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شروط النشر يف جملة العلوم اإلحصائية
ش المجلررة البحروث والدراسرات العلميررة ف المجرراالت اإلحصرائية والمعلوماتيررة الموتة ررة
 – 1تن ر
ش او قردم
ش قرد ن ر
باللغة العر ية واالنكلبية والفرنسرية عرل أن ال يورون البحر المدردم للن ر
للنش ف مجالت او دوريات أخرى او قدم ونش ف دوريات لمؤتمرات أو ندوات.
 – 2ترسر ررل البحر رروث والدراسر ررات ال أمر رري التحري ر رر عر ررل أن تتضر ررمن اسر ررم الباح ر ر او البر رراحثي
وألد ر ررابهم العلمي ر ررة وأم ر رراكن عمله ر ررم مر ر ر ذكر ر رر عن ر رروان المراس ر ررلة وأرقر ر ررام الهوات ر ر ررف والبي ر ررد
نشه ن
الكبوني را (عررل قرررص او بالبيررد االلكر نربون) وفررق
االلكر نربون .وان يرسررل البحر المرراد ر
المواصفات أدناه:
ً
أ – أن يوون مطبوعا عل ورق حجم  A4وان يوون عرل شركل عمرود واحرد ويسرتخدم للغرة
العر يررة نررةف ح ررر ) )Simplified Arabicو( )Times New Romanلإلنجلبي ررة
والفرنس ررية و حج ررم خ ر ( .)12و اس ررتخدام  Microsoft Wordوع ررل وج رره واح ررد
للورقة.
ب – الهامش مسافة  2.5سم لجمي جوانب الورقة.
ً
ج – يرفق الباح ملخصا عن بحثه باللغتي العر ية واالنجلبية والفرنسية بما ال يزيد عرن
صفحة واحدة.
ن
د  -ي ررتم اإلش ررارة ال المص رادر العلمي ررة ف م رري البح ر وف نهايت ررهأ م ر مراع رراة أن ال يتض ررمن
البح سوى المصادر ال نرب ترم اإلشرارة هليهرا ف الم نري ووفرق األصرو المعتمردة ف ذلر
(اسرم المؤلفأ سنة النشأ عنوان المصدرأ دار النشأ البلد).
ه– تر رررقم الجر ررداو والرسر رروم التوضر رريحية وغبه ر ررا حسر ررب ورودهر ررا ف البح ر ر أ كمر ررا توث ر ررق
المستعارة منها بالمصادر األصلية.
و– أن ال يزيد عدد صفحات البح اوالدراسة عن ( )25صفحة.
 – 3ي ررتم هش ررعار الباحر ر باس ررتالم بحث رره خ ررال م رردة ال تتج رراوز ي ررومي عم ررل م ررن ت ررارير رخ اس ررتالم
البح .
 – 4تخض كافة البحوث المرسلة ال المجلة للتدييم العلم الموضوع ويبلغ الباح بالتدييم
ن
المدبحة هن وجدت خال مدة ال تتجاوز اسبوعان من تارير رخ استالم البح .
والتعديالت
 – 5لهيئة تحرير المجلة الحرق ف قبرو او رفرض البحر ولهرا الحرق ف هجرراء أي تعرديل او هعرادة
شر ل ررديها بع ررد
شر بم ررا يتم ررا والنس ررق المعتم ررد ف الن ر
صياغر ررة جزئير رة للم ررواد المددم ررة للن ر
موافدة الباح .
ً
 – 6يصبح البح المنشور ملكا للمجلة وال يجوز هعادة نشه ف أماكن أخرى.
 – 7تعررب المررواد المنشررورة بالمجلررة عررن راء أصررحابهاأ وال تعوررس وجهررة نظررر المجلررة او المعهررد
العرن للتدريب والبحوث اإلحصائية.
ن
االلكبون للمجلة:
 – 8ترسل البحوث عل العنوان
journal@aitrs.org / Info@aitrs.org

ص.ب 851104 :عمان  11185األردن P.O. Box: 851104 Amman 11185 Jordan
Tel: +96265549805 Fax: +96265549804 www.aitrs.org info@aitrs.org

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

المحتويات
رقم
الصفحة

ت اسم البحث والباحث
1

استخدام طرق التصنيف لتحديد أهم عوامل الخطر عىل مرض 1

السكري ف فلسطي -قطاع غزة
ه ــارون موســى بهار ،وعبد الهادي خليل أبو سعده  /قسم اإلحصاء،
جامعة االرساء /غزة ،دولة فلسطي
2

تحليل أثر أهم مكونات الطلب النهان عىل القطاعات اإلقتصادية 38

ف األردن من خالل نموذج ليونتيف""Leontief Model
بشار عبد الرحيم الزعب ،اكاديم وباحث إقتصادي ف القطاع المحىل والدول
أمي أسامة شموط ،باحث إقتصادي ف القطاع الخاص والعام
رانية عدنان السطل ،باحثة اقتصادية ف القطاع الخاص والعام

3

ر
استشافية تحليلية لواقع الطاقات المتجددة ف األردن 57
دراسة
والجزائر
د .صالح سلم /أستاذة محاضة أ

4

تاثي مخاطر أسعار الرصف ف عوائد ومخاطر األسهم ،دراسة 82

تحليلية ف عينة من أسهم ر
الشكات ف العراق ومالييا

م .محمد فوزي مهدي الجنان
الونداوي
5

أ .د .هشام طلعت عبد الحكيم

اعداد سنة أساس ف الحسابات القومية عىل نظام  ERETESبي 118

البحث عن الشمولية ونواقص مصادر البيانات.
نوح بونا المختار  /خبي حسابات قومية -الوكالة الوطنية لإلحصاء
والتحليل الديمغراف واالقتصادي  /الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

استخدام طرق التصنيف لتحديد أهم عوامل الخطر عىل ى
مرض
ى
ى
فلسطي -قطاع غزة
السكري يف

هـ ــارون موســى بهار
قسم اإلحصاء ،جامعة االرساء
ى
فلسطي
غزة ،دولة

عبد الهادي خليل أبوسعده
ى
فلسطي
قسم اإلحصاء ،جامعة
غزة ،دولة فلسطيى

تاريـ ــخ استالم البحث2021/06/13 :
تاريـ ــخ قبول البحوث2021/06/30 :
نش البحث ىف العدد ى
الثان ر
ر
عش :يوليو 2021
ي
ي
ر ى
ون ()Online
رمز التصنيف ديوي  /النسخة االلكت ي

2522-64X/519.5;616.4

رمز التصنيف ديوي  /النسخة الورقية ()Print

2519-948X/519.5;616.4

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

استخدام طرق التصنيف لتحديد أهم عوامل الخطر عىل ى
مرض
ى
ى
فلسطي -قطاع غزة
السكري يف
عبدالهادي خليل ابوسعده
ى
فلسطي
قسم اإلحصاء ،جامعة
ى
فلسطي
غزة ،دولة

هـ ــارون موســى بهار
قسم اإلحصاء ،جامعة االرساء
ى
فلسطي
غزة ،دولة

المستخلص

ً
مرض السكر ُيعتب من ر
أكب االمراض انتشارا ،وهناك العديد من الدراسات الت تناولت
ر
هذا الموضوع ،لكن تأن أهمية هذا البحث من انه تمكن من بناء نموذج إحصان يستطيع
التنبؤ بحاالت االصابة بمرض السكر والذي من خالله نستطيع تحديد أهم عوامل
كب بكثب.
الخطر الت إذا ما توفرت لدى اي شخص كان احتمال اصابته بهذا المرض أ ر
حيث تم استخدام ثالث نماذج إحصائية (التحليل اللوجست المتعدد  ،تحليل التمايز ،
تحليل الشبكات العصبية) للحصول عىل أفضل نموذج يستطيع تصنيف مرض السكر
باعتباره متغب تابع وأهم عوامل الخطر الت تساعد عىل وجود هذا المرض ،وكانت
خالصة التحليل أن أفضل نموذج حصلنا عليه كان باستخدام (نموذج تحليل الشبكات
العصبية) حيث بلغت درجة دقة التصنيف والتنبؤ ()%95.7؛ وأهم عوامل الخطر الت
ظهرت ف النموذج ه :الضغط النفس المرتفع ،كمية الفواكه والخضوات الت يتناولها
أسبوعيا ،كمية اللحوم المستهلكة أسبوعا ،المؤهل العلم .وف هذه الدراسة تم
استخدام بعض أدوات التقييم اإلحصان لتقييم النموذج الذي تم الحصول علية
ولمعرفة مدى جودة التصنيف الت يحققها هذا النموذج ،وه(leave-one-out :
) .cross validation, classification table and ROC curveوقد تم تحليل
البمجيات .SPSS ، R
البيانات باستخدام ر

الكلمات المفتاحية:
التحليل اللوجست ،التحليل التمبي ،الشبكات العصبية ،جدول التصنيف ،منحت
 ،ROCنسبة األرجحية ،مرض السكري.

1

العدد الثان ر
2021 - عش

مجلة العلوم اإلحصائية

The Use of Classification Methods to Identify
the Most Important Risk Factors for Diabetics Patients in
Palestine- Gaza Strip
Abstract:
Diabetes considers one of the most prevalent diseases; there are
many research dealt with this topic. but this research plays an
important role as it was able to build a statistical model which can
predict the cases of diabetes, that we can identify the most
important risk factors which the more appear on a person, the far
more likely to be infected with the disease.
Three statistical models (Multiple Logistics Analysis, discriminant
analysis, neural network analysis) were tested to obtain the best
model can classify diabetes as a dependent variable and the most
important risk factors that help the presence of this disease.
The conclusion was that the best model we got is by using (neural
network analysis) as the accuracy of classification and
prediction (95.7%).
The most important risk factors were: (1) high psychological stress
(2), quantity of fruits and vegetables consumed per week, (3)
amount of meat consumed per week, (4) scientific qualification.
In this research, the researchers used some statistical methods for
model evaluation and for evaluating the quality of the classification
achieved by this model: (leave-one-out cross validation,
classification table and ROC curve). Data in this research has been
analyzed using software R, SPSS.

Keywords: Discriminant Analysis, Logistic regression, Neural
network, classification table, ROC curve, odds ratio, diabetic
patients.
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مقدمة:

ّ
يعتب مرض السكر أحد االمراض المزمنة والت تحدث نتيجة عجز غدة البنكرياس عن
ر
إنتاج الكمية الكافية من اإلنسولي أو عندما يعجز الجسم عن استخدام اإلنسولي الذي
أنتجه بالشكل المطلوب ،ويذكر تقرير منظمة الصحة العالمية حول مرض السكر :أنه
ارتفع عدد األشخاص المصابي بالسكري من  108ماليي شخص ف عام  1980إىل
 422مليون شخص ف عام  ، 2014كما ارتفع معدل انتشار السكري عىل الصعيد العالم
لدى البالغي الذين تزيد أعمارهم عىل  18سنة من  %4.7ف عام  1980إىل  %8.5ف
ً
عام  ، 2014وسجل معدل انتشار السكري ارتفاعا أرسع ف البلدان ذات الدخل
المتوسط والمنخفض( .)WHOوتأن أهمية هذا البحث من انه تمكن من بناء نموذج
إحصان يستطيع التصنيف والتنبؤ بحاالت مرض السكر باستخدام بيانات تم جمعها
من داخل المراكز الصحية ،وكانت عينة الدراسة عبارة  232شخص مقسمي اىل
172مريض سكري و 60شخص غب مريض بالسكري .من كال الجنسي والت تزيد
أعمارهم عن 25سنة.
البحوث العلمية ال تهدف إىل وصف الموقف الحاىل لمختلف الظواهر فحسب ،بل
تهدف ايضا إىل توضيح العالقات بي السبب والنتيجة ،ويمكننا القول أن البحث العلم
يحاول تقديم العالقات بي السبب والنتيجة ف صورة نموذج .بحيث تصف هذه
النماذج العالقة بي النتيجة عىل أنها (متغب تابع) ومجموعة األسباب الت تؤثر عىل
النتيجة عىل أنها (متغب مستقل أو متغبات مستقلة) .نماذج االنحدار الخط المختلفة
ه نماذج شائعة االستخدام ف مختلف العلوم ،لكن هذه النماذج تتطلب أن يكون
ً
المتغب التابع متغب كم(عددي) .عالوة عىل ذلك؛ فإنها تتطلب أيضا افباضات التوزي ع
الطبيع للبيانات .لكن عادة ما يكون المتغب التابع الذي يتم الحصول عليه ف العلوم
االجتماعية وغبه من العلوم متغب وصف وبالتاىل ال يمكن تطبيق نماذج االنحدار
الخط .ف هذه الحالة علينا استخدام الطرق االحصائية الت تناسب هذه الحالة -عندما
يكون المتغب التابع وصف مثل :االنحدار اللوجست  ،التحليل التميبي والشبكات
ً
العصبية  ،الت سنطبقها ف هذه الدراسة ،سنناقش أيضا بعض تقنيات التقييم لطرق
التصنيف أعاله.

الثنائ (:)Logistic Regression
اللوجست
 .1االنحدار
ي
ي

االنحدار اللوجست ( )LRهو اسلوب نمذجة إحصائية لتحليل البيانات الفئوية  ،وهو
يستخدم ف الكثب من المجاالت؛ من البحوث الطبية الحيوية إىل مجاالت األعمال
البامج
التجارية ،المالية ،الهندسة ،التسويق ،االقتصاد ،السياسة ،الصحية ...زاد توافر ر
اإلحصائية المتطورة والحواسيب عالية الشعة من زيادة فائدة االنحدار اللوجست كأداة
إحصائية مهمة.(Shmueli et al. 2010) .
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اللوجست:
 .1.1مفهوم االنحدار
ي
يعرف االنحدار اللوجست بشكل عام بانه التحليل الذي يختص بدراسة العالقة بي
متغب واحد يعرف بالمتغب التابع (ف حال كان المتغب التابع نوعيا مكون من فئتي
 – Dichotomousف هذه الحالة يسم االنحدار اللوجست الثنان) ومتغب واحد او
ر
أكب يعرف بالمتغب المستقل او المتغبات المستقلة (المفشة) وذلك بغرض التقدير أو
التنبؤ .ويقوم نموذج االنحدار اللوجست عىل فرض أساس وهو أن المتغب التابع Y
والذي نهتم بدراسته وهو متغب ثنان يأخذ القيمة ( )1باحتمال ( )Pوالقيمة ()0
باحتمال ( .)1-Pف هذه الحالة وعند القيام برسم افضل خط مستقيم لتوفيق البيانات
اكب من الواحد
سيكون غب مالئم والسبب هو ان الخط المستقيم سوف ياخذ قيم ر
الصحيح واقل من الصفر ،اال اذا كان الميل صفر .ويرى ( )Pample,2000بان احد
الحلول لهذه المشكلة ه اعتماد صيغة القمة والقاع ووفقا لهذا المبدأ فان هناك حدود
للقيم المتنبأ بها بحيث اال تتجاوز الواحد الصحيح وال تقل عن الصفر كما ف الشكل:

شكل رقم ( )1يوضح العالقة غي الخطية ى
بي المتغي التابع والمتغيات المستقلة

وبناء عىل ذلك فان توفيق البيانات ف حالة المتغب التابع الثنان لن يكون من خالل
استخدام افضل خط مستقيم ولكن من خالل المنحت اللوجست والذي تقع قيمه بي
الصفر والواحد والذي يأخذ شكل حرف ال  Sهو االنسب لتوفيق هذه البيانات
( ،)Walker, 1998بواسطة (بابطي1429:ـه) .وكذلك قال ( )Schmidt,2000أن
العالقة الغب خطية ر
االكب مالئمة ه المشابهة لحرف  ،Sبحيث تكون مستويان المنحت
محصورة بي الصفر والواحد .االنحدار اللوجست مناسب بشكل خاص لتقدير
المتغبات الفئوية (ثنائية التفرع أو المتجانسة) باستخدام إجراء تقدير االحتمال االعظم
() .)Maximum Likelihood Estimation (MLEتستخدم نماذج االنحدار
اللوجست  MLEكمعيار للتقارب .يسمح االنحدار اللوجست للتنبؤ بنتيجة ثنائية مثل
الشاء  /عدم ر
الوجود  /الغياب  ،النجاح  /الفشل  ،ر
الشاء  ،البقاء عىل قيد الحياة /
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الموت .قد تكون المتغبات المستقلة قاطعة أو مستمرة أو مزي ج من االثني معا .يمكننا
التفكب ف المتغب التابع عىل أنه يقسم المالحظات إىل عدة فئات .عىل سبيل المثال،
إذا كانت  Yكمتغب تابع تشب إىل توصية بقبول أو رفض الصفقة ،فعندئذ يكون لدينا
متغب تابع مع فئتي .وبالتاىل فإن الصفقة سوف تنتم إىل واحدة من فئتي" ،قبول"
الصفقة أو "رفض" الصفقة .بالطبع ،هذا يعتمد عىل البيانات المتاحة (المتغبات
المستقلة) .)Shmueli et al. 2010( .بشكل عام ،نموذج االنحدار اللوجست يكون
كالتاىل:
𝛽] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1+ 𝛽2 𝑥2 + ...+𝛽𝑛 𝑥𝑛 = x

)--------(1

𝑝
𝑝1−

[ Log

حيث أن 𝑝 هو احتمال الحصول عىل النتيجة ) 𝛽0 ، 𝑝 =P(Y=1هو الحد الثابت 𝛽𝑖 , i=1,2,…n , ،ه معامالت
المتغبات المستقلة (التوضيحية) 𝑖𝑥,

) 𝑛𝛽 𝑥𝑖 = (1, 𝑥1 , 𝑥2 ,...,𝑥𝑛 ), and 𝛽𝑖 = (𝛽0 , 𝛽1 ,..,

ويمكن التعبب عىل احتمال الحصول عىل النتيجة ، 𝑝 ،كدالة غب خطية كما يىل :
)-------- (2

مع العلم أن القيمة

𝑝
𝑝1−

) 𝑝 =1+ e−(β0 + β1 x1+ β2 x2+ ...+βn xn
1

تعرف ب معامل االرجيحة ( )oddsويمكن كتابتها كما يىل :

)---------(3

𝑠𝑑𝑑𝑜
𝑠𝑑𝑑𝑜1+

=𝑝

وللتخلص من  logف المعادلة ( )1-2نقوم بحساب اللوغارتيم للطرفي فنحصل عىل:
𝛽𝑝(1 +e x𝛽 ) = e x

𝛽𝑝 = e x𝛽 -𝑝e x
e xβ

)---------- (4

1+ e xβ

𝛽= e x

𝑝
𝑝1−

=𝑝

نسبة االرجحية ( )odds ratioتساوي  exp(p),واحيانا تكتب عىل الصيغة .ex
ال تفبض الصيغة أعاله أن المتغبات التوضيحية او التفسبية موزعة بشكل طبيع أو
لها مصفوفات تغاير متساوية .بل يجب أن تكون مستقلة ويمكن أن تكون ثنائية أو
متصلة  .وهذا يجعل االنحدار اللوجست ً
ً
نسبيا مقارنة باالنحدار الخط .أيضا،
قويا
نماذج االنحدار اللوجست ال تفبض التماثل او التجانس ( )homoscedasticityبي
المتغبات التابعة والمستقلة .تم استخدام االنحدار اللوجست عىل نطاق واسع ف
5
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العديد من الدراسات والعلوم االجتماعية ،واألعمال التجارية والمجاالت ذات الصلة.
(.)Hosmer & Lemeshow, 2000( & (Pai., 2009
اللوجست:
 .2.1افياضات االنحدار
ي
يفبض االنحدار اللوجست وجود عالقة خطية بي لوغاريتم ( )logitالمتغبات
المستقلة والمتغب التابع .وال يفبض وجود عالقة خطية بي المتغبات المستقلة
والمتغب التابع  .تنخفض موثوقية التقدير عندما يكون هناك عدد قليل من الحاالت ف
كل فئة .التوزي ع الطبيع للمتغب التابع ليس ض ً
وريا ،تماثل ()Homoscedasticity
ليست ضوري لكل مستوى من مستويات المتغبات المستقلة ،ليس مطلوب أن تكون
األخطاء ( )errorsتتبع التوزي ع الطبيع (Schüppert, 2009).
اللوجست :تقيس جودة المالءمة للنموذج مدى جودة
اختبار جودة المالءمة لالنحدار
ي
وصف النموذج لمتغب االستجابة .يتضمن تقييم جودة المالءمة دراسة مدى قرب القيم
الت تنبأ بها النموذج من القيم المالحظة .تقوم إحصائيات Hosmer-Lemshow
بتقييم مدى المالءمة من خالل إنشاء  10مجموعات مرتبة  ،ثم تقارن العدد الفعىل ف
كل مجموعة (يتم مالحظتها) مع القيم الت يتم التنبؤ بها بواسطة نموذج االنحدار
اللوجست (المتوقع) .وبالتاىل ،ويتم استخدام اختبار كاي ترب ع ،للتأكد من أن نتائج تنبؤ
ً
ً
اختالفا ً
كببا عن المالحظة المرصودة .إذا كان النموذج جيدا ،فسيتم
النموذج ال يختلف
تصنيف معظم المالحظات بشكل صحيح .)Hosmer & Lemeshow, 2000

ى
التمييي (:)Discriminant Analysis -DA
 .2التحليل
الهدف من التحليل التميبي ( )DAهو تصنيف الكائنات ،باستخدام مجموعة من
المتغبات المستقلة؛ إىل واحدة من فئتي أو ر
أكب من الفئات -بحسب فئات المتغب
التابع .-يعتمد نموذج التحليل التميبي عىل الوصول إىل دالة التمايز ( Discriminant
 )Functionالت تعمل عىل تعظيم الفروق بي متوسط المجموعات وتقليل التشابه ف
أخطاء التصنيف ف الوقت ذاته ،وذلك من خالل إيجاد تجميعات خطية لمجموعة من
المتغبات ( .)Johnson & Wichern, 2007عىل سبيل المثال ،عىل أساس عمر مقدم
الطلب وطوله ودخله ومستواه التعليم؛ وما إىل ذلك ،يمكن لنا تصنيف األشخاص عىل
أنهم مقبولون أم ال ضمن مسابقة معينة .وتكون هناك دالة تميبية لكل مجموعة او
فئة ،وتكون معادلة التميب عىل الشكل التاىل:
)-------(5

𝑖𝑛𝑥 𝑛𝑏 𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1𝑖 +𝑏2 𝑥2𝑖 + .. +

إجراءات التصنيف ه كما يىل:
يتم تصنيف الفرد عىل انه ضمن المجموعة االوىل 𝑌𝑖 > 𝑌critical
6
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يتم تصنيف الفرد عىل انه ضمن المجموعة الثانية 𝑌𝑖 < 𝑌critical
حيث أن  𝑌critical :ه القيمة الحرجة

 .1.2افياضات تحليل التمايز:
 -1حجم العينة :يجب أن يكون أصغر حجم للعينة  20عىل األقل لكل فئة من فئات
المتغب التابع  ،ومن االفضل بشكل عام أن تكون عدد المشاهدات  4أو  5أضعاف
عدد المتغبات المستقلة.(Tabachnick and Fidell, 1996).
الطبيع :من االفضل أن جميع المتغبات تتبع التوزي ع الطبيع .ولكن
 - 2التوزيـ ــع
ي
حت لو لم تتبع البيانات التوزي ع الطبيع فيمكن االعتماد عىل النتائج وتكون نتائج
موثوقة (.)Tabachnick and Fidell, 1996
 -3تجانس التباين  /التغايرات :تحليل التمايز حساس للغاية لعدم تجانس مصفوفات
التباين والمتغاير .قبل قبول االستنتاجات النهائية ،من المستحسن مراجعة الفروق
داخل المجموعات ومصفوفات االرتباط.
 - 4القيم المتطرفة :تحليل التمايز حساس للغاية للقيم المتطرفة .إذا احتوت إحدى
المجموعات ف الدراسة عىل القيم المتطرفة الت تؤثر عىل الوسط  ،فسوف تزيد
ً
أيضا من التباين.
ً
ارتباطا ً
كببا بمتغب آخر،
الداخىل :إذا كان أحد المتغبات المستقلة يرتبط
 - 5اليابط
ي
فهذا سوف يؤثر بشكل كبب نتائج دالة التميب )Poulsen and French, 1999(.
 تصنيف الحاالت .بمجرد احتساب درجات التصنيف لحالة ما  ،يكون من السهلتحديد كيفية تصنيف الحالة .بشكل عام  ،نقوم بتصنيف الحالة عىل أنها تنتم إىل
المجموعة الت حصلت عىل أعىل درجة تصنيف لها .ولفهم كيفية حصول ذلك
ً
علينا أن ننظر أوال ف ما يسم بمسافة ()Mahalanobisماهاالنوبيس ،وه عبارة
عن مقياس للمسافة بي نقطتي ف الفضاء المحدد بواسطة اثني أو ر
أكب من
المتغبات .لكل حالة يمكننا بعد ذلك حساب المسافات (( )Mahalanobisلكل
حالة عىل حدة) .ويتم تصنيف الحالة عىل أنها تنتم إىل المجموعة الت ه األقرب
إليها  ،أي حيث تكون مسافة ( )MahalanobisأصغرStatSoft, Inc., 1984- ( .
.)2000

 .3الشبكات العصبية (:)Neural network
الشبكات العصبية ه األدوات المفضلة للعديد من تطبيقات التنقيب عن البيانات
بسبب قوتها ومرونتها .الشبكات العصبية التنبؤية مفيدة بشكل خاص ف التطبيقات
الت تكون فيها العملية األساسية معقدة  ،مثل:
7
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 التنبؤ بطلب المستهلكي لتبسيط تكاليف اإلنتاج والتسليم. سجل المتقدمي لتحديد مخاطر تقديم االئتمان. الكشف عن المعامالت االحتيالية ف قاعدة بيانات مطالبات التأمي.الشبكات العصبية المستخدمة ف التطبيقات التنبؤية  ،مثل الشبكات متعددة الطبقات
ر
لإلرساف بمعت أن النتائج المتوقعة
) ،Perceptron (MLPه تقنيات خاضعة
للنموذج يمكن مقارنتها بالقيم المعروفة للمتغبات المستهدفة .ر
(رسكة .)2011 ،IBM
ً
تسم الشبكات العصبية أيضا الشبكة العصبية االصطناعية ( .)NNبدأت الدراسات
األوىل عىل  NNمع نمذجة الخاليا العصبية الت تشكل الدماغ  ،وتطبيق هذه النماذج
ف أنظمة الكمبيوتر .بعد ذلك  ،أصبح من الشائع ف العديد من المجاالت بالتوازي مع
التطور ف أنظمة الكمبيوتر NN .له استخدام فعال ف العديد من المجاالت مثل الطب
والصناعة والبيولوجيا واألنظمة اإللكبونية  ،والعلوم االجتماعية ( .)1996 ،Golden
 .1.3إعداد الشبكات العصبية:
تأن أهمية الشبكات العصبية من قدرتها عىل اكتشاف مشاكل العالقات غب الخطية
وحلها .عالوة عىل ذلك ،تشب األبحاث عىل مدى العقدين الماضيي إىل أن الشبكات
ً
ً
وتوقعا أفضل مقارنة بالطرق اإلحصائية القياسية األخرى.
العصبية قد تحقق تصنيفا
( .)Sharda, 1994( &)Pai, 2009وقد تم إثبات ذلك من خالل عدد من تطبيقات
 NNالناجحة مثل التنبؤ باإلفالس ،وتوقع فشل البنك  ،وتجزئة السوق عىل سبيل
المثال ال الحض .يلتقط هيكل الشبكات العصبية العالقات المعقدة بي متغبات التوقع
ومتغب االستجابة من خالل طبقة من الخاليا العصبية .لدى بعضها شبكات عصبية
أحادية الطبقة ( )SLNNوبعضها لديها شبكات عصبية متعددة الطبقات (.)MLNN
أنجح التطبيقات ف التصنيف والتنبؤ ه شبكات التغذية متعددة الطبقات .الطبقة
الت يتم فيها تطبيق أنماط اإلدخال ه طبقة اإلدخال .الطبقة الت نحصل منها
المخرجات ه طبقة المخرجات .ف حالة وجود نتيجة ثنائية يكون لدى الشبكة عقدة
ُ
إخراج واحدة فقط .تعرف الطبقات بي طبقات المدخالت والمخرجات باسم الطبقات
المخفية أو طبقات النقل ،ألن مخرجاتها ال يمكن مالحظتها بسهولة(Pai. , 2009). .
يوضح الشكل التاىل شبكة بسيطة متعددة الطبقات تتكون من العقد والسهام .تمثل
العقد ف الشبكة الخاليا العصبية بينما تشب األسهم إىل مسار االتصال المرتبط .تربط
األسهم الخاليا العصبية من طبقة واحدة إىل الطبقة التالية .مخرجات العقدة ف الطبقة
ه مدخالت ُ
للعقد ف الطبقة التالية .تسم القيم عىل أسهم االتصال األوزان  ،ويرمز
لها بالرمز ( )𝑗.)𝑤(𝑖,

8

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

توضيح للشبكة العصبية
شكل رقم ( )2رسم
ي
 .2.3تدريب النموذج:
ً
يتم تدريب نموذج الشبكة العصبية أوال عىل مجموعة من المدخالت والمخرجات
باستخدام بيانات مجموعة التدريب .تدريب النموذج يعت تقدير األوزان الت تؤدي إىل
ً
أفضل النتائج التنبؤية .الطريقة ر
شيوعا المستخدمة ف الضبط ه خوارزمية تسم
األكب
االنتشار الخلف .ف هذه الطريقة ،يتم ضبط األوزان لتقليل الفرق الببيع بي مخرجات
النموذج والمخرجات المرغوب فيها .تستند التعديالت إىل خوارزمية النسب التدرج
(.)Shmueli et al. 2010( & )Pai,2009
عىل الرغم من العديد من المزايا مثل األداء التنبت الجيد ،وقدرتها عىل حل مشاكل
ً
العالقات المعقدة .فإن الشبكات العصبية لديها بعض العيوب .أوال :ال توفر الشبكة
ً
العصبية نظرة جيدة حول بنية العالقة بي متغبات التنبؤ واالستجابة .ثانيا :ليس
للشبكة العصبية آلية اختيار متغبة مضمنة ،وبالتاىل هناك حاجة لتقييم أهمية إضافة
ً
متغبات التوقع إىل النموذج باستخدام طرق إحصائية أخرى .ثالثا :تعتمد الشبكة
ً
اعتمادا ً
كببا عىل وجود بيانات كافية ألغراض التدريب ،وإال فإن أداء النموذج
العصبية
ً
ً
ً
سيكون ست .تستغرق الشبكة العصبية وقتا حسابيا أعىل نسبيا (& )Pai,2009
(.)Shmueli et al.,2009

 .4طرق تقيم النموذج:
 .1.4جدول التصنيف :Classification Tables
يعتب احدى طرق فحص جودة مطابقة النموذج للبيانات
إن استخدام جدول التصنيف ر
 ،وتعتمد هذه الطريقة عىل انشاء جدول يوضح عدد الحاالت الت تمتلك الصفة
المرغوب فيها أو الحاالت الت ال تمتلك الصفة المرغوب فيها والت تم تصنيفها بطريقة
صحيحة أو بطريقة خاطئة ( ، )Soderstrom & Leitner, 1997وتتطلب هذه
الطريقة الحصول عىل متغب تابع مشتق من النموذج من خالل تحديد نقطة قطع ،C
ثم مقارنة االحتماالت المتوقعة بتلك النقطة بحيث اذا تجاوزت االحتماالت المتوقعة
نقطة القطع  Cأعطيت تلك الحالة تصنيفا متوقعا يساوي واحد ،وما عدا ذلك فان
9
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الحالة يعط لها تصنيف متوقع يساوي الصفر ،علما بأنه غالبا ما تكون نقطة القطع C
تساوي  )Frass & Newman, 2003( 0.5وتعتمد فكرة استخدام هذا التحليل عىل
أن النموذج اذا قام بتوقع تصنيف الحاالت بشكل صحيح اعتماد عىل معيار ما  ،فان
ذلك يعط برهانا بأن النموذج يطابق البيانات المشاهدة (.)Ferrer & Wang, 1999
جدول( )1جدول التصنيف
التصنيف

المشاهد

التوقع

المجموع

الموجب

السالب

الموجب P

الموجب الصحيح TP

السالب الخاط FN

P= TP+FN

السالب N

الموجب الخاط FP

السالب الصحيح TN

P’= FP+TN

Q= TP+FP

Q’= FN+TN

N=TP+FN+FP+TN

المجموع

الحساسية  :Sensitivityويرمز لها بالمز  ، SEوتعرف بانها قيمة االحتمال بأن يكون
التصنيف المتوقع موجبا للحالة الت تكون فعال موجبة وتحسب حسب المعادلة :
𝑃𝑇
𝑃𝑇
=
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
𝑃

= 𝐸𝑆

الدقة  :Specifityويرمز له بالمز  ،SPوتعرف بانها قيمة احتمال أن يكون التصنيف
المتوقع سالبا للحالة الت تكون فعال سالبة ،وتعط حسب المعادلة
𝑁𝑇
𝑁𝑇
=
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +
𝑃′

= 𝑃𝑆

الدقة  :Accuracyتعت قرب القيمة المقاسة من القيمة القياسية أو القيمة الفعلية،
المختب تحصل عىل قياس للوزن يبلغ  3.2كغ لمادة
عىل سبيل المثال  ،إذا كنت ف
ر
معينة  ،لكن الوزن الفعىل أو المعروف هو  10كغم  ،فإن قياسك غب دقيق ( not
 .)accurateف هذه الحالة ،ال يكون قياسك بالقرب من القيمة المعروفة .ويمكن قياس
الدقة ( )accuracyمن خالل العالقة التالية:
𝑃𝑇𝑇𝑁+
𝑁

= Accuracy

اإلحكام أو الضبط  :Precisionتشب إىل قرب قياسات اثني أو ر
أكب من بعضها البعض.
باستخدام المثال أعاله ،إذا كنت تزن مادة معينة خمس مرات ،وتحصل عىل  3.2كجم
ف كل مرة ،يكون القياس محكم أو مضبوط للغاية ( .)very preciseالضبط أو
اإلحكام( )Precisionمستقلة عن الدقة ( .)accuracyيمكنك أن تكون محكم
ً
جدا ( )very preciseولكن غب دقيق ( ،)accuracyكما هو موضح أعاله.
ومضبوط
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ً
ً
أيضا أن تكون دقيقا ( )accuracyولكن غب محكم (دقيق)).)imprecise
يمكنك
والدقة أو االحكام ( )Precisionيتم حسابها كالتاىل:
𝑃𝑇

𝑃𝐹Precision= 𝑇𝑃+

يتم احتساب معدل الخطأ ( )error rateلكل التصنيفات حسب الصيغة التالية :
𝑃𝐹𝐹𝑁+
𝑁

= Error Rate

معدل الخطأ الموجب ( )The false positive rateيتم حسابة كم خالل الصيغة:
𝑃𝐹
𝑃𝑇𝐹𝑃+

=The false positive rate

نسبة التصنيف الصحيح  :Hit Ratioوتعرف بأنها قيمة احتمال التصنيف الصحيح،
كما أنها تعرف؟ أيضا بنسبة الكفاءة ،واذا كانت الكفاءة  ، Efficiencyوالت يرمز لها
بالمز  EFوتعرف بانها 𝐸𝐹 = TP + TN :فان نسبة التصنيف الصحيح أو ما يعرف
بنسبة الكفاءة تساوي
𝐹𝐸
)𝑁𝑇 (𝑇𝑃 +
)𝑁𝑇 (𝑇𝑃 +
=
=
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑃 + 𝑃′
)(𝑄 + 𝑄′

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅𝑡𝑖𝐻

علما بأن جميع هذه المقاييس تتطلب قاعدة للتقرير واتخاذ القرار(أو ما يسم ب
 )thresholdلتصنيف نتائج االختبار إما موجبا أو سالبا ( )Ferrer& Wang,1999
.)& (Obuchowski ,2005
لكن كما يقول ( )Hosmer & Lemshow, 2000, p. 156بأنه لسوء الحظ فان هذا
ً
مبهنا عىل مطابقة النموذج للبيانات قد ال يعمل
الوضع وهو استخدام هذا التحليل ر
دائما ،حيث من السهل تصميم وضعية يكون فيها تحليل االنحدار اللوجست صحيحا
ويطابق البيانات المشاهدة  ،ومع ذلك يعط تحليل جداول التصنيف نتائج سيئة
وضعيفة  ،إن سبب ذلك يعود اىل أن صحة التصنيف تعتمد عىل التوزي ع االصىل للمتغب
التابع وحساسية التحليل لنسب احجام مجموعت العينة ،حيث دائما ما يفضل التحليل
االكب حجما وه حقيقة مستقلة عن وجود مطابقة
تصنيف الحاالت لصالح المجموعة ر
النموذج ،بمعت أن دقة التصنيف أو عدمها ال يعكسان المعيار المفبض لجودة المطابقة
 ،وهو اقباب او بعد المسافات بي القيم المشاهدة والمتوقعة للنموذج كما يالحظ أنه
اذا كانت هناك حاالت كثبة لها احتماالت تقبب من نقطة القطع فان من المتوقع ان
يكون مقدار سوء التصنيف كبب( & Nichols, et al., 1998) & (Soderstrom
)Leitner:1998
ويرى ( )Ferrer & Wang: 1999أن احدى ممبات هذه الطريقة أنها تمكن الباحث
من مقارنة نتائج التحليل ألسلوبي إحصائيي مختلفي تماما كما هو الحال ف مقارنة
نتائج تحليل االنحدار اللوجست مع نتائج التحليل التميبي  ،وذلك الن كال االسلوبي
يعيطان جدول التصنيف نفسه والذي يمكن من خاللهما اجراء المقارنة.
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ى
منحت : ROC
 .2.4تحليل
ان تمثيل (-1الدقة) ف مقابل (الحساسية) لجميع نقاط القطع فأن ذلك يعط شكال ف
غاية األهمية ف تقيم النموذج وهو ما يسم منحت خاصية تشغيل
المستقبل  Receiver Operation Characteristicوالمعروف اختصارا بمنحت
 ROCكما ف الشكل التاىل ()Westin,2005) & (Chatellier,1998

ى
اللوجست
منحت  ROCللبيانات المتوقعة للنموذج
شكل رقم ( )3يمثل
ي
لقد بدأ استخدام منحت  ROCخالل الحرب العالمية الثانية اعتمادا عىل نظرية التقاط
اإلشارات ،والت توضح كيفية التقاط المشغل المستقبل إشارات الرادار عند وجود
التشويشات ،وه ترسم احتمال التعرف عىل اإلشارة الصحيحة ( )sensitivityواالشارة
الخاطئة ( )1- specificityعىل المدى الكىل لنقاط القطع الممكنة()Fawcett,2005
ر
باإلحدان( )0,0المقابل لنقطة القطع للحاالت السالبة ،اما الطرف
ويبدأ منحت ROC
ر
.
االحدان ( )1,1يقابل نقطة القطع للقرار بأن جميع الحاالت موجبة أما الخط
االخر فإن
الذي يصل بي النقطتي ( )0,0و( )1,1فيسم بقطر الصدفة ،Chance Diagonal
وهو يمثل منحت  ROCالختبار التصنيف الذي ليس له قدرة عىل التميب بي الحاالت
الموجبة والحاالت السالبة .ولكن عندما يكون المنحت واقعا أعىل من قطر الصدفة فإن
هذا يعت ان النموذج له قدرة تصنيفية وتمبية بي الحاالت الموجبة والسالبة ،وكلما
ابتعد المنحت عن قطر الصدفة نحو الجهة اليشى واىل األعىل كلما ذادت قدرة النموذج
عىل التصنيف ( .)Obuchowski,2005وتعط المساحة تحت المنحت  ROCوالت
تباوح ما بي الصفر والواحد صحيح مقياسا لمدى قدرة النموذج عىل التصنيف بي
الحاالت الت تمتلك السمة موضع الدراسة او الفحص والحاالت الت ال تمتلك هذه
تعتب من افضل مقاييس دقة التصنيف
السمة ،وه أي المساحة تحت المنحت  ROCر
) .(Hosmer&Lemshow,2000وتكون المساحة تحت قطر الصدفة تساوي 0.5
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وكلما زادت القدرة التميبية للنموذج كلما ابتعد المنحت عن قطر الصدفة متجها اىل
اعىل نحو اليسار االمر الذي يبتب علية زيادة المساحة تحت المنحت حت تصل اىل
الواحد صحيح والت تعت التميب التام للحاالت .طبعا ف الواقع من النادر إيجاد مساحة
اكب من  .0.95ممكن نجد مساحات تحت منحت  ROCاقل من 0.5
تحت المنحت ر
والت تفش عندها عىل ان النموذج له قدرة تنبئية أسواء من الصدفة
( .)Obuchowski,2005ويرى هوزمر وليمشو أن قيمة المساحة تحت المنحت ROC
يمكن أن تفش عىل النحو التاىل ).(Hosmer&Lemshow,2000
 ROC=0.5النموذج ليس له قدرة تميبية تختلف عن الصدفة
 0.7  ROC  0.8قدرة تمبية مقبولة
 0.8  ROC  0.9قدرة تمبية ممتازة
 0.9  ROCقدرة تمبية خارقة

 .5تقنيات التحقق المتقاطع (:)Cross Validation Techniques
يعد التحقق من المتقاطع ( )Cross Validationأحد اإلجراءات العامة المستخدمة ف بناء
النماذج اإلحصائية .ويمكن استخدامه التخاذ قرار بشأن النموذج اإلحصان وذلك يشمل نماذج
السالسل الزمنية ونماذج االنحدار ونماذج توزي ع المزي ج ونماذج التميب (.)Chernick,2008
تعد عملية التحقق المتقاطع طريقة إحصائية للتقييم والمقارنة ،وذلك من خالل تقسيم
البيانات إىل جزأين :يتم استخدام أحدهما لتقدير المعلمات أو تدريب النموذج والقسم اآلخر
يستخدم للتحقق من صحة النموذج واختباره .يتم إجراء التحقق من الصحة بطرق مختلفة.

