدخو

Input Layer 
1 4 2 NN-1 
1 6 3 NN-2 

 الردعلز ان إاداد الباسد           
( اشىىا د  21عاىى  ااىىتيدام ويانىىا  ا اىى ة  انيىىة لاىىدد ) 

(م عالت  تشىا  قياىة الصىادرا  3111-1791و  الدتر  )
 ( عكلف  اديب م Xالاصرية ان الا   عاليداا  )

عال ياىىىة الا او ىىىة لاىىىا اىىىن الىىىعاردا  اىىىن الاىىى   عاليىىىداا  
(M عتاىىىىىىتيدم  دالىىىىىىة الاىىىىىىدزم عتىىىىىىم تسعيىىىىىى   ىىىىىى  اىىىىىىن )

تيداااا عاديالاىىا وىى  الشىىب ا  الاىديب  عالاىىدز قوىى  ااى
 الاصوية بااتيدام الااادلة ز















x
x

t

t

1

log 

 Sliding)باد ىىاوة إلىى  اىىا اىىوى و ىىد تىىم ااىىتيدام ت نيىىة
Window Technique) (1)  عكلىف ل تة ىد اىن س ي ىة نن

الويانىىا  تةيىىك شىى   الا اىى ة ال انيىىة م ع ىىكا وىىدعر  ياىىااد 
وىىىى  تسديىىىىد اىىىىدد اليبيىىىىا الاصىىىىوية وىىىى   ب ىىىىة ادديىىىىال 

(Input Layer( م ع اا يظار ان الرىدعل رقىم )وىإن 1 )

                                                           
(1)

 ززٖ ةززسم الث٘اًززاخ أسززلْب الٌْا ززك الوٌسلمززح ُززٖ ذمٌ٘ززح للززرحنن  
الرٖ ٗرن هعالعرِا ا ة٘س ذسرِ   ّضم الث٘اًاخ  زٖ ذرذ٘زة 
صح٘  هي  ز أل ّضزم أرلزام ذسلسزل٘ح للث٘اًزاخ ةرزٔ ٗونزي 

 ذعٌة الث٘اًاخ الونررج ّطلة اسرنواأل للث٘اًاخ الوفمْلج.

( 3( ااتيدا  النعاوك الان ل ة ان سرم )NN-1الشب ة )
را  يت ىىىىىعن ( الصىىىىىادXع ىىىىىكا يانىىىىى  نن الاااىىىىى  الاىىىىىدي )

( م عالىىكم ياىىتيدم ل تنوىىد ودالىىة الاىىدز  Xt, Xt-1اىىن)
(Mt(الىىىىىىىىىىعاردا م عبالاثىىىىىىىىىى  بالناىىىىىىىىىىبة ل شىىىىىىىىىىب ة )NN-2 )

( ع ىىىكا يانىىى  نن 3ااىىىتيدا  النعاوىىىك الان ل ىىىة اىىىن سرىىىم )
( م  Xt, Xt-1,Xt-2( يت ىىىعن اىىىن)Xالاااىىى  الاىىىدي )

 (.Mtعالكم ياتيدم ل تنود ودالة الادز )
الممدخ ت والهمدق قمد قسممت  وفي النهاية فمإن بيانمات 

 ث ث مجموعات فرعية من البيانات كالتالي : إلء
 

%( ان اراعاىة الاىديب  التى  91) مجموعة التدريب:
 تا ىى  ل شىىب ة واىىدز الىىتا م عالتىىدريا ل شىىىب ة ع ىىبج

 ناىعكج  الشىب ة دنشىا  وىين اليبيىا الاصىوية ااع ان
 .النااد 

الااىىىىالم  %( تاىىىىتيدم ل ىىىبج11) مجموعمممة التحقممممق:
  .الايت دة لشب ة االتصال نثنا  ارس ة التا م عالتدريا
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%( ع ىىى  الاراعاىىىة التىىى  لىىىم 31)  مجموعمممة االختبمممار:
تاىىىىىتيدم نثنىىىىىا  ارس ىىىىىة تا ىىىىىم شىىىىىب ة االتصىىىىىال م عياتوىىىىىر 

الشىب ةم نم ال ىدر   ت يىيم ندا  الغىرا اااااى  اناىا  ىع
 ا   تاايم النتادم.

