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 نهًذجتذهيــم  التصادي التجاهاخ إَتــاج و استهــالن يذصىني انمًــخ وانشعيــش في انعشاق 

 ( NC( و )OLS( تاستعًال طشيمتي )5531-7003)

 

 زياد زكي صالح                                  تاسى داصو انثذسي

 
 6  انخالصح

ًالك ذٌ ايمٓةح يةّ الدزاظةاخ االارظةاوْح ٌ اطةح لمؽظةٍلٓم  ةال مػ ْؼد مٍػٍع ذؽلٓل االذعاياخ الصمهٓح لالنراض ٌاالظر 

( مةم ا صةس القةس  OLSٌالشؼٓس لمةا لًةا مةم طةلح ٌشٓ ةح تمٍػةٍػرّ االمةم الاةرازّ ٌالمتةصٌي االظةرساذٓعّ ٌذؼةد ؽسْ ةح ) 

ي اظةرتدا  ؽسْ ةح ؼٓةس ا ( NC)( OLSٌاظرتداما يّ يرا الرؽلٓل ، ٌذؽةاٌ  يةرو الدزاظةح ذؽلٓةل يةرو االذعايةاخ تقسْ رةّ ) 

(NC )  ( يٍ ااسب مم اظرتدا  ؽسْ حOLS. مم ناؼٓح ٌااؼٓح ٌ مؼهٍْح المؼلماخ االؼظازٓح ٌت ٓح اال رثازاخ االؼظازٓح ) 

 

Economic analysis for Trends of production and consumption for wheat and 

barley in Iraq (1975-2007) by using tow methods (OLS) and (NC) 

 

 

 

Abstract : 

       The aim of this study is showing that analyzing of  Trends of production and consumption 

are very important in economical studies especially in crops like wheat and barley because they 

are forms an important part of the food security and strategically storage, and so that (OLS) 

method    was the most using way in such analyzing, this study anglicizing these directions in 

(OLS) method and (NC) method so in this method we trying to use prior information on 

parameters and current data information to get better estimations for the regression  parameters. 

 

 6 انًمذيح

ْؼد مؽظٍ  ال مػ مم المؽاطٓل ٌشٓ ح الظلح تمٍػٍع االمم الارازّ  ما انى ْشكل مةغ مؽظةٍ  الشةؼٓس ايمٓةح  ثٓةسج يةّ    

ح ذؽلٓةل ؼعةا االنرةاض اليؼلةّ ٌاالظةرًالك الهًةازّ مةم تهاء ماْعةمُ )المتةصٌي االظةرساذٓعّ( مةم الؽثةٍب ٌذؽةاٌ  يةرو الدزاظة

( الرةّ ْعةرتدمًا ابلةة االارظةاوْم  قسْ ةح اؼظةازٓح OLS( تأظةرتدا  ؽسْ ةح )2007-1975المؽظٍلٓم يةّ الؼةسا  للمةدج )

 ْؼٍلةةٍي ػلًٓةةا يةةّ ٌػةةغ االذعايةةاخ الصمهٓةةح لالنرةةاض ٌاالظةةرًالك ٌؼعةةاب نعةةة الهمةةٍ المس ةةة للمؽظةةٍلٓم ، ٌظةةرؽاٌ  يةةرو

، ٌظةرؽاٌ   (NC)( مةغ المؼلمةاخ االؼظةازٓح تقسْ ةح OLSالدزاظح م ازنح المؼلماخ االؼظةازٓح المعرؽظةل ػلًٓةا تقسْ ةح )

 يرو الدزاظح م ازنح المؼلماخ االؼظازٓح الذعاياخ انراض ٌاظرًالك المؽظٍلٓم المعرؽظل ػلًٓا تالقسْ رٓم.

 

 6 يشكهح انثذث 

 ل د ذمصلد مشكلح الثؽس  يّ :

( مما ظثثد 2007-1975ذ لثاخ ؼاوج يّ انراض ٌاظرًالك مؽظٍلّ ال مػ ٌالشؼٓس يّ الؼسا   ال  مدج الدزاظــح )ٌظٍو   -1

ٌظٍو يعٍج برازٓح يّ المؽظٍلٓم ؼٓس ْؼرثس معرٍَ االمم الارازّ يّ الؼسا  مردنٓا زبا ٌظٍو االمكانةاخ القثٓؼٓةح الثشةسْح 

 ٌالماوْح الًازلح .

( 2007-1975( الذعاياخ انراض ٌاظرًالك المؽظٍلٓم يّ الؼسا  لليرسج )OLSلم دزج تقسْ ح ) المؼلماخ االؼظازٓح ا2- 

 (.NCمغ نيط يرو المؼلماخ اذا ماذا ذ دْسيا تقسْ ح )

  

 

Basim H. Al-Badri Ziyad  Z .  Saleh 
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 6هذف انثذث  

( 2007-1975ذؽلٓل االذعايةاخ الصمهٓةح النرةاض ٌاظةرًالك مؽظةٍلّ ال مةػ ٌالشةؼٓس يةّ الؼةسا  لعلعةلح شمهٓةح ذمرةد مةم ) -1

 مٍػٍػّ االمم الارازّ ٌالمتصٌي االظرساذٓعّ . (  ٍنًما مم المؽاطٓل المًمح يّ OLS(ٌ )NCظرتدا  ؽسْ رّ  ) تا

( لر دْسمؼلماخ انمٍذض االنؽةداز الرةّ ذؼرمةد ػلةُ تٓانةاخ الؼٓهةح الؽالٓةح معةريٓدج مةم مؼلٍمةاخ ظةات ح  NCاظرتدا  ؽسْ ح ) -2

 ( الرّ ذؼرمد ػلُ تٓاناخ الؼٓهح الؽالٓح ي ؾ .OLSؼٍ  المؼلماخ ٌم ازنح الهرازط مغ ؽسْ ح ) 

 

 6وطشائك انعًم  انًىاد

 (NCاسهىب انتذهيم وطشيمح انعًم ) انجاَة انُظشي نطشيمح 

ْكٍي تاالػرماو ػلُ المؼلٍماخ العات ح المرٍايسج ؼٍ  المؼلماخ المعًٍلح ٌالممصلح تدالح  الكصايح  NCاي الر دْس تقسْ ح 

االؼرمالٓح األٌلٓح

  (Prior P.D.F  مؼايا لًا مؼلٍماخ الؼٓهح المشايدج ٌالممصلح تدالح اإلمكاي اإلػظا لمشايداخ الؼٓهح ) (

(  B0    ٌB1ٌاأل ٓسج يّ والح ذٍشْؼٓح ذؼرمد ػلُ آا المؼلماخ المعًٍلح )(    Yiوالح الكصايح االؼرمالٓح المشرس ح  ل ٓا المرآس 

(10.) 

