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أتوجه بالشكر الجزیل إلى األستاذ الدكتور خلف مطر الجراد على الجهد المبذول في 

وعلى المالحظات والتوجیهات التي قدمها لي لیرتقي البحث إلى  ،اإلشراف على هذا البحث

ئم لي لتقدیم األفضل دومًا، مع تمنیاتي له بدوام الصحة صورته الحالیة. وعلى تشجیعه الدا

  والعافیة. 

ستاذ الدكتور علي كنعان المشرف المشارك على هذا كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى األ

  البحث. 

یم هذا العمل جنة الحكم سلفًا على جهدهم في تقو أتقدم بالشكر إلى أعضاء ل

  المتواضع. 
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  االقتصاد في جامعة دمشق والعاملین فیها. 
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  والمواصالت وبقیة القطاعات في الخطة الخمسیة الثامنة

198  

الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة في  االستراتیجیات):29-5الجدول(   .44

  الخطة الخمسیة التاسعة

199  

ستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل الجزئیة في حالة اال االستراتیجیات):30-5الجدول(   .45

  والمواصالت في الخطة الخمسیة التاسعة

199  

الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل  االستراتیجیات):31-5الجدول(   .46

  والمواصالت وبقیة القطاعات في الخطة الخمسیة التاسعة

200  

ة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة في الجزئی االستراتیجیات):32-5الجدول(   .47

  الخطة الخمسیة العاشرة

201  

الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل  االستراتیجیات):33-5الجدول(   .48

  والمواصالت في الخطة الخمسیة العاشرة

202  

قطاعات الزراعة والصناعة والنقل الجزئیة في حالة االستثمار ب االستراتیجیات):34-5الجدول(   .49

  والمواصالت وبقیة القطاعات في الخطة الخمسیة العاشرة

202  

سنة فأكثر)  15): عدد العاملین بأجر ومتوسط األجر الشهري للعاملین بأجر(35-5الجدول (   .50

  2009حسب النشاط االقتصادي والجنس لعام 

206  



م 

كل نشاط من األنشطة االقتصادیة لعام ) متوسط األجر الشهري للعامل في 36-5الجدول (   .51

  : الوحدة ل.س2009

207  

): كتلة الرواتب واألجور الشهریة والسنویة المتوقعة في كل نشاط من األنشطة 37-5الجدول (   .52

  2009االقتصادیة لعام 

207  

 2009خدمات) لعام -صناعة -) دخل العمل في األنشطة االقتصادیة( زراعة38-5الجدول(   .53

  ون ل.سالوحدة: ملی

208  

  ) الناتج المحلي اإلجمالي بسعر الكلفة وباألسعار الجاریة ودخل كل من العمل 39-5الجدول (   .54

  حسب النشاط االقتصادي. الوحدة: ملیون ل.س 2009ورأس المال لعام 

208  

بسعر كل من السوق والكلفة وباألسعار  2009): الناتج المحلي الصافي لعام 40-5الجدول(   .55

  في الضرائب غیر المباشرة حسب النشاط االقتصادي. الوحدة: ملیون ل.سالجاریة وصا

209  

) صافي الضرائب غیر المباشرة في كل نشاط من األنشطة االقتصادیة 41-5الجدول(   .56

  وبمالیین اللیرات السوریة 2009لعام

209  

. 2009) الرسوم الجمركیة باألسعار الجاریة حسب النشاط االقتصادي لعام42-5الجدول(   .57

  الوحدة: ملیون ل.س

210  

  210  بمالیین اللیرات السوریة   SAM2009): الرسوم الجمركیة حسب أنشطة43-5الجدول(   .58

): الواردات باألسعار الجاریة بمالیین اللیرات السوریة والرسوم الجمركیة 44-5الجدول (   .59

  2009باألسعار الجاریة وتوزعها النسبي حسب األنشطة االقتصادیة لعام

210  

حسب النشاط وبمالیین  2009): االستهالك الوسیط باألسعار الجاریة لعام45-5الجدول(   .60

  اللیرات السوریة

211  

  211  . الوحدة: ملیون ل.س2009): العرض الكلي حسب كل نشاط لعام 46-5الجدول(   .61

: ) قیم التكوین الرأسمالي باألسعار الجاریة وحسب النشاط االقتصادي. الوحدة47-5الجدول (   .62

  ملیون ل.س

212  

  ): (التكوین الرأسمالي واإلنفاق االستثماري اإلجمالي والتغیر في المخزون)48-5الجدول(   .63

  2009باألسعار الجاریة وبمالیین اللیرات السوریة وحسب النشاط االقتصادي لعام

212  

إلنفاق ): اإلنفاق العام حسب الوظیفة واإلنفاق بشقیه الجاري واالستثماري وا49-5الجدول (   .64

وباألسعار الجاریة. الوحدة: ملیون  2009االستهالكي العام حسب النشاط االقتصادي لعام

  ل.س

213  

): توزیع اإلنفاق االستهالكي العام باألسعار الجاریة حسب األنشطة 50-5الجدول (   .65

  الوحدة: ملیون ل.س 2009لعام

213  



ن 

على السلع الغذائیة وغیر الغذائیة ): متوسط االنفاق الشهري لألسر في سوریة 51-5الجدول (   .66

  . الوحدة: لیرة سوریة2009عام 

214  

حسب النشاط  2009): اإلنفاق االستهالكي الخاص باألسعار الجاریة لعام52-5الجدول(   .67

  االقتصادي. الوحدة: ملیون ل.س

215  

حسب القسم والفصل.  2009): الصادرات السلعیة باألسعار الجاریة لعام53-5الجدول(    .68

  لوحدة: ألف ل.سا

215  

): تقدیر قیم الطلب النهائي باألسعار الجاریة حسب النشاط االقتصادي لعام 54-5الجدول(   .69

  . الوحدة: ملیون ل.س2009

216  

  222  2009): تركیب مكونات الطلب النهائي حسب النشاط االقتصادي لعام 55-5الجدول(   .70

مكونات الطلب النهائي بها. الوحدة ملیون  ): توزیع القیم الفروقات لتعدیل قیم56-5الجدول(    .71

  ل.س

223  

) قیم مكونات الطلب النهائي المحققة لتوزان حسابات األنشطة االقتصادیة. 57-5الجدول(   .72

  الوحدة: ملیون ل.س

223  

  226  الوحدة: ملیون ل.س SAM2009): 58-5الجدول(   .73

jhh) قیم 59-5الجدول(   .74 Fpf ,
00  227  

  jh,  227): قیم البارامتر 60-5الجدول(   .75

jiX): القیم األولیة لـ 61-5الجدول (   .76 ,
0  228  

jia): قیم المعامالت الفنیة 62-5الجدول(   .77 ,  228  

نفاق االستهالكي ائلي واإل) القیم األولیة لإلنفاق االستهالكي للقطاع الع63-5الجدول (   .78

  حكومة واإلنفاق االستثماري حسب األنشطةلل

229  

  230  ، قیم البارامترات التالیة: ): 64-5الجدول (   .79

  230  الوحدة ملیون ل.س ): التحویالت الجاریة بین الوحدات االقتصادیة.65-5الجدول(   .80

  GAMS  233بلغة  SAM2009): نموذج التوازن العام وفق 66-5الجدول(   .81

  241  قیم بارمترات النموذج والقیم األولیة لمتغیرات النموذج الداخلیة والخارجیة )67-5الجدول(   .82

  SAM2009  246): الحل األساسي للنموذج المقترح وفق 68-5الجدول(   .83

لمحاكاة ارتفاع سعر الصرف في ظل نظام سعر  GAMS) تعلیمات الـ 69-5الجدول(   .84

  الصرف الحر

251  



س 

األجنبي  االدخارالتغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل انخفاض ) 70-5الجدول(   .85

  %10بنسبة 

254  

) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل انخفاض االدخار األجنبي 71-5الجدول(   .86

  %50بنسبة 

257  

بي ) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل انخفاض االدخار األجن72-5الجدول(   .87

  %100بنسبة 

261  

) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل ارتفاع سعر الصرف بنسبة 73-5الجدول(   .88

10%  

266  

) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل ارتفاع سعر الصرف بنسبة 74-5الجدول(   .89

50%  

269  

ارتفاع سعر الصرف بنسبة  ) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل75-5الجدول(   .90

100%  

271  

المثلى والمعتمدة في كل خطة خمسیة محل الدراسة لتوزیع  االستراتیجیات): 1-6الجدول (   .91

  االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني

279  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ع 

   ال

ا ر  

  

ان ا  ا ر  

  43  ت) تحدید سعر الصرف الثاب1- 2الشكل ( .1

  44  ) تحدید سعر الصرف الحر2-2الشكل (  .2

أسعار الصرف الیومیة للیرة السوریة مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة ): 3- 2الشكل ( .3

  2012آب-2007خالل فترة 

49  

  IS  53) منحنى  4 - 2الشكل ( .4

  LM(  54) منحنى ( 5- 2شكل (ال .5

  BOP  55 منحنى) 6 -2(  الشكل .6

 حركة حریة وحسب ثابت صرف سعر نظام طل في المالیة لسیاسةا فعالیة)  7- 2( الشكل .7

  المال رأس

57  

 حركة حریة وحسب ثابت صرف سعر نظام طل في النقدیة السیاسة فعالیة) 8-2(  الشكل .8

  المال رأس

58  

 حركة حریة وحسب حر صرف سعر نظام طل في المالیة السیاسة فعالیة)  9- 2( الشكل .9

  المال رأس

59  

 حركة حریة وحسب حر صرف سعر نظام طل في النقدیة السیاسة فعالیة)  10- 2( الشكل .10

  المال رأس

60  

  78  ) نموذج العصبون11- 2الشكل(  .11

  81  ) نموذج شبكة عصبونیة ذات التغذیة األمامیة المتتابعة12-2الشكل (  .12

  90  مرحلة وكل منها مكون من عدد من الحاالت n) شبكة افتراضیة مكونة من 1- 3الشكل ( .13

  104  ): التمثیل البیاني لطریقة الحد والفرع حسب ما تم توضیحه2- 3الشكل ( .14

  109  محدب): تابع 3- 3الشكل ( .15

  109  مقعر): تابع 4- 3الشكل ( .16

  141  ): مخطط التدفق الدائري في االقتصاد1- 4الشكل ( .17



ف 

لي، الضرائب العائ االدخارالحكومي،  االدخار) التغیرات النسبیة على متغیرات 1-5الشكل ( .18

منفعة المستهلك، معدل البطالة، معدل التضخم، عرض العمل، دخل الحكومة من  المباشرة،

  في ظل نظام سعر صرف حر. أمالكها حسب كل سیناریو

264  

الستیراد، دخل العامل ضرائب اإلنتاج، ضرائب ا :) التغیرات النسبیة للمتغیرات2- 5الشكل ( .19

في السوق المحلیة، االستثمار، اإلنفاق الحكومي  نتاج المحلي المطروحالمدمج، اإل

المدمجة، نفاق االستهالكي العائلي، أسعار المنتجات المحلیة، أسعار السلع ي، اإلاالستهالك

في ظل نظام سعر  نتاج المحلي، والعرض الكلي حسب كل سیناریوالصادرات، الواردات، اإل

  صرف حر

265  

لمدخالت الوسیطة والمدخالت األولیة في ظل نظام ) التغیرات النسبیة في ا3-5الشكل ( .20

  سعر صرف حر

266  

): التغیرات النسبیة على قیم متغیرات االدخار الحكومي والعائلي واألجنبي 4-5الشكل( .21

في ظل  ومنفعة المستهلك وٕایرادات الحكومة من الضرائب المباشرة ومن أمالكها الخاصة

  ثابت.نظام سعر صرف 

274  

لضرائب متغیرات اإلنفاق االستهالكي الحكومي والعائلي والالتغیرات النسبیة ): 5-5(الشكل .22

نتاج والرسوم الجمركیة، االستثمار والصادرات والواردات، وأسعار السلع المنتجة محلیًا على اإل

  وأسعار السلع المدمجة حسب كل سیناریو في ظل نظام سعر صرف ثابت

275  

  276  مدخالت الوسیطة واألولیة في ظل نظام سعر صرف ثابت) التغیرات النسبیة لل6-5الشكل( .23

  

  

  

  

  

  

  

  



ص 

  
  

المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات  االستراتیجیاتى البحث إلى تحدید یسع

في كل  لمعتمدةا االستراتیجیاتیة السوریة، ومقارنتها مع تلك االقتصاد الوطني في الخطط الخمس

المثلى لتوزیع االستثمارات  االستراتیجیاتا إذا كان عدم تبني التحقق فیمخطة خمسیة مدروسة. و 

بین القطاعات هو أحد األسباب غیر المباشرة التي تؤثر سلبًا في سوق صرف اللیرة السوریة. 

كما یهدف البحث إلى تقدیم نموذج ریاضي یستند إلى البرمجة الریاضیة یفید في تقدیر تأثیرات 

المتغیرات االقتصادیة الكلیة، وذلك في ظل  في مة العملة)( انخفاض قیارتفاع سعر الصرف

  نظامي سعر الصرف الحر والثابت. 

حتى ریة شملت الخطط الخمسیة الثالثة أخذت عینة قصدیة من الخطط الخمسیة السو 

المعتمدة لتوزیع االستثمارات بین  االستراتیجیاتالختبار الفرضیة التي تنص على العاشرة. وذلك 

استخدمت البرمجة  إذمثلى،  ستراتیجیاتاتصاد الوطني في كل خطة خمسیة هي ققطاعات اال

الدینامیكیة الختبارها. وقدرت عوائد االستثمارات في كل خطة خمسیة من خالل نماذج االنحدار 

 إذ، 2000البسیط لمتغیري الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع واستثماراته باألسعار الثابتة لعام 

  . 2005-1953سل زمنیة تمتد من عام اعتمد على سال

وفقًا لـ:  Social Accounting Matrix (SAM)بنیت مصفوفة الحسابات االجتماعیة 

. افتراضات النموذج الحاسب للتوازن 2009الحسابات االقتصادیة القومیة في عام 

 (االقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، Computable General Equilibrium (CGE)العام

مكون من ثالثة أنشطة إنتاجیة، قطاع عائلي، قطاع حكومي، االدخار واالستثمار، التوظیف 

المتمثل بتحقیق التوازن الكمي والنقدي في االقتصاد ویوجد بطالة). الهدف من النموذج غیر تام 

على االقتصاد السوري. كتب  (انخفاض قیمة العملة) السوري، وتقدیر تأثیر ارتفاع سعر الصرف

. General Algebraic Modeling System (GAMS)نموذج المقترح بلغة برمجیة ال

وحسبت قیم التوازن الكمي للمتغیرات االقتصادیة، وقدرت التغیرات النسبیة لهذه المتغیرات الناتجة 



ق  

للوصول إلى %. وذلك 100%، 50%، 10 ةعن ارتفاع سعر الصرف وفق سیناریوهات ثالث

  نظامین الحر والثابت. في ظل الالتوازن النقدي 

المعتمدة لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصـاد  االستراتیجیاتخلص البحث إلى أن 

الوطني في الخطط الخمسیة محل الدراسة غیر مثلى، ولم تحقق أقصى قیمة مضافة ممكنة. وأن 

حـدودة فـي ظـل نظـام سـعر الصـرف الحـر م ( انخفـاض قیمـة العملـة)تأثیرات ارتفاع سعر الصرف

ـــزان المـــدفوعات ومـــن  ـــل هـــذا االرتفـــاع مـــن العجـــز فـــي می ـــى االقتصـــاد الســـوري، ویقل وطفیفـــة عل

البطالــة، ویحــدث ارتفاعــًا طفیفــًا جــدًا فــي الــرقم القیاســي ألســعار المســتهلك. وانخفاضــًا یكــاد یكــون 

تصــاد معــدومًا فــي منفعــة القطــاع العــائلي ورفاهیتــه. ویمكــن الوصــول إلــى التــوازن النقــدي فــي االق

الــوطني بتغییــرات نســبیة قلیلــة فــي المتغیــرات االقتصــادیة. بینمــا ترتفــع األســعار مــع ارتفــاع ســعر 

ادات الحكومـة فتنخفض منفعة القطـاع العـائلي، وتـزداد إیـر  ،الصرف في ظل سعر الصرف الثابت

رات زیادة في االدخار الحكومي، تحسن في میزان المـدفوعات. وتكـون تـأثی من الضرائب، ومن ثٌّم

ل نظـــام صـــرف ثابـــت أعلـــى مـــن تـــأثیرات فـــي ظـــ (انخفـــاض قیمـــة العملـــة) ارتفـــاع ســـعر الصـــرف

  في ظل نظام سعر صرف حر. ارتفاعه

بمــا أن النمذجــة الریاضــیة المســتندة إلــى البرمجــة الریاضــیة أداة فعالــة فــي تحقیــق التــوازن 

خصیص الموارد المتاحة. القرارات المثلى في عملیة ت ىالكمي والنقدي في االقتصاد. والوصول إل

میــة فقــد أكــد البحــث ضــرورة اســتخدام األســالیب الكمیــة وبحــوث العملیــات أثنــاء إعــداد خطــط التن

  یم السیاسات العامة واقتراح البدائل الممكنة الختیار األفضل منها.   االقتصادیة واالجتماعیة. وتقی
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1-1 .: Introduction  

أدت الثورة الرقمیة والتطورات التي لحقت بقواعد البیانات والبرمجیات إلى توسع انتشار علم 

ستند إلى القوانین والنظریات ت ةحدیث ةبحثی على أنه أداة Modelingالنمذجة 

ظاهرة معینة یدرسها  modelیتناول النموذج ف .المختلفة statistical theoriesاإلحصائیة

ویضع تصورًا لسلوكها في المستقبل.  ،ویحللها ویفسرها ویحدد عالقاتها مع الظواهر األخرى

، نماذج اقتصاد  Causal Modelsنماذج سببیة :لنماذج أنواع عدیدة منهاهذه اول

برمجة ، نماذج I-O) (Input-Outputمدخالت ومخرجات ،Econometric Modelsقیاسي

 Nonدینامیكیة غیر خطیة  برمجة، Linear Programming Modelsمجة خطیةبر  یة(ضریا

Linear Dynamic Models، ،برمجة األعداد الصحیحة  نماذج برمجة غیر خطیةIntegers 

Programming Modelنماذج محاكاة لخ.)،...إModels  Simulation نماذج  سالسل ،

، نماذج الشبكات Network Models، نماذج شبكات األعمال Time Series Modelsزمنیة

 الحاسبة، النماذج  Fuzzy Models، النماذج الضبابیةNeural Network Modelsالعصبیة

  لخ.إ......Computable General Equilibrium Models(CGE)للتوازن العام 

اآلثار الناجمة عن  قدیرلت المستند إلى البرمجة غیر الخطیةنوع األخیر الركز البحث على 

في ظل نظامي سعر الصرف الحر  المتغیرات االقتصادیة الكلیة فيتغیرات سعر الصرف 

 Social Accountingاالجتماعیة  الحساباتوذلك بعد تصمیم وبناء مصفوفة  والثابت.

Matrix (SAM) تضمنت الحسابات الخاصة بثالثة  إذ. 2009حصائیة في عاموفقًا للبیانات اإل

أنشطة إنتاجیة وعاملي إنتاج هما العمل ورأس المال، والقطاع العائلي والحكومة والعالم 

  الخارجي، إضافة إلى الحسابات المتعلقة باالستثمار والضرائب.

المثلى لتوزیع االستثمارات بین  االستراتیجیاتالبرمجة الدینامیكیة في تحدید كما استخدمت  

نماذج  قدرت إذقطاعات االقتصاد الوطني في الخطط الخمسیة المشمولة في عینة البحث. 

االنحدار البسیط بین االستثمارات والناتج المحلي اإلجمالي في كل قطاع لكل خطة باالعتماد 

 .  Econometric Views(EViews) برمجیة على

معیاري القتصاد صغیر  اكنهو نموذج س SAM2009المصمم وفق  CGEإن نموذج 

 General Algebraic Modelingبرمجیة  علىومفتوح. استخدم هذا النموذج وباالعتماد 

System(GAMS)  في الحصول على التوازن الكمي في االقتصاد الوطني، وعلى التغیرات

والخارجیة له للوصول إلى التوازن النقدي بعد ارتفاع سعر  الداخلیةالنسبیة للمتغیرات االقتصادیة 

%، وذلك في ظل 100%،50%، 10: تیةوفق السیناریوهات اآل (انخفاض قیمة العملة)الصرف

  نظامي سعر الصرف الحر والثابت.  
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1-2 .:ت اراا   

الدراســـات الســـابقة العربیـــة واألجنبیـــة ذات الصـــلة  مـــن مجموعـــة) 1، 1یتضـــمن الجـــدول (

  بموضوع البحث. 
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  ): ارات ا  1،  1اول(

ا دوات أوا اف اا أ ات  اا أ 
ا -

 ا 
 ان اا ا ا 

یحفز النقص في مصداقیة المصرف 

المركزي على تبني سیاسة ربط العملة. 

وتفرض المصداقیة المحدودة للمصرف 

المركزي كلفة الرفاه على المجتمع. 

التحسینات في استقاللیة المصرف و 

المركزي تقود إلى مزید من مرونة سعر 

الصرف. كما أن المصرف المركزي یطبق 

بشكل  سیاسة اختیاریة یمكن أن تحسن

جوهري الرفاه االجتماعي بتعظیم تابع 

الهدف للمصرف المركزي الذي یضع وزنًا 

أكثر الستقرار التضخم من تابع هدف 

  الرفاه االجتماعي.  

النموذج الكینزي الجدید 

القتصاد صغیر ومفتوح.  

واعتماد تابعي هدف تابع 

هدف الرفاه االجتماعي، 

وتابع هدف المصرف 

إذ یكون المركزي، 

حین ن تابعان متماثلیال

تكون مصداقیة المصرف 

  المركزي تامة.  