 مقاييس أدا  لمشبكة العصبية:

دد ان الااايير ادسصادية التى  يا ىن ااىتيداااا  ناف ا
ل يىىىىىىاس ندا  الشىىىىىىب ة الاصىىىىىىوية لاراعاىىىىىىة اىىىىىىن الويانىىىىىىا  

 عنااس اا ية الا ارنة ع    اا ي  ز
 
 
 :(MSE) ( متوسط مردع الخطأ1)
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 عالكم يتم( MATLAB R2008عان  نا وإن نااكج الشب ة الت  تم التعص  إليااان  ريى ااتيدام ورناام)

 (.3ارا نتادر  و  الردل رقم )
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 ( : شبكات التعمم والتدريب واختبار ابخطا 2جدول رقم )

NN-1 (2-4-1)  
r MaxAE MinAE MEA NMSE MSE 

0.769 0.241 0.013 0.153 0.447 0.021 Training 
0.739 0.355 0.015 0.120 0.809 0.042 Testing 

NN-2(3-6-1)  
r MaxAE MinAE MEA NMSE MSE 

0.850 0.136 0.003 0.096 0.407 0.015 Training 
0.810 0.307 0.011 0.178 0.741 0.022 Testing 

 الاصدرز ان إاداد الباسد ايررا  الورناام       
( الااىىىىىايير ادسصىىىىىادية لت يىىىىىيم 3عياىىىىىرا الرىىىىىدعل رقىىىىىم )

 ااىىتيدا ااي ىىا  ل ناىىاكج الاصىىوية االصىى نااية عالتىى  
-NN)( ع) (NN-2 ةااس لاا ية الا ارنة وين    اىن 

 ( نرد ننز3عان الردعل رقم ) 1
 ( ااااى  االرتبىاط(r ل ىيم تىدريا الشىب ة NN-1  ىع 

ناا اااا  االرتبىاط اليىاص ب ىيم الشىب ة  (م0.77ل )سعا
NN-2 (عتشىىير قىىيم0.85 ىىع .) ((r  إلىى  عرىىعد ارتبىىاط

قىىىادر  ا ىىى  تسديىىىد  إيرىىىاو م وعااىىى ت  ت ىىىعن الشىىىب ا 
 ل  يم الس ي ية. ال ياد  عالن صان وين التكوكبا 

 انىى  قىىيم  اتعاىىج  ارس ىىة تىىدريا الشىىب ا  يىىبل 
( NN-2( ع ) NN-1)(   ل ىى  اىىنMSEاربىى  الي ىىة )

( ع   تاتور قياا 0.015ع) (0.021)   ا   الترتيا 
انيد ىىىىىىة . عالتىىىىىى  تشىىىىىىير إلىىىىىى  نن ااتاىىىىىىاد  الشىىىىىىب ا  

 بالاىدوعاا  اىن الىعاردا  ل تنوىد االصى نااية الاصىوية
الاصرية بااتيدام سصي ة الصادرا  الاصرية ياد نارا 

 قعيا عصسيسا. 

 ية إن قىىىيم ت يىىىيم ناىىىعكج الشىىىب ة الاصىىىوية االصىىى ناا
ت عن ن ور و  ارس ىة االيتبىار اناىا وى  ارس ىة التىدريا 

 ىىع الاىى عف  ( ان  ىىكاNN-1( ع)  (NN-2ل ىى  اىىن 
 .الشب ا  الاصوية االص نااية الت  نظارت  الاادم

 نن  الشىب ا  عايتبار ىا نرىد ارس تى  تىدريا يىبل
الااىىايير ادسصىىادية التىى  ااىىتيدا  ل يىىاس ندا  الشىىب ة 

 1( نو ىىىىى  اىىىىىن  ) NN-2)الاصىىىىىوية  انىىىىى  ل ناىىىىىعكج 
NN-.) 