صايح االؼرمالٓةح الالؼ ةحٌمم  ال  والح ذؼسف تدالح الك
**
  (Posterior P.D.F.    ْةرا ومةط  ةل مةم مؼلٍمةاخ الؼٓهةح المشةايدج )

 مغ المؼلٍماخ العات ح ٌ ما ْأذّ :

 (1) -------     (دانح اإليكاٌ) . ( انذانح األونيح  )  α ( انذانح انالدمح )

معًٍلح نؼمل ػلُ ذؽدْد مةا ْةدػُ تدالةح التعةازج )يهةاك  نةٍاع ٌتؼد اي نؽظل ػلُ والح الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح للمؼلماخ ال 

مةغ والةح  عةازج مستةغ  NC( ٌ ترلك ْكٍي م ةدز ؽسْ ةح 6ػدْدج مم وٌا  التعازج  يمًا والح  عازج مستغ التقأ المٍشٌي ( )

 التقأ المٍشٌي يٍ ال ٓمح المرٍاؼح للمؼلماخ المعًٍلح الُ والح الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح .  

تٓهما والح االمكاي ػمد  ل مؼلٍماخ الؼٓهح الؽالٓح ٌالدالةح اال ٓةسج  والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح ػمد  ل المؼلٍماخ العات ح

ذٍيس ملتض لمؼلٍماخ الؼٓهح المشايدج تٍظٍو المؼلٍمةاخ العةات ح ٌالمؼلٍمةاخ المرةٍايسج يةّ الؼٓهةح المشةايدج  مةا يةّ المؼاولةح 

ػملٓح الؽظٍ  ػلُ الدالح اال ٓسج تأنًا ػملٓح ذؼدْل ) ذه ٓػ ( لدالح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح ػم ؽسْق  ( ٌنعرقٓغ اي نيعس1)

 اػايح مؼلٍماخ الؼٓهح المشايدج .

يّ الر دْس تشكل ػا  ظةهيرسع اي المؼلمةاخ المقلةٍب ذ ةدْسيا يةّ الهمةٍذض الرةالّ  NCٌلاسع ذٍػٓػ اظلٍب ؽسْ ح        

 ح ملتظح يّ المرع

UBXY     (2)----- 

 ؼٓس اي:

Y( 6 يتجه يشاهذاخ انًتغيش انًعتًذ تأتعادn1 ) 

X ( 6 يصفىفح يشاهذاخ انًتغيشاخ انًستمهح تأتعادnk ) 

B6 يتجه يعهًاخ االَذذاس تأت ( عادK1 ) 

U( 6 يتجه االخطاء انعشىائيح تأتعادn1 ) 

 ويع تذمك فشوض ًَىرج االَذذاس انخطي وهي 6

,nk)X(rank,In)UU(E,0)U(E
2  

يصفىفح ثاتتح       ) Xوأٌ )  n,.....,2,1i,0)UX(E ii  

 أ الشٍازّ ْرثغ الرٍشْغ القثٓؼّ ٌػلُ الٍظى االذّ:ٌ ذا  اي ذٍشْغ مرآس التق

)I,0(NU n

2 

 .   Yذٍشتغ   ٌترلك ْكٍي لدْها

)I,BX(NY n

2 

 ( نؽظل ػلُ ماْأذّ :Yٌتأ ر والح االمكاي لمرعى المشايداخ )

                                                
   يح االؼرمالٓح االٌلٓح للمؼلمح ذؼسف والح الكصا ( 8تالدالح الرّ ذؼثس ػم وزظح مؼسيرها ؼٍ  يرو المؼلمح.) 

 (.8تٍظٍو مؼلٍماخ الؼٓهح الؽالٓح) تالدالح الشسؽٓح لمعا  المؼلمح  ذؼسف والح الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح للمؼلمح   **
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المؼلماخ الرّ ذٍطف ذٍشْغ مرعى اال قاء)  Bالرِ ْمصل يؼال ػلُ مرعى مؼلماخ االنؽداز  ٌترلك ْكٍي المرعح 

لح ممص  الرثاْهاخ ٌ الرثاْهاخ المشرس حٌ .......الخ (، ٌلهيرسع  رلك اي والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح لمرعى المؼلماخ

تالظٓاح    ;f  الممصلح لالػر اواخ العات ح لمرترِ ال ساز تتظٍص المؼلماخ المقلٍب ذ دْسيا، ٌمم ناؼٓح

UBXYا سَ مؼلٍماخ الؼٓهح المشايدج للهمٍذض  ذمصل تمشايداخ المرآس المؼرمدY ٌتمشايداخ المرآساخ المعر لح 

X  ٌللعًٍلح ْمكم اي نسمص لمشايداخ الؼٓهح المشايدج تالمظيٍيحD   ؼٓس اي X:YD    ما اي والح االمكاي االػظا 

 DL  ذمصل مشايداخ الؼٓهحD   تٍظٍو مرعى المؼلماخ لؼٓهح ٌيّ ذلتض  ل المؼلٍماخ الممكم الؽظٍ  ػلًٓا مم ا

 اال ٓسج .

 نؽظل ػلُ والح الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح ؼٓس ْقلق ػلًٓا والح مرعى المؼلماخ   ( Bayes Theoryؽث ا لهظسْح تٓص )

 ٌػلُ الٍظى االذّ: Dتٍظٍو مشايداخ الؼٓهح 

(4)-----          DLfDf  

تدالح الكصايح االؼرمالٓح  ( ْمصل4ؼٓس اي ػامل الرهاظة الُ )  Df : ٌالرّ نؽظل ػلًٓا تالظٍزج االذٓح 

   

   



  









m 1m 1

md.....2d1dDL)(f......

dDL)(fDf

 

ٌيكرا يأي والح الكصايح   mٌالرّ ػدويا  ٌمم العاتق نالؼظ اي الركامالخ المرؼدوج ذؤ ر لكل مؼلمح مم مؼلماخ المرعى 

 ( ْمكم ػسػًا ػلُ الٍظى االذّ :4) االؼرمالٓح الالؼ ح

       )D(fDLfDf            --------(5)  

 

المؼاولح اال ٓسج ذكٍي ملتض لكل مم مؼلٍماخ الؼٓهح المشايدج ٌالمؼلٍماخ العات ح المراؼح لر دْس مرعى المؼلماخ المعًٍلح 

 الٓح الالؼ ح لمرعى المؼلماخ ٌتؼد اي نؽظل ػلُ والح الكصايح االؼرم ( ّنؼمل ػلُ ذؽدْد ماْدػُ تدالح التعازج 5 ما ي )

 (:10تأنًا الدالح المؽ  ح للشسؽٓم االذٓٓم مؼا ) Loss function،ٌذؼسف والح التعازج 

 
  



,ˆ0;ˆL2

,ˆ0;ˆL1
 

اِ اي والح التعازج    ;ˆL ج المؼسػح اذا ازاو اؼد ذ دْس المؼلمح ذعاٌِ التعاز  تالم دز̂. 