المصارف إثبات أن  

المركزیة التي تعاني 

تتجه نقص المصداقیة 

ربط سعر صرف ل

لتها بسعر الشریك عم

األكثر مصداقیة 

مصداقیتها. لتستمد 

 مصرفوٕاثبات أن ال

المركزي الذي یعرض 

مصداقیة محدودة 

یمكن أن یولد 

لدالة  مهمةتحسینات 

الرفاه االجتماعي. 

تحلیل فوائد استهداف 

سعر الصرف في ظل 

سیاسة نقدیة، وضمن 

إطار مصداقیة محدود. 

اختبار أن التحسن في 

 مصرفمصداقیة ال

 المركزي یقود إلى

    تحریر سعر الصرف.

كیف یكون النقص في 

مصداقیة المصرف 

 ربطالمركزي حافزًا ل

العملة بعملة أخرى 

لشریك أكثر 

العالقة  ما مصداقیة؟

بین درجة استهداف 

سعر الصرف ودرجة 

االلتزام؟ ما دور 

استقاللیة المصرف 

المركزي في تحریر 

  سعر الصرف؟

سعر الصرف، التضخم،  

  الرفاه االجتماعي

دولة   96

متقدمة 

ونامیة أخذت 

بیاناتها للفترة 

1998-

2010  

2015  

Pegging the 

exchange rate to 

gain monetary 

policy credibility  

Davis, J. 

Scott & 

Fujiwara, 

Ippei 
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  تزداد األجور الحقیقیة تبعًا لفئات المهارة

وتكون زیادة األجور للعاملین الذكور 

ستستخدم خدمات  إذأعلى منها لإلناث 

األعمال العمالة من الذكور بشكل مركز 

أكثر من اإلناث. ألنها ستتوجه نحو 

العمالة األكثر تعلیمًا. وتحقیق النمو 

واالستمرار في عملیة التنمیة في البلدان 

النامیة یكون من خالل االستثمار في 

 التعلیم لإلناث.

 نموذج توازن عام لتنزانیا

SAM2010  

والعمالة قطاع  52بـ

موزعة حسب الجنس و 

  فئات المهارة األربع

تقدیر تأثیر إصالح 

التعرفة الجمركیة 

وتخفیض القیود 

التنظیمیة التي تواجه 

المنشآت المحلیة 

واألجنبیة العاملة في 

مجال الخدمات على 

العاملین الذكور  أجور

  واإلناث

ما تأثیر اإلصالح 

التجاري في تنزانیا  

 (النوع)حسب الجندر

جور الذكور، أجور أ

االستثمار في  اإلناث،

متغیرات  التعلیم،

 اقتصادیة كلیة 

اقتصاد تنزانیا 

2010  
2014 

ورقة عمل صندوق النقد 

  الدولي بعنوان:

CGE analysis of the 

impact of foreign 

direct investment 

and tariff reform on 

female and male 

wages  

Latorre, 

Maria C. 

ودقتها في  GARCHأهمیة نماذج 

التنبؤ وٕامكانیة استخدامها في توجیه 

وترشید قرارات االستثمار وذلك باستخدام 

. تمتع GARCH(1,1)النموذج 

األسواق المالیة العربیة باستثناء سوق 

دمشق بالمقارنة مع سوق نیویورك بعدد 

من الخصائص النمطیة للسالسل الزمنیة 

 يالمحدب ذالمالیة ممثلة بالتوزیع 

االستطالة وعنقودیة التذبذب واستقرار 

التذبذب على المدى الطویل وأثر الرافعة 

والعالقة الطردیة اإلیجابیة بین العائد 

  والمخاطرة. 

لمنهج الوصفي في ا

سلوب اإلطار النظري وأ

دراسة الحالة في اإلطار 

العملي وذلك باستخدام 

EViews6 

تقدیم عرض تفصیلي 

ومتكامل لألدبیات 

المتعلقة بنماذج 

GARCH  وشرح

مدلوالتها. تطبیق 

 GARCHنماذج الـ 

والوقوف على قدرتها 

للتنبؤ باألسعار 

المستقبلیة وتحدید 

ها في التنبؤ. أفضل

لنماذج  تقدیم مدخل

VAR  ودراسة إمكانیة

استخدامها في التنبؤ. 

تائج المقارنة بین ن

ورك تحلیل سوق نیوی

هل تتمتع األسواق 

المالیة العربیة 

بالخصائص النمطیة 

التي تتمتع بها سوق 

هل یمكن  ؟نیویورك

استخدام نماذج 

GARCH  للتنبؤ

بالتقلبات وباألسعار 

المستقبلیة لألسهم 

بدقة كافیة ومقبولة 

علمیًا أي نوع منها 

یقدم أفضل تنبؤ 

باألسعار المستقبلیة 

وتحت أي توزیع 

هل تنطبق  ؟احتمالي

أسعار األسهم في 

األسواق المالیة محل 

العائد  ،الدراسة

 والمخاطرة.

سوق 

نیویورك 

وأربعة أسواق 

عربیة هي 

 -السعودیة

 -قطر

 -الكویت

اإلمارات 

إضافة إلى 

  ،سوق دمشق

تم أخذ عینة 

ن المؤشرات م

المالیة 

الخاصة بهذه 

ألسواق ا

2014 

طروحة دكتوراه بعنوان: أ

استخدام أسالیب النمذجة 

VAR-GARCH  للتنبؤ

بتقلبات أسعار األسهم 

ودورها في ترشید قرار إدارة 

المخاطر في األسواق 

المالیة. دراسة تحلیلیة 

قیاسیة مقارنة بین سوق 

نیویورك واألسواق المالیة 

  العربیة

محمد، سام 

 سعد
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سواق المالي واأل

  العربیة المدروسة.

بالدقة  VARتقدیرات 

الكافیة عند مستویات 

وأي طریقة  ؟الثقة

منها هي األفضل في 

إدارة المخاطر 

المتعلقة بمحفظة 

الیة مكونة من أصل م

  ؟واحد

31/12للفترة

/2009-

1/4/2009  

تم توضیح اإلطار الریاضي الذي یستند 

 Xإلى نظام من المعادالت الخطیة وهي 

األسعار  Pالتي تمثل االقتصاد المحلي، 

  الدخل الخارجي الصافي. Yالداخلیة، 

حساب الكمیات المثلى للمدخالت وقیاس 

  التغیر الهیكلي في اإلنتاج.

 استخدم نموذجي

 KS-CGE-type I 

KS-CGE-type II 

  نشاط 16بـ SAMوعلى

حیث اعتمد نظام 

المعادالت الخطیة 

وافترض النموذج مرونة 

ثابتة لتقنیة اإلحالل وتم 

حل النموذج بطریقة 

غاوس التكراریة 

باستخدام برمجیة 

MATLAB  

معرفة واقع التجارة 

الخارجیة والتغیرات 

التي تطرأ على 

المتغیرات االقتصادیة 

الكلیة . عرض اإلطار 

الریاضي للنموذج 

مطور، وتطبیقاته. ال

والوصول إلى الكمیات 

 للمتغیراتالمثلى 

 االقتصادیة 

ما الكمیات المثلى 

لقیاس للمدخالت 

التغیر الهیكلي في 

لواقع ا ما اإلنتاج؟

الحقیقي للتجارة 

ة، والمتغیرات الخارجی

 ما االقتصادیة الكلیة؟

اإلطار الریاضي لـ 

KS-CGE-type 

III  وما مجاالت

  ؟تطبیقه

الحكومي، اإلنفاق 

االستهالك العائلي، 

عرض النقد، تكلفة 

العمل، تدفق رأس المال، 

تكلفة السلعة، اإلعانات 

  الحكومیة، الضرائب

 نموذجي 

التوازن 

العام

Komsan- 
Sandy  

)KS-CGE( 
 Iالنوع
  IIوالنوع

 sam2012و

2013 

 مقالة علمیة: 

KS-CGE model 

V2012 type III: 

Mathematical setting 

and its applications 

Suriya, 

Komsan & 

Tatcha 

Sudtasan 
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رتفاع سعر الصرف ال سیكون 

الصادرات  في% له تأثیر 30بنسبة

والناتج المحلي اإلجمالي. تنمو الصادرات 

في السنة األولى ببطء شدید عندما 

% أكثر من 5األجنبي هو  االدخار

% من الناتج المحلي اإلجمالي. إن 15

% له أثر 30انخفاض أسعار النسیج بـ 

الناتج المحلي أكثر من  فيسلبي كبیر 

سعر النفط بالنسبة نفسها. كما  ارتفاع

هرت جمیع المحاكاة الكلیة حساسیة أظ

االقتصاد الهنداروسي للصدمات الخارجیة 

االختالفات في تدفقات الموارد  السیمَّا

 الخارجیة. 

 CGEتم توسیع نموذج 

لهنداروس بطرائق عدة 

منها تطویر 

SAM2008 تحدیث ،

النموذج لیكون دینامیكیًا 

وشامًال یدمج البطالة في 

والقطاع  المدى القصیر

غیر المنظم. توسیع 

النموذج لیكون دینامیكیًا 

  إقلیمیًا.

تطویر نموذج 

یدمج  دینامیكي تكراري

األقالیم المقسمة تبعًا 

للزراعة. وتقدیم أداة 

تنمویة لتحدید 

 فيالتأثیرات 

االستثمارات اإلقلیمیة 

الهادفة إلى تخفیض 

 السیمَّاالفقر اإلقلیمي 

في الشمال والغرب من 

البالد. استكشاف 

خیارات السیاسة 

للتعامل مع عدد من 

القضایا الكلیة ومیزان 

 المدفوعات

النمو ستراتیجیة إ ما

التي ینبغي أن تتبعها 

 أن ما االسیمَّ البالد؟ و 

یقلق السلطات 

الهنداروسیة هو 

میزان مدفوعاتها 

واالعتماد على 

التحویالت المالیة 

  وسعر النفط.

ما أثر سیاسات 

التنمیة القطاعیة 

التي تركز  والسیمَّا

على القطاع الزراعي؟  

نمو  فيما التأثیر 

االستثمارات في 

المشاریع الزراعیة؟ 

ألهمیة زیادة 

اإلنتاجیة الزراعیة 

لالقتصاد الهنداروسي 

في مناطق الفقراء في 

  الریف. 

  

الحد األدنى لألجور، 

االستثمار، سعر النفط، 

التحویالت المالیة، الناتج 

المحلي اإلجمالي، 

االستثمار األجنبي 

المباشر، إنتاجیة 

، الزراعة، التصدیر

 البطالة 

االقتصاد 

الهنداروسي 

2008  

2013 

 ورقة عمل بعنوان:

A Regional 

computable general 

equilibrium model 

for Honduras  

Morley, 

Samuel & 

Valeria 

Piñeiro 

ال تغییر على منحنى عرض العمل  تصمیم نموذج توازن  عام مالينموذج توازن  ما تأثیر الصدمات   رأس المال العامل،  االقتصاد    ,Morley عنوان:ورقة عمل ب  2011
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للقطاع الرسمي، ارتفاع في الحد األدنى 

لألجور، خسارة العمالة غیر الماهرة 

لعملها في القطاع المنظم، ستزداد 

البطالة في المجتمع الحضري، إن عدم 

 فيتوفر رأس المال العامل له تأثیر كبیر 

هم االستثمار في نمو الناتج النمو. سیس

 راالستثماالمحلي اإلجمالي ویتمثل هذا 

من مكونات  اً مكون ،في القطاع التصدیري

 النمو.  ستراتیجیةا

 دینامیكي، 

SAM2004 

عام مالي دینامیكي 

لصناع السیاسة، 

یتضمن رأس المال 

العامل كعامل إنتاج 

إضافي مكمل لرأس 

 المال الطبیعي

عرض  فيالنقدیة 

االئتمان و میزان 

المدفوعات، العمل، 

الدخل الحقیقي 

باستخدام نموذج یأخذ 

باالعتبار رأس المال 

العامل إضافة إلى 

  رأس المال الطبیعي 

الدخل الحقیقي، و العمل، و 

وغیرها من  ،البطالةو 

 قتصادیة كلیةامتغیرات 

الهندوراسي 

2004  

  A dynamic CGE 

model with working 

capital for Honduras 

Samuel & 

others 

 فيالرتفاع سعر الغذاء عالمیًا أثر سلبي 

 فيالسكان المهمشین وموازنة الحكومة و 

مؤشرات أداء االقتصاد الكلي، یرتفع 

%، وتنخفض الرفاهیة 6التضخم 

%وعجز 4% وتزداد البطالة 1.8بـ

%، وینخفض فائض 3.9الموازنة 

%. ویؤدى توزیع 8.9الحساب الجاري 

الدخل إلى انخفاض كبیر في االستهالك 

 ابالفقراء. بینمالحقیقي لألغنیاء مقارنة 

ت السیاسة التعویضیة على شكل تحویال

میشًا نقدیة مباشرة للفئات األكثر ته

بقاء %ومع اإل3.3ستخفض الرفاهیة 

% 2.2على دعم الخبز ستنخفض 

ویسبب إلغاء التعرفة الجمركیة على 

واردات الغذاء بانخفاض الرفاهیة 

نموذج توازن عام لمصر 

على  بناء

SAM2006-2007  

تقدیر تأثیر تغیر 

أسعار الغذاء العالمیة 

على أداء االقتصاد 

المصري والفقر وتوزیع 

الدخل في مصر في 

ظل سیناریوهات 

مختلفة للتدخل من 

 خالل السیاسات. 

مدى تأثیر التغیرات  ما

في األسعار العالمیة 

للغذاء على األداء 

االقتصادي الكلي في 

مصر ومستویات 

 ؟الفقر وتوزیع الدخل

رفاهیة األسر، و ضخم، الت

التعرفة و الفقر، و البطالة، و 

االستهالك و الجمركیة، 

وغیر ذلك من  ،الخاص

المتغیرات االقتصادیة 

 الكلیة

االقتصاد 

المصري

2006-

2007  

2010 

  ورقة عمل بعنوان:

Impact of the global 

food price shock on 

the poor in Egypt 

El-Laithy, 

Heba 

&others 
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1.61% 

منافع مشابهة لتلك التي  AECتحقق 

 یمكن تحقیقها من االتحاد األوروبي

% من الناتج المحلي 5.3بحدود 

اإلجمالي لإلقلیم أكثر بمرتین فیما لو 

قامت باتفاقیات تجارة حرة مع شركائها 

  التجاریین

نموذج توازن عام معتمد 

 Global Tradeعلى 

Analysis Project 

)GTAP(  وسنة أساس

2004  

الشراكة  قییم أثرت

االقتصاد  فيسیویة اآل

اآلسیوي بحلول عام 

ومقارنة هذا  2015

األثر مع أثر اتفاقیات 

تجارة حرة بین هذه 

الدول واالتحاد 

األوروبي والمفاضلة 

  بین األثریین.

كة مدى تأثیر الشراما 

سیویة االقتصادیة اآل

 2015بحلول عام 

على األعضاء 

المنتمین لها في ظل 

سلع لحریة الحركة ل

ال والخدمات ورأس الم

واالستثمار األجنبي 

العمالة المباشر و 

دول الالماهرة بین 

 ؟الموقعة على الشراكة

النمو و الرفاهیة، 

، والمتغیرات ياالقتصاد

 االقتصادیة الكلیة

اقتصادات 

الدول العشر 

في جنوب 

 آسیا

2010 

  ورقة عمل:

The economics of 

the Asian economic 

community(AEC) 

Zahi, Fan & 

others 

سیتطلب تحقیق النمو المستهدف ضمن 

برنامج التنمیة الزراعیة اإلفریقیة 

% تخصیص موارد 6الشاملة والبالغ

% 10عامة للزراعة ترتفع وتصل إلى 

من إجمالي الموازنة العامة. والنمو 

االقتصادي في قطاع الزراعة سیخفض 

الفقر بمستوى أكثر من المستوى نفسه 

ذي یحقق في قطاعات غیر للنمو ال

 زراعیة

نموذج توازن عام 

SAM2006  

 اً قطاع 51تتضمن 

وغیر زراعي  اً زراعی

وعاملي إنتاج العمل 

 ورأس المال 

تقدیم تفاصیل حول 

التكلفة وما هو 

بعد  السیمَّامستهدف و 

تبني خیارات نمو بدیلة 

وترابطاتها على 

تخفیض الفقر مع 

أولویة لالستثمارات 

  الزراعیة.  

بین النمو  ةما العالق

وتخفیض الفقر وبین 

النمو المستهدف 

واالستثمار العام 

وذلك في  ،المطلوب

قطاع الزرعة 

والمفاضلة بین النمو 

السریع وتخفیض 

العائدات االقتصادیة 

من االستثمار في 

 ؟القطاع التصدیري

الفقر، و ناتج الزراعة، 

االستثمار و الرفاهیة، و 

 الزراعة،العام في 

 ،ات الزراعیةالصادر و 

وغیرها من متغیرات 

 اقتصادیة كلیة

االقتصاد 

الرواندي

2006 

2010 

تقریر ضمن مشروع التنمیة 

  الزراعیة في رواندا

Agricultural growth 

and investment 

options for poverty 

reduction in Rwanda 

Diao, 

Xinshen 

&others 

إن المصرف المركزي المصري تبنى  نموذج توازن عام  تحلیل تصمیم وأداء  مدى مصداقیة ما  التقدم و ، سعر الصرف االقتصاد  ورقة عمل بعنوان: استجابة  2010 مرسي، طارق 
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 ،قویة مضادة للتضخممؤخرًا سیاسة 

وكانت ردات الفعل منتظمة تجاه 

الصدمات في سوق الصرف األجنبي مع 

إجراء التعدیالت المطلوبة.   لسعر 

تقلبات  فيالفائدة الحقیقي أثر هامشي 

دورة األعمال المحلیة، یغیر االنفتاح 

 تالبارامتراالتجاري الخارجي المتزاید 

امیكي السلوك الدین فيوال یؤثر  ،الهیكلیة

وال  ،للمتغیرات المختلفة في االقتصاد

قرار المصرف المركزي  فيتأثیر له 

في االستجابة  سیاستهلتعدیل متغیر 

 لتقلبات سعر الصرف االسمي.

عشوائي دینامیكي في 

ظل نظام سعر صرف 

   .مرن

 

السیاسة النقدیة في 

مصر. التحقق إذا كان 

التعویم  الخوف من

یدفع المصرف المركزي 

ام المصري إلى القی

بتعدیالت منتظمة في 

وسیلة السیاسات 

لتمهید التقلبات في 

 .سعر الصرف

التزام المصرف 

المركزي المصري 

بتعویم الجنیه 

مدى ما و  ؟المصري

مراعاة التحركات في 

سعر الصرف عند 

وضع السیاسة 

 ؟النقدیة

التضخم، و التكنولوجي، 

الواردات وأسعارها، و 

وغیر ذلك  ،سعر الفائدةو 

من متغیرات اقتصادیة 

 .كلیة

   المصري 

تم معایرة 

بارامترات 

النموذج من 

دراسات 

 ،سابقة

 واعتمد على

دراسة 

صندوق النقد 

الدولي 

2009 

السیاسة النقدیة للتحركات 

في سعر الصرف: حالة 

 مصر 

عبد الفتاح & 

 مي المسلمي

سینخفض االستهالك الخاص اإلجمالي 

نسبیًا بینما یحقق الناتج المحلي 

 %4.14اإلجمالي نموًا قدره 

تحلیل المدخالت 

 ,CGE والمخرجات، 

SAM2007  

یم تأثیر الخفض و تق

التدریجي للدعم المقدم 

لمنتجات الطاقة في 

مصر في األجل 

القصیر والمتوسط 

 فيورصد التأثیر 

المتغیرات االقتصادیة 

 والقطاعات ذات الصلة

دعم ما أثر رفع 

 فيمنتجات الطاقة 

المتغیرات االقتصادیة 

 ؟الكلیة

متغیرات و األسعار، 

فجوة و اقتصادیة كلیة، 

مضافة قیمة و الموارد، 

رفاهیة األسر و قطاعیة، 

المختلفة في الریف 

  والحضر.

االقتصاد 

المصري 

2007-

2006 

2009 

ورقة عمل حول تأثیر خفض 

الدعم للمنتجات البترولیة في 

 مصر

اللیثي، هبة 

 وآخرون

تقدیم نموذج مقترح قادر على إظهار 

نموذج لیونتیف الخطي الدینامیكي كحالة 

ویمیز  .العامخاصة من نموذج التوازن 

قطاع للسلع،  nقطاع (  n+1بین 

مدخالت  نموذج

 ومخرجات دینامیكي

جدول مدخالت ومخرجات 

  .2000الصین لعام

تقدیم نموذج لیونتیف  

 اً قطاع nموسع یضم 

 من قطاعین بدالً 

في الناتج لتقدیر النمو 

لعالقة بین نموذج ا ما

نتیف الدینامیكي لیو 

  ونموذج لیونتیف

 ؟قطاع  nالقتصاد بـ 

معدل و معدل الربح، 

رأس المال و النمو، 

اإلنتاج من و البشري، 

أسعار و السلع المادیة، 

االقتصاد 

  الصیني 

2000  

2008 

 مقالة علمیة بعنوان: 

A multi-sector 

nonlinear dynamic 

input-output model 

Zhang, Jin 

Shui 



 11

 وقطاع لرأس المال البشري). وخلص

بین النمو العالقة تحدید إلى  البحث

  .المتوازن ومعدل الربح

مستوى و  السلع،  .القومي اإلجمالي

 .اإلنتاجیة

with human capital  

في إن تحریر التجارة له تأثیرات معتدلة 

الناتج المحلي اإلجمالي وتأثیرات كبیرة 

یرادات العامة واالستقرار السیاسي، اإل في

بسهولة ویمكن أن یحقق مكاسب أكبر 

من تحریر واسع للتجارة بجذب 

استثمارات أجنبیة مباشرة لالقتصاد، 

جارة واالستقرار السیاسي فتحریر الت

 لبعض.متممان بعضهما 

نموذج توازن عام 

 دینامیكي القتصاد مفتوح 

SAM1997. 

