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ث الخٌو٘ت الذساعت حغم٘ك هضوْعت هي األُذاؾ حخوزل ـ٘وا ٗلٖ: الخغل٘ل اإللخصادٕ ألُن هؤششااعخِذـج  انًهخض:

ٖ حن الغصْل عل، ّل٘اط العاللت ب٘ي الصادساث ّأرشُا علٖ االلخصاد الوال٘ضٕ-باإلضاـت إلٔ اإللخصادٗت ـٖ هال٘ضٗا،

خماسٗش الصادسة هي البٌك الذّلٖ ّصٌذّق الٌمذ الذّلٖ ّهٌظوت الخضاسة العالو٘ت ّالوٌظواث بالب٘اًاث الذساعت باالعخعاًت 

حماسٗش... الخ(،  - ْٗه٘اث -كخب  - الوشاصع العشب٘ت ّاألصٌب٘ت الوخخلفت )سعائلالغ٘اع٘ت ّااللخصادٗت الوخخلفت، ّ الذّل٘ت

، ًص٘ب الٌاحش الوغلٔ اإلصوالّٔكل هي اللت هعٌْٗت طشدٗت ب٘ي صادساث الغلع ّالخذهاث ّصْد ع أُن الٌخائش:ّكاًج 

 .الفشد هي الٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔ، الذخل المْهٔ اإلصوالٔ، إصوالٔ اإلدخاس المْهٔ ّ الو٘ضاى الخضاسٓ علٔ الغلع ّالخذهاث

 .هال٘ضٗا، الٌوْ االلخصادٓ ،الصادساث انكهًاث اإلصخرشاديت:

 وانًشكهت انبحثيت ًقذيتان

 
حعذ هال٘ضٗا ّاعذة هي أُن الذّل اإلعالاله٘ت ـالٖ القالشق 

م ُّالٖ حعوالل بخ الٖ 1791األعْٕ٘ ُّزٍ الذّلت هٌالز عالام 

الْضالع هخمذهَ لخغغال٘ي الْضالع العالام ـالٖ الالبالد خصْصالا 

االلخصالالادٕ ـمالالذ عولالالج هالالي خالالالل خ الالظ خوغالالَ٘ هخعالبالالت 

حمشٗبالالا  الوضخوالالع ع٘الالذ كالالاى لالالذٓبوغالالخْٕ الوع٘قالالت  لخشحمالالٔ

%هالالالي الغالالالناى عٌِ٘الالالا دّى هغالالالخْٕ الفمالالالش 91أكزالالالش هالالالي 

خصْصالا األعالالْ٘ٗ٘ي الالالزٕ ٗوزلالْى األؼلب٘الالت لغالالناى هال٘ضٗالالا 

ّهع العول الوخْاصل اعخ اعج هال٘ضٗا أى حصل الٖ الغلن 

الزٕ أعِن ـٖ عالس الوقالنلت االلخصالادٗت الخالٖ ٗعالأً هٌِالا 

الوضخوع ّرلك بالخْعالع ـالٖ ل الال الصالٌاعت ّـالخظ هضالاالث 

ّاعالالعت لالعالالخزواس األصٌبالالٖ ّإٗضالالاد ـالالشح كب٘الالشة لخغغالال٘ي 

هغالالالخْٕ الالالالذخل لوـالالالشاد ّإٗضالالالاد ـالالالشح للعوالالالل ّحغم٘الالالك 

 .(2002، انًُوفي) هغخْٕ ص٘ذ للذخل

ّٗعخبالالش ل الالال الخضالالاسة الخاسص٘الالت ـالالٖ هال٘ضٗالالا ّالالالذّل 

الٌاه٘الالالت ل اعالالالاا عْ٘ٗالالالاا بالالال٘ي صولالالالت الم اعالالالاث االلخصالالالادٗت 

عنالالالالظ أؼلالالالالب األخالالالالشٓ، ّهوالالالالا ٗضٗالالالالذ هالالالالي أُو٘خالالالالَ أًالالالالَ ٗ

بِالا بالالٖ الم اعالاث اإلًخاص٘الت ـالٖ  حخصالؿالخصائص الخٖ 

الذّلت، ـوال٘ضٗا هي الذّل الٌاه٘ت الخالٖ ٗخغالن الخصالادُا ب ًالَ 

حصذٗشٕ هي ًاع٘ت، ّٗشحفع الو٘الل ـِ٘الا إلالٖ االعالخ٘شاد هالي 

ًاع٘ت أخشٕ، ـف٘والا ٗخعلالك بالصالادساث حعخوالذ بغنالن طب٘عالت 

عاهالت علالٖ الوالْاد إًخاصِا الوغلالٖ ّأّضالاعِا االلخصالادٗت ال

ع٘الالالذ حوخلالالالك هال٘ضٗالالالا هالالالْاسد ، حِاااألّل٘الالالت لخالالالْـ٘ش صالالالادس

طب٘ع٘الالت ـالالٖ هضالالاالث الضساعالالت ّالؽابالالاث ّالوعالالادى، ّحعالالذ 

هال٘ضٗا ّاعذة هالي كبالاس هصالذسٕ الو الاط ال ب٘عالٖ ّصٗالج 

الٌخ٘الالل، صٌبالالاا إلالالٖ صٌالالب هالالع األخقالالاو ّالناكالالاّ، ّالفلفالالل، 

للٌمالالالذ  والالالْسد سئ٘غالالالٖكّاألًاًالالالاط، ّالخبالالالػ، ّصٗالالالج الٌخ٘الالالل 

 . (2002، اإلياو) األصٌبٖ

ّلزلك أصبغج هال٘ضٗا هي ب٘ي الذّل الٌاه٘ت الخٖ أّلج 

سعاٗالالت بالخضالالاسة الخاسص٘الالت بِالالذؾ صٗالالادة الخصالالذٗش ّصالالزو 

االعالالالالالخزواساث األصٌب٘الالالالالت الوباشالالالالالشة الضاربالالالالالت للخنٌْلْص٘الالالالالا 

الغذٗزالالت، ّلالالزلك ٗخوخالالع الٌوالالْ االلخصالالادٕ الوالالال٘ضٕ بٌغالالب 

دّل الضالالْاس الخالالٖ هاصالالالج  هعمْلالالت إرا هالالا لْسًالالج بالالبع 

حع٘ش حغج هغخْٕ النفاؾ
 
 .(1991، انُدار)

 ت انذراصتيشكه

بالالالالشؼن هالالالي االًفخالالالاط النب٘الالالش لوال٘ضٗالالالا علالالالٖ الخالالالاسس 