تمرعى  يهاك انٍاع ػدْدج مم وٌا  التعازج ٌلال رظاز ظهيرسع اي والح التعازج المراؼح لدْها لر دْس مرعى  المؼلماخ 

 ّ والح  عازج مستغ التقأ المٍشٌي ٌالمثٓهح تؽعة الظٓاح االذٓح :ي ̂الم دزاخ 

     
 ˆCˆ;ˆL 

ٌيّ  رلك مرماشلح تؼد ذؽدْد والح التعازج ْرا اْعاو الرٍاغ لًرو الدالح    mmمؼسيح مٍظثح تأتؼاو  Cؼٓس اي المظيٍيح 

 ( ٌػلُ الٍظى االذّ:5تالهعثح للدالح )

          d)D|(f;ˆL;ˆLE )D|(f   
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( اال ماْمكم ٌترلك ْكٍي م دز تٓص تؽعة والح  عازج 5الرِ ذكٍي يٓى المؼاولح ) ̂يٍ المرعى  يم دز تٓص لمؼلماخ المرعى 

 ( ٌ ما مثٓم اوناو .5الالؼ ح ) يّ والح الكصايح االؼرمالٓح مستغ التقأ المٍشٌي يٍ ال ٓمح المرٍاؼح للمرعى 

   )D|(fEˆ 

والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح ذؼكط وزظح ذ دْس مرتر ال ساز لل ٓا الثدْلح للمؼلماخ المقلٍب ذ دْسيا ٌذثؼا لهٍع المؼلٍماخ 

ل اليا والح مم وٌا  الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح اٌ العات ح ْرا ذؽدْد نٍع والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح ٌيٓما ْلّ ػسع ميظ

االٌلٓح الممكم اػرماويا يّ ذ دْس مؼلماخ االنؽداز التقّ تؽعة اظلٍب تٓص ٌيّ والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح المساي ح 

 (:9ٌ ما ْأذّ ) (Natural Conjugateالقثٓؼٓح )

ٓح تكٍنًا والح ٌاػؽح ٌمؽدوج ٌ طٓارًا الدالٓح مشاتًح لظٓاح والح ذرمٓص والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح المساي ح القثٓؼ     

الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح لكم تمؼلماخ ذترلف ػم مؼلماخ الدالح االٌلٓح ٌمم اشًس الدٌا  االٌلٓح المساي ح القثٓؼٓـح شٍٓػا يّ 

( المعًٍلح  2ماخ نمٍذض االنؽداز ) اما( المتظظى لمؼل -والح الكصايـح االؼرمالٓـح المشرس ـح االٌلٓـح) ؽثٓؼّ ,B 

مم المرآساخ ٌ ما مثٓم  kيّ والح الرٍشْغ القثٓؼّ المرؼدو ٌالُ  Bٌتؽعة الدالح اال ٓسج يأي الدالح االٌلٓح لمرعى المؼلماخ 

 ( :9يٓما ْأذّ)

-----(6      )        
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 .Bْمصل التثساخ العات ح ل ٓا مرعى المؼلماخ    k1: مرعى تأتؼاو  Bي:         ؼٓس ا

Q
2 مظيٍيح تأتؼاو :kk   ذمصل التثساخ العات ح لرثاْهاخ ل ٓا المرعىB. 

 ( :10) يّ والح ذٍشْغ  اما المؼكٍض  ٌ ما مثٓم يٓما ْأذّ اما الدالح االٌلٓح للمؼلمح 

           ---------(7)      
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 ( ذأ ر آما مٍظثح ذؽدو يّ ػٍء التثساخ العات ح  a , sؼٓس اي المؼلماخ ) 

  اما ( ٌػلُ الٍظى االذّ : -ٓح المساي ـح القثٓؼٓح ) ؽثٓؼّ ( نؽظل ػلُ الدالح  االٌل6( ٌ)7ٌتدمط وٌا  الكصايح االٌلٓح )
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--------(8) 

 ( نؽظل ػلُ والح الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح االذٓح :3( مغ والح االمكاي )8ٌتأذثاع اظلٍب تٓص يّ ومط الدالح االٌلٓح )
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121akn A------- (9)  

ؼٓس اي         BQYXQXXB,BQXXBBQBYYas
111112*

1A
  

 نؽظل ػلُ والح الكصايح االؼرمالٓح االذٓح : ( تالهعثح الُ 9ٌتاظساء الركامل ػلُ الدالح الالؼ ح )
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 Bمم المرآساخ ٌلًرو الدالح مرٍظؾ يٍ  kالمرؼدو الُ   Tيّ والح ذٍشْغ  Bالمؼلماخ  ( لمرعى10نالؼظ اي الدالح )       

 تأػرماو والح  عازج مستغ التقأ. Bْمصل ذ دْستٓص لمرعى المؼلماخ 

 ْكٍي ػلُ الٍظى االذّ : Bر دْساخ اما ذ دْساخ الرثاْهاخ ٌالرثاْهاخ المشرس ح لمرعى ال 
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BBvar

1*
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نؽظل ػلُ والح الكصايح االؼرمالٓح الالؼ ح  B(تالهعثح لمرعى المؼلماخ 9مم الركامالخ ػلُ الدالح الالؼ ح ) kٌتأظساء  

 االذٓح :
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V     --------- (11)       

 

يّ والح ذٍشْغ  اما المؼكٍض ٌلًرو الدالح مرٍظؾ مثٓم يّ الظٓاح االذٓح ْمصل ذ دْس  نالؼظ اي الدالح الالؼ ح للمؼلمح        