تقدیر تأثیر اندماج 

االقتصاد اللبناني في 

 .االقتصاد العالمي

مدى تأثیر العدید ما 

قضایا السیاسة من 

االقتصادیة العامة 

كإصالح السیاسة 

المالیة، االنضمام إلى 

منظمة التجارة 

العالمیة وتحریر 

في االقتصاد  التجارة

 اللبناني؟

الناتج المحلي االجمالي، 

االستثمار األجنبي و 

الضرائب، و المباشر، 

األجور، و الرفاهیة، و 

وغیرها من  ،اإلعاناتو 

  .متغیرات اقتصادیة كلیة

القتصاد ا

اللبناني 

مع  1997

بعض 

البیانات 

الخاصة 

  2004بعام

2007 

  مقالة علمیة: 

Assessing economic 

and fiscal reforms in 

Lebanon : A 

dynamic CGE 

analysis with debt 

constraints 

Lucke, 

Bernd & 

others 

محدودة  للتعرفة الجمركیة الرسمیة آثار

القیود فیض االقتصاد السوري ولتخ في

أكبر، الرفاهیة أدنى،  غیر الجمركیة آثار

أثر موجب على دخل العوامل والمخرجات 

القطاعیة باستثناء قطاع الزراعة حیث 

 .التأثیرات سلبیة

نموذج توازن عام 

   SAM2004دینامیكي، 

  من قبل المبنیة

Chemingui verlag 

&Dessus   باالعتماد

على المعامالت الفنیة 

  لألردن

 

یم اآلثار و تق

االقتصادیة لتحریر 

التجارة مع االتحاد 

األوروبي باألخذ 

باالعتبار قیود التعرفة 

الجمركیة والقیود غیر 

 الجمركیة 

القتصادیة ما اآلثار ا

لتطبیق مبادرة 

 ؟برشلونة

المتغیرات االقتصادیة 

المخرجات و  ،الكلیة

  .الرفاهیةو القطاعیة، 

االقتصاد 

السوري 

بیانات عام 

2004 

2007   

  مقالة علمیة بعنوان:

 the Barcelona 

initiative and the 

importance of NTBs: 

a dynamic CGE 

analysis for Syria 

Lucke, 

Brend & 

Gaitan 

Beatriz 

اشتقاق التوازن الكلي للنظام بأسواق 

العوامل وتقدیم صفتین إلغالق النموذج 

من خالل تكافؤ العرض والطلب في هذه 

 الكلي واالستثمار  االدخاراألسواق وتكافؤ 

نموذج توازن عام 

 Lofgren's لـمعیاري 

SAM(2003a)   

مناقشة مشكلة إغالق 

نموذج التوازن العام 

جزئیًا وكمیًا وتطبیقه 

في بناء نموذج 

كیف یعالج التوازن 

بالمستوى الجزئي في 

إضافة إلى  ؟كل سوق

 االدخارتكافؤ 

المتغیرات االقتصادیة 

تفصیل الكلیة مع 

للمخرجات والمدخالت 

  .الزراعیة

اقتصادات 

دول نامیة 

 ومتقدمة

2007 

بحث في المؤتمر الدولي  

 KNSO بعنوان: 

 CGE model and its 

micro & macro 

Ezaki, 

Mitsuo  



 12

معیاري القتصاد نام 

 .وآخر متقدم

واالستثمار على 

المستوى الكلي في 

  .االقتصاد الوطني

closures   

ینخفض خط الفقر في المدى القصیر 

والمتوسط نتیجة تحریر التجارة واالنفتاح 

ویكون االنخفاض أكبر في  ،التجاري

 المدى الطویل.

نموذج التوازن العام  

م القطاع العائلي إلى قسِّ 

  طبقات  6

SAM1998 

تتبع األثر الدینامیكي 

لتحریر التجارة على 

 الفقر في تونس

ما تأثیر تحریر التجارة 

على الفقر في تونس 

منهجیة باستخدام   

CGE كاة اوالمح

 ؟الجزئیة

  

دخل وٕانفاق القطاع 

المخرجات و العائلي، 

أسعار و الفقر، و القطاعیة، 

  .السلع وعوامل اإلنتاج

االقتصاد 

التونسي 

بیانات عام 

1998 

1999- 

2006 

  ورقة عمل بعنوان:

Trade liberalization 

and the dynamic of 

poverty in Tunisia: A 

layered CGE  micro 

simulation analysis 

Chatti, 

Rim& Sami 

Bibi  

تبدیل االتفاق العام من الجاري إلى  

االستثماري المفروض للتوسع في البنى 

التحتیة في إطار التحضیر لالنضمام إلى 

 فياالتحاد األوروبي له تأثیرات سلبیة 

القطاع الزراعي، الغاز، الموارد المائیة، 

خدمات النقل. زیادة الرسوم على النفط 

عجز الموازنة  فيموجب  تأثیرله 

لخاص وانخفاض كبیر في االستهالك ا

 ، ومن ثٌّموالمبیعات المحلیة من النفط

، ائر في الرفاهیة في األجل القصیرخس

عانات المباشرة على انتقال وٕالغاء اإل

لقطاع العام بهدف إعادة هیكلة مسافري ا

نفاق العام وفق متطلبات االتحاد اإل 

ربحیة الاالوروبي سیخفض من 

في قطاع السكك  السیم�ارجات و والمخ

نموذج توازن عام 

 دینامیكي 

SAM2000  

تقدیم فهم أفضل 

للعالقات الهیكلیة بین 

المحاسبة االقتصادیة 

المختلفة في رومانیا، 

تقدیم أداة كمیة 

ة صناع لمساعد

السیاسة في رومانیا 

یم مقاییس و في تق

 .سیاسة المختلفةال

ما التأثیرات 

االقتصادیة 

واالجتماعیة لبعض 

المقاییس الهادفة إلى 

إصالح الضریبة، 

ٕاعادة هیكلة اإلنفاق و 

وفقًا لمتطلبات العام 

 ؟االتحاد األوروبي

اإلنفاق العام الجاري 

الرفاهیة، و واالستثماري، 

ومتغیرات اقتصادیة كلیة 

 .أخرى

االقتصاد 

  الروماني 

2000  

2006 

  أطروحة دكتوراه بعنوان:  

ROMOD: A dynamic 

CGE model for 

Romania A tool for 

policy analysis   

Mohora, 

Maria 

Cristina 



 13

  الحدیدیة.  

ساسیًا في دراسة أتؤدي الریاضیات دورًا 

المشاكل االقتصادیة، والبرمجة 

 ةنامیكیة من أهم الوسائل الریاضیالدی

وأفضلها للبحث عن  ،المتاحة

المثلى لتوزیع االستثمارات  ستراتیجیةاال

یحقق  إذبین القطاعات االقتصادیة، 

 ،استخدامها التوزیع األمثل لالستثمارات

ویساعد على الحصول على أرباح 

، إضافیة  وزیادة في الدخل القومي 

رفع المستوى المعیشي  ومن ثُّم

لخطط صحیحًا للمواطنین، ویكون إعداد ا

الذي  اتیجيستر االإذا اتبع التخطیط 

یستخدم القوانین الریاضیة المساعدة 

 األرباحعلى تحقیق أكبر ما یمكن من 

ارات في بأقل االستثمارات. حجم االستثم

قل بكثیر من أقطاعي الصناعة والزراعة 

المثلى بینما في  ستراتیجیةاالقیم 

قطاعات النقل والمواصالت ودور السكن 

األخرى هي أعلى كثیرًا من القطاعات و 

 المثلى. ستراتیجیةاالیم ق

سلوب التحلیل التتابعي أ

 (البرمجة الدینامیكیة)

إظهار مدى أهمیة 

الریاضیات الحدیثة 

ه في والدور الذي تؤدی

ألمثل اتحقیق التوزیع 

لالستثمارات بین 

لقطاعات االقتصادیة، ا

البحث عن 

المثلى  ستراتیجیةاال

لالستثمار التي 

بموجبها یمكن تحقیق 

التوزیع العادل 

لالستثمارات بین 

القطاعات االقتصادیة 

بشكل یضمن استثمار 

أقل ما یمكن للوصول 

إلى الحد األعظمي 

للربح. لفت نظر 

المسؤولین عن اتخاذ 

القرار االستثماري إلى 

أهمیة التخطیط 

االستراتیجي الذي یقوم 

ى البرمجة عل

امیكیة. االشارة الدین

مشكلة تحقیق التوزیع 

تثمارات مثل لالساأل

بین القطاعات 

 .االقتصادیة

االستثمارات والناتج 

-1963القومي من عام 

موزعة على  2000

  ،خمسة قطاعات

لتقدیر معدل الربح في كل 

قطاع واالستثمارات 

 .2001لعام

قطاعات  

االقتصاد 

السوري 

 :التالیة

الزراعة، 

الصناعة، 

نقل 

ومواصالت، 

دور سكن، 

قطاعات 

  .أخرى

2006 

مقالة علمیة بعنوان: البرمجة 

الدینامیكیة واستخدامها في 

توزیع االستثمارات بین 

قتصادیة في القطاعات اال

 سوریة

الجراد، خلف 

  مطر
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لى أن توزیع إ

االستثمار بین 

القطاعات االقتصادیة 

یقوم بشكل أساسي 

على تحقیق الحد 

األعظمي لألرباح ومما 

یساعد على ربط 

 .االستثمار بالمردود

 صدمة أثر بین وقوي ایجابي أثر وجود

 أثر انتقال على العرض، وصدمة الطلب

 العمالت صرف أسعار في التحركات

 المحلیة األسعار مؤشرات إلى األجنبیة

 االنفتاح عوامل أن كما األردن. في

 السلعي التركز ودرجة االقتصادي،

 للمستوردات، السلعي والتركیب للصادرات

 عن المحلي التضخم معدل واختالف

 األجور مرونة وعدم العالمي، المعدل

 األموال رؤوس وتحركات واألسعار،

 سرعة في دوراً  لعبت األسواق وتكامل

 على الصرف أسعار في التحركات انتقال

  . األردن في المحلیة األسعار مؤشرات

التحلیل باستخدام نموذج 

ت للمعادالتحلیل االنحدار 

الخطیة، نموذج تحلیل 

االتجاهي  االنحدار

الثابت، تحلیل الترابط 

 المشترك.

  

 المؤثرة العوامل تحدید

 التحركات انعكاس في

 صرف أسعار في

 على األجنبیة العمالت

 األسعار مؤشرات

 األردن، في المحلیة

-1985الفترة  خالل

 إلى للوصول 2006

 تلك أهمیة تحدید

 ودرجة العوامل،

 وسرعة تأثیرها،

 مؤشرات إلى انتقالها

 .المحلیة األسعار

 فاعلیة مدى تحدید

 الصرف أسعار نظام

 من الحد في الحالیة

 بین العالقة ما

 أسعار في التحركات

 العمالت صرف

 الدینار مقابل األجنبیة

 وبین األردني

 األسعار في التحركات

 العوامل ما ؟ةالمحلی

 انعكاس في المؤثرة

 أسعار تحركات أثر

 العمالت صرف

 أسعار في األجنبیة

 والخدمات السلع

 مقدار وما ؟ المحلیة

تلك  وتأثیر حجم

 إن هل ؟ العوامل

 صرف سعر تثبیت

 ،سعار المستهلكأمؤشر 

وأسعار صرف الدینار 

األردني مقابل العمالت 

  .األجنبیة

االقتصاد 

   ،األردني

عینة من 

السالسل 

الزمنیة بقیم 

متغیرات 

الدراسة 

1985فترةلل

-2006.  

2006  

طروحة دكتوراه بعنوان: أ  

في انتقال أثر  العوامل المؤثرة

سعار صرف العمالت أ

األجنبیة على مؤشر األسعار 

  في األردن 

مشهور بربور، 

  هذلول
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 مقابل األردني الدینار  .األسعار ارتفاع

 یقلل األجنبیة العمالت

  اآلثار؟ هذه من

تقدیم مقترح لنمذجة السیاسات العامة 

لإلقالل من الفقر. والتركیز على قواعد 

  .البیانات ونمذجة أدوات السیاسة المالیة

ل باستخدام التحلی

 .منهجیة التوازن العام

إعطاء خلفیة عن 

استخدام منهجیة 

التوازن العام في 

 .دراسة الفقر

ما أثر السیاسات 

 ؟الفقر فيالعامة 

الضرائب، و الدعم، و الفقر، 

 .اإلنفاق العامو 

اقتصادات 

 الدول العربیة
2005  

ورقة عمل بعنوان: أثر 

السیاسات العامة على الفقر 

في الدول العربیة: استعراض 

منهجیة النماذج الحاسبة 

 للتوازن العام

 بابكر، مصطفى

خلصت الورقة إلى نتیجة مفادها أن 

مشكلة الفقر تونس ال تعاني حالیًا 

یمكنها القضاء على الفقر المدقع، بل 

بشرط الحفاظ على معدل  2015بحلول 

%، وذلك 5نمو سنوي یبلغ في المتوسط 

لالرتفاع النسبي لمرونة الفقر بالنسبة 

للنمو. ومن أهم النتائج التي تم توصل 

إلیها أیضًا من خالل تقدیر نموذج 

دینامیكي للتوازن العام، هي أن 

التي تهدف إلى تدعیم القوة  السیاسات

الشرائیة للفقراء في المدى القصیر تكون 

أكثر فعالیة في اإلقالل من الفقر 

ومحاربة االنكشاف االقتصادي، مقارنة 

بسیاسات االستهداف التي تعنى 

باالستثمار في البنى األساسیة ورأس 

  المال البشري.

التحلیل باستخدام نماذج 

االنحدار، النموذج 

الدینامیكي الحاسب 

 .للتوازن العام

استقصاء أثر بعض 

 فيبنود اإلنفاق العام 

 .الفقر في تونس

اآلثار لبعض بنود ما 

اإلنفاق العام على 

الفقر على مختلف 

المستویات: الجزئي 

اإلقلیمي  لألسر،

للقطر، التجمیعي 

 ؟الكلي

الضرائب، و الدعم، و الفقر، 

 .اإلنفاق العامو 

االقتصاد 

 التونسي

  

2005  

ورقة عمل بعنوان" االنفاق 

العام والنمو المحابي للفقراء 

واإلقالل من الفقر في تونس 

 تحلیل متعدد المستویات

الشطي، ریم 

 سامي بیبيو 
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نماذج انتقال ماركوف أفضل بكثیر من  

 STAR (Smooth نماذج

Transition Autoregressive 

models)  

في الكشف عن عدم خطیة السلوك 

 .ألسعار الصرف العشوائي

 نماذج انتقال ماركوف

     STAR،  نماذج

سالسل زمنیة شهریة 

ألسعار صرف عمالت 

دول العینة مقابل الدوالر 

األمریكي من 

  - 1970شباط

 .2001أیار

البحث في خصائص 

السالسل الزمنیة 

ألسعار الصرف. تحدید 

 .النموذج األفضل

ما نتائج اختبار قدرة  

النماذج الخطیة وغیر 

التحقق  الخطیة في

من حركة أسعار 

  ؟صرف العمالت

 .أسعار الصرف الشهریة

أسعار صرف 

عمالت ثالث 

دول في 

شرق آسیا: 

أندونسیا، 

كوریا 

الجنوبیة، 

تایالند مقابل 

الدوالر 

 .األمریكي

2004 

  مقالة علمیة بعنوان: 

Modeling East Asian 

exchange rate: a 

Markov - Switching 

Approach  

Caporale, 

Guglielmo 

Maria & 

Nicola 

Spagnolo  

حرة مع االتحاد  اتفاقیة تجارةتحسن 

وتحقق مكاسب  ،األوروبي الرفاهیة

قصوى في ظل احتكار القلة وحریة 

هناك فوائد لصناعات  ،الدخول والخروج

   .مختلفة على حساب الزراعة والخدمات

نموذج توازن عام 

باالعتماد على 

SAM1995 إذ ،لتونس 

جزأ حساب العالم 

الخارجي إلى حسابین 

فرعیین هما االتحاد 

األوروبي وحساب بقیة 

  .دول العالم

دراسة أثر إلغاء 

واردات  علىالتعرفة 

تونس من االتحاد 

الرفاه  فياألوروبي 

وقطاعات االقتصاد 

 .الوطني

ما أثر إلغاء التعرفة 

 على كلّ الجمركیة 

واردات تونس من 

  األوروبي EUاالتحاد 

مع إبقائها على 

وارداتها من بقیة دول 

  ؟العالم بهدف الحمایة

الناتج المحلي اإلجمالي  

الرفاه، و قطاع،  22لـ 

سعري الصرف االسمي و 

الواردات، و والحقیقي، 

  .الصادراتو 

االقتصاد 

التونسي 

بیانات عام 

1995  

2003 

 مقالة علمیة:

A CGE assessment 

of FTA between 

Tunisia and  the EU 

under oligopolistic 

market structures 

Chatti, Rim 

یتأثر الطلب على العمالة الزراعیة 

ولیس  ،بالناتج الزراعي القومي

باالستثمارات الزراعیة، وهناك عالقة 

إحاللیة بین التكنولوجیا والطلب على 

العمالة لصالح العمل، فعالیة السیاسة 

المالیة وعدم فعالیة السیاسة النقدیة 

نموذج توازن عام 

ونماذج انحدار وبرمجیة 

MATLAB  

التعرف على مدى 

تأثیر مختلف المتغیرات 

 فياالقتصادیة القومیة 

توازن هیكل سوق 

العمل الحكومي في 

ظل آلیات السیاسات 

مدى فعالیة ما 

سیاسات اإلصالح 

االقتصادي في ظل 

منظومة السیاسات 

المالیة والنقدیة 

المتبعة على هیكل 

العمل،  ىعلالطلب 

العرض من العمل، و 

العمل في الزراعة، و 

الضرائب، و سعر الفائدة، و 

ومتغیرات  ،االستثمارو 

 أخرى. اقتصادیة كلیة

االقتصاد 

المصري 

2003 

2003 

ورقة عمل: دراسة قیاسیة 

لسوق العمل في مصر 

باستخدام نموذج التوازن 

 العام 

خلیفة، علي  

 وآخرون
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نتیجة عدم مرونة االستثمارات بالنسبة 

 .لسعر الفائدة في كل القطاعات

المالیة والنقدیة 

 فيالمتبعة والمؤثرة 

سلوك وتوازن العالقات 

االقتصادیة المختلفة 

داخل قطاعات 

االقتصاد القومي 

المصري في إطار 

 .نموذج توازن عام

سوق العمل القومي 

عامة وسوق العمل 

الزراعي بصفة 

 ؟خاصة

للسیاسة العامة تعتمد نتائج المحاكاة 

على اختیار المتغیر الذي تثبت قیمته 

وتختلف كمیًا حسب الحالة. ویسبب هذا 

جوهریة أكثر من نتائج  ر فروقاً االختیا

  الحساسیة عند افتراض قیمة مرونة ما.

بسیطة  CGEنماذج 

  SAMلـ لدول نامیة

بقطاعین فقط وعاملي 

إنتاج والضرائب والقطاع 

 العائلي

دراسة تأثیر االختیار 

للمتغیر الذي تثبت 

نتائج  فيقیمته 

المحاكاة للسیاسة 

 العامة. 

اعتماد المحاكاة على 

اختیار المتغیرات التي 

تثبت قیمتها بهدف 

المساواة بین عدد 

معادالت النموذج 

 وعدد متغیراته.

التوظیف، و  ،الرفاهیة

المخرجات لقطاعین، و 

االستهالك العائلي، و 

 .والضرائب

قتصادات ا 

دول نامیة 

صغیرة 

  .ومفتوحة

2000 

مقالة علمیة بعنوان: 

dependency of 

simulation results 

on the choice of 

numeraire  

Hosoe, 

Nobuhiro 

المصدر: من إعداد الباحثة. 
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  ) اآلتي: 1،1المعروضة في الجدول( الدراسات السابقةن مإن أهم ما یمیز البحث الحالي 

مشكلة البحث: تناولت غالبیة الدراسات المعروضة في الجدول أعاله مشكلة تأثیرات السیاسات  - 

بعضـها العالقـة بـین وتنـاول الفقر وتحریر التجارة واالنضمام إلى االتحـاد األوروبـي.  فيالعامة 

نما یتناول البحـث الحـالي مشـكلة تـأثیر تغیـرات سـعر بی سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات.

  الصرف على االقتصاد السوري.

المثلــى لتوزیــع  االســتراتیجیاتات الســابقة بالهــدف منــه بتحدیــد ن الدراســمــیتمیــز البحــث الحــالي  - 

فـي تراجـع حصـیلة القطـع  سـبباً كـان ومعرفة هل عدم تبنیهـا  ،االستثمارات في كل خطة خمسیة

( انخفــــاض قیمــــة العملــــة) علــــى تقــــدیر تــــأثیرات ارتفــــاع ســــعر الصــــرفإضــــافة إلــــى األجنبــــي. 

 وتحدید النظام األمثل له الذي یحقق التوازن في االقتصاد الوطني.  االقتصاد الوطني،

االقتصـاد  وبعضـها تنـاولتناولت العدید من الدراسـات اقتصـادات دول غیـر االقتصـاد السـوري،  - 

بعینــة البیانــات التــي تناولــت االقتصــاد  Luckeعــن  دراســة فیختلــف البحــث الحــالي  ،الســوري

وبنـوع ، 2009هـيالدراسة الحالیـة في ساس األسنة بینما  ،كسنة أساس 2004السوري في عام

بــدًال مــن  2005-1953البحــث الحــالي الفتــرة الزمنیــة مــن عــام  تنــاول النمــوذج وهیكلــه وبنیتــه.