ّاالًذهاس ـٖ الخصالادٗاث العْلوالت، ـالئى األهالْس حبالذلج هالي 

بلذ ٗعخوذ بقنل أعاعالٖ علالٖ حصالذٗش بعال  الوالْاد األّل٘الت 

هضالالالاالث الوعالالالذاث إلالالالٖ بلالالالذ هصالالالذس للغالالاللع الصالالالٌاع٘ت ـالالالٖ 

، ّلالزا (2002، ييخكيش) تّاٙالث النِشبائ٘ت ّاإللنخشًّ٘

كاًج الخضاسة الخاسص٘الت القالشٗاى األّل للخٌو٘الت االلخصالادٗت 

ـٖ هال٘ضٗا، ّالشاـالذ لْضالع الخٌو٘الت االلخصالادٗت ـالٖ هال٘ضٗالا 

شهاا،، ) ـٖ هناى هالئن لخغم٘ك اإلشبال ّالشـاُ٘ت لقالعبِا

لذساعالالالت ـالالالٖ هغاّلالالالت اٗونالالالي صالالال٘اؼت هقالالالنلت (، 1990ّ

للصالادساث علالٔ ُل ْٗصالذ أرالش الخغاؤل األحٔ اإلصابت علٖ 

 ـٖ هال٘ضٗا؟ الٌوْاإللخصادٓ
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 فروع انذراصت

ال الفشضالال٘ت الخال٘الالت: حمالالْم الذساعالالت علالالٖ اخخبالالاس صالالغت 

اإللخصالادٓ  ُل ْٗصذ أرالش للصالادساث علالٔ الٌوالْْٗصذ أرش 

 . ـٔ هال٘ضٗا

 أهذاف انذراصت

هضوْعت هي األُالذاؾ حخوزالل  حِذؾ الذساعت إلٖ حغم٘ك
 ـ٘وا ٗلٖ: 

ث الخٌو٘الالت اإللخصالالادٗت الخغل٘الالل اإللخصالالادٕ ألُالالن هؤشالالشا -1
 .ـٖ هال٘ضٗا

ل٘الالاط العاللالالت بالال٘ي الصالالادساث ّأرشُالالا علالالٖ االلخصالالاد  -2
 .الوال٘ضٕ

 بياَاث انذراصت

ت باالعخعاًت بالوصادس ٗخن الغصْل علٖ ب٘اًاث الذساع
 الخال٘ت:

ٌالالالك الالالالذّلٖ ّصالالالٌذّق الٌمالالالذ الخمالالالاسٗش الصالالالادسة هالالالي الب -1
الخضالالاسة العالو٘الالت ّالوٌظوالالاث الذّل٘الالت  ّهٌظوالالتالالالذّلٖ 

 الغ٘اع٘ت ّااللخصادٗت الوخخلفت. 

 –كخالب  –الوشاصع العشب٘الت ّاألصٌب٘الت الوخخلفالت )سعالائل  -2
 حماسٗش ... الخ(.  –ْٗه٘اث 

 وانًُاقشت انُخائح

أهى يؤشراث انخًُيت انًانيت وانخًُيت االقخظاديت في 

 (2012-1990خالل انفخرة ) يانيزيا

 ها ٗلٔ: 1ّضغج الٌخائش الْاسدة بضذّل أ

خالل انفخرة في يانيزيا حطور انُاحح انًحهي اإلخًاني 

(1990-2012) 

ـالٔ الٌالاحش الوغلالٔ اإلصوالالٔ ًالعظ عذم اإلعخمشاس ـالٔ 

( ع٘الذ ح سصغالج لال٘ن 2114 -1771خالل الفخالشة )هال٘ضٗا 

ب٘ي الضٗالادة ّاإلًخفالا   ـٔ هال٘ضٗاالٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔ 

ّحشاّعالالج هعالالذالث الخؽ٘الالش خالالالل حللالالك  خالالالل حلالالك الفخالالشة

عالالالالالالام  %1777ّ26.17عالالالالالالام  %29.74-الفخالالالالالالشة بالالالالالال٘ي 

2111. 

ّبذساعالالت االحضالالاٍ الضهٌالالٔ العالالام لخ الالْس الٌالالاحش الوغلالالٔ 

هالالي خالالالل هعادلالالت اإلًغالالذاس الخ الالٔ  ـالالٔ هال٘ضٗالالااإلصوالالالٔ 

 ٗلٔ : البغ٘ظ احضظ ها

ُّالزا ٗعٌالٔ أًالَ  11.99ؽج ل٘وخَ أى هعاهل اإلًغذاس بل

بومالذاس ـالٔ هال٘ضٗالا  كل عام ٗضداد الٌالاحش الوغلالٔ اإلصوالالٔ 

 11.79هل٘الالْى دّالس ّبلؽالالج ل٘والالت ث الوغغالالْبت  11.99

 .1.11ُّٔ هعٌْٗت عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

R) كوالالالا بلؽالالالج ل٘والالالت هعاهالالالل الخغذٗالالالذ
2

هوالالالا  1.7572 (

)بوالالا ـِ٘الالا هالالي هخؽ٘الالشاث(  2114-1771ٗعٌالالٔ أى الفخالالشة 

ـالالٔ هال٘ضٗالالالا اُوج ـالالٔ حؽ٘٘الالالش الٌالالاحش الوغلالالٔ اإلصوالالالالٔ عالال

 137.15% ّبلؽالالالج ل٘والالالت ؾ الوغغالالالْبت 75.72بومالالالذاس 

هوالالالا ٗعٌالالالٔ  1.11ُّالالالٔ هعٌْٗالالالت إعصالالالائ٘ا عٌالالالذ هغالالالخْٓ 

  .الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس

Y =- 4.24+11.99x                  
  (**11.97(    )-1.27    )  

 R
2
=1.7572    F= 137.15** 

إلخًاني خالل انفخرة َظيب انفرد يٍ انُاحح انًحهي ا

(1990-2012) 

الٌاحش ًالعظ عذم اإلعخمشاس ـٔ ًص٘ب الفشد هي 

 -1771ة )خالل الفخش ـٔ هال٘ضٗاالوغلٔ اإلصوالٔ 

ب٘ي الضٗادة ّاإلًخفا  خالل  ( ع٘ذ ح سصغج الم٘ن2114

 ّحشاّعج هعذالث الخؽ٘ش خالل حلك الفخشة ب٘ي حلك الفخشة

-2115%، ّلني خالل الفخشة )%16.12 29.61ّ-

( بذأ ًص٘ب الفشد هي الٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔ ـٔ 2114

ّحشّاعج هعذالث الخؽ٘ش خالل حلك  ّالضٗادة اإلعخمشاس

 .2111عام  %24.13، 2009عام  %13.84-الفخشة ب٘ي 

ّبذساعت االحضاٍ الضهٌٔ العام لخ ْس ًص٘ب الفشد هي 

هي خالل هعادلت  ـٔ هال٘ضٗا ٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔال

 :ٗلٔ اإلًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ احضظ ها

ُّالالزا ٗعٌالالٔ  353.97أى هعاهالالل اإلًغالالذاس بلؽالالج ل٘وخالالَ 

أًَ كل عام ٗضداد ًص٘ب الفشد هي الٌاحش الوغلالٔ اإلصوالالٔ 

دّالس ّبلؽالالالالج ل٘والالالالت ث  353.97ـالالالالٔ هال٘ضٗالالالالا  بومالالالالذاس 

ُّالالالٔ هعٌْٗالالالت عٌالالالذ هغالالالخْٓ هعٌْٗالالالت  11.97الوغغالالالْبت 

1.11. 

R) كوالالا بلؽالالج ل٘والالت هعاهالالل الخغذٗالالذ 
2

هوالالا  1.7352 (

)بوالا حضالوٌَ هالي هخؽ٘الشاث(  2114-1771ٗعٌٔ أى الفخشة 

ًص٘ب الفشد هي الٌاحش الوغلٔ اإلصوالالٔ عاُوج ـٔ حؽ٘٘ش 

% ّبلؽالج ل٘والت ؾ الوغغالْبت 73.52بومالذاس ـٔ هال٘ضٗالا   

هوالالا  1.11ُّالالٔ هعٌْٗالالت إعصالالائ٘ا عٌالالذ هغالالخْٓ  116.57

 عصائ٘ت للٌوْرس الومذسٗعٌٔ الوعٌْٗت اإل

Y = 1192.13 + 353.97x                  
  (**11.97(  )2.41    )  

 R
2
=1.7352    F= 116.57** 

خالل انفخرة في يانيزيا حطور انذخم انقويي اإلخًاني 

(1990-2012) 

ـالٔ اإلصوالالٔ  ًالعظ عذم اإلعخمشاس ـٔ الالذخل المالْهٔ

ذ ح سصغج المال٘ن  ( ع2114٘ -1771خالل الفخشة ) هال٘ضٗا

ّحشاّعالالالج  بالالال٘ي الضٗالالالادة ّاإلًخفالالالا  خالالالالل حلالالالك الفخالالالشة

عالالالام  %29.77-هعالالالذالث الخؽ٘الالالش خالالالالل حلالالالك الفخالالالشة بالالال٘ي 

 2111عام  24.56%ّ 1777
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ـالٔ ّبذساعت االحضاٍ الضهٌٔ العام لخ ْس الذخل المْهٔ 

 :ٗلٔ إلًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ احضظ هاهي خالل هعادلت اهال٘ضٗا 

ُّالزا ٗعٌالٔ أًالَ  11.47بلؽج ل٘وخَ  أى هعاهل اإلًغذاس
بومالذاس  ـالٔ هال٘ضٗالاكل عام ٗالضداد الالذخل المالْهٔ اإلصوالالٔ 

  11.64هل٘الالالاس دّالس ّبلؽالالالج ل٘والالالت ث الوغغالالالْبت  11.47
 .1.11ُّٔ هعٌْٗت عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

R) كوالالالا بلؽالالالج ل٘والالالت هعاهالالالل الخغذٗالالالذ
2

هوالالالا  1.7547 (
عالالاُوج ـالالٔ حؽ٘٘الالش الالالذخل  2114-1771ٗعٌالالٔ أى الفخالالشة 
% ّبلؽج ل٘وت 75.47بومذاس  ـٔ هال٘ضٗاالمْهٔ اإلصوالٔ 
ُّٔ هعٌْٗت إعصائ٘ا عٌذ هغالخْٓ  135.53ؾ الوغغْبت 

  هوا ٗعٌٔ الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس 1.11

Y = -6.37 +11.47x                  
  (**11.64(     )-1.44    )  

 R
2
=1.7547    F= 135.53** 

خالل انفخرة  زياــفي يانياإلخًاني  ارـــور اإلدخــــحط
(1990-2012) 

 ـٔ هال٘ضٗااإلدخاس اإلصوالٔ عذم اإلعخمشاس ـٔ  ًالعظ
اإلدخالاس ( ع٘ذ ح سصغج ل٘ن 2114 -1771خالل الفخشة )
بالال٘ي الضٗالالادة ّاإلًخفالالا  خالالالل حلالالك  ـالالٔ هال٘ضٗالالااإلصوالالالٔ 

       ّحشاّعالالج هعالالذالث الخؽ٘الالش خالالالل حلالالك الفخالالشة بالال٘ي الفخالالشة
 .1772عام  %31.35ّ 2117عام  % 24.11-

ّبذساعت االحضاٍ الضهٌٔ العام لخ ْس اإلدخاس اإلصوالالٔ 

هي خالل هعادلت اإلًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ احضظ ـٔ هال٘ضٗا 

 ٗلٔ : ها

ُّالالزا ٗعٌالالٔ أًالالَ  3.93أى هعاهالالل اإلًغالالذاس بلؽالالج ل٘وخالالَ 

 3.93بومالذاس ـالٔ هال٘ضٗالا  اإلدخاس اإلصوالٔ  عام ٗضداد كل

ُّالالالٔ  12.76الس ّبلؽالالالج ل٘والالالت ث الوغغالالالْبت دّ هل٘الالالْى

 1.11هعٌْٗت عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

R) كوالالالا بلؽالالالج ل٘والالالت هعاهالالالل الخغذٗالالالذ
2

هوالالالا  1.7976 (

)بوالا حضالوٌَ هالي هخؽ٘الشاث(  2114-1771ٗعٌٔ أى الفخشة 

بومالالذاس  ـالالٔ هال٘ضٗالالاعالالاُوج ـالالٔ حؽ٘٘الالش اإلدخالالاس اإلصوالالالٔ 

ُّالالالالٔ  169.79% ّبلؽالالالالج ل٘والالالالت ؾ الوغغالالالالْبت 79.76

هوالالا ٗعٌالالٔ الوعٌْٗالالت  1.11صالالائ٘ا عٌالالذ هغالالخْٓ هعٌْٗالالت إع

  اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس

Y = 1.75+3.93x                  
  (**12.76(**    )1.45   )  

 R
2
=1.7976    F= 169.79** 

خالل في يانيزيا  طادراث انضهع وانخذياثحطور 

 (2012-1990انفخرة )