 تأػرماو والح  عازج مستغ التقأ. تٓص للمؼلمح 
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تأػرماو والح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح المساي ح القثٓؼٓح )  )   ٌB (ظات ا م دزاخ تٓص للمؼلماخ يٓما ػسع  

، لكم يّ تؼغ الؽاالخ  ٌؼٍ  مؼلمح التقأ  B اما ( ذرقلة ذٍايس مؼلٍماخ ظات ح ؼٍ   ل مم مرعى المؼلماخ  -ؽثٓؼّ 

ٌػد  ذٍايسيا ؼٍ  مؼلمح التقأ  Bالرّ اد ذٍاظى مرتر ال ساز ػهد الرقثٓق الؼملّ يٍ ذٍايس مؼلٍماخ ؼٍ  مرعى المؼلماخ 

  (  ػمم ػازلح المسايق القثٓؼّ ٌػلُ 2)، لرلك مم الممكم ذمصٓل يرا اله ض يّ المؼلٍماخ العات ح لمؼلماخ الهمٍذض

 ( :7) الٍظى االذّ

يمم االيؼل ٌػغ الظٓاح  ٌػد  ذٍايسيا ؼٍ  المؼلمح  Bييّ ؼالح ذٍايس مؼلٍماخ ؼٍ  مرعى المؼلماخ  

 ؼلٍماذٓح  االذٓح:( تظٓاح الدالح بٓس الم7الدالٓح لدالح الكصايح االؼرمالٓح االٌلٓح يّ)

       01f     -------- (12)  

(   a  ،s( ٌذلك تعؼل  ل مم المؼلمـــاخ ) 12( ْمكم ٌػؼًا تظٓاح الدالح االٌلٓح )7ؼٓس اي الدالح االٌلٓح ) 

 (.8معاٌْح للظيس )

 

 6(7003-5531والع اَتاج واستهالن انمًخ وانشعيش في انعشاق نهًذج ) 

( ، ٌلالنرةاض 14) شْاوذًةا( )       نراض ايمٓح ززٓعح يّ الدزاظاخ االارظاوْح ، يًٍ ػملٓح  لق مهيؼةح ٌاالػايةـح الًٓةاْمصل اال 

الصزاػّ وٌزا ياما يّ اارظاو  ِ تلد مم الثلداي النةى اؼةد يةسٌع الهشةاؽ االارظةاوِ المًمةح اٌال ٌالنةى ْةسذثؾ تمؼٓشةح العةكاي 

، ٌْؼرثةس انرةاض ال مةػ ذٌ ايمٓةح  ثٓةسج يةّ الدزاظةاخ ٌالرؽلةٓالخ االارظةاوْح الي ال مةػ مةم ايةا  ٌذارْرًا ٌتالرالّ ؼٓةاذًا شانٓةا

مؽاطةةٓل الؽثةةٍب ٌيةةٍ مةةم المؽاطةةٓل االظةةرساذٓعٓح المًمةةح ذاخ الظةةلح الٍشٓ ةةح تمٍػةةٍػح االمةةم الاةةرازّ ،  مةةا ْؼرثةةس يةةٍ 

ٍ  ال مةػ المةصزٌع يةّ  صسذةى ػلةُ ظةقػ االزع  ِ نةٍع ٌمشر اذى مم العلغ السزٓعٓح يّ الهمؾ الارازّ يّ الؼالا ػمٍمةا ٌْية

( ْصزع ال مػ يّ ظمٓغ انؽاء الؼالا ٌْمكم شزاػرى  ل شةًس 1ا س مم الهثاذاخ ظٍاء  اند نثاذاخ تسْح اٌ مؽاطٓل مصزٌػح )

( % 22الّ )يّ مكاي ما ػلُ ظقػ الكسج االزػٓح يّ ظمٓغ المهاؽق الؽةازج ٌالمؼردلةح ٌذمصةل المعةاؼح المصزٌػةح تةال مػ ؼةٍ

 (.4مم معاؼح االزاػّ الصزاػٓح يّ الؼالا )

( ، ٌٌطل اونُ 2007-1975( الف ؽم  ال  اليرسج )1260،7ل د  اي المرٍظؾ العهٍِ النراض ال مػ يّ الؼسا  يٍ )  

م الف ؽ) 2589.5ؼٓس تلغ  ) 2002( الف ؽم ٌ ػلُ معرٍَ لى يّ ػا  471ؼٓم تلغ  االنراض ) 1984معرٍَ لى يّ ػا  

(.اما تالهعثح للشؼٓس 1( ٌالشكل زاا )1(% مم انراض الؽثٍب لمدج الدزاظح ٌ ما يٍ ٌاػػ مم العدٌ  زاا )48مشكال ترلك ) 

يانى الْ ل ايمٓح ػهدما ْدزض مم ناؼٓح انراظى  ظٍطا اذا ماػسيها وٌزو الًا  يّ مٍػٍػح المتصٌي الارازّ االظرساذٓعّ 

ٌْؽرل مؽظٍ  الشؼٓس المسذثح الصانٓح تؼد مؽظٍ  ال مػ انراظا يّ الؼسا  . ٌذثسش ايمٓرى يرا يؼال ػم اظرتداماذى الثشسْح 

 fAV
*

1

*

1
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الارازٓى ٌالظهاػٓى تثرٌزو الاهٓى تالمٍاو الهشٍْى ٌالثسٌذٓم ٌتازذياع اظؼازو يّ االظٍا  الؼالمٓى تهعثى اد يااد اظؼاز 

مما ويغ تؼغ الدٌ  للعٓقسو ػلُ انراظى    Nakad Barelyالمؽظٍ  المهايط يّ تؼغ االؼٓاي ٌ اطى الهٍع المعمُ 

ٌؼد اػلُ  2000( الف ؽم يّ ػا  19296. ل د شًد انراض الشؼٓس يّ الؼسا  ذرترتا ٌاػؽا تٓم ؼد اونُ تلغ ))2تكل مثاشس)

 %( 23( الف ؽم مشكال ترلك نعثى ادزيا )78297ؼٓس  اي مرٍظؾ االنراض العهٍِ ) 1990( الف ؽم يّ ػا  1854تلغ )

 (.2( ٌالشكل زاا )1مم معمٍع انراض الؽثٍب يّ الؼسا   ال  مدج الدزاظى ٌ ما يٍ ٌاػػ مم العدٌ  زاا )