ى
يف هذا البحث سوف نقوم بتطبيق ()Leave-One-Out Cross-Validation
التحقق من صحة التدفقات المتقاطعة ()Leave-One-Out Cross-Validation
ً
يعتب التحقق من صحة التدفقات المتقاطعة ( )LOOCVحالة خاصة من
( :)LOOCVر
التحقق المتقاطع  k-foldحيث  kيساوي عدد أجزاء البيانات ،وبعبارة أخرى يتم
ً
تقريبا باستثناء جزء واحد للتدريب ويتم اختبار النموذج المقدر
استخدام جميع البيانات
عىل هذا الجزء من البيانات المتبف والذي لم يدخل ف بناء النموذج .من المعروف أن
ً
عال ،مما
دقة النموذج المقدر باستخدام  LOOCVغب متحبة تقريبا ،ولكنها ذات تباين ٍ
يؤدي إىل تقديرات غب موثوقة ( .)Efron, 1983وهذه الطريقة ال تزال تستخدم عىل
نطاق واسع عندما تكون البيانات المتوفرة نادرة للغاية ،خاصة ف مجال المعلوماتية
الحيوية حيث تتوفر ر
عشات البيانات فقط .يمكن تطبيق التحقق المتقاطع لمالئمة
النموذج عدد  nمن المرات ،ف كل مرة يتم استبعاد بعض المشاهدات وبعد ذلك يتم
اختبار النموذج لتقدير معالم النموذج أو التنبؤ بالمشاهدات الت تم استبعادها ف كل
ً
ً
اختبارا عادال من خالل اختبار مشاهدات ال تستخدم ف مالئمة النموذج،
مرة ،وهذا يوفر
كما أنه ّ
ً
فعال ف استخدام البيانات لمالئمة النموذج نظرا ألنه ف كل مرة يتم استخدام
( )n - 1من المشاهدات ف المالءمة النموذج .نسبة النجاح ( )Hit ratioه النسبة
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المئوية للحاالت (األفراد ،المستجيبون ،ر
الشكات ،إلخ) والت تم تصنيفها بشكل صحيح
ً
حسب النموذج .يتم حسابه عىل أنه عدد الكائنات ف قطر مصفوفة التصنيف مقسوما
ُ
ً
عىل العدد الكىل ( .)nتعرف نسبة النجاح أيضا باسم النسبة المئوية لألجسام المصنفة
بشكل صحيح (.)Hair et al. 2009
 .1.5بيانات الدراسة:
تم جمع البيانات من الفئة المستهدفة وهم األشخاص الذين يراجعون العيادات الطبية
أو المراكز الصحية سواء كانت هذه المراكز حكومية أو خاصة أو حت تتبع لوكالة غوث
وتشغيل الالجئي الفلسطينيي ،ف فلسطي  -قطاع غزة ،والذين تزيد أعمارهم عن
25سنة وذلك خالل عام  .2017كانت العينة مكونة من232شخص مقسمي اىل
172مريض سكري و60غب مريض بالسكري حيث تم جمع هذه البيانات داخل المراكز
الصحية والعيادات وتم تقسيم االشخاص إىل مجموعتي (مريض/غب مريض) وفقا
لنتيجة اختبار فحص السكر ف الدم ،وكانت العينة موزعة عىل الجنسي.
اليمجيات المستخدمة:
 .2.5ر
استخدامت كل من برمجيات  Rو SPSSف تحليل البيانات وتطبيق الطرق االحصائية
الثالثة.
ى
الوصف للبيانات:
اإلحصائ للبيانات /التحليل
 .3.5التحليل
ي
ي
مقدمة :وقد تم اختيار مجموعة من األشخاص الذين يراجعون العيادات الطبية ،تم
الحصول عىل بعض نتائج التحليل الطبية الت أجراها األشخاص المراجعي لهذه
العيادات وتم تعيي استبانة ملحقة بهذه البيانات لنفس األشخاص.
جدول ( )2يحتوي عىل بعض اإلحصاءات الوصفية للمتغبات الكمية ف الدراسة ،حيث
كان الوسط  creatinineللمرض يساوي  0.91ولغب المرض  ،0.80ومتوسط Uric
 Acidللمرض يساوي 4.55ولغب المرض يساوي  ،3.81ومتوسط كرات الدم الحمراء
 HGBيساوي  13.4ولغب المرض  ،16.0بينما متوسط ر
مؤرس كتلة الجسم BMI
للمرض يساوي  33.12ولغب المرض  ،29.85ومتوسط  ureaللمرض يساوي34.1
ولغب المرض  ،28.33وأن متوسط العمر للمرض  56.9سنة ولغب المرض  47.6سنة،
ومتوسط الوزن للمرض يساوي  84.8كجم ولغب المرض  77.9كجم ،ومتوسط HDL
للمرض يساوي  55.7ولغب المرض  ،44.4ومتوسط  LDLللمرض يساوي ،117.16
ولغب المرض  ،111.3كما نالحظ أن متوسط الطول للمرض يساوي 162.2سم ،ولغب
المرض  164.4سم .كما نجد أن متوسط  Cholesterolللمرض يساوي  199.6ولغب
المرض  ،189.6الجدول التاىل يوضح هذه النتائج:
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جدول ( )2يوضح اإلحصاءات الوصفية للمتغيات الكمية للبيانات
المتغب
Creatinine
Uric acid
HGB
BMI
Urea
HDL
العمر
الوزن
LDL
الطول
Cholesterol

Std.
Deviation
0.31
0.09
1.49
0.98
1.67
16.00
10.70

فئات
المتغب
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض

N

Mini

Max

Mean

172
60
172
60
172
16.00
172

0.68
0.71
2.90
1.70
9.01
16.0
16.6

3.10
1.07
12.00
6.40
16.70
16.00
73.60

0.91
0.80
4.55
3.81
13.41
16.00
33.12

غب مريض

60

21.2

48.50

29.85

6.37

مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض
مريض
غب مريض

172
60
172
60
172
60
172
60
172
60
172
60
172
60

21
21
36
42
31
35
50
50
1
71
120
135
141
147

170
43
185
54
78
72
125
95
252
198
195
185
330
261

34.10
28.33
55.69
49.40
56.93
47.57
84.84
77.90
117.16
111.33
162.22
164.40
199.63
189.60

18.99
5.10
24.44
3.13
8.72
9.53
16.79
12.12
39.41
30.20
14.00
11.72
36.98
27.90

الجدول رقم( )3يوضح بعض اإلحصاءات الوصفية للمتغبات الفئوية الت تم جمعها
من أفراد الدراسة ،حيث يوضح الجدول أن  %44.2من المرض كن من االناث و%55.8
كانوا من الذكور ،وأن  %83.7من المرض كانوا يعانوا من الضغط النفس المرتفع ،وأن
 %16.3لم يعانوا من الضغط النفس المرتفع %75.6 ،من المرض ال يوجد لديهم
خطة غذائية  ،وأن  %24.4كان لديهم خطة غذائية ،كما نجد أيضا أن  %56.4من
المرض يستهلكون اللحوم مرة ف األسبوع ،وأن  %43.6من المرض يستهلكون اللحوم
ر
أكب من مرة خالل األسبوع %27.9 ،من المرض يستهلكون الخضوات والفواكه مرة
خالل األسبوع وأن  %72.1يستهلكون الخضوات والفواكه ر
أكب من مرة خالل األسبوع،
 %91.9من المرض ال يعانوا من الفشل الكلوي ،وأن  %8.1كانوا يعانوا من الفشل
الكلوي %91.9 ،من المرض ال يعانون من ارتفاع ضغط الدم  ،وأن  %8.1كانوا يعانون
15
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من ارتفاع ضغط الدم %75.6 ،من المرض ليسوا مدخني وأن  %24.4كانوا مدخني،
 %84.9من المرض ال يحملون مؤهل جامع و %15.1يحملون مؤهل جامع%2.3 .
من المرض كانوا من محافظة خانيونس  %1.2كانوا من الوسط ،وأن  %46.5كانوا من
محافظة غزة ،وأن  %50كانوا من محافظة الشمال ،والجدول التاىل يوضح النتائج
السابقة.
جدول ( )3يوضح اإلحصاءات الوصفية للمتغيات الكمية للبيانات
االسم المتغي
الجنس
الضغط النفس المرتفع
يوجد لديه خطه غذائيه
استهالك اللحوم ف األسبوع
كمية استهالك الخضوات والفواكه أسبوعيا
فشل كلوي
ارتفاع ضغط الدم
مد خن
التعليم الجامع

المحافظة

الفئة
ر
انت
ذكر
ال يوجد
يوجد
ال يوجد
يوجد
مرة واحدة
ر
اكب من مرة
مرة واحدة
ر
اكب من مرة
ال يوجد
يوجد
ال يوجد
يوجد
ال
نعم
ال
نعم
رفح
خانيونس
الوسط
غزة
الشمال
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مريض
n=172
%44.2
%55.8
%16.3
%83.7
%75.6
%24.4
%56.4
%43.6
%27.9
%72.1
%91.9
%8.1
%91.9
%8.1
%75.6
%24.4
%84.9
%15.1
%0
%2.3
%1.2
%46.5
%50

غي مريض
n=60
%53.3
%46.7
%56.7
%43.3
%46.7
%53.3
%66.7
%33.3
%3.3
%96.7
%96.7
%3.3
%96.7
3.3%
%80.0
%20.0
%60.0
%40.0
%0
%43.3
%23.4
%13.3
%20
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 .4.5الطرق االحصائية لتحليل البيانات:
اللوجست :ف القسم التاىل سوف نتطرق اىل االنحدار اللوجيست
 1.4.5االنحدار
ي
إليجاد النموذج االحصان الخاص بيانات مرض السكري ،ثم نقوم بعد ذلك بتقييم دقة
النموذج الذي تم الحصول عليه باستخدام ثالث طرق للتقييم وه جدول التصنيف،
ومنحت  ROCوكذلك تقنيات التحقق المتقاطع . Cross Validation Techniques
نموذج االنحدار اللوجيست الثنائ لبيانات ى
مرض السكري:
ي
ي
ى
اللوجيست:
االنحدار
نموذج
 أهم المتغيات يفي
كان المتغب التابع لهذه الدراسة ( )Yويأخذ القيم ( ،)1 ،0مريض بالسكري ،وغب مريض.
تعتب أهم عوامل
كما أحتوى النموذج اللوجست عىل عدد من المتغبات المستقلة والت ر
الخطر والت تساهم باإلصابة بمرض السكر وه موضحة ف المعادلة التالية:
 p(Y = 1) 
log it p(Y = 1) = ln 
 = −27.7 + 0.262X 1 + 2.945X 2 − 0.425X 3 + 0.167 X 4 − 2.226X 5 + 0.705X 6 + 1.705X 7
1 − P(Y = 1) 

ى
جدول ( )4المتغيات الهامة يف النموذج
الرمز

اسم المتغي

اسم المتغي

الرمز

Y

المتغب التابع مرض السكري (مريض/غب مريض)

X4

العمر

X1

ضغط الدم المنخفض

X5

المؤهل العلم

X2

الضغط النفس المرتفع

X6

استهالك اللحوم ف األسبوع

X3

كمية استهالك الخضوات والفواكه أسبوعيا

X7

وجود خطة غذائية

 عوامل الخطر عىل ىمرض السكري:
الجدول التاىل يوضح معامالت النموذج مع الخطأ المعياري ونسب األرجحية لعوامل
الخطر الت تؤدي اىل االصابة بمرض السكري.
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جدول ( )5معامالت النموذج المقدر والخطأ المعياري ونسبة االرجحية
الثابت
ضغط الدم المنخفض
الضغط النفس المرتفع
كمية استهالك الخضوات
والفواكه أسبوعيا
العمر
المؤهل
استهالك اللحوم ف
األسبوع
يوجد لديه خطة غذائية

B

STD

SIG Z-VALUE

)EXP(B

-27.67
0.245
2.942

5.252
0.054
0.631

-5.269
4.865
4.665

0.00
0.00
0.00

0
1.3
19.1

-0.425

0.114

-3.716

0.00

0.65

0.167
-2.226

0.034
0.643

4.884
-3.461

0.00
0.001

1.18
0.107

0.704

0.326

2.157

0.03

2.02

1.705

0.591

-2.883

0.003

1.82

يوضح الجدول السابق ،نتائج التحليل اللوجيست الثنان حيث احتوى النموذج عىل
أهم عوامل الخطر ،عىل مرض السكري ،كذلك يوضح الجدول السابق ))Odds Ratio
لكل عامل من عوامل الخطر لمرض السكري ،حيث نالحظ أنه كلما ابتعد ت قيمة
) (ORعن الواحد الصحيح سواء بالزيادة أو النقصان كان هناك تأثب واضح لهذه
المتغبات المستقلة عىل المتغب التابع ،حيث أظهر الجدول السابق أن متغب (الضغط
ً
يعتب أهم عوامل
النفس المرتفع) كان له تأثب قوي جدا عىل مرض السكري حيث ر
الخطر عىل مرض السكري حيث كانت قيمة ( )sig=0.0وقيمة ( ،)OR=19.1وهذا
يعت أن الشخص الذي يتعرض للضغط النفس المرتفع ،معرض لإلصابة بمرض
السكري  19ضعفا مقارنة بالشخص الذي ال يعان من هذا الضغط النفس ،ف حي أن
العامل الثان كان (التعلم الجامع) حيث كانت قيمة ( )sig=0.001وقيمة
ً
ً
( )OR=0.107وهذا يعت أن الشخص الذي ليس لديه مؤهال جامعيا معرض لإلصابة
بمرض السكري ( )9.3مرة عن الشخص الذي يحمل مؤهل جامع .ف حي يوضح
الجدول السابق أيضا أن العامل الثالث من حيث األهمية هو (استهالك اللحوم ف
األسبوع) حيث كانت قيمة  sig=0.000وقيمة  OR=2.02وهذا يعت أن الشخص الذي
يستهلك اللحوم ر
أكب من مرة ف األسبوع ،معرض لإلصابة ضعف الشخص الذي
يستهلك اللحوم مرة واحدة خالل األسبوع .ف حي أن العامل الرابع كان (يوجد لديه
خطة غذائية) حيث كانت قيمة  sig=0.003وقيمة  OR=1.82بمعت أن الشخص الذي
ال يوجد لديه خطة غذائية معرض لإلصابة بمرض السكري بمقدار  1.8عن الشخص
الذي لديه خطة غذائية .ف حي أن العامل الخامس كان (كمية استهالك الخضوات
والفواكه أسبوعيا) حيث نجد أن قيمته المعنوية  ،sig=0.00وقيمة  OR= 0.65بمعت
أن الشخص الذي يستهلك الخضوات والفواكه مرة واحدة ف األسبوع معرض لإلصابة
بمرض السكري بمقدار( )1.5عن الشخص الذي يستهلك الخضوات والفواكه ر
أكب من
18
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ً
مرة أسبوعيا .كذلك يوضح الجدول السابق أن ضغط الدم المنخفض كان العامل
السادس من عوامل الخطر حيث كانت قيمة  sig=0.00قيمة  . OR=1.3ف حي أن
العمر كان كذلك عامل الخطر السابع ،والذي يؤثر عىل مرض السكري حيث كانت قيمة
ً
sig=0.00وقيمة  OR=1.18وهو أقل عوامل الخطر تأثبا عىل مرض السكري .وبالتاىل
يمكن ترتيب عوامل الخطر كالتاىل من حيث األهمية كالتاىل( :الضغط النفس المرتفع،
التعليم الجامع ،استهالك اللحوم ف األسبوع ،يوجد لديه خطة غذائية ،كمية استهالك
الخضوات والفواكه أسبوعيا ،ضغط الدم المنخفض ،العمر).
طرق تقييم النموذج:
اللوجست (:)Logistic Regression- LR
جدول التصنيف لنموذج االنحدار
ي
يوضح الجدول رقم ( )6التاىل نتائج التصنيف لنموذج االنحدار اللوجست:
النهائ الذي يحتوي عىل المتغيات المستقلة
جدول رقم ( )6التصنيف للنموذج
ي
التوقع

التصنيف

مريض

المجموع

غي مريض

النسبة المئوية للتصنيف
الصحيح

مريض

162

10

172

94.50%

غي مريض

12

48

60

80%

المجموع

174

58

232

90.50%

حيث نالحظ أن نسبة التصنيف الصحيح للمرض بلغت %94.5؛ وكذلك نسبة
التصنيف الصحيح لغب المرض %80؛ وبالتاىل كانت نتائج التصنيف للنموذج ككل
.%90.5
ومن النتائج الت حصلنا عليها ف جدول التصنيف رقم ( )6يمكن الحصول عىل الجدول
التاىل:

النموذج

Sensitivity

Specifity

Accuracy

Precision

False
Positive

Error Rate

Area Roc

جدول رقم ( )7يوضح الحساسية ،معدل الدقة ومعدل الخطأ
ى
المنحت
وكذلك المساحة تحت

اللوجيست
االنحدار
ي

0.945

0.80

0.905

0.942

0.058

0.095

0.957

نالحظ من الجدول السابق أن دقة تصنيف النموذج لألشخاص المرض كانت %94.5؛
ف حي دقة تصنيف االشخاص غب المرض %80؛ بينما كانت دقة النموذج ف التصنيف
الصحيح  .%90.5مما يؤكد أن النموذج يتمتع بدقة عالية ويمكن االعتماد عليها ف
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التصنيف .كما ونالحظ أن تقارب القيم المقدرة والت نحصل عليها من النموذج كانت
عالية وبلغت  .%94.2وف هذه الحالة عندما يكون قياس القيم المقدرة دقيقة
ومحكمة( ،)precisionوكذلك دقة التصنيف( )Accuracyعالية فهذا ر
مؤرس قوى عىل
قوة النموذج وجودته .أيضا نالحظ أن معدل الخطأ ف التصنيف كان بنسبة  .%9.5ف
اإليجان  %5.8بمعت أن يكون الشخص غب مريض بالسكري
حي كان معدل الخطأ
ر
ويصنف أنه مريض .كما يمكن مالحظة أن المساحة تحت منحت Rocبلغت حواىل
ً
 %95.7وه نسبة جيد جدا وتعت أن النموذج استطاع أن يصنف الحاالت المرضية
والغب المرضية بشكل جيد ويمكن االعتماد عليه ف التصنيف.
ى
منحت  Roc Curveلتقييم النموذج :الشكل التاىل يوضح المساحة تحت
)3.2.2
منحت .ROC

الشكل رقم ( )4يوضح منحنى ROCلنتائج االنحدار اللوجستي

يوضح الشكل السابق أن المساحة تحت منحت  ROCللنموذج تساوي ( )95.7%عند
مستوى داللة ( )0.05وهذا يعت أ ن النموذج يساعد عىل التنبؤ بتصنيف حاالت المتغب
التابع ر
أكب مما تفعله الصدفة بشكل كبب .خالصة ما سبق :نجد أن نمذجة المتغبات
الخاصة بمرض السكر وتصنيفهم إىل مرض وغب مرض باستخدام االنحدار اللوجست
ً
ً
ً
أعط نموذجا جيدا ومالئما ويمكن االعتماد عليه ف عملية التصنيف والتنبؤ بأن يكون
الشخص مصاب أو غب مصاب بمرض السكري.
 .2.4.5طريقة :leave-one-out cross-validation
وفقا لهذه التقنية تم توليد  1000عينة عشوائية بدون استبدال أو إرجاع  .وقد أدرجت
7متغبات ف النموذج حيث كان النموذج مناسب لتصنيف ويمكن االعتماد عليه ف
تصنيف الحاالت المرضية ،المصابة بمرض السكري وف النهاية تم تقييم النموذج وتم
الحصول عىل الجدول التاىل الذي يوضح نسبة التصنيف الصحيح وكذلك الدقة.
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اللوجست
جدول ( )8التصنيف للنموذج
ي

باستخدام leave-one-out cross-validation
التوقع

التصنيف

غب مريض

مريض

المجموع

النسبة المئوية
للتصنيف الصحيح

مريض

711

41

752

%90.1

غب مريض

78

170

248

%80.6

المجموع

789

211

1000

88.10%

يمكن أن نالحظ من الجدول ( )8أن الدقة المقدرة لنموذج االنحدار اللوجيست لمن
يعانون من مرض السكري هو %90.1؛ ف حي أن أولئك الذين ال يعانوا من مرض
السكري كانت نسبة الدقة ف تصنيفهم %80.6؛ دقة التصنيف للنموذج بشكل عام
كانت  .%88.1مما يؤكد دقة التصنيف باستخدام نموذج االنحدار اللوجيست جيدة.
الجدول التاىل يوضح بعض اإلحصاءات الخاصة بأداء النموذج ،مثل الدقة والحساسية
والت حصلنا عليها من الجدول السابق:

sensitivity

Specificity

Accuracy

precision

false positive rate

LR

error rate

اللوجست
جدول ( )9يوضح الحساسية ،معدل الدقة ومعدل الخطأ للنموذج
ي
باستخدام cross-validation

0.901

0.806

0.881

0.945

0.054

0.119

يمكن أن نالحظ من خالل الجدول السابق أن حساسية النموذج بلغت  %90.1وه
تعب عن نسبة التصنيف الصحيح للمرض ،بمعت أن النموذج يستطيع تصنيف المرض
ر
عىل أنهم مرض بشكل صحيح بنسبة  .%90.1كما نالحظ ان دقة تصنيف الحاالت غب
المرض بشكل صحيح بنسبة  .%80.6ودقة تصنيف النموذج بشكل عام بلغت
 .%88.1ونالحظ أن تقارب القيم المقدرة والت نحصل عليها من النموذج كانت عالية
وبلغت  .%94.5وف هذه الحالة عندما يكون قياس القيم المقدرة دقيقة ومحكمة
( ،)precisionوكذلك دقة التصنيف ( )Accuracyعالية فهذا ر
مؤرس قوى عىل قوة
النموذج وجودته.
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اإليجان  %5.4بمعت أن يكون الشخص غب مريض
كذلك نالحظ أن معدل الخطأ
ر
بالسكري ويصنف أنه مريض .واخبا كانت نسبة التصنيف الخاط للنموذج بشكل عام
تساوي .%11.9
ى
الخط)Linear Discriminant Analysis- LDA( :
التميي
 3.4.5التحليل
ي
ى
:
تقدير النموذج التميي يبي الجدول التاىل المعامالت غب المعيارية لالرتباط بي كل
متغب من المتغبات المستقلة الداخلة ف التحليل التمبي وبي المتغب التابع والذي
يمثل مرض السكري (مصاب  /غب مصاب).
ى
التميية غي المعيارية
جدول رقم ( )10يوضح معامالت الدالة
اسم المتغي

المعامالت

المتغي

الثابت

A

-9.179

العمر

X1

0.057

X2

0.072

X3

-0.815

ضغط الدم
المنخفض
المؤهل

اسم المتغي
يوجد لديه خطة غذائية
كمية استهالك
الخضوات والفواكه
اسبوعيا
استهالك اللحوم ف
األسبوع
الضغط النفس المرتفع

المتغي

المعامالت

X4

-0.614

X5

-0.126

X6

0.233

X7

1.129

ونستخرج من الجدول أعاله قيمة معامالت المتغبات ف الدالة التمبية ،ويمكن كتابة
معادلة التميب الخطية من الجدول السابق ف الصورة التالية:
𝐷 = −9.179 + 0.57𝑋1 + 0.072𝑋2 − 0.815𝑋3 − 0.614𝑋4 − 0.126𝑋5
+ 0.233𝑋6 + 1.129𝑋7
حيث يمثل  Dالمتغب التابع (مريض /غب مريض).
مقاييس جودة النموذج:
جدول رقم(  )11يوضح قيم الجذر الكامن
الدالة

الجزر الكامن

التباين المفرس%

التجميع%
التباين
ي

التجميع
االرتباط
ي

1

0.952a

100

100

0.698

يوضح الجدول السابق قيمة الجذر الكامن لدالة التمبية حيث كانت قيمة الجذر الكامن
تساوي  0.952بنسبة تباين مفش يساوي  ،%100ف حي أن االرتباط التجمع فقد
بلغ  0.698وهذا يدل عىل جودة توفيق دالة التمايز الخطية.
22

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

جدول رقم ( )12يوضح اختبار Wilks' Lambda
الدالة

Wilks' Lambda

Chi-square

درجة الحرية

المعنوية

1

0.512

151.496

7

0.00

من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة  Wilks' Lambdaتساوي  0.512وه
صغبة ،كذلك نالحظ أن اختبار  Chi-squareيساوي  151.5وقيمة المعنوية sig=0.0
وهذا يؤكد عىل جودة النموذج الذي تم الحصول عليه باستخدام التحليل التمبي.
بمعت أن النموذج جيد ف فرز وتصنيف البيانات (الحاالت المرضية والغب مرضية
الخاصة بمرض السكري) وتصنيفها حسب النموذج الذي حصلنا عليه من خالل
التحليل التمبي.
النهائ:
طرق تقييم النموذج :جدول التصنيف للنموذج
ي
يوضح الجدول التاىل التصنيف للنموذج النهان ،حيث أن هذا النموذج أظهر أن نسبة
التصنيف الصحيح بلغت  .%87.9حيث يتضح من الجدول أن  %93.02من الحاالت
تم تصنيفهم مرض وهم مرض ،وأن  %73.3من الحاالت تم تصنيفهم غب مرض وهم
غب مرض ،ف حي كانت النسبة اإلجمالية للتصنيف الصحيح حواىل  %87.9وهذا يعت
أن النموذج الذي حصلنا عليه جيد ف التصنيف والتنبؤ بحاالت مرض السكري.
النهائ الذي يحتوي عىل المتغيات المستقلة
جدول رقم ( )13التصنيف للنموذج
ي
التوقع
التصنيف

مريض

غب مريض

المجموع

النسبة المئوية
للتصنيف الصحيح

مريض

160

12

172

93.02 %

غب مريض

16

44

60

73.3%

المجموع

176

56

232

87.9%

ومن النتائج الت حصلنا عليها ف جدول التصنيف رقم ( )13يمكن الحصول عىل
الجدول التاىل:
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النموذج

sensitivity

Specificity

Accuracy

precision

False positive rate

error rate

Area Roc

جدول رقم ( )14يوضح الحساسية ،معدل الدقة ومعدل الخطأ وكذلك المساحة
ى
المنحت
تحت

LDA

0.909

0.733

0.879

0.930

0.070

0.121

0.953

يتضح من الجدول ( )14السابق أن النموذج نجح ف التصنيف بشكل صحيح لمن يعانون
من مرض السكري بنسبة %90.9؛ ف حي أن أولئك الذين ال يعانون من مرض السكري
كانت بنسبة %73.3؛ بينما كان المعدل اإلجماىل للتنبؤ الصحيح للنموذج( ،التصنيف
الصحيح)  .%87.9ونالحظ أن تقارب القيم المقدرة والت نحصل عليها من النموذج كانت
عالية وبلغت  .%93وف هذه الحالة عندما يكون قياس القيم المقدرة دقيقة ومحكمة
( ،)precisionوكذلك دقة التصنيف ( )Accuracyعالية فهذا ر
مؤرس قوى عىل قوة
النموذج وجودته .أيضا نالحظ أن معدل الخطأ ف التصنيف كان بنسبة  .%12.1ف حي
اإليجان  %7بمعت أن يكون الشخص غب مريض بالسكري ويصنف أنه
كان معدل الخطأ
ر
مريض .كما يمكن مالحظة أن المساحة تحت منحت  Rocبلغت حواىل  %95.3وه نسبة
ً
جيد جدا وتعت أن النموذج استطاع أن يصنف الحاالت المرضية والغب المرضية بشكل
جيد ويمكن االعتماد عليه ف التصنيف.
ى
منحت  Roc Curveلتقييم النموذج :الشكل التاىل يوضح المساحة تحت منحت ROC
اذ انه يوضح الشكل السابق أن المساحة تحت منحت  ROCللنموذج تساوي ()95.3%
عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعت أن النموذج يساعد عىل تصنيف حاالت المتغب التابع
بشكل جيد.

ى
ى
التميي
منحت ROCلنتائج االنحدار
الشكل رقم ( )5يوضح
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الخالصة :نجد أن نمذجة المتغبات الخاصة بمرض السكر وتصنيفهم إىل مرض وغب
ً
ً
ً
مرض باستخدام تحليل التمايز أعط نموذجا جيدا ومالئما ويمكن االعتماد عليه ف
عملية التصنيف والتنبؤ بأن يكون الشخص مصاب أو غب مصاب بمرض السكر.
 .4.4.5طريقة leave-one-out cross-validation
وفقا لهذه التقنية تم توليد  1000عينة عشوائية بدون استبدال أو إرجاع  .وقد أدرجت
7متغبات ف النموذج حيث كان النموذج مناسب لتصنيف ويمكن االعتماد عليه ف
تصنيف الحاالت المصابة بمرض السكري وف النهاية تم تقييم النموذج وتم الحصول
عىل الجدول التاىل الذي يوضح معدل التصنيف الصحيح للمشاهدات وكذلك الدقة.
جدول ( )15التصنيف لنموذج تحليل التمايز باستخدام
تقنية leave-one-out cross-validation
التوقع

التصنيف

غي مريض

مريض

المجموع

النسبة المئوية للتصنيف
الصحيح

مريض

705

47

752

93.75%

غب مريض

81

167

248

67.34%

المجموع

786

214

1000

87.2%

يمكن أن نالحظ من الجدول ( )15أن الدقة المقدرة لنموذج تحليل التمايز لمن يعانون
من مرض السكري هو %93.75؛ ف حي أن أولئك الذين ال يعانوا من مرض السكري
كانت نسبة الدقة لتصنيفهم %67.34؛ وأن التنبؤ الصحيح للتصنيف بشكل عام كان
 . %87.2مما يؤكد دقة التصنيف باستخدام نموذج تحليل التمايز.
الجدول التاىل يوضح بعض اإلحصاءات الخاصة بأداء النموذج ،مثل الدقة والحساسية:
ى
االتميي
جدول ( )16يوضح الحساسية ،معدل الدقة ومعدل الخطأ للنموذج
Sensitivity
)(The true positive rat

Specificity

Accuracy

precision

false positive rate

LDA

error rate

باستخدام cross-validation

0.897

0.673

0.872

0.937

0.063

0.128
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يمكن أن نالحظ من خالل الجدول السابق أن حساسية النموذج بلغت  %89.7وه
تعب عن نسبة التصنيف الصحيح للمرض ،بمعت أن النموذج يستطيع تصنيف المرض
ر
عىل أنهم مرض بشكل صحيح بنسبة  .%89.7كما نالحظ ان دقة تصنيف الحاالت غب
المرض بشكل صحيح بنسبة  .%67.3ودقة تصنيف النموذج بشكل عام بلغت
 .%87.2ونالحظ أن تقارب القيم المقدرة والت نحصل عليها من النموذج كانت عالية
وبلغت  .%93.7وف هذه الحالة عندما يكون قياس القيم المقدرة دقيقة ومحكمة
( ،)precisionوكذلك دقة التصنيف ( )Accuracyعالية فهذا ر
مؤرس قوى عىل قوة
اإليجان  %6.3بمعت أن يكون الشخص
النموذج وجودته .كما نالحظ أن معدل الخطأ
ر
غب مريض بالسكري ويصنف أنه مريض .واخبا كانت نسبة التصنيف الخاط للنموذج
بشكل عام تساوي .%12.8
 .5.4.5تحليل الشبكات العصبية (.) Artificial neural networks-ANN
تقدير نموذج الشبكات العصبية :من خالل تطبيق نموذج الشبكات العصبية
االصطناعية تم ادخال المتغبات المستقلة التالية ف النموذج وه (العمر ،ضغط الدم
ى
الخضوات
العلم ،يوجد لديه خطة غذائية ،كمية استهالك
المنخفض ،المؤهل
ي
ى
النفس المرتفع) حيث
والفواكه أسبوعيا ،استهالك اللحوم يف األسبوع ،الضغط
ي
كانت نتائج التصنيف عبارة عن ثالث مستويات من الطبقات وه كالتاىل 11طبقة
ادخال و 8طبقات مخفية وطبقة واحدة للمخرجات حيث كانت األوزان الت حصلنا
عليها من خالل نموذج الشبكات العصبية االصطناعية ه عىل النحو التاىل:

النهائ باستخدام الشبكات العصبية:
طرق تقييم النموذج :جدول التصنيف للنموذج
ي
يوضح الجدول التاىل التصنيف للنموذج النهان باستخدام الشبكات العصبية
االصطناعية ( ،)ANNاذ إن هذا النموذج أظهر أن نسبة التصنيف الصحيح بلغت
 .%95.7كما هو موضح ف الجدول التاىل :
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النهائ الذي يحتوي
جدول رقم ( )16التصنيف للنموذج
ي
عىل المتغيات المستقلة
التوقع

التصنيف

النسبة المئوية للتصنيف الصحيح

مريض

غي مريض

المجموع

مريض

168

4

172

97.6 %

غي مريض

6

54

60

90%

المجموع

174

58

232

95.7%

من الجدول السابق نالحظ أن دقة التصنيف الصحيح للحالة االوىل مريض بلغت
 %97.6بمعت تصيف المريض بشكل صحيح أنه مريض؛ وكذلك تصنيف الفئة الثانية
غب مريض بشكل صحيح بلغت  ،%90بمعت تصنيف غب المريض بشكل صحيح أنه
غب مريض؛ ف حي كانت النسبة اإلجمالية للتصنيف الصحيح للنموذج  %95.7وهذا
يعت أن النموذج الذي حصلنا عليه جيد ف التصنيف والتنبؤ بحاالت مرض السكري،
والجدول التاىل يوضح جدول بعض خصائص النموذج .ومن النتائج الت حصلنا عليها
ف جدول التصنيف رقم ( )16يمكن الحصول عىل الجدول التاىل:

النموذج

Sensitivity

Specificity

Accuracy

precision

False positive rate

error rate

Area Roc

جدول رقم ( )17يوضح الحساسية ،معدل الدقة ومعدل الخطأ وكذلك المساحة
ى
المنحت
تحت

ANN

0.966

0.90

0.957

0.977

0.023

0.043

0.978

يتضح من الجدول ( )17السابق أن النموذج نجح ف التنبؤ بشكل صحيح بمن يعانون
من مرض السكري بنسبة %96.6؛ ف حي أن أولئك الذين ال يعانون من مرض السكري
كانت دقة تصنيفهم %90؛ بينما كان المعدل اإلجماىل للتنبؤ الصحيح ف النموذج
(التصنيف الصحيح) %95.7؛ ونالحظ أن تقارب القيم المقدرة والت نحصل عليها من
النموذج كانت عالية وبلغت  .%97.7وف هذه الحالة عندما يكون قياس القيم المقدرة
دقيقة ومحكمة ( ،)precisionوكذلك دقة التصنيف ( )Accuracyعالية بهذا ر
مؤرس
اإليجان  %2.3بمعت أن يكون
قوى عىل قوة النموذج وجودته .ف حي كان معدل الخطأ
ر
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الشخص غب مريض بالسكري ويصنف أنه مريض؛ واخبا كانت نسبة التصنيف الخاط
للنموذج بشكل عام تساوي  .%4.3وكانت المساحة تحت منحت  ROCتساوى %97.8
ً
وه قيمة عالية جدا.
ى
منحت  Roc Curveلتقييم النموذج :الشكل التاىل يوضح المساحة تحت منحت
ROCوالذي تم باستخدام نموذج الشبكات العصبية:

ى
منحت ROCباستخدام نموذج الشبكات العصبية
شكل رقم ( )6يوضح

حيث يوضح الشكل السابق أن المساحة تحت منحت  ROCللنموذج تساوي ()97.8%
عند مستوى داللة ( )0.05وهذا يعت أ ن النموذج يساعد عىل التنبؤ بتصنيف حاالت
ً
المتغب التابع ر
أكب مما تفعله الصدفة بشكل كبب جدا.
وخالصة ما سبق :أن نمذجة المتغبات الخاصة بمرض السكر وتصنيفهم إىل مرض
ً
ً
وغب مرض باستخدام تحليل الشبكات العصبية االصطناعية أعط نموذجا مالئما
لتصنيف البيانات .وبالتاىل يمكن االعتماد عىل هذا النموذج من أجل التصنيف والتعرف
عىل احتمال أن يكون الشخص مصاب أو غب مصاب بمرض السكري.
 .6.4.5طريقة leave-one-out cross-validation
وفقا لهذه التقنية تم توليد  1000عينة عشوائية بدون استبدال أو إرجاع وقد أدرجت
7متغبات ف النموذج حيث كان النموذج مناسب لتصنيف ويمكن االعتماد عليه ف
تصنيف الحاالت أما مصابة او غب مصابة بمرض السكري وف النهاية تم تقييم
المشاهدات المتوقعة وتم الحصول عىل معدل التصنيف الصحيح للمشاهدات
المتوقعة وثم الحصول عىل جدول تصنيف النتائج وكذلك الدقة التصنيف باستخدام
هذه التقنية:
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جدول ( )18التصنيف للنموذج باستخدام الشبكات العصبية باستخدام
تقنية leave- one-out cross-validation
التوقع
التصنيف
غي مريض

مريض

المجموع

النسبة المئوية للتصنيف
الصحيح

مريض

699

43

742

94.2%

غي مريض

45

213

258

82.55%

المجموع

744

256

1000

91.2%

أن نستنتج من الجدول ( )18أن الدقة المقدرة باستخدام نموذج الشبكات العصبية
االصطناعية ( )ANNلمن يعانون من مرض السكري بشكل صحيح هو %94.2؛ ف حي
أن أولئك الذين لم يعانوا من مرض السكري كانت نسبة الدقة ف تصنيفهم %82.55؛
أما التصنيف الصحيح للنموذج ككل بلغت  .%91.2هذا يؤكد دقة النموذج ف التصنيف.
كما يمكن أن استخالص بعض خصائص النموذج من الجدول السابق وه موضحة ف
الجدول التاىل:

Sensitivity

Specificity

Accuracy

Precision

ANN

0.940

False Positive
Rate

النموذج

Error rate

اللوجست
جدول( )19يوضح الحساسية ،معدل الدقة ومعدل الخطأ للنموذج
ي
باستخدام cross-validation

0.826

0.912

0.942

0.058

0.088

ُ
عب عن نسبة التصنيف
من الجدول السابق نالحظ أن حساسية النموذج  %94وه ت ر
الصحيح للمرض ،بمعت أن النموذج يستطيع تصنيف المرض عىل أنهم مرض بشكل
صحيح بنسبة  .%94كما نالحظ ان دقة تصنيف الحاالت غب المرض بشكل صحيح
بنسبة  .%82.6ودقة تصنيف النموذج بشكل عام بلغت  .%91.2ونالحظ أن تقارب
القيم المقدرة والت نحصل عليها من النموذج كانت عالية وبلغت  .%94.2وف هذه
الحالة عندما يكون قياس القيم المقدرة دقيقة ومحكمة ( ،)precisionوكذلك دقة
التصنيف ( )Accuracyعالية بهذا ر
مؤرس قوى عىل قوة النموذج وجودته .ف حي كان
معدل الخطأ اإليج ران  %5.8بمعت أن يكون الشخص غب مريض بالسكري ويصنف أنه
مريض.
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 .6المقارنة ى
بي الطرق االحصائية الثالثة (:) ANN, LDA, LR
من خالل تطبيق الطرق اإلحصائية الثالثة وه االنحدار اللوجيست الثنان ،وتحليل
التمايز الخط ،تحليل الشبكات العصبية االصطناعية عىل بيانات مرض السكري ف
قطاع غزة حصلنا عىل عدة نتائج يمكن االعتماد عليها .االن سوف نقوم بالمقارنة بي
هذه الطرق الثالثة من خالل دقة التصنيف والمساحة تحت منحت  Rocباإلضافة اىل
نتائج تطبيق(.)Leave-One-Out Cross-Validation
 .1.6المقارنة ى
بي الطرق اإلحصائية باستخدام دقة التصنيف:

النموذج

sensitivity

Specificity

Accuracy

Precision

False positive rate

error rate

الجدول ( )20يوضح نتائج دقة التصنيف للطرق االحصائية الثالثة

LDA
LR
ANN

0.909
0.931
0.966

0.733
0.800
0.900

0.879
0.905
0.957

0.930
0.942
0.977

0.070
0.058
0.023

0.121
0.095
0.043

يوضح الجدول السابق دقة التصنيف الصحيح لنموذج ( )Accuracyالتحليل التمبي
كانت االقل حيث بلغت %87.9؛ وجاء االنحدار اللوجيست ف المرتبة الثانية حيث
بلغت دقة تصنيفه %90.5؛ وكان نموذج الشبكات العصبية هو االفضل حيث بلغت
دقة النموذج ف التصيف  .%95.7وبالتاىل نستنتج أن نموذج الشبكات العصبية هو
النموذج االفضل ف تصنيف بيانات المتوفرة ليدنا (بيانات مرض السكري ف قطاع غزة)
حيث حصل عىل أعىل دقة وأقل معدل خطأ.
 .2.6المقارنة حسب المساحة تحت منح :ROC
ى
منحت  ROCللطرق االحصائية الثالثة:
الجدول ( )21يوضح المساحة تحت
النموذج
المساحة تحت المنحت

LDA

LR

ANN

0.953

0.957

0.978

نالحظ أن المساحة تحت منحت  Rocف نموذج التحليل التمبي تساوي %95.3؛ أما
ف نموذج االنحدار اللوجيست تساوي %95.7؛ كما نالحظ أن المساحة تحت منحت
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 Rocف نموذج الشبكات العصبية االصطناعية تساوي  ،%97.8وه االعىل .بمعت أن
نموذج الشبكات العصبية هو االفضل ف تصيف البيانات المتوفرة لدينا.
والشكل التاىل يوضح المساحة تحت المنحت للنماذج الثالثة:

ى
منحت ROC
الشكل رقم ( )7يوضح المساحة تحت
للطرق االحصائية الثالثة  ANNو  LDAو LR
 .3.6المقارنة باستخدام تقنية (:)Leave-One-Out Cross-Validation
وتعتب
ر
تقنية  Leave-One-Out Cross-Validationاحدى التقنيات الت يعتمد عليها ف
ر
المؤرسات الت يمكن من
تقيم النماذج اإلحصائية حيث يمكن الحصول عىل بعض
خاللها تقييم هذه النماذج اإلحصائية ،حيث تالحظ من الجدول رقم ( )22أن نسبة
الخطأ ف التصنيف لنموذج التحليل التمبي %12.8؛ ونسبة الخطأ ف التصنيف لنموذج
االنحدار اللوجيست يساوي  %11.9بينما كانت نسبة الخطأ ف التصنيف لنموذج
الشبكات العصبية يساوي  .%8.8كذلك نالحظ أن نسبة التصنيف الصحيح لنموذج
التحليل التمبي  ،%87.2وللنموذج اللوجيست يساوي  %88.1ولنموذج الشبكات
العصبية يساوي .%91.2
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LR

0.901

0.685

0.881

0.945

0.055

0.119

ANN

0.940

0.826

0.912

0.942

0.058

0.088

Sensitivity
LDA

0.897

0.673

0.872

0.938

0.063

0.128

Specificity

Accuracy

Precision

False positive rate

error rate

اإليجائ،
جدول ( :)22يوضح الحساسية ،والدقة ،معدل الخطأ ،ومعدل والخطأ
ري
باستخدامLeave-One-Out Cross-Validation :

كما نالحظ أن تقارب القيم المقدرة والت نحصل عليها من نموذج التحليل التمبي
بلغت  ،%93.8ومن النموذج اللوجست بلغت %94.5؛ ومن نموذج الشبكات العصبية
 .%94.2نالحظ هنا أنه ووفق ( )precisionكانت نتائج االنحدار اللوجست هو االفضل
لكن بشكل عام ووفق طرق المقارنة المختلفة كان نموذج الشبكات العصبية هو االفضل
لتصنيف البيانات المتوفرة لدينا وه (بيانات مرض السكر ف قطاع غزة).