عان يبل الا ارنة وين الويانا  الس ي ية لويانا  الاتغيىر 
التىىىىاب   )الاىىىىدوعاا  اىىىىن الىىىىعاردا ( عال ىىىىيم الاتنوىىىىئ واىىىىا 
بااىىىىىتيدام الشىىىىىب ا  الاصىىىىىوية االصىىىىى نااية ل ىىىىى  اىىىىىن 

( نا ىىىىىن السصىىىىىعل ا ىىىىى  NN-1( ع) NN-2الشىىىىىب تين)
اترىىىا  ( سيىىىد ياىىىرا وىىى   ىىى  شىىى   4م2الشىىى  ين رقىىىم )

  اا ي  ز التدريا عااليتبار
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       (a): Training phase 

 
 

Figure 3: Actual target values versus predicted network outputs 

for network (2-4-1) 
 
 
 (b) Testing phase   

 
 

Figure 4: Actual target values versus predicted network outputs 

for network (3-6-1) 

  (a): Training phase 

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

sample

va
lu

e

Target

predicted

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

1 2 3 4 5

sample

va
lu

e

Target

predicted



 ......  قياس استدامة عجز الحساب الجاري           محمود عبد العزيز توني  د/، محمد عبد الحميد محمد شهاب  د/

 

 

 
-2- 

 
  (b) Testing phase 
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 يظاىىر ( a,b-4عبىىإررا  ا ارنىىة نرىىد نن الشىى   رقىىم )
الا اب ىىىىىىىىة إلىىىىىىىى  سىىىىىىىىد  ويىىىىىىىىر  وىىىىىىىىين ايررىىىىىىىىا  الشىىىىىىىىب ة 

(predicted اىىىى  ال ىىىىيم )  الس ي يىىىىة وىىىى   ىىىى  اىىىىن ارس تىىىى
عراىة  تىدام  ك  النتادم التدريا عااليتبار ا   الترتيا .

عالىعاردا   الصىادرا  قىيم  وىين النظىر نسىع ااىت رار الدىر  
يا ىىن اىىن السدىىاو ا ىى   الاىىدا ال عيىى م ع ىىع اىىا وىى 

الساىىىاا الرىىىارم لايىىى ان الاىىىدوعاا   ارىىى  ااىىىتدااة
عرىىىىىعد الاصىىىىىرم . عبالتىىىىىال  يا ىىىىىن قوىىىىىعل وىىىىىرا الاىىىىىدم و

ااىىىتدااة وىىى  ارىىى  الساىىىاا الرىىىارم لايىىى ان الاىىىدوعاا  
الاصرم يىبل وتىر  الدرااىة م عتتاىارا ت ىف النتيرىة اى  

م عل ناىا تتدىى Yol, M.Aم درااىة Tang &Aliaskدرااة
 وياا يتا ى بادقتصاد الاصرم.  Arizeا  درااة

 ثالثا : النتائج والتوصيات:
 النتائج:-1
ااتادو  الدرااة ايتبار ااتدااة ارى  الساىاا الرىارم  

 – 1791لايىىى ان الاىىىدوعاا  الاصىىىرم يىىىبل الدتىىىر  اىىىن 
عكلىىف بااىىتيدام ا اىى ة  انيىىة تاثىى  الاتسصىىب   3111

اىىن الصىىادرا  الاصىىرية اىىن الاىى   عاليىىداا م عالتىى  تىىم 
ااىىتيداااا وىى  التنوىىد ب ياىىة الاىىدوعاا  اىىن الىىعاردا  اىىن 

الا او ة لاا م عقد ااتاد  الترىارا ا ى  الا   عاليداا  
 ااتيدام ت نية الشب ا  الاصوية ادص نااية ان يبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إظاىىار اترىىا  الا اىىة الاتعقاىىة عالتىى  يا ىىن نن تىىنر  وىى  
اتبىاع ندىىس اترىا  الا اىى ة الدا يىة معوىى  سالىة ثبىىا  الدىىر  
وىىىين الا اىىىتين الاتعقاىىىة عالدا يىىىة يشىىىير كلىىىف إلىىى  إا انيىىىة 

م  الرىىىارم الاساوظىىىة ا ىىى  ااىىىتدااة الارىىى  وىىى  الساىىىاا 
 ع كا اا ثو  تس   .