اما االظرًالك ياي ايمٓح وزاظرى ذاذّ مم  ٍنى اؼد از اي الرٍاشي االارظاوِ ، الي ؼدٌز  ِ ذآس يّ ؼعا االظرًالك ْرسذة 

. اي القلةة ػلةُ  )5مم العلغ اذا ما ازْةد للرةٍاشي اي ْؼةٍو مةسو ا ةسَ )ػلٓى ؼدٌز ذآس يّ ؼعا االنراض اٌ ؼعا المؼسٌع 

ال مػ ٌالشؼٓس ْرأشس تؼاملٓم يما مؼد  الهمٍ العكانّ ٌمرٍظؾ الد ل اليةسوِ ، ٌْةهؼكط يةراي الؼةامالي ػلةُ معةرٍَ المؼٓشةح 

 (.1العازد ،  ما اي يٓكل االنيا  ػلًٓما ْترلف تأ رالف معرٍَ يرْم الؼاملٓم )

 

 700-5531( اَتاج يذصىني  انمًخ وانشعيش في انعشاق ونهًذج )5ل سلى )جذو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًصذس 6 وصاسج انتخطيط وانتعاوٌ االَساَي.  انجهاص انًشكضي نالدصاء وتكُهىجيا انًعهىياخ.

 ( تياَاخ غيش يُشىسج  .7003-7002( ، ) 7001-31انًجاييع االدصائيح انسُىيح نهسُىاخ ) -5

 دائشج االدصاء انضساعي .  -7

 

 اَتاج انشعيش)انف طٍ ( اَتاج انمًخ)انف طٍ( انسُح

5531 4.1.1 7.3 

5532 5757.1 135 

5533 252 .14 

5534 550 253 

5535 241 135.1 

5540 532 247.1 

5545 507 571 

5547 521 507 

5547 4.5 471.1 

554. .35 .47 

5541 5.01.1 5775.1 

5542 5072 50.2 

5543 377 3.7 

5544 575 5.73 

5545 .55.1 227.1 

5550 5552 541. 

5555 5.32.1 324.1 

5557 5755 571. 

5557 410 400 

555. 41. 41. 

5551 5055 357 

5552 5550 253 

5553 5.3 .70 

5554 5771.1 275.5 

5555 5.3 747 

7000 5505.1 557.2 

7005 7755.1 357.4 

7007 7145.1 477.1 

7007 7775 420.1 

700. 5477 401.1 

7001 7774.1 31..1 

7002 7742.1 555.1 

7003 7707 3.4.1 

 347.3 5720.3 يتىسط انًذج
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 (7003-5531انمًخ وانشعيش في انعشاق ونهًذج ) ( استهالن يذصىني7جذول سلى ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًصذس 6  

 وانتعاوٌ االًَائي . انجهاص انًشكضي نالدصاء وتكُهىجيا انًعهىياخ . تماسيش انًىاصَاخ انغزائيح  نسُىاخ انذساسح وصاسج انتخطيط -5 

 . ( تياَاخ غيش يُشىسج7003-7007انًُشأج انعايح نتصُيع انذثىب  انثياَاخ  يٍ ) -7

 

ظرًالك يّ  ِ معرمغ ػلُ معمٍػى مم الؼٍامل اي االظرًالك  ظايسج اارظاوْح لًا ذدا الذًا المرؼدوو ٌْرٍاف معرٍَ اال 

ٌيهاك الؼدْد مم االظالٓة ٌالقس  المعرتدمى يّ ؼعاب ٌذ دْس معرٍَ ؼعا االظرًالك ٌمم يرو القس  القسْ ى الرّ 

 اظرتدمد يّ يرو الدزاظى الؼرعاب االظرًالك ؼٓس ْرا ؼعاتى ؼعة المؼاولى االذٓح :

 استهالن انشعيش)انف طٍ( استهالن انمًخ)انف طٍ( انسُح

5531 557..7 - 

5532 5225.3 - 

5533 5140.5 - 

5534 7575.5 - 

5535 517..7 - 

5540 7075.2 5.7 

5545 5451.4 - 

5547 7541.5 5.4 

5547 7343.3 55.7 

554. 7214.2 1.7 

5541 744..7 ..5 

5542 7175.. 50.5 

5543 7203.5 ..3 

5544 7753.4 52.5 

5545 7.54.2 52.1 

5550 7752.1 771 

5555 537.. 522.7 

5557 5011.. 507.5 

5557 5513.4 305.3 

555. 577..7 453.3 

5551 572.7 115.1 

5552 5357.2 324.5 

5553 7700.1 200 

5554 7.53 2.0 

5555 7.47 241 

7000 71.2.1 307.1 

7005 7235.1 207 

7007 7325 123 

7007 74...3 1.. 

700. 7575 177 

7001 7002.3 100 

7002 7555.1 .27 

7003 7701.2 .77 

 .73 7525 يتىسط انًذج
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 انصادساخ + انىاسداخ  –( انفشق في انًخضوٌ )اول واخش انًذج( -)+( او )االستهالن انكهي = االَتاج انًذهي 

 ٌمم  اللًا نعد المراغ لالظرًالك الثشسِ ٌالرِ يٍ : 

 .(1)انتهف )انفالذ(  –)االستخذاياخ غيش انثششيه )عهف ، تزوس ، غيشها ((  –انًتاح نالستهالن انثششي = االستهالن انكهي 

ز شْةاوج معةرمسج يةّ الكمٓةاخ المراؼةح لالظةرًالك الثشةسِ يةّ الؼةسا  مةم ال مةػ  ةال  ( ؼةد2ٌْرؼػ مةم العةدٌ  ) 

الهظف الصانّ مم ػ د العثؼٓهاخ ٌػ د الصمانٓهاخ ٌ رلك يّ الهظةف االٌ  مةم ػ ةد الرعةؼٓهاخ ، ؼٓةس شاوخ الكمٓةاخ المراؼةح 

ٌيٍ اػلةُ معةرٍَ لًةا  1989يّ ػا  ( الف ؽم 349896لرظثػ )  1975(الف ؽم يّ ػا  112493لالظرًالك الثشسِ مم )

، يٓما تلغ اظمالّ المرٍظؾ العهٍِ ٌالمراغ  2007( الف ؽم يّ ػا  3205.6، يّ ؼٓم تلغ المراغ لالظرًالك الثشسِ تؽدٌو )