النتائج والتوصيات:
أهم النتائج:
تبي من خالل تحليل البيانات الخاصة بمرض السكري أن أهم عوامل الخطر عىل
مرض السكري كانت مرتبة حسب درجة تأثبها عىل مرض السكري وه كالتالية مرتبة
حسب األهمية :الضغط النفس المرتفع وحصل عىل المرتبة األوىل من حيث التأثب
عىل مرض السكري ،التعلم الجامع وحصل عىل المرتبة الثانية من حيث درجة التأثب،
ف حي كمية استهالك اللحوم ف األسبوع حصل عىل المرتبة الثالثة ،يليه هل يوجد
خطة غذائية لدى الشخص وحصل هذا المتغب عىل المرتبة الرابعة ،كذلك كمية
استهالك الخضوات والفواكه المستهلكة أسبوعيا حصلت عىل المرتبة الخامسة من
ناحية التأثب عىل مرض السكري ،ف حي أن ضغط الدم المنخفض كان له أثر واضح
ً
عىل مرض السكري ،حيث حصل عىل المرتبة السادسة من حيث األهمية ،وأخبا كان
متغب العمر أحد عوامل الخطر الت تكون لها أثار عىل مرض السكري .وف المجمل
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استطعنا الحصول عىل أهم العوامل الخطر عىل مرض السكري وذلك من خالل
استخدام عدة نماذج إحصائية وه (االنحدار اللوجيست الثنان ،وتحليل التمايز،
ً
والشبكات العصبية االصطناعية) حيث أعطيت جميع هذا النماذج نتائج جيد جدا ف
التنبؤ بحالة المريض المصاب بمرض السكري اال ان نموذج الشبكات العصبية
االصطناعية كان األفضل مقارنة بالنماذج االخرى ،كما تم استخدام ثالث طرق إحصائية
متطورة للتأكد من مالئمة هذه النماذج لتصنيف البيانات الخاصة بمرض السكري.
وكانت النتائج قوية وتدعم استخدام نموذج الشبكات العصبية عىل اعتبار انه حصل
عىل افضل نموذج تصنيف ف تحليل هذه البيانات والحصول عىل نتائج ذات مدلوالت
قوية .حيث كانت المساحة تحت منحت  ROCتساوي( )%97.8وف حي أن جدول
التصنيف كانت نسبة التصنيف الصحية تساوي ()%95.7
ف حي أن جدول  Cross validationأعط نسبة تصنيف صحيحة تساوي ()%91.2
ر
المؤرسات تدعم الرأي القائل بأن نموذج الشبكات العصبية االصطناعية جيد ف
وهذه
تصنيف الحاالت المرضية والغب مرضية ،الخاصة ببيانات مرض السكري ف قطاع غزة.
والنموذج النهان الذي حصلنا عليه كان حسب المعادلة التالية.
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التوصيات:
من النتائج السابقة يمكن أن نشد بعض التوصيات الخاصة بمرض السكري:
 .1تقليل الضغط النفس المرتفع ،حيث أثبتت الدراسة أنه أحد أهم األسباب الت
تؤدي إىل مرض السكري ،وقد يصنف الضغط النفس المرتفع ف المستقبل إىل
السبب الرئيس الغب ر
مبارس للوفاة ف فلسطي ،نتيجة ما يبتب عليه من أعراض أو
أمراض كثبة ،تؤدي ف نهاية المطاف إىل الوفاة.
 .2نوض وزارة الصحة والمراكز الصحية باالهتمام بالجانب النفس لجميع المرض
ً
يعتب القاتل
وخصوصا مرض السكري لما لهذا المرض من أثر فتاك وقاتل والذي قد ر
الرئيس ف المستقبل.
ً
 .3تنظم ضغط الدم ،اتخاذ كافة السبل للحيلولة دون عدم انتظامه وتحديدا ضغط
الدم المنخفض لما له من أثر كبب عىل زيادة نسبة اإلصابة بمرض السكري.
 .4حث مرض السكري بزيادة استهالك الخضوات والفواكه حيث أثبتت هذه
إيجان عىل
الدراسة أن الزيادة من كمية استهالك الفواكه والخضوات تؤثر بشكل
ر
تقليل نسبة اإلصابة بمرض السكري.
 .5نوض مرض السكري ف الحد من استهالك اللحوم حيث أن زيادة استهالك اللحوم
ً
يؤثر سلبا عىل زيادة معدل اإلصابة بمرض السكري.
 .6ننصح مرض السكري بوضع خطة غذائية مناسبة لما لذلك من أثار إيجابية عىل
الحد من اإلصابة بمرض السكري.
 .7ننصح الشباب بمتابعة دراستها الجامعية حيث أن ذلك يزيد من توعيتهم بمخاطر
ً
مرض السكري وبالتاىل المحافظة عىل صحتهم األمر الذي ينعكس إيجابيا عىل
الحد من اإلصابة بهذا المرض.
 .8نوض وزارة الصحة بتوفب قاعدة بيانات الكبونية جيدة لجميع المرض والمصابي
باألمراض وكذلك المراجعي حيث يمكن استخدامها ف مجال البحث ،وإعطاء
أهمية كببة لمرض السكري.
 .9نوض وزارة الصحة بتأسيس مستشف للطبيب النفس واالكلينيك والتدخل المبكر
لمعالجة المرض الذين من المتوقع إصابتهم بأمراض مختلفة نتيجة الضغط
النفس لتالف ذلك ف المستقبل.
 .10نوض الباحثي بإجراء المزيد من األبحاث حول مرض السكر للمساعدة ف تحديد
كل العوامل الخطورة المسببة لمرض السكر واستخدام طرق إحصائية أخرى غب
المستخدمة ف هذا البحث وكذلك تضمي متغبات أخرى لها عالقة بمرض السكر.
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المستخلص
ان التنوع ف إستخدام ادوات التشخيص ف التحاليل اإلقتصادية بمثابة جهود تكاملية
ف ابراز معالم ر
اكب تساعد ف تفهم طبيعة ومسار إقتصاديات الدول ،حيث هدفت
الدراسة قياس أثر التغب ف قيمة أهم مكونات الطلب النهان والت تشكل  %87.4من
الطلب ذاته (اإلنفاق الحكوم ،اإلستهالك الخاص ،الصادرات السلعية ،التكوين
الرأسماىل) عىل الناتج الكىل " ."Total Outputوذلك من خالل سنياريوهات متعددة
بتطبيق نموذج المدخالت والمخرجات ( )Leontief Modelبحيث يحدد ويقيس
ً
النموذج ر
أكب القطاعات االقتصادية تأثرا من بي  40قطاع  ،حيث تم الحصول عىل
البيانات الثانوية من الموقع الرسم لدى دائرة اإلحصاءات العامة االردنية.
ومن أبرز نتائج الدراسة تتمثل ف تحقيق الزيادة ف قيمة الناتج الكىل()Total Output
بمجموع ( 1285.1مليون دينار) موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة
ّ
ف الصادرات السلعية بنسبة  879 ( %20مليون دينار) ،إذ تصدرت الزيادة ف قطاع
صناعة المالبس والمنسوجات والجلود ف المركز االول وبنحو  216.8مليون دينار ،ف
حي بلغ قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ف المركز الثان وبنحو 171.5مليون
دينار ومن ثم التعدين وإستغالل المحاجر ويىل ذلك قطاع صناعة المنتجات الصيدالنية
وبنحو  112.8 ،128مليون دينار عىل التواىل ،وبالتاىل (فاقت الزيادة ف قيمة الناتج
الكىل  Total Outputبنحو  %31من الزيادة ف قيمة الصادرات).
والبامج التنموية الداعمة للصادرات
وتوض الدراسة ف البكب عىل الخطط والسياسات ر
أكب مقارنة من باف (مكونات الطلب النهان) ف دفع القطاعات
السلعية لما لها تأثب ر
اإلقتصادية نحو االنتاج والنمو والت تتمثل أغلبها ف المشاري ع الصغبة والمتوسطة
(.)SME’s
الكلمات المفتاحية :نموذج ليونتيف ،الطلب النهان ،الناتج الكىل ،الصادرات السلعية،
األردن.
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Analysing the Impact of the Most Important Components of
(Final Demand) on the Economic Sectors in Jordan
by using "Leontief Model"
Bashar AbdelRahim Al- Zu’bi

Amin Osama Shammout

Rania Adnan Al-Satel

Abstract
The diversity of using diagnostic tools in economic analyzes is an
integrative effort in highlighting more parameters that can help
understanding the nature and course of countries' economies. This study
aims to measure the impact of the change in the value of the most
important components of the final demand, which represent 87.4%
(government expenditure, private consumption, commodity exports,
capital formation) on the Total output. Through different scenarios by
applying the input-output (Leontief Model) to about 40 sectors, the
above model determines and measures the most affect economic
sectors, The secondary data were obtained from the official website of
the Jordanian Department of Statistics. The crucial results of this study
highlighted achievement of an increase in the value of Total Output of
the economy which is about (1285.1 million JD) which are distributed in
many sectors as a result of scenario increasing commodity exports by
20% which equal to (879 million JD), The increase economic sectors such
as textiles and leather industry ranked topped in the first about 216.8
million JD, while the chemical materials and products sector came as a
second about 171.5 million JD, and then mining and quarrying, followed
by Pharmaceutical industry up to 128, 112.8 million JD, respectively.
Accordingly, the value of Total Output increase 31% more than the
increase in the value of commodity exports.
This study recommends focusing on developing plans, policies and
programs as well in order to support commodity exports due to greater
impact compared to the rest of other components of final demand by
pushing the economic sectors towards production and growth, which
huge part are small and medium enterprises (SME's).
Key Words: Leontief Model, Final demand, Total output, Commodity
exports, Jordan.
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المقدمة
ان استخدام نموذج المدخالت والمخرجات ” "Input Output- Modelوالذي يعود
اىل العالم " "W. Leontief 1منذ عام  21941قد ر
انتش مؤخرا ف اغلب بلدان العالم
خاصة تلك الت تسع نحو التقدم والنمو االقتصادي ،اذ أن بناء هذا النموذج يتطلب
بناء نماذج رياضية ترتكز عىل بيانات الحسابات القومية من خالل جداول العرض
واإلستخدام ( )Supply & Use - Tablesإذ ان بعض الدول المتقدمة تصدر هذه
الجداول كل سنتي أو ثالث سنوات (الكواز.)2003،
وتتمب هذه الجداول بتقديم معالم ( )Parameter’sإقتصادية لتشخيص واقع
اإلقتصاد الحاىل وال سيما ف حالة تعقيد وتداخل المشاكل مما يتطلب إيجاد أدوات
متطورة لتقديم الحلول اإلقتصادية المتكاملة وبذلك يقتض من المنطق الرياض
واإلقتصادي تحليل الظواهر من منظار أوسع وأشمل من منظار التحليل الجزن أو الكىل
ر
(حاج ،)1985 ،وبالتاىل فإن نموذج المدخالت والمخرجات بمثابة جهود تكاملية
ومعززة ف حقول علوم اإلقتصاد الرياض.
ساهمت جداول المدخالت والمخرجات ” "Input Output- Tablesمن خالل
تطبيقات عدة يصعب تحديدها أبرزها ف مجال التخطيط ف مسار اإلنتاج واإلستخدام
والتنبؤ ف إطار التوازن العام ( )General Equilibriumبما ف ذلك تحليل القيمة
القيمة المضافة ف القطاعات واالنشطة اإلقتصادية المختلفة وقياس قوة التشابك
( )Economic Interdependenceفيما بي هذه القطاعات بغرض تحديد القطاعات
الريادية والمحورية عىل المستوى الوطت واإلقليم و مما يساعد ف تخطيط اإلستثمار
 ،القوى العاملة ،ولتجارة الخارجية (الحمادي ،)2010،كما تم تطبيق نموذج المدخالت
ً
والمخرجات مؤخرا ف قضايا الطاقة والتلوث.
وبتطبيق نموذج المدخالت والمخرجات هدفت هذه الدراسة التطبيقية لألردن قياس
أثر التغب ف قيمة أهم مكونات الطلب النهان والت تشكل %87.4من الطلب ذاته
(اإلنفاق الحكوم ،االستهالك الخاص ،الصادرات السلعية ،التكوين الراسماىل) عىل
الناتج الكىل " "Total Outputمن خالل سنياريوهات متعددة ،بحيث يحدد ويقيس
ً
النموذج ر
أكب القطاعات اإلقتصادية تأثرا.
يعتب اعداد جداول المدخالت والمخرجات من جانب دائرة اإلحصاءات العامة
وكما ر
ر
االردنية والذي تم نشها ف منتصف عام  2020بمثابة اإللبام بمسار التقدم والتطور
ف إطار جودة العمل اإلحصان الرسم بما يعزز مقومات البحث العلم والمبت عىل
 1ولد ليونتيف ( )1999-1905من اصل روس  ،انتقل ليكمل دراسته ف برلي ومن ثم استقر ف الواليات
المتحدة االمريكية ف عام  ، 1931حيث عمل موظف ف الدائرة الوطنية للبحوث اإلقتصادية  ،ثم اصبح بعد
ذلك استاذ ف جامعة هارفرد  ،وقد نال جائزة نوبل ف اإلقتصاد عام .1973
البمجة الخطية ف كتابه
 2ف تلك الفبة كان اإلقتصادي السوفيان ” "Kantarowischف مرحلة إعداد لنظرية ر
ر
الشهب ( ( (Mathematical Methods for Organization and Planning of productionرسيف،
.)1983

40

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

بيانات سليمة ضمن المعايب الدولية مما يسهم ف ترشيد صناعة القرارات عىل المستوى
الجزن أو الكىل لإلقتصاد الوطت.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة التطبيقية لالردن اىل قياس أثر الزيادة ف أهم مكونات الطلب النهان
( )Final Demandعىل اإلنتاج الكىل ( )Total Outputكل عىل حدا وبمفرده بما ف
ذلك أثره عىل أهم القطاعات اإلقتصادية المتأثرة بالزيادة من خالل سيناريوهات متعددة
للزيادة وبنحو  % 30،%20،%10وكما هو األن :
• قياس أثر زيادة اإلنفاق الحكوم Government Final Consumption
 Expenditureعىل الناتج الكىل ،بما ف ذلك إظهار أهم القطاعات اإلقتصادية
المتأثرة ف الزيادة.
• قياس أثر زيادة اإلستهالك الخاص Household Final Consumption
 Expenditureعىل الناتج الكىل ،بما ف ذلك إظهار أهم القطاعات اإلقتصادية
المتأثرة ف الزيادة.
• قياس أثر زيادة الصادرات السلعية  Exports-Goodsعىل الناتج الكىل ،بما ف ذلك
إظهار أهم القطاعات اإلقتصادية المتأثرة ف الزيادة.
• قياس أثر زيادة التكوين الراسماىل  Gross Capital Formationعىل الناتج الكىل
بما ف ذلك إظهار أهم القطاعات اإلقتصادية المتأثرة ف الزيادة.
• الخروج بتوصيات تخدم اصحاب القرار وراسم السياسات والباحثي والجهات
المعنية األخرى ف القطاع العام والخاص ً
بناء عىل نتائج الدراسة .

ى
مصادر البيانات والمنهجية يف التحليل

• مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر البيـانـات :تم اعتم اد البي انات الث انوية لع ام ( )2016والمنش ورة عىل
الموقع الرس م ل دائرة اإلحص اءات الع ام ة األردني ة ف منتص ف الع ام الح اىل
) ،(2020إذ تم دراس ة المص فوفة األس اس ية للمدخالت والمخرجات (Inputs-
 )Outputsلنحو  40قط اع حس ب التقس يم ات القط اعي ة الت أع دته ا دائرة
اإلحصاءات العامة األردنية (كما هو مبي ف الملحق رقم .)1
النهائ :يتوفر  8مكونات للطلب النهان حسب ما هو منشور لدى
• مكونات الطلب
ي
دائرة اإلحصاءات العامة األردنية من خالل الفقرة السابقة (مصادر البيانات) ،ف
حي تضمنت الدراسة  4مكونات فقط (اإلنفاق الحكوم  ،االستهالك الخاص،
الصادرات السلعية ،والتكوين الراسماىل) بحيث أن كل بند من البنود السابقة تجاوز
مساهمته  %10من إجماىل الطلب النهان  ،حيث حققت هذه المكونات الرئيسية
االربعة نحو  %87.4من إجماىل الطلب النهان(.)Final Demand
• بناء النموذج  :يبي الجدول رقم ( )1مصفوفة المبادالت ) Transaction
 )Matrixوالت ه بمثابة اللبنة االساسية لنموذج (المدخالت والمخرجات
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 ) Input- Output Modelوعادة يتم ر
نشه من جانب األجهزة اإلحصائية
الرسمية ) (Office for National Statisticsمن خالل اقسام الحسابات
القومية ،حيث أن بناء الجدول يقوم عىل إفباضات كما هو مبي ف النماذج التالية
(:)Jacques,2003
Xi =A+Yi
Xj = A+Vj

(اإلنتاج الكىل = اإلستهالك الوسيط  +الطلب النهان)
(اإلنتاج الكىل =إجماىل اإلستخدام  +القيمة المضافة)

حيث ان:
 :Xiمتجه عمودي يمثل مجمل اإلنتاج الكىل المنتج من جانب القطاع ( )iالمستلم من القطاع ()j
 :Xjمتجه أفف يمثل المستخدمات المستلمة من القطاع ( )jوالمنتجة من جانب القطاع ).(i
ً
 :Vjمتجة القيمة المضافة :عبارة عن (اإلنتاج القائم مطروحا منه االستهالك الوسيط)  ،وتشمل

القيمة المضافة اآلن :تعويضات العاملي + 3اهتالك رأس المال الثابت  +فائض التشغيل+ 4
ر
المبارسة عىل اإلنتاج – الدعم عىل اإلنتاج).
(الضائب غب
 :Yiمتجه الطلب النهان

العاملي :يشمل مجموع المبالغ النقدية والعينية مستحقة للدفع من قبل رب العمل ف ر
ى
مشوع ما
 3تعويضات
ً
إىل المستخدمي فيه مقابل عمل يؤديه هؤالء المستخدمي اثناء الفبة المحاسبية  ،سواء دفعت مقدما أو
تزامنت مع أداء العمل أو بعد إنتهاء العمل.
ً
 4فائض التشغيل والدخل المختلط  :يساوي مجموع القيمة المضافة باالسعار األساسية مطروحا منها
ً
تعويضات العاملي والضائب عىل اإلنتاج مضافا اليها اإلعانات عىل اإلنتاج.
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جدول رقم( :)1مصفوفة المبادالت ) )Transaction Matrix
إجمال اإلنتاج
ي
Total Output

إجمال الطلب
ي
النهائ
ي

Xi

Y

B

Zi

R

M

V

Zj

Qj

Xj

Final Demand

Intermediate Demand

القطاعات أو األنشطة
Sectors
1 2 3 … 40

النهائ
مكونات الطلب
ي

A

8

3 ...

2

1

ال
من
1
2
3
.
40
1
2
.
4

كما يمكن استخالص من الجدول السابق المعادالت التالية :
8
∑40
)𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 + ∑𝑗=1 𝑏𝑖𝑗 = 𝑋𝑖 ……………………………………………………….….… (1
8
∑40
)𝑗=1 𝑣𝑖𝑗 + ∑𝑗=1 𝑀𝑖𝑗 = 𝑍𝑖 ………………...……………………………………..…… (2

∑4𝑖=1 𝑣𝑖𝑗 + ∑40
)𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 = 𝑋𝑗 …………………………………………………………….… (3
4
∑40
)𝑖=1 𝑏𝑖𝑗 + ∑𝑖=1 𝑚𝑖𝑗 = 𝑄𝑗 ………………………………………………………………. (4

حيث أن :
 :aijمصفوفة (  )40 x 40تحتوي عىل اإلنتاج (سلع وخدمات ) المتدفق بي القطاعات أو
األنشطة اإلنتاجية.
 : bijمصفوفة ( )40 x 8تحتوي عىل مكونات الطلب النهان (عدد  )8والمشباة من القطاعات
اإلنتاجية ( )40قطاع.
 : mijمصفوفة ( )8 x 8مكونات الطلب النهان والمشباة من العوامل األولية (مكونات القيمة
المضافة عدد .)4
 :Rمصفوفة ( )4 x 8تحتوي عىل مجموع ما يستلمه مكونات الطلب النهان (عدد  )8من
العوامل األولية (مكونات القيمة المضافة عدد .)4
 :Qjمصفوفة ( )1 x 8تحتوي عىل مجموع كل مكون من مكونات الطلب النهان (عدد .)8

مصفوفة المعامالت الفنية Technical Coefficients Matrix
ويتم من خاللها إظهار ما باعه القطاع  iللقطاع  jكنسبة من اإلنتاج الكىل ( Total
 )Outputللقطاع  Xjكما هو موضح ف الجدول التاىل رقم (:)2
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جدول رقم ( )2مصفوفة المعامالت الفنية Technical Coefficients Matrix
الى

إجمال اإلنتاج
ي
Total Output

إجمال الطلب
ي
النهائ
ي
Final Demand

مكونات الطلب
النهائ
ي
Intermediate
Demand
1 2 3 ... 8

القطاعات أو األنشطة
Sectors
1 2 3 … 40

X

Y

C

D

Z

R

S

U

5
6

Z

Q

X

7

من
1
2
3
4

ً
حيث يرمز للمعامالت الفنية بناءا عىل الجدول السابق رقم ( )2كما يىل :
𝒋𝒊𝒂
𝒋𝒊𝒅 =
𝒋𝑿

𝒋𝒊𝒃
𝒋𝒊𝒄 =
𝒋𝑸

𝒋𝒊𝒗
𝒋𝒊𝒖 =
𝒋𝑸

𝒋𝒊𝒎
𝒋𝒊𝒔 =
𝒋𝑸

ويمكن اشتقاق معادلة مكونات الطلب كما هو اآلن (:) Miller& Blair,2009
)X = (D*X) + Y …………………………………………….…. (5
)Y= X - (D*X
)Y= (I*X) - (D*X) ……………………………………………(6
. .
. .
]
. .
. 1

0
1
.
0

1
.
[ =I
.
0

)Y= (I-D)*X ………………………………………………..………..(7
.
𝑛−𝑎1
]
.
.
𝑛. 1 − 𝑎40

−𝑎12 .
.
.
.
.

)…………………………….…………..(8
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)…………………………...…………………………….(9

’Y=C*q

حيث أن مكونات الطلب النهان ()q1,q2,q3……..q8
𝑞1
𝐶𝑚8 𝑞2
𝑞3
.
*]
.
.
.
𝐶𝑚8
][𝑞8

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

𝐶12
𝐶22
.
𝑛𝐶40

𝑌1
𝑌2
𝑛𝐶1
𝑌3
𝐶21
[=
.
.
.
𝑛𝐶40
𝑌40

وبالتاىل يمكن قياس أثر الزيادة إجماىل الناتج  Total Outputنتيجة التغب ف أحد
مكونات الطلب النهان ) (qمن خالل النموذج التاىل (الكرج:)2010،
)𝑿𝒊 = (𝑪 ∗ 𝒒′) ∗ (𝑰 − 𝑫)−𝟏 …………………………………… (10

i=1, 2, 3...40

المرجع :
اإلستعراض
ي
قام (شموط وآخرون  )2020،بإعداد دراسة تطبيقية بعنوان تحديد القطاعات
المحورية والرائدة ف االقتصاد األردن من بي  40قطاع من خالل قياس التشابك
االقتصادي ،حيث تم استخدام نموذج المستخدم والمنتج Input- Output
) )Modelكاداة ف التحليل "نموذج ليونتيف" ،وقد هدفت الدراسة إىل تحديد
القطاعات المحورية والرائدة ف االقتصاد الوطت من خالل قياس درجة البابط
واالعتماد المتبادل بي القطاعات واألنشطة االقتصادية  ،كما تم تقدير مضاعف
الصادرات السلعية والذي بلغ نحو 1.46ف حي حقق مضاعف الصادرات الخدمية
نحو  ،1.40كذلك تم إحتساب مضاعف اإلنتاج ( ،)Output Multiplierومضاعف
الدخل ) ،(Income Multiplierومضاعف القيمة المضافة .وقد خرجت الدراسة
بتحديد  5قطاعات ريادية يمكنها إيجاد فرص استثمارية ونحو عدد من قطاعات اخرى
يمكنها العمل عىل إيجاد الطلب وتوسيع قاعدة السوق.
أعد (زهب )2018 ،دراسة بعنوان العالقة التشابكية بي القطاع الزراع والقطاعات
اإلقتصادية ف الجزائر بإستخدام تحليل المدخالت – والمخرجات (ليونتيف) – دراسة
تحليلية إحصائية لسنة  ،2015ومن اهم ما توصلت اليه الدراسة تتمثل ف إبراز العالقة
العالقة التشابكية االمامية القوية بي فروع القطاع الزراع والفروع اإلنتاجية االخرى،
ف حي كانت العالقات التشابكية الخلفية ضعيفة مما جعله قطاعا متأخرا من بي 18
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فرعا إنتاجيا والذي ادى اىل اختناقات ف التدفقات أثرت عىل الفروع اإلنتاجية ومن ثم
عىل عموم اإلقتصاد الوطت.
(الزعت )2013 ،دراسة بحثية بعنوانEconomic Multipliers for ،
أعد
ر
 Jordanian Economyوذلك بإستخدام جداول المدخالت والمخرجات خالل
فبات زمنية مختلفة  ،2009 ،2000 ،1987حيث سلط الضوء عىل اهمية قياس
المضاعفات ( Multipliersاألنتاج  ،الدخل ،العمالة) ،وقد خلصت النتائج اىل ان
مؤرسات تظهر ر
مشاكل الفقر والبطالة تتطلب خطط سليمة تستند عىل ر
أكب القطاعات
ترتفع فيها مضاعف العمالة ) employment) multipliersكما هو الحال ف قطاع
اإلنشاءات وقطاعات الخدمات األخرى والت غالبا ما تتمثل ف المنشآت صغبة
ومتوسطة .SME’s
قام (زيتون )1997 ،بإعداد رسالة ماجستب تحت عنوان دور قطاع الزراعة ف اإلقتصاد
األردن :القيمة المضافة وروابط الجذب األمامية والخلفية ،حيث اعتمدت الدراسة
عىل نموذج المدخالت والمخرجات ) )W. Leontiefف التحليل ومن ابرز النتائج كانت
ف إحتساب المضاعفات ( )Multipliersاإلنتاج لفروع القطاعات الزراعية والت اخذت
اإليجان للقطاع
مدى ( )2.5 – 1.4دينار اردن  ،وقد خلصت الدراسة اىل إظهار الدور
ر
الزراع من خالل نماذج قياسية ف التحليل والت أظهرت أثر القطاع الهام ف نمو الناتج
المحىل اإلجماىل.
وقد أعد(خرابشة )1995 ،دراسة تحت عنوان روابط الجذب األمامية والخلفية
لإلقتصاد األردن حيث هدفت اىل تحديد درجة البابط بي قطاعات اإلقتصاد االردن
واظهار مدى اإلعتماد المتبادل فيما بينها وذلك عن طريق قياس روابط الجذب الخلفية
واألمامية لهذه القطاعات وذلك بإستخدام نموذج المدخالت والمخرجات W.
) ،)Leontiefومن ابرز ما خلصت به النتائج يتمثل ف تحديد عدد قليل من القطاعات
والفروع ف اإلقتصاد االردن يمكن اعتبارها رائدة بحيث تزيد فيها كل من الروابط
الجذب األمامية الكلية والخلفية عن (الواحد صحيح) وه صناعة المنتجات الكيماوية
ومنتجات المطاط والبالستيك بما ف ذلك خدمات الصيانة واإلصالح ،كما تبي ان
أكب من روابط الجذب األمامية
روابط الجذب الخلفية ف أغلب القطاعات اإلقتصادية ر
الكلية.
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التحليل ومناقشة النتائج
النهائ:
مكونات الطلب
ي

النست لمكونات الطلب النهان والت بلغ مجموعها ، 8
يبي الشكل رقم ( )1التوزي ع
ر
ّ
األكب وبنحو
حيث تصدر اإلنفاق اإلستهالك النهان لألرس المعيشية المساهمة
ر
 %50.9من إجماىل الطلب النهان ويىل ذلك التكوين الراسماىل ف المركز الثان وبنحو
 %15.2ومن ثم اإلنفاق اإلستهالك الحكوم ف المركز الثالث وبنحو  ، %11.2وقد
حققت الصادرات السلعية المركز الرابع وبنحو  ، %10.1وبالتاىل حقتت هذه المكونات
الرئيسية األربعة نحو  %87.4من إجماىل الطلب النهان .Final Demand
االنفاق
االستهالكي
النهائي للحكومة
%11.2

التكوين
الراسمالي
اإلجمالي
%15.2

الصادرات -
السفر
%6.6
الصادرات
الخدمية
%3.5
المعاد
تصديره
%2.2

الصادرات
السلعية
%10.1

االنفاق
االستهالكي
النهائي لالسر
المعيشية
%50.9

االنفاق
االستهالكي
النهائي للهيئات
التي ال تهدف إلى
الربح

%0.5

النست لمكونات الطلب النهان
شكل رقم ( :)1التوزي ع
ر

الحكوم
اإلنفاق
ي
الشكل رقم ( )2ومن خالل تطبيق المعادالت الواردة ف منهجية الدراسة ( )8،9يتبي
التأثر نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع ( 644.4مليون دينار)
نتيجة "سيناريو" زيادة ف اإلنفاق الحكوم بنحو  %10بما يعادل ( 488.8مليون دينار)،
ف حي بلغ التأثب نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع (1933.1
مليون دينار) نتيجة "سيناريو" زيادة ف اإلنفاق الحكوم بنحو  %30بما يعادل (
 1465.9مليون دينار) .
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1933.1

977.3
644.4

تغير اإلنفاق الحكومي بمقدار
%30

تغير اإلنفاق الحكومي بمقدار
%20

488.6

مليون دينار

1465.9

1288.7

تغير اإلنفاق الحكومي بمقدار
%10

سيناريوهات
تغير في الناتج الكلي ( )Total Output

تغير في اإلنفاق الحكومي

الشكل رقم ( :)2السناريوهات المختلفة ف اثر الزيادة ف اإلنفاق الحكوم
يظهر الشكل رقم ( )3ومن خالل تطبيق المعادلة الواردة ف منهجية الدراسة رقم ()10
تحققت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 1288.7مليون دينار)
موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف اإلنفاق الحكوم بنسبة %20
( 977.3مليون دينار)  ،حيث أظهرت النتائج وحسب البتيب التنازىل ألول  20قطاع
من أصل  40قطاع ،إذ تصدر قطاع اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماع ف المركز
االول وبنحو  660.8مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع التعليم الحكوم ف المركز الثان
وبنحو 167.9مليون دينار ومن ثم قطاع خدمات الصحية الحكومية ويىل ذلك قطاع
المالية والتأمي وبنحو  44.6 ،123.6مليون دينار عىل التواىل.
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660.8

167.9
123.6
44.7
31.9
28.5
21.9
20.7
19.0
16.0
13.5
13.3
11.8
11.7
11.6
11.0
10.8
8.5

100 200 300 400 500 600 700

أبرز  20قطاع

اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإلجباري
التعليم الحكومي
الخدمات الصحية الحكومية
خدمات المالية والتامين
إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
صناعة الخشب والورق والطباعة
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
خدمات المعلومات واالتصاالت
صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة
التخزين والبريد والخدمات المساعدة ألنشطة النقل
النقل البري
الخدمات المهنية والتقنية وخدمات األعمال
تجارة الجملة
االنشطة العقارية
اإلنشاءات
التعليم الخاص

0

مليون دينار

الشكل رقم ( )3أثر الزيادة ف اإلنفاق الحكوم بنسبة  %20عىل إنتاج القطاعات المختلفة

استهالك األرس المعيشية (اإلنفاق الخاص)
الشكل رقم ( )4ومن خالل تطبيق المعادالت الواردة ف منهجية الدراسة ( )8،9يتبي التأثر
نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع ( 2157.3مليون دينار) نتيجة
"سيناريو" زيادة ف اإلستهالك الخاص بنحو  %10بما يعادل ( 2223مليون دينار) ،ف حي
بلغ التأثب نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع ( 6472مليون دينار)
نتيجة "سيناريو" زيادة ف اإلستهالك الخاص بنحو  %30بما يعادل ( 6668.9مليون دينار)
6668.9 6472.0

2223.0 2157.3

تغير اإلنفاق اإلستهالكي لألسر
المعيشية بمقدار %30

تغير اإلنفاق اإلستهالكي لألسر
المعيشية بمقدار %20

تغير في الناتج الكلي ( )Total Output

مليون دينار

4445.9 4314.7

تغير اإلنفاق اإلستهالكي لألسر
المعيشية بمقدار %10

تغير ألنفاق اإلستهالكي لالسر المعيشية

.

الشكل رقم ( :)4السناريوهات المختلفة ف إثر الزيادة ف اإلستهالك الخاص
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الشكل رقم ( )5ومن خالل تطبيق المعادلة الواردة ف منهجية الدراسة رقم ( )10يتبي
قيمة التأثر ف الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 4314.7مليون دينار) موزعة
حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف استهالك األرس المعيشة (اإلنفاق الخاص)
بنسبة  4445.9( %20مليون دينار) ،حيث أظهرت النتائج وحسب البتيب التنازىل
ّ
ألول  20قطاع من أصل  40قطاع ،إذ تصدر قطاع األنشطة العقارية ف المركز االول
وبنحو  634.4مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع صناعة المنتجات الغذائية االخرى ف
المركز الثان وبنحو 319.4مليون دينار ومن ثم قطاع تجارة التجزئة ويىل ذلك قطاع
المالية والتأمي وبنحو  294 ،316مليون دينار عىل التواىل.
634.4
319.4
316.0
294.1
244.6
242.6
205.6
164.3
158.9
158.0
155.9
124.5
119.1
96.1
95.9
93.1
85.8
64.8
62.7
57.7
700

600

500

400

300

200

100

أبرز  20قطاع

االنشطة العقارية
صناعة المنتجات الغذائية األخرى
تجارة التجزئة
خدمات المالية والتامين
تجارة الجملة
صناعة تجهيز وحفظ اللحوم واألسماك
التعليم الخاص
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
النقل البري
اإلنتاج الحيواني
خدمات المعلومات واالتصاالت
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
االنتاج النباتي
صناعة منتجات المخابز
صناعة المشروبات والتبغ
خدم المنازل
الخدمات الصحية الخاصة
صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة
صناعة الخشب والورق والطباعة
صناعة المنتجات الصيدالنية
0

مليون دينار

الشكل رقم ( )5أثر الزيادة ف اإلستهالك الخاص بنسبة  %20عىل إنتاج القطاعات المختلفة

الصادرات السلعية
الشكل رقم ( )6ومن خالل تطبيق المعادالت الواردة ف منهجية الدراسة ( )8،9يتبي
التأثر نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع ( 642.5مليون دينار)
نتيجة "سيناريو" زيادة ف الصادرات السلعية بنحو  %10بما يعادل(  439.6مليون
دينار) ،ف حي بلغ التأثب نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع
( 1927.6مليون دينار) نتيجة "سيناريو" زيادة ف الصادرات السلعية بنحو  %30بما
يعادل ( 1318.9مليون دينار).
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1927.6

879.3
642.5

تغير الصادرات السلعية بمقدار
%30

تغير الصادرات السلعية بمقدار
%20

439.6

مليون دينار

1318.9

1285.1

تغير الصادرات السلعية بمقدار
%10

تغير في الصادرات السلعية

تغير في الناتج الكلي ( )Total Output

ى
ى
الشكل رقم ( :)6السناريوهات المختلفة يف أثر الزيادة يف الصادرات

الشكل رقم ( )7ومن خالل تطبيق المعادلة الواردة ف منهجية الدراسة رقم ( )10تحققت
الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 1285.1مليون دينار) موزعة
حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف الصادرات السلعية بنسبة 879 ( %20
مليون دينار)  ،حيث أظهرت النتائج وحسب البتيب التنازىل ألول  20قطاع من أصل 40
ّ
قطاع ،إذ تصدر قطاع صناعة المالبس والمنسوجات والجلود ف المركز االول وبنحو
 216.8مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ف المركز الثان
وبنحو 171.5مليون دينار ومن ثم التعدين وإستغالل المحاجر ويىل ذلك قطاع صناعة
المنتجات الصيدالنية وبنحو  112.8 ،128مليون دينار عىل التواىل.
216.8

200

150

صناعة المنتجات الصيدالنية

86.3
77.5
59.2
58.4
49.3
43.0
38.3
37.2
35.4
24.1
19.9
19.3
17.6
14.9
13.6
12.0

100

50

صناعة المنتجات األخرى
صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة
صناعة المنتجات الغذائية األخرى
تجارة الجملة
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

أبرز  20قطاع

250

171.5

128.0
112.8

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
صناعة المشروبات والتبغ

0

مليون دينار

ى
الشكل رقم ( :)7أثر الزيادة يف الصادرات بنسبة  %20عىل إنتاج القطاعات المختلفة
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أسمال
التكوين الر
ي
التكوين الرأسماىل :وهو عبارة عن قيمة ما تنفقه المنشأة خالل العام المتالك سلعة
ً
مطروحا منه
معمرة جديدة كإضافة لمخزونها من األصول الثابتة (باستثناء األراض)
صاف مبيعاتها من األصول الثابتة المستعملة .إذ يتصف النمو االقتصادي بانه الحلقة
الديناميكية القائمة عىل اساس الباكم الرأسماىل ( )Capital Accumulationوتأثب
ً
فعال ف خلق القيمة المضافة (علما بان التكوين الرأسماىل مصطلح يستخدم لوصف
صاف الباكم الرأسماىل خالل فبة محاسبية محددة).
الشكل رقم ( )8ومن خالل تطبيق المعادالت الواردة ف منهجية الدراسة ( )8،9يتبي
التأثر نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع (729.7مليون دينار) نتيجة
"سيناريو" زيادة ف التكوين الرأسماىل بنحو  %10بما يعادل ( 662.9مليون دينار) ،ف
حي بلغ التأثب نحو الزيادة ف قيمة الناتج  Total Outputبمجموع ( 2189.2مليون
دينار) نتيجة "سيناريو" زيادة ف التكوين الراسماىل بنحو  %30بما يعادل (1988.8
مليون دينار).