 ادساث الغاللع ّالخالذهاثصال ًالعظ عالذم اإلعالخمشاس ـالٔ

( ع٘الذ ح سصغالج 2114 -1771خالالل الفخالشة ) ـٔ هال٘ضٗا

لالال٘ن صالالادساث الغالاللع ّالخالالذهاث ـالالٔ هال٘ضٗالالا بالال٘ي الضٗالالادة 

ّاإلًخفالالا  خالالالل حلالالك الفخالالشة ّحشاّعالالج هعالالذالث الخؽ٘الالش 

 %25.91ّ 2117عالام  % 17.47-خالل حلك الفخشة ب٘ي 

 .1775عام 

ّبذساعت االحضاٍ الضهٌالٔ العالام لخ الْس صالادساث الغاللع 

هالالي خالالالل هعادلالالت اإلًغالالذاس الخ الالٔ  ـالالٔ هال٘ضٗالالا ثّالخالالذها

 ٗلٔ : البغ٘ظ احضظ ها

ُّالالزا ٗعٌالالٔ أًالالَ  7.97أى هعاهالالل اإلًغالالذاس بلؽالالج ل٘وخالالَ 

كالالالل عالالالام حالالالضداد صالالالادساث الغالالاللع ّالخالالالذهاث ـالالالٔ هال٘ضٗالالالا  

هل٘الالالالْى دّالس ّبلؽالالالالج ل٘والالالالت ث الوغغالالالالْبت  7.97بومالالالالذاس 

 1.11ُّٔ هعٌْٗت عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت  21.96

R) ت هعاهالالالل الخغذٗالالالذكوالالالا بلؽالالالج ل٘والالال
2

هوالالالا  1.7473 (
) بوا حخضوٌَ هي هخؽ٘شاث(  2114-1771ٗعٌٔ أى الفخشة 

 ادساث الغالاللع ّالخالالذهاث ـالالٔ هال٘ضٗالالاعالالاُوج ـالالٔ حؽ٘٘الالش صالال
 431.12% ّبلؽالالالج ل٘والالالت ؾ الوغغالالالْبت 74.73بومالالالذاس 

هوالالالا ٗعٌالالالٔ  1.11ُّالالالٔ هعٌْٗالالالت إعصالالالائ٘ا عٌالالالذ هغالالالخْٓ 
 .الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس

Y = 11.97+7.97x                  
  (**21.96(    )1.54    )  

 R
2
=1.7473    F= 431.12** 

اث في يانيزيا خالل ـــهع وانخذيـــانضحطور وارداث 
 (2012-1990انفخرة )

الغلع ّالخذهاث ـالٔ ًالعظ عذم اإلعخمشاس ـٔ ّاسداث 
( ع٘الذ ح سصغالج لال٘ن 2114 -1771هال٘ضٗا خالل الفخالشة )

بالالالالال٘ي الضٗالالالالالادة  ـالالالالالٔ هال٘ضٗالالالالالا ّالخالالالالالذهاث ّاسداث الغالالالالاللع
ّاإلًخفالالا  خالالالل حلالالك الفخالالشة ّحشاّعالالج هعالالذالث الخؽ٘الالش 

 %27.64ّ 1777عالام % 26.76-خالل حلالك الفخالشة بال٘ي 
 .1775عام 

ّبذساعالالت االحضالالاٍ الضهٌالالٔ العالالام لخ الالْس ّاسداث الغالاللع 
هالالي خالالالل هعادلالالت اإلًغالالذاس الخ الالٔ  ـالالٔ هال٘ضٗالالا ّالخالالذهاث

 ٗلٔ : البغ٘ظ احضظ ها

ُّالالزا ٗعٌالالٔ أًالالَ  9.92ى هعاهالالل اإلًغالالذاس بلؽالالج ل٘وخالالَ أ
كالالالل عالالالام حالالالضداد ّاسداث  الغالالاللع ّالخالالالذهاث ـالالالٔ هال٘ضٗالالالا  

هل٘الالالالاس دّالس ّبلؽالالالالج ل٘والالالالت ث الوغغالالالالْبت  9.92بومالالالالذاس 
 1.11ُّٔ هعٌْٗت عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت  16.24

R) كوالالا بلؽالالج ل٘والالت هعاهالالل الخغذٗالالذ 
2

هوالالا  1.7179 (
هخؽ٘شاث(  حخضوٌَ هي) بوا  2114-1771ٗعٌٔ أى الفخشة 

 عالالاُوج ـالالٔ حؽ٘٘الالش ّاسداث الغالاللع ّالخالالذهاث ـالالٔ هال٘ضٗالالا
 263.61% ّبلؽالالالج ل٘والالالت ؾ الوغغالالالْبت 71.79بومالالالذاس 

هوالالالا ٗعٌالالالٔ  1.11ُّالالالٔ هعٌْٗالالالت إعصالالالائ٘ا عٌالالالذ هغالالالخْٓ 
 .الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس

Y = 19.44+9.92x                  
  (**16.24(**     )2.69    )  

 R
2
=1.7179    F= 263.61** 

 انخارخي عهي انضهع وانخذياث )باألصعار حطور انًيزاٌ

خالل انفخرة في يانيزيا  انداريت نهذوالر األيريكي(

(1990-2012) 
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ًالعظ عذم اإلعخمشاس ـٔ الو٘ضاى الخاسصٖ علٔ الغلع 

  ّالخذهاث )باألععاس الضاسٗت للذّالس األهشٗنٖ( ـٔ هال٘ضٗا
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 (2012-1990شراث انخًُيت انًانيت وانخًُيت اإلقخظاديت في انكويج خالل انفخرة )حطور يؤ .1خذول 

إخًاني انُاحح  انضُواث

 انًحهي

( ت)انقيًت انحاني 

)%( 

يعذل 

انخغير  

 انضُوى

(%) 

َظيب انفرد يٍ 

إخًاني  انُاحح 

 )%( انًحهي

يعذل انخغير 

 انضُوى

)%( 

 إخًاني

 انقويي انذخم 

)%( 

انخغير  يعذل

 انضُوى

(%) 

 اإلدخار اإلخًاني

 ()انقيًت انحانيت 

)%( 

يعذل انخغير 

انضُوى 

(%) 

طادراث انضهع 

 وانخذياث

)%( 

يعذل انخغير 

انضُوى 

(%) 

وارداث انضهع 

 وانخذياث

)%( 

يعذل انخغير 

انضُوى 

(%) 

انًيزٌا انخارخي 

عهي انضهع 

 )%( وانخذياث

يعذل انخغير 

انضُوى 

(%) 