( الف ؽم  ال  مدج الدزاظح ، ٌاي العثة االظاظّ يّ انتياع المراغ لالظرًالك العهٍِ 2616لالظرًالك  الثشسِ  تؽدٌو )

الرعؼٓهاخ مم ال سي المهظس  ْؼٍو الُ انتياع الكمٓاخ المعرٍزوج مم ال مةػ تعةثة وةسٌف الؽظةاز االارظةاوِ) الشةكل يّ 

 ((.3زاا )

اال اي المرةةاغ  1979 -1975امةةا تالهعةةثح للشةةؼٓس يةةأي االظةةرًالك الثشةةسِ مهةةى اظاظةةا  ةةاي ػةةآال ٌال ْكةةاو ْةةر س يةةّ العةةهٍاخ 

( الةف ؽةم 192تاػقساو ؼٓس تلاد الكمٓاخ المعرتدمح مهةى ظةهٍْا تؽةدٌو ) 1980هر ػا  لالظرًالك الثشسِ مهى تد  ْرقٍز م

ٌلا ْكم ْعرتد   ماوج برازٓح تشسْح يّ ذلك المدج تعثة الرقٍزاخ الؽاطلح يّ انماؽ االظرًالك  الارازّ يةّ الؼةسا  ممةا اوَ 

تدامى تشةكل مةؤشس  مةاوج برازٓةح ػةمم  لقةاخ الُ االظراهاء ػهى اٌ ذؼةال  اظةرتدامى اال اي وةسٌف الؽظةاز ظةايمد تاظةر

(  الةف ؽةم  ةال  374ؽؽٓم التثص الُ ظانة ال مػ ، ل د تلغ اؼمالّ المرٍظؾ العهٍِ للمراغ لالظرًالك الثشةسِ مهةى تؽةدٌو )

 (( .4مدج الدزاظح) الشكل زاا )

 

 6 تمذيش اتجاهاخ االَتاج واالستهالن نًذصىني انمًخ وانشعيش تانطشيمتيٍ

ض ٌذؽلٓل اذعاياخ االنراض ٌاالظرًالك للمؽظٍلٓم للرؼسف ػلةُ م ةدز الهمةٍ الؽاطةل مهًمةا تاظةرتدا  مؼاولةى االنؽةداز ذا آا 

الثعٓؾ )مؼاولى اذعاو شمهّ( ٌالرّ ْكٍي يًٓةا ػهظةس الةصمم يةٍ المرآةس الميعةس ) المعةر ل ( للرآةساخ الرةّ ذؽظةل يةّ انرةاض 

ٓلى ميٓةةدو للرؼةةسف ػلةةُ ؽثٓؼةةى ٌاذعةةاو الرآةةس الؽاطةةل يةةّ انرةةاض ٌاظةةرًالك ٌاظةةرًالك يةةرْم المؽظةةٍلٓم ، ٌيةةّ ذؼرثةةس ٌظةة

( Dummy Variableالمؽظٍلٓم  ال  العلعلى الصمهٓى الم سزو للدزاظى ، يؼال ػةم ذلةك ي ةد ذةا اظةرتدا  المرآةس الةٍيمّ )

( م ازنةى تالعةهٍاخ 1997 – 91)يّ ؼالح ذؽلٓل اظرًالك مؽظٍ  الشؼٓس النى شًد ذآسا  ثٓسا يةّ اظةرًال ى يةّ المةدج  )13)

%(  38العات ى تعثة و ٍلى  ماوج اظاظٓى يّ  لقى المقاؼم لرعًٓص ؼظى القؽٓم للمٍاؽهٓم ٌتهعةثى )
*
ٌذلةك للٍطةٍ  الةُ  

ذ دْساخ ا صس واى ٌاد ذا اػرماو الظٓاى الهظف لٍبازذمٓى يّ الر دْساخ ٌظهؽاٌ  يها ػسع مؼاوالخ االذعةاو الصمهةّ النرةاض 

( ػلةُ الثٓانةاخ OLSك مؽظٍ  ال مةػ ٌالشةؼٓس يةّ الؼةسا  ؼٓةس ذةا اظةرتدا  ؽسْ ةى المستؼةاخ الظةاسَ االػرٓاوْةى)ٌاظرًال

(1997 – 1975اللرّ ذمصل العلعلى الصمهٓى المدزٌظى )
**
ٌتاظرتدا  الظٓاى الهظف لٍبازذمٓى ٌمم  ال  ؼعاب نعةثى الهمةٍ  

 الؽالى الصانٓى ؼٓس وًسخ الهرازط  االذّ : ( اNCِالمس ة يّ الؽالى االٌلُ  ٌتاظرتدا  ؽسْ ى )

 

 6اَتاج يذصىل انمًخ 

 (   االذّ:OLS( تقسْ ح ) 1997 – 1975ل د وًسخ ذ دْساخ االنراض للمدج  ) 

Lin  (Yt) =   6.826     +   0.0188466    T  

 (                0.00378(    )  0.00034  ) الرثاْم (   )                                                                

( الف ؽم ظهٍْا  ِ تهعثى نمٍ   0.18ٌذٍػػ المؼاولى اي انراض ال مػ يّ الؼسا  اد شًد ازذياػا ؽيٓيا تلغ نؽٍ )          

نراض ال مػ ( % ظهٍْا ٌمم يها ْرؼػ اي ا3( % ظهٍْا ٌيّ اال تكصٓس مم نعثى نمٍ العكاي يّ الؼسا  ٌالثالاى )198تلاد )

مهتيغ  صٓسا م ازنح تاالؼرٓاظاخ االظرًال ٓح يّ الؼسا  اي انراض مؽظٍ  ال مػ لا ْأ ر اذعايا شمهٓا مهرظما  ال  يرسج 

الدزاظح ٌانما  ؼغ يرا االنراض لر لثاخ ػدْدج اشسخ ػلٓى مهًا الؽسب الؼساآح االْسانٓح ٌالؽظاز االارظاوِ  الرِ ذؼسع لى 

 . 2003لااْح ػا  ٌ 1990الؼسا  مهر 

 (   اند  االذّ :2007 – 1998ٌللمدج  ) NCيّ ؼٓم اي ذ دْسالمؼلماخ تقسْ ح  

                                                
( استنادا 1997-91محسوبة على اساس حصة الفرد في البطاقة التموينية لالعوام )(% من خلطة الطحين 38(% والشعير )62بلغت نسبة القمح ) *