تعصى  إلياىىام وىىإن عا ى  الىىروم اىن ت ىىف النتيرىىة التى  تىىم ال
وىى  الساىىاا الرىىارم  الارىى ااىىتارار ارتدىىاع نرقىىام عناىىا 

لاي ان الادوعاا  الاصرم تد د  رعر  اداىراع بااالرىة 
ن ىىاط ال ىىاف عااليىىتبل الاي  ىى  وىى  االقتصىىاد الاصىىرم 
عالاتا  ة بالساىاا الرىارم عالااىااب  اليارريىة م عا ى  
عرىىىىى  اليصىىىىىعص سالىىىىىة انيدىىىىىاا ارعنىىىىىة ال  ىىىىىا ا ىىىىى  

لعاردا  معانيداا ال ىدر  التناواىية ل صىادرا  الاصىريةم ا
ع يىىاد  االاتاىىاد ا ىى  عاردا  ال اقىىة م عت ايىىد الدرىىع  وىىين 
االديىىىىىىار عاالاىىىىىىتثاار م عترارىىىىىى  االاىىىىىىتثاارا  اارنويىىىىىىة 

 الاباشر . 
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 لحساب الجاري وتشمو اآلتي:التوصيات : تطبيق إستراتيجية تهدق لع ج العجز في ا -2
 مؤشرات القياس الاادعل ان التنديك  السياسات واإلجرا ات التوصيات م

تشممممممممممممممجيع  1
 الصادرات

 تنعي  ال ااد  ادنتارية الاعراة ل تصدير عياصة الصنااا  وير الت  يدية.
  ياد  ادنتارية عدام ننش ة البسد عالت عير.

 تناواية.دام الصادرا  الت  تتات  باي   
 دام الاشرعاا  الاتعا ة عالصغير  الت  تاتادز االاعا  الياررية.

 إااد  تعري  ترار  اصر الياررية ال  الدعل الت  تس ى اادال  ناع اقتصادم.
اساعلة ربج االقتصىاد الاصىرم با اى ة الاىرا ا اىيعية عربىج االقتصىاد ب ىا ر  الناىع وى  

 ت ف الدعل. 

ع ار  الترىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار   -
 ة.عالصناا

 ع ار  التي يج. -
 ع ار  االاتثاار. -
 

ناىىىىىىىبة الصىىىىىىىادرا  إلىىىىىىى   -
 الناتم الاس   ادراال .

 اادل الناع الانعم. -
 شر ا  الترار . -
  ي   الصادرا . -

ترشممممممممممممممممميد  2
 الواردات

إااد  النظر و  الايااىا  التراريىة الت  يديىة الا ب ىة كا  التىةثير الاسىدعد وى  التىةثير ا ى  
الاصىىىىرية اثىىى  )ايااىىىىا  تيدىىىيا قياىىىىة الاا ىىىة الع نيىىىىةم عالتاريدىىىا  الرار يىىىىة الىىىعاردا  

 معال يعد ال اية( عالبسد ان ايااا  يارج الصندع .
 ترشيد العاردا  ان الا   التروياية عال االية.) رادا إ اوية(

التىىىعا ن وىىىين ايااىىىة تشىىىري  الصىىىادرا  عايااىىىة ادسىىىبل اسىىى  الىىىعاردا  م عياصىىىة التىىى  
 تعوير الا   ال رعرية كا  ااااار الارتداة.تاتادز 

السد ان االاتااد ا   عاردا  ال اقة عالتعر  لاصادر ال اقة الاتردد  عالسيعيةم عااىتودال 

ع ار  الترىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار   -
 عالصنااة.

ع ار  ال اربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   -
 عال اقة.

 ع ار  االاتثاار. -

نابة العاردا  إل  الناتم  -
 الاس   ادراال .