 وفـــق الخطـــطدراســـة الجـــراد وموزعـــة إلـــى فتـــرات زمنیـــة  التـــي تـــم تناولهـــا فـــي 1963-2000

 .ولكن حسب كل خطة خمسیة ،األداة نفسها ، إذ طبِّقتخمسیةال

ن بعض الدراسات السابقة، كدراسة مشهور ملحالي في منهج الدراسة وأدواتها یتمیز البحث ا - 

لدراسة تأثیرات  التي استخدمت نماذج االنحدار الخطیة وذات االتجاه الثابت والتحلیل المشترك

 ات،البحث الحالي منهجیة التوازن العام التي تناولتها غالبیة الدراستناول سعر الصرف. بینما 

 Staticأو ستاتیكي Dynamic Model يدینامیكولكن یكمن االختالف في نوع النموذج 

Modelبسیط ،simple  أو معیاريstandard أو نموذجي ،Prototype  وفي هیكل نموذج

. فنموذج التوازن العام في البحث الحالي هو نموذج SAMالتوازن العام المستخدم وهیكل 

  ة.المعیاری SAMیستند إلى  القتصاد صغیر مفتوح معیاري ساكن

1-3 . :ا أ  

ال تكمــن أهمیــة البحــث فــي أن النمذجــة أســلوب علمــي حــدیث لتشــخیص ودراســة المشــكالت 

المتغیـرات التالیـة: النمـو  فـيالمختلفـة فحسـب، بـل إنهـا تنبـع مـن أهمیـة سـعر الصـرف الـذي یـؤثر 

الطلـب و العـرض الكلـي، و الحساب الجـاري، واالدخـار األجنبـي، و الواردات، و الصادرات، و الحقیقي، 

المستوى العام لألسعار، ویعكس التغیر فیـه مـدى التغیـر فـي كـل مـن تنافسـیة االقتصـاد و المحلي، 

  المحلي تجاه العالم الخارجي والقوة الشرائیة للعملة المحلیة. 
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تصــاد المحلــي باالقتصــاد العــالمي، باإلضــافة إلــى الــدور الهــام لســعر الصــرف فــي ربــط االق

 فـيیعكس أثـر السیاسـات االقتصـادیة  اً حسابی اً انالذي یوضح من خالل میزان المدفوعات كونه بی

هیكـــل التجـــارة الخارجیـــة، ویتـــأثر بتغیـــرات أســـعار الصـــرف التـــي تحـــدد ظـــروف الطلـــب والعـــرض 

 للعمالت األجنبیة.

باإلضــافة إلــى األهمیــة النابعــة مـــن أهمیــة ســعر الصــرف هنـــاك مصــادر أخــرى تســتمد منهـــا     

 أهمیة البحث، وهي اآلتیة:

 اذج ازن اCGE:  

یم و المؤسســات االقتصــادیة الدولیــة لتقــاألدوات األساســیة التــي تعتمــد علیهــا  وهــي بمثابــة

السـیمَّا السیاسات االقتصادیة للدول وبرامج اإلصالح االقتصادي التي تنفذها هذه الـدول و 

ـــذي  ـــي الشـــامل الـــذي تـــوفره هـــذه األدوات وال البلـــدان النامیـــة، إضـــافة إلـــى اإلطـــار التحلیل

ــین االقتصــادیین وكیفیــة توزیــع هــذا الــدخل،  یتضــمن تفاصــیل عــن مصــادر الــدخل للممثل

ٕاصـــالح و وتعـــدد مجـــاالت اســـتخدام هـــذه النمـــاذج والمتمثلـــة فـــي ( تقیـــیم سیاســـات عامـــة، 

قضـایا التنمیـة المســتدامة و البیئــة، و ة وٕاقلیمیـة ودولیـة، شـراكات واتفاقیـات تجاریــو ضـریبي، 

 لخ).  إالفقر.....و الدعم بكافة أشكاله، و عدالة توزیع الدخل، و والنمو االقتصادي المتوازن، 

 ت اا  :SAM  

تصــمم وتبنــى وفــق هــدف معــین یــتم مــن خاللهــا عــرض البیانــات بطریقــة ســهلة موضــحة 

المصـادر المتـوفرة للبیانـات فـي عملیـة البنـاء،  لتعتمد على  كـ إذ ،وبنیتههیكل االقتصاد 

عف فـي توفر بیانات جدیدة مطلوبة لبناء أنواع مختلفة من النماذج، وتحـدد مـواطن الضـو 

ن واضـــع الخطـــة اإلحصـــائیة مـــن تحدیـــد البیانـــات المفقـــودة ّكـــالبیانـــات والـــنقص فیهـــا، وتم

غیـــــرات المختلفـــــة للعمـــــل علـــــى جمعهـــــا مســـــتقبًال ومعرفـــــة درجـــــة التفصـــــیل المطلوبـــــة للمت

 في الحسابات االقتصادیة القومیة.   السیمَّاواكتشاف الفجوات و 

 تت وااول ا : Input-Output (I-O) Tables  

یعـرض العالقــات التشـابكیة بــین  SAM وهـي جـزء مــن مصـفوفة الحســابات االجتماعیـة

توزیــع االســتهالك الوســیط بینهــا وفقــًا للفــن اإلنتــاجي قطاعــات االقتصــاد الــوطني وكیفیــة 

 المستخدم.

 اا Mathematical Programming:  

 .األدوات الریاضــــیة التــــي تســــتخدم فــــي اتخــــاذ القــــرار األمثــــل لتخصــــیص المــــواردوهــــي 

الجزئیـة  االسـتراتیجیاتفتستخدم البرمجة الدینامیكیة في اتخاذ القرارات المتتابعـة، كتحدیـد 

المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني، وذلك في حالة االستثمار فـي 
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لــخ. وصــوًال إلــى القــرار النهــائي األمثــل إأو قطــاعین، أو ثالثــة قطاعــات، .. قطــاع واحــد،

 ّلهـاالمثلى لتوزیـع االسـتثمارات بـین قطاعـات االقتصـاد الـوطني ك ستراتیجیةاالالذي یحدد 

  خطة خمسیة من الخطط الخمسیة محل الدراسة. في كل 

تمكـــن  إذبشــكل واســع فـــي نمــاذج التــوازن العــام،  تســتخدمكمــا أن البرمجــة غیــر الخطیـــة 

قصــى أالمنتجــین مــن االســتخدام األمثــل لعوامــل اإلنتــاج والمــدخالت الوســیطة، بمــا یحقــق 

نشــاط إنتــاجي، األربــاح. كمــا تبــین االســتهالك األمثــل للقطــاع العــائلي مــن مخرجــات كــل 

  بحیث تحقق له أقصى منفعة ممكنة ضمن قید میزانیته. 

1-4 . :ا   

یعدُّ التقییم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلیة واحدًا من أسباب اختالل میزان المدفوعات،      

أكبـــر منهـــا، فإنـــه یحـــدث مشـــكالت اقتصـــادیة  میـــة أســـواء كـــان هـــذا التقیـــیم أقـــل مـــن القیمـــة الحقیق

تتطلــب تبنــي سیاســات اقتصــادیة كلیــة( مالیــة، نقدیــة، تجاریــة) لمعالجتهــا. وانطالقــًا مــن ذلــك فقــد 

یجابیة إل میزان مدفوعاتها محققة نتائج استخدمت دول عدیدة متغیر سعر الصرف لمعالجة اختال

  زان المدفوعات واالستقرار االقتصادي. انعكست على اقتصاداتها كتوازن األسعار وتوازن می

مثلى لتوزیع االستثمارات بـین قطاعـات االقتصـاد الـوطني فـي الخطـط  ستراتیجیاتاإن تبني 

ى النمـــــو االقتصـــــادي وعلـــــى الخمســـــیة یحقـــــق قیمـــــًا مضـــــافة مثلـــــى، وهـــــذا ســـــینعكس إیجابیـــــًا علـــــ

لعكس زیادة في تدفقات القطع األجنبي الداخلة إلى االقتصاد الوطني. وعلى ا ، ومن ثُّمالصادرات

مضـافة سـتحقق قیمـًا  سیؤدي إلى فقـدان االقتصـاد لقـیم االستراتیجیاتمن ذلك فإن عدم تبني هذه 

  في موارد القطع األجنبي.  اً مضافة مستقبلیة، وانخفاض

میــــزان  فـــيباشــــر لســـعر الصـــرف ذلـــك تكمـــن مشــــكلة البحـــث بوجـــود تـــأثیر مواســـتنادًا إلـــى 

القیمـــة المضـــافة  وى المعیشـــة وفـــيتواالســـتثمار والتشـــغیل والـــدخل ومســـ االدخـــار وفـــيالمـــدفوعات 

بعــین االعتبــار، والصـادرات والــواردات. وعنـد تحدیــد سـعر الصــرف ال تأخــذ الحكومـة هــذه العالقـة 

خفیض السعر لخدمة الواردات إذا كانت ترید تخفیض عجز میـزان المـدفوعات، أو تفتقرر رفع أو 

 فــيلخدمـة الصــادرات إذا كانــت تریـد تشــجیع التصــدیر. إال أن تحریـك ســعر الصــرف سـوف یــؤثر 

جمیــــع القطاعــــات  فــــيوقــــد یــــؤدي لخســــارة اجتماعیــــة أو خســــارة اقتصــــادیة تــــؤثر  ،التــــوازن العــــام

  االقتصادیة. 

  مشكلة البحث في النقاط اآلتیة:جوانب انطالقًا مما سبق، تتحدد 

عــدم تــوفر دراســات كمیــة تســتند إلــى نمــاذج البرمجــة الریاضــیة لتقــدیر التــأثیرات االقتصــادیة  - 

 لتغیر سعر الصرف في ظل نظامي سعر الصرف الحر والثابت. 
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 ات االقتصــادیةعر الصــرف والمتغیــر بــین ســ الحاجــة إلــى نمــوذج ریاضــي یوضــح العالقــة مــا - 

 االقتصاد الوطني.  فيیقیس كمیًا اآلثار الناجمة عن تغیرات سعر الصرف 

 ما قیم المتغیرات االقتصادیة الكلیة التي تحقق التوازن الكمي في االقتصاد الوطني؟  - 

ق التوازن النقـدي فـي االقتصـاد یتحقل الالزمةلمتغیرات االقتصادیة الكلیة ل التغیرات النسبیةما  - 

فــي ظــل نظــام ســعر الصــرف  ( انخفــاض قیمــة العملــة) الــوطني نتیجــة ارتفــاع ســعر الصــرف

 الحر؟ 

التوازن النقـدي فـي االقتصـاد  قیتحقل الالزمةلمتغیرات االقتصادیة الكلیة ل التغیرات النسبیةما  - 

فــي ظــل نظــام ســعر الصــرف  ( انخفــاض قیمــة العملــة) الــوطني نتیجــة ارتفــاع ســعر الصــرف

 الثابت؟ 

 ظام سعر الصرف األمثل الذي یحقق التوازنین الكمي والنقدي في االقتصاد الوطني؟ ما ن - 

المثلـــى لتوزیـــع االســـتثمارات بـــین قطاعـــات االقتصـــاد الـــوطني فـــي الخطـــط  االســـتراتیجیاتمـــا  -

فـي الخطـط الخمسـیة محـل الدراسـة، وعـدم  االسـتراتیجیاتسیة السوریة. وهل تم تبني هذه الخم

  فقدان قیم مضافة وموارد قطع أجنبي؟ 

  ف ا:اأ. 1-5

  یهدف هذا البحث إلى تحقیق اآلتي: 

التــــي تــــم تبنیهــــا لتوزیــــع االســــتثمارات بــــین قطاعــــات  التحقــــق مــــن أن االســــتراتیجیات - 

االقتصــاد الــوطني فــي الخطــط الخمســیة محــل الدراســة هــو أحــد أســباب تــدهور ســعر 

 الصرف. 

المثلـى لتوزیـع االسـتثمارات بـین قطاعـات االقتصـاد الـوطني فـي  تحدید االستراتیجیات - 

 الخطط الخمسیة السوریة.

الریاضــیة قــادر علــى تحقیــق التــوازن الكمــي  تقــدیم نمــوذج ریاضــي یســتند إلــى البرمجــة - 

 والنقدي في االقتصاد الوطني.

توضیح مفهوم التوازن العام وكیفیة بناء النموذج واستخدامه في محاكاة تغیـرات سـعر  - 

 الصرف في ظل نظامي سعر الصرف الحر والثابت. 

مـوذج االجتماعیة وكیفیة االنتقال منها إلى ن الحساباتعرض شامل لمفهوم مصفوفة  - 

 التوازن العام.

الحصـول علـى التقـدیرات الكمیـة لآلثـار االقتصـادیة الناجمـة عـن تغیـر سـعر الصـرف  - 

 في ظل نظامي سعر الصرف الحر والثابت.
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بیان أثر سعر الصرف في تحقیق التوازن العام في االقتصاد الوطني في ظل نظامي  - 

 قتصاد الوطني.سعر الصرف الحر والثابت. وتحدید نظام سعر الصرف األمثل لال

 المتغیرات االقتصادیة الكلیة. راسة العالقة ما بین سعر الصرف و د - 

وتــــوفیر مــــادة علمیــــة  ،فــــي إغنــــاء األدبیــــات العربیــــة بهــــذا النــــوع مــــن العلــــوم ســــهاماإل - 

 المجاالت ولالقتصادیین على وجه الخصوص. كلِّ للباحثین عمومًا في 

1-6.:ا   

  الوصفي التحلیلي الذي یتضمن:یعتمد البحث على المنهج  

الدراســـــة النظریـــــة لتوضـــــیح المفهومـــــات والمبـــــادئ المســـــتخدمة فـــــي مصـــــفوفة الحســـــابات  .1

ضــیة، إضــافة لمفهومــات ســعر الصــرف االجتماعیــة ونمــاذج التــوازن العــام، البرمجــة الریا

نظمتــه ونمذجتــه، وذلــك باالعتمــاد علــى المصــادر المكتبیــة مــن مراجــع علمیــة ودوریــات أو 

 وراق عمل ومحاضرات قدمت في هذه المجاالت.أوأبحاث و 

 :تیةباستخدام األدوات اآل تعتمد على المنهج اإلحصائي الدراسة التطبیقیة .2

تحلیل االنحـدار البسـیط لتقـدیر العالقـة بـین االسـتثمارات والنـاتج المحلـي اإلجمـالي   - 

 في كل قطاع من قطاعات االقتصاد الوطني.

المثلى لتوزیع االسـتثمارات بـین قطاعـات  االستراتیجیاتیة لتحدید البرمجة الدینامیك  - 

 االقتصاد الوطني في الخطط الخمسیة محل الدراسة. 

وتحدیــد  ،البرمجــة غیــر الخطیــة لتحدیــد القــیم التوازنیــة للمتغیــرات االقتصــادیة الكلیــة  - 

المنفعـة المثلــى للقطـاع العــائلي فـي ضــوء ذلـك، وذلــك حسـب نظــامي سـعر الصــرف 

 الحر والثابت. 

المعـــدالت والنســـب لتوزیـــع قـــیم بعـــض المتغیـــرات بـــین قطاعـــات االقتصـــاد الـــوطني   - 

االســــتهالكي للقطـــاعین العــــائلي والحكـــومي، كتلــــة  كاإلنفـــاق، SAMأثنـــاء بنـــاء الـــــ 

 في كل قطاع. الرواتب واألجور المتوقعة 

بیانات السالسل الزمنیة الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي  قیاساألسعار لمناسیب   - 

 الثابتة.  2000واالستثمارات في كل قطاع بأسعار 

ــــــ   -  ـــــة ال ـــــدیر معـــــامالت نمـــــاذج  EViewsالبرمجیـــــات الحاســـــوبیة التالیـــــة: برمجی لتق

، والحصـــول علـــى التـــوازن CGEلحـــل نمـــوذج  (GAMS)االنحـــدار، وبرمجیـــة لغـــة

الكمي والنقدي وتأثیرات ارتفـاع سـعر الصـرف فـي ظـل نظـامي سـعر الصـرف الحـر 

 والثابت. 

 ونماذج التوازن العام.  االجتماعیةمصفوفة الحسابات  - 
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1-7ات ا . زور:   

مجموعـة المتغیـرات الموضـحة فـي  SAM2009وفـق  المصمم نموذج التوازن العام تضمنی

   ).2، 1الجدول(

  ورز :(CGE ات ذج 2، 1اول(

  البارامترات  المتغیرات الخارجیة  المتغیرات الداخلیة 

F�� كمی����ة الم����دخالت م����ن عام����ل :

المس����تخدمة ف����ي  hنت����اج األول����ي اإل
    .h= cap, lab وj.  j=1,2,3النشاط 

x
i نت��اج إ: مع��دل الض��ریبة عل��ى

  .(i)السلعة
jb معامل قیاسي في دالة :

عوامل اإلنتاج المدمجة في 
المرحلة اإلنتاجیة األولى للنشاط 

j.  

jY في النشاط  مدمجالنتاج اإلعاملj.  m
i مع����دل الرس����وم الجمركی����ة :

  .iالمفروضة على السلعة 

jh,  نس���بة االس���تخدام م���ن ك���ل

  .(j)في النشاط  (h)عامل إنتاج 

jPy المدمج في: سعر عامل اإلنتاج 

  .jالترتیب  يالنشاط ذ

dمعدل الضریبة المباشرة :.  ϕ� معامل مرونة التحویل :
  (i)للسلعة 

hPf  سعر عامل اإلنتاج األولي :

  .hالترتیب  يذ

CPI�  ال���رقم القیاس���ي لألس���عار
  .في سنة األساس

φ� مرونة التحویل بین السلع :
  (i)المحلیة والمصدرة من السلعة 

jiX , :
كمیة المدخالت الوسیطة من 

  .jإلنتاج السلعة  iالسلعة 

ur�  مع����دل البطال����ة ف����ي س����نة
  األساس.

θ�	 معامل قیاسي للتحویل بین :
 (i) سلع محلیة وتصدیر للسلعة 

jX :
الكمی��ة المباع��ة م��ن عام��ل  hFe  المخرجات المحلیة اإلجمالیة.

  hاإلنتاج 

ηحالل.: معامل مرونة اإل�  

jpx  : سعر الوحدة الواحدة من

  . jلنشاط امخرجات 

ROWHHtrf  التحویالت الجاریة

من العالم الخارجي للقطاع 
  .العائلي

σ�	  :بین السلع  حاللمرونة اإل
في دالة  iالمستوردة والمحلیة

 (السلعة المدمجة)  

iPq  :مدمجةسعر عرض السلعة ال  

j  في السوق المحلي.المعروضة  
GOVHHtrf  التحویالت الجاریة

  .من الحكومة للقطاع العائلي

:ξex�  حصة السلع المصدرة من
 (i)التحویل لمخرجات السلعة 

  إلى محلیة ومصدرة.

iEXالصادرات من السلعة :i.   HHROWtrf  التحویالت الجاریة

من القطاع العائلي للعالم 
 الخارجي.

 ξd� حصة السلع المحلیة من :
التحویل لمخرجات السلعة دالة 

(i) .إلى محلیة ومصدرة 

iPex سعر الصادرات بالعملة :

  .iالمحلیة من السلعة 
ROWGOVtrf

: التحویالت 
الجاریة من العالم الخارجي 

  .للحكومة

γ� معامل قیاسي في دالة إنتاج :
السلعة أو الخدمة المدمجة ذات 

  .iالترتیب 

x
jT : الضرائب المتحصلة من إنتاج

 .jالسلعة 

GOVROWtrf : التحویالت

الجاریة من الحكومة للعالم 
  .الخارجي

 δm� معامل حصة المدخالت :
من السلع والخدمات المستوردة 

  .(i)المدمجةلسلعة ا  دالةفي 

iPdسعر السلعة : i  ًالمنتجة محلیا

  في السوق المحلیة.

:سعر الواردات من ���� 
  في السوق العالمیة. iالسلعة 

 δd� معامل حصة المدخالت :
من السلع والخدمات المحلیة في 

  المدمجة.(i)لسلعة ادالة 

iD :السلعة المحلي من  اإلنتاجi 
  .المعروض في السوق المحلیة

سعر الصادرات من  ����� 
  .في السوق العالمیة iالسلعة 

i یبین حصة السلعة  بارامترi 

  للقطاع العائلي. في تابع المنفعة
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Q�  : اإلنتاج المعروض في السوق
 i السلعة أو الخدمةالمحلیة من 
 .CESالمدمجة بدالة 

: دخل عوامل اإلنتاج من  ���
 .العالم الخارجي

jv:
المعامل الفني الذي یبین  

الكمیة من عامل اإلنتاج المدمج 
الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من 

  .jالسلعة 

iMة ع: الواردات من السلi. 

iPq سعر السلعة أو الخدمة :

 .CESالمدمجة بدالة 

FG� عوائد الحكومة من عامل :
  .hاإلنتاج 

jia , :
المعام��ل الفن���ي ال��ذي یب���ین 

الالزم�����ة  iالكمی����ة م����ن الس����لعة 
كم��دخالت وس���یطة إلنت��اج وح���دة 

  jواحدة من السلعة 

iPm سعر السلعة أو الخدمة :

 بالعملة المحلیة. iالمستوردة 

 سعر الصرف اللی�رة الس�وریة

 FSمقاب���ل العم���الت األجنبی���ة و

  االدخار األجنبي.

HSM معدل االدخار العائلي.  

iC الكمیة المطلوبة من السلعةi  من

( استھالك القطاع  قبل القطاع العائلي
  ).iالعائلي من السلعة

uu0 منفع��ة القط���اع الع���ائلي ف���ي :
  سنة األساس

 GSM.معدل االدخار الحكومي  

DT : الضرائب المباشرة المدفوعة
 من قبل القطاع العائلي للحكومة.