تغير في التكوين الرأسمالي
بمقدار %30

662.9 729.7

تغير في التكوين الرأسمالي
بمقدار %20

مليون دينار

1988.8 2189.2

1325.8 1459.5

تغير التكوين الراسمالي بمقدار
%10

سيناريوهات
تغير في الناتج الكلي ( )Total Output

تغير في التكوين الرأسمالي

ى
ى
اسمال
الشكل رقم ( :)8السناريوهات المختلفة يف اثر الزيادة يف التكوين الر
ي

الشكل رقم ( )9ومن خالل تطبيق المعادلة الواردة ف منهجية الدراسة رقم ()10
تحققت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 1459.5مليون دينار)
موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف التكوين الراسماىل بنسبة %20
( 1325مليون دينار) ،حيث أظهرت النتائج وحسب البتيب التنازىل ألول  20قطاع
ّ
من أصل  40قطاع ،إذ تصدر قطاع اإلنشاءات ف المركز االول وبنحو  640.7مليون
دينار ،ف حي بلغ قطاع صناعة منتجات المعادن االفلزية األخرى ف المركز الثان
وبنحو 150مليون دينار ومن ثم صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية
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المشكلة ويىل ذلك قطاع صناعة المنتجات االخرى وبنحو  98 ،145.4مليون دينار
عىل التواىل.
640.7
149.9
145.4
98.0
58.0
42.4
36.4
27.7
27.4
25.3
24.8
23.1
19.1
16.3
14.7
14.3
13.7
12.8
11.9
11.0
100 200 300 400 500 600 700

أبرز  20قطاع

اإلنشاءات
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة…
صناعة المنتجات األخرى
النقل البري
تجارة الجملة
اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإلجباري
اإلنتاج الحيواني
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
خدمات المالية والتامين
صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية
صناعة الخشب والورق والطباعة
التعدين واستغالل المحاجر
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
صناعة المشروبات والتبغ
الخدمات المهنية والتقنية وخدمات األعمال
االنشطة العقارية
االنتاج النباتي
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
صناعة المنتجات الغذائية األخرى

0

مليون دينار

ى
أسمال بنسبة  %20عىل إنتاج القطاعات المختلفة
الشكل رقم ( )9أثر الزيادة يف التكوين الر
ي

االستنتاجات والتوصيات
أستنتج مايىل:
تحققت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 1288.7مليون دينار)
موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف اإلنفاق الحكوم بنسبة %20
ّ
( 977.3مليون دينار) إذ تصدرت الزيادة ف قطاع اإلدارة العامة والدفاع والضمان
اإلجتماع ف المركز االول وبنحو  660.8مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع التعليم
الحكوم ف المركز الثان وبنحو 167.9مليون دينار ومن ثم قطاع خدمات الصحية
الحكومية ويىل ذلك قطاع المالية والتأمي وبنحو  44.6 ،123.6مليون دينار عىل
التواىل  ،وبالتاىل (فاقت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبنحو  %24من
الزيادة ف اإلنفاق).
يتبي قيمة التأثر ف الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 4314.7مليون دينار)
موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف استهالك ارس المعيشة (اإلنفاق
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ّ
الخاص) بنسبة  4445.9( %20مليون دينار) إذ تصدرت الزيادة ف قطاع األنشطة
العقارية ف المركز االول وبنحو  634.4مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع صناعة المنتجات
الغذائية االخرى ف المركز الثان وبنحو 319.4مليون دينار ومن ثم قطاع تجارة التجزئة
ويىل ذلك قطاع المالية والتأمي وبنحو  294 ،316مليون دينار عىل التواىل ،وبالتاىل
(قلت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبنحو  %3من الزيادة ف اإلنفاق
الخاص؛ ويمكن تفسب ذلك بان االستهالك الخاص يتضمن نسبة كببة من السلع
والخدمات المستوردة).
تحققت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 1285.1مليون دينار)
موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف الصادرات السلعية بنسبة %20
ّ
( 879مليون دينار) ،إذ تصدرت الزيادة ف قطاع صناعة المالبس والمنسوجات والجلود
ف المركز االول وبنحو  216.8مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع صناعة المواد والمنتجات
الكيماوية ف المركز الثان وبنحو 171.5مليون دينار ومن ثم التعدين وإستغالل
المحاجر ويىل ذلك قطاع صناعة المنتجات الصيدالنة وبنحو  112.8 ،128مليون
دينار عىل التواىل ،وبالتاىل (فاقت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبنحو
 %31من الزيادة ف الصادرات).
تحققت الزيادة ف قيمة الناتج الكىل  Total Outputبمجموع ( 1459.5مليون دينار)
موزعة حسب القطاعات نتيجة "سيناريو" الزيادة ف التكوين الراسماىل بنسبة %20
ّ
( 1325مليون دينار) ،إذ تصدرت الزيادة ف قطاع اإلنشاءات ف المركز االول وبنحو
 640.7مليون دينار ،ف حي بلغ قطاع صناعة منتجات المعادن االفلزية األخرى ف
المركز الثان وبنحو  150مليون دينار ومن ثم صناعة المعادن األساسية والمنتجات
المعدنية المشكلة وبنحو  145.4مليون دينار وبالتاىل (فاقت الزيادة ف قيمة الناتج
الكىل  Total Outputبنحو  %9من الزيادة ف التكوين الرأسماىل).
بناءا عىل النتائج الت توصلت اليها الدراسة توض الدراسة ف البكب الخطط
أكب مقارنة من
والبامج التنموية الداعمة للصادرات السلعية لما لها تأثب ر
والسياسات ر
باف (مكونات الطلب النهان) عىل دفع القطاعات اإلقتصادية نحو األنتاج والنمو والت
تتمثل أغلبها ف المشاري ع الصغبة والمتوسطة ( ،)SME’sحيث شكلت الصادرات
السلعية نحو  10.1فقط من حجم الطلب النهان .Final Demand
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ملحق رقم ()1
التقسيمات القطاعية (بعدد  )40الت اعتمدتها دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ف بناء
نموذج المدخالت والمخرجات
القطاع
اإلنتاج النبان

رقم القطاع
1

اإلنتاج الحيوان

2
3

القطاع
تجارة الجملة
وعب
النقل الجوي والبحري ر
وعب األنابيب
السكك الحديدية ر
البي
النقل ر
والبيد والخدمات
التخزين
ر
المساعدة ألنشطة النقل

رقم القطاع
21
22

التعدين واستغالل المحاجر
صناعة فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة
صناعة تجهب وحفظ اللحوم
واألسماك
صناعة المنتجات الغذائية األخرى
صناعة منتجات المخابز
صناعة ر
المشوبات والتبغ
صناعة الخشب والورق والطباعة

5

خدمات اإلقامة

52

6
7
8
9

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

10
11

خدمات تقديم الطعام ر
والشاب
خدمات المعلومات واالتصاالت
خدمات المالية والتأمي
األنشطة العقارية
الخدمات المهنية والتقنية
وخدمات األعمال
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
اإلدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماع اإلجباري

62
72
82
92

4

32
42

03

صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المنتجات المطاطية
والبالستيكية
صناعة منتجات المعادن الالفلزية
األخرى
صناعة المعادن األساسية والمنتجات
المعدنية المشكلة
صناعة المنتجات األخرى
صناعة المالبس والمنسوجات
والجلود
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار
وتكييف الهواء
إمدادات المياه ،وأنشطة الضف
الصح ،وإدارة النفايات ومعالجتها
اإلنشاءات

13

التعليم الخاص

33

14

التعليم الحكوم

43

15

الخدمات الصحية الخاصة

53

16

الخدمات الصحية الحكومية

63

17

البفيه والثقافة والفنون

73

18

الخدمات األخرى

83

19

تجارة التجزئة

20

خدم المنازل
الهيئات الت ال تهدف اىل الرب ح
وتخدم األرس المعيشية

93

12

55

13
23
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المراجع العربية
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

ر
حاج ،جعفر ( ،)1985تحليل جداول المدخالت والمخرجات الصناعية ،مؤسسة الكويت
للتقدم العلم ،الكويت.
الحمادي ،عىل ( ،)2010التشابك االقتصادي بي النظرية والتطبيق ،داراليازوري العلمية
ر
للنش والتوزي ع ،عمان ،األردن.
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المستخلص:
تهدف هذه الدراسة للوقوف عىل واقع ومقومات الطاقات المتجددة ف كل من األردن
والجزائر ومدى قدرتهما عىل االستثمار فيها مستقبال ،لهذا سلطنا الضوء عىل واقع
الطاقات المتجددة ف البلدين ومدى إحالل الطاقات المتجددة كطاقات بديلة تحقق
ابعاد التنمية المستدامة .والجزائر واألردن كغبها من الدول اهتمت بمجال الطاقات
المتجددة ،فقد سعت للبحث عن مصادر لها من اجل تلبية الطلب المبايد من طرف
المواطني من جهة والبحث عن مصادر متجددة ودائمة من جهة أخرى كالطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية والجوفية.
ونظرا لطبيعة هذا الموضوع اعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصف التحليىل ،حيث
استخدمنا المنهج الوصف عند تناول الجوانب النظرية للموضوع والمنهج التحليىل عند
تحليلنا لواقع الطاقات المتجددة ف األردن والجزائر .وقد قسمنا هذا البحث إىل ثالثة
محاور أساسية ،عالجنا ف األول واقع الطاقات المتجددة ف األردن اما المحور الثان
فعالجنا فيه واقع الطاقات المتجددة ف الجزائر .وجاء المحور الثالث تحت عنوان
قدرات الطاقات المتجددة اإلجمالية المستغلة ف الجزائر واألردن.
وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن الطاقات المتجددة متوفرة ر
بكبة ف الطبيعة ،لكنها
تتطلب استعمال العديد من األجهزة ذات المساحات واألحجام الكببة من أجل
استغاللها .كما تلعب دورا هاما ف حياة االنسان وتساهم ف تلبية نسبة عالية من
متطلباته .فاالعتماد عليها يساهم ف توفب الطاقة ف المستقبل ألنها ال تنضب وغب
ملوثة للبيئة .ويؤدي لخلق فرص عمل جديدة وتقوية االقتصاد الوطت وتحسي البيئة
المحيطة ،وتحديث البيئة التحتية وتوفب األمان للمجتمع ،كما يؤدي اىل إمداد الطاقة
بالمناطق النائية وهذا ما يؤدي اىل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية :الطاقات المتجددة ،الطاقة الشمسية ،الطاقة الهوائية ،الطاقة
المائية ،الطاقة الجوفية والحرارية ،الطاقات البديلة.
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An Analytical Prospective Study of the Reality of
Renewable Energies in Jordan and Algeria
ABSTRACT:
This study aims to shed light on the reality of renewable energies in
both Jordan and Algeria. It discusses the ability of both countries to
invest in these alternative energies soon and the extent of which
they could engage in these alternative energies to achieve the
dimensions of sustainable development.
Given the nature of this topic، the study relied on both descriptive
and analytical approaches. The descriptive approach is used when
dealing with the theoretical aspects of the topic and the analytical
method is adopted when analyzing the reality of renewable
energies in Jordan and Algeria. We have divided this research into
two main axes. The first deals with the reality of renewable energies
in Jordan، and the second with that of Algeria.
Renewable energies are abundant in nature; their exploitation
requires the use of modern devices and large areas. They play an
important role in human life and may contribute to satisfying a big
part of human needs. Relying on them contributes to large savings
in the future because they are inexhaustible and non-polluting.
This study concludes that the use of renewable energies in both
Algeria and Jordan would lead to creating new job opportunities،
strengthening the national economy، improving the surrounding
environment، modernizing the infrastructure, and providing safety
for society، as well as leading to the supply of energy in remote
areas. These improvements should lead to achieving the
dimensions of sustainable development.
Key words: Renewable energies, solar energy, wind energy,
hydropower, geothermal energy, alternative energies.
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مقدمة
تعتب الطاقات المتجددة أحد المقومات البديلة للطاقات التقليدية ف ظل التهديدات
ر
المبايدة الضمحاللها وتذبذب أسعارها ف األسواق العالمية ومدى تأثبها سلبا عىل
البيئة ،حيث تتجه معظم الدول منها األردن والجزائر إليجاد مصادر بديلة للطاقة وف
نفس الوقت صديقة للبيئة.
وتعتب الجزائر واألردن من البلدان الغنية بمصادر الطاقات المتجددة الت تؤهلهما
ر
ليحتال المراتب األوىل عالميا نظرا لموقعهما الجغراف الذي يؤهلهما للتمتع بطاقات
متجددة هائلة ،ولما يزخران به من مواد طاقوية بديلة .وتعان معظم الدول العربية ومنها
األردن والجزائر من استباف كبب للموارد الطاقوية الت تؤثر بشكل كبب عىل مبانيتها،
سواء من خالل استبادها من الخارج كاألردن أو من خالل اعتماد اقتصادها بشكل كىل
عىل صادرات الببول والغاز كالجزائر.
كما أن متطلبات التنمية تفرض عىل جميع الدول البحث عن مصادر جديدة للطاقات
التقليدية تكون دائمة وصديقة للبيئة وعليه وضعنا اإلشكالية التالية:
ى
الت
ه المقومات الطبيعية ي
ما هو واقع الطاقات المتجددة يف األردن والجزائر وما ي
تحتكم عليها؟
وكإجابة مسبقة للتساؤالت المطروحة وضعنا الفرضيات التالية:
 −الطاقة المتجددة ه الطاقة البديلة الت يتكرر وجودها ف الطبيعة وه مستمدة
من موارد طبيعية؛
 −تملك األردن والجزائر مصادر عديدة للطاقات البديلة بحكم موقعهما الجغراف
الممب؛
 −الطاقات المتجددة مستغلة بشكل كبب ف األردن والجزائر؛
 −تحقيق التنمية المستدامة ف الجزائر واالردن يكون باالستغالل األمثل للطاقات
المتجددة.
وقد قسمنا هذا البحث اىل ثالث أجزاء جاء األول تحت عنوان واقع الطاقات المتجددة
ف األردن وبينا فيه مصادر الطاقات المتجددة المتواجدة ف األردن ومدى استغاللها .أما
الجزء الثان فقد جاء تحت عنوان واقع الطاقات المتجددة ف الجزائر وبينا خالله مصادر
الطاقات البديلة ومدى استغاللها وتطورها .أما الجزء الثالث فكان تحت عنوان قدرات
الطاقات المتجددة اإلجمالية المستغلة ف الجزائر واألردن.
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ى
أوال :واقع الطاقات المتجددة يف األردن
تتمتع األردن بموقع جغراف مهم حيث يجعل منها منبعا للطاقات المتجددة ،ف موازاة
ذلك يعان شحا ف الموارد الطبيعية غب المتجددة كالببول والغاز الطبيع ،لهذا فان
تعتب الطاقات
نسبة االستباد من الطاقات غب المتجددة تقدر بحواىل  ،%97لهذا ر
المتجددة بديال مهما لتقليص حجم الصادرات الطاقوية الت تكبد الخزينة مبالغ مالية
ضخمة ،ف المقابل فان الطاقات المتجددة متوفرة بكميات ضخمة تكف لسد العجز ف
الطاقة (المركز الوطت لبحوث الطاقة ،صفحة .)2

ى
 .1تطور الطاقات المتجددة يف األردن
يعود االهتمام بمصادر الطاقة المتجددة ف األردن إىل بداية السبعينات من القرن
الماض مع بداية ارتفاع أسعار الببول ،حيث تم انشاء مركز متخصص بالطاقة ف
الجمعية العلمية الملكية وعمل هذا المركز منذ انشائه عىل تطوير استخدام الطاقة
الشمسية ،وتمكن من خالل ذلك من ادخال السخان الشمس (خريسات احمد ،اثيل
خميس اللوزي ،نجود عدنان البطانية.)2008 ،
وف عام  2007قامت اللجنة الملكية للطاقة بمراجعة تحديث االسباتيجية الوطنية
لتشمل األعوام بي  2007و 2020والت تهدف بشكل كبب إىل تنوي ع المصادر واالعتماد
بشكل كبب عىل مصادر الطاقة المحلية .ولضمان تحقيق هذه االسباتيجية قامت
بإصدار عدة قواني ر
وتشيعات مؤقتة سنة  2010ليتم تعديلها والمصادقة عليها كقانون
دائم سنة  ، 2012وكان هذا القانون أرضية مناسبة لدخول الطاقات المتجددة كبديل
اتيح ضمن خليط الطاقة الكىل .وبحلول  2013توجهت األردن بمشاري ع الطاقات
اسب ر
المتجددة إىل أرض الواقع معتمدة بنسبة كببة عىل القطاع الخاص ( EDAMA
 .)Environoment& Energy, Waterواستطاعت األردن أن تصل الستطاعة
توليدية مركبة لمشاري ع الطاقة الكهربائية بحواىل  1130ميغاواط أي ما يعادل %11
من حجم الطاقة الكهربائية المولدة ف نهاية  ،2018ومن المتوقع أن تصل إىل حواىل
 %20من الطاقة المولدة بحلول  ،2021وب هذا تصل الهدف المنشود قبل حلول .2025
إن تطور الطاقة الكهربائية المولدة ف األردن والت انتقلت من  %1سنة  2014إىل %11
سنة  ،2018هو أحد االسباتيجيات المستهدفة لقطاع الطاقات المتجددة ،وإن استمر
تطور هذا القطاع بنفس الوتبة فمن المتوقع أن ترتفع مساهمة الطاقات المتجددة إىل
حواىل  %20من اجماىل الطاقة سنة  ،2021وه النسبة الت كانت متوقعة لسنة 2025
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(وزارة الطاقة والمعادن ،2018 ،صفحة  .)11أما استهالك الطاقة األولية من الطاقات
المتجددة خالل فبة من  2013إىل  2017كانت كما يىل:
الجدول رقم ( )1استهالك الطاقة األولية من الطاقات المتجددة
خالل فية من  2013إل 2017
السنوات
استهالك الطاقة األولية
من الطاقات المتجددة

2013

2014

2015

2016

2017

2018

145

152

160

412

515

753

المصدر :وزارة الطاقة ر
والبوة المعدنية األردنية ،التقرير السنوي  ،2018 ،2017ص .19

إن تطور استهالك الطاقة األولية من الطاقات المتجددة مبي ف الشكل التاىل:
753
515

412
160

152

145

140

146

141

137

128

118

111

83

82

79

77

76

75

68

67

65

63

المصدر :وزارة الطاقة ر
والبوة المعدنية األردنية ،مبان الطاقة.2018 ،

الشكل رقم ( )1استهالك الطاقة األولية من الطاقات المتجددة
خالل فية من  1996إل 2017

من خالل الشكل السابق نالحظ التطور الكبب الستهالك الطاقة األولية من مصادر
الطاقة المتجددة ،حيث انتقل من  63سنة  1996إىل  753سنة  .2018هذه القفزة
النوعية لتطور الطاقات المتجددة نتيجة الجهود الكببة الت بذلتها الحكومة األردنية.
وإنتاج الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة باستثناء الطاقة الكهرومائية موضح ف
الشكل التاىل:
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المصدر :من احصائيات البنك الدوىل عىل موقعه https://data.albankaldawli.org

الشكل رقم ( )2إنتاج الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة
باستثناء الطاقة الكهرومائية من 2015-1990

وعليه نالحظ التطور الكبب الذي شهده انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة
باستثناء الطاقة الكهربائية سنة  ،2015وهذا راجع للجهود المبذولة من طرف السلطات
األردنية لتطوير قطاع الطاقات المتجددة.
ى
 .2مصادر الطاقة المتجددة يف األردن
 .1.2الطاقة الشمسية
يتمتع األردن بموقع جغراف ممتاز عىل خارطة أطلس العالم لإلشعاع الشمس ،حيث
نسبة سطوع الشمس ف سماء األردن تقريبا  316يوما ف السنة بمعدل  7ساعات سطوع
تعتب حل مناسب للتحول من
ف اليوم ،وحت ف فصل الشتاء فان الطاقة الشمسية ر
الطاقات غب المتجددة ،حيث تكف ساعتي او ثالث ساعات سطوع للشمس ف اليوم
لتغطية االحتياجات اليومية أو استعمال ما تم تخزينه من قبل ،كما أن فصل الصيف
يستمر لفبات طويلة تباوح بي  4إىل  5أشهر ف السنة وه مدة كببة مقارنة مع بعض
الدول األخرى الت ال يدوم فيها فصل الصيف لفبات طويلة ،وهو عنض مهم يساعد
عىل التحول من الطاقات الزائلة (الخزاعلة حمزة ،2014 ،صفحة .)24
بدأت تطبيقات تسخي المياه بالطاقة الشمسية ف األردن ف أواخر السبعينات وتم
توسع انتشارها بالتدرج نتيجة تخفيف دعم الحكومة لمادن الغاز الطبيع والمازوت.
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حيت بلغت نسبة استعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية ف المنازل حواىل %25
سنة ( 1995الداغستان فخر الدين.)1995 ،
كما تستخدم الطاقة الشمسية ر
بكبة الستخراج كلور الصوديوم من المالحات ،وإلنتاج
الطاقة الكهربائية وألغراض التسخي سواء المياه او التدفئة.
أما تطور الطاقة النهائية المستهلكة من الطاقة الشمسية فهو مبي ف الشكل التاىل:
214
168.4

162.4

159.7

152.1

145

140

130

124

120

110

100

95
67

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

المصدر :وزارة الطاقة ر
والبوة المعدنية األردنية ،مبان الطاقة .2018

الشكل رقم ( )3تطور الطاقة النهائية المستهلكة
من الطاقة الشمسية من  2005إل 2018

وينقسم استهالك الطاقة النهائية الشمسية ف األردن عىل القطاعي المبىل والخدمان
كما يىل:
القطاع المنزلي

قطاع الخدمات
160.8

131

127

127

125

120

115

113.1

108

105

100

93

90

53.2

37.4

35.4

27.1

25

25

16.9

16

10

5

7

15

32.7
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المصدر :وزارة الطاقة ر
والبوة المعدنية األردنية ،مبان الطاقة .2018

الشكل رقم ( )4تطور استهالك الطاقة الشمسية ىف القطاع ى ى
المي يل وقطاع
ي
الخدمات من  2005إل  2018ألف طن.م.ن
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األكب من استهالك الطاقة الشمسية ،أما قطاع
نالحظ أن القطاع المبىل يمثل الجزء
ر
الخدمات فقد استحوذ عىل نسبة أقل وهذا ما دفع بالسلطات األردنية إىل بذل
أكب لتشجيع استهالك الطاقات المتجددة خاصة ف القطاع السياج .وتطور
مجهودات ر
الطاقة الكهربائية المنتجة والقدرة المركبة من الطاقة الشمسية مبي ف الشكل التاىل:

القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية ميغاواط

الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية جيغا واط

1240

1476
841

895
384

520

313
51

39

2019

2018

2017

2016

2015

SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on
the site www.irena.org , view date 01/09/2020.

الشكل رقم ( )5الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية
والقدرة المركبة من  2015إل 2019
وتتمثل أهم مشاري ع الطاقة الشمسية ف االردن ف:
 −أنظمة الطاقة الشمسية المملوكة من المشي ى
كي لتغطية االستهالك :وه جميع
األنظمة الت تم تركيبها وربطها عىل شبكات توزي ع الكهرباء ف جميع القطاعات حت
نهاية  ،2018وبلغت القدرة الكهربائية المولدة حواىل  360ميغاواط.
الت يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها
 −مشاريـ ــع الطاقة الشمسية التجارية ي
ر
المبارسة وه مقسمة عىل  3مراحل
إل ررسكات الكهرباء :وتشمل مشاري ع العروض
مبينة فيما يىل:
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الجدول رقم ( )2مراحل مشاريـ ــع الطاقة الشمسية التجارية
المرحلة الثانية

المرحلة األول
المنطقة

عدد
المشاري ــع

المنطقة

معان

10

المفرق
التنموية

3

المفرق

1

الصفاوي

1

العقبة

1

المرحلة الثالثة
القدرة/
ميغاوط

عدد
المشاري ــع

المنطقة
معان

150

الموقر

200

الريشة ر
ورسق
عمان

90

الحسينية

50

المصدر :وزارة الطاقة ر
والبوة المعدنية ،التقرير السنوي 2018

الجدول رقم ( )3مشاريـ ــع المنح والمشاريـ ــع جارية التنفيذ
مشاري ــع جاري تنفيذها

مشاري ــع المنح
المنطقة

القدرة /ميغاواط

المنطقة

القدرة /ميغاواط

القويرة

103

جنوب عمان

40

االزرق

5

االزرق

60

الزعبي

11

المصدر :وزارة الطاقة ر
والبوة المعدنية ،التقرير السنوي 2018

.2.2

طاقة الرياح

لم تعد الطاقة الشمسية ه الوسيلة الوحيدة المستعملة إلنتاج الطاقة الكهربائية ف
األردن ،بل هناك طاقات متجددة أخرى كطاقة الرياح ،حيث تبلغ رسعة الرياح ف بعض
معتبة تكف لتوليد الطاقة الكهربائية (وزارة
المناطق بي  7إىل  9م /ثانية وه كمية
ر
الطاقة ر
والبوة المعدنية االردنية.)2014 ،
قامت الحكومة األردنية بتحديد العديد من المناطق لتطوير وانشاء مزارع للرياح ،والت
ر
والتشيعات المتعلقة بالطاقات المتجددة
كانت موجودة ف األردن قبل سن القواني
سنة  2012احداهما ف منطقة االبراهيمية واألخرى ف الشمال ف حوفا .وتطور انتاج
الكهرباء من طاقة الرياح من  2011إىل  2017مبينة ف الشكل التاىل:

65

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

القدرة الكهربائية من طاقة الرياح ميغا واط

الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح جيغاواط
721
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SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on
the site www.irena.org , view date 01/09/2020.

الشكل رقم ( )6الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح
والقدرة المركبة من  2015إل 2019
من خالل الشكل السابق نالحظ تطور انتاج الطاقات المتجددة من طاقة الرياح ف
تعتب نقطة تحول ف انتاج الكهرباء من طاقة الرياح
األردن خاصة بعد سنة  ،2015الت ر
بعد ابرام مشاري ع جديدة.

مشاريـ ــع طاقة الرياح:
تتمثل مشاري ع طاقة الرياح ف األردن ف (نضال نصار:)2016 ،
 −محطة رياح حوفا :تقع ف شمال األردن وتتألف من  5مراوح هوائية بقدرة 0.225
ميغاواط لكل منها وتبلغ القدرة االجمالية للمحطة  1125كيلو واط؛
 −محطة رياح االبراهمية :تقع شمال العاصمة عمان وتتألف من  4مراوح هوائية
بقدرة  0.08ميغاواط لكل منها ،وتبلغ القدرة االجمالية للمحطة  320كيلو واط؛
ى
 −ر
الوطت لبحث الطاقة مع ررسكة سويدية :يقع ف منطقة الشوبك
مرسوع المركز
ي
بقدرة  1.65ميغاواط بكلفة  2.92مليون أورو وتم ربط ر
المشوع بشبكة توزي ع
الكهرباء وتشغيله ف  2015ويظم مروحة واحدة.
 −ر
مرسوع رياح الطفيلية :وتم تنفيذه من طرف ررسكة رياح األردن للطاقة المتجددة
بكلفة  287مليون دوالر بقدرة  117ميغاواط ،تم ربطه بشبكة توزي ع الكهرباء
سنة  ،2015ويضم ر
المشوع  38توربينه وتبلغ قدرة كل توربينه  3.075ميغاواط.
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 −ر
ى
الحسي :يقع ف منطقة معان بالقرب من مدينة الحسي
مرسوع رياح جامعة
بقدرة  66ميغاواط ممول من الصندوق الكويت للتنمية االقتصادية بقيمة 148
مليون دوالر ،تم ربطه بشبكة توزي ع الكهرباء سنة .2016
أما المشاري ع الت ه قيد التنفيذ ومن المقرر ربطها بشبكة الكهرباء ف نهاية سنة 2019
تتمثل ف (نضال النصار:)2016 ،
 −ر
مشوع رياح ررسكة  Hecate Energyاألمريكية ،بقدرة  82ميغاواط.
 −ر
مشوع رياح ررسكة  XENELالسعودية بقدرة  49.5ميغاواط.
 −ر
مشوع رياح ررسكة  Green Wattsبقدرة  82ميغاواط.
 −ر
مشوع رياح ررسكة  KOSPOالكورية بقدرة  49.5ميغاواط.
 −ر
مشوع رياح ررسكة  KEPCOالكورية بقدرة  90ميغاواط.

.3.2

الطاقة الجوفية

تعتب الطاقة الحرارية الجوفية مصدرا مهما للطاقة البديلة الت كانت معروفة منذ آالف
ر
السني ،حيث توجد ف أغلب مناطق األردن من الجنوب الغرن وحت الشمال ر
الشف،
ر
ولقد زادت أهميتها بعد أن تم حفر مجموعة آبار المياه العميقة لغايات التنقيب عن
الشقية ،حيث تبي أن ر
والشقية والشمالية ر
الببول ف المناطق الوسط ر
أكب من 100
بب تباوح حرارتها بي  62-22درجة مئوية وتباوح أعماق اآلبار بي 250م 1300 -م،
ولقد تقدمت ررسكة تكنوتريد لطلب الحصول عىل رخص حفر آبار عميقة 3000-1000
مب لدراسة واستثمار الطاقة الحرارية لبعض األحواض المائية العميقة ،خاصة ذات
درجات الحرارة العالية لتوليد الطاقة الكهربائية وأي منافع أخرى عامة ررسيطة عدم
االضار بواقع وطبيعة الحوض المان العميق .ومن الجدير بالذكر أن هذا االستثمار لن
يؤثر عىل طبيعة هذه األحواض وال إمكانياتها المائية كونه لن يستخرج الماء منها ،وهذه
العمليات ستقدم خدمة علمية جليلة وتوفب مبالغ مالية طائلة عىل وزارة المياه الت تركز
ف البحث عن مصادر مائية مستقبلية جديدة ،إذ ال مناص من اللجوء إىل األحواض
يعتب من أفقر أرب ع دول ف العالم
المائية العميقة لتأمي مصادر مياه جديدة لكون األردن ر
ف مصادر المياه (وكيبيديا.)2019 ،

.4.2

الطاقة المائية

تعد الطاقة المائية أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ف األردن وتأن ف مرتبة أقل من
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وتسع األردن للتوجه لتوليد الطاقة الكهرومائية من
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خالل مشاري ع كببة ف عدة مناطق اردنية .وتطور نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة
الكهرومائية من  1986إىل  2015مبي ف الشكل التاىل:
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

المصدر :من احصائيات البنك الدوىل عىل موقعه https://data.albankaldawli.org
الشكل رقم ( )7إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية
من  1986إل  %) 2015من اجمالي الطاقة(

من خالل الشكل السابق نالحظ تذبذبا ملحوظا لنسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية من
اجماىل الطاقة ف االردن من  1986إىل  ،2015نظرا الستحداث مصادر انتاج أخرى خاصة
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الت تزود األردن من الكهرباء وتغط مساحات كببة ف
المملكة .أما تطور انتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية من  2006إىل  2017فهو مبي ف
الشكل التاىل:
70
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العرن للكهرباء ،دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ف الدول العربية ،جامعة
المصدر :أمانة المجلس الوزاري
ر
ر
الدول العربية ،2015 ،ص ،18اتحاد العرب للكهرباء ،النشة اإلحصائية ،العدد،26، 25، 24، 23، 22 ،21
للسنوات .2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010

الشكل رقم ( )8تطور انتاج الكهرومائية من الطاقة المائية

من  2006إل 2017
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من خالل الشكل السابق نالحظ تذبذب ف انتاج الطاقة الكهرومائية ،فتارة ترتفع وتارة
تنخفض ،اال أنها مازالت ضعيفة مقارنة مع انتاج الكهرباء من المصادر األخرى للطاقة
الجديدة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح .فتطور انتاج الكهرباء مقارنة مع القدرة المركبة
من الطاقة المائية من  2011إىل  2019مبي ف الشكل التاىل:
القدرة الكهربائية من طاقة المائية ميغا واط

الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة المائية جيغاواط
66
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SOURCE: International Renewable Energy Agency، renewable energy statistics 2020، on
the site www.irena.org ، view date 01/09/2020.

الشكل رقم ) (9الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية والقدرة المركبة
من  2011إل 2019
من خالل الشكل السابق يتبي لنا أن الطاقة الكهربائية المستخرجة من الطاقة المائية
ضئيلة جدا ،حت االستطاعة الكهربائية ضعيفة جدا وهذا للطبيعة الصحراوية لألردن
وعدم استحواذها عىل موارد مائية كثبة.

أهم مشاريـ ــع الطاقة المائية:
تتمثل ف (حازم الناض وزير الري االردن:)2017 ،
ى
الصح يف خربة السمرا :تقوم المحطة
 −توليد الكهرباء لمحطة تنقية مياه الضف
ي
بمعالجة  %80من مياه الضف الصح ،وه تحتاج لطاقة كهربائية بمعدل 90
جيغاواط ساع ف السنة ويتم تغذيتها جزئيا من المحطة ذاتها ،بحيث يبلغ اجماىل
الطاقة الكهرومائية المولدة منها  23جيغاواط ساع ف السنة والباف يتم توليده
من مصادر أخرى.
 −ر
مرسوع أبو علندا – خو :تم انشاء محطتي لتوليد الطاقة الكهرومائية ف خزان أبو
علندا وآخر ف خزان خو ،وتم تمديد خط ناقل بينهما بحيث يضمن توليد الطاقة
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الكهرومائية من خالل االستفادة من فرق منسوب المياه ،ويتضمن ذلك انتاج 18.2
جيغا واط ساع سنويا.
 −ناقل البحر األحمر-الميت :يتضمن توليد ما قدرته  32ميغاواط.
ى
 −مشاريـ ــع كفاءة الطاقة يف قطاع المياه :ممول من بنك األعمال األلمان .KFW

ى
ثانيا :واقع الطاقات المتجددة يف الجزائر
تسع الجزائر لتطوير طاقاتها المتجددة وذلك بالتخطيط للوصول اىل ما يقارب حواىل
 %40من اإلنتاج الوطت للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام ،2030
بالرغم من اختيار الطاقة الشمسية السائد ،تأن طاقة الرياح ف الخط الثان من اإلنتاج
البنامج .وقبل دراسة إمكانية إنشاء مزرعة الرياح ف منطقة معينة ،فإنه من
ف هذا ر
عب معرفة دقيقة باألرصاد الجوية للرياح.
الضوري جعل دراسات خاصة بحقول الرياح ر
 .1طاقة الرياح
ر
تتمب الجزائر بمناطق غنية بشعة الرياح حيث تبلغ أكب من 5م/ثا كمنطقة تندوف
وتيارت ووهران ،باالضافة إىل مناطق ذات رسعة رياح عالية كأدرار وتيميمون وعي
صالح ،حيث تبلغ رسعة الرياح فيها ر
أكب من  6م/ثا .وقد ررسعت الجزائر ف استغالل
طاقتها من الرياح إال أنها مازالت ضئيلة ) (Ouahiba Guerri, pp. 1-2حيث تم
تركيب أول مزرعة رياح بقدرة  10ميغاواط ف أدرار وتم تشغيلها ف يونيو  ،2014يتم
فيها ضخ الكهرباء الت توفرها هذه المزرعة ف الشبكة المحلية ويمثل معدل تغلغل
طاقة الرياح  % 5تقريبا .وتم وضع  77تربينة للرياح لضخ المياه ف المرتفعات منها ما
بالعرن سمب ،صفحة  .)1وتعد مزرعة توليد
يعمل عىل ضخ المياه ميكانيكيا وكهربائيا (
ر
الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بوالية أدرار نموذجا ناجحا الستغالل الطاقات المتجددة
والنظيفة .وقد أنشئت هذه المحطة الواقعة بمنطقة كابرتن بإقليم بلدية تسابيت
الواقعة  80كلم شمال الوالية ر
بشاكة جزائرية  -فرنسية لتكون بذلك محطة تجريبية
نموذجية عىل المستوى الوطت ف استغالل الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية ،وتتوفر هذه
المزرعة عىل  12عمود هوان تم وضعها وفق دراسات تقنية وميدانية ف واجهة التيارات
الهوائية الناجمة عن رسعة الرياح الت تتمب بها المنطقة الت وقع عليها االختيار لتجسيد
النموذج ف الطاقات البديلة .وقد مكن هذا ر
هذا ر
ر
المشوع الرائد وطنيا من
المشوع
ر
مبارسة ف الشبكة
إنتاج طاقة بديلة نظيفة ومتجددة بقوة  10ميغاواط يتم دمجها
الكهربائية بالمنطقة لتعزيز قدرات التموين بالطاقة بالوالية .أما الطاقة الكهربائية
المنتجة من طاقة الرياح فه مبينة ف الشكل التاىل:
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انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح جيغا واط

القدرة الكهربائية المركبة من طاقة الرياح ميغا واط
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المصدر :اتحاد العرب للكهرباء ،ر
النشة اإلحصائية ،عدد  ،26 ،25 ،24 ،23لسنة 2017 ،2016 ،2015 ،2014
International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on the site
www.irena.org , view date 01/09/2020.

الشكل رقم ) (10الطاقة الكهربائية المنتجة والمركبة من طاقة الرياح

أهم مشاريـ ــع طاقة الرياح ى يف الجزائر:
 حضية طاقة الرياح بوالية أدرار :انطلقت عملية تجسيد أول حضبة هوائية منهذا النوع عىل القياس الوطت سنة  2011بأدرار ،وه عبارة عن ر
مشوع ررساكة
ر
المشوع عىل  12ناعورة ،قدرة كل واحدة منها 0.85
جزائرية فرنسية ويحتوي
ميغاواط لتبلغ قدرة الحظبة إجماال  10ميغاواط والت من المفروض أن تبلغ قدرتها
22ميغاواط سنة .2030
ى
 مزرعة هوائية يف والية أدرار :تم إنشاء أول مزرعة هوائية بقدرة تبلغ  10ميغاواطبأدرار والت دخلت حب الخدمة ف جويلية  ،2014باإلضافة إىل انجاز مزرعتي
هوائيتي تقدر طاقة كل واحدة منها ب  20ميغاواط ما بي الفبة  2014و.2015

 .2الطاقة الشمسية
تحتل الجزائر موقعا متمبا ،مما يجعلها من اغت الدول من حيث امتالكها لحقول
الطاقة الشمسية ف العالم ،فمدة سطوع الشمس ف كامل الباب الوطت تقريبا تفوق
 2000ساعة ف السنة ويمكنها أن تصل إىل  3900ساعة ف الهضاب العليا والصحراء.
والطاقة المتوفرة يوميا عىل مساحة عرضية قدرها 1م ²تصل إىل  5كيلواط ف الساعة
عىل معظم أجزاء الباب الوطت ،أي نحو  1700كيلواط /سا /م ²ف السنة ف شمال
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البالد و 2263كيلواط/م ²ف السنة ف جنوب البالد .والجدول التاىل يبي لنا سعة
الطاقة الشمسية ف الجزائر (فريدة الكاف ،2015 ،صفحة :)05
ى
الجدول رقم ( )4الطاقة الشمسية يف الجزائر
المناطق
ى
قدرة التشمس يف المتوسط
سا/السنة
ى
الطاقة المتوفرة يف المتوسط
كليووات/م/²سنة
المساحة ²

المناطق الساحلية

الهضاب العليا

الصحراء

2650

300

3500

1700

1900

2650

4

10

86

المصدر :مصادر الطاقات المتجددة https://ar.wikipedia.org/wiki

وأهم المشاري ع المنجزة ف الطاقة الشمسية تتمثل ف (عىل طالم ،صفحة :)289
ر
مرسوع تزويد  16قرية بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية :لقد تم تزويد 16
قرية بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ف إطار برنامج دعم اإلنعاش من خالل
السياسة المطبقة من طرف المحافظة السامية للطاقات المتجددة ،ويأن هذا
المشوع لتكملة ر
ر
مشوع تنمية مناطق الجنوب أو ما يعرف بالقرى الشمسية سنة
.1998
 مشاريـ ــع المحافظة السامية لتنمية السهوب :حظيت الصناعة التكنولوجيةللوسائل الشمسية بدعم كبب ،فكان أول مولود جديد يتمثل ف إنجاز لوحة
فوتوفولطية للمركب اإللكبون ببلعباس عام .1985
سطاوال بالطاقة الشمسية :لقد تم تدشي
الييجة
 تزويد محطة خدمات نفطال ري
أول محطة خدمات تسب بالطاقة الشمسية ف  26أبريل / 2004نيسان ف المكان
البيجة بسطواىل بتكلفة  12.7مليون دينار بطاقة إنتاجية تقدر ب  18واط
المسم ر
لكل عمود.
ر
مرسوع تزويد  20قرية بالجنوب الجزائري بالكهرباء من الطاقة الشمسية :إن
اإلمكانيات الهائلة الت تتمتع بها الصحراء الجزائرية من الطاقة الشمسية ساعدتها
عىل تنمية التكنولوجيا الفوتوفولطية ف إنتاج الكهرباء ،وقد تم إيصالها ل  20قرية
نائية ف الجنوب بعيدة عن الشبكة.
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بحاس الرمل :تم انشاؤها
الطبيع
 محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغازي
ي
كأول محطة هجينة تعمل بالغاز الطبيع والطاقة الشمسية بحاس الرمل سنة
 2011بتكلفة  315مليون أورو ف إطار ر
الشاكة مع مجمع اسبان  ABENERبقوة
 30ميغاواط ،وتقوم ببيع الكهرباء لمجمع سوناطراك من أجل تغطية حاجيات
الجنوب من الكهرباء (نور الدين شنوف ،معامب سفيان ،صفحة .)13
 محطة نموذجية لتوليد الكهرباء :تم تفعيلها ف جولية  2014انطالقا من الطاقةالشمسية الكهروضوئية ف غرداية ،وه تابعة ر
لشكة الكهرباء والطاقات المتجددة
ذات قدرة اجمالية تقدر ب  1.1ميغاواط ،كما تم ف نفس الفبة من  2011إىل 2014
البدء ف انجاز محطات كهروضوئية لتوليد الكهرباء تابعة ر
لشكة الكهرباء والطاقات
المتجددة ،ذات قدرة تقدر ب  343ميغاواط ف كل من المرتفعات الداخلية والجنوب
عب عدة أماكن بقدرة تباوح ما بي  10إىل  20ميغاواط للمحطة الواحدة.
موزعة ر
 محطات هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والغاز :هذه المحطات ه مشاري عالشكة الجزائرية للطاقات المتجددة ر
مشبكة بي ر
المبمجة وفق
والشكة االسبانية ر
الجدول التاىل:
الجدول رقم ( )5مشاريـ ــع محطات الطاقة الهجينة
المنطقة

القدرة (ميغاواط)

السنة

المحطات الهجينة طاقة شمسية  +غاز
محطة الطاقة الشمسية الثانية

المغب – الواد

70

2014

محطة الطاقة الشمسية الثالثة

النعامة

70

2016

محطة الطاقة الشمسية الرابعة

حاس الرمل

70

2018

الشاكة األجنبية ف ر
المصدر :داودي الطيب ،هاجر بريطل ،دور ر
عب العالم مع
نش استغالل الطاقة المتجددة ر
الشارة إىل تجربة الجزائر ،الملتف العلم الدوىل الثان :الطاقات البديلة خيارات التحول وتحديات االنتقال،
نوفمب ،2014 ،ص .13
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيب ،جامعة أم البواف ،يوم 19/18
ر

ى
 إنشاء محطة كهروضوئية يف أدرار :دخلت حب الخدمة بطاقة  30كيلواط عىلمستوى وحدة البحث ف الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي لوالية أدرار ف
السداس األول من عام  ،2017حيث أثبتت نجاعتها ف مجال تخفيض التكلفة
المالية الستهالك الكهرباء بالوحدة إىل ما يقارب نصف الفاتورة اإلجمالية ،وذلك من
التجريت لهذه المحطة
خالل النتائج المتوصل إليها عىل مدى ثالثة أشهر لالستغالل
ر
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والذي مكن من إنتاج  5.8ميغاواط من الطاقة الكهربائية حيث تم ربطها ر
مبارسة
بالشبكة الكهربائية المحلية.
 تأسيس المحطة النموذجية بالطاقة الشمسية بحقل بي ربــع شمال :تم وضعحجر األساس إلنجاز ر
مشوع محطة نموذجية للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقدر
ب  10ميغاواط ف حقل بب رب ع شمال ف ورقلة ،بهدف إنتاج االحتياجات المتعلقة
بالكهرباء ف هذا الحقل الببوىل ،اذ إن المحطة تتضمن ما ال يقل عن  32000لوحة
شمسية وتبب ع عىل مساحة  20هكتار ،يعول عليها ف اقتصاد نحو 6ماليي مب
وفمب 2016وتنجز مع ر
مكعب من الغاز وتم توقيع اتفاقية ر
الشيك
المشوع يوم 12ن ر
ى
ديسمب .2017
ايت "ودخلت حب اإلنتاج شهر
ر
االيطاىل" ي
 انجاز 22محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية :من طرف ررسكة الكهرباء والغازوالطاقات المتجددة فرع سونلغاز ف الهضاب العليا والجنوب بقدرة إجمالية 343
ميغاواط سنة  ،2017وكذا وحدة لنظام خاص أوراس سوالر إلنتاج ألواح الطاقة
الشمسية الكهروضوئية بقدرة  30ميغاواط دخلت الخدمة ف .2017
 برج سيدي عبد هللا للطاقة الشمسية :سيسمح بإنتاج ما يسم بكهرباء الطاقةالشمسية ،فضال عىل اعتماده كتجربة علمية رائدة يمكن االستفادة منها عىل
البج،
المستويي
العرن واإلفريف بالنظر للتكنولوجيا العالية الت سيعمل بها هذا ر
ر
حيث ستساعد هذه المنشأة الطاقوية الضخمة ف عملية االستغالل األمثل للطاقة
الشمسية الت تتمتع بها الجزائر ،وتسع الجزائر من خالل هذا ر
المشوع إلنتاج ما
يساوي  20ميغاواط من الكهرباء.
 برج للطاقة الشمسية بوالية تيبازة :برمجت المديرية العامة للبحث العلمالتكنولوج بوزارة التعليم العاىل ر
ر
مشوع إقامة برج للطاقة الشمسية ف والية
والتطور
التجريت الذي
البج
تيبازة وهو الثالث من نوعه ف العالم ،حيث سيتم انجاز هذا ر
ر
يتوفر عىل محطة للبحث ف مجال الطاقة الشمسية بمساحة قدرها  20هكتار عىل
مقربة من المركز الجامع وتقدر طاقته ب  15ميغاواط ،وسيتم تمويل هذا ر
المشوع
من طرف الجزائر ووزارة البيئة األلمانية ف حدود  % 50لكل منهما.
 رمرسوع ديزارتيك  :Dezertecيعد أضخم ر
مشوع للطاقة الشمسية المتجددة
يهدف إىل ربط العديد من مراكز الطاقة الشمسية الحرارية الكببة ،وقد تنافست
عليه ر
أكب من  12دولة منها ألمانيا لبويد أوروبا ب  % 15من احتياجاتها الطاقوية
(محمد راتول ،محمد مداج ،2012 ،صفحة  ،)149ويمكن أن يصل طول المنطقة
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الصحراوية الت يستخدمها ر
المشوع حواىل 200كيلومب بعرض 140كيلومب ،وتصل
مساحتها حواىل 270ألف كيلومب مرب ع تزرع بماليي المرايا العاكسة لألشعة
نشته ررسكة سمينس ف ر
والمتصلة ببعضها البعض ،بحسب ما ر
نشة خاصة حول
الطاقات المتجددة تحت عنوان الطاقة الخضاء (بوعشة اسمهان ،2019 ،صفحة
.)300
أما تطور الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية فهو مبي ف الشكل التاىل:
انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية جيغا واط

448

567
448

560
425

2018

2017

القدرة الكهربائية المركبة من الطاقة الشمسية ميغا واط

339
244
162

198

193

193

74

103

2014

2013

2012

26

25

25

25

2019

2016

2015

2011

SOURCE: International Renewable Energy Agency، renewable energy statistics 2020، on
the site www.irena.org ، view date 01/09/2020.