 اادل الناع الانعم. -
  ي   العاردا . -
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 العقعد بالغا  ال ويا .
 ترشيد الدام ان يبل الايااة الااريةمنع ال اية.

3 

جمممممممممممممممممممرب 
االستثمارات 
ابحنبيمممممممممممة 
المباشممممممممممرة 
الموجهمممممممممة 

 لمتصدير

درااىىىة اسىىىددا  االاىىىتثاار االرنوىىى  الاباشىىىر لتشىىىا  الاتغيىىىرا  االقتصىىىادية عالادااىىىية  -
 عالايا ر الايااية.

الوىىراام التىى  اىىن شىىةناا تساىىين ويدىىة ااااىىال عتا يىى  الابقىىا  التراريىىة اىى  الىىدعل  تنديىىك -
 الاصدر  لباتثاارا .

 تشري  االاتثاار و  الانا ى عال  ااا  الت  تتات  باي   تناواية. -
 يدا نع إلغا  ال رادا ا   اارباا الت  يتم ااتثاار ا داي  الدعلة. -
الاساوظىة ا ى  االاىت رار  -الاى وية وياىا االاىتثاارا  اارنويىة. ت  يص عاراراىة ال اداىة  -

 ال    عاالاتدااة الاالية.
ت ويىىى نظىىام الناوىىك  العاسىىد  ل سصىىعل  -تىىعوير السىىعاو  عال ىىاانا  الس عايىىة .         -

 ا   التصاري  عالاعاو ا .
 شرية.تساين نعاية الاعارد الب -تس يى االات رار عيدا دررة الايا ر.     -

 ع ار  االاتثاار. -
 ع ار  التي يج. -
ع ار  الترىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار   -

 عالصنااة.
 الونف الار  م. -
 التااعن الدعل  . -

ااىىىىىىىىدل الناىىىىىىىىع الاىىىىىىىىنعم  -
 لباتثاارا  اارنوية.

ناىىىىىىىىىىىىىىىبة االاىىىىىىىىىىىىىىىىتثاارا   -
اارنوية الاباشر  إل  النىاتم 

 الاس   ادراال .
ادشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  راكويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  -

 االاتثاار عادم الت دم وي . 
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الشىىىىارية الناترىىىىة اىىىىن سىىىىعادد الاىىىىرعر ال عيىىىى م ل ا ىىىىعم ادداريىىىىةم 
 .3114م الادد الثالدم 11الار د 

(م" الشىىىىىب ا  3114اوىىىىىد الاالم.اىىىىىدس    نساىىىىىد اوىىىىىد الاىىىىىالم)
الاصىىوية عت وي ىىا  إدار  ااااىىال"م راااىىة اىىين شىىاسم   يىىة 

الا ايىىىىىة لبقتصىىىىىاد عالترىىىىىار م الاىىىىىدد ااعلم الترىىىىىار م الار ىىىىىة 
3114. 
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 (1ممحق )
 ( بالا يعن دعالر 3111 – 1791قياة الصادرا  عالعاردا  الاصرية و  الدتر  ان )

 الصادرا  العاردا  الانة
1791 4991 2149 
1791 9991 2322 
1793 7197 2131 
1792 11399 2314 
1794 11999 2141 
1791 11114 2914 
1799 11111 3724 
1799 19339 4211 
1799 32377 1919 
1797 11112 1312 
1771 13413 2499 
1771 9199 2121 
1773 9392 2149 
1772 9191 3343 
1774 11312 2491 
1771 11999 2413 
1779 12111 2142 
1779 12312 2731 
1779 19199 2121 
1777 11799 2111 
3111 12192 4411 
3111 11392 2941 
3113 13111 4919 
3112 11199 1791 
3114 12111 9911 
3111 34173 12922 
3119 21441 19411 
3119 29219 33119 
3119 13991 37219 
3117 49772 31199 
3111 14171 32992 

Source : IMF, International Financial Statistics (IFS) , Annual Report, Various Issues (1980-2010)
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