طادراث 

انخكُونوخيا 

 %() انًخقذيت

يعذل انخغير 

انضُوى 

(%) 

1990 44.02 - 2417.44  42.15  13.38  32.78  31.88  9.00  6.05  

1991 49.14 11.63 2626.57 8.65 46.67 10.72 14.39 7.57 38.25 16.66 40.04 25.60 -17.99 -299.90 7.95 31.42 

1992 59.17 20.40 3080.87 17.30 56.02 20.04 18.75 30.35 44.96 17.55 44.16 10.26 8.03 -144.62 10.22 28.53 

1993 66.89 13.06 3395.53 10.21 63.68 13.67 23.22 23.82 52.79 17.43 52.86 19.72 -0.67 -108.33 13.50 32.05 

1994 74.48 11.34 3685.94 8.55 70.89 11.32 26.14 12.55 66.40 25.77 67.59 27.87 -11.94 1687.17 19.17 42.03 

1995 88.70 19.10 4280.02 16.12 84.57 19.29 30.07 15.04 83.46 25.70 86.95 28.64 -34.90 192.29 25.41 32.57 

1996 100.85 13.70 4743.69 10.83 96.16 13.71 37.36 24.26 92.36 10.66 90.96 4.61 13.98 -140.05 26.33 3.63 

1997 100.01 -0.84 4585.69 -3.33 94.65 -1.58 37.02 -0.90 93.29 1.01 92.38 1.56 9.14 -34.61 29.50 12.04 

1998 72.17 -27.84 3227.81 -29.61 68.26 -27.88 28.76 -22.32 83.53 -10.47 67.66 -26.76 158.73 1636.34 31.66 7.32 

1999 79.15 9.67 3456.50 7.09 73.65 7.89 30.32 5.43 96.02 14.95 76.19 12.61 198.28 24.91 39.99 26.32 

2000 93.79 18.50 4004.56 15.86 86.18 17.01 33.69 11.11 112.37 17.03 94.35 23.84 180.19 -9.12 47.03 17.58 

2001 92.78 -1.07 3878.77 -3.14 86.04 -0.16 29.92 -11.17 102.44 -8.84 86.25 -8.58 161.82 -10.20 40.93 -12.97 

2002 100.85 8.69 4132.67 6.55 94.25 9.54 33.01 10.32 109.22 6.62 91.82 6.45 174.01 7.53 43.58 6.48 

2003 110.20 9.28 4431.24 7.22 104.27 10.63 38.41 16.35 117.85 7.90 96.15 4.72 217.01 24.71 47.37 8.70 

2004 124.75 13.20 4924.59 11.13 118.33 13.48 43.83 14.12 143.93 22.12 118.51 23.25 254.14 17.11 53.27 12.45 

2005 143.53 15.06 5564.17 12.99 137.21 15.96 52.84 20.56 162.05 12.59 130.55 10.16 314.96 23.93 57.70 8.32 

2006 162.69 13.35 6194.67 11.33 157.98 15.13 63.12 19.44 182.52 12.63 147.06 12.64 354.56 12.57 63.49 10.04 

2007 193.55 18.97 7240.68 16.89 189.48 19.94 75.03 18.88 205.49 12.59 167.03 13.58 384.60 8.47 65.22 2.72 

2008 230.81 19.25 8486.60 17.21 223.91 18.17 88.91 18.49 229.66 11.76 178.12 6.64 515.43 34.02 42.97 -34.12 

2009 202.26 -12.37 7312.01 -13.84 198.22 -11.47 67.47 -24.11 184.90 -19.49 143.89 -19.22 410.07 -20.44 50.97 18.62 

2010 255.02 26.09 9069.04 24.03 246.90 24.56 85.35 26.50 221.69 19.90 181.10 25.86 405.88 -1.02 59.33 16.40 

2011 297.95 16.84 10427.76 14.98 290.89 17.82 101.55 18.98 254.02 14.59 207.62 14.64 464.00 14.32 61.13 3.03 

2012 314.44 5.53 10834.66 3.90 302.84 4.11 97.29 -4.20 249.35 -1.84 215.53 3.81 338.28 -27.10 61.23 0.17 

2013 323.34 2.83 10973.66 1.28 312.56 3.21 95.87 -1.45 244.49 -1.95 216.89 0.63 275.98 -18.42 60.37 -1.40 

2014 338.10 4.57 11307.06 3.04 326.70 4.52 96.58 0.74 249.68 2.12 218.45 0.72 312.34 13.18 60.80 0.71 

  World bankالبٌك الذّلٔ  :انًظذر
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( ع٘ذ ح سصغج ل٘ن الو٘ضاى 2114 -1771خالل الفخشة )

ععاس الضاسٗت للذّالس الخاسصٖ علٔ الغلع ّالخذهاث )باأل

خالل حلك ـٔ هال٘ضٗا ب٘ي الضٗادة ّاإلًخفا   األهشٗنٖ(

 يـــب٘ شةــــالل حلك الفخــــخ الفخشة ّحشاّعج هعذالث الخؽ٘ش

 .1774عام  %1771ّ1679.19عام  % 277.71-

٘ضاى الخضاسٓ ّبذساعت االحضاٍ الضهٌٔ العام لخ ْس الو

 )باألععاس الضاسٗت للذّالس األهشٗنٖ( علٔ الغلع ّالخذهاث

هي خالل هعادلت اإلًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ احضظ  ـٔ هال٘ضٗا

 ٗلٔ : ها

ُّزا ٗعٌٔ أًَ  21.97أى هعاهل اإلًغذاس بلؽج ل٘وخَ 

علٔ الغلع  اد العضض ـٔ الو٘ضاى الخضاسٓٗضد كل عام

هلْ٘ى دّالس ّبلؽج  21.97ّالخذهاث ـٔ هال٘ضٗا  بومذاس 

ُّٔ هعٌْٗت إعصائ٘ا عٌذ  7.56ل٘وت ث الوغغْبت 

 .1.11هغخْٓ هعٌْٗت 

R) كوا بلؽج ل٘وت هعاهل الخغذٗذ
2

هوا  1.9771 (

) بوا حخضوٌَ هي هخؽ٘شاث(  2114-1771ٗعٌٔ أى الفخشة 

حؽ٘٘ش الو٘ضاى الخاسصٖ علٔ الغلع ّالخذهاث عاُوج ـٔ 

% ّبلؽج ل٘وت ؾ الوغغْبت 97.71ـٔ هال٘ضٗا بومذاس 

هوا  1.11ُّٔ هعٌْٗت إعصائ٘ا عٌذ هغخْٓ  71.49

  .ٗعٌٔ الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس

Y = -6.66+  21.97 x                  
  (**7.56*    )-2.57    )  