الشكل رقم ) (11الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والقدرة المركبة
من  2011إل 2019
نالحظ تطور الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية من  2011اىل  ،2019إال
أن هذه االعداد صغبة جدا مقارنة باإلمكانيات الجزائرية من الطاقة الشمسية من جهة
واستغالل الجزائر للطاقة التقليدية نظرا لتكلفتها الصغبة من جهة اخرى.

 .3الطاقة المائية
تشكل الطاقة المائية مصدرا محدودا للطاقة ف الجزائر لمحدودية المياه واالنهار ،وهذا
رغم كمية االمطار الكببة إال أنه ال يتم االستفادة من معظمها نتيجة لضعف قدرة التعبئة
وتركز التساقط ف مناطق محدودة ،باإلضافة إىل النسبة العالية للتبخر (فريدة الكاف،
 ،2015صفحة  .)24وتبلغ حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية بالحضبة الوطنية
نسبة  %1أي  286ميغاواط ،وترجع هذه االستطاعة الضعيفة إىل العدد القليل من
السدود من جهة ،واىل عدم استغالل الموارد المتوفرة من جهة أخرى ،وتتمركز هذه
المنشآت ف المناطق الشمالية وتتوزع عىل :درقينة(بجاية) ،إيغيل أمدا (خراطة)،
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منصورية (جيجل) ،إراقن (جيجل) ،تبي مدان (تبي وزو) ،إغزنشبل ،غريب ،قورايا،
بوحنيفية ،واد فوضة ،بت بهدل ،تسالة (ميلة) (مسعودي دراوس ،حاقة حنان،2018 ،
صفحة  .)6أما الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية فه مبينة ف الشكل التاىل:
القدرة الكهربائية المركبة من الموارد المائية

انتاج الطاقة الكهربائية من الموارد المائية

228

228

228

228
193

228

389
228

378
228

342
228

342
228

145

173

56

72

99

2017

2016

228

2012

2011

2010

2009

2015

2014

2013

2008

المصدر :اتحاد العرب للكهرباء ،ر
النشة اإلحصائية ،العدد  ،26 ،25 ،24 ،23 ،20،21،22للسنوات ،2010
.2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011

الشكل رقم ) (12الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية والقدرة المركبة
من  2008إل 2017

 .4الطاقة االحفورية
طاقة الكتلة الحيوية ف الجزائر تعتمد عىل النفايات والفضالت النباتية والحيوانية،
ًّ
طبيعيا ويمكن حرقها كوقود .وأنتجت الجزائر عام  2018من الطاقة
والت تتحلل
األحفورية ما قيمته  165.2مليون طن منها  65مليون طن موجهة لالستهالك الداخىل،
ويعتمد إنتاج الكهرباء ف الجزائر حاليا عىل ما نسبته %99عىل الطاقة األحفورية .وفيما
يخص الطاقة النووية تمتلك الجزائر مفاعلي نوويي (نور والسالم) ف كل من درارية
وعي وسارة لالستخدام العلم بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،كما استغلت
الجزائر  30ألف طن من اليورانيوم سنة  2012ورصدت لهذه العملية  150مليون
دوالر ،كما تعبم الجزائر باالعتماد عىل مادة اليورانيوم الحيوية ف مضاعفة توليد وإنتاج
الطاقة الكهربائية بمنطقت تمباست وتندوف ،وبناء ر
عشة مفاعالت نووية موجهة
إلنتاج الطاقة الكهربائية لدعم استغالل الطاقة بالتعاون مع ر
الشاكة األجنبية ،إال أن
هذه األهداف غب سارية المفعول بانتظار صدور القانون المتعلق باالستخدام السلم
للطاقة النووية (احالم زواوية ،2018 ،الصفحات  .)56-55أما طاقة الكتلة الحيوية أو
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ما يسم بالوقود الحيوي ،فتمتل ك الجزائ ر مص درين ه امي له ذا الن وع من الطاقة تتمثل
ف (إلهام موساوي ،محمد البشب مببوك ،2007 ،صفحة  :)147م وارد غابي ة ،وم وارد
طاقوي ة م ن النفاي ات الحض رية والزراعي ة ،بحيث تبب ع الموارد الغابية عل ى ح واىل 250
ملي ون هكت ار أي ح واىل  %10م ن إجم اىل مس احة الجزائ ر وبقدرة إجمالية تقدر بحواىل
 37ميغا طن مكاف ببوىل ،مع قدرة اسبداد تقدر بنسبة  ،%10وأما فيما يخص الم وارد
الطاقوي ة م ن النفاي ات الحض رية والزراعي ة وال ت لم ي تم إع ادة ت دويرها فه تق در بح واىل
 5ملي ون ط ن مك اف ببوىل.
إضافة إىل تلك الطاقات السابقة الذكر نجد أن الجزائر تملك إمكانيات من طاقة باطن
األرض الحرارية ،حيث يشكل كلس الجوارس ف الشمال الجزائري احتياطا هاما للحرارة
الجوفية ،اذ يتوفر عىل ر
الغرن للوطن،
أكب من  200مصدر حراري تتمركز ف الشمال
ر
تتجاوز درجة حرارتها  40درجة وترتفع اىل  98درجة ف حمام المسخوطي بقالمة لتصل
إىل 118درجة ببسكرة ،حيث يتم الحصول عىل ر
أكب 12م/³ثا من الماء الساخن والذي
(شطيت حنان ،2018 ،صفحة .)209
تباوح درجة حرارته ما بي  22و 98درجة مئوية
ر

ى
ثالثا :قدرات الطاقات المتجددة اإلجمالية المستغلة يف الجزائر
واالردن
تمتلك الجزائر واالردن قدرات كببة ف الطاقات المتجددة يتم استغاللها ف شت
المجاالت والجدول التاىل يبي لنا تطور اجماىل هاته الطاقات من  2014إىل 2019
إجمال القدرة المركبة للطاقات المتجددة
الجدول رقم ( )6يوضع
ي
ى
يف الجزائر واالردن (ميغاواط)
البلد

2014

2015

2016

2017

2018

2019

الجزائر

264

312

482

663

686

686

االردن

17

187

526

611

1154

1642

العالم

1692941

1847079

2009632

2179492

2356065

2532866

SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on
the site www.irena.org , view date 01/09/2020.
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من خالل الجدول نالحظ حجم القدرة المركبة من الطاقات المتجددة اإلجماىل الجزائر
واالردن عىل مدار ست سنوات وه ف تزايد مستمر ،كما نالحظ القفزة النوعية لألردن
ف هذا المجال نظرا لالهتمام الكبب بهذا النوع من الطاقة وتحويلها لالستعمال اليوم
واستبدال الطاقات التقليدية بالطاقات المتجددة وتحفب المجتمع األردن عىل ذلك.
ى
اجمال الطاقات المتجددة المنتجة يف الجزائر واألردن جيغا واط
الجدول رقم ()7
ي
2019
2018
2017
2016
2015
2014
البلد
784
635
431
327
391
291
الجزائر
2247
1410
983
257
67
63
االردن
2532866 2356065
2179492 2009632
1847079
1692941
العالم
SOURCE: International Renewable Energy Agency, renewable energy statistics 2020, on
the site www.irena.org , view date 01/09/2020.

من خالل الجدول نالحظ اجماىل الطاقات المتجددة المنتجة ف الجزائر واالردن عىل
مدار ست سنوات وه ف تزايد مستمر ،كما نالحظ القفزة النوعية لألردن ف هذا المجال
نظرا لالهتمام الكبب بهذا النوع من الطاقة وتحويلها لالستعمال اليوم واستبدال
الطاقات التقليدية بالطاقات المتجددة وتحفب المجتمع األردن عىل ذلك.
أما ف الجزائر ورغم الجهود المبذولة فه قليلة مقارنة مع حجم اإلمكانيات المتوفرة
لديها وهذا الرتفاع تكاليف انتاج هذا النوع من الطاقات من جهة وقلة تكاليف انتاج
الطاقات التقليدية كالغاز والببول من جهة أخرى ،وهذا ما حال دون التوجه لمثل هذا
النوع من الطاقات رغم أنها تخدم البيئة والتنمية المستدامة.
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االستنتاجات
تزخر الجزائر واألردن بالمصادر الطاقوية المهمة سواء المتجددة أو التقليدية ،فالطاقات
المتجددة بهما ذات مصادر مختلفة كالرياح والمياه من بحار أو انهار أو وديان أو الشمس
أو من باطن األرض .ومن أجل النهوض بقطاع التنمية البد عىل الحكومة ف البلدين أن
وتعتب
تعمل عىل االستثمار ف هذا النوع من الطاقات الت تتجدد باستمرار وال تنضب
ر
صديقة للبيئة.
وقد سعت األردن لالستثمار ف الطاقات المتجددة بحثا منها عن بديل للطاقات التقليدية
الت تمثل عبئا عىل اقتصادها ،فه تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة عند استبادها من
الخارج وهذا ما حفز األردن عىل تبت برامج عديدة لالستثمار ف الطاقات البديلة.
أما الجزائر فنجد أن استثمارها ف الطاقات المتجددة ضئيل جدا نظرا لتوفر الطاقات
التقليدية من جهة وقلة كلفتها مقارنة مع االستثمار ف الطاقات المتجددة من جهة أخرى.
كما أن توافر الطاقات التقليدية بكميات كببة سواء الببول أو الغاز الطبيع حال دون
الحاجة للبحث عن مصادر أخرى حت ولو عىل حساب البيئة أو الطبيعة .فاالستثمار ف
الطاقات المتجددة ف الجزائر يقتض عىل بعض المناطق النائية أو الصحراوية عن طريق
تزويدها بالكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح.
مما سبق نستخلص ما يىل:
 −يجب االهتمام بالطاقات المتجددة ف األردن وخاصة الجزائر للحفاظ عىل البيئة
من جهة وللحصول عىل البديل للطاقات النابضة من جهة أخرى؛
 −وضع برامج وقواني صارمة وسليمة لدعم برامج الطاقات المتجددة ف األردن
والجزائر وانجازها ف الوقت المناسب؛
 −تملك األردن والجزائر إمكانيات ضخمة من الطاقات المتجددة بحكم موقعهما
اتيح سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الجوفية؛
االسب ر
 −يجب التوجه لدعم مشاري ع الطاقات المتجددة ف األردن والجزائر من أجل وضع
أسس للتنمية المستدامة ف البلدين؛
تعتب الطاقات المتجددة عامال مهما ف الحفاظ عىل البيئة والنهوض بأبعاد التنمية
−
ر
المستدامة فه بديل مهم للطاقات التقليدية؛
 −يجب وضع قواني ولوائح تدعم استخدام الطاقات المتجددة واالستثمار فيها لما
لها من أهمية بالغة ف تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية والتنموية.
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ى
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Effect of exchange rate risk on stock returns and risk
- An analytical study in a sample of companies
 shares in Iraq and Malaysiaائ
م .محمد فوزي مهدي الجن ر ي

أ .د .هشام طلعت عبد الحكيم الونداوي

المستخلص
تتعرض األستثمارات وخاصة الدولية إىل مخاطر أسعار الضف ،حيث أن هذه المخاطر
تؤثر عىل أسعار األوراق المالية المسعرة بالعملة المحلية عند تحويلها إىل العمالت
األجنبية ،مما يستدع أن يأخذ المستثمرون فيها بنظر األعتبار هذه المخاطر عند أختيار
موجوداتهم األستثمارية ،يهدف البحث إىل تحليل عوائد ومخاطر أسهم ر
الشكات
المدرجة ضمن ا ر
لمؤرسات المختارة بعملتها األساسية وإيجاد األختبارات األحصائية،
ولتحقيق هدف البحث تم أخذ ( )20ررسكة مدرجة ف سوقي ماليي ولمدة زمنية أمدها
( )52أسبوع ،أمتدت المدة الزمنية من ( )2019/7/1ولغاية ).)2020/6/30
توصل البحث إىل مجموعة استنتاجات وأبرزها ه تلك الت أثبتت نتائج البحث الت
أظهرت نتائج األختبار اإلحصان بعدم وجود تأثب إحصان ذو داللة معنوية لمخاطر
أسعار الضف العمالت المختلفة مقابل الدوالر ف عوائد أسهم ر
الشكات عينة البحث،
ولكن أظهرت نتائج األختبار اإلحصان وجود تأثب معنوي ذو داللة إحصائية لمخاطر
أسعار الضف مقابل الدوالر األمريك ف مخاطر أسهم ر
الشكات المتداولة ف سوقي
ماليي وه (العراق ،ومالبيا).
الكلمات المفتاحية :مخاطر أسعار الضف.

Abstract
Investments, especially international, are exposed to exchange
rate risks, as these risks affect the prices of securities priced in local
currency when converted into foreign currencies, which calls for
investors to consider these risks when choosing their investment
assets. The research aims to analyze returns and risks. Shares of
companies listed within the selected indicators in their basic
currency and the creation of statistical tests, and to achieve the
research goal, (20) companies listed in two financial markets were
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taken for a period of (52) weeks, the period extended from
(1/7/2019) to (30/6/2020). The research reached a set of
conclusions, the most prominent of which are those that proved
the results of the research that showed the results of the statistical
test that there was no statistically significant effect of the risks of
exchange rates of different currencies against the dollar on the
returns of the companies' shares in the research sample, but the
results of the statistical test showed a significant significant effect.
A statistical risk of exchange rates against the US dollar in the risk
of shares of companies traded in two financial markets (Iraq and
Malaysia).
Keywords: exchange rate risk.

المقدمة
يتضمن اإلستثمار الدوىل عدة مخاطر منها مخاطر نظامية ومخاطر غب نظامية،
ويمكن تقسيم المخاطر المالية إىل مخاطر السوق ومخاطر األئتمان ،تشب مخاطر
السوق إىل الخسارة بسبب التغبات ف أسعار الفائدة أو أسعار الضف أو حقوق الملكية
أو أسعار السلع األساسية ،أن تقلب أسعار الضف تمثل جزءا من المخاطر اإلجمالية
لإلستثمار الدوىل ،حيث أن هذه المخاطر تؤدي إىل إنخفاض أسعار األوراق المالية
ً
المسعرة بالعملة المحلية مقابل العمالت األجنبية ،إذ أصبح تقلب سعر الضف العبا
ً
تعتب مخاطر سعر الضف ه النتيجة الطبيعية
كببا ف األسواق المالية ،حيث
ر
للعمليات الدولية ف عالم تتحرك فيه قيم العملة النسبية لألعىل ولألسفل ،عندما
أجنت ،فإن عائدهم يتأثر بالتغب ف قيمة
يستثمر المستثمرون ف ورقة مالية ف بلد ر
الورقة المالية ،والتغب ف قيمة العملة الت يتم بها تصنيف األوراق المالية ،إذا كان من
المتوقع تعزيز العملة المحلية لبلد ما ،فقد يكون المستثمرون األجانب عىل أستعداد
لألستثمار ف األوراق المالية للبلد لألستفادة من حركة العملة ،وعىل العكس إذا كان من
المتوقع أن تضعف العملة المحلية لبلد ما ،فقد يقرر المستثمرون األجانب ررساء األوراق
المالية ف بلدان أخرى.
تم تناول أبعاد البحث النظرية والتطبيقية بأربعة مباحث ،يتناول المبحث األول
منهجية البحث ،فيما يتناول المبحث الثان الجانب النظري ألسعار الضف ،وتناول
المبحث الثالث نتائج تحليل عوائد ومخاطرة أسهم ر
الشكات واألختبارات األحصائية،
ً
وأخبا تناول المبحث الرابع أهم األستنتاجات والتوصيات.
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المبحث األول  :منهجية البحث
 :1.1مشكلة البحث Research Problem

ً
ً
ً
أصبح تقلب سعر الضف العبا كببا ف األسواق المالية ،ووفقا لذلك فإن مخاطر
الضف ه مخاطر مالية ناتجة عن التعرض لتغبات غب متوقعة ف معدل الضف بي
عملته الخاصة ،حيث أن عملة بلد ما ال يجري تداولها ف
عملتي ،كل بلد لديه نظام
ِ
البلد اآلخر ،يتقلب سعر الضف بي العمالت مع مرور الوقت ويمكن أن يؤدي إىل أرباح
أجنت ،فإن
أو خسائر غب متوقعة ،لذا عندما يستثمر المستثمرون ف ورقة مالية ف بلد ر
عائدهم يتأثر بالتغب ف قيمة الورقة المالية ،والتغب ف قيمة العملة الت يتم بها تصنيف
األوراق المالية.
تتمثل مشكلة البحث الرئيسة ف تحديد وقياس مدى تأثب مخاطرة أسعار الضف ف
عوائد ومخاطر أسهم ر
الشكات ،وكذلك تحديد مدى تأثب تقلبات أسعار الضف ف أتخاذ
القرار األستثماري ،من حيث تحديد األسواق المالية واألوراق المالية الت سيستثمر فيها
المستثمر ،ومن هنا يمكن التعبب عن مشكلة البحث من خالل أثارة عدد من التساؤالت
وكاألن:
 .1هل يؤثر سعر الضف عىل عوائد ومخاطرة أسهم ر
الشكات.
 .2هل يؤثر سعر الضف ف أختيار الموجودات المالية.

 :2.1أهمية البحث Research Importance

ُ
أهميته من حيث أن تقلبات أسعار الضف ّ
تعد من العوامل الت لها تأثب
يستمد البحث
ف األستثمار ف األسواق المالية الدولية ،حيث أصبح مجال أهتمام الباحثي ف ظل
تزايد األستثمارات ف األسواق المالية الدولية ،ونال أهتمام الكثب من الدول لجذبها
ً
رؤوس األموال األجنبية ،فضال عن أهتمام المستثمرين عند أختيارهم للموجودات
المالية الت يرغبون ف األستثمار بها وذلك عند رغبتهم ف األستثمار الدوىل ،لذا يكون
من األهمية أن نبحث ف أهمية هذا النوع من مخاطر السوق ،وكما أن أهمية البحث
تتجىل ف معرفة ما أذا كانت لمخاطر أسعار الضف من تأثب ف عوائد ومخاطرة األسهم
العادية.

 :3.1أهداف البحث Research Objective
يهدف البحث إىل تحقيق األن:
ر
 .1تحليل عوائد ومخاطرة أسهم ر
المؤرسات المختارة بعملتها
الشكات المدرجة ضمن
األساسية.
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 .2تحليل أثر مخاطرة أسعار الضف ف عوائد ومخاطرة األسهم العادية.

 :4.1حدود البحث المكانية والزمانية Research Limitations

ً
ُ
فرضياته أختبت ر
مؤرسيي من األسواق المالية الت تم
تحقيقا لهدف البحث وأختبار
ر
بمؤرسات األسواق المالية،
أختيارها لتمثل عينة البحث ،حيث يتمثل مجتمع البحث
ر
أما عينة البحث فأشتملت عىل أسهم ( )20ررسكة مدرجة ضمن المؤرسات المختارة،
وأشتملت الحدود الزمانية للبحث عىل أسعار األغالق األسبوعية ألسهم ر
الشكات
ر
المؤرسات المختارة للمدة من ( )2019/7/1إىل ).)2020/6/30
المدرجة ضمن

 :5.1فرضيات البحث Research and Hypotheses
يتضمن البحث الفرضيات األتية:
الفرضية الرئيسة األول
ى
ر
(يوجد تأثي ذو داللة معنوية لمخاطر أسعار الضف يف عوائد أسهم الرسكات عينة
الدراسة)
الفرضية الرئيسة الثانية
ى
ر
(يوجد تأثي ذو داللة معنوية لمخاطر أسعار الضف يف مخاطر أسهم الرسكات عينة
الدراسة)

 :6.1طرائق عرض وتحليل النتائج Methods of Presentation and
Results Analysis
أعتمد الباحث أساليب إحصائية لتحليل البيانات وتعزيز نتائج البحث ،وقد شملت
األساليب األن:

الخط البسيط (simple linear regression
 :1.6.1تحليل األنحدار
ي
تعب عن العالقة بي متغبين
 )analysesهو عبارة عن صياغة معادلة رياضية ر
وتستعمل لتقدير قيم سابقة ولتنبؤ بقيم مستقبلية ،والسيما أن تحليل األنحدار الخط
البسيط يعد من األساليب اإلحصائية الضورية الت تضمن دقة األستدالل بغية تحسي
نتائج البحث عن طريق األستعمال األمثل للبيانات ف إيجاد عالقات سببية بي الظواهر
موضوع البحث ،إذ أن األنحدار الخط البسيط ر
يؤرس أنحدار للمتغب التابع ( )Yعىل
متغب مستقل واحد ( )Xوالذي يستخدم ف التنبؤ بتغبات المتغب التابع الذي يؤثر فيه
المتغب المستقل ،والمعادلة الخطية ف األنحدار الخط البسيط ه ()Y= a + bX
حيث أن:
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 = Yالمتغب التابع.
 = aقيمة ثابتة  Constantأو . Intercept
 = bميل األنحدار  yعىل المتغب المستقل.
 = Xالمتغب المستقل.
االحصائ ( )F-TESTيعي معنوية الع القة الخطية بي المتغبات
 :2.6.1األختبار
ي
أكب من نظبتها  Fالجدولية يوثق
المستقلة والمتغب التابع ،فإذا كانت قيمة  Fالمحتسبة ر
بذلك وجود تأثب معنوي للمتغب المستقل ف المتغب التابع وبخالف ذلك ترفض فرضية
ويعب عنه بالمعادلة األتية:
التأثب ،ر
( = Fمتوسط مج موع مربعات األنحدار) ( /متوسط مجموع مربعات الخطأ)
 :3.6.1معامل التحديد  (Coefficient of Determination( R2يست خدم لمعرفة
نس بة تفسب المتغب المستقل للتغبات الت تطرأ ف المتغب التابع.
 :4.6.1معامل األنحدار (بيتا) ه ميل خط األنحدار والذي يشب إىل مقدار التغب ف
قيمة المتغب التابع ف حال حصول تغب ف قيمة المتغب المستقل بمقدار وحدة واحدة.
 :5.6.1أسلوب تحليل التباين األحادي األتجاه (One-way analysis of
 )varianceوال سيما أنه من األختبارات المعلمية الت تستعمل للمقارنة بي
المتوسطات أو التوصل إىل قرار فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بي متوسطات
ر
المؤرسات المراد المقارنة فيما بينها.
اإلحصائ ()Statistical Package for the Social Sciences
الينامج
 :6.6.1ر
ي
واختصار يكتب  SPSSيستعمل ر
بكبة ف اجراء التحليالت اإلحصائية بجميع أشكالها
ومنها االحصاء الوصف واختبار الفرضيات وتحليل التباين واالرتباط واالنحدار لمساعد
الباحثي التخاذ القرارات الصحيحة.
كما أعتمد البحث عىل مجموعة من األساليب اإلحصائية والمقاييس المالية والت
تمثلت باألن:
 .1مقاييس العائد
أـ ت م حساب المتوسط (معدل العائد) للموجودات المنفردة وفق الصيغة اآلتية:
∑ni=1 Ri
n
ب لحساب العوائد للموجودات المنفردة ت م أعتماد الصيغة الرياضية اآلتية:
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Pt − Pt−1
Pt−1
ج ت م حساب متوسط المتوسطات (متوسط معدل العائد) للموجودات المنفردة
وفق الصيغة اآلتية:
= Ri

 .2مقاييس المخاطرة
أـ ت م حساب األنحراف المعياري وفق الصيغة اآلتية:
األنحراف المعياري للموجودات المنفردة

̅
∑ni=1 R
=̅
R
n

̅) 2
∑ (R−R
n

√= 𝜎

ب ـ ت م حساب التباين وفق الصيغة اآلتية:
التباين للموجودات المنفردة
σ2
ج ت م حساب بيتا وفق الصيغة اآلتية:
بيتا للموجودات المنفردة

̅) 2
∑ (R−R
n

Covi,m
σ2m

=

= β

ـه ت م حساب المخاطر الكلية والنظامية وغب النظامية وفق الصيغة اآلتية:
σ2i= β2i σ2m + σ2ei
2
2
𝑖𝑒𝜎 = المخاطر غب النظامية.
𝑚𝜎  = 𝛽𝑖2المخاطر النظامية،
حيث أن = 𝜎𝑖2 :المخاطر الكلية،

ُ
حسابه وفق الصيغة اآلتية:
و مقياس ) Z (Scoreتم
̅
Xi−X
σ

= Zi

 :7.1الدراسات السابقة
يوضح جدول ( )1مجموعة من الدراسات السابقة الت تناولت موضوع الدراسة
والمتمثل ف أثر مخاطرة أسعار الضف ف بناء المحفظة األستثمارية ،إذ نالحظ التباين
ً
فضال عن أختالف النتائج الت تم التوصل إليها.
الواضح عن الدراسات السابقة،
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 :1.7.1مجاالت األستفادة واألختالف عن الدراسات السابقة
بعد أستعراض الدراسات السابقة يمكن تحديد مجاالت األستفادة منها وكيفية
األختالف عنها وكاألن:
 :1.1.7.1مجاالت األستفادة
أ -تصميم منهجية الدراسة وذلك باألفادة من أبعاد المعضلة الفكرية والتطبيقية
للدراسات السابقة.
ب -تعزيز القناعة بضورة المساهمة بالجدل حول تأثب مخاطر أسعار الضف ف
القرارات األستثمارية.
 :2.1.7.1مجاالت األختالف
أ -تمحورت الدراسات السابقة باللغة العربية حول تحليل تأثب أسعار الضف عىل
التضخم وتأثب ُه ف موارد البنوك وإدائها وكذلك تأثب أسعار الضف ف أسعار
ُ
كه أسعار الضف ف عوائد ومخاطر األسهم.
األسهم دون األشارة إىل األثر الذي تب
ب -كما تمحورت الدراسات السابقة باللغة األجنبية حول تحليل تأثب أسعار الضف
من جانب أداء الموجودات األجنبية وعوائد ومخاطر األسهم وكذلك تأثب أسعار
الضف ف إداء األسواق المالية.
ج -جرى تحليل عوائد ومخاطرة ر
مؤرسين ألسواق ناشئة وعربية ولبيانات أسبوعية.

المبحث ى
الثائ :اإلطار النظري للبحث
ي
 :1.2مفهوم سعر الضف The Concept of Exchange Rate

ً
ً
وغالبا ما
يشكل سعر الضف أساسا ف التعامالت التجارية والمالية فيما بي الدول،
تتطلب المعامالت الدولية من المشبي تحويل العملة إىل عملة البائع ،إذ تحتاج
ر
الشكات المستوردة إىل عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة ،وتضطر
بذلك إىل الذهاب إىل سوق الضف ر
لشاء عملة البلد المصدر ( Brigham & Daves,
ى
عملتي بالنسبة لبعضهما البعض"
 ،)2016: 1044يعرف سعر الضف بإنه "قيمة
( ،)Gitman & Zutter, 2015: 822وقد يعرف سعر الضف كذلك بإنه "السعر الذي
ً
يمكن به تبديل عملة بلد ما بعملة بلد أخر" .فمثال يتعامل األمريكيون بالدوالر مع
بعضهم البعض ،ولكن خارج حدود بلدهم ،يتعي عليهم التعامل مع الجنيه ف إنجلبا
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واليورو ف أوروبا والببو ف المكسيك واليوان ف الصي وهكذا ( Kinicki & Williams,
 ،)2016: 119ويمكن تعريف سعر الضف كذلك بإنه "عدد وحدات عملة دولة ما
الت يمكن استبدالها بوحدة واحدة من عملة البلد اآلخر ،أو سعر عملة بعملة أخرى"
ي
(.)Yolanda, 2017: 44
يشب مصطلح ( )depreciationعىل أنه انخفاض قيمة العملة ،عندما تنخفض قيمة
ً
البيطان مقابل الدوالر األمريك ،فإن هذا يعت أن الدوالر األمريك يرتفع مقارنة
الجنيه ر
ً
بالجنيه ،وغالبا ما يشار إىل ( )appreciationعىل أنه أرتفاع قيمة العملة.
يمكن أن تتغب أسعار الضف بشكل كبب ،حيث تحسب نسبة التقلب ف ي قيمة العملة
وفق المعادلة األتية:
𝟏𝐒−𝐒𝐭−

النسبة المئوية للتغير في قيمة العملة األجنبية
=

𝟏𝐒𝐭−

اإليجان ف النسبة المئوية يشب إىل أرتفاع قيمة العملة األجنبية ،ف حي يشب
أن التغب
ر
السلت ف النسبة المئوية إىل أنخفاض قيمة العملة ،تتغب قيم بعض العمالت بما
التغب
ر
يصل إىل  5ف المائة خالل مدة  24ساعة فقط ،ف بعض األيام ،ترتفع معظم العمالت
األجنبية مقابل الدوالر ،ولكن بدرجات مختلفة ،ف أيام أخرى ،تنخفض معظم العمالت
مقابل الدوالر ،ولكن بدرجات مختلفة (.)Madura, 2011: 95
تشب مخاطر سعر الضف بأنها حالة عدم التأكد الت يواجهها المستثمرون عند ررساء
األوراق المالية المقومة بالعمالت األجنبية ،حيث أصبحت مخاطر سعر الضف ر
أكب
ً
بروزا إذ يقوم المستثمرون ر
بشاء وبيع المزيد من الموجودات ف الدول األجنبية ،يمكن
أن تؤدي هذه التقلبات إىل أنخفاض العوائد من الموجودات األجنبية وقد تنطوي عىل
ً
األجنت من
إمكانية وضع ررسكة أو مستثمر ف وضع غب مؤاتّ ،تعد مخاطر الضف
ر
المخاطر المالية الت تشب إىل تغب قيمة األستثمار نتيجة لتغبات أسعار ضف العمالت،
حيث تمثل المخاطر الت يواجها المستثمر عندما يحتاج إىل إغالق مركز طويل اآلجل أو
قصب اآلجل ف العملة األجنبية عند الخسارة ،وذلك بسبب الحركة السلبية ف أسعار
األجنت عىل المستثمرين الذين يقومون باالستثمارات
الضف ،تؤثر مخاطر الضف
ر
الدولية ،وعىل سبيل المثال فإذا كان يجب تحويل المال إىل عملة أخرى للقيام بإستثمار
معي ،فإن أي تغيبات ف سعر الضف الحاض سوف تتسبب ف أنخفاض قيمة
عملته األصلية ،يتم تقييم كل
أرتفاعه عندما يتم بيع األستثمار وتحويله إىل
األستثمار أو
ِ
ِ
عملة من حيث العمالت األخرى من خالل أستخدام أسعار الضف بحيث يمكن تبادل
العمالت لتسهيل المعامالت الدولية ،تتقلب قيم معظم العمالت بمرور الوقت بسبب
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قوى السوق والقوى الحكومية ،يشب تقلب سعر الضف عىل أنه تباين ف أسعار عملة
ما من حيث عملة أخرى ،من خالل تخفيض قيمة العملة األجنبية أو تقديرها ،ستتأثر
تعتب مخاطر سعر الضف ه النتيجة الطبيعية
ربحية تداول العمالت األجنبية ،إذ ر
للعمليات الدولية حيث تتحرك قيم العملة النسبية لألعىل ولألسفل ،حيث ّ
تعد إدارة
مخاطر سعر الضف ً
جزءا ً
مهما من األستثمار الدوىل (.)Sgammini , 2016 : 26
 :2.2أنواع أنظمة سعر الضف Types of Exchange Rate Regimes
يمكن تصنيف أنظمة سعر الضف إىل:
 :1.2.2نظام سعر الضف الثابت Fixed Exchange Rate System
يشب نظام سعر الضف الثابت إىل أي نظام تحدد فيه السلطة النقدية أسعار البيع
ر
والشاء لعملتها من حيث العملة األجنبية وتتعهد بالتداول عند هذا المعدل ،ال ُيسمح
باألسعار للتذبذب بحرية ف السوق واألستجابة للتغبات ف الطلب والعرض عىل النقد
األجنت ،بموجب نظام سعر الضف الثابت يمكن تحديد سعر الضف عن طريق
ر
ً
ر
ر
التشيعات أو التدخل ف سوق العمالت لشاء أو بيع العمالت وفقا إلحتياجات البلد أو
قد تتخذ قرارات لتقدير أو تخفيض قيمة العملة المحلية (.)Aliyu, 2012: 14
مزايا أسعار الضف الثابتة ) )Advantages of Fixed Exchange Ratesسعر
ا ّ
ً
الضف الثابت سيكون مفيدا لبلد ما لعدة أسباب :أول يمكن المصدرين والمستوردين
من األنخراط ف التجارة الدولية من دون قلق بشأن تحركات سعر ضف العملة الت
ترتبط بالعملة المحلية؛ ثانيا ه أن ر
األجنت
الشكات يمكن أن تشارك ف األستثمار
ر
ر
المبارس؛ ثالثا سيكون المستثمرون قادرين عىل أستثمار األموال ف الدول األجنبية
(.)Madura, 2011: 172
عيوب أسعار الضف الثابتة ) )Disadvantages of Fixed Exchange Ratesهو
أنه ال يزال هناك خطر من تغيب الحكومة لقيمة عملتها ،عىل الرغم من أن ر
الشكات
متعددة الجنسيات ال تتعرض لتحركات مستمرة ف سعر الضف ،إال أن هناك ً
دائما
ُ
عملته أو إعادة تقييمها،
لبلده األصىل بتخفيض قيمة
أحتمال أن يقوم البنك المركزي
ِ
ى
ر
الثائ فهو أن نظام سعر الضف الثابت ،قد يجعل كل دولة أكب عرضة
أما العيب
ي
للظروف االقتصادية ف البلدان األخرى (.)Madura , 2015: 190
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 :2.2.2نظام سعر الضف العائم بحرية Freely Floating Exchange Rate
System
ف نظام سعر الضف العائم بحرية ،يتم تحديد سعر الضف عن طريق قوى السوق
دون تدخل من قبل الحكومات ،حيث يتيح نظام سعر الضف العائم بحرية المرونة
الكاملة ،حيث يجري ضبط سعر الضف العائم بحرية عىل أساس مستمر أستجابة
ر
لشوط العرض والطلب لتلك العملة (.(Sgammini , 2016: 16
مزايا النظام العائم بحرية ) (Advantages of a Freely Floating Systemومن
ً
مزايا نظام سعر الضف العائم بحرية أن البلد أقل تعرضا لمخاطر التضخم من البلدان
ً
األخرى ،أي أقل تعرضا للصدمات االقتصادية (إذ يمكن استيعاب سعر النفط أو األزمة
المالية أو زيادة التضخم) (.)Shapiro & Moles, 2014:88
عيوب نظام سعر الضف العائم بحرية ( Disadvantages of a Freely Floating
ً
 )Exchange Rate Systemيكون البلد معزوال إىل حد ما عن المشاكل الت تواجه
البلدان األخرى بسبب نظام سعر الضف العائم بحرية ،ومع ذلك يشدد منتقدو أسعار
الضف العائمة عىل أنه إذا كانت أسعار الضف حرة ف التعويم والسماح للصناديق
الدولية بالتحرك بشعة داخل وخارج البلدان ،فإن المضاربي ف العمالت قد يدفعون
ف أحيان كثبة األسعار المحددة بالسوق بعيدة عن قيمتها االقتصادية األساسية ،هذا
السلوك ف األسواق المالية يسم المضاربة المزعزعة لألستقرار (.)Makin, 2017: 36
 :3.2.2نظام سعر الضف العائم المدار Managed Float Exchange Rate
System
نظام سعر الضف الموجود اليوم بالنسبة لمعظم العمالت يقع ما بي الثابت والعائم
بحرية ،يشبه النظام العائم بحرية ف أن أسعار الضف مسموح لها بالتذبذب عىل أساس
يوم وال توجد حدود رسمية ،وأنه مشابه لنظام سعر الضف الثابت حيث يمكن
ً
ً
للحكومات أحيانا أن تتدخل لمنع عمالتها من التحرك بعيدا ف أتجاه معيُ ،يعرف هذا
النوع من النظام باسم تعويم ُمدار ،ف بعض األحيان فرضت البنوك المركزية لمختلف
ً
البازيل ،والصي ،والدنمارك ،وروسيا ،وكوريا الجنوبية) حدودا تقيد
البلدان (بما ف ذلك ر
حركة عمالتها (.)Madura & Fox , 2011 : 197
مزايا نظام سعر الضف العائم المدار ( Advantages of The managed Float
 ،)Exchange Rate Systemتتمثل مبة نظام سعر الضف العائم المدار ف أن
السلطات النقدية قادرة عىل تخفيف التقلبات قصبة األجل ،عندما ُيتوقع أن يحدث
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سلت عىل المتغبات االقتصادية مثل التضخم والعمالة والقدرة التنافسية الدولية
تأثب ر
بسبب تقلبات أسعار الضف ،فإن السلطة النقدية تكون قادرة عىل التدخل ف سوق
العمالت (.(Sgammini , 2016: 15
عيوب نظام التعويم ُ
المدار )(Disadvantages of a Managed Float System
يسمح نظام التعويم ُ
المدار للحكومة بالتالعب ف أسعار الضف من أجل االستفادة ف
بلدها عىل حساب اآلخرين ،كما يؤدي عدم الشفافية ف نوايا البنك المركزي إىل عدم
ُ
تجنبهً ،
غالبا ما تكون التدخالت قصبة األجل ما لم
التأكد الذي يحاول البنك المركزي
تكن مصحوبة بتغبات ف عرض النقود المحلية ،مما يقيد األهداف النقدية المحلية،
ً
تتطلب السياسة الفعالة أيضا أن تمتلك الحكومة أحتياطيات كافية ومعرفة أفضل لسعر
الضف من قوى السوق ،لكن من الناحية العملية يصعب عىل الحكومات ف كثب من
األحيان تحديد سعر الضف المناسب ومت يتم تغيب ُه ،كما أنه ال يشجع عىل الكثب من
التجارة واألستثمار مثل أسعار الضف الثابتة (.)Shapiro & Moles ,2014 : 94
 :4.2.2نظام سعر الضف المثبت Pegged Exchange Rate System
تستخدم بعض الدول نظام سعر ضف المثبت ،حيث يتم ربط قيمة عملتها المحلية
بعملة أجنبية أو سلة من العمالت األجنبية ،ف حي أن قيمة العملة المحلية ثابتة من
ً
حيث العملة األجنبية المرتبطة بها ،فإنها تتحرك تماشيا مع تلك العملة مقابل العمالت
األخرى (.)Madura & Fox , 2011: 197
قيود سعر الضف المثبت ( )Limitations of a Pegged Exchange Rateعىل
األجنت ألنه من
الرغم من أن الدول الت لديها سعر ضف مثبت قد تجذب االستثمار
ر
ً
المتوقع أن يظل سعر الضف مستقرا ،إال أن الظروف االقتصادية أو السياسية الضعيفة
يمكن أن تجعل ر
الشكات والمستثمرين يتساءلون عما إذا كان ربط العمالت سيظل أم ال،
ر
مفاج تدفقات رأس المال إىل الخارج حيث تقوم
قد تواجه أي دولة تعان من ركود
بعض ر
الشكات والمستثمرين بسحب األموال ألنهم يعتقدون أن الدول األخرى تقدم
ً
ً
ً
نزوليا عىل قيمة العملة المحلية ،سيحتاج
فرصا أستثمارية أفضل ،مما يضع ضغطا
األجنت،
البنك المركزي إىل تعويض هذا الضغط من خالل التدخل ف سوق الضف
ر
لكنه قد ال يكون ً
قادرا عىل الحفاظ عىل الربط (.)Madura , 2015 : 193