-  Phillips  معام���������ل منحن���������ى
  فیلیبس

HS :القطاع العائلي. ادخار 
-  

i حصة الس�لعة :i   م�ن إجم�الي

  نفاق االستثماري.اإل
m
iT الرسوم الجمركیة المفروضة  :

 .iعلى استیراد السلعة 

-  
i حص��ة الس��لعة :i نف��اق م��ن اإل

  االستھالكي الحكومي.

fRGكھا.: عوائد الحكومة من أمال -  -  

GS :الحكومي. االدخار -  -  

iG من  نفاق االستھالكي الحكومياإل

 .iالسلعة 

-  -  

iinv
:
 ةالسلعالطلب على  

  iاالستثماریة

-  -  

CPI  : الرقم القیاسي لألسعار في سنة
 المقارنة. 

-  -  

ur .معدل البطالة في سنة المقارنة :  -  -  
ls.عرض العمل : -  -  

uu  منفعة القطاع العائلي في سنة :

  المقارنة.

-  -  

  .SAM2009و  اCGE و ت ا ذج  أِار: 

1-8 .:ت ا  

  :تیةیستند البحث إلى الفرضیات اآل 

المعتمدة في توزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني في  االستراتیجیاتإن  .1

وبعبـارة أخـرى لیسـت مثلـى.  سـتراتیجیاتاالخطط الخمسیة السوریة محـل الدراسـة هـي 

                                                           
 . في حال نظام سعر الصرف الثابت یكون المتغیر  متغیراً خارجیاً، والمتغیرFS یكون فمتغیراً داخلیاً. أما في حال نظام سعر الصرف الحرFS ًمتغیرا

   متغیراً داخلیاً یتحدد ضمن النموذج.خارجیاً و
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یــؤثر  ســببًا غیــر مباشــرلتوزیــع االســتثمارات بــین القطاعــات  المعتمــدة االســتراتیجیات

 اللیرة السوریة.صرف سوق في  سلبًا 

ولكــن باســتخدام  ،د نظــام أمثــل لســعر الصــرف فــي تحقیــق التــوازن الكمــي والنقــديجــیو  .2

 ونماذج التوازن العام. SAMمصفوفة الحسابات االجتماعیة 

رصد تأثیرات ارتفاع سعر الصـرف (انخفـاض قیمـة الة في النمذجة الریاضیة كأداة فعّ  .3

العملــــة) علــــى االقتصــــاد الــــوطني والوصــــول إلــــى الوضــــع التــــوازني الجدیــــد إثــــر هــــذا 

 االرتفاع ورسم معالم السیاسة االقتصادیة. 

1-9 .ا و  :  

خطـة  11یتمثل المجتمع األول للبحث بالخطط الخمسیة السوریة البالغ عددها حتى تاریخه 

حتــــى الثالثــــة  طــــط الخمســــیة شــــملت الخطــــط الخمســــیةعینــــة قصــــدیة مــــن الخ إذ ٌأِخــــَذتْ خمســــیة، 

العاشـرة، واســتبعدت الخطتـان األولــى والثانیــة الخـتالف التصــنیف القطــاعي لالسـتثمارات عمــا هــو 

الخطــة الخمســیة الحادیــة عشــرة  واســتبعدت، الخمســیة المشــمولة فــي عینــة البحــث وارد فــي الخطــط

  لعدم إقرارها وٕاصدارها بقانون. 

ــــت بیانــــات سالســــل زمنیــــة للنــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي واالســــتثمارات حســــب القطاعــــات  وُقیمَّ

 الثابتــة باســتخدام مناســیب 2000بأســعار  2005ولغایــة عــام  1953االقتصــادیة تمتــد مــن عــام 

المثلـى لتوزیـع االسـتثمارات بـین  االسـتراتیجیاتاألسعار. وذلك لتطبیق البرمجة الدینامیكیة لتحدید 

  قطاعات االقتصاد الوطني.

یتمثـــل المجتمـــع الثـــاني للبحـــث بالحســـابات االقتصـــادیة القومیـــة الســـوریة الخاصـــة فـــي حـــین 

ـــــوطني ـــــة قصـــــدیة منهـــــا وهـــــي الخاصـــــة ، وقـــــد بقطاعـــــات االقتصـــــاد ال  2009بعـــــام أخـــــذت عین

خاصــة فــي هــذا  مســوحلــم یحــدث فیــه أزمــة. إضــافة إلــى تــوفر  2009، باعتبــار عــام SAMلبنــاء

میـزان المـدفوعات الفعلـي، إضـافة إلـى تـوفر مسـح قـوة العمـل، و العام كمسح دخل ونفقات األسـرة، 

  ٕاحصاءات التجارة الخارجیة. و الموازنة العامة الفعلیة للدولة، و 

1-10 .:أدوات ا   

، نمــــاذج البرمجــــة الریاضــــیة ( الدینامیكیــــة، غیــــر الخطیــــة)،  CGEونمــــاذج  SAM تشــــملو 

الرسـوم البیانیـة، و النسـب والمعـدالت، و باإلضافة إلى أدوات التحلیل اإلحصـائي (تحلیـل االنحـدار، 

  .) EViews2005, EViews2006, GAMS(مناسیب األسعار) والبرمجیات الحاسوبیةو 

1-11 .:دات ا   

  :تيت محددات البحث اآلنضمت

 فقر المكتبة العربیة لألدبیات المتعلقة بموضوع البحث. - 
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 .1993عدم توفر جمیع الحسابات القومیة في سوریة وفق نظام األمم المتحدة لعام  - 

، واالنتقــال SAM2009حصــاءات بشــكلها التفصــیلي حــال دون تجزئــة عــدم تــوفر اإل - 

 الجزئیة.  SAMالكلیة إلى  SAMمن 

عــدم دقــة وموضــوعیة جــداول العــرض واالســتخدام المعــدة مــن قبــل المكتــب المركــزي  - 

تـي قمنـا بتقـدیرها باالسـتناد ال Aألن مصفوفة المعـامالت الفنیـة  2009لإلحصاء لعام

ف شــرط أن كــل معامــل فنــي هــو تضــمنت قیمــًا ســالبة، وهــذا یخــال إلــى تلــك الجــداول

 یساوي الصفر. أكبر و 

  : ات اا. 1-12

  : (�)Exchange Rate اف

 Nominalســـمي ســـعر الصـــرف اال :یجـــب التمییـــز بـــین نـــوعین مـــن ســـعر الصـــرف همـــا

Exchange Rate ، سعر الصرف الحقیقي وReal Exchange Rate .یعرف سعر الصـرف  إذ

التــي یمكــن شــراؤها  Foreign Currencyاالســمي علــى أنــه عــدد الوحــدات مــن العملــة األجنبیــة

سـمي حیـث ال یبـین سـعر الصـرف اال ،Domestic Currencyبوحـدة واحـدة مـن العملـة المحلیـة

  (Abel & others, 2011, 474) .القوة الشرائیة للعملة

ف سعر الصرف الحقیقي على أنه عدد الوحـدات مـن السـلع األجنبیـة التـي یمكـن بینما یعرّ 

واحـدة محلیـة. أي یكـافئ سـعر السـلعة المحلیـة بالنسـبة للسـلع الحصول علیها مقابـل مبادلـة سـلعة 

 ,Abel & others)ســمیةمحلیــة واألجنبیــة وأســعار الصــرف االاألجنبیــة. ویتعلــق باألســعار ال

2011,475)   

ا اDynamic Programming(PD) :   

تسمح تلك  إذمنهجیة تستخدم لحل المشكالت الكبیرة والمعقدة التي یصعب حلها، 

المنهجیة بتجزئتها إلى عدد صغیر من المشكالت بحیث یكون حل كل منها سهًال. ویطلق على 

 جة الدینامیكیة تتطلب حًال أمثَل.وهي بمثابة إجراء لحل البرم ،stageمرحلةكل مشكلة صغیرة 

 وبالنتیجة وبعد الحصول على كل بحیث تكون مخرجات كل مرحلة مدخالت للمرحلة الالحقة.

نحصل على حل مثالي للمشكلة الكبیرة. ونطبق هذه المنهجیة في مسائل  ،الحلول المثلى للمراحل

مراحل متعددة، وتنشأ المراحل المتعددة ألن تسلسل القرارات ذات القرارات التي تكون بطبیعتها 

ومن هنا أخذت  (Williams & others, 2008, 833)یجب أن یكون من خالل عامل الزمن

  هذه المنهجیة صفة الدینامیكیة. 

ویساعد هذا النوع من البرمجة الریاضیة على صنع القرارات عبر الزمن وفي حاالت عدم 

التأكد. وله مجاالت واسعة من التطبیقات تشمل األعمال اإلنشائیة، العلوم، الهندسة، االقتصاد، 
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الخوارزمیة مثل البرمجة الخطیة  راتیجیاتاالستة، بحوث العملیات، حیث تتمیز بالطب والصح

 ).Powell, 2012, 1وغیر الخطیة وبرمجة األعداد الصحیحة(

   Input-Output Table:(I-O)Tاول ات وات: 

إطار یتم من خالله تكامل العالقات التي تحدد الهیكلیة اإلنتاجیة ضمن مخطط حسابي 

من إجراء التحلیل الحالي والمستقبلي لالقتصاد،  االقتصادیین، وبالشكل الذي یمكن بسیط نسبیاً 

وهنا تكمن فائدة هذه الجداول كأداة للتحلیل االقتصادي المستند إلى جودة المعلومات 

  ). Manrique & Langa Seva, 2009, 3واالفتراضات التي تبنى علیها هذه الجداول (

للموارد المتاحة في اقتصاد معین، ویتم في هذا اإلطار عرض االستخدامات المختلفة 

اول. كما تعرض القیمة المضافة وذلك في أسطر هذه الجد ،وكیف یستهلك إجمالي كل منتج

ما یعرف بالمدخالت األولیة إضافة للمدخالت الوسیطة أي جمالیة في االقتصاد ومكوناتها اإل

 Manrique & Langa )وذلك في أعمدة هذه الجداول  ،لكل فرع من فروع النشاط االقتصادي

Seva, 2009, 4).  

 :ت اا Social Accounting Matrix (SAM)  

منظومــة شــاملة، كاملــة، مرنــة، ومتســقة لتنظــیم الحســابات القومیــة واالجتماعیــة لدولــة مـــا 

مصـــفوفة لل). 30، 2008خـــالل فتـــرة معینـــة مـــن الـــزمن عـــادة مـــا تكـــون ســـنة (الشـــطي وآخـــرون، 

العملیـــات والصــــفقات التــــي تحـــدث بــــین القطاعــــات  لّ ألنهـــا تعــــرض كــــ شــــاملةهــــي ف ،خصـــائص

  االقتصادیة من جهة وبین االقتصاد والعالم الخارجي من جهة أخرى. 

الدخول المتحصلة في االقتصـاد وأوجـه إنفاقهـا والتحـویالت التـي تـتم بـین  لّ تبین ك كاملةو

 إذ مرنــةو الم الخــارجي مــن جهــة أخــرى.الوحــدات االقتصــادیة مــن جهــة وبــین تلــك الوحــدات والعــ

معینـة، وذلـك  یةو وحـدة اقتصـادیة أو قضـیة سیاسـمن دراسة نشاط معـین أو سـلعة أ SAMتمكن 

الذي سیعتمد علیهـا  CGEمن خالل التركیز علیها وتجزئة الحسابات وفقًا للهدف من بناء نموذج 

 أي متنـــاظرةو ومـــدى تـــوفر البیانـــات الالزمـــة لتفصـــیالت الحســـابات المشـــمولة بهـــذه المصـــفوفة.

مجمــوع عمــود حســاب معــین یجــب أن یتســاوى مــع مجمــوع ســطره. بمعنــى آخــر مجمــوع دخــل كــل 

 حساب في المصفوفة یساوي مجموع إنفاقه. 

:ازن ا ذج ااComputable General Equilibrium Model 

(CGE)  

هو وصف القتصاد ما بنظام من المعادالت المتوافقة، وتشیر فكرة التوازن العام ضمنیًا 

بما یتوافق مع  بعض معبعضها ، تنمذج نشطةاأل ،لوحدات االقتصادیةا، إلى أن جمیع األسواق

من  اً العالقات الترابطیة فیما بینها، وهو نقیض التوازن الجزئي الذي یأخذ بالحسبان جزء
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االقتصاد على سبیل المثال سوق العمل. یقترن هذا التمثیل الریاضي بخوارزمیة الحل التي 

ا النوع من تضمن الطبیعة الحسابیة لهذا النموذج، بمعنى تعمیم النتائج التجریبیة. یستخدم هذ

، بما یسمح بالحصول على النتائج العددیة ”what if ”لذي یحدث إذاا النتائج ألجل محاكاة ما

للمتغیرات الداخلیة باالستناد إلى فرضیات حول المتغیرات الخارجیة، أشكال الدوال، قیم 

  البارامترات. 

منفعتهم في ظل  نافتراضات أن المستهلكین یعظمو  إلىتستند معظم نماذج التوازن العام و 

ة عوامل أرباحهم بتحدید أسعار السلع وتكلف ن(جانب الطلب)، والمنتجین یعظمو  قید المیزانیة

یحسب السعر التوازني ألجل كل سلعة وعامل إنتاج عندما یتساوى اإلنتاج (جانب العرض). و 

  ). Wright, 2011, 2-3العرض مع الطلب (

متبعًا التجزئة نفسها  SAMهي: المدفوعات التي تسجل في  ةولهذا النموذج مكونات ثالث

التي  عالقات الریاضیةالتي تظهرها المصفوفة. ال وحدات االقتصادیةللعوامل واألنشطة، السلع، وال

تمثل سلوك المؤسسات المختلفة، القیود التي تحقق من خالل النظام شاملة أسواق العوامل 

 ,Morley & Piñeiro) لعالم الخارجياستثمار، الحكومة، والسلع، التوازن بین االدخار واال

2013, 9).  
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:Introduction   

 فيقصور نظام المقایضة ، و بعضعلى مع انفتاح االقتصادات بعضها سعر الصرف مفهوم ظهر 

نظام سعر نشأ ف. قیمتها تقییمإجراء عملیة التبادل التجاري بسبب التنوع الهائل في السلع والخدمات وصعوبة 

یدمج نظامي سعر الصرف  اً نظام الدول تبنت قیام الحرب العالمیة األولى الصرف المعادل بالذهب. وبعد

 .تطبیق أسعار الصرف الثابتة القابلة للتعدیل على الذي ركزنظام بریتون وودز حتى ظهر  ،الحرو الثابت 

عملتها بعملة واحدة أو  من ربط لتتمكن الدولصندوق النقد الدولي نظام سعر الصرف الحر ه أقر بعد انهیار و 

 من العمالت العالمیة، وتبني نظام مرن لسعر الصرف. أكثر

الصادرات والواردات  فيالقدرة التنافسیة للسلع المحلیة واألجنبیة، أي  فيفي التأثیر  أثرٌ الصرف  لسعرو 

تقود كل  إذحركة رؤوس األموال وتحویالت العاملین،  فيالتي تعكس حركة المیزان التجاري، والتأثیر 

النمو التضخم و  التأثیر في في أثرهباإلضافة إلى  .حالة میزان المدفوعات فيالتأثیرات السابقة إلى الـتأثیر 

   االقتصادي.

 وأهدافه ووظائفه وسیاسته تهأنظمو ، سعر الصرف اتمو مفهاألول: حول هذا الفصل مبحثین،  یتضمن

. ، والعالقة بین السیاسات االقتصادیة وسعر الصرففي سوریة األجنبي ألنظمة الصرفموجز مع عرض 

نماذج السالسل  ،النماذج السببیة( التقلیدیةلنماذج موضحًا انمذجة سعر الصرف  المبحث الثانيیتناول و 

نموذج سالسل ماركوف، نموذج الشبكات العصبیة، ( النماذج الحدیثة، و )نموذج تصحیح الخطأ ،الزمنیة

   .المستخدمة لهذا الغرض )GARCHنموذج و 
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  ا اول

  :فا  أم ،  

الصلة بالنظریة االقتصادیة  يسعر الصرف ذ ة لمفهومیدتناولت أدبیات االقتصاد الدولي تعاریف عد

واختلفت طرائق حساب  فهوماتتباینت المفقد لذلك ووفقًا من جهة، وبنظام الصرف المعتمد من جهة أخرى. 

التي أوردناها في هذا المبحث: سعر الصرف االسمي، سعر الصرف  فهوماتالمسعر الصرف. ومن 

ال، سعر ت، سعر الصرف التوازني، سعر الصرف الفعّ الحقیقي، سعر الصرف الحر، سعر الصرف الثاب

ى ماهیة كل سعر وطریقة حسابه. عل إذ ُركزالصرف اآلجل، سعر الصرف العاجل، سعر الصرف المعدل. 

، إضافة إلى نظام الصرف األجنبي في سوریةل التطرقمع أنظمة سعر الصرف كما تناول هذا المبحث 

  . لسیاسات االقتصادیةمع ا تهأهداف ووظائف سعر الصرف وعالق

2 -1 -1 . :ف اا foreign exchange concept  

العالم، والجزء  دولعمل الغایة منه التجارة بالنقود الخاصة بمختلف یعّرف الصرف األجنبي على أنه:  

األكبر من األصول المالیة المتاجر بها في أسواق الصرف األجنبیة هو ودائع تحت الطلب في المصارف، 

  ). Pugel, 2000, 344ها المعدنیة (ءشمل جزء صغیر جدًا العمالت وأجزاوی

التحویل الخارجي أي العملیة التي یتم  :هوفللصرف األجنبي  )57 ،2004 (خلف،أما تعریف 

 العملة المحلیة.ب عمالت أجنبیةبمقتضاها استبدال 

الصرف األجنبي نشاط تجاري یمارس في األسواق المالیة النظامیة وغیر النظامیة،  وهذا یدل على أن

  مكان معین.إلنجاز المعامالت التي تتطلب تداول العمالت المعتمدة في التحویل الدولي دون شرط توافر 

2 -1 -2.  ق  :ف ااforeign exchange market concept  

 )114 ،2003 (عباس، من أهمها تعریفتعددت التعاریف التي ُوصف فیها سوق الصرف األجنبي 

السوق الذي یتم فیه مبادلة عمالت مختلف الدول، وفیه تتحدد أسعار الصرف على أنه: لسوق الصرف 

ومكاتب الصرافة واألفراد المصرح لهم ببیع  مصارفیتكون منها هذا السوق وهي ال التياألجنبي واألماكن 

وشراء العمالت األجنبیة. وهناك أسواق عالمیة للصرف األجنبي مثل سوق نیویورك، لندن، طوكیو، 

 فرانكفورت. تتبادل فیها مئات الملیارات من العمالت األجنبیة.
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تبادل العمالت القابلة للتحویل  ق الصرف األجنبي فهو:لسو  )290، 2005(معروف، أما تعریف 

لتقي خاللها العرض والطلب باعتماد ترتیبات مؤسسیة ی عتباریینالدولي فیما بین األشخاص الطبیعیین واال

یوجه الجزء األكبر من عملیات تبادل السلع والخدمات واألصول المالیة بالعمالت  إذن لهذه العمالت، االمشتق

  المعتمدة.

عة یحیث تكون السلعة المشتراة والمب سوق یعمل كبقیة األسواق: بأنه )schiller, 2008, 416( وعرفه

 .هي النقد، ویحدد سعر كمیة النقد المتبادل في الواقع من خالل تقاطع الطلب والعرض في السوق

  :تياآلأعاله بتحلیل التعاریف السابقة ونجد 

وتباع، ویحدد سعره من خالل العرض والطلب علیه وبواسطة نظر إلى النقد على أنه سلعة تشترى یُ  - 

 نقد آخر.

ألصول اتجري عملیات الصرف األجنبي نتیجة لعملیات البیع والشراء في أسواق السلع والخدمات و  - 

 المحلیین ونظرائهم األجانب. عتباریینواالاألشخاص الطبیعیین  المالیة بین

سواق السلع واألوراق المالیة في عدم توفر األجنبي وأالرئیسي بین سوق الصرف یكمن االختالف  - 

 مكان مركزي یجتمع فیه المتعاملون.

 ،دول العالم لِّ بل تتوفر هذه األسواق في ك ،ال یقتصر سوق الصرف األجنبي على دولة واحدة - 

 وتمارس فیها أنشطة استبدال العمالت من خالل المصارف.

بفعل عوامل عدیدة منها تضخیم قیم الصفقات البترولیة، أسواق الصرف األجنبي تطورات كثیرة  شهدت

تعاظم العولمة االقتصادیة مع انفتاح و ارتفاع قیم االستثمارات والتبادالت المختلفة بین دول العالم، و 

هور االقتصادات القومیة، وتطور تكنولوجیا المعلومات، وظهور أسواق جدیدة لالستثمارات المالیة الدولیة، وظ

  ، باإلضافة إلى تزاید فاعلیة أسواق المصارف المشتركة للعمالت األجنبیة.العملة الموحدة كالیورونظام 

2 -1 -3.ت فا  ا: Foreign Exchange Rate  

سعر  :إن التعریف األكثر شیوعًا واستخدامًا في األدبیات االقتصادیة الدولیة لسعر الصرف هو أنه

ویحدد هذا السعر من خالل تبني سیاسات غایتها تحقیق االستقرار في  .أخرىبداللة وحدات عملة  ماعملة 

التي تشمل تحدید سعر صرف ثابت، ربط سعر الصرف كسیاسات التدخل الحكومي المباشر أسعار الصرف 

لصرف المخطط بعملة عالمیة، أو بسلة من العمالت العالمیة، بیع وشراء العمالت األجنبیة، تخفیض سعر ا

لزیادة تنافسیة الصادرات الوطنیة، بینما تشمل سیاسات التدخل غیر المباشر من قبل الحكومة تحریك سعر 

  الفائدة على العملة المحلیة وتسهیل حركة رؤوس األموال إلى داخل االقتصاد الوطني وترویج الصادرات.