 R
2
=1.9771    F= 71.49** 

خالل  حطور طادراث انخكُونوخيا انًخقذيت في يانيزيا

 (2012-1990انفخرة )

 صادساث الخنٌْلْص٘ا الوخمذهت عذم اإلعخمشاس ـٔ ًالعظ

( ع٘ذ ح سصغج 2114 -1771ـٔ هال٘ضٗا خالل الفخشة )

ب٘ي الضٗادة  الخنٌْلْص٘ا الوخمذهت ـٔ هال٘ضٗال٘ن صادساث 

ج هعذالث الخؽ٘ش ّاإلًخفا  خالل حلك الفخشة ّحشاّع

 %42.13ّ 2117 عام% 34.12-خالل حلك الفخشة ب٘ي 

 .1774عام 

ْس صالالالالادساث ّبذساعالالالالت االحضالالالالاٍ الضهٌالالالالٔ العالالالالام لخ الالالال

هي خالالل هعادلالت اإلًغالذاس  الخنٌْلْص٘ا الوخمذهت ـٔ هال٘ضٗا

 ٗلٔ : الخ ٔ البغ٘ظ احضظ ها

ُّالالزا ٗعٌالالٔ أًالالَ  2.44أى هعاهالالل اإلًغالالذاس بلؽالالج ل٘وخالالَ 

صالالادساث الخنٌْلْص٘الالا الوخمذهالالت ـالالٔ هال٘ضٗالالا   كالالل عالالام حالالضداد

هل٘الالالالاس دّالس ّبلؽالالالالج ل٘والالالالت ث الوغغالالالالْبت  2.44بومالالالالذاس 

 1.11ُّٔ هعٌْٗت إعصائ٘ا عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت   12.27

R) كوالالالا بلؽالالالج ل٘والالالت هعاهالالالل الخغذٗالالالذ
2

هوالالالا  1.7696 (

)بوا حخضوٌَ هالي هخؽ٘الشاث(  2114-1771ٗعٌٔ أى الفخشة 

لْص٘الالالا الوخمذهالالالت ـالالالٔ الخنٌْعالالالاُوج ـالالالٔ حؽ٘٘الالالش صالالالادساث 

% ّبلؽالالالالج ل٘والالالالت ؾ الوغغالالالالْبت 76.96بومالالالالذاس  هال٘ضٗالالالالا

هوالالا  1.11ُّالالٔ هعٌْٗالالت إعصالالائ٘ا عٌالالذ هغالالخْٓ  151.97

  ٗعٌٔ الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت للٌوْرس الومذس

Y =9.50+2.44x 
(3.24)      ** (12.27) ** 

 R
2
=1.7696    F= 151.97** 

 اثنظادراث انضهع وانخذيححهيم اآلثار االقخظاديت 

 عهي يؤشراث انخًُيت اإلقخظاديت في يانيزيا

 فروع انًُورج

علالٔ هؤشالشاث  لصادساث الغاللع ّالخالذهاثْٗصذ ح ر٘ش 

 .الخٌو٘ت الوال٘ت ّالخٌو٘ت اإللخصادٗت ـٔ هال٘ضٗا

 يخغيراث انًُورج 

 ( Dependent Variablesانًخغيراث انخابعت )

 .الٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔ -1

 .حش الوغلٔ اإلصوالًٔص٘ب الفشد هي الٌا -2

 .الذخل المْهٔ -3

 .اإلدخاس المْهٔ -4

 .الو٘ضاى الخاسصٔ علٔ الغلع ّالخذهاث -5

 (Independent Variableانًخغير انًضخقم )

 .صادساث الغلع ّالخذهاث ـٔ ُزا الٌوْرس ُْ

صالالالادساث الغالالاللع ّٗونالالالي حلخالالال٘ص ًخالالالائش حمالالالذٗش حالالال ر٘ش 

ا ـالالٔ هال٘ضٗالال علالالٔ هؤشالالشاث الخٌو٘الالت اإللخصالالادٗت ّالخالالذهاث

 .2صذّل ( ـٔ  2114-1771خالل الفخشة )

دراصههت وححهيههم اآلثههار االقخظههاديت نظههادراث انضهههع 

وانخههذياث عهههي انُههاحح انًحهههي اإلخًههاني فههي يانيزيهها 

 (2012 – 1990خالل انفخرة يٍ )

بذساعت العاللت ب٘ي صادساث الغاللع ّالخالذهاث ّالٌالاحش 
مالالذس علالالٔ الٌغالالْ الوغلالالٔ اإلصوالالالٔ ٗونالالي حم٘الال٘ن الٌوالالْرس الو

 الخالٔ:

 انًعايير االقخظاديـت

ّـمالالا  (3.17)هْصبالالت صالالا ث اشالالاسة هعاهالالل االًغالالذاس 

لٌخالالائش االًغالالذاس الخ الالٔ البغالال٘ظ،  ّهالالي خالالالل اخخبالالاس ث  

ح كالالذث الوعٌْٗالالت اإلعصالالائ٘ت لوعاهالالل اإلًغالالذاس الومالالذس عٌالالذ 

ُّالالزا ٗعٌالالٔ ّصالالْد عاللالالت هعٌْٗالالت  %،1هغالالخْٓ هعٌْٗالالت 

ّالخالالذهاث ّالٌالالاحش الوغلالالٔ  صالالادساث الغالاللعطشدٗالالت بالال٘ي 

صالادساث الغاللع ّالخالذهاث اإلصوالٔ أٓ أًَ كلوا صاد عضن 

، ٗخفالالك رلالالك هالالع هالالا صالالا ث بالالَ الٌالالاحش الوغلالالٔ اإلصوالالالٔصاد 

الٌظشٗت االلخصادٗت، ع٘ذ األرش اإلٗضابٔ لصالادساث الغاللع 

 .الٌاحش الوغلٔ اإلصوالّٔالخذهاث علٔ 
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خهالل قخظهاديت فهي يانيزيها انخًُيهت االعههي يؤشهراث  طهادراث انضههع وانخهذياث َخائح حقذير حهثثير انعالقهت بهيٍ .2خذول 

 (2012 – 1990انفخرة يٍ )