94

العدد الثان ر
عش 2021 -

مجلة العلوم اإلحصائية

المبحث الثالث :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها
سوف يتم ف هذا المبحث عرض ومناقشة أثر مخاطر أسعار الضف ف عوائد ومخاطرة
األسهم العادية وكاألن:
الرسكات المدرجة ضمن ر
 :3.1تحليل عوائد ومخاطرة أسهم ر
مؤرس FTSE Malaysia
 :1.1.3تحليل عوائد ر
الرسكات
ر
يوضح جدول ( )2متوسط العائد األسبوع ألسهم ر
مؤرس
الشكات المدرجة ضمن
ً
( )FTSE Malaysiaللمدة من ( )2019/7/1إىل ) ،)2020/6/30إذ يلحظ أن هناك تقلبا
ً
واضحا بي األرتفاع واألنخفاض لمعدل العوائد األسبوعية ألسهم ر
الشكات عينة الدراسة،
حيث كان مدى تلك التقلبات خالل مدة الدراسة ما بي( )0.0291إىل ( )-0.0081ويالحظ
أن أعىل معدل للعوائد األسبوعية ر
للشكات قد حققتها ررسكة ( )Top Gloveإذ سجلت
ً
ً
ً
معدال موجبا بلغ ( ،)0.0291وتليها ررسكة ( )IOI Corporationإذ حققت معدال بلغ
( ،)0.0010ف حي حققت ثمانية ررسكات خسارة وه ،فندق ( )Gentingإذ حقق أدن
ً
ً
َ
ويليه ررسكة ( )Axiata Groupإذ حققت
سجل معدال سالبا بلغ (،)-0.0081
خسارة حيث
ِ
ً
بعده مضف
معدال بلغ ( ،)-0.0065ثم مضف ( )Publicبمعدل سالب بلغ (،)-0.0048
ِ
( )Hong Leongإذ حقق خسارة بلغت ( ،)-0.0044وسجلت ررسكة ( Petronas
 )Daganganخسارة بلغت ( ،)-0.0027ر
ورسكة ( )IHH Healthcareبخسارة ما قيمته
ً
ً
( ،)-0.0014كما حققت ررسكة ( )Kuala Lumpurمعدال سالبا بلغ ( ،)-0.0010وحصلت
ررسكة ( )Petronas Gasعىل المرتبة الثامنة من حيث أدن خسارة بلغت (،)-0.0000
حيث يلحظ أن معدل العوائد الكىل ر
للشكات قد بلغ ( ،)0.0001إذ سجلت ررسكة ( Top
ُ
 )Gloveمعدل عائد أعىل من المعدل الكىل ر
للشكات بلغت قيمته ( ،)0.0291تليها ررسكة
( )IOI Corporationبمعدل عائد بلغ ( ،)0.0010ف حي سجل فندق ( )Gentingإدن
خسارة من المعدل الكىل ر
للشكات بلغت ( )-0.0081وتليها ررسكة ()Axiata Group
بخسارة بلغت ( ،)-0.0065كما بلغ أعىل عائد أسبوع ف األسبوع الثان من شهر آيار من
عام ) (2020بقيمة ( )0.4200ر
لشكة ( ،)Top Gloveإما ف األسبوع الثالث من شهر أذار
من عام ) (2020فقد سجلت ررسكة ( )Axiata Groupأدن خسارة أسبوعية إذ بلغت
قيمتها ( ،)-0.1795وسجل أعىل معدل ر
للشكات ف األسبوع الرابع من شهر أذار لعام
( )2020حيث بلغ ( ،)0.0585ف حي بلغ أقل معدل ر
للشكات ف األسبوع الثان من شهر
ُ
قدره ( ،)-0.0959كما بلغ األنحراف المعياري لعوائد أسهم ر
الشكات
أذار من عام ()2020
ُ
األسبوعية ( )1.6124وبمتوسط قدره (.)0.0310
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0.0183

0.0309

0.0069

-0.0086

-0.0364

-0.0114

-0.0145

0.1360
-0.0746
0.0152
0.0300

-0.0602

-0.1441

0.0157

-0.0013

0.0159

-0.0634

0.0063

-0.0087

-0.0483

-0.0342

0.0069

-0.0091

0.0233

0.0106

0.0131

-0.0059

0.0096

-0.0153

-0.0035

-0.0139

0.0251
-0.0528
0.0139
0.0255

-0.0390

-0.0643

0.0088

-0.0070

-0.0120

0.0052

0.0140

-0.0155

0.0284

0.0054

-0.0036

-0.0243

0.0177

0.0481

0.0247

-0.0186

-0.0129

0.0168

-0.0290

-0.0196
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0.0598
-0.0051
-0.0052
0.0363

0.0027

-0.1178

-0.0024

-0.0629

-0.0220

0.0111

-0.0088

-0.0087

-0.0108

-0.0149

-0.0084

0.0042

-0.0207

0.0524

0.0223

0.0299

-0.0312

0.0205

0.0138

-0.0091
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0.0378

0.1041
0.0058
0.0000
0.0213

-0.0032

-0.1422

-0.0018

-0.0586

-0.0144

-0.0025

0.0351

-0.0281

-0.0385

-0.0105

-0.0136

0.0081

0.0081

-0.0040

0.0224

0.0351

-0.0193

0.0625

-0.0053

0.0100
0.0149
0.0254
0.0000

0.0526

-0.1332

-0.0335

0.0385

-0.0073

-0.0072

0.0073

-0.0422

-0.0349

0.0587

-0.0277

0.0000

0.0052

-0.0229

0.0537

-0.0245

-0.0498

0.0143

0.0017

0.0076

-0.0179
-0.0065
0.0065
0.0065

0.0754

-0.0967

-0.0230

0.0098

0.0086

0.0075

0.0126

-0.0245

-0.0121

-0.0202

-0.0186

-0.0046

-0.0227

0.0413

0.0722

0.0194

-0.0549

-0.0012

0.0061

-0.0097

0.1325
-0.0126
0.0115
0.0101

-0.0824

-0.1336

0.0327

-0.0573

0.0295

-0.0393

-0.0140

-0.0302

-0.0214

0.0031

-0.0210

0.0040

0.0030

0.0476

-0.0125

-0.0234

-0.0121

-0.0020

-0.0020

0.0071
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0.0080
0.0127
0.0156
0.0462

0.0048

0.0400

0.0638

0.0662

-0.0957

0.0336

-0.0325

0.0560

0.1639

0.0303

-0.0107

-0.0189

-0.0104

0.0957

-0.0045

-0.0200

-0.0217

0.0200

0.0368

-0.0114

0.0585
-0.0124
0.0177
0.0314

-0.0387

-0.0959

-0.0022

-0.0193

-0.0120

-0.0032

0.0013

0.0506
0.0354
0.0338
0.0229

0.0791

0.0586

0.0324

0.0490

0.0333

0.0298

0.0267

0.0124

0.0186

-0.0140

-0.0133

0.0106

0.0666

0.0022

0.0393

-0.0097

-0.0044

0.0327

0.0248

0.0221

0.0198

0.0211

0.0099

0.0063

0.0152

0.0302

0.0198

0.0003

-0.0282

0.0125

-0.0019

0.0178

0.0238

0.1125
-0.1795

-0.0065
0.0975
-0.1579

-0.0081

0.1360
-0.1441

-0.0044

0.0640
-0.0643

-0.0014

0.1028
-0.1178

0.0010

-0.0425
0.0601
-0.0443
0.0284
0.1028
0.0341
-0.0330
0.0000
0.0000
-0.0205
0.0209
0.0532

0.0001

0.1041
-0.1422

-0.0010

-0.0397
0.0345
-0.0190
-0.0214
0.0754
0.0166
0.0000
0.0200
-0.0116
-0.0090
0.0218
-0.0542

0.1567
-0.1332

-0.0027

-0.0343
0.0020
0.0079
-0.0400
0.0315
0.1567
-0.0673
0.0046
0.0073
-0.0523
0.0190
-0.1397
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19/04/2020
42
26/04/2020
43
03/05/2020
44
10/05/2020
45
17/05/2020
46
24/05/2020
47
31/05/2020
48
07/06/2020
49
14/06/2020
50
21/06/2020
51
28/06/2020
52
المجموع
المتوسط
الحسائ)
(الوسط
ري
معدل العائد
أعىل قيمة للعوائد
ى
إدئ قيمة للعوائد
متوسط متوسطات
الكىل
العوائد ي

-0.0315
0.0678
-0.0127
0.0000
-0.0488
0.0270
-0.0158
-0.0294
-0.0468
0.0000
0.0116
-0.3373

0.0000
0.0557
-0.0048
-0.0506
0.0127
0.0025
0.0975
0.0046
-0.0159
-0.0346
0.0000
-0.4215

-0.0364
0.0045
0.0075
0.0075
-0.0074
0.0149
0.1118
0.0119
-0.0575
-0.0153
0.0211
-0.2285

-0.0211
0.0274
-0.0171
0.0640
-0.0109
0.0000
0.0221
-0.0216
-0.0055
-0.0074
0.0056
-0.0705
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0.1152
-0.0967

0.0000

-0.0155
0.0092
-0.0351
0.0283
0.1152
0.1150
-0.0579
-0.0168
-0.0273
-0.0082
0.0000
-0.0002

0.1814
-0.1336

-0.0048

-0.0137
0.0354
-0.0391
-0.0254
-0.0052
-0.0393
0.1814
-0.0300
-0.0131
-0.0012
0.0302
-0.2499
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0.4200
-0.0957

0.0291

0.0544
0.0126
0.0069
0.4200
0.1387
0.1252
0.2316
0.0317
-0.0888
-0.0325
0.2389
1.5156

0.0585
-0.0959

0.0001

-0.0180
0.0309
-0.0150
0.0411
0.0404
0.0453
0.0470
-0.0025
-0.0259
-0.0181
0.0369
0.0068

0.1306
0.0075

0.0310

0.0273
0.0228
0.0187
0.1306
0.0601
0.0607
0.0980
0.0201
0.0284
0.0160
0.0680
1.6124
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 :2.1.3تحليل مخاطرة ر
الرسكات
ر
يوضح جدول ( )3مخاطر أسهم ر
مؤرس
الشكات عينة الدراسة المدرجة ضمن
( (FTSE Malaysiaللمدة من ( )2019/7/1إىل ) ،)2020/6/30إذ شهدت مخاطرة
ً
ً
ر
الشكات اختالفا واضحا ف قيمها كما هو موضح ف الجدول ( )3الذي يوضح تلك القيم
ً
مقاسا بالتباين واألنحراف المعياري ومعامل بيتا ،حيث يالحظ أن ررسكة )(Top Glove
قد حققت أعىل تباين بلغ ( )0.0071وتليها ررسكة ( )Gentingبتباين بلغ ()0.0022
وهذا يعت أن ر
الشكتي المذكورتي هما صاحبتا أعىل مخاطرة مقاسة بمقياس التباين،
وحققت ررسكة ( )IHH Healthcareأدن تباين بلغ ( ،)0.0005وتليها ررسكة ( IOI
 )Corporationبتباين بلغ ( ،)0.0011وعىل وفق مقياس األنحراف المعياري فقد
حققت ررسكة ) (Top Gloveأعىل مخاطرة بلغت ( ،)0.0841وتليها ررسكة ()Genting
بمخاطرة بلغت ( ،)0.0473إما إدن مخاطرة مقاسة بمقياس األنحراف المعياري فكانت
ررسكة ( )IHH Healthcareقد حققت إدن مخاطرة بلغت ( ،)0.0223وتليها ررسكة
( )IOI Corporationبمخاطرة بلغت ( ،)0.0326وبحسب مقياس معامل بيتا ()β
نالحظ أن أعىل مخاطرة مقاسة بمقياس معامل بيتا ( )βسجلت كانت ر
لشكة
) (Gentingإذ بلغت قيمة بيتا الخاصة بها ( )1.4677ويليها مضف ( )Publicإذ بلغت
قيمة بيتا الخاصة ِبه ( ،)1.4625كما سجلت ررسكة ( )Petronas Gasأدن مخاطرة
مقاسة بمقياس معامل بيتا ( )βإذ بلغت قيمتها ( ،)0.5852وتليها ررسكة ( IHH
 )Healthcareببيتا قد بلغت (.)0.6077
أما المخاطر النظامية ر
للشكات عينة الدراسة فقد سجلت ررسكة ) (Gentingأعىل
مخاطرة نظامية بلغت ( )0.0011ويليها مضف ( )Publicحيث بلغت مخاطرتها
النظامية ( ،)0.0011كما سجلت ررسكة ( )IHH Healthcareأدن مخاطرة نظامية إذ
بلغت ( ،)0.0002وتليها ررسكة ( )Petronas Gasحيث بلغت مخاطرتها النظامية
( ،)0.0002إما بالنسبة للمخاطرة غب النظامية ر
للشكات عينة الدراسة فقد أوضحت
أن أعىل مخاطرة كانت ر
لشكة ( )Top Gloveإذ بلغت ( ،)0.0061وتليها ررسكة
( )Axiata Groupحيث بلغت مخاطرتها غب النظامية ( ،)0.0018حيث نلحظ أن
ررسكة ( )Top Gloveقد حققت أعىل مخاطرة مقاسة بالتباين واألنحراف المعياري،
والمرتبة الثالثة من حيث أعىل مخاطرة نظامية ومعامل بيتا ( ،)βإال أن ررسكة ( Axiata
 )Groupقد حققت المرتبة الثالثة من حيث أعىل مخاطرة مقاسة بالتباين واألنحراف
المعياري ،والمرتبة السابعة من حيث أعىل مخاطرة نظامية ومعامل بيتا ( ،)βكما حققت
ررسكة ) (IHH Healthcareأدن مخاطرة غب نظامية إذ بلغت ( ،)0.0003وتليها ررسكة
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( )IOI Corporationحيث بلغت مخاطرتها غب النظامية ( ،)0.0006حيث نلحظ أن
ررسكة ( )IHH Healthcareقد حققت أدن مخاطرة مقاسة بالتباين واألنحراف
المعياري والمرتبة التاسعة من حيث أعىل مخاطرة نظامية ومعامل بيتا ( ،)βف حي أن
ررسكة ( )IOI Corporationجاءت بالمرتبة الثانية من حيث أدن مخاطرة مقاسة
بالتباين واألنحراف المعياري ،والمرتبة السادسة من حيث أعىل مخاطرة نظامية ومعامل
بيتا (.)β
يوضح الجدول ( )4تسلسل ر
الشكات من األعىل إىل األدن وفق قيم مخاطرها وبحسب
كل مقياس.
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0.0018

0.0004

0.8522

0.0460

0.0021

0.0011

0.0011

1.4677

0.0473

0.0022

0.0007

0.0009

1.3097

0.0402

0.0016

0.0003

0.0002

0.6077

0.0223

0.0005

0.0006

0.0005

0.9937

0.0326

0.0011
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المخاطر غي النظامية

المخاطر النظامية

بيتا (𝛃)

تباين
(المخاطر الكلية)
األنحراف المعياري

البيانات

Axiata
Group

Genting

Hong
Leong
Bank

IHH
Healthcare

IOI
Corporation

0.0006

0.0006

1.1061

0.0355

0.0013

Kuala
Lumpur
Kepong

0.0013

0.0002

0.6304

0.0390

0.0015

Petronas
Dagangan

0.0011

0.0002

0.5852

0.0356

0.0013

Petronas
Gas

0.0008

0.0011

1.4625

0.0436

0.0019

0.0061

0.0010

1.3788

0.0841

Top Glove
Corporation

0.0071

Public
Bank

جدول ()3
ر
المخاطر (النظامية وغي النظامية والكلية) ألسهم ر
الرسكات المدرجة ضمن مؤرس  FTSEللمدة ( 2019/7/1ـ )2020/6/30
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𝜷𝟐𝒊 𝝈𝟐𝒎المخاطر النظامية

Genting
Public Bank
Top Glove Corporation
Hong Leong Bank
Kuala Lumpur Kepong
IOI Corporation
Axiata Group
Petronas Dagangan
IHH Healthcare
Petronas Gas

𝝈𝟐𝒆𝒊المخاطر غير النظامية

Top Glove Corporation
Axiata Group
Petronas Dagangan
Genting
Petronas Gas
Public Bank
Hong Leong Bank
Kuala Lumpur Kepong
IOI Corporation
IHH Healthcare
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Genting
Public Bank
Top Glove Corporation
Hong Leong Bank
Kuala Lumpur Kepong
IOI Corporation
Axiata Group
Petronas Dagangan
IHH Healthcare
Petronas Gas

)𝛃( معامل بيتا

Top Glove Corporation
Genting
Axiata Group
Public Bank
Hong Leong Bank
Petronas Dagangan
Petronas Gas
Kuala Lumpur Kepong
IOI Corporation
IHH Healthcare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

)3(  أعداد الباحث باألعتماد عىل بيانات جدول:المصدر

Top Glove Corporation
Genting
Axiata Group
Public Bank
Hong Leong Bank
Petronas Dagangan
Petronas Gas
Kuala Lumpur Kepong
IOI Corporation
IHH Healthcare

𝜎األنحراف المعياري

𝛔 𝟐 )التسلسل التباين(المخاطر الكلية
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)4( جدول
ى
تسلسل ر
األدئ وفق قيم مخاطرها وبحسب كل مقياس
الرسكات من األعىل إل
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الرسكات المدرجة ضمن ر
 :2.3تحليل عوائد ومخاطرة أسهم ر
مؤرس سوق العراق ()ISX60
 :1.2.3تحليل عوائد ر
الرسكات
الشكات المدرجة ضمن ر
يوضح جدول ( )5معدل العائد األسبوع ألسهم ر
مؤرس سوق العراق
ً
ً
( )ISX60للمدة من ( )2019/7/1إىل ) ،)2020/6/30إذ يلحظ أن هناك تقلبا واضحا بي
األرتفاع واألنخفاض لمتوسط العوائد األسبوعية ألسهم ر
الشكات عينة الدراسة ،حيث تراوح
مدى تلك التقلبات خالل مدة الدراسة ما بي ( )-0.0301إىل ( ،)-0.1525ويالحظ أن جميع
ً
ً
ر
الشكات قد حققت معدال سالبا ،إذ حققت ررسكة (الوطنية للصناعات الكيماوية) أعىل خسارة
ً
ً
ر
للمشوبات الغازية) إذ حققت
إذ سجلت معدال سالبا بلغ ( ،)-0.0301وتليها ررسكة (بغداد
ً
معدال بلغ ( ،)-0.0621ثم ررسكة (المنصور للصناعات الدوائية) بخسارة بلغت (،)-0.0665
ً
ً
بعدها ررسكة (العراقية للنقل) إذ حققت معدال سالبا بلغ ( ،)-0.0692وحصل فندق (بابل) عىل
المرتبة الخامسة من حيث أعىل خسارة إذ بلغت ( ،)-0.0731وقد حقق مضف (األئتمان
ً
ً
ويليه ررسكة (العراقية للسجاد) إذ
العراف) أدن خسارة إذ سجل معدال سالبا بلغ (،)-0.1525
ِ
ً
حققت معدال بلغ ( ،)-0.1117ثم ررسكة (المعمورة لألستثمار) بخسارة بلغت (،)-0.0803
بعدها مضف (األستثمار العراف) إذ حقق خسارة بلغت ( ،)-0.0802وحصلت ررسكة (الكندي
إلنتاج أدوية اللقاحات) عىل المرتبة الخامسة من حيث أدن خسارة بلغت ( ،)-0.0747حيث
ً
ً
ً
يالحظ أن ا ر
لشكات قد حققت معدال عاما سالبا بلغ ( ،)-0.0800إذ سجلت ررسكة (الوطنية
للصناعات الكيماوية) خسارة أعىل من المعدل العام ر
للشكات بلغت قيمتها ( ،)-0.0301تليها
ررسكة (بغداد ر
للمشوبات الغازية) بخسارة بلغت ( ،)-0.0621ف حي سجل مضف (األئتمان
العراف) إدن خسارة من المعدل العام ر
ويليه ررسكة (العراقية
للشكات بلغت (،)-0.1525
ِ
للسجاد) بخسارة بلغ ( ،)-0.1117كما بلغ أعىل عائد أسبوع ف بداية شهر كانون الثان من
عام ) (2020بقيمة ( )0.4423ر
لشكة (المنصور للصناعات الدوائية) ،ف حي سجلت جميع
الشكات أدن خسارة إذ بلغت قيمتها ( ،)-1وسجل أعىل معدل ر
ر
للشكات ف األسبوع األول من
شهر كانون الثان لعام ( )2020حيث بلغ ( ،)0.0961ف حي بلغ أقل معدل ر
للشكات ف
ُ
قدره ( ،)-1كما بلغ األنحراف المعياري لعوائد
األسبوع الثان من شهر آب من عام ()2019
ُ
أسهم ر
الشكات األسبوعية ( )6.3538وبمتوسط قدره (.)0.1222
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ت

03/11/2019

27/10/2019

20/10/2019

13/10/2019

06/10/2019

29/09/2019

22/09/2019

15/09/2019

08/09/2019

01/09/2019

25/08/2019

18/08/2019

11/08/2019

04/08/2019

28/07/2019

21/07/2019

14/07/2019

07/07/2019

ر
الرسكات
تاري ــخ األسبوع

-0.0256

0.0263

-0.05

0

0.0256

-0.025

0.0256

0

-1

-0.025

0

0

-1

-0.0256

0.0263

0

-1

0

مضف
األئتمان
اف
العر ي

0

-0.037

-0.069

0.1154

0.1304

0

0

0

0

-0.0417

0

0

-1

0

-0.0417

-0.04

0.0417

-0.0769

مضف
األستثمار
اف
العر ي

-0.0449

0.0409

0.0059

-0.023

-0.0057

0.0736

0

-1

-0.0063

-0.0184

0

0

-1

-0.0061

-0.0409

-0.0229

-0.0223

0.0592

المعمورة
لألستثمار

0.0366

0

-0.012

0

-0.0178

0.0181

0.0122

0.0086

0.0012

0.0025

0

0

-1

0.0025

-0.0123

0

0.0125

0.0283

العراقية
للسجاد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

-0.0206

0.0319

-0.0505

0.0102

0.0426

العراقية
للنقل
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0.0186

0.1259

0

0.007

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0.0145

-0.0143

-0.021

0

-0.0069

الكندي
إلنتاج أدوية
اللقاحات

0.1087

-0.0108

-0.0211

0.044

0

0.0581

-0.0115

0.1154

0.013

0

0.0132

0

-1

0

0.0137

-0.0267

0

-0.0385

المنصور
للصناعات
الدوائية

0.1204

0.1739

0.011

0.1098

0

0

-0.012

0.1216

0.0882

0

0.0149

0

-1

-0.0147

-0.0145

-0.0417

0.0435

0

الوطنية
للصناعات
الكيماوية

0.1157

0.0113

-0.0257

0.1148

0.0167

0

-0.0013

0.0013

0.0084

0.0017

-0.01

0

-1

0

-0.0156

0.0252

-0.0083

0.0084

فندق بابل

-0.0265

0.018

-0.003

-0.0089

0.0242

-0.003

0.0677

-0.0127

-0.0126

-0.0245

-0.0181

0

-1

0.003

0.012

0

0.0091

0.0154

بغداد
ر
للمرسوبات
الغازية

0.0303

0.0349

-0.0164

0.0359

0.0173

0.0122

0.0081

-0.0766

-0.0908

-0.0105

-0.2000

0.0000

-1.0000

-0.0047

-0.0055

-0.0178

-0.0914

0.0032

0.0596

0.0618

0.0245

0.0532

0.0398

0.0288

0.0224

0.3114

0.3043

0.0148

0.4001

0.0000

0.0000

0.0116

0.0244

0.0225

0.3035

0.0371

المتوسط
الحسائ
ري

األنحراف
المعياري𝜎

جدول ()5
الرسكات المدرجة ضمن ر
معدل العوائد األسبوعية ألسهم ر
مؤرس سوق العراق ( )ISX60للمدة ( 2019/7/1ـ )2020/6/30
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39
40
41
42

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

29/03/2020
05/04/2020
12/04/2020
19/04/2020

22/03/2020

15/03/2020

08/03/2020

01/03/2020

23/02/2020

16/02/2020

09/02/2020

02/02/2020

26/01/2020

19/01/2020

12/01/2020

05/01/2020

29/12/2019

22/12/2019

15/12/2019

08/12/2019

01/12/2019

24/11/2019

17/11/2019

10/11/2019

0
0
0
0

-1

0

-0.05

0.0526

-0.05

0

-1

-0.025

0.0811

-0.0513

-0.0488

-0.0238

-0.0233

0.1316

0

0.027

-0.0263

0

0

-1

0

0
0
0
0

0

-1

-0.04

0.0417

0

0

-0.04

0

0.0417

-0.1111

-0.0357

0.037

0

-0.069

0

0

0

0.0357

0.0769

0
0
0
0

-1

-0.0066

-0.0503

-0.0063

-0.0062

0.0063

0

-0.0476

0.037

-0.0182

-0.0294

0

-0.0341

0.0173

0.0058

0.0118

-0.023

0.0296

-0.0059

0
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0
0
0
0

-1

0.01

-0.0741

0.1368

-0.0714

0.023

0.1111

0

0.0465

-0.0171

0

-0.0169

0.0056

0

-1

0

-1

-0.0171

0.0318

-0.0024

0
0
0
0

-1

0.0231

-0.037

0.0227

0.0076

0.0155

-0.0301

-0.0221

-0.0355

0.0444

-0.1456

-0.0307

0.094

0.2845

0.1262

0

0

0

0

0

0.0305
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0
0
0
0

0

-1

-0.0675

0.0188

0

0.0127

-0.0125

-0.0588

0

-0.0286

-0.1463

0.1714

0.0355

0.0242

-0.006

-0.006

0.0121

-0.0179

-0.0059

0
0
0
0

-1

-0.0698

-0.1224

0.176

0.0081

0.1376

-0.0684

-0.0714

-0.0308

-0.078

-0.06

0.4423

0

0

-1

-0.1038

-0.0536

0.037

0

0.0588

0
0
0
0

-1

-0.07

-0.1632

0.1546

-0.0548

0

0

-0.0759

-0.052

0.0823

-0.2089

0.3971

0.1

0.2838

0.0647

0.0221

0.0226

-0.0075

0.0308

0.0744

0
0
0
0

-1

-0.0746

-0.0694

0

0.0588

0.0074

-0.0624

0.0433

0.0615

0.0317

-0.0735

0

-1

-0.0937

0.1414

0.0069

0.0286

0

-0.0141

-0.0502
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0.0151

0
0
0
0

-1

-0.049

-0.0684

0.0115

-0.0114

0.0115

-0.0877

-0.0339

0.0172

-0.0881

-0.0093

-0.0153

-0.0091

0

-0.003

0.003

-0.015

0.0121

-0.0179

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

-0.8000

-0.2237

-0.0742

0.0608

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.4000

0.3896

0.0360

0.0394

0.2983

0.0350

0.0425

0.0588

0.0652

0.1714

0.0375

0.0579

0.0649

-0.0119

0.0214

-0.1190

-0.0291

0.0167

-0.0234

-0.0758

0.0961

-0.0831

0.3087

0.4196

0.0347

0.2991

0.0195

0.1264

-0.1671

-0.0039

-0.1055

0.0072

0.0096

-0.0874

0.0275

0.3060

43

03/05/2020
44
10/05/2020
45
17/05/2020
46
24/05/2020
47
31/05/2020
48
07/06/2020
49
14/06/2020
50
21/06/2020
51
28/06/2020
52
المجموع
المتوسط (الوسط
الحسائ)
ري
معدل العائد
أعىل قيمة للعوائد
ى
إدئ قيمة للعوائد

26/04/2020

0.1304
-1

-0.0802

0.0736
-1

-0.0803

-0.097

0.1368
-1

-0.1117

0.0965
-0.025
-0.0154
-1
0
0
0
-0.0162
-1
-5.8108

0.2845
-1

-0.0692

0.1157
-0.0074
0.0522
-1
0
0
0
0.0145
-0.0143
-3.5988

-0.0902

0

0.1714
-1

-0.0747

0.0652
-0.034
0.007
-1
0
0
0
0
0
-3.8822

0.4423
-1

-0.0665

0.1346
0.0254
0.0496
-1
0
0
0
0.024
-0.0156
-3.4560

-0.1333

0.3971
-1

-0.0301

0.1429
0.0543
0.1753
-1
0
0
0
-0.0044
0
-1.5660

-0.1344

-0.0800

0.1414
-1

-0.0731

0.0702
0.0164
0.0081
-1
0
0
0
-0.0323
0.0333
-3.8006

-0.0806

0.1493
-1

-0.0621

0.1493
-0.026
-0.0267
-1
0
0
0
0.1106
-0.004
-3.2315

-0.1373

106

المصدر :أعداد الباحث بأستخدام برنامج  Excelواألعتماد عىل بيانات ر
الرسكات عينة الدراسة

الكىل
متوسط متوسطات العوائد ي

0.1316
-1

-0.1525

0.1176
0.0263
-1
0
0
0
0
0.0833
-1
-7.9315

-0.1053

0
0
-0.0435
-1
0
0
0
-0.0455
-1
-4.1705

0

-0.0067
-0.0268
-1
0
0
0
0
-0.0068
-0.0068
-4.1778

0
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0.0961
-1.0000

-0.0800

0.0885
0.0003
-0.1793
-0.8000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0127
-0.3007
-4.1627

-0.0778

0.4579
0.0000

0.1222

0.0531
0.0279
0.4144
0.4000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0467
0.4579
6.3538

0.0541
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 :2.2.3تحليل مخاطرة ر
الرسكات
الشكات عينة الدراسة المدرجة ضمن ر
يوضح جدول ( )6مخاطر أسهم ر
مؤرس سوق
العراق ( )ISX60للمدة من ( )2019/7/1إىل ) ،)2020/6/30إذ شهدت مخاطرة
ً
ً
ر
الشكات اختالفا واضحا ف قيمها كما هو موضح ف الجدول ( )6الذي يوضح تلك القيم
ً
مقاسا بالتباين واألنحراف المعياري ومعامل بيتا ،حيث يلحظ أن مضف (األئتمان) قد
ويليه ررسكة (العراقية للسجاد) بتباين بلغ ()0.1042
حقق أعىل تباين بلغ ()0.1321
ِ
وهذا يعت أن ر
الشكتي المذكورتي هما صاحبتا أعىل مخاطرة مقاسة بمقياس التباين،
ر
للمشوبات الغازية) أدن تباين بلغ ( ،)0.0555وتليها ررسكة
وحققت ررسكة (بغداد
(الوطنية للصناعات الكيماوية) بتباين بلغ ( ،)0.0670وعىل وفق مقياس األنحراف
ويليه ررسكة
المعياري فقد حقق مضف (األئتمان) أعىل مخاطرة بلغت (،)0.3635
ِ
(العراقية للسجاد) بمخاطرة بلغت ( ،)0.3229إما إدن مخاطرة مقاسة بمقياس
ر
للمشوبات الغازية) قد حققت إدن مخاطرة
األنحراف المعياري فكانت ررسكة (بغداد
بلغت ( ،)0.2357وتليها ررسكة (الوطنية للصناعات الكيماوية) بمخاطرة بلغت
(.)0.2589
وبحسب مقياس معامل بيتا ( )βنلحظ أن أعىل مخاطرة مقاسة بمقياس معامل بيتا
( )βسجلت كانت ر
لشكة (الوطنية للصناعات الكيماوية) إذ بلغت قيمة بيتا الخاصة بها
ر
للمشوبات الغازية) إذ بلغت قيمة بيتا الخاصة بها
( )1.0214وتليها ررسكة (بغداد
( ،)0.9847كما سجل مضف (األئتمان) أدن مخاطرة مقاسة بمقياس معامل بيتا ()β
ويليه ررسكة (المعمورة لألستثمار) ببيتا قد بلغت
إذ بلغت قيمتها (،)0.3823
ِ
(.)0.4416
أما المخاطر النظامية ر
للشكات عينة الدراسة فقد سجلت ررسكة (الوطنية للصناعات
ر
للمشوبات
الكيماوية) أعىل مخاطرة نظامية بلغت ( )0.0387وتليها ررسكة (بغداد
الغازية) حيث بلغت مخاطرتها النظامية ( ،)0.0359كما سجل مضف (األئتمان) أدن
ويليه ررسكة (المعمورة لألستثمار) حيث بلغت
مخاطرة نظامية إذ بلغت (،)0.0054
ِ
ر
مخاطرتها النظامية ( ،)0.0072إما بالنسبة للمخاطرة غب النظامية للشكات عينة
الدراسة فقد أوضحت أن أعىل مخاطرة كانت لمضف (األئتمان) إذ بلغت (،)0.1267
ويليه ررسكة (العراقية للسجاد) حيث بلغت مخاطرتها غب النظامية ( ،)0.0731حيث
ِ
نلحظ أن مضف (األئتمان) قد حقق أعىل مخاطرة مقاسة بالتباين واألنحراف المعياري
وأدن مخاطرة نظامية ومعامل بيتا ( ،)βر
ورسكة (العراقية للسجاد) قد حققت المرتبة
الثانية من حيث أعىل مخاطرة مقاسة بالتباين واألنحراف المعياري والمرتبة السادسة
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ر
للمشوبات
من حيث المخاطرة النظامية ومعامل بيتا ( ،)βكما حققت ررسكة (بغداد
الغازية) أدن مخاطرة غب نظامية إذ بلغت ( ،)0.0196وتليها ررسكة (الوطنية للصناعات
الكيماوية) حيث بلغت مخاطرتها غب النظامية ( ،)0.0284حيث نلحظ أن ر
الشكتي
قد حققتا أدن مخاطرة مقاسة بالتباين واألنحراف المعياري ر
الشكتي ،وأعىل مخاطرة
نظامية ومعامل بيتا ( ،)βيوضح الجدول ( )6تسلسل ر
الشكات من األعىل إىل األدن وفق
قيم مخاطرها وبحسب كل مقياس.
ر
عند مقارنة نتائج ر
ومؤرس سوق العراق ( ،)ISX60يالحظ أن
مؤرس ((FTSE Malaysia
ر
مؤرس سوق العراق ( )ISX60قد حقق أعىل عائد أسبوع إذا بلغ ( )0.1316وبأنحراف
معياري ( ،)0.3635ف حي حقق ر
مؤرس ( (FTSE Malaysiaأقل عائد أسبوع حيث
بلغ ( )0.1125وبأنحراف معياري ( ،)0.0841إذا يالحظ تأثر العائد بالمخاطرة ،حيث
يطلب المستثمر عائد أعىل كلما كانت المخاطرة أعىل الت تتعرض لها األستثمارات ف
األسهم ومن بي هذه المخاطرة ه مخاطرة سعر الضف.
كما يوضح جدول ( )8تحليل أسعار ضف العمالت األجنبية مقابل العملة األمريكية
(الدوالر) ،حيث يالحظ تقلب أسعار ضف العمالت األجنبية أمام العملة األمريكية،
حيث بلغ متوسط سعر ضف الرينغيت المالبي أمام الدوالر األمريك ( ،)0.24أذ
سجلت أعىل قيمة لسعر الضف الرينغيت أمام الدوالر األمريك ( ،)0.25أما أدن قيمة
لسعر الضف الرينغيت أمام الدوالر األمريك ( ،)0.23وبلغ أعىل تقلب لسعر الضف
عىل المستوى األسبوع بالقيمة المعيارية ( )1.76( )Zوأدن تقلب بالقيمة المعيارية
( )Zبلغ ( ،)-2.37وبلغ متوسط سعر الضف الدينار العراف أمام الدوالر األمريك
( ،)0.01إذ سجلت أعىل قيمة لسعر ضف الدينار أمام الدوالر األمريك ( ،)0.01أما
أدن قيمة لسعر ضف الدينار أمام الدوالر األمريك ( ،)0.01وبلغ أعىل مخاطرة لسعر
الضف عىل المستوى األسبوع بالقيمة المعيارية ( )2.16( )Zوأدن مخاطرة بالقيمة
المعيارية ( )Zبلغ (.)-0.97
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0.1267

0.0054

0.3823

0.3635

0.1321

0.0648

0.0074

0.4456

0.2686

0.0722

0.0638

0.0072

0.4416

0.2665

0.0710

0.0731

0.0311

0.9158

0.3229

0.1042

0.0400

0.0353

0.9760

0.2744

0.0753

0.0653

0.0077

0.4555

0.2702

0.0730

0.0447

0.0351

0.9729

0.2824

0.0798

0.0284

0.0387

1.0214

0.2589

0.0670

التسلسل
التباين (المخاطر الكلية)𝟐 𝛔
مضف األئتمان العراف
1
العراقية للسجاد
2
المنصور للصناعات الدوائية
3
العراقية للنقل
4
فندق بابل
5
الكندي إلنتاج أدوية اللقاحات
6
مضف األستثمار العراف
7
المعمورة لألستثمار
8
الوطنية للصناعات الكيماوية
9
بغداد ر
للمشوبات الغازية
10
المصدر :أعداد الباحث باألعتماد عىل بيانات جدول ()6
األنحراف المعياري𝜎
مضف األئتمان العراف
العراقية للسجاد
المنصور للصناعات الدوائية
العراقية للنقل
فندق بابل
الكندي إلنتاج أدوية اللقاحات
مضف األستثمار العراف
المعمورة لألستثمار
الوطنية للصناعات الكيماوية
بغداد ر
للمشوبات الغازية
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معامل بيتا (𝛃)
الوطنية للصناعات الكيماوية
بغداد ر
للمشوبات الغازية
العراقية للنقل
المنصور للصناعات الدوائية
فندق بابل
العراقية للسجاد
الكندي إلنتاج أدوية اللقاحات
مضف األستثمار العراف
المعمورة لألستثمار
مضف األئتمان العراف

المخاطر النظامية𝒎𝟐𝝈 𝒊𝟐𝜷
الوطنية للصناعات الكيماوية
بغداد ر
للمشوبات الغازية
العراقية للنقل
المنصور للصناعات الدوائية
فندق بابل
العراقية للسجاد
الكندي إلنتاج أدوية اللقاحات
مضف األستثمار العراف
المعمورة لألستثمار
مضف األئتمان العراف

ى
جدول ( )7تسلسل ر
األدئ وفق قيم مخاطرها وبحسب كل مقياس
الرسكات من األعىل إل
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المخاطر غي النظامية

المخاطر النظامية

بيتا (𝛃)

األنحراف المعياري

تباين
(المخاطر الكلية)

البيانات

مضف األئتمان
اف
العر ي

مضف
اف
األستثمار العر ي

المعمورة
لألستثمار

العراقية للسجاد

العراقية للنقل

الكندي إلنتاج
أدوية اللقاحات

المنصور
للصناعات
الدوائية

الوطنية
للصناعات
الكيماوية

0.0196

0.0359

0.9847

0.2357

0.0555

المخاطر غي النظامية𝒊𝒆𝟐𝝈
مضف األئتمان العراف
العراقية للسجاد
الكندي إلنتاج أدوية اللقاحات
مضف األستثمار العراف
المعمورة لألستثمار
المنصور للصناعات الدوائية
العراقية للنقل
فندق بابل
الوطنية للصناعات الكيماوية
بغداد ر
للمشوبات الغازية

0.0390

0.0346

0.9659

0.2713

0.0736

فندق بابل

بغداد
ر
للمرسوبات
الغازية

جدول ()6
ر
المخاطر (النظامية وغي النظامية والكلية) ألسهم ر
الرسكات المدرجة ضمن مؤرس سوق العراق ( )ISX60للمدة ( 2019/7/1ـ )2020/6/30
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جدول ()8
مخاطر أسعار الضف للعمالت األجنبية مقابل العملة األمريكية (الدوالر)
أسعار الضف
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47

تاري ــخ األسبوع
07/07/2019
14/07/2019
21/07/2019
28/07/2019
04/08/2019
11/08/2019
18/08/2019
25/08/2019
01/09/2019
08/09/2019
15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
13/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
17/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
08/12/2019
15/12/2019
22/12/2019
29/12/2019
05/01/2020
12/01/2020
19/01/2020
26/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
16/02/2020
23/02/2020
01/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
22/03/2020
29/03/2020
05/04/2020
12/04/2020
19/04/2020
26/04/2020
03/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
24/05/2020

سعر ضف
الرينغيت مقابل
األمريك
الدوالر
ي
0.2432
0.2431
0.2427
0.2406
0.239
0.2394
0.2386
0.2377
0.2392
0.2401
0.2398
0.2388
0.2389
0.2389
0.2389
0.2389
0.2401
0.2419
0.2408
0.2397
0.2394
0.2404
0.2419
0.2415
0.2423
0.2438
0.2453
0.2466
0.246
0.2442
0.2414
0.2414
0.2387
0.2374
0.2397
0.2337
0.2257
0.2311
0.2294
0.232
0.2288
0.2294
0.2327
0.2307
0.2298
0.2292
0.23

مخاطر سعر
الضف قيمة ()Z
المعيارية
1.08
1.06
0.98
0.57
0.25
0.33
0.17
-0.01
0.29
0.47
0.41
0.21
0.23
0.23
0.23
0.23
0.47
0.82
0.61
0.39
0.33
0.53
0.82
0.74
0.90
1.20
1.49
1.75
1.63
1.28
0.73
0.73
0.19
-0.06
0.39
-0.79
-2.37
-1.31
-1.64
-1.13
-1.76
-1.64
-0.99
-1.39
-1.56
-1.68
-1.53
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سعر ضف الدينار
اف مقابل الدوالر
العر ي
األمريك
ي

مخاطر سعر
الضف قيمة ()Z
المعيارية

0.0084
0.00835
0.0084
0.0084
0.0084
0.0084
0.00835
0.00835
0.0084
0.0084
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.0084
0.0084
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.00835
0.0084
0.0084
0.00835
0.00835
0.00835
0.0084
0.00835
0.00835
0.008376
0.008376
0.008376
0.008376
0.008376
0.008376
0.008403
0.008403
0.008419
0.008376
0.008376

1.30
-0.97
1.30
1.30
1.30
1.30
-0.97
-0.97
1.30
1.30
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
1.30
1.30
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
-0.97
1.30
1.30
-0.97
-0.97
-0.97
1.30
-0.97
-0.97
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
1.43
1.43
2.16
0.21
0.21
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31/05/2020
.48
07/06/2020
.49
14/06/2020
.50
21/06/2020
.51
28/06/2020
.52
المجموع
الحسائ
المتوسط
ري
األنحراف المعياري
أعىل سعر ضف
ى
أدئ سعر ضف
المصدر :أعداد الباحث

0.2343
0.2342
0.2343
0.233
0.2332
12.3618
0.2377
0.0051
0.2466
0.2257

-0.68
-0.70
-0.68
-0.93
-0.89
0.0000
0.0000
1.0000
1.7515
-2.3741

0.008376
0.008376
0.008376
0.008376
0.008376
0.4353
0.0084
0.0000
0.0084
0.0084

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.0000
0.0000
1.0000
2.1559
-0.9695