 معلومات غير منشورة . -الى قسم السيطرة النوعية في المنشأة العامة لتصنيع الحبوب 
 ( على بيانات سابقة لغرض ايجاد نتائج التحليل .NCتعتمد طريقة )  **
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Lin  (Yt) =   6.99755     +      0.0431 T  

 )الرثاْم(  (0.000179)      (0.006906)            

 (   اند  االذّ :2007 – 1998( ٌللمدج  )OLSاما الر دْساخ تقسْ ح ) 

Lin  (Yt) =   7.1687     +      0.06736 T  

 )الرثاْم(  (0.00062)     (0.02423)            

 ةةٍي اي الرثةةاْم  ةةاي ااةةل يةةّ  OLS ةةاي ايؼةةل مةةم ذ ةةدْساخ   NCاي الهرةةازط ذشةةٓس الةةُ اي ذ ةةدْس اذعةةاو انرةةاض ال مةةػ تقسْ ةةح 

 OLS% يةّ ؼةةٓم  ةاي تقسْ ةةح 4.3 ةةاي   NC، ٌاي مؼةد  الهمةةٍ يةّ ؽسْ ةح   OLSػهةةى يةّ ذ ةةدْساخ  NCذ ةدْساخ ؽسْ ةح 

 % .6.7تؽدٌو 

 
 استهالن يذصىل انمًخ                                                         

  

 

 

 ( تالقسْ ح االٌلُ  االذّ :1997 – 1975ل د اوًسخ نرازط ذ دْساخ مؼاولح االذعاو الصمهّ لالظرًالك للمدج )

 Lin  (Ct)  =   7.678  +   0.0327462   T  

 (                0.00235(    )  0.0002) الرثاْم (     )                                                                 

ٌذٍػػ المؼاولح اي نمؾ اظرًالك ال مػ يّ الؼسا  ذمٓص تالررترب ٌػد  االنرظا   ال  يرسج الدزاظح ٌلكم تظٍزج اال         

نراض ، ٌذلك لكٍي التثص الرِ ْد ل ال مػ يّ طهاػرى ظلؼح ػسٌزْح ذمراش تأنتياع مسٌنح القلة ػلًٓا ، ٌاد  اند مم اال

 ( % ٌيّ ذيٍ  نعثح نمٍ العكاي يّ الؼسا  .392نعثح الهمٍ المس ة يّ االظرًالك تؽدٌو )

 ّ :(   اند  االذ2007 – 1998ٌللمدج  ) NCيّ ؼٓم اي ذ دْس المؼلماخ تقسْ ح  

Lin  (Ct) = 7.717+ 0.032283 T  

 )الرثاْم)        (0.000021)      (0.00081(

 (   اند  االذّ :2007 – 1998( ٌللمدج  )OLSاما الر دْساخ تقسْ ح )  

Lin  (Ct) = 7.7576+ 0.03182  T  

 )الرثاْم)           (0.000045)      (0.0017(

 ( ذؼقّ مؼهٍْاخ ا صس واح مم الهاؼٓح االؼظازٓح .NC ح )ٌمم يها ْرؼػ لها اي الر دْساخ  تقسْ

يّ ؼةٓم   NC% تقسْ ح 3.2ٌل د  اي مؼد  نمٍ االظرًالك تؽدٌو   OLS اي اال مم ؽسْ ح  NCؼٓس اي الرثاْم تقسْ ح    

 . OLS%  تقسْ ح 3.1 اي 

 (7003-5554نهًذج )  ( اَتاج انمًخ في انعشاق5شكم سلى )
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 اَتاج يذصىل انشعيش                                                

  

 

 (   االذّ :OLS( تقسْ ح ) 1997 – 1975ل د اوًسخ نرازط ذ دْساخ مؼاولح االذعاو الصمهّ لالنراض للمدج  )

Lin  (Yt)   =   6.644   +   0.03428   T  

      (           0.00604(    )  0.00058) الرثاْم (     )                                                                 

ٌمم المؤ د اي نيط الظسٌف الرّ اشسخ  1997-1975ل د شًد انراض الشؼٓس يّ الؼسا  ذ لثاخ ؼاوج  ال  مدج الدزاظح        

 %. )394(ػلُ انراض مؽظٍ  ال مػ اشسخ ػلٓى ٌل د تلاد نعثح الهمٍ العهٍِ المس ة النراظى ؼٍالّ 

 (   اند  االذّ :2007 – 1998) ٌللمدج   NCيّ ؼٓم اي الر دْساخ ٌالمؼلماخ تقسْ ح 

Lin  (Yt) = 6.2468+   0.06874 T      

 (الرثاْم)        (0.00203)    (0.0781)                     

 (   اند  االذّ :2007 – 1998( ٌللمدج  )OLSاما الر دْساخ تقسْ ح ) 

Lin  (Yt) = 5.8487+ 0.103194  T  

 (الرثاْم)          (0.00244)   (0.0941)                     

( OLS( اػقد ذ دْساخ ا صس واح للمؼلماخ مم الهاؼٓح االؼظازٓح مم ؽسْ ح ) NCٌمم يها ْرؼػ لها اي الر دْساخ تقسْ ح ) 

 ؼٓس  اي الرثاْم للمؼلماخ اال.

% ٌل د  ةاي OLS 10.3سْ ح % يّ انراض الشؼٓس يّ ؼٓم  اند نعثح الهمٍ تقNC   6.8ل د وًسخ نعثح الهمٍ تقسْ ح        

 . OLSاال مهى يّ ؽسْ ح   NCالرثاْم تقسْ ح 

 
 

 

 

 

 

 

 (7003-5554استهالن انمًخ في انعشاق نهًذج ) (7شكم سلى )

 (7003-5554اَتاج انشعيش في انعشاق نهًذج ) ( 7شكم سلى )
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للعلعةةلح الصمهٓةةح يةةّ ظةةانثّ االنرةةاض  OLSٌل ةةد ذةةا االػرمةةاو ػلةةُ المؼلٍمةةاخ العةةات ح المرمصلةةح تالمؼلمةةاخ الم ةةدزج تقسْ ةةح  

 ٌاالظرًالك .