  :أهمها التعاریف لسعر الصرفمن مجموعة قدم االقتصادیون 
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 في قیمة معدل الصرف األجنبي  اً یعني ارتفاعه ارتفاعو  ،لمحلیة بداللة العملة األجنبیةر العملة اسع

. وبالمقابل یدل هبوط سعر Depreciation. أي انخفاض نسبي في قیمة العملة المحلیة tعند الزمن 

 ،لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبیة المحلیة الالزمةالصرف على تخفیض في عدد وحدات العملة 

 Appreciation .(Copeland, 2000, 4)وهذا ارتفاع في القیمة النسبیة للعملة المحلیة 

 ویمكن عكس التعریف لحساب العملة المحلیة بداللة  ،سعر عملة أجنبیة بداللة وحدات عملة محلیة

دولة من  114یات صندوق النقد الدولي ونشیر هنا إلى أنه في إحصائ .وحدات من العملة األجنبیة

 ).36، 1999دولة تستعمل التعریف األول (العباس،  137أصل 

  ظاهرة اقتصادیة تتمیز في كثیر من الحاالت بخاصتین أساسیتین تنعكس بأثرهما في القیاس

 : هما واإلفصاح المحاسبي

المالیة التي تكون  ترجمة القوائماختیار سعر الصرف المناسب لمشكلة  من ثُّمالتعدد: و  .1

 .بالعملة األجنبیة

 ).33 ،1998مشكلة فروق الصرف.(جركسي،  أي ظهورالتقلب:  .2

 : تياآلنجد مما سبق 

س باألسعار الجاریة دون یلسابقة هو سعر الصرف االسمي المقإن المقصود من التعاریف ا - 

 األخذ باالعتبار القوة الشرائیة للعملة من سلع وخدمات البلدین أو معدالت التضخم في البلدین. 

 ینظر إلى النقد على أنه سلعة تقایض بسلعة أخرى (نقد). - 

  ن هما التعدد نتیجة تعدد أنظمته، وتقلباته السریعة.لسعر الصرف خاصتا - 

  عر الصرف كاآلتي:وتقدم الباحثة مفهومًا لس 

انخفاضه) یشیر تحسن هذا المؤشر( إذ، أخرىمؤشر تعكس تغیراته قیمة عملة دولة ما مقابل عملة دولة 

في ویؤثر  ،ارتفاعه) یدل على انخفاضها مقابل العملة األجنبیةوتدهوره ( ،ع قیمة العملة المحلیةإلى ارتفا

  . المتغیرات االقتصادیة الكلیة في االقتصاد الوطني كلِّ 

  :أتيسعر الصرف األجنبي ما ی هوماتومن أهم مف

2 -1 -3 -1. :ف اا   

حساب نسبة سعر السلعة في السوق المحلیة إلى سعر السلعة نفسها یدل سعر الصرف الحقیقي على: 

كمیة السلع نه یدل على: أي إ ).17، 1997( الصادق وآخرون،  في السوق الخارجیة بالعملة المحلیة

من عبر عنه ویُ  .األجنبیة التي یمكن أن تبادل بوحدة واحدة من السلع المحلیة وعالقته بسعر الصرف االسمي

 ) اآلتیة:1- 2( عالقة الریاضیةخالل ال
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                  ε =E
Pd

Pf
                    �1-2�         

  :نَّ إذ إ

  سعر الصرف الحقیقي. :  

E : سمي الذي یمثل سعر وحدة واحدة من العملة المحلیة بالعملة األجنبیة.سعر الصرف اال  

Pیحسب سعر صرفها الحقیقي. : مستوى األسعار في الدولة الذي�  

P�.مستوى األسعار في الدولة األجنبیة :(Handa, 2004, 508)  

األسعار المحلیة باألسعار األجنبیة من خالل قیاسهما  ألنه یقارنمقیاس للقدرة التسعیریة التنافسیة، وهو 

 ).399، 2001بعملة واحدة (ودیع، 

) في الدولة N) إلى السلع غیر القابلة للتبادل ((Tمقیاس للسعر النسبي للسلع القابلة للتبادلنه أو إ

 ) اآلتیة:2- 2المعنیة كما في الصیغة (

ε =
�� 

��
               (2 − 2)                   

  :نَّ إذ إ 

 P�  : .سعر السلع القابلة لالتجار 

 P�  :101، 2007( ماكدونالد& هالوود،  سعر السلع غیر القابلة لالتجار(.  

  :سعر الصرف الحقیقي أن مما سبقیتضح 

 .هو سعر صرف اسمي مرجح بنسبة مستوى األسعار المحلیة إلى مستوى األسعار األجنبیة 

  التضخم بین البلدین. مع األخذ باالعتبار فروق ف اسميسعر صر 

 أي بین دولتین  اً إذا كان سعر الصرف االسمي المستخدم في حساب سعر الصرف الحقیقي ثنائی

 وٕاذا، اً متعدد اً صرف حقیقیالوٕاذا كان متعددًا فیكون سعر  ،سعر الصرف الحقیقي ثنائيٌّ  فقط. فإن

 یكون سعر الصرف الحقیقي فعاًال.ف االً صرف فعّ  كان سعر الصرف االسمي سعر

 لدولتینیاسیة ألسعار المستهلك في ایستعاض عن مستوى األسعار المحلیة واألجنبیة باألرقام الق 

، وقد تستخدم أسعار الجملة، أسعار التصدیر، تكلفة وحدة العمل كممثل ةواألجنبی ةیالمحل

  لألسعار.

متغیر اقتصادي كلي یعكس القدرة التسعیریة التنافسیة للدولة ألخذه  هوسعر الصرف الحقیقي  إن

في دول شركائها و  ،ار المستهلك في الدولة المعنیةاألرقام القیاسیة ألسع باالعتبار مستوى األسعار أو

التجاریین. وبكالم آخر هو سعر نسبي قیمته في سنة األساس تساوي الواحد. كما یدل انخفاضه على تحسن 

  رة التنافسیة للبلد.القد
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2 -1 -3 -2. ّف اا  :لEffective Exchange Rate 

یثقل سعر  إذمتوسط أسعار صرف العملة المحلیة مقابل جمیع العمالت األجنبیة، : ف على أنهیعرّ و 

 ,Handa, 2004) الصرف مقابل كل عملة أجنبیة بنسبة الكمیة المتاجر بها مع تلك الدولة األجنبیة.

508-509)  

ال هو متوسط مرجح تعكس تغیراته متوسط من خالل التعریف الوارد أعاله أن سعر الصرف الفعّ یتبین 

التغیر في قیمة العملة المحلیة. كما نجد أنه إذا كان سعر الصرف المعتمد في عملیة حسابه هو سعر 

 Nominal Effective Exchange Rateالالصرف االسمي فإنه یسمى سعر الصرف االسمي الفعّ 

(NEER) وعند القیام بتعدیل هذا السعر بنسبة مستوى األسعار في االقتصاد المحلي ومستوى األسعار في .

فإنه یتم الحصول على ما یسمى بسعر الصرف الحقیقي  ،اقتصادات الشركاء التجاریین الرئیسیین

  ) اآلتیة:3- 2(الریاضیةوفق العالقة  Real Effective Exchange Rate(REER)الالفعّ 

                    )2-3( REER = NEER
��

��                                          

ال لیعكس تنافسیة صادرات الدولة المعنیة في األسواق یستخدم مؤشر سعر الصرف الحقیقي الفعّ 

أداء القطاع ال في إعطائه صورة كاملة عن الخارجیة. بینما تظهر أهمیة سعر الصرف االسمي الفعّ 

، الخارجي للدول المعنیة مع مجموعة شركائها التجاریین"(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر

2005 ،7.(  

 Gross Domesticیفضل استخدام هذا المقیاس من أجل تحویل قیمة الناتج المحلي اإلجمالي 

Product(GDP) لى إات االقتصادیة من عملة معینة ، وقیم كل من الصادرات والواردات وغیرها من المتغیر

وذلك ألنه یأخذ بالحسبان الشركاء التجاریین الرئیسیین للدولة المعنیة ، أخرى بهدف إجراء المقارنات الدولیة

  وأسعار صرفها مقابل عمالتهم.

2 -1 -3 -3. ف اا The bilateral exchange rate :  

بل عملة فقط، أي سعر صرف عملة الدولة األولى مقاعبر هذا السعر عن العالقة بین عملتي دولتین یُ 

یشیر االنخفاض في قیمة عملة الدولة األولى مقابل عملة الدولة الثانیة إلى ارتفاع  من ثُّمالدولة الثانیة. و 

  سعر عملة الدولة الثانیة. 

2 -1 -3 -4. طف اا : A cross exchange rate  

 .وغالبًا ما تكون الدوالر األمریكي ،بواسطة عملة ثالثة A,Bعبر عن سعر الصرف بین عملتي دولتینیُ 

  ویعود سبب اختیار الدوالر األمریكي إلى اآلتي:
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  .أكثر العمالت استعماًال في تمویل التجارة والمدفوعات الخارجیة 

 .عملة الدفع في تجارة النفط الدولیة 

  عملة التدخل للمحافظة على أسعار العمالت األخرى، ولذلك أصبحت معظم الدول تحتفظ بالدوالر

 مالت المختلفة.ضمن موجوداتها من الع Reserve Currencyكعملة احتیاط رئیسیة 

 بد أن تكون عملة قابلة للتحویل بحیث ال تفرض  حتى تكون العملة عملة رئیسیة وعملة احتیاط فال

 ألخرى من عملتها.اًا على مدفوعاتها الخارجیة أو على موجودات الدول دولتها قیود

  في ظل نظام األسعار المرنة المعتمد دولیًا تنخفض أهمیة احتیاطي الدول الكبرى من الذهب

والعمالت األجنبیة، وتبرز أهمیة الحجم االقتصادي ومعدالت اإلنتاجیة والتطور التكنولوجي في دعم 

 ). 191، 2004، (شكري & عوضى قابلیتها للتحویللالعملة والحفاظ ع

 :)Copeland, 2000, 7() اآلتیة4- 2( الریاضیة ویحسب سعر الصرف المتقاطع من خالل العالقة

 Aمقابل العملة B سعر صرف العملة    )4- 2(
سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل العملة  �

سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل العملة �
=. 

2 -1 -3 -5.  ف اا :Spot exchange rate(Es)  

السعر الذي یتفق علیه طرفان (المستورد والمصدر) لتبادل الودائع المصرفیة وتنفیذ التعامل وٕانجاز وهو 

ویكون هذا السعر فعاًال خالل یومین فقط، وغالبًا ما یحدث تأخیر یتم التسلیم مباشرة.  إذتجاریة الصفقات ال

ألنه في معظم الحاالت تأخذ معامالت الدفع التي تتم من خالل النظام المصرفي یومین(مثل الشیكات). كما 

یومًا، أو  30أن تعامالت الصرف األجنبي تحدد قیمتها أحیانًا بتاریخ مستقبلي أكثر من یومین. وقد تكون 

ال یكون سعر الصرف الحالي یومًا وقد تكون عدة سنوات. وفي هذه الحاالت  80یومًا، أو  90

  .(Krugman & Obstfeld, 2006, 314).مفضالً 

2 -1 -3 -6. ف اا :  Forward exchange rate(Ef)  

یتم التسلیم بعد  إذمدفوعات صفقاتهم اآلجلة  لتسویة قیمةوهو السعر الذي یتفق علیه بین المتعاملین 

 وقد تكون عدة سنوات. وعادة ما تختلف أسعار الصرف الحالیة عن، یوماً  180- 20زمنیة تتراوح بین فترة 

. Krugman & Obstfeld, 2006, 314() وفق تاریخ التسلیم المتفق علیهاآلجلة التي تكون قیمتها مختلفة

  :)305، 2005(معروف، اآلجل) اآلتیة لتحدید سعر الصرف 5- 2( عالقة الریاضیةوتعتمد ال

Ef =
Es(r� − r� )

1 + r� 
+ Es             (5 − 2) 

  :إذ إن

r�   :ةاألجنبی دولةسعر الفائدة في ال .  
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r�   :ةالمحلی لدولةسعر الفائدة في ا .  

من معدل تغیر سعر الصرف اآلجل عن السعر الحالي.  دولتینویقترب الفرق بین سعري الفائدة في ال

 .دولتینتعادل أسعار الفائدة بین الولكن تؤدي جملة من العوامل إلى انحراف أسعار الصرف اآلجلة عن 

وتتمثل هذه العوامل بالقیود التي تفرض على حركة رأس المال وعلى الصرف األجنبي، اختالف النظام 

  وجود تكالیف للتداول والمعامالت. و ، دولتینالضریبي بین ال

2 -1 -3 -7. ّف اا  :لAdjusted exchange rate(EA)  

 :)310، 2006(معروف، ) اآلتیة6 - 2( عالقة الریاضیةیحسب هذا السعر باالعتماد على ال

EA = EC �1 +
(M − X)

X
�              (6 −  2) 

  :إذ إن

: EC الصرف الجاري. سعر  

M.قیمة المدفوعات بالعملة المحلیة :  

X:  .قیمة المقبوضات بالعملة المحلیة  

یرتفع بارتفاع قیمة  إذنجد من خالل الصیغة أعاله أن هذا السعر یتأثر بواقع میزان المدفوعات 

وینخفض كلما زادت قیمة المقبوضات بالعملة  ،المدفوعات بالعملة المحلیة وبارتفاع سعر الصرف الجاري

 المحلیة.

2 -1 -3 -8. ف اا  :Free exchange rate  

هو سعر عملة محلیة بعملة أجنبیة أخرى، یتحدد من خالل تفاعل قوى العرض والطلب على العملة و 

المحلیة دون أي تدخل من قبل الحكومة. ویكون السعر التوازني الذي یستقر علیه سعر العملة المحلیة هو 

واحدة متجانسة هي سعر هي: وجود سلعة عناصر المنافسة و سعر الصرف الحر أو سعر المنافسة التامة. 

أو  في السوق بحیث ال یستطیع أي مشترٍ صرف عملة بعملة أخرى، وجود عدد كبیر من البائعین والمشترین 

  ).5، 2006(البلبیسي، سعر صرف العملة فيعملة أن یؤثر بائع لتلك ال

تتساوى عنده ما سبق بأن سعر الصرف الحر هو سعر التوازن التلقائي في سوق النقد الذي میتضح 

  الكمیة المطلوبة من العملة مع المعروض من تلك العملة في سوق الصرف.

2 -1 -3 -9. ف اا  :official exchange rate  

هو السعر الذي یصدره المصرف المركزي بهدف إجراء تبادالت العملة المحلیة مع العمالت األجنبیة و 

   .(Smith & Todaro, 2003, 571) في أسواق الصرف األجنبیة الموافق علیها
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2 -1 -3 -10. ف اا : Floating exchange rate  

بل  ،للعملة اً سعر صرف معینرسمیًا  وال تلتزمتقوم السلطات النقدیة بتحدید محتوى ذهبي للوحدة النقدیة 

  ).156، 2002تركه لظروف العرض والطلب والهدف إعطاء القیمة الحقیقیة للعملة المحلیة (الحسني، 

2 -1 -3 -11.  ا ازمف اا :(EE) Equilibrium exchange rate  

یقصد به ذلك السعر الذي یكون عنده توازن میزان المدفوعات مستدیمًا في اقتصاد ینمو بشكل طبیعي، 

یحدد هذا السعر بهدف تحقیق التوازن االقتصادي الكلي، واستقرار النمو ومعدالت التضخم أو الحد من إذ 

  عدالته بما یحقق أكبر استقرار في االقتصاد.التضخم وتقلیص م

سعر یكون  إذ ،السعر الساكن :الذي یشمل بعدین األول بالبعد الزمنيللتوازن أبعاده التي تحدد 

عرض لها تقلباته سببها الدورة االقتصادیة والصدمات المحلیة والخارجیة التي یتو  ،اً الصرف التوازني ثابت

هو السعر الدینامیكي حیث  :الثانيو یتوقع العودة إلى وضع التوازن بعد فترة من الزمن.  من ثُّمو  ،االقتصاد

لیة بفعل تأثیر الصدمات الهیك اكنسبب تقلبات سعر الصرف باإلضافة إلى أسباب تقلبات السعر السیكون 

لتبادل شروط ا (كإصالح النظام الضریبي الهیكلي، إعادة هیكلة المؤسسات وتحسن اإلنتاجیة، تغیر

تغیرات سعر الصرف وتحركاته أثر التقلبات االقتصادیة والصدمات تعكس  من ثُّمو  لخ).إالتجاري....

   السابقة مستمرة.في ظل سعر ساكن یفترض أن التطورات الهیكلیة و الهیكلیة. 

سعر الصرف التوازني بسعر یقاس لذلك  ،للبلد تعدد الشركاء التجاریین أیضاً  ومن أبعاد التوازن

أي المتوسط المرجح لعدد من أسعار الصرف الثنائیة.  Real Exchange Rate (RER)الصرف الحقیقي

ألخذه باالعتبار فارق التضخم بین  RERلذلك یستخدم  ،بعدًا من أبعاد التوازن الفارق في األسعاركما یعد 

مقیاس " هو التوازني بما أن سعر الصرف، في تحدید سعر الصرف التوازنين المحلي والخارجي االقتصادی

وذلك من حیث العرض والطلب على السلع  ،لالقتصاد المحلي مقارنة بالخارج "للقدرة التنافسیة النسبیة

  ورأس المال المحلي والعالمي. 

تخصیص الموارد محلیًا بین قطاعات  فيویستخدم سعر الصرف الحقیقي أیضًا في هذه الحالة ألثره 

  قابلة لالتجار، وتخصیص الدخل المحلي بین االستهالك واالدخار. سلع قابلة لالتجار وأخرى غیر

مي بین االقتصاد المحلي ویؤثر سعر الصرف التوازني في توجیه االستثمار المحلي والعال

  ). ومن أهم مقاییس سعر الصرف التوازني اآلتي: 27 ،1997 (الصادق وآخرون،والعالمي

  سعر الصرف الحقیقي الفعالREER السابقة.3- 2( الریاضیة المعبر عنه بالعالقة ( 

 أسلوب تعادل القوة الشرائیة Purchasing Power Parity Approach (PPP) : ینص على أن و

إذا استبعدت تكلفة نقل السلع  دولتكلفة سلة السلع والخدمات یجب أن تكون متساویة في مختلف ال

 ).  31، 1997(الصادق وآخرون،  ثر قیود التجارة الخارجیة الكمیة والجمركیةأو 
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) 7-2( عالقة الریاضیةعبر عن سعر الصرف التوازني وفق منهج تعادل القوة الشرائیة كما في الویُ 

 اآلتیة: 

    �� = �� ∗ � �         (7 − 2)    

یكون المستوى العام لألسعار عندما  إذبتعادل القوة الشرائیة المطلقة  )7- 2لریاضیة (ا عالقةتدعى ال

  .   (Copeland, 2000, 67)دولةیحول بعملة مشتركة نفسه في كل 

كان  إذا من ثُّمو ، Floating قة أنها تفترض أن سعر الصرف معومالمطل PPPنجد من خالل مفهوم 

ال یعتمد على قانون ر محقق. كما أن هذا المفهوم فإن هذا التعادل غی ،في فترات معینة اً سعر الصرف ثابت

من حیث سعر سلع  دولفهو یبقى مطبقًا حتى في الحالة التي تكون فیها انحرافات كبیرة بین ال ،السعر الواحد

بشكل واسع بین تكلفة  تعادلٍ  مشكلة إیجادال یوجد آلیة لتعادل السعر. وهنا قد نواجه  إذوخدمات فردیة، 

  (Copeland, 2000, 68).  المختلفة دولالمعیشة في ال

لتغیر بدًال من مستویات ومن األفضل استخدام تعادل القوة الشرائیة النسبیة مستخدمین معدالت ا

لى حد أن أخرى إ دولما أعلى (أقل) من معدالت التضخم في  دولةقد یكون معدل التضخم في و  األسعار.