F C R
2

 R T انًخغيراث انخابعت ثابج انًعادنت يعايم اإلَحذار انًحضوبت 

 إخًاني انُاحح انًحهي 51.41 3.17 **7.63 1.7751 1.7112 **72.67

 َظيب انفرد يٍ انُاحح انًحهي اإلخًاني 55.71 2.67 **1.92 1.756 1.7147 **249.179

 إخًاني انذخم انقويي 41.96 2.35 **7.32 1.7773 1.9717 **76.75

 اإلخًانيانقويي  اإلدخار  17.35 1.119 **11.97 1.7136 1.7347 **116.17

 عهي انضهع وانخذياث انخدارىانًيزاٌ  15.77 1.912 **11.72 1.7291 1.7575 **141.926

 .( علٔ الغاعب األلٔ SPSS 20: صوعج ّعغبج باعخخذام بشًاهش ) انًظذر

 

 انًعايير اإلحظائيـت 

ّـما ( 1.7112بلؽج ل٘وـت هعاهـل الخغذٗـذ ًغْ )

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ، ّصا ث العاللت الخ ٘ت 

ُّٔ هعٌْٗت  72.67ع٘ذ بلؽج ل٘وت  ؾ  هعٌْٗت كنل 

ٗق٘ش إلٔ الوعٌْٗت ، هوا %1عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

اإلعصائ٘ت للعاللت الومذسة أٓ أًَ ْٗصذ ح ر٘ــش هعٌْٓ 

الٌاحش الوغلٔ علٔ  لصادساث الغلع ّالخذهاثإعصائ٘اا 

 .اإلصوالٔ

نظههادراث انضهههع دراصههت و ححهيههم اآلثههار االقخظههاديت 

َظهههيب انفهههرد يهههٍ انُهههاحح انًحههههي عههههي  وانخهههذياث

-1990خهههالل انفخهههرة يهههٍ ) فهههي يانيزيههها اإلخًهههاني

2012) 

ًّص٘ب  الغلع ّالخذهاثبذساعت العاللت ب٘ي صادساث 

ٗونالالالي حم٘الال٘ن الٌوالالالْرس الفالالشد هالالي الٌالالالاحش الوغلالالٔ اإلصوالالالٔ 

 الومذس علٔ الٌغْ الخالٔ:

 انًعايير االقخظاديـت

 ّـما لٌخائش (2.67)هْصبت صا ث اشاسة هعاهل االًغذاس 

االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ،  ّهي خالل اخخباس ث  ح كذث 

ٌْٗت اإلعصائ٘ت لوعاهل اإلًغذاس الومذس عٌذ هغخْٓ الوع

ُّزا ٗعٌٔ ّصْد عاللت هعٌْٗت طشدٗت ب٘ي  %،1هعٌْٗت 

ًص٘ب الفشد هي الٌاحش الوغلٔ ّ صادساث الغلع ّالخذهاث

 غلع ّالخذهاثصادساث الأٓ أًَ كلوا صاد عضن  اإلصوالٔ

، ٗخفك رلك هع ًص٘ب الفشد هي الٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔصاد 

صا ث بَ الٌظشٗت االلخصادٗت، ع٘ذ األرش اإلٗضابٔ ها 

ًص٘ب الفشد هي الٌاحش علٔ  لصادساث الغلع ّالخذهاث

 .الوغلٔ اإلصوالٔ

 انًعايير اإلحظائيـت

( ّـما 1.7147بلؽج ل٘وـت هعاهـل الخغذٗـذ ًغْ )
لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ، ّصا ث العاللت الخ ٘ت 

ُّٔ 249.179 هعٌْٗت كنل ع٘ذ بلؽج ل٘وت  ؾ 
%، هوا ٗق٘ش إلٔ الوعٌْٗت 1هعٌْٗت عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

اإلعصائ٘ت للعاللت الومذسة أٓ أًَ ْٗصذ ح ر٘ــش هعٌْٓ 
ًص٘ب الفشد هي علٔ  لصادساث الغلع ّالخذهاثإعصائ٘اا 

، هوا ٗق٘ش إلٔ الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت الٌاحش الوغلٔ اإلصوالٔ
هعٌْٓ إعصائ٘اا للعاللت الومذسة أٓ أًَ ْٗصذ ح ر٘ــش 

ًص٘ب الفشد هي الٌاحش علٔ  لصادساث الغلع ّالخذهاث
 .الوغلٔ اإلصوالٔ

نظههادراث انضهههع دراصههت و ححهيههم اآلثههار االقخظههاديت 

 خًههاني فههي يانيزيههااإل انههذخم انقههوييعهههي  وانخههذياث

 (2012 – 1990خالل انفخرة يٍ )

صالادساث ّالذخل المْهٔ اإلصوالٔ بذساعت العاللت ب٘ي 

ٗونالالي حم٘الال٘ن الٌوالالْرس الومالالذس علالالٔ الٌغالالْ  ّالخالالذهاثالغالاللع 

 الخالٔ:

 انًعايير االقخظاديـت

ّـما  (2.35) هْصبتصا ث اشاسة هعاهل االًغذاس 

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ، ّهي خالل اخخباس ث  

اإلعصائ٘ت لوعاهل اإلًغذاس الومذس عٌذ ح كذث الوعٌْٗت 

هعٌْٗت  %، ُّزا ٗعٌٔ ّصْد عاللت1هغخْٓ هعٌْٗت 

صادساث الغلع ّ الذخل المْهٔ اإلصوالٔطشدٗت ب٘ي 

لصادساث هي الغلع اأٓ أًَ كلوا صاد عضن  ،ّالخذهاث

، ٗخفك رلك هع ها صاد الذخل المْهٔ اإلصوالٔ ّالخذهاث

صا ث بَ الٌظشٗت االلخصادٗت، ع٘ذ األرش اإلٗضابٔ للٌاحش 

 الوغلٔ االصوالٔ علٔ الصادساث. 

 تانًعايير اإلحظائيـ

ّـما ( 1.9717بلؽج ل٘وـت هعاهـل الخغذٗـذ ًغْ )

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ، ّصا ث العاللت الخ ٘ت 

ُّٔ هعٌْٗت  76.75ع٘ذ بلؽج ل٘وت  ؾ  هعٌْٗت كنل 
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، هوا ٗق٘ش إلٔ الوعٌْٗت %1عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

اإلعصائ٘ت للعاللت الومذسة أٓ أًَ ْٗصذ ح ر٘ــش هعٌْٓ 

الغلع ّالخذهاث علٔ الذخل المْهٔ  لغصادساثإعصائ٘اا 

 .اإلصوالٔ

نظههادراث انضهههع ححهيههم اآلثههار االقخظههاديت دراصههت و

 خًههاني اإلدخههار انقههويي فههي يانيزيههاعهههي إ وانخههذياث

 (2012 – 1990خالل انفخرة يٍ )