 :3.3تأثي مخاطر أسعار الضف ىف عوائد أسهم ر
الرسكات عينة الدراسة
ي
ً
يخطط الباح ث ف هذا المحور ألستعمال تحليل األنحدار الخط البسيط انطالقا من برنامج
التحليل اإلحصان  Amosاالصدار  24لبيان طبيعة العالقة التأثبية بي المتغب المستقل ف
المختب اإلحصان ( )F - TESTألختبار فرضيات تأثب لمخاطر أسعار
المتغب التابع وتطبيق
ر
ر
الضف بصفتها المتغب المستقل ف عوائد أسهم الشكات عينة البحث بصفتها المتغب التابع،
إذ ستقبل فرضية التأثب عندما تكون قيمة  Fالمحتسبة أعىل من نظ بتها الجدولية البالغة
( )2.83535عند مستوى معنوية ( ،)0.10مما يؤكد قبول الفرضية بنس بة ( ،)%90ويؤكد
ذلك أن القيمة األحتمالية (مستوى الداللة) المناظرة لقيمة  Fالمحتسبة أصغر من مستوى
معنوية ( ،)0.10أما لعرض نسبة تأثب مخاطر أسعار الضف ف عوائد أسهم ر
الشكات عينة
الدراسة فقد أستعان الباح ث بمعامل التحديد .)Coefficient Of Determination( R2%
وكانت نتائج األختبار اإلحصان لفرضيات تأثب مخاطر أسعار الضف ف عوائد أسهم ر
الشكات
عينة البحث عىل النحو األن:
 :1.3.3تأثي مخاطر سعر ضف الدينار العراف مقابل الدوالر ف ــي عوائد أسهم ر
الرسكات
ي
ى
المدرجة يف سوق العراق ()ISX60
يستدل من جدول ( ) 9رفض الفرضية الثان وية األوىل المتفرعة من الفرضي ة الرئيسة األوىل
وبنسبة ثقة ( ،)%90إذ بلغت قيمة  Fالمحتسبة ( )0.093وه غب معنوية ،والسيما أن القيمة
أكب من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة والبالغ
األحتمالية المناظرة لها بلغت ( )0.761وه ر
( ،)0.10فيما شكلت قيمة معامل التحديد لبيان نسبة تأثب مخاطر سعر ضف الدينار العراف
مقابل الدوالر ف ي عوائد أسهم ر
الشكات المدرجة ف سوق العراق ( )ISX60بلغت ( )%0.2وه
ً
نسبة ضئيلة جدا.
 :2.3.3تأثي مخاطر سعر ضف الرينغيت مقابل الدوالر ف ــي عوائد أسهم ر
الرسكات المدرجة
ىف ر
مؤرس ()FISE MALAYSIA
ي
يستدل من جدول ( )9رفض الفرضية الثان وية الرابعة المتفرعة من الفرضي ة الرئيسة األوىل
وبنسبة ثقة ( ،)%90إذ بلغت قيمة  Fالمحتسبة ( )0.473وه غب معنوية ،والسيما أن القيمة
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أكب من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة والبالغ
األحتمالية المناظرة لها بلغت ( )0.495وه ر
( ،)0.10فيما شكلت قيمة معامل التحديد لبيان نسبة تأثب مخاطر سعر ضف الرينغيت مقابل
الشكات المدرجة ف ر
الدوالر ف ي عوائد أسهم ر
مؤرس ( )FISE MALAYSIAبلغت ( )%0.9وه
ً
نسبة ضئيلة جدا.
جدول ( )9نتائج أختبار الفرضية الرئيسة األول

الفرضية

ر
المؤرس

المستقل

التابع

الثانوية

سوق العراق
()ISX60
()FISE MALAYSIA

مخاطر أسعار الضف

عوائد أسهم ر
الشكات

تحليل االنحدار الخط البسيط

الحد الثابت ألفا α

معامل االنحدار بيتاβ

تعليق الباح ــث

0.011

-0.002

%0.2

0.093

0.761

رفض

ال يوجد تأثي
ملموس لمخاطر
سعر ضف الدينار
اف مقابل الدوالر
ىالعر ي
يف عوائد أسهم
ر
الرسكات المدرجة

0.002

-0.005

%0.9

0.473

0.495

رفض

ال يوجد تأثي
ملموس لمخاطر
سعر ضف
الرينغيت مقابل
ى
الدوالر يف عوائد
أسهم ر
الرسكات
المدرجة

معامل التحديدR2 %

قيمة  Fالمحتسبة

القيمة االحتمالية .SIG

2 -2

نتيجة االختبار

1 -2

المستعمل نوع التحليل
االحصائ
ي

المتغيات

F - test

العدد
الفرضيات المقبولة
النسبة المئوية لعدد الفرضيات المقبولة

صفر فرضيات معنوية من بي ست
فرضيات
%0

قيمة  Fالجدولية عند مستوى ثقة  %90تساوى ()2.83535

 :4.3تأثي مخاطر أسعار الضف ىف مخاطر أسهم ر
الرسكات عينة الدراسة
ي

ً
يخطط الباح ث ف هذا المحور ألستعمال تحليل األنحدار الخط البسيط انطالقا من برنامج

التحليل اإلحصان  Amosاإلصدار  24لبيان طبيعة العالقة التأثبية بي المتغب المستقل ف
المختب اإلحصان ( )F - TESTألختبار فرضيات تأثب لمخاطر أسعار
المتغب التابع وتطبيق
ر
الضف بصفتها المتغب المستقل ف مخاطر أسهم ر
الشكات عينة البحث بصفتها المتغب التابع،
إذ ستقبل فرضية التأثب عندما تكون قيمة  Fالمحتسبة أعىل من نظ بتها الجدولية البالغة
( )2.83535عند مستوى معنوية ( ،)0.10مما يؤكد قبول الفرضية بنس بة ( ،)%90ويؤكد
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ذلك أن القيمة األحتمالية (مستوى الداللة) المناظرة لقيمة  Fالمحتسبة أصغر من مستوى
معنوية ( ،)0.10أما لعرض نسبة تأثب مخاطر أسعار الضف ف مخاطر أسهم ر
الشكات عينة
الدراسة فقد أستعان الباح ث بمعامل التحديد .)Coefficient Of Determination( R2%
وكانت نتائج االختبار االحصان لفرضيات تأثب لمخاطر أسعار الضف ف مخاطر أسهم
ر
الشكات عينة البحث عىل النحو االن:
 :1.4.3تأثي مخاطر سعر ضف الدينار العراف مقابل الدوالر فـي مخاطر أسهم ر
الرسكات
ي
ى
المدرجة يف سوق العراق ()ISX60
يستدل من جدول ( )10قبول الفرضية الثان وية األوىل المتفرعة من الفرضي ة الرئيسة الثانية
وبنسبة ثقة ( ،)%90إذ بلغت قيمة  Fالمحتسبة ( )4.625وه معنوية ،والسيما أن القيمة
األحتمالية المناظرة لها بلغت ( )0.036وه أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة والبالغ
( ،)0.10فيما شكلت قيمة معامل التحديد لبيان نسبة تأثب مخاطر سعر ضف الدينار العراف
مقابل الدوالر ف ي مخاطر أسهم ر
الشكات المدرجة ف سوق العراق ( )ISX60بلغت ()%8.5
ً
وه نسبة قليلة جدا.
 :2.4.3تأثي مخاطر سعر ضف الرينغيت مقابل الدوالر فـي مخاطر أسهم ر
الرسكات
المدرجة ىف ر
مؤرس ()FISE MALAYSIA
ي
يستدل من جدول ( )10قبول الفرضية الثان وية الرابعة المتفرعة من الفرضي ة الرئيسة الثانية
وبنسبة ثقة ( ،)%90إذ بلغت قيمة  Fالمحتسبة ( )3.249وه معنوية ،والسيما أن القيمة
األحتمالية المناظرة لها بلغت ( )0.078وه أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة والبالغ
( ،)0.10فيما شكلت قيمة معامل التحديد لبيان نسبة تأثب مخاطر سعر ضف الرينغيت مقابل
الشكات المدرجة ف ر
الدوالر ف ي مخاطر أسهم ر
مؤرس ( )FISE MALAYSIAبلغت ( )%6.1وه
نسبة ليست قليلة.
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جدول ( )10نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية

الفرضية

ر
المؤرس

المستقل

التابع

الثانوية

سوق العراق
()ISX60
()FISE MALAYSIA

مخاطر أسعار الضف

مخاطر أسهم ر
الرسكات

تحليل األنحدار
الخط البسيط
ي

الحد الثابت ألفا α

معامل االنحدار بيتاβ

تعليق الباح ــث

0.154

-0.071

%8.5

4.625

0.036

قبول

يوجد تأثي ملموس
لمخاطر سعر ضف
اف مقابل
الدينار ىالعر ي
الدوالر يف مخاطر أسهم
ر
الرسكات المدرجة

0.036

-0.013

%6.1

3.249

0.078

قبول

يوجد تأثي ملموس
لمخاطر سعر ضف
الرينغيت مقابل الدوالر
ى
يف مخاطر أسهم
ر
الرسكات المدرجة

معامل التحديدR2 %

قيمة  Fالمحتسبة

الفرضيات المقبولة

القيمة االحتمالية .SIG

2-3

نتيجة االختبار

1-3

المستعمل نوع التحليل
االحصائ
ي

المتغيات

F - test

العدد

ى
ى
معنويتي
فرضيتي

النسبة المئوية لعدد الفرضيات المقبولة

100%

قيمة  Fالجدولية عند مستوى ثقة  %90تساوى ()2.83535

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
ا
أول :االستنتاجات
يتضمن هذا المبحث أهم االستنتاجات الت تم التوصل إليها والت يمكن أن تسهم ف
إثراء الجانب المعرف وعىل النحو االن:
عب
 .1تعددت أنظمة أسعار الضف الت نتجت عن تطور النظام النقدي الدوىل ر
العصور ،فهناك أنظمة سعر الضف الثابت والعائم الحر والعائم المدار والمثبت،
ً
فضال عن بروز أنظمة أخرى نتيجة التقلبات الكببة الت حدثت ف أسعار ضف
ً
العمالت بعد عام ) ،(1973فضال عن المصاعب الت واجهت عملية الحفاظ عىل
االستقرار النقدي ف سياسة التحرير الماىل ،وخاصة ف مرحلة الثمانينات من القرن
الماض.
 .2أظهرت نتائج االختبار اإلحصان عدم وجود تأثب إحصان ذو داللة معنوية لمخاطر
أسعار الضف العمالت المختلفة مقابل الدوالر ف عوائد أسهم ر
الشكات عينة
البحث وهذا يعت رفض الفرضية الرئيسة األوىل.
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 .3أظهرت نتائج االختبار اإلحصان وجود تأثب معنوي ذو داللة إحصائية لمخاطر
أسعار الضف مقابل الدوالر األمريك ف أخطار أسهم ر
الشكات المتداولة ف األسواق
ً
ً
مالية وه (العراق ،ومالبيا) نستنتج من ذلك أن هناك تأثبا واضحا لمخاطر أسعار
ً
الضف ف مخاطر أسهم ر
الشكات وخصوصا ف البلدان ذات مخاطر أسعار الضف
المرتفعة.

ثانيا :التوصيات

ً
بناء عىل ما تقدم من االستنتاجات يوض البحث باآلن:
 .1يوض الباحث السلطات النقدية والمالية ف العراق بأهمية الحفاظ عىل سعر
الضف مستقر للعملة العراقية تجاه العمالت األجنبية وبما يتالءم مع ظروف
العراق االقتصادية والمالية ،وبما يضمن وجود بيئة استثمارية آمنة وجاذبة
ً
ً
ادا ر
ورسكات محليي وأجانب ،فضال عن توفب معيشة ودخل آمن
للمستثمرين أفر
ومستقر للفرد العراف.
ً
 .2أهمية أن يأخذ المستثمر بنظر االعتبار مخاطر أسعار الضف وخصوصا لدى
ُ
توجهه نحو االستثمارات المالية الدولية ،ويمكنه ف هذا الميدان االستفادة من
ِ
أدوات التحوط من المخاطر والت من أهمها المشتقات المالية.
 .3تفعيل دور وسائل األعالم المختلفة ف تعزيز الوع االستثماري لدى الفرد العراف
ُ
ُ
لديه ،وتوجيهه نحو االستثمار ف السوق المالية
وتغليبه عىل الطابع االستهالك
ِ
العراقية لتنشيط تداوالتها وتحسي إدائها بشكل عام.
 .4التوصية بأهمية تنوي ع األدوات االستثمارية المتداولة ف سوق العراق لألوراق
ً
المالية ،وذلك لخلق سوقا مالية جاذبة للمستثمرين العراقيي واألجانب عىل حد
سواء.
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ى
اعداد سنة أساس يف الحسابات القومية عىل نظام ERETES
ى
بي البحث عن الشمولية ونواقص مصادر البيانات
نوح بونا المختار
ى
اف واالقتصادي
خبي حسابات قومية -الوكالة الوطنية لإلحصاء والتحليل الديمغر ي
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

المستخلص
تعتب سنة األساس بمثابة نقطة إطالق السلسلة الزمنية ففيها تضبط العوامل الفنية
ر
لكل المنتجات وفروع األنشطة االقتصادية ويتطلب انشاء هذه البنية الكثب من الطرق
والعمليات اإلحصائية من اجل دمج سلوك الوكالء االقتصادين ف البنية الهيكلية
الجديدة وي هدف هذا البحث اىل تسليط الضوء عىل الصعوبات الت تواجه المحاسبون
القومي ف اعداد سنة أساس جديدة.
ومن اجل تحقيق هذا الغرض تم رسم منهجية للخطوات الت ينبع القيام بها انطالقا
من جرد مفصل لتغبات نظام عام  2008الت يمكن تطبيقها وتم جمع ومقارنة
المعلومات وتقدير النواقص عن طريق طرق علمية اجراء المسوح الخاصة ببعض
االنشطة.
وقد مكن تحديث قاعدة الحسابات من إيجاد تقديرات تتطابق مع الواقع وإدخال
توصيات نظام  2008ف المنهجية ،ررسحت دور تطبيق  ERETESف تنظيم وتسهيل
العمل بكل مرونة وابرزت دور المحاسب القوم ف جمع ومعالجة البيانات وتقدير ما
ر
المؤرسات الت تسمح
نقص منها وكذلك مكنت من استعراض الطرق الكفيلة بإيجاد
بتقدير كل عنض من عناض العرض والطلب وكيفية توزي ع القيمة المضافة بي أجور
وضائب وفائض تشغيل عىل األنشطة.
يلت حاجة
وبالرغم من توفر الكثب من المصادر فأنها عجزت عن توفب المطلوب الذي ر
التحديث وقد مكن هذا البحث ف ررسح كيفية انجاز سنة أساس جديد ما يبتب عليها
من اعمال تخطيطية وفنية ر
ورسح الطرق الكفيلة ف تقدير ما نقص من البيانات ف كل
مراحل العمل المختلفة.
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Development of a base year in the national accounts
on the ERETES system
Between the search for exhaustiveness and the limits of data sources.
Nouh Boune El MOctar
Expert in national accounts - National Agency for Statistics and
Demographic and Economic Analysis (ANSADE) –
Islamic Republic of Mauritania
Abstract:
The base year is considering the starting point of the time series, in which
the technical factors are controlled for all products and branches of
economic activity, and the establishment of this structure requires many
methods and statistical surveys. To integrate agent behavior into the new
structure this article aims to explain the difficulties faced by national
accountants in preparing for the new base year.
To achieve this objective, a methodology has developed for the measures
to consider on a detailed inventory of the modifications of the 2008 SNA
that could be applied. Data were collected and compared, and the breach
was supplemented either by scientific estimation methods or by surveys
carried out on certain activities.
The update of the base of accounts made it possible to integrate into the
methodology the recommendations of the 2008 system and to have
estimates consistent with reality and to explain the role of ERETES in the
organization and facilitation of work with flexibility and underline the role
of the national accountant in collecting and processing data.
This research helped explain how to carry out a new base year, the
planning and technical work that would involve and explain the methods
of estimating what was missing from the data.
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 .1الخلفية واألساس النظري:
كلنا ندرك صعوبة تقدير المجاميع الكلية القتصاد ما بحكم تشعب ر
وكبة الوحدات الت
ينبع دمجها ف عملية التقدير ،وذلك يحتم عىل الدول البحث عن أفضل الطرق للقيام
بتقديرات تالمس الواقع المعاش ومن اجل تحقيق هذا الغرض قام المحاسبي القومي
بالتفكب ف كيفية تقدير مساهمة كل الوحدات إلنتاجية ف الناتج المحىل اإلجماىل.
وتحقيقا لهذا الهدف تم اعتماد دليل الحسابات القومية لألمم المتحدة منذ خمسي
عاما ومراجعته ف عام  1993و .2008ويقدم هذا الدليل ررسح مفصال لكل ما ينبع
القيام به من اجل ايجاد تقديرات أقرب اىل الواقع من حيث شمولية القيم المقدرة
وتمثيل كل األنشطة االقتصادية ف مجموعة من المجاميع تمثل وزن ومساهمة كل
الوكالء االقتصادين.
تعتب سنة األساس ف الحسابات القومية نقطة انطالق منها تحدد البنية الهيكلية
ر
لالقتصاد وفيها تضبط العوامل الفنية لكل المنتجات وفروع األنشطة االقتصادية ،فسنة
تعتب صورة نمطية للهيكلة االقتصادية لبلد ما وف قت ما .ان انشاء بنية هيكلية
األساس ر
جديدة لالقتصاد تتطلب القيام بجملة من العمليات اإلحصائية واستخدام مصادر
بيانات من اجل فهم األنماط االستهالكية للوكالء االقتصادين وطبيعة الروابط بي فروع
ر
الخارج .ومن اجل تحقيق هذا الغرض
األنشطة المختلفة وعالقات االقتصاد مع العالم
يعتمد المحاسبون القوميون عىل جمع كل المعلومات الالزمة للقيام بهذه العملية فمن
هذه المعلومات ما هو متوفر ف مصادر البيانات اإلدارية واألخر يتطلب انجاز مسوح
إحصائية خاصة بها.
ً
فف موريتانيا ر
نشت الحسابات القومية وفقا لنظام الحسابات القومية لألمم المتحدة
لعام  1993متخذتا سنة  1998سنة أساس لها وتم تحديث قاعدتها حسب نظام 2008
ف سنة  2017من خالل  2004كسنة أساس جديدة.
وتعتب الفبة بي  1998و2004
ر
فبة طويلة بنسبة لتغب سنة األساس فيما تقبح شعبة االحصاء ف األمم المتحدة
تحديث سنة األساس كل خمس سنوات اللتقاط التغيبات الهيكلية ف االقتصاد بشكل
أفضل.
وف هذا الصدد قام مؤخرا المكتب الوطت لإلحصاء ف انجاز عملية تحديث ومراجعة
قاعدة الحسابات القومية وموائمتها مع نظام الحسابات القومية لعام  .2008واستهلت
عملية تحديث قاعدة الحسابات القومية السنوية بأعداد سنة أساس جديد باستخدام
تطبيق  ERETESالذي يوفر منهجية مرنة للقيام بكل االعمال الالزمة لإلنتاج جدول
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العرض واالستخدام وجدول الحسابات الجارية والباكمية للقطاعات المؤسسية ،وتم
اختيار سنة  2014كسنة اساس .ومكنت هذه المراجعة لسنة األساس من زيادة الناتج
الداخىل الخام ب  % 22.7مقارنة مع مستواه ف الحسابات القديمة ،هذه الزيادة ناتجة
ف معظمها  % 18.2اىل زيادة تغطية المصادر لألنشطة غب المصنفة وذلك عائد اىل
دمج بيانات المسح الوطت حول التشغيل والقطاع غب المصنف المنجز عام ،2017
وتقدر مساهمة تغطية القطاع المصنف ف الزيادة ب  ،% 3.3بينما تعود  % 2.7اىل
تطبيق التغبات نظام .2008
تعب عن الواقع
من خالل االرتباط الوثيق بي توفر بيانات كافية وشاملة وإيجاد تقديرات ر
فان اعداد سنة أساس جديد يتطلب الكثب من الوقت واالعمال تمكن من تحديد
مستويات لتقديرات مجاميع االقتصاد الكىل لها كنقطة انطالق للسلسلة الزمنية .وبرغم
من كون اعمال اعداد سنة األساس تتطلب الكثب من المعالجات والتقديرات فأنها لم
تحط قط بالقدر الكاف من اهتمام الباحثي لك تمكن المهتمون من الحصول عىل
ررسوح تساعد ف فهم الموضوع.
يقدم هذا البحث جرد للمراحل المختلفة من اجل إنجاز سنة أساس جديدة من ررسح
للخطوات التحضبية قبل الدخول ف تغب سنة االساس اىل استعراض لمصادر البيانات
المتوفرة وتوضيح للخطوات العملية من اجل اعداد سنة وتحديد لتغبات نظام
الحسابات القومية لعام  2008الت أمكن تطبقها وكيفية اجراء المقارنات الضورية
للمصادر من اجل معرفة نوع وشموليه المعلومات الت تحتوي ها واستعراض أفضل
الطرق للحصول عىل تقديرات واقعية وشاملة ممثلة لكل الوكالء االقتصادين عىل شكل
مجاميع محاسبة طبقا لتوصيات نطام .2008

 .2تشخيص الحسابات القومية القديمة:
تعتب من اول االعمال التحضبية الت يجب القيام بها من طرف الفريق
عملية التشخيص ر
المحاست .هو عبارة عن تدقيق المنهجيات والطرق المتبعة ف تقديرات مجاميع
ر
الحسابات القومية القديمة من اجل معرفة مستوي تطبيق نظام الحسابات القومية
لسنة  1993ودرجة تغطية المصادر للوحدات االقتصادية الت ينبع ان تشملها
التقديرات وكيفية والوج اىل المعلومات ومحتوى ونوعية المعلومات المتوفرة ف
المصادر وإحصاء األخطاء الموجودة ف المنهجيات ومدى قدرة النظام االحصان إلنتاج
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بيانات طبقا للمعاير الدولية يمكن االعتماد عليها من اجل تلبية المعاير المطلوبة من
قبل نظام الحسابات القومية 5لعام .2008
ولقد مكنت عملية التشخيص من معرفة الوضعية الحالية للمنهجية المتبعة ف كل
األنشطة االقتصادية ف الحسابات القديمة نواقصها ومعرفة ما يجب القيام به ف
الحسابات الجديدة ومعرفة اإلجراءات الت ينبع القيام بها ف المستقبل من اجل القيام
بالتحسينات الضورية ف المستقبل ومدى تطبيق النظام القديم وحاجة المحاسبون
القوميون اىل التكوينات.

 .3الخطوات العملية إلنجاز سنة أساس عىل تطبيق :ERETES
تعتمد منهجية العمل ف استحداث سنة أساس جديدة ف الحسابات القومية عىل
الخطوات التالية:
 .1اعداد سنة األساس حسب النظام القديم من اجل التمكن من معرفة محتوي ومدى
تأثبات مراجعة قاعدة الحسابات القومية يتم اعداد السنة الت يفبض ان تكون
سنة أساس عىل النظامي.
 .2اجراء تشخيص شامل للحسابات القديمة كما هو مفصل سابقا تشمل عملية
تشخيص المنهجيات والمصادر من اجل فهم النواقص واألخطاء ومدى تطبيق
توصيات النظام القديم.
 .3تحديد شكل وحجم الحسابات القومية الت يراد القيام بها بناء عىل التشخيص
ر
المشف عىل الحسابات
االنف ذكره ومؤامة حجم العمل وقدرة وتكون الفريق
القومية ،وذلك من خالل خريطة طريف تحدد اهداف وخطوات ر
مشوع مراجعة
الحسابات القومية.
 .4تكييف تصنيفات األنشطة والمنتجات مع احتياجات النظام اإلحصان الوطت من
خالل موائمتها مع التصنيفات الدولية من اجل ابراز خصوصية االقتصاد الوطت
وذلك من خالل هيكل تصنيف متماسك ومتناسق للنشاط االقتصادي عىل أساس
مجموعة من المفاهيم والتعاريف والمبادئ وقواعد التصنيف المتفق عليها دوليا
ً
ً
إطارا متكامًل يمكن من خالله تجميع البيانات االقتصادية ومعالجتها
ولجعله
ر
ونشها ف شكل يتكيف مع احتياجات التحليل واإلدارة االقتصادية وتكيف هذه

 5نظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام .2008
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التصنيفات مع واقع حال فريق الحسابات القومية من اجل التحكم 6ف حجم
العمل.
 .5تحديد توصيات نظام الحسابات القومية الت يمكن تطبيقها وه عملية تتطلب
الكثب من النقاش بي المحاسبون القوميون واطر القطاعية المنتجة للبيانات
وخباء ر
الشكان الفنيون.
ر
 .6احصاء جميع مصادر البيانات الالزمة لمراجعة الناتج المحىل اإلجماىل وه من اهم
المراحل وأصعبها فه تعتمد عىل نوعي من المعلومات النوع األول عبارة عن
معلومات إدارية منتجة من طرف قطاعات حكومية ويجب البحث معها ف وجود
وشكل البيانات من خالل عقد اجتماعات تقنية مع جميع المنتجي لهذه البيانات
من أجل إنشاء آليات للتحقق من مدى موائمة البيانات للمعاير المطلوبة دوليا
صحة البيان .اما النوع ألخر ف هو يتمثل ف تحديد وبرمجة المسوحات اإلضافية
الت يتعي القيام بها.
 .7معالجة البيانات الواردة ف المصادر وتهدف هذه العملية ف إعطاء كل معلومة
اإلحصائية مجموعة من التصنيفات تسمح بإدخالها ف قاعدة البيانات ،ERETES
حيث يتم معالجة كل مصدر عىل حد وتصنيف المعلومات الواردة فيه بإعطاء كل
معلومية مجموعة من الرموز تسمح بتصنيف شكل العملية االقتصادية [مخرج
واردات صادرات ...الخ] وشكل التسعبة المستخدمة ف البيانات [باألسعار جارية
باألسعار الثابتة السنة الماضية] ...الخ.
 .8القيام بالمسوحات البنيوية بهدف بناء المصفوفات الالزمة من الهوامش تجارية
ونقل والضائب واالستهالك الوسيط.
 .9تكوين الفريق ر
المشف عىل الحسابات القومية من خالل دورات تكوينية واسفار
لبعض الدول الت قامت بتحديث قاعدة الحسابات القومية حسب نظام .2008
 .10اعداد سنة األساس حسب النظام الجديد وف هذه المرحلة يتم معالجة المصادر
وإدخالها اىل  ERETESوالقيام بالخطوات الت ه مبينة ف البحث من تحكيم اوىل
للمصادر ومقارنات وتوازن العرض والطلب وحساب فروع األنشطة اىل غب ذلك.

 6التحكيم عىل القيم هو عبارة عن إضافة قيمة ف قاعدة البيانات  ERETESليست معطاة من مصدر ووه
ناتجة عن اما تك ملة القيم المصدرية من اجل الحصول عىل مجموع يشمل كل الوحدات او تصحيح خطاء او
إضافة قيمة يجب احتسابها.
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 .11اعداد السنة الجارية بعد االنتهاء من سنة األساس يعمل عىل اعداد لسنة الجارية
الموالية بنفس الطريقة الت تم بها اعداد سنة األساس من اجل تثبيت القيم المقدرة
لمجاميعها وتصحيح لألخطاء فيها.
 .12حساب تأثب مراجعة الحسابات القومية عىل كل المجاميع بعد التأكد من تصحيح
األخطاء الت تحتوي ها سنة األساس بعد مراجعتها يتم حساب تأثب المراجعة عىل
النظام القديم ومعرفة اسباب التأثب ومن الفروض أعداد جدول يحدد حجم تأشب
كل العوامل االنف ذكرها ف التشخيص كالتغطية والمصادر الجديدة وتصحيح
األخطاء وتغب المنهجية.
 .13ربط السلسلة الزمنية للحسابات القومية الجديدة بعد االنتهاء من سنة األساس
والسنة الجارية يتم اعداد السلسلة الزمنية من اجل وضع سنة األساس ف اطارها
ر
ومؤرسات األسعار
الزمت وذلك باالعتماد عىل التغبات الت طرأت عىل المنهجية
واالحجام والقيم للسلسلة القديمة لكل مجاميع الحسابات القومية.
وتمكن مراجعة السلسلة الزمنية من معرفة نسب النمو االقتصادي السنوية وتقديرات
مستوى مجاميع الحسابات القومية وكل ر
مؤرسات االقتصاد الكىل ر
ونشها للمستخدمي
من حكومة ر
ورسكاء فني ومالي وباحثي وغبهم من اجل تحديث بياناتهم طبقا األرقام
الجديدة.

الت أمكن تطبيقها ى يف سنة األساس:
 .4تغيات نظام  2008ي

بعد دراسة كيفية معالجة تغبات 7نظام  2008يتم إدخالها ف منهجية سنة األساس
الجديدة تبي قابلية تطبيق التغبات التالية:
 حساب خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غب رمبارسة عىل القروض والودائع
فقط عندما تكون هذه القروض والودائع مقدمة ،أو مودعة لدى او بواسطة
المؤسسات المالية.
 تم حساب انتاج خدمات الوساطة المالية عن القروض ( )yLوالودائع ( )yDفقط،وذلك باستخدام سعر مرجع عىل افباض أن هذه القروض والودائع تحدد أسعار
الفائدة لكل منهما عىل التواىل ،انتاج خدمات الوساطة المالية وفقا للصيغة
)rL - rr) yL + (rr - rD) yD

 7نظام الحسابات القومية لعام Cote ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5 -
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 السعر المرجع يستمر كما هو ال يشمل بنود خدمات وقد تكون هناك رارساك لألسعارمرجعية مختلفة لكل نوع من عمليات عىل القروض وعىل الودائع.
 استهالك خدمات الوساطة المالية تم توزيعه بي المستخدمي (المقرضي اوالمقبضي) عىل استهالك ،وسيط ،واستهالك االرسي ،وصادرات.
تعتبها حيازة لخدمات جماعية
 تصنيف االنشطة غب السوقية للبنك المركزي مع ربواسطة الحكومية العامة مع تحويالت مقابلها من البنك المركزي إىل الحكومة
 حساب انتاج خدمات التامي عىل غب الحياة باستخدام التعويضات واألقساطالمعدلة.
 -معالجة نظم التسليح كأصول منتجة وصنفت عىل حدة،

الت تم االعتماد عليها:
 .5مصادر البيانات ي
تقدم مصادر البيانات بمختلف انواعها مجموعة من المعطيات حول القيم والكميات
ر
والمؤرسات ويتطلب التعامل معها نوع من المهارة ف تصنيفها وفهم محتوها،
واألسعار
وتفرض منهجية اعداد الحسابات القومية حسب نظام  2008جملة من العوامل يجب
مراعاتها من اجل معالجتها طبقا لضوابط هذا النظام .ويتح برنامج  ERETESتخزين
البيانات الواردة من كل المصادر وإضافة او نزع قيمة منها واليها من اجل موائمتها مع
طريقة الحساب المعتمدة ف الحسابات القومية.
وبعد البحث عن مصادر البيانات تم اعتماد عىل ما يقارب  66مصدر تقسم اىل 6
مسوحات و 4ر
مؤرسات يتم انتاجها من طرف المكتب والبقية ه عبارة عن مصادر
إدارية.
 مصادر المسوحات اإلحصائية:تعتب المسوحات وسيلة لتقدير ظاهرة ما لوحدة إحصائية عدد عناضها كبب جدا
ر
فنلح اىل انجاز مسح عىل عينة معينة وتعمم
بحيث يصعب حسابه ف وقت قياس ر
النتائج عىل كل الوحدة اإلحصائية .من اجل انجاز سنة األساس الجديدة تم االعتماد
عىل نوعي من المسوحات النوع األول هو عبارة عن مسوحات خاصة بسنة األساس
والثان يمثل مسوحات دورية تنجز من طرف الحكومة الموريتانية حول العمل والقطاع
غب المصنف واالستهالك االرسي والحصاد الزراع.
وبخصوص النوع األول من المسوحات حيث يقوم المحاسبون القوميون بعمل جملة
من المسوحات بهدف تحسي تغطية بيانات بعض القطاعات الت ليست ممثلة بشكل
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جيد ف الحسابات القديمة او من اجل تجديد البنية الهيكلية للحسابات الجديدة مثل
مصفوفة االستهالك الوسيط لفروع االنشطة ومعدالت الهامش عىل المنتجات
ومعدالت الضيبة عىل السلع والخدمات.
ف إطار اعداد سنة األساس الجديدة تم انجاز مجموعة من المسوحات الخاصة ببعض
األنشطة االقتصادية ،فقد تم القيام بمسح حول مخرجات وبنية االستهالك الوسيط
واالسعار لجملة من األنشطة االقتصادية غب المغطاة جيدا ف الحسابات القديمة .يقدم
الجدول التاىل توضيحات حول طبيعة والهدف كمسح وكيفية التقدير:
جدول ( )1ى
يبي المسوحات الخاصة بسنة األساس
المسح
مسح حول
المدارس
والجامعات
الخصوصية
مسح المصحات
الصحية
والمخابر الطبية
الخصوصية

العينة المستهدفة
 100مدرسة
خصوصية وكل
الجامعات ومراكز
التكوين المهت ف
نواكشوط
كل المصحات
والمخابر
الخصوصية ف
نواكشوط

مسح حول
ررسكات الصيد

كل ررسكات الصيد
ف نواكشوط
ونواذيبو

مسح حول
الصيد القاري

البك
إحصاء ر
المائية الت تحتوي
عىل السمك
واحصاء العاملي
فيها وتوزيعهم
حسب االنشطة
إحصاء الوحدات
الصناعة التقليدية
للمنتجات الصيد

مسح الصناعات
التحولية
التقليدية
لمنتجات الصيد

الهدف من المسح
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والضائب عىل االنشطة
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والضائب عىل االنشطة
فك االرتباط بي ر
الشكات
العاملة ف مجال الصيد وتلك
الت تقوم بالتصنيع ف تقدير
المجاميع التالية :المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والضائب عىل األنشطة
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال

تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
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تقدير المخرجات من السعر
المحسوب ف المسح مضوب
ف عدد تالميذ التعليم
الخصوض المنشور ف دليل
االحصائيات لوزارة التعليم
الحصول عىل الئحة محينه من
المصحات والمخابر الناشطة.
من اجل تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط ورواتب
العمال والضائب عىل األنشطة
الحصول عىل الئحة محينه من
ررسكات الصيد عاملة ف مجال
الصيد والتصنيع.
تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال
والضائب عىل األنشطة لكل
نشاط عىل حد.
الحصول عىل تقديرات للصيد
القاري لألول مرة ف الحسابات
القومية وتقدير مساهمته ف
الدخل القوم والتشغيل

الحصول عىل تقديرات لهذه
الوحدات وتقدير مساهمته ف
الدخل القوم والتشغيل
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العينة المستهدفة

الهدف من المسح

كيفية تقديرات المجاميع

المسح
مسح حول
مكاتب تحويل
االموال

كل مكاتب الضف
ف نواكشوط

مسح حول
مؤسسات
الصحافة

كل القنوات
الخاصة والمواقع
االلكبونية
والجرائد نواكشوط

تقدير الهوامش المكتسبة من
بيع العمالت وتقدير كل من:
االستهالك الوسيط واألسعار
ورواتب العمال والضائب
عىل األنشطة
تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال
والضائب عىل االنشطة

تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال
والضائب عىل األنشطة مكاتب
ضف العالت.

مسح حول
مؤسسات الت ال
تهدف اىل الرب ح

كل األحزاب
السياسية
ومنظمات
المجتمع المدن
والمنظمات
العمالية

تقدير المخرجات
واالستهالك الوسيط
واألسعار ورواتب العمال

تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال
والضائب عىل األنشطة
المؤسسات العاملة ف
الصحافة.
تقدير المخرجات واالستهالك
الوسيط ورواتب العمال.

المصدر :اعداد الباحث

ان االعداد الجيد لسنة األساس يتوقف عىل ايجاد معلومات وافرة ودقيقة حول
مصفوفات االستهالك الوسيط والضائب عىل المنتجات ومصفوفات الهوامش عىل
السلع ،حيث يقدم المسح حول االستهالك الوسيط جمع بيانات تكاليف التشغيل ،اما
الضائب فمعلومات اإلدارة العامة للضائب ومعلومات الجمارك تعط توزيعا للضائب
حسب المنتجات واألنشطة واالجور ،وبنسبة للهوامش فيجب القيام بمسح حول
هوامش النقل والتجارة من اجل معرفة طريقة توزي ع السلع والبضائع ف السوق.
الجدول  :2حول المسوحات البنيوية ى يف سنة األساس :2014
المسح
مسح حول
هوامش
التجارة
والنقل
مسح حول
االستهالك
الوسيط لكل
االنشطة

العينة المستهدفة
عينة من نقاط البيع
بالجملة والفرد
والموردين من نقاط
البيع المعتمدة لدي
عدادي ر
مؤرس االسعار
ملفات ر
الشكات عند
اإلدارة العامة لضائب

الهدف من المسح
معرفة النسبة الت يحصل عىل
التجار والقائمي عىل نقل
البضائع عىل كل سلعة

معرفة طبيعة ومستوي
استهالك األنشطة االقتصادية
من السلع والخدمات الوسيطة
وتقدير العول البجيحية
للمواد األولية المستخدمة ف
انتاج السلع والخدمات

المصدر :من اعداد الباحث
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انطالقا من الفرق بي سعر
ر
الشاء وسعر البيع يمكن
تحديد نسبة الهوامش لكل
من الموردين والباعة بالجملة
والفرد
جمع وتصنيف االستهالك
الوسيط لكل األنشطة
وحساب نسبة االستهالك
الوسيط لكل نشاط بالنسبة
اللمخرجات
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اما النوع االخر من المسوحات فهو ينجز بشكل دوري من طرف الحكومة الموريتانية
من اجل تقيم سياساتها ف محاربة الفقر وتحقيق اهداف التنمية او من اجل تقدير
بيانات األنشطة الزراعية او ر
البوة الحيوانية.
فلقد تم االعتماد ف انجاز سنة األساس الجديدة عىل مسحي تم انجازهما مؤخرا من
طرف المكتب الوطت لإلحصاء وهما المسح الدائم حول الظروف المعيشة للسكان
والمسح الوطت حول الشغل والقطاع غب المصنف حيث انجز األول عام  2014واالخر
عام  2017والمسح الدائم حول االرس الممارسة للزراعة والمنجز من طرف وزارة التنمية
الريفية.
حيث يقدم المسح بيانات حول الظروف المعيشية وتقديرات االستهالك االرسي
والتحويالت من واىل االرس ،اما المسح حول الشغل والقطاع غب المصنف فيقدم
تقديرات لكل من عدد العمال ف األنشطة االقتصادية ونسبة البطالة ومخرجات
واالستهالك الوسيط والرواتب والضائب عىل األنشطة لجل األنشطة غب المصنفة.
يقدم المسح الزراع توقعات حول حبوب الذرة الرفيعة والدخن والذرة والقمح واألرز
للفبتي تتم فيهما الزراعة من أكتوبر اىل مارس ولشهري يونيو واغسطس .اما مسح
الخاص بالخضوات والمنجز من طرف وزارة التنمية الريفية فيقدم تقديرات حول انتاج
الخضوات
ر
 مصادر البيانات لمؤرسات:هذا النوع من المصادر منتج عادة من طرف أجهزة اإلحصائية 8وه توفر معلومات
ر
المؤرسات الت تتعلق
حول أسعار المستهلكي واإلنتاج الصناع وسعر البناء فضال عن
بالنمو الديموغراف.
 المصادر اإلدارية:تختلف المصادر اإلدارية باختالف القطاعات المنتجة او المجمعة لها فه ف الغالب
تحتوي عىل معلومات عن النفقات واإلنتاج واألجور والضائب ،ومن اجل االعداد الجيد
لسنة األساس الجديدة تمت مراجعة كل المصادر اإلدارية والبحث عن مصادر جديدة
إلدخالها ف الئحة المصادر المعتمدة من طرف الحسابات القومية.
وفيما يىل سيتم التعريف بمحتوى هذه المصادر ومدى مساهمتها ف إيجاد قيم يمكن
استخدامها من طرف المحاسبون القوميون:

8
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وبالنظر اىل المصادر المتوفرة فيمكن توزيعها حسب معاير متعددة كالجهة الحكومية
المنتجة لها او حسب نوعية المعلومات الت توفرها او حسب األنشطة االقتصادية
ومن أجل توضيح ر
أكب الستخدام هذه المصادر اإلدارية ف سنة األساس فيمكن تقسمها
اىل ثالث مجموعات المجموعة األوىل تمثل مصادر بيانات اإلدارة المركزية او الحكومة
والثان مصادر تخص ر
الشكات والنوع الثالث مصادر من الهيئات الرقابية:
 oالمصادر الموفر لبيانات اإلدارة المركزية او الحكومية:
تم االعتماد ف اعداد سنة األساس عىل عدة مصادر حكومية تغط بياناتها االنفاق
والواردات الحكومية من إدارة مركزية وبلديات ومؤسسات عمومية وسيتم استعرض
هذه المصادر مع توضيح نوعية المعلومات الت توفرها ومدى تغطيتها وتداخلها.
للميانية -تسي ى
ى
ميانية الدولة :يوفر هذا المصدر كل المعلومات
▪ اإلدارة العامة
المتعلقة بتسيب مبانية الدولة وهو معد من اإلدارة العامة للمبانية وترد للمكتب
الوطت لإلحصاء عىل شكل ملف اكسل وتضم نفقات لكل الوزارات من أجور
واستهالك لسلع وخدمات وتكوين راس مال ثابت كما توفر اإلعانات المقدمة من
الدولة اىل المؤسسات العمومية والدعم المقدم من اجل تخفيض أسعار بعض
المواد األساسية .ويتداخل هذا المصدر مع بيانات الواردة ف الحالة المالية
للمؤسسات العمومية وهو ال يغط الضمان االجتماع والصح وال يشمل نفقات
الدولة الممولة من المصادر الخارجية.
ى
للميانية -احصائيات عمال الدولة :توقر اإلدارة العامة للمبانية
▪ اإلدارة العامة
بيانات حول عدد العمال العاملي ف القطاع الحكوم ويجب مقارنتها مع مصادر
اخرى من اجل التأكد من شموليتها.
▪ اإلدارة العامة االستثمار العموم والتعاون االقتصادي  -ى
ميانية االستثمار الممولة
ي
من المصادر الخارجية :تعد إدارة توفب المواد ف وزارة االقتصاد المعلومات حول
نفقات المشاري ع الممولة من الخارج وه تحتوي عىل أجور ونفقات سلع وخدمات
وتكوين راس ثابت وهو مصدر مكمل لمصد مبانية الدولة.
9
▪ اإلدارة العامة للخزينة -جدول العمليات المالية لدولة :جدول العمليات المالية
عبارة عن وثيقة رسمية تعد من طرف اإلدارة العامة للخزينة ويوفر معلومات حول
االيرادات الضيبة وغب الضيبة وكذلك نفقات الدولة من اجور ونفقات سلع
 9الخزينة العامة لدولة www.tresor.mr
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▪