   .)Copeland, 2000, 70( (یرتفع)سعر صرفها ینخفض

نحصل على  عشري) ومن ثم اشتقاقها بالنسبة للوغاریتم ال7-2( الریاضیةعالقة وبأخذ لوغاریتم ال

 :Copeland, 2000, 70) () اآلتیة8- 2(عالقة الریاضیةال

d(log ��)=d(logEE) +d(�����)          (8-2) 

   :إذ إنَّ 

d (log ��) :ةالمحلی دولةمعدل التضخم في ال.  

d(�����) : ةاألجنبی الدولةمعدل التضخم في.  

d(logEE) قیمة العملة. تغیر: معدل   

 ةاألجنبی دولةویًا لمجموع معدل التضخم في المسا ةالمحلی دولةیكون معدل التضخم في ال من ثُّمو 

  قیمة العملة. تغیرومعدل 

    أاف  اف: .4- 1- 2

   من أهداف سعر الصرف اآلتي:

1. :ا و  نخفاض في مستوى التضخم المستورداإلى  قیمة العملةیؤدي تحسن 

قصیر یكون المدى ال وعلىوتحسن في مستوى تنافسیة المؤسسات،  والمستوى العام لألسعار،

، مما نخفاض مستوى التضخم المستوردا فيأثر إیجابي  له ستیرادنخفاض في تكالیف االاال
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، 2011رفیة في دولة الكویت،.(معهد الدراسات المصهم في تحقیق التوازن واالستقرار النقديیس

ویقود التحسن في تنافسیة المؤسسات إلى زیادة أرباحها وتحقیق عوائد إنتاجیة تمكنها من  )،7

إنتاج السلع بجودة عالیة تحسن تنافسیتها. كما یقود تلك المؤسسات إلى استغالل الطاقات 

خلق فرص عمل والحد  اإلنتاجیة والتوسع بها بهدف تحقیق التشغیل الكامل. مما یساعد على

زیادة في دخول األفراد مما یحسن من مستواهم المعیشي. كما یقود تحقیق  من ثُّمو  ،من البطالة

وفي  المؤسسات لعوائد إنتاجیة إلى تحسین مساهمتها في الدخل القومي وفي النمو االقتصادي

  في إیرادات الموازنة العامة للدولة. إسهامها 

قتصاد أكثر تنافسیة إلى تحویل سعر الصرف الحقیقي الذي یجعل اال یؤدي : اارد .2

الموارد إلى قطاع السلع الدولیة (الموجهة إلى التصدیر)، وهذا ما یعمل على توسیع قاعدة 

یقل عدد السلع التي  من ثُّمو للتصدیر،  السلع الدولیة بحیث یصبح عدد كبیر من السلع قابالً 

 السلع التي كانت تستورد والسلع التي یمكن تصدیرها ویزید إنتاج ستیرادها.یتم ا

   من میزان المدفوعات. من ثُّمو ، ، مما یحسن من وضع المیزان التجاري)96، 2011(ناصري،

3. ا ز:  ًفي توزیع الدخل بین الفئات أو بین القطاعات  مهماً  یؤدي سعر الصرف دورا

یقود تحسین قیمة العملة إلى  إذ، )2011،7الكویت،معهد الدراسات المصرفیة في دولة (المحلیة

ویقلل من ربحیة الشركات  ،األسر معیشةویحسن ذلك من مستوى  ،ارتفاع القوة الشرائیة لألجور

 العاملة في قطاع السلع الدولیة فتقلص استثماراتها. 

4. ا ا : من أجل  قیمة العملةعتماد سیاسة لتخفیض المركزي ا مصرفیمكن لل

 من المنافسة الخارجیة. ةحمایة السوق المحلیو ع الصادرات یشجوتتشجیع الصناعة الوطنیة، 

   وظ  اف:. 5- 1- 2

  )150- 149، 2002(الحسني،  من وظائف سعر الصرف اآلتي:

 : المحلیة األسعار ومقارنة قیاس لغرض الصرف سعر إلى المحلیون المنتجونیستند  وظ 

 المحلیة األسعار بین وصل حلقة الصرف سعر یمثل من ثُّمو  ،للسلع العالمیة السوق أسعار مع

 .العالمیة واألسعار

 وظ :  التركیب السلعي والتوزع الجغرافي للتجارة الخارجیة  فيلسعر الصرف تـأثیر

 تلك تشجیعفي  دوره خالل من معینة دول إلى معینة صادرات تطویر في یستخدم إذللدول، 
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وقد یؤدي سعر الصرف إلى إیقاف صناعات معینة واالعتماد على استیراد مخرجاتها  الصادرات،

  . سعار المحليالتي تكون أسعارها أقل من األ

 :ز هذه تقوم إذ الخارجیة، بالتجارة ارتباطه بفعل الدولي، االقتصاد مستوى على وذلك وظ 

 أو تخفیض عملیةف .العالم دول بین الوطنیة والثروات العالمي القومي الدخل توزیع بإعادة التجارة

 دالموجو  االحتیاطي حجم في سیؤثر صرفها، سعر في التغیر أي للعملة، الخارجیة القیمة زیادة

 حالة إلى الصرف لسعر اآللیة هذه وتنسحبالدول األخرى،  في المركزیة مصارفال لدى رصیدك

  .النقد أسواق في والمضاربات لالستثمارات طلباً  المال لرأس الدولیة التدفقات

 : أم  اف. 6- 1- 2

الختیار سعر الصرف یجب على الدولة أن تقرر هل ترید السماح لعملتها أن تحدد من خالل قوى 

 اً معوَّ مُ  اً )، أو ترید أن تثبتها مقابل مقیاس للقیمة. فإذا تبنت الدولة سعر Floating rateعوم السوق (سعر مُ 

فیجب أن تحدد هل ستعوم بشكل مستقل، أو وفقًا لمجموعة من العمالت. والقرار الختیار عملة الربط 

anchor currency  هل أساس الربط عملة واحدة، ولسلة من العمالت، أو بالذهب. أهمها: یتضمن خیارات  

 ,Carbaugh, 2008)مجموعة من المتغیرات اآلتیة: إلىیستند خیار اختیار نظام سعر الصرف 

466).  

 رجوا اا ل إرأس ا  :  السماح بحریة تدفق رأس المال یعیق اختیار الدولة لنظام إن

وذلك ألسباب تتعلق بمیل رأس المال ، تتبنى سیاسة نقدیة مستقلةأن سعر الصرف وقدرتها على 

(حریة رأس  سیاستین من السیاسات الثالثویمكن للدولة أن تبقي على  .العوائد أعلىتكون  إذللتدفق 

یتوجب على السلطات النقدیة اعتماد سعر  من ثُّمو المال، سعر صرف ثابت، سیاسة نقدیة مستقلة). 

 االقتصاد أكثر انفتاحًا على رأس المال الدولي. ونصرف ثابت في حال ك

 ام د ودرا :  ناتج الدولة، فإن تكلفة تقلبات إذا كانت التجارة تشكل حصة كبیرة من

، لذلك ینصح في االقتصادات المفتوحة الصغیرة تبني نظام سعر صرف ثابت ،العملة ستكون كبیرة

فإذا كانت الدولة تعتمد على االستیراد بدرجة كبیرة فیفضل اعتماد سعر صرف منخفض (رفع قیمة 

 تخفیض قیمة العملة)رف مرتفع (العملة)، وٕاذا كانت تعتمد على التصدیر فیفضل اعتماد سعر ص

 .لتشجیع التصدیر

 ل ا:  ،إذا كان التضخم في دولة ما أعلى من معدالت التضخم في دول شركائها التجاریین

میة. وٕاذا كانت فسعر صرفها یحتاج لیكون مرنًا لتكون سلعها قادرة على المنافسة في األسواق العال

 .فسعر الصرف الثابت سیكون أقل إرباكاً  ،التضخم بسیطة فروق
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 ق ا وم: كانت األجور غیر مرنة بشكل كاف، تكون الحاجة األكبر إلى معدل سعر  إذا

 صرف مرن لیساعد االقتصاد لالستجابة للصدمات الخارجیة.

 ر اا سواق المالیة ال األعوم بحریة قرارًا عقالنیًا في حقد ال یكون سعر الصرف المُ   :در

من تجارة التبادل الخارجي یمكن أن یسبب تأرجحات كبیرة في  اً صغیر  اً ألن عدد ،غیر المتطورة

 العمالت.

 ع ا ا:  إن سمعة المصرف المركزي األضعف تكون الحالة األقوى لتثبیت سعر

 .علیه اً مسیطر التضخم سیكون  إذالصرف لبناء الثقة 

  عرض ألنظمة الصرف األجنبي: یأتيوفیما 

2 -1 -6 -1 .ف اا  م : Fixed exchange rate  

یتم وفق هذا النظام تحدید سعر الصرف للعملة المحلیة بقرار من السلطات النقدیة وفق معدل ثابت 

یتغیر وفق حالة الظروف االقتصادیة للقطاع الخارجي دون أن تهمل قوى العرض والطلب التي ال 

تحظى باألهمیة نفسها كما في نظام الصرف الحر. وهنا یجب أن یقوم المصرف المركزي باالحتفاظ 

  م بها العملة المحلیة أو من الذهب حسب القاعدة المعتمدة. باحتیاطیات كبیرة من العملة األجنبیة التي تقوّ 

قاعدة تحدد ووفق هذه ال /.1914-1870/ساد هذا النظام في ظل قاعدة الذهب خالل الفترة 

تصبح عملة كل دولة ذات قیمة تبادلیة  من ثُّمو م بالذهب، لخارجیة لعملتها بسعر ثابت مقوّ االدولة القیمة 

ثابتة مقارنة مع العمالت األخرى. ویتوجب على المصارف المركزیة أن تحتفظ باحتیاطیات من الذهب، 

  وأن تكون مستعدة لبیع وشراء أي كمیة من الذهب عند سعر محدد بعملتها المحلیة. 

تم في عام قد لیف شحن الذهب. و في حدودها الدنیا ویعود سببها إلى تكا التقلبات تكونهنا و 

بموجبها تم إحالل الدوالر و  1973العمل فیها حتى عام  توقیع اتفاقیة بریتون وودز التي استمر 1944

العمالت بالدوالر األمریكي عند  كلّ ربط  إذ ُرِبَطتْ األمریكي مكان الذهب كمعیار أساسي لقیمة العملة، 

  بعض.بالعمالت بعضها ّل وسیط یربط ك نزلةكي بمأصبح الدوالر األمری من ثُّمو  سعر ثابت.

ویتوجب على المصارف المركزیة االحتفاظ باحتیاطیات رسمیة من الدوالر األمریكي لتلبیة الطلب 

لكون الدوالر األمریكي عملة التدخل وعملة االحتیاطي ، لیه والمحافظة على سعر صرف ثابتع

فأصبح  1973العمل وفق هذه االتفاقیة حتى عام  استمروقد لقیمة العملة.  اً أساسی اً مقیاسو الرسمي، 

  بین السعر الثابت والحر.  اً نظام سعر الصرف خلیط
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بفرض أن السلطات النقدیة السوریة حددت سعر الصرف للیرة السوریة وللتوضیح على سبیل المثال، 

لیرة سوریة.  55وبفرض سعر الصرف الحر هو  ،ر الواحداللیرة سوریة للدو  50مقابل الدوالر األمریكي بـ 

ي حددته السلطات النقدیة ) عند السعر الرسمي الذD1D2سیكون هناك فائض طلب مقداره ( من ثُّمو 

بالمنحنى  والطلب ممثل Sعنه بالمنحنى  ض من العملة معبرمنحنى العر  إذ) 1- 2كما في الشكل (، السوریة

D . ویقل عرض البائعین. مما  ،المستثمرین بزیادة طلبهم على الدوالر األمریكيیدفع السعر المنخفض وهنا

 55یقود إلى خلق سوق سوداء للدوالر األمریكي. وكنتیجة لذلك یتجه السعر الرسمي نحو السعر التوازني 

ى هذا السعر . ولكي تحافظ السلطات النقدیة السوریة عل ��وینتقل منحنى الطلب إلى الوضع ،لیرة سوریة

 ).215-212، 2004& عوض،  (شكري: أتيیتوجب علیها القیام بما ی

 

  

  

  

  

) 1- 2اف اا   (.  

   Exchange control اا  ا   . أ

، وتلزم العاملین في قطاع ةتلزم األفراد بقوة القانون أن ال یحولوا الدوالر األمریكي داخل السوق الحر  إذ

التجارة أن یحولوا إلى السلطات مكتسباتهم من العملة األجنبیة (الدوالر األمریكي)، وتوزیع العرض المحدود 

ویقاس عدم نجاح سیاسة سعر الصرف الثابت بالفارق  .مرسومة لألولویاتمن الدوالر األمریكي وفق سیاسة 

 ومدى قیام السوق السوداء كنتیجة لهذه السیاسة. ،بین السعر الرسمي والسعر الحر من جهة

   اف  ا  اور ا  . ب

تبیع السلطات النقدیة السوریة الدوالر األمریكي عند زیادة الطلب  إذبغرض موازنة سعر الصرف، 

تلزم إعادة سعر الصرف  إذوتقوم بشراء الكمیة الفائضة عند انخفاض الطلب على الدوالر األمریكي  ،علیه

داخل الحدود التي یقررها السعر الرسمي. ویقاس عدم نجاح هذه السیاسة بالتغیر في حجم االحتیاطي 

 رفعإلى ستضطر السلطات النقدیة ففي فترة معینة  داألمریكي. فإذا قل االحتیاطي ونفن الدوالر الرسمي م

 .دوالر األمریكي بتشجیع الصادراتتباع نظام الرقابة لزیادة عرض الاسعر الصرف عن السعر الرسمي. أو 

 أ ف: وا   بأ  

S 
 مقابل األمریكي الدوالر سعر

  السوریة اللیرة

األمریكي رالدوال كمیة  

55 

50 

D1 D2 

D ´D 
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فهي تتخلى عن أداة من أدوات السیاسة االقتصادیة بهدف  ،عندما تلجأ الدول إلى تثبیت سعر صرفها

هناك جملة من و . اط سعر فائدتها بالمستوى العالميوارتب ،معالجة اختالل وضع المیزان التجاري من جهة

  هي اآلتیة:لى تبني سیاسة سعر الصرف الثابت العوامل التي تدفع السلطات النقدیة إ

كتخفیض اآلثار  لكثیرة والسریعة التواتر على االقتصاد الوطني.التقلیل من أثر تقلبات سعر الصرف ا - 

الناجمة السلبیة لتقلبات أسعار الصرف على حصیلة القطع األجنبي، وتخفیض تلك اآلثار السلبیة 

 التي تسبب التضخم المستورد (رفع األسعار المحلیة). عن زیادة قیمة الواردات 

 للحفاظ على التوازن االجتماعي (تخفیض نسبة الفقراء).  یؤديلتوازن االقتصادي الذي الحفاظ على ا - 

توظیف حصیلة القطع األجنبي التي یمتلكها االقتصاد الوطني في تمویل استیراد اآلالت والتقانات  - 

 ها مشاریع التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. إلی الحدیثة التي تحتاج

الواردات والصادرات  فيثر عار الصرف تؤ أسعار الصرف المرنة لیست دون مشاكل، وتقلبات أس - 

 ).17، 2003(العباس، سلباً 

في ظل نظام سعر الصرف الثابت یمكن للسلطات النقدیة تعدیل سعر الصرف الحقیقي للمحافظة  - 

  وذلك من خالل تغییر األسعار النسبیة. ،على وضع المیزان التجاري في حالة توازن

2 -1 -6 -2 .ف اا  م :Free exchange rate   

وتتدخل السلطات النقدیة في كل بلد في سوق  ،یحدد سعر العمالت الرئیسیة وفقًا لقوى العرض والطلب

أي  ،یتحدد الطلب على الدوالر األمریكي باستیراد سوریة من الخارجو الصرف األجنبي للحد من تقلباته. 

بینما یتحدد عرض الدوالر األمریكي والعمالت األخرى في سوق  ،بطلبهم على السلع والخدمات األجنبیة

 من ثُّمو أي بطلب األجانب على السلع والخدمات السوریة.  ،ى الخارجالصرف السوریة بتصدیر سوریة إل

في  السابقین Dوالطلب Sیتحدد سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الدوالر األمریكي بتقاطع منحني العرض

یرة سوریة لكل دوالر ل 55أي عند مستوى معین یبین كم عدد اللیرات السوریة لكل دوالر أمریكي ( Aالنقطة 

  .) اآلتي2- 2كما هو موضح في الشكل ( كي)،أمری

  

  

  

  

  

  

ا ) 2 -2ف اا   (.  

D S 

A 

السوریة باللیرات األمریكي الدوالر سعر  

األمریكي الدوالر كمیة  

55 

50 

D1 D 

65 

D2 
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%. 18.2أي انخفاض في قیمة اللیرة السوریة بحدود  ،مثالً  65إن ارتفاع سعر الصرف األجنبي إلى

ما الواردات، فكلَّ وهذا یتعلق بمرونة الطلب على دات وقیمتها بالدوالر األمریكي، یؤدي إلى نقص كمیة الوار 

الدوالر األمریكي كبیرًا كان النقص في الطلب على  ،كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات كبیرة

  ). 210، 2004(شكري، عوض، وبالعكس

انخفاض الطلب على  من ثُّمو  ،وهذا یؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقدرة باللیرات السوریة

اإلنفاق الجدید باللیرة السوریة أكبر منه سابقًا إذا كانت مرونة الطلب أقل من الواحد ویصبح حجم  .هذه السلع

كما یؤثر تخفیض ذا كانت المرونة مساویة الواحد. وأقل منه في حال المرونة أكبر من الواحد، ویساویه إ

كانت مرونة  ذاإیخفض من سعرها ویزداد عرض الدوالر األمریكي  إذ ،الصادرات فيقیمة اللیرة السوریة 

  الطلب على الصادرات أكبر من الواحد، وینخفض العرض إذا كانت المرونة أقل من الواحد. 

ن المیزان التجاري في ظل تخفیض حقیقي بسبب ارتفاع صافي التصدیر، یجب أن ترتفع یتحسول

ردات نتیجة ارتفاع األسواق العالمیة، وانخفاض الوافي أي ارتفاع التنافسیة للمنتجات السوریة  ،الصادرات

ة السوریة تحسنًا في المیزان سعرها وتكلفتها وتوجه الطلب نحو السلع المحلیة. إذًا لیحدث تخفیض قیمة اللیر 

في وضع میزان المدفوعات ال بد من أن یحدث زیادة في الصادرات لتغطي ارتفاع أسعار  من ثُّمو  ،اريالتج

   .الواردات

الذي ینص على أن مجموع مرونتي  Marshall-Lerner Conditionعرف بشرط مارشال لیرنروهذا یُ 

الطلب على الواردات السوریة والطلب على الصادرات السوریة السعریتین یجب أن یساوي الواحد للحفاظ على 

 ,Salvatore).  یر مستقرةتوازن میزان المدفوعات. وٕاذا كانتا أقل من الواحد فإن سوق الصرف السوریة غ

2011, 563)  

 ،یؤدي تخفیض العملة مباشرة إلى تغییر في األسعار النسبیةJ-curve (J) ووفقًا لما یسمى منحنى

منتجین زمنیة لتغییر نمط سلوك ال بل یحتاج ذلك لفترة ،ولكن هذا ال یؤدي إلى تعدیل اإلنفاق مباشرة

. ففي بدایة التخفیض یتدهور المیزان التجاري ویبدأ بالتحسن تدریجیًا مع تغیر نمط سلوك والمستهلكین

  ) اآلتیة:9-2(الریاضیة العالقة ب، وانخفاض الواردات وزیادة الصادرات كما هو مبین منتجین والمستهلكینال

∆NX

X
=

∆X

X
−

∆M

M
−

∆ε

ε
           (9 − 2)         

ن معدل تحسن المیزان التجاري = معدل زیادة الصادرات مطروحًا منه كل من معدل الواردات إأي 

  ومعدل التخفیض. 
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2 -1 -7. :ر  ف اا م  

حدد سعر صرف اللیرة السوریة رسمیًا بقرار إداري وبمعزل عن الحالة االقتصادیة السائدة دون یُ 

األجنبي. وباالعتماد على الدوالر األمریكي كوسیط لتحدید  الخضوع لقانون العرض والطلب في سوق النقد

سعر تعادل اللیرة السوریة لقاء العمالت األجنبیة. وممارسة السلطة النقدیة الرقابة على القطع األجنبي القابل 

  .للتحویل من خالل إصدار مجموعة من التشریعات والقوانین والقواعد واألنظمة المساعدة في ذلك

  أنظمة سعر الصرف في القطر العربي السوري حسب تسلسلها الزمني كاآلتي: أتيفیما ینورد و  

 ذاك منذ ولكن ،1944 عام أمریكا في) وودز بریتون( اتفاقیة قبل بالذهب مةو مق السوریة اللیرة كانت 

 بما سعرها وحدد 2/2/1947 تاریخ/ 304/ رقم القانون بموجب األمریكي الدوالر مع ارتبطت الوقت

 الدوالر نإ أي )،أمریكي سنت 45,6 یعادل وهذا ،الخالص الذهب من غرام 0,405513( یعادل

  ).3، 2007(مصرف سوریة المركزي، سوریة لیرة/ 2,19/ یساوي األمریكي

  1950-1948سعر صرف حر خالل الفترة. 

  1952- 1950سعر صرف قطع التصدیر إلى جانب سعري الصرف الرسمي والحر خالل الفترة. 

  طبق نظام الرقابة على الصرف من قبل مكتب القطع الذي یعتمد بشكل أساسي  1952في عام

طبقت الرقابة على صفقات الحساب الجاري ورأس  إذعلى الحالة االقتصادیة والظروف السیاسیة، 

 المال، باعتماد أسعار صرف مختلفة لصفقات مختلفة، ووضع قیود كمیة على الواردات.

 د إداریًا من مكتب القطع.  سعر صرف موحد یحد 

 وسعر  ،سعر إداري یحدد من مكتب القطع ویطبق على العملیات التجاریة، تباع سعري صرفا

 وذلك بعد العدوان الثالثي على مصر. ،صرف حر یطبق على العملیات المالیة

 ف تعددت أسعار الصر و  ،عد قیام الوحدة بین سوریة ومصرتمت العودة إلى توحید أسعار الصرف ب

 بعد االنفصال.

 سیاحي، تشجیعي، بلدان مجاورة، تشجیع ر صرف إداریة رئیسیة (رسمي، موازٍ تباع أسعاا ،

وأسعار صرف إداریة أخرى (رسوم جمركیة،  للدوالر األمریكي)، 23-22.5صادرات، سعر صرف 

اف، طیران، نفقات سفر ونفقات طبیة في الخارج، مستوردات طبیة، الطلبة الموضوعین تحت اإلشر 

 األمم المتحدة).

  لیرة سوریة .3,90سعر الدوالر / 1979أصبح في عام / 

  وبدأ العمل 20/12/2006حتى  تواستمر  ،سیاسة السعر الموازي 1980في عام  تاستخدم .

 .22/4/1988بنظام تعدد أسعار الصرف منذ 
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   11,25/ وللبیع /11,20سعر الشراء للدوالر / 1988أصبح في عام ./ 

  توحید أسعار الصرف على عملیات القطاع العام وحسب نشرة أسعار  20/12/2006تّم في

 الصرف للعمالت األجنبیة من المصرف المركزي.