 

 6استهالن يذصىل انشعيش

 ذعاو الصمهّ لالظرًالك تالقسْ ح االٌلُ  االذّ:ل د وًسخ نرازط ذ دْساخ مؼاولح اال 

Lin  (Ct) = 3.305  +  0.79734  T   -0.8253  D 

 (                  0.00059(  )  0.000067(   )0.0385) الرثاْم (   )                                                        

     D=0      1979-1975للعهٍاخ 

     D=1      2007-1980للعهٍاخ 

( ظٓس لا ْكم يهاك اظرًالك 2007-1975اي اظرًالك الشؼٓس يّ الؼسا  لا ْأ ر يٍ اال س نمقا مهرظما  ال  المدج )       

شا اظر س االظهًالك ػهد معرٍْاخ مهتيؼح ٌلكهى ازذيغ تشكل مرظاػد الُ معرٍْاخ مسذيؼح تعثة  1980تشسِ مهى اثل ػا  

 القؽٓم ٌلرلك ذا اظرتدا  المرآس الٍيمّ . اظرتدامى يّ  لقح

 1980-75ٌالمالؼظ يّ المؼاولح اي اشازج المرآس الٍيمّ العالثح ذؼصَ الُ  ٍي اي االظرًالك الثشسِ  اي طيس للعهٍاخ)  

 ( ٌتكمٓةاخ الٓلةح ، ٌالي االظةرًالك يةّ ظةهٍاخ الؽظةاز االارظةاوِ يةا 1990-1983( شا اطثػ مٍظة للعةهٍاخ )1982 ٌ 

 تكصٓس االظرًالك الثشسِ مهى يّ العهٍاخ االػرٓاوْح ػمم مدج الدزاظح .

 (   اند  االذّ :2007 – 1998ٌللمدج  ) NCيّ ؼٓم اي ذ دْسالمؼلماخ تقسْ ح 

Lin  (Ct) =  4.5342 +  0.37162 T 

 ) الرثاْم (        (0.0234)     (0.9036)                   

 (   اند  االذّ :2007 – 1998( ٌللمدج  )OLSاما الر دْساخ تقسْ ح ) 

Lin  (Ct) = 6.6124+ 0.0524 T 

 ) الرثاْم (     (0.00003)    (0.00131)                    

( NC( ذ دْساخ ا صةس واةح للمؼلمةاخ مةم الهاؼٓةح االؼظةازٓح مةم ؽسْ ةح )OLSٌيّ يرو الؽالح ي ؾ  وًسخ م دزاخ ؽسْ ح )  

 (.NC( اطاس مهى تقسْ ح )OLSلماخ تقسْ ح ) ؼٓس  اي الرثاْم للمؼ

 
 

 

 

 6 االستُتاجاخ

ْؼانّ الؼسا  مم اظٍز يّ انراض مؽظةٍلّ ال مةػ ٌ الشةؼٓس ٌاي اظةثاب يةرا ال ظةٍز ذؼةٍو الةُ تقةّ نعةة الهمةٍ العةهٍْح  .1

(% ، 1.8الدزاظةح ) النراظًما ٌل د  اند نعثح الهمٍ العةهٍِ المس ةة النرةاض ٌاظةرًالك مؽظةٍ  ال مةػ يةّ الؼةسا   ةال  مةدج

(% ٌٌاػةػ اليةس  تٓهًمةا ٌاي نعةثح الهمةةٍ يةّ االظةرًالك ذيةٍ  نعةةثح نمةٍ العةكاي ، يةّ ؼةةٓم  انةد نعةثح الهمةٍ العةةهٍِ 3.2)

 (% ػلُ الرٍالّ .7.9(% ، )3.4المس ة النراض ٌاظرًالك مؽظٍ  الشؼٓس )

ظةٍز يةّ االمةم الاةرازّ يةّ الؼةسا  ٌيةرو ؼالةح ذياٌخ نعة الهمٍ العهٍِ المس ة ماتٓم االنراض ٌاالظرًالك ظثة ٌظةٍو ا .2

 ( 2003-1991ػانُ مهًا  صٓسا  ال  يرسج الؽظاز االارظاوِ )

ؽسْ ح ظٓدج ظدا يّ االظرياوج مم التثساخ العات ح ؼٍ  المؼلماخ ٌذٍوٓيًا  مؼلٍماخ يّ ذ ةدْس مؼلمةاخ  (NC)ذؼد ؽسْ ح  .3

 االنؽداز التقّ .

 (7003-5554استهالن انشعيش في انعشاق نهًذج ) (.شكم سلى )
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( ؼٓس اظرياوخ االٌلةُ مةم المؼلٍمةاخ العةات ح المرةٍايسج OLSلُ الٍااغ مم ؽسْ ح )ااسب ا (NC)ذ دْس المؼلماخ تقسْ ح  .4

 ؼٍ  المؼلماخ يّ ذ دْس ذلك المؼلماخ يّ ؼٓم اػرمدخ الصانٓح ػلُ مؼلٍماخ الؼٓهح الؽالٓح ي ؾ .

 

 6 انتىصياخ

ا ال مػ( ، يّ ؼٓم ْةرا الرٍظةى اػرماو اظرساذعٓح ذكصٓف شزاػح المؽظٍلٓم ٌذهمٓرًما ػمٍوْا يّ االمد ال ظٓس )ٌ  ظٍط .1

 نؽٍ اػرماو  ل مم الرٍظغ االي ّ مغ الركصٓف الساظّ يّ االمد القٍْل .

الؼمةةل ػلةةُ ذٍظةةٓغ معةةاؼح االزاػةةّ المصزٌػةةح تالمؽظةةٍلٓم يةةّ المهةةاؽق المسٌْةةح مةةغ الؼمةةل ػلةةُ ذٍظٓةةى االظةةرصمازاخ  .2

زاػةّ المصزٌػةح تًمةا مةم ازاػةّ مؼرمةدج ػلةُ االمقةاز الصزاػٓح نؽٍ ذؽٍْل ماْمكم ٌيق االظط اليهٓح ٌاالارظاوْح مم اال

 الُ مسٌْح لرعهة ؼاالخ المتاؽسج يّ االنراض .

 اػاوج الهظس يّ الدػا المٍظى لمؽظٍ  ال مػ ٌالُ الدآق المظهٍع مهى للر لٓل مم االظرتداماخ بٓس الثشسْح مهى . .3

 .(NC)ؽداز للعهٍاخ ال اومح تاظرتدا  ؽسْ ح اظرتدا  نرازط يرو الدزاظح  مؼلٍماخ ظات ح لؽعاب مؼلماخ االن .4

 لر دْسمؼلماخ االنؽداز يّ ؼالح ذٍيس مؼلٍماخ ظات ح ؼٍ  ذلك المؼاماخ . (NC)اػهماو ؽسْ ح  .5
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