▪

▪

▪

▪

وخدمات وتكوين راس المال الثابت وكل اإلعانات المقدمة من الدولة ويتمب هذا
الجدول بكونه يستخدم كإطار يتم من خالله تحديد مستويات الضائب بكل أنواعها
مثال الضائب عىل السلع والخدمات وه عنض مهم ف الناتج المحىل الخام.
اإلدارة العامة للخزينة -نفقات وارادات البلديات :تقدم اإلدارة العامة للخزينة ف
وزارة المالية البيانات المجمعة عن نفقات وايرادات البلديات حيث تشمل النفقات
األجور وتكاليف السلع والخدمات وكذلك االنفاق عىل راس المال الثابت وف جانب
االيرادات يمكن معرفة الرسوم البلدية وتحويالت المتحصل عليها من الدولة
وغبها .يوفر هذا المصدر بيانات شاملة عىل البلديات بحكم كونها مجمعة من
التقارير النهائية لتسب البلديات.
إدارة الوصاية المالية -الحالة المالية لمؤسسات الدولة المعدة من إدارة الوصاية
المالية :تجمع إدارة الوصاية المالية ف وزارة المالية كل البيانات المتعلقة
بالمؤسسات العمومية وتوفر معلومات حول نفقات وإيرادات المؤسسات
العمومية وتتداخل المعلومات المتعلقة باإلعانات الممنوحة من الدولة اىل
المؤسسات العمومية من المعلومات الواردة ف مبانية الدولة ويضاف لها الموارد
الذاتية لهذه المؤسسات.
االجتماع :يقدم التقرير السنوي لصندوق
الحالة المالية لصندوق الضمان
ي
الضمان االجتماع الحالة المالية لصندوق من مساهمات العمال واشباكات
المعاش للمتقاعدين والتعويضات المدفوعة ونفقات الصندوق من أجور وتكاليف
سلع وخدمات وراس مال ثابت وهو تقرير نهان ويوفر معلومات شاملة وكافية حول
الضمان االجتماع.
ى
الصح :يتطرق التقرير السنوي لصندوق التامي
التامي
الحالة المالية لصندوق
ي
الصح بالتفصيل اىل الحالة المالية للصندوق من إيرادات الصندوق من مساهمات
وفوائد ونفقات من تعويضات وأجور وتكاليف سلع وخدمات ونفقات عىل تكوين
راس المال الثابت وتعت رب هذه المعلومات شاملة ونهائية.
الغذائ :تقدم مفوضية االمن
الحالة المالية لمفوضية االمن لمفوضية االمن
ي
الغذان للمكتب ملف اكسل يحتوي عىل إيرادات ونفقات المفوضية حيث تمثل
إيراداتها ف بيع الحبوب وبعض الخدمات األخرى والنفقات ه عبارة عن اجور
وتكاليف السلع والخدمات وكذلك االنفاق عىل راس المال الثابت .ويعط هذا
المصدر تفصيل لإليرادات الذاتية للمفوضية وه معلومات مكملة لما يقدمه
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مصدر تسب مبانية الدولة الذي يعط التحويالت الممنوحة من الدولة للمفوضية
فقط .فهو إذا مصدرا مكمال لتسب المبانية.
▪ صندوق اإليداع والتنمية :ر
ينش صندوق اإليداع والتنمية تقريرا سنويا عىل موقعه
االلكبون ويتضمن المعلومات الضورية للمحاسبة القومية من قروض وودائع
وإيرادات الصدوق وتكاليف التشغيل وتكوين راس المال الثابت.
وتعتب بيانات
ر
الصندوق جزء من بيانات القطاع الماىل اىل جانب البيانات المجمعة من طرف
البنك المركزي الموريتان والت سيتم تفصيلها الحقا.
ى
الموريتائ :يقدم التقرير 10السنوي للبنك المركزي
▪ التقرير السنوي للبنك المركزي
ي
والمنشور عىل الموقع االلكبون للبنك معلومات ع الحالة االقتصادية والمالية
لدولة ومبان وحساب تشغيل البنك المركزي والبنوك األولية ومؤسسات
التمويالت الصغبة كما يقدم كذلك بيانات عن الكتلة النقدية والسوق المالية
والرقابة المضفية.
 oالمصادر الت تخص بيانات ر
الرسكات:
ي
ر
تعتب المصادر الت تقدم معلومات عن الشكات من اهم المصادر بحكم توفرها عىل
ر
المعلومات لمجموعة كببة ومتشعبة من الوحدات االقتصادية العاملة ف انتاج
السلع والخدمات الضورية لالستهالك واستمرار عجلة االنتاج .ويمكن الحديث عن
اهم مصادر من خالل حجم ونوع المعلومات الت توفرها وطبيعة المشمولي فيها.
لضائب  -التضيحات ى
▪ اإلدارة العامة ى
الضيبية واإلحصائية ر
لرسكات :ترابط فرقة
من وكالء المكتب الوطت لإلحصاء ف مقر اإلدارة العامة لضائب لعدة أشهر كل
سنة من اجل جمع بيانات ر
الشكات المتوفرة ف ملفاتها لدى مصالح الضائب ويمثل
هذا المسح العمود الفقري للبيانات الت يتم جمعها عن ر
الشكات من حيث عدد
الوحدات الت يشملها وتفصيل بياناتها ومساهمتها ف توفب معلومات عن جل
األنشطة االقتصادية .فهو عبارة عن مسح شامل لمبانيات ر
الشكات وحسابات
تشغيلها ويمكن الحصول عىل ايرادات ر
الشكات اي توفر ارقام اعمالها وتغب مخزونها
وتكاليف تشغيلها من مواد اولية وسلع وخدمات وأجور عمال وضائب .وبرغم من
توفر معلومات عن عدد كبب من ر
الشكات االن قد يفتقد لبعض ررسكات موجودة
عىل ارض الواقع وال توجد لها بيانات عند الضائب كما ان يوجد تداخل بينه وبي

10

البنك المركزي الموريتان – التقرير السنوي www.bcm.mr/rapport-annuel-
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مصدر الحالة المالية لمؤسسات العمومية نظرا اىل ان بعضها توجد له ملفات
ضيبة ومن بينها المصادر الت سنتحدث عنها فيما يىل.
▪ التقرير السنوي ر
ر
ر
لرسكة الوطنية للصناعة والمناجم :تنش الشكة الوطنية
للصناعة والمناجم عىل موقعها اإللكبون 11تقريرها السنوي حيث يفصل ارقام
عمل ر
الشكة وتكاليف التشغيل وعدد العاملي والتغب ف المخزون.
▪ التقرير السنوي ر
لرسكة الموريتانية للكهرباء :تزود ر
الشكة الموريتانية للكهرباء
المكتب الوطت اإلحصاء بتقرير مفصل حول إيرادات ر
الشكة ونفقاتها بطريقة
مفصلة ،ووافية ،ولكن توجد وحدات انتاج للكهرباء ليست مشمولة ف هذا التقرير
وسوف يتم تفصيلها الحقا.
▪ التقرير السنوي ر
ر
للرسكة الوطنية للماء :يقدم تقرير الشكة الوطنية للماء معلومات
حول مبانية ر
الشكة وحساب تشغيلها وه ليست المصدر الوحيد لإلنتاج الماء
فهناك وحدات اخرى تم دمجها وسيتم الحديث عنها فيما بعد.
ى
▪ التقرير السنوي لميناء الصداقة يف نواكشوط :يقدم تقرير 12ميناء الصداقة
معلومات حول الحالة المالية للميناء من إيرادات وتكاليف وعدد عمال وضائب كما
يفصل ف البيانات اإلحصائية حول أنشطة الميناء من عدد الحاويات والسفن
ر
كمؤرسات من قبل الحسابات القومية.
والسيارات وه معطيات يمكن استخدامها
▪ التقرير السنوي لميناء نواذيبو المستقل :يقدم تقرير ميناء نواذيبو المستقل نفس
المعلومات الت ورد ذكرها ف فقرة ميناء الصداقة وجمع معطيات الميناءين يوفر
أرقاما شاملة ألنشطة الموان ف موريتانيا.
 oالمصادر المقدمة من هيئات الرقابة والوصاية:
تجمع الهيئات الرقابية والوصاية ف الدولة البيانات لبعض الوحدات االقتصادية بحكم
الرقان وهذه البيانات تم استخدامها ألول مرة ف سنة األساس الجديدة وه
دورها
ر
بيانات تخص قطاعات بعينها ومن اهم هذه المصادر.
▪ إدارة المصار المائية والمحيطات :تجمع إدارة المصادر المائية والمحيطات
البيانات حول الكميات المصطاد ف المحيط األطلس من عدة مصادر من بينها
بيانات ترد من خفر السواحل بشكل يوم وه عبارة عن تضي ح البواخر المرخصة
للصيد ف المياه اإلقليمية الموريتانية .وه بيانات مبهمة وتفتقر ف بعض األحيان

11
12

ر
الشكة الوطنية لصناعة والمناجم snim.com .www
ميناء نواكشوط المستقل www.port-nouakchott.com
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▪

▪

▪

▪

الوضوح والسبب هو عدم الشمولية ف بعص األرقام فقد تجد رقم بالنسبة لسنة
وهو ف الواقع ينقصه عدة أيام او أشهر غب مكتملة وتتم مقارنته مع المصادر
االخرى لمعرفة مدى شموليته.
ر
الرسكة الموريتانية تسويق اال سماك :ر
الشكة الموريتانية لتسويق األسماك 13مكلفة
حسب القانون ببيع األسماك وتصديرها اىل الخارج وه توفر بيانات حول
الصادرات السمكية باألطنان وبالدوالر األمريك واالوقية وتفصل بي السمك
المحفوظ عىل البواخر والذي هو مخزن عىل اليابسة .وتستخدم بيانات هذا
المصدر من اجل تحديد السعر وتدخل مع البيانات األخرى ف التحكيم من اجل
تحديد التقديرات المناسبة حسب الظرفية.
ى
14
الموريتائ لبحوث المحيطات :ينجز المعهد الموريتان لبحوث
المعهد
ي
المحيطات مسح شامل ف نقاط تفري غ سفن الصيد التقليدي عىل طول الشاطت
الموريتان ويوفر هذا المسح بيانات حول الكميات المصطاد واسعارها وقد تتداخل
هذه البيانات مع البيانات المجمعة من إدارة الموارد المائية والمحيطات.
سلطة تنظم االتصاالت :تعت سلطة تنظيم االتصاالت 15يلعب دور الحكم بي
الوكالء العاملي ف توفب خدمة االتصاالت والسهر عىل مدى تطبق القانون ر
وتشف
عىل تسب رسوم مفروضة عىل االتصاالت وستثمرها ف الخدامات األساسية من ماء
وكهرباء ف الوسط الريف وبحكم هذه االدوار ر
تنش تقريرا سنويا يحتوي عىل حساب
تشغيل ر
الشكات العاملة ف مجال االتصاالت ومعلومات إحصائية عن خدمات
االتصال وحساب تشغيل مجمع الوحدات المنتجة للماء والكهرباء .يوفر التقرير
تعتب جزء من
بيانات وافية عن االتصاالت وكذلك عن خدمات الماء والكهرباء ر
اإلنتاج الوطت تضاف اىل مصادر اخرى.
ى
الموريتائ :يوفر البنك المركزي 16الكثب من البيانات عن البنك
البنك المركزي
ي
والبنوك األولية ومؤسسات التمويالت الصغبة ومكاتب ضف العموالت ومبان
المدفوعات وهذه البيانات تتوزع بي المصادر التالية:
• الحالة المالية للبنوك األولية :يمكن تحميل ملف اكسل من موقع البنك
المركزي الموريتان يحتوي عىل الحالة المالية للبنوك األولية تتضمن الودائع

 13ر
الشكة الموريتانية لتسويق األسماكwww.smcp.mr
 14المعهد الموريتان لبحوث المحيطات imrop.org .www
 15سلطة التنظيم www.are.mr
 16البنك المركزي الموريتان www.bcm.mr
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والقروض وايرادات وتكاليف التشغيل من أجور ونفقات سلع وخدمات وتكون
وتعتب هذه البيانات شاملة لكل البنوك.
راس مال ثابت.
ر
• الحالة المالية لمؤسسات التمويالت الصغية :يعد البنك المركزي كذلك حالة
مالية عن المؤسسات التمويل الصغبة وتحتوي عىل نفس البيانات حول البنوك.
• احصائيات مكاتب ضف العمالت :ر
ينش البنك المركزي إحصائيات ررساء وبيع
العموالت من قبل مكاتب الضف المعتمدة وه ارقام بعيدة عن الشمولية وال
األجنت.
تمثل ال الجزء الضئيل من التعامالت بالنقد
ر
• ى
ميان المدفوعات :يمثل مبان المدفوعات 17وثيقة رسمية يعدها البنك المركزي
الموريتان وه من اهم الوثائق الت يحتاجها المسبون والباحثون االقتصاديون
ويقدم مبان المدفوعات بيانات حول رصيد المعامالت الجارية ويضم المبان
التجاري والخدمات والدخل والتحويالت الجارية .كما يوفر بيانات حول كيفية
المويل والموجودات الخارجية والتمويل االستثنان .وبالرغم من توفر بيانات
مبان المدفوعات بطريقة دورية ومنتظمة فهو يفتقر اىل الحداثة وال تعتمد
توصيات الدليل السادس لصندوق النقد الدوىل.
ى
التامي :توفر إدارة الرقابة عىل التامي للمكتب الوطت
▪ إدارة الرقابية عىل ررسكات
لإلحصاء بيانات حول حساب تشغيل كل ر
الشكات العاملة ف التامي وه معلومات
كافية وشاملة.
ى
ى
الوطت لمصادر المائية يف الريف :يجمع المكتب الوطت لمصادر المياه
▪ المكتب
ي
ف الريف البيانات حول جزء مهم الوحدات إلنتاجية ف الوسط الريف والبيانات
تتعلق بكميات المياه المنتجة والمستهلكة وحساب تشغيل مجمع الوحدات
المنتجة للماء ف الريف .ويفر هذا المصدر معلومات حول جزء الموحدات العاملة
ف توفب المياه.
▪ إدارة الشعب الحيوانية  -نمط ر
اليوة الحيوانية :تعط إدارة الشعب الحيوانية ف
وزارة التنمية الريفية مجموعة من المعطيات المجمعة من حمالت تلقيح
الحيوانات حول نسبة زيادة القطيع ونسب توزيعه بي االناث والذبائح وه
معطيات تدخل ف عوامل نمط يقدر المجاميع المتعلقة ر
بالبة الحيوانية والشعب
المرتبطة بها من لحوم وألبان وجلود وخدمات مرافقة ويوفر هذا المصدر تقديرات
متكاملة وشامليه.
17

البنك المركزي الموريتان-مبات المدفوعات https://www.bcm.mr/balance-des-paiements
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 oالمصادر اخرى:
نظرا لتوفر بعض المعلومات يمكن مخلالها تقدير مساهمة بعض الوحدات الموجودة
عىل ارض الواقع وليست مشمولة ف مصادر البيانات فقد تم انشاء ثالثة أنواع من
المصادر تمكن من تخزين المعلومات ف قاعدة البيانات  ERETESوعدم فقدها وهذه
المصادر ه:
▪ مصادر اخرى مبنية عىل معطيات مسوحات :مكن هذا المصدر من معالجة
وحفظ وتقدير المعلومات الواردة ف المسح الدائم حول الظروف المناخية
والمتعلقة باالستهالك الشي المياه المنتجة من االبار والحنفيان العمومية
والمنقولة عىل الصهاري ج وكذلك االستهالك االرسي من الكهرباء المولدة الطاقة
الشمسية وغبها.
▪ مصادر اخرى مبنية عىل معطيات إدارية :سمح هذا المصدر من ادخال قيم اىل
قاعدة البيانات تتعلق بحسابات تشغيل لوحدات إنتاجية ف عدة مجاالت من اجل
مقارنتها مع المصادر األخرى من اجل التحكيم مان كانت مشمولة فيها أؤيمكن
اعتمادها.
ى
 .6معالجة البيانات الواردة يف مصادر البيانات:
تختلف نوعية البيانات المتوفرة ف المصادر الت تم الحصول عليها من حيث المحتوي
منهح متناسق فالبد من
ودرجة الشمولية وشكل التقديرات ومن اجل جعلها ف إطار
ر
تلت المتطلبات الواردة ف نظام الحسابات القومية وخصوصية
معالجتها بشكل يجعلها ر
منهجية نظام .ERETES
تهدف معالجة هذا الكم الكبب من البيانات اىل تقدير مجامع محاسبية تمثل مساهمة
وادوار الوكالء االقتصادين ف النسيج االقتصادي ،فهذه المعالجة تتم من خالل التحكم
ف تصنيف كل معلومة [قيمة] بصفة يمكن تحديد نوعية العمليات االقتصادية
[مخرجات ،صادرات ،او واردات ،او استهالك أرسى ،او استهالك وسيط ،او تكوين راس
المال الثابت  ...الخ] ونوعية الوكالء االقتصادين المستفيدين منها [الدائني] وكذا والئك
الوكالء المتحملون األعباء استهالكهم لها [المديني] ونوعية التسعبة [هل ه بسعر
جاري او ثابت او ر
مؤرس سعر وحجم]
ومن اجل توضيح طريقة تصنيف القيم حسب تصنيفات تطبيق  ERETESويقدم
الجدول التاىل محتويات االعمدة الت يجب تعبئتها مقابل كل قيمة لك يمكن إدخالها ف
تطبيق  ERETESكمعلومة معروفة يتم تخزينها داخله .وتخلف اجبارية تعبئة هذه
التصنيفات من عملية اىل اخرى.
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الجدول ( )3تعريف أعمدة ملف التحميل لقاعدة البيانات :ERETES
ت
.1
.2
.3

مسميات االعمدة ف تصنيف
ادخال المعلومات ف ERETES
القيمة
المصدر
السنة

.4

العملية

.5
.6

رمز الرئيس والثانوي
نمط التقييم

.7

المنتج

 .8النشاط االقتصادي
 .9القطاع المؤسس المدين
 .10القطاع المؤسس الدائن
 .11جنسية المنتج
 .12نمط اإلنتاج
 .13وضعية القيمة
 .14نشط
مصدرERETES :

تعريف بمحتوي االعمدة والهدف منها
القيمة النقدية او الكمية الت ياد تصنيفها
اسم او رقم المصدر الوفر للقيمة
تحديد هل القيمة تخص أي سنة محاسبية
وتخص كل العمليات الواردة ف نظام الحسابات القومية والت
العمليات عىل السلع والخدمات مثل مخرجات صادرات واردات
ر
المؤرسات والسكان.
وعىل األصول المالية مع إضافة العمليات عىل
هل العملية تتعلق بالنشاط الرئيس او الثانوي
ما طبيعة ونوعية القيمة هل ه بسعر جاري – ثابت – ر
مؤرس ...الخ
السلعة او الخدمة الت تمثلها القيمة قيمة متعلقة بناتج األرز مثال او
مخرجات المطاعم
فرع النشاط المنتج للقيمة
من هو الوكيل المدين ويتحمل عباء هذه القيمة
من هو الوكيل الدائن لهذه القيمة وهو المستفيد من ري ع هذه القيمة
أجنت
هل القيمة تخص منتج وطت او ر
ر
هل القيمة منتجة من اإلدارة العمومية او رسكة خاصة او قطاع غب
مصنف
هل القيمة مقدمة من مصدر او تم تغبها طبقا لمعطيات
معتبة ف عملية الحساب ف القاعدة البيانات
هل القيمة نشطة أي
ر

ويعتمد تطبيق  ERETESعىل منهجه تعمل عىل التدقيق ف كل مراحل العمل من اجل
عزل األخطاء ف كل مرحلة وتصحيحها ،كما تمكن وضع المجاميع المراد تقديرها ف
سياقها الزمت بحيث يمكن للمحاسب القوم رؤية القيم الجارية للسنة الماضية لكل
المجاميع المحاسبية عىل كل مستويات التصنيفات المعتمدة.

 .7مقارنة مصادر البيانات ومعرفة تداخلها:
تعتب مقارنة البيانات من اجل اختيار أفضلها واستخدامها ف تقدير قيم للمجاميع الت
ر
يراد حسابها ه العنوان الثابت ف عمل الحسابات القومية بشكل عام وخاصة ف
تقديرات مجاميع سنة األساس ،ويوفر تطبيق  ERETESاطار يسمح بالقيام بهذه
المقارنات من خالل المراحل المختلفة الت يجب التقيد بها بصفة متسلسلة وتبدأ
بالتحكيم االوىل ما بي مصادر البيانات بعد ادخال المعلومات ف التطبيق وبعد معالجة
كل مصدر عىل حدى يتم التحقق ف هذه المرحلة ف نوعية البيانات لكل المجاميع
المخرجات الصادرات والواردات واالستهالك النهان االرسي  ...الخ ،ثم إدخالها ف قاعدة
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البيانات وذلك من اجل معرفة مدى تداخل المعلومات بي المصادر ومدى شمولية
18
المصادر وهل يوجد تكامل بينها .ويقبح دليل االمم المتحدة للحسابات القومية ثالثة
طرق يمكن التقدير من خاللها وه طريقة بنود الموازنة وتدقيق السلع والنسبة
المرجعية ،وتقدر الطريقة االوىل قيم البنود الموازية ً
بناء عىل موثوقية المصادر الت
تعط قيم لطرف المعادلة الت تنتج عنها البند الموازي فمثال القيمة المضافة ه ناتج
الفرق بي المخرجات واالستهالك الوسيط واما الطريقة الثانية فه تعتمد عىل طريق
توازن العرض والطلب للسلع والخدمات أي تساوي المخرجات زائد الواردات مع
مجموع االستهالك النهان  -الوسيط الحكوم وأرسى  -والتغب ف المخزون وتكوين راس
مال ثابت والصادرات ،وتهتم الطريقة األخبة ف تطبق نسب ثابتة تم الحصول عليها
بطريقة استقصائية من خالل المسوحات البنيوية عىل قيم مرجعية من اجل تقدير
مقابلها.
وبعد ادخال البيانات اىل التطبيق  ERETESيتم القيام بعدة خطوات تمكن من التحكم
ف معرفة االخطاء وتصحيحها وتتلخص هذه الخطوات ف التاىل:
• ما قبل التحكيم بي مصادر البيانات تهدف هذه العملية اىل معرفة مدى تداخل
وتكامل المصادر.
• توازون العرض والطلب وتكمن هذه العملية من توزي ع العرض عىل الطلب من
خالل نسب مرجعية او معلومات مصدرية.
• تدقيق ومعالجة حسابات األنشطة وفروعها وتعط هذه المرحلة نسب مراجعة
االستهالك الوسيط واالجور والضائب عىل االنشطة مبنية عىل المعلومات
المتوفرة.
• التدقيق ف الفرق بي الناتج الداخىل الخام الناتج عن المخرجات ناقص االستهالك
الوسيط من جهة العرض والناتج من المخرجات ناقص االستهالك الوسيط من
جهة العرض وإذا كان الفرق ف حدود  %5يمكن التقدم اىل المرحلة الالحقة واال
فيجب التدقيق من اجل معرفة السبب.
• التدقيق النهان وه مرحلة يتم من خاللها معالجة الفروق لكل السلع والخدمات
من خالل مساوات القيم المتعلقة باستهالك الوسيط من ناحية العرض مع قيمها
ف الطلب،
• اعداد جدول الحسابات الجارية والباكمية للقطاعات المؤسسية.
 18دراسات ف اسالب دليل الحسابات القومية -مقدمة عامة seriesF_85a.pdf (un.org)-
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 .8مقارنة البيانات والتحكيم ى
بي القيم من اجل اختيار اشملها:
يعتب التوازن بي العرص والطلب من اهم وأصعب وأدق المراحل ف اعداد سنة اساس
ر
من الحسابات القومية ففيها تتم المقارنة والتحكيم بي البيانات المحفوظة ف تطبيق
 ،ERETESونظرا ر
لكبة وتشعب العمل يتم توزي ع االقتصاد بي المحاسبون القوميون
وعليهم مهمة مقارنة البيانات مصادر لكل السلع والخدمات الت هم مكلفون بها وإيجاد
توازن بي العرض والطلب باستخدام المعلومات الموجودة وتحديد التقديرات الواقعية
محاست متناسق.
لكل المجامع ف إطار
ر
يحتفظ تطبق  ERETESبكل البيانات بعد إدخالها بوضع كل قيمة ف المكان المحدد لها
حسب المواصفات الت أعطيت لها اثناء المعالجة ف ملف االدخال .فيجد المحاسب
القوم امامه مجموعة من القيم متفرقة حسب نوع العمليات الت صنفت بها .وعىل
المحاسب اجراء عملية التدقيق وايجاد توازن بي عرض المتمثل ف المخرجات
والواردات والهوامش والضائب والطلب الذي يتكون من استهالك الوسيط النهان
وتكوين راس المال الثابت والتغب ف المخزون والصادرات .وتجدر اإلشارة هنا ان تطبق
 ERETESيسمح بتطبيق الطرق الثالثة االنف ذكرها ف كل مراحل العمل عليه.
وتهدف عملية التدقيق اىل يجاد التوازن المطلوب من خالل مقارنة القيم ف االتجاهي
ومعرفة نوعية وشمولية القيم الموجودة ومدى تداخلها وتصحيح األخطاء .وتختلف
عملية توازن العرض والطلب ف السنة الجارية عنها ف سنة األساس فف السنة الجارية
قيم السنة الماضية موجودة والبحث يبكز عىل ايجاد ر
مؤرس لألسعار واخر االحجام من
اجل تقدير قيم السنة المراد تقديرها .اما بالنسبة لسنة األساس فالهدف هو البحث عن
ر
االكب شمولية وتمثيال يمكن اعتمادها وهنا تكمن أهمية مقارنة المصادر من
القيمة
الجانبي من اجل إيجاد تقديرات واقعية وشاملة.
تختلف مصادر البيانات حسب نوعية وكمية البيانات وكذلك شموليتها ومن الضوري
معرفة النقص ومدى تداخلها ف عملية مقارنة محتوى المصادر فيما بينها ف عملية
التدقيق الوارد ذكرها انفا .ويتضح ف الرسم البيان التاىل ان مقارنة القيم المحفوظة ف
قاعدة البيانات تبي ان عمليات التحكيم مكنت من تقدير ما يناهز  % 30من مجموع
المخرجات مقابل  % 15من مجموع االستهالك االرسى وتكاد نسبة مجموع القيم الت
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جري التحكيم عليها تكاد تكون معدومة بالنسبة للصادرات وحواىل  %3من الواردات تم
عليها عمليات تحكيم.

27.86%

30.00%
25.00%

14.15%

20.00%
15.00%
10.00%

3.45%
-0.32%

5.00%
0.00%

الواردات

االستهالك السري

الصادرات

المخرجات
-5.00%

المصدر :حساباتنا عىل بيانات الحسابات القومية.

ى
الشكل  :1نسيه تحكيم القيم يف عدة مجاميع محاسبية مصادرها متعددة
ى
يف سنة األساس 2014

من خالل الممارسة يمكن القول ان مستوى وحجم التغطية يختلف من مجمع اىل اخر
يعزى ذلك اىل قلة او غياب مصادر بيانات الت تخص هذه المجاميع .ونظرنا اىل ان
المخرجات تمثل ر
أكب المجاميع أجريت عليها عمليات تحكيم رغم توفر العديد من
المصادر قد توفر معلومات حول مخرجات األنشطة االقتصادية فانه يمكن القول بان
حوىل  70منتج قد تم عىل مخرجاتها عمليات تحكيم ما قرابة ال  20منتج اذ تم تقدير
منتجاتها كليا لعدم توفر اي مصدر يوفر معلومات عنها.
وترجع عمليات التحكيم عىل مخرجات المنتجات اىل جملة العوامل ه:
ر
المقش تم تقديره
 بعض المنتجات مخرجاتها قدرت عن طريق الصنف مثال األرزر
المقش انطالقا من بيانات من وزارة التنمية الريفية عن انتاج
عن طريق االرز غب
ر
المقش ،وتم تقدير اعالف الحيوانات عن طريق الحبوب المتحصل عليها
األرز غب
من بيانات انتاج الحبوب والواردات ،كما يقدر مخرجات الحوم الحمراء من جزء
ر
الماس المعدة للذبح وهكذا لبقية األصناف.
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 تم تقدير خدمات مصاحبة لصناعات ال تتوفر عنها بيانات ويعتمد عىل تقدرها عنطريق عالقتها بالصناعات المستهلك لها مثال خدمات الذبح بالنسبة للحوم
وتقشب وطحن الحبوب بالنسبة للحبوب وخدمات الخياطة بالنسبة للمالبس.
 بعض التقديرات تخص المواد األولية المستخدمة والت ال يوجد لها بيانات مثلالرمل والحجارة الت تستخدم ف البناء وحاجة البناء لهذه المواد
 خدمات ومنتجات ال وجود لبيانات عنها وه معروفة وموجودة عىل ارض الواقعمثل خدمات القمامة والضف الصح وجمع المواد المرمية مثل االكياس واألوراق
الحافظة وغبها من مواد قابلة للتدوير.
 بعض المخرجات يتم تقديرها عن طريق مصادر تعط استخداماتها مثل الخدماتالعقارية تم تقدير مخرجاتها عن طريق االستهالك االرسي واالستهالك الوسيط
وزيوت السمك تم تقديرها من قيمة الصادرات المقدمة من مصالح الجمارك
تعتب مخرج للتجارة والت ه عبارة عن مجموع الهوامش عىل
 هوامش التجارة الت ركل السلع ه قيمة مقدرة عن طريق التحكيم وليست من مصدر.
 بعض االنشطة يتم تقدير مخرجاتها عن طريق نمط كالتشييد وتوجد مصادر تغطأجزاء من المخرجات يتم التحكيم عىل الفارق بي القيمة المقدرة من النمط وقيم
الواردة ف كل المصادر.
اما بالنسبة الستهالك االرسي فتعتمد تقديراتها ف الغالب عىل المسح الدائم حول
الظروف المعيشية والذي يعتمد عىل منهجية تأخذ بعي االعتبار مجموعة من
المنتجات وف الحسابات القومية إنفاق االرسي البد من ان يشمل كل المنتجات وب هذا
يكمن الفرق ف وجود منتجات يتم تقدير استهال كها االرسي عن طريق التحكيم ويظهر
من بيانات سنة األساس ان حوىل  30منتج تم التحكيم عىل استهالكها االرسي منها
قرابة ر
العشون منتج تم التحكم فيها كليا والباف بصفة جزئية ،وبإلقاء نظرة دقيقة اىل
بيانات االستهالك االرسي يمكن توزي ع المنتجات الت توفر مصادر لهذه المنتجات
وتلك الت مصادرها غب شاملة اىل:
 المنتجات الت التواجد لها مصادر ه عبارة عن منتجات ليست موجودة عىلالئحة المسح المشار اليها انفا ،ومن بي المنتجات الت تم عليها التحكيم خدمات
والبيد والمحاماة
التبيد واللوجستيك ر
الوساطة المالية وخدمات الذبح وخدمات ر
عب البواخر عىل النهر وغبها.
وتفري غ القمامة والضف الصح والنقل ر
 منتجات تم التحكيم عىل استهالكها االرسي بطريقة جزئية وتنقسم اىل قسمي:140
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ر
الموس
 oمنتجات تم تقدير استهالكها االرسي عن طريق نمط وبانتمائها لشعبة
الحية وه االلبان واللحوم الحمراء والبيضاء ...الخ.
 oاما المنتجات األخرى فالتحكيم عىل استهالكها االرسي ناتج عن تصحيح أخطاء
لتقديرات المصدر ومن هذه المنتجات المواد الببولية او وقود السيارات والماء
والكهرباء ...الخ.
ر
األكب شمولية وتفصيل للواردات ال ألنه قد اعبيه بعض النواقص
يعتب مصدر الجمارك
ر
الت تمت معالجتها عن طريق التحكيم ،تظهر بيانات سنة األساس قيم صغبة لبعض
المواد األساسية مثل السكر االدوية والمعجونات الغذائية او المكرونة والقمح وزيوت
الطه وهذه القيم ناتجة عن اما أخطاء او التحايل ف التضي ح من اجل دفع ضائب
اقل عليها ،لقد تم التحكم عليها بزيادة الفرق طبقا لمستوياتها ف عناض الطلب.
كما يوفر نفس المصدر بيانات ر
أكب شمولية عن الصادرات بحيث تغط اغلب
المنتجات تقريبا اال الجزء القليل من المواد الت تدخل ف التجارة العابرة للحدود عن
طريق األسواق األسبوعية والت يصعب جمع بياناتها ومن اهم هذه المواد السجائر
ر
والمواس الحية والدقيق والمواد المصنوعة من الدقيق ...الخ.
 .9اعداد المصفوفة اإلنتاجية والطلب عىل االستهالك الوسيط من قبل فروع
األنشطة :تم اعداد مصفوفة االستهالكات الوسيطة باالعتماد عىل المصادر الت تفصل
تكاليف الوكالء االقتصادين من خالل مسح دوري اإلدارة العامة لضائب لمعرفة البنية
االستهالكية ر
لشكات ومعالجة معلومات المسح حول العمل والقطاع غب المصنف
والتدقيق ف تفاصيل تكاليف القطاع الحكوم من اجل مراعات خصوصية كل نشاط
ومدى حاجته اىل المواد االولية والسلع والخدمات الت تستخدم ف التورتة اإلنتاجية،
بعد جمع كل هذه البيات وطبقا اىل اقسام االقتصاد بي المحاسبي القومي االنف
ر
المؤرسات الصحيحة حسب أنماط اإلنتاج ف
ذكرها ،يعمل كل محاسب عىل اقباح
األنشطة الت تتبع له طبقا للخطوات التالية:
 تحديد نسبة استهالك وسيط للمخرجات لكل نمط انتاج انطالقا من البياناتاالنف ذكرها،
 تحدد بنية استهالكية لكل نمط مع مراعات خصوصية ف استهالك الموادتم جمع عمل المحاسبون ف نسخة مركزية من  ERETESوتنقيحها طبقا للخطوات
التالية:
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 تثبيت او إضافة اىل البنية االستهالكية الحالية قيم للمنتجات تستخدم من كلاألنشطة كالماء والكهرباء واالتصاالت والوقود وااليجار وغبها
 تثبيت او حذف من البنية االستهالكية الحالية المنتجات الت ال تستهلك مننشاطات وتوجد لها قيم ف المصفوفة
 تثبيت او إضافة اىل البنية االستهالكية الحالية قيم لمنتجات ينبع ان تستخدمهااألنشطة والت ال توجد لها قيم
 تثبيت او تغب القيم ف البنية االستهالكية الحالية من اجل مطابقتها مع معلوماتمصدرية
 .10التحكيم ى
بي قيم االستهالك الوسيط المحسوبة من ناحية العرض وتلك
المحسوبة من ناحية الطلب وتحديد التقديرات المناسبة:
بعد االنتهاء من المصفوفة اإلنتاجية او مصفوفة االستهالكات الوسيطة نكون وفرنا
رقمي للناتج القوم الخام بتكاليف عوامل اإلنتاج االول محسوب عن طريق عرض
االستهالكات الوسيطة مع المخرجات واالخر محسوب من طلب األنشطة
لالستهالكات الوسيطة والمخرجات والفرق بينهما هو الذي سيحدد حجم العمل
المتبف المحاسبي القومي ،الهدف ان نحصل عىل رقم واحد وليس رقمي .فاذا كان
فرق كبب يجب معرفة السب وهو ال يخلو من كونه ناتج عن توازن العرض والطلب او
طلب األنشطة لالستهالكات الوسيطة او من االثني ،ويتطلب االمر مراجعة المنتجات
الت يحصل فيها نسبة فرق كببة بتدقيق الطلب عليها من قبل االنشطة وطريقة توازن
العرض والطلب او هما معا مع االخذ باالعتبار القيم الت لها مصادر والت ليست لها
مصادر ،وتكرار العملية لكل المنتجات حت نحصل تساوي بي االستهالكات الوسيطة
المحسوبة من جهة العرض مع تلك المحسوبة من جهة الطلب.
ر
والمؤرسات لألنشطة االقتصادية:
 .11تحديد النسب
بعد االنتهاء من توازن العرض والطلب عىل كل السلع والخدمات يمكن البدء ف األنشطة
المنتجة لهذه السلع والخدمات فهذه األنشطة تنج ما هو معروض من المنتجات
المحلية وتستهلك مواد وتحولها اىل منتجات او خدمات حسب أنماط متعدد من بينها
ر
الشكات واالرس -غب مصنف-والقطاع الحكوم والهيئات الت ال تهدف اىل الرب ح
واإلنتاج من اجل استخدام ذان .وتختلف هذه أنماط باختالف تقنيات ال نتاج لديها
فاستخدام ر
الشكات للسلع الوسيط من ال يمكن مقارنة باستخدام القطاع الحكوم لها
وكذألك مسوي األجور يختلف من نمط اىل اخر .ر
يشح هذا الجزء كيفية اعداد وتقدير
العناض الت تدخل ف حسابات األنشطة.
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 .aنسب األجور بالنسبة القيم المضافة:
بعد تحديد قيم االستهالكات الوسيطة لكل األنماط يمكن حساب القيم المضافة لهم
وتتوزع القيمة المضافة عىل ثالث عناض وه األجور والضائب وفائض التشغيل تم
اعتماد عىل بيانات المجمعة من مصالح الضائب حول ر
الشكات ومسح حول التشغيل
والقطاع غب المصنف وبيانات القطاع الحكوم وبيانات مسح الهيئات الت ال تهدف
اىل الرب ح وبعد معالجة كل هذه البيانات تعديد نسبة األجور اىل القيمة المضافة عىل
عينة من الوحدات اإلنتاجية لكل نمط وتقدير األجور عن طريق ضب هه النسبة ف
القيمة المضافة لكل نمط.
الفعىل بالنسبة األجور:
االجتماع
 .bنسب مساهمة الضمان
ي
ي
يوجد نوعي من المساهمات واحدة عىل نفقة رب العمل واألخرى عىل نفقة العامل
وتمثل كل واحدة منهم نسبة مئوية من الراتب األساس ،ولقد تم االعتماد عىل البيانات
الواردة من صندوف الضمان االجتماع والتامي الصح ف تحديد المبلغ اإلجماىل الذي
تمكنا من تحصيله وتقسيمه عىل النماط مع االخذ باالعتبار خصوصية كل نمط.
 .cنسب ى
الضائب عىل األنشطة بالنسبة للمخرجات:
باالعتماد عىل نفس المصادر الوارد ذكرها ف فقرة األجور باإلضافة اىل جدول العمليات
المالية الذي يعط المبلغ اإلجماىل للضائب عىل األنشطة بحيث يتم توزيعه عىل
األنشطة حسب خصوصية كل نمط.
 .12اعداد جدول الحسابات الجارية للقطاعات المؤسسية :بعد االنتهاء من
المصفوفة اإلنتاجية ومكونات القيمة المضافة نكون قد توفرنا عىل جدول عرض
واستخدام جاهز ف تطبق  ERETESويمكن تحميله عىل االكسيل وبف تركيب جدول
اخر يعرف باسم جدول الحسابات االقتصادية المدمجة ويتكون من الحسابات
المعروفة لتكوين وتوليد الدخل وكذلك كيفية توزيعه واستخدامه .ويعتمد تركيب هذا
الجدول عىل نوعي من البيانات ،النوع األول هو بيانات ناتجة عن تركيب جدول
المدخالت والمخرجات وتسمح بتعبئة حسابات االنتاج وتوليد الدخل ،اما النوع الثان
فيدخل ف إطار تركيب جملة من مصفوفات عمليات توزي ع الدخل واألصول المالية.
ويعتمد تطبيق  ERETESف توازن العمليات المذكورة ف مرحلة تسم مصفوفة من
يعط لمن او مصفوفة الحسابات االجتماعية حسب تسمية نظام الحسابات القومية
ي
وتعمل هذه المصفوفة عىل توازن التدفق الذي يجري بي القطاعات المؤسسية
المختلفة بالنسبة لكل عملية عىل حد ما يشبه لعبة االحجية الصورة المتقطعة
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 PUZOLEبحيث يتم حض العمليات الت تتوفر عىل بيانات واستكمال النقص من
خالل إعطائه ما يقابلها طبقا اىل قاعدة بسيطة لعمليات التدفق فان استخدام قطاع
مؤسس هو مورد لقطاع اخر اما بالنسبة لألصول المالية فان تغب ف األصول لقطاع هو
خصم بالنسبة لألخر.

االول
 .13انجاز السنة الجارية
ي
تمثل السنة الجارية االوىل المرحلة األخبة ف التصديق عىل نتائج سنة األساس ففيها
يتم مراجعة المنهجية المتبعة ف سنة األساس ووضع البيانات المستخدمة ف اطارها
ر
مؤرسات األسعار واالحجام والقيم الت يجب االعتماد عليها ف
الزمت وتحديد
تعتب فرصة لتصحيح األخطاء ف سنة األساس ومع انتهائها تنته
المستقبل ،كما ر
مراجعة قاعدة الحسابات القومية.

 .14االستنتاجات
يتضح جليا ان مراجعة سنة اساس للحسابات القومية ه عملية شاقة ومعقدة
وتتطلب جمع ومعالجة الكثب من مصادر البيانات ومقارنات فيما بينها واعداد وإنجاز
المسوحات المطلوبة ومعرفة مدى تغطيتها لكل الوحدات االقتصادية ف كل فروع
األنشطة طبقا التوصيات دليل الحسابات القومية لألمم المتحدة ،كما انه أصبح جليا
كون المصادر برغم توفرها تبف دون المطلوب من الشمولية الت تمثل الهدف األول
لسنة األساس ،وهنا ريبز الدور المحوري للمحاسب القوم ف تقدير قيم تمثل الوكالء
االقتصادين وتالمس الواقع المعاش .وكذلك لوحظ دور التطبيق  ERETESف تنظيم
وتسهيل العمل واالحتفاظ بكل البيانات ومرونته ف التعامل معها ،وكذلك تم ررسح
الخطوات العملية والتغبات الت أمكن تطبقها ف سنة األساس وكيفية يجاد ر
مؤرسات
األنشطة االقتصادية من أجور وضائب اىل غبها.
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