صالادساث بذساعت العاللت ب٘ي إصوالٔ اإلدخاس المْهٔ ّ

ٔ الٌغالالْ ( ٗونالالي حم٘الال٘ن الٌوالالْرس الومالالذس علالالالغالاللع ّالخالالذهاث

 الخالٔ:

 انًعايير االقخظاديـت

ّـما  (1.119) هْصبتصا ث اشاسة هعاهل االًغذاس 

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ،  ّهي خالل اخخباس ث  

ح كذث الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت لوعاهل اإلًغذاس الومذس عٌذ 

ُّزا ٗعٌٔ ّصْد عاللت هعٌْٗت  %،1هغخْٓ هعٌْٗت 

مْهٔ )كوخؽ٘ش حابع( إصوالٔ اإلدخاس الطشدٗت ب٘ي 

أٓ أًَ كلوا  )كوخؽ٘ش هغخمل( صادساث الغلع ّالخذهاثّ

إصوالٔ اإلدخاس صاد عضن صادساث الغلع ّالخذهاث صاد 

، ٗخفك رلك هع ها صا ث بَ الٌظشٗت االلخصادٗت، المْهٔ

علٔ  لصادساث الغلع ّالخذهاثع٘ذ األرش اإلٗضابٔ 

 إصوالٔ اإلدخاس المْهٔ. 

 ـتانًعايير اإلحظائي

ّـما ( 1.7347بلؽج ل٘وـت هعاهـل الخغذٗـذ ًغْ )

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ، ّصا ث العاللت الخ ٘ت 

ُّٔ هعٌْٗت  116.17ع٘ذ بلؽج ل٘وت  ؾ  هعٌْٗت كنل 

، هوا ٗق٘ش إلٔ الوعٌْٗت %1عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت 

اإلعصائ٘ت للعاللت الومذسة أٓ أًَ ْٗصذ ح ر٘ــش هعٌْٓ 

 إصوالٔ اإلدخاس المْهٔعلٔ اث الصادسإعصائ٘اا 

دراصههت وححهيههم اآلثههار االقخظههاديت نظههادراث انضهههع 

انًيههههزاٌ انخدههههارى عهههههي انضهههههع وانخههههذياث عهههههي 

 – 1990خههالل انفخههرة يههٍ ) يههافههي يانيز وانخههذياث

2012) 

الو٘الالالضاى الخضالالالاسٓ علالالالٔ الغالالاللع بذساعالالالت العاللالالالت بالالال٘ي 

س ّصادساث الغلع ّالخذهاث ٗوني حم٘٘ن الٌوالْرّالخذهاث 

 الومذس علٔ الٌغْ الخالٔ:

 انًعايير االقخظاديـت

( ّـما 1.912صا ث اشاسة هعاهل االًغذاس هْصبت )

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ،  ّهي خالل اخخباس ث  

ح كذث الوعٌْٗت اإلعصائ٘ت لوعاهل اإلًغذاس الومذس عٌذ 

%، ُّزا ٗعٌٔ ّصْد عاللت هعٌْٗت 1هغخْٓ هعٌْٗت 

 ى الخضاسٓ علٔ الغلع ّالخذهاثالو٘ضاطشدٗت ب٘ي 

ّصادساث الغلع ّالخذهاث أٓ أًَ كلوا صاد عضن 

الو٘ضاى الخضاسٓ علٔ صادساث الغلع ّالخذهاث صاد 

ها صا ث بَ الٌظشٗت  ، ٗخفك رلك هعالغلع ّالخذهاث

ع٘ذ األرش اإلٗضابٔ لصادساث الغلع  االلخصادٗت،

 ثالو٘ضاى الخضاسٓ علٔ الغلع ّالخذهاّالخذهاث علٔ 

 انًعايير اإلحظائيـت

ّـما ( 1.7575بلؽج ل٘وـت هعاهـل الخغذٗـذ ًغْ )

لٌخائش االًغذاس الخ ٔ البغ٘ظ، ّصا ث العاللت الخ ٘ت 

ُّٔ  141.926ع٘ذ بلؽج ل٘وت  ؾ  هعٌْٗت كنل 

، هوا ٗق٘ش إلٔ الوعٌْٗت %1عٌذ هغخْٓ هعٌْٗت هعٌْٗت 

عٌْٓ اإلعصائ٘ت للعاللت الومذسة أٓ أًَ ْٗصذ ح ر٘ــش ه

علٔ الو٘ضاى الخضاسٓ علٔ الغلع لصادساث لإعصائ٘اا 

 ّالخذهاث

 عــانًراخ

حضالالاسو الخناهالالل العالو٘الالت  (.2114) هغوالالذ هغوالالْد، اإلهالالام

ّهؽضاُالالالا للخناهالالالل العشبالالالٖ، هشكالالالض دساعالالالاث الْعالالالذة 

 .العشب٘ت، ب٘شّث

االلخصاد العالوٖ ّالبالد العشب٘ت  (.1771) عو٘ش ،الٌضاس

 .القشّق ـٖ عمذ الخغعٌ٘اث، داس

 .(SPSS20بشًاهش الغاعب االلٔ باعخخذام بشًاهش )

الوٌظوالالاث الذّل٘الالت، داس  (.1771) هغوالالذ هغوالالْد ،شالالِاو

 .القشّق، الماُشة

الٌوْرس الوال٘ضٓ للخٌو٘ت، صاهعت  (.2115)كوال ، الوٌْـٔ

بشًالالالاهش  المالالالاُشة: كل٘الالالت االلخصالالالاد ّالعلالالالْم الغ٘اعالالال٘ت،

 .الذساعاث الوال٘ضٗت

العاللت بال٘ي الخٌو٘الت ّالذٗومشاط٘الت  (.2115)ُذٓ ، ه٘خن٘ظ

 ـالالالالٖ هال٘ضٗالالالالا، كوالالالالال الوٌالالالالْـٖ، صالالالالابش عالالالالع٘ذ عالالالالْ 

)هغالالشساى(، صاهعالالت المالالاُشة: كل٘الالت االلخصالالاد ّالعلالالْم 

 .الغ٘اع٘ت، بشًاهش الذساعاث الوال٘ضٗت
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ABSTRCT: The study aimed to achieve a set of objectives: economic analysis of the most 

important indicators of economic development in Malaysia, and - measuring the relationship 

between exports and their impact on the Malaysian economy. The study data were obtained 

using reports issued by the World Bank, the International Monetary Fund, And the various 

Arab and foreign references (letters, books, journals, reports, etc.). The most important results 

were: a positive correlation between the exports of goods and services, and the Gross 

domestic product, per capita Gross domestic product, national income, total national savings, 

and trade balance on goods and services. 
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