  األوزان لسلة العمالت إذلخاصة، ربط اللیرة السوریة بوحدة حقوق السحب ا 20/12/2006تّم في 

% للین الیاباني). ویقصد 11% للجنیه اإلسترلیني، 11% للیورو، 34للدوالر األمریكي،  44%(

عبارة عن وحدة حسابیة یستخدمها صندوق النقد الدولي  :بمفهوم وحدة حقوق السحب الخاصة بأنها

ألغراض المحاسبة الداخلیة، وتستخدمها بعض الدول كذلك كعملة مرجعیة لعملتها الوطنیة وتستخدم 

كأصل احتیاطي عالمي. وتعتمد قیمتها على سلة من العمالت الرئیسیة العالمیة"(مصرف سوریا 

 .دولةسلة العمالت وفقًا لهیكلیة قطاع التجارة الخارجیة لل). ویتم اختیار 12-10، 2007المركزي، 

   أا ا ة رة اف ا   متغیرات مستقلة في بمثابة تعد فإنها

 .)3، 2012 ( سلمان،بؤ بتغیرات سعر الصرف نذكر منها اآلتي: نالنماذج التي تبنى بغیة الت

 : ةر اتحریك سعر الفائدة على اللیرة السوریة من أهم التدخالت غیر المباشرة في إن  أ

تدعیم سعر صرف اللیرة السوریة، فرفع سعر الفائدة یؤدي إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة بعمالت 

فیزداد الطلب  ،وتحقیق عوائد من خالل سعر الفائدة أجنبیة تبدل باللیرة السوریة من أجل استثمارها

 .السوریة وترتفع قیمتهاعلى اللیرة 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه یجب األخذ باالعتبار األعباء التي تتحملها الحكومة السوریة 

نمو  فياالستثمار و  فيالتي تؤثر فة االقتراض في االقتصاد السوري ومصارفها من خالل رفع كل

 الناتج المحلي اإلجمالي.

 ما  ل ا:  العالقة بین اإلنتاجیة والتنافسیة هي عالقة طردیة، فكلما زادت إن

اإلنتاجیة انخفضت التكلفة الثابتة وزادت الصادرات وزاد الطلب الخارجي على السلع والخدمات 

مما یزید من الطلب على اللیرة السوریة ویرفع من قیمتها وذلك بشرط المحافظة على جودة  ،السوریة

 ریة.ونوعیة المنتجات السو 

 :دي واوا ا ار اویعد من أهم عوامل جذب االستثمارات  ا

 األجنبیة.

   :طد ا دة اإن انعدام الثقة باالقتصاد الوطني وقدرته على تلبیة الحاجات  ز

قتصادیة الكلیة ومنها سعر المتغیرات اال فيالمتزایدة باستغالل الموارد المتاحة والمحدودة یؤثر سلبًا 

 الصرف.
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 :ل ا انخفاض  من ثُّمو  ،إن ارتفاع معدل التضخم یعني ارتفاع المستوى العام لألسعار

 القوة الشرائیة للیرة السوریة.

 :ىأ ا  تتمثل بـ: واقع المیزان التجاري والجاري ومیزان المدفوعات وغیرها من الموازین

ومستوى وحجم المدیونیة الخارجیة ونسبة التغطیة  للدولة،ومقدار العجز في الموازنة العامة  األخرى،

  لخإ...المستوردات.أي نسبة الصادرات إلى 

تطور أسعار صرف اللیرة السوریة الیومیة مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة  )3-2یوضح الشكل (

.  وذلك باالعتماد على البیانات الواردة 2012آب  - 2007خالل فترة الربط بوحدة حقوق السحب الخاصة 

في نشرات أسعار الصرف الیومیة الصادرة عن مصرف سوریة المركزي. ونجد من خالله أن أسعار صرف 

سوریة الیومیة تجاه الدوالر األمریكي أكثر استقرارًا من بقیة أسعار صرفها الیومیة تجاه العمالت اللیرة ال

  تقریبًا.  2011صف عام تاألخرى (الیورو، الجنیه اإلسترلیني، الین الیاباني) حتى من

مع مقابل الین الیاباني متناظرة  2009إن تغیرات أسعار صرف اللیرة السوریة الیومیة خالل عام 

ن أسعار إإلسترلیني ولكن باتجاه معاكس.أي تغیرات أسعار صرفها الیومیة مقابل كل من الیورو والجنیه ا

الصرف الیومیة للیرة السوریة تجاه هذه العمالت غیر مستقرة خالل فترة الربط مع وحدة حقوق السحب 

  .  2012آب - 2007الخاصة 

د الیومیة للیرة السوریة مقابل هذه العمالت بع) أن جمیع أسعار الصرف 3- 2كما یتضح من الشكل (

أسعار الصرف الیومیة مقابل أن  إالَّ تغیرات باالتجاه نفسه الوكانت ، أخذت باالرتفاع 2011منتصف عام 

ومن ثم عاد وسلك االتجاه نفسه ألسعار الصرف  ،2012بدأ باالنخفاض في بدایة عام  إذ ،الین الیاباني

الیومیة مقابل العمالت األخرى، وهذا یعزى إلى انخفاض أسعار صرف الین الیاباني في األسواق الدولیة 

  نتیجة ارتفاع معدالت التضخم.

هو الربط بوحدة  2011ولغایة منتصف عام  -2007من أسباب استقرار سعر الصرف خالل الفترة 

رخص المواد الغذائیة و السیاحة الخارجیة بسبب توفر عنصر األمان في سوریة ب الخاصة، نمو حقوق السح

ازداد  إذوالخدمات السیاحیة بشكل عام، إضافة إلى تحسن العالقات مع دول الجوار ومع دول صدیقة أخرى. 

خالل الفترة  السّیماو  .التبادل التجاري بین سوریة والعالم الخارجي نتیجة االتفاقیات التجاریة والشراكات

كما كان لزیادة تحویالت العاملین السوریین في الخارج بعد عودتهم إلى سوریة بسبب . 2000-2009

                                                           
  . َبواسطة برنامج  ُرِسمEViews 5.  
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إضافة إلى تدفق االستثمارات إلى سوریة  استقرار سعر الصرف. أثٌر فيتداعیات األزمة المالیة العالمیة 

  إلى قطاع المال والتأمین والمصارف.  السیَّماو 

 زمة الراهنة المتمثلةتداعیات األ إلى 2011بعد منتصف عام  السوریة اللیرة قیمة تراجع سبب یعزى

 على االقتصادیة والعقوبات االقتصادي النشاط حجم تدني بسبب الخارج إلى السوریة الصادرات انخفاضب

 على للمحافظة وذلك ،لها المحلیة السوق حاجة مع المنتجات بعض على الصادرات اقتصرت إذ سوریة،

 إلى إضافة. األجنبي القطع على الطلب وزیادة االستیراد زیادة و. الخارجیة السوق في السوري المنتج حصة

 االنخفاض أدى كما. الصرافة شركات بعض و السماسرة قبل من السوریة اللیرة صرف سوق في التالعب

 على الطلب وقلة األجنبیة العمالت من التدفقات انخفاض إلى سوریة إلى القادمین السیاح أعداد في الكبیر

 األجنبي االستثمار وتراجع المغتربین تحویالت وتراجعت صرفها، سعر في سلباً  أثر مما السوریة اللیرة

كما دفع انعدام الثقة بالعملة السوریة وفقدان وظیفتها كمخزون للقیمة . النفط عوائد ضتوانخف المباشر،

 قیمة اللیرة السوریة.  فياألفراد إلى سحب إیداعاتهم أو تحویلها إلى قطع أجنبي، األمر الذي أثر سلبًا 

  

) 3- 2ا :( رة ا ف ار اأ  

  2012آب- 2007 وة ق ا ا ل ة 
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وجودة في وحدة حقوق السحب ) مصفوفة االرتباط بین العمالت الرئیسیة األربع الم1-2یبین الجدول (

  .الخاصة

  ر اف ا ة ار  ار ):1- 2اول ( 

  2012آب - 2007ه وة ق ا ا د  مت 

الیاباني الین الجنیھ اإلسترلیني الیورو الدوالر األمریكي العملة األجنبیة  

 0.758 0.588 0.771 1 الدوالر األمریكي

 0.525 0.739 1 0.771 الیورو

اإلسترلیني ھالجنی  0.588 0.739 1 0.0274 

الیاباني الین  0.758 0.525 0.0274 1 

   .ادرة  ف ر ايات ا  امت ااردة  ار:   اب د

یتضح لنا من خالل الجدول أعاله بأن معامالت االرتباط بین أسعار صرف اللیرة السوریة الیومیة 

باستثناء معامل ارتباط سعر صرف اللیرة مقابل الین  وموجبة مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة جیدة

أنه مقبول، بینما كان االرتباط شبه معدوم ما بین سعر ا مقابل الیورو الذي یبدو لدینا الیاباني وسعر صرفه

كما أن االرتباط بین سعر صرفها مقابل الجنیه اإلسترلیني. الصرف للیرة السوریة مقابل الین الیاباني وسعر 

  . تقریباً  یرة السوریة مقابل الجنیه اإلسترلیني وسعر صرفها مقابل الدوالر األمریكي جیدصرف الل

وبما أن جمیع المعامالت موجبة فتغیر إحدى هذه األسعار سیؤدي إلى تغیر في أسعار الصرف للیرة 

المختارة لربط اللیرة عمالت السلة الرئیسیة تجاه نفسه. مما یدعو للقول بأن السوریة مقابل بقیة العمالت وباال

  لكثیرة في سعر الصرف.بل إلى التذبذبات ا ،ألنه ال یقود إلى االستقرار ،ةالسوریة بها غیر مجدی

مدى صحة هذه النتیجة تم استبعاد فترة األزمة الحالیة وٕاعادة حساب معامالت االرتباط  للحكم علىو 

زالت حتى اآلن. ومعامالت ماو  2011دأت في آذار لسوریة التي ببین هذه األسعار بعد استبعاد فترة األزمة ا

  .اآلتي )2- 2االرتباط الجدیدة موضحة في الجدول (

  ): ار ر اف ا ة ار 2- 2اول (

 ا ق ا ةه وا زة ا دا .  

  اردةت اما  د با   :راف ا  درةات ا.يا ر  

  

األمریكي الدوالر  اإلسترلیني الجنیھ الیورو  الیاباني الین   

األمریكي الدوالر  1 0.186 0.699 -0.552 

 0.676- 0.765 1 0.186 الیورو

اإلسترلیني الجنیھ  0.699 0.765 1 -0.831 

الیاباني الین  -0.552 -0.676 -0.831 1 
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یبین الجدول أعاله أن ارتباط سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الین الیاباني مع أسعارها مقابل كل من 

وهو ارتباط جید مع سعر صرفها مقابل الیورو ومقبول  ،الجنیه اإلسترلیني سالبو الیورو، و الدوالر األمریكي، 

تأثیر فإن مع سعر صرفها مقابل الدوالر األمریكي وقوي مقابل سعر صرفها مع الجنیه اإلسترلیني. لذلك 

تغیر سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الین الیاباني وتغیر سعر صرف اللیرة تجاه أي عملة أخرى (یورو، 

  على قیمة العملة السوریة.  اً ن منخفضجنیه إسترلیني) سیكو 

األمریكي، الیورو، الجنیه  ( الدوالر ة مقابل العمالت الرئیسیة الثالثتغیر سعر صرف اللیرة السوری وٕاذا

اإلسترلیني) فإن تغیر سعر صرفها مقابل الین الیاباني سیكون باالتجاه المعاكس مما یحافظ على استقرار 

سعر صرف اللیرة السوریة مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة. ألن االستقرار في قیمة سلة العمالت یعتمد 

العمالت. فكلما كانت قیمة هذا المعامل بین هذه العمالت على قیمة وٕاشارة معامل االرتباط ما بین تلك 

: إنَّ عمالت شبه معدوم. مما یدعو للقولأثر هذه التذبذبات في قیمة هذه ال كانسلبیة وقریبة من الواحد 

السلطة النقدیة كانت صائبة في قرارها عند اختیارها سلة العمالت عندما قررت ربط اللیرة السوریة بوحدة 

  ب الخاصة.حقوق السح

%) للدوالر 2.23%) یورو،(2-: (تیةبفرض بأن سعر صرف اللیرة السوریة سیتغیر بالنسب اآلو 

قیمة اللیرة السوریة  في%) للین الیاباني فیكون تأثیر ذلك 0.5%) للجنیه اإلسترلیني، (0.7-األمریكي ، (

  :أتيواستقرارها كما ی

)0.34× -2)+(%0.44×2.23)+(%0.11× -0.7)+(%0.11×0.5+ =(%0.279%  

% 0.279ن سعر صرف اللیرة السوریة مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة سیرتفع بنسبة إأي 

  فواتیر المستوردات والمدیونیة الخارجیة.في وسیخفض ذلك من قیمة اللیرة السوریة وسیؤثر 

جودة في خاصة بكل عملة من العمالت الرئیسیة المو ) اإلحصاءات الوصفیة ال3-2یوضح الجدول(

أن الجنیه اإلسترلیني أكثر تشتتًا من بقیة العمالت وأقلها وحدة حقوق السحب الخاصة التي من خاللها نجد 

ال لسعر استقرارًا، وأن متوسط قیم سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الجنیه اإلسترلیني هو تقدیر غیر فعّ 

هذه العملة على عكس متوسط سعر صرف اللیرة مقابل الدوالر األمریكي الذي یعد  صرف اللیرة مقابل

  التقدیر النقطي األكثر فعالیة من متوسطات سعر صرفها تجاه العمالت األخرى.

  ) اءات ا ق وة ا ا 3- 2اول(

 DOLLAR EURO POUND YEN 

Mean 49.376 67.866 83.805 53.493 

Median 47.500 67.595 78.043 50.610 

Maximum 66.685 83.695 105.57 84.865 

Minimum 45.450 56.570 64.300 40.530 
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Std. Dev. 4.984 5.570 11.868 11.141 

Skewness 2.082 0.683 0.332 1.156 

Kurtosis 6.324 3.332 1.523 3.538 

Jarque-Bera 2450.691 170.836 226.335 486.911 

Probability 0.000 0.000 0.000 0.000 

Sum Sq. Dev. 51438.13 64224.31 291563.0 256953.9 

Observations 2071 2071 2071 2071 

 ر هوذ ل ة  ،ا ا  مت أر اف ة ار ه وة ق ا اَُِْ ار: 

  .ات

 اللیرة صرف بأسعار ن السالسل الزمنیة الخاصةإJarque-Bera یمكن القول من خالل نتائج اختبار

 p-valueتتوزع بشكل طبیعي ألن قیمة االحتمال  السلة في الموجودة العمالت من عملة كل مقابل السوریة

  .Significant level 5%الخاصة بمؤشر االختبار لكل سلسلة أقل من مستوى المعنویة 

 ات اد و اف:  .8- 1- 2

 عرض نموذج ماندیل فلیمنجنلتوضیح عالقة سعر الصرف بكل من السیاسة المالیة والنقدیة 

Mundell-Fleming ،186- 170 ،2007(ماكدونالد & هالوود،((Wang, 2007, 139-163) 

(Copeland, 2000, 180-187).  هذا النموذج منذ أوائل ستینیات القرن العشرین لدراسة العالقة  ُبنيوقد

 ،وذلك بافتراض أن األسعار ثابتة ،بین العجز( أو الفائض) في میزان المدفوعات وتقلبات أسعار الصرف

 ,Wang, 2009)فیكون منحنى العرض الكلي خطًا أفقیًا دون تغییر، ویحدد الدخل بالطلب الكلي فقط 

139) .  

هذا النموذج لدراسة تأثیرات السیاستین المالیة والنقدیة في ظل افتراضات مختلفة حول أنظمة یستخدم 

(التوازن االقتصادي الكلي). IS-LM-BP وذلك في إطار عمل نموذج  ،سعر الصرف وحركة رأس المال

ر صرف ثابت، وفعالیة السیاستین المالیة والنقدیة في حالتین أساسیتین: نظام سع درس تأثیراتی من ثُّمو 

 Perfect Capital Mobility(PCM)ونظام سعر صرف حر مع األخذ بعین االعتبار حركة رأس المال 

 ویتفرع عن كل حالة أساسیة مجموعة من الحاالت الفرعیة كما هو موضح الحقًا.  

 : IS-LM-BPذج  .1- 8- 1- 2

  :هي توازنیة معادالت ثالث النموذج هذا یتضمن

 :اآلتیة) 10- 2( الصیغة تأخذو  :وات ا ق  اازن د  . أ
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Y = C + I + G + X − M         (10 − 2) 

  :نَّ إذ إ

Y: الكلي العرض وتمثل اإلجمالي المحلي الناتج .  

   .الكلي الطلب للمعادلة األیمن الطرف

  : هي الطلب الكلي ومكونات

 بعد الدخل إلى یساوي الذي المتاح الدخل إلى تخضع دالة یشكلو : C اص ا امق - 

 الفائدة لسعر تخضع كما. المتاح والدخل االستهالك بین ةموجب والعالقة المباشرة، الضریبة استبعاد

   .الفائدة وسعر االستهالك بین عكسیة العالقة إذ

 الصرف وسعر سلبًا، الفائدة وسعر إیجابیًا، اإلجمالي المحلي الناتج من بكل ویتأثر :Iار - 

 . اإلنتاج تكلفة من یزید ارتفاعه نَّ إ إذ ،سلباً  الحقیقي

 والعالقة الحكومة لموظفي الدولة تدفعه وما العام، االستثماري باإلنفاق ویتأثر :Gا امق - 

 .المتغیرین وهذین الحكومي اإلنفاق بین موجبة

 -  اX-M) (: الصرف. وسعر والتصدیر االستیراد ضریبة لتأثیر ویخضع  

 میله إذ إنَّ ) 4-2( الشكل في الموضح IS بمنحنى والخدمات السلع سوق في التوازن معادلة تمثل

 إزاحة وتتم. التوازن استعادة یتم حتى r الفائدة سعر في انخفاضاً  تقتضي Y في زیادة أي ألن ،سالبٌ 

 الدخل ضریبة معدلو  ،لنفسه موازیاً  یبقى بحیث یزیحه الذي الحكومي اإلنفاق :هما عاملین بفعل المنحنى

  .المنحنى میل یغیر الذي

  

) 4 - 2ا   (IS  
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 ,Wang)اآلتیة) 11- 2تعطى معادلة الطلب على النقد بالصیغة ( د اازن  ق ا:   . ب

2009, 98) :  

)2-11  ( 
              

  

، بینما یتناسب الطلب على النقد من Yالدخلمن أجل التعامل طردًا مع  Lویتناسب الطلب على النقد 

 العام المستوى إلى Pتشیر إذ. ویعبر عنه بالقوة الشرائیة للنقد، r أجل المضاربة عكسًا مع سعر الفائدة

 Exogenous خارجیاً  متغیراً  ویكون المركزي المصرف به یرغب لما وفقاً  النقد عرض ویتحدد .لألسعار

variable اآلتیة )12- 2( الصیغة وفق هي النقد عرض ومعادلة:  

 )2 - 12(                

  ) اآلتیة:13- 2ویتحقق التوازن في سوق النقد عندما تتحقق المعادلة (

        
)2- 13(          

    
  

 قودوت ،موجب میله نَّ إ إذ) 5- 2( الشكل في الموضح LMتمثل معادلة التوازن في سوق النقد بالمنحنى 

 أجل من النقد على الطلب حجم تخفیض یجبوهنا  ثابت، والعرض النقد على الطلب لزیادة Y الزیادة في

 كل بفعل المنحنى هذا إزاحة وتتم. Salvatore, 2011, 631)( الفائدة سعر ارتفاع یسببه الذي المضاربة

  .M و Pاألسعار مستوى من

  

  ا) 2 -5 )  (LM(  

) 14 - 2تعطى معادلة التوازن لمیزان المدفوعات وفق الصیغة ( د اازن  ان ات:  . ج

  : (Wang, 2009, 101) اآلتیة

( , )
d

M
L y r

P

 
 

 

 
s

M M

( , )
M

L y r
p
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BOP = CAB + KAB = 0       (14 − 2) 

 والحساب CAB الجاري الحساب رصیدي مجموع هو  BOPن الرصید الكلي لمیزان المدفوعاتإي أ

 من یزید الذي Yبالدخل منه جزءاً  التجاري المیزان یعد الذي الرأسمالي الحساب ویتأثر هذا ،KAB الرأسمالي

 الحساب یتأثر بینما ،الواردات وتقلیل الصادرات لزیادة ارتفاعه یؤدي الذي الصرف وبسعر االستیراد،

  .الفائدة بسعر الرأسمالي

 زیدت Yزیادة نَّ إ إذ ،)6- 2( الشكل في كما الموجب، المیل ذي EBتمثل معادلة التوازن السابقة بمنحنى

 یعود ولكي ، BOP<0المدفوعات میزان في عجز أي ،الجاري المیزان في عجز وحصول االستیراد من

 المیزان في فائٌض  هناك یصبح حتى المال رأس تدفق ویزداد ،الفائدة سعر یرتفع التوازن وضع لىإ المنحنى

  . )Salvatore, 2011, 633(الصرف سعر تأثیر بفعل المنحنى وینزاح ،الرأسمالي

  

6 - 2(  ا ( BOP  

2 -1 -8 -2 .ف اا  م  ا ا : ،170 ،2007( ماكدونالد & هالوود -

186 ،((Wang, 2007, 139-163), (Copeland, 2000, 180-187)  

محوري  إذ إن� ) 7- 2نمیز ثالث حاالت حسب حریة رأس المال كما هو موضح في الشكل (وهنا  

  اإلحداثیات هما الناتج المحلي اإلجمالي وسعر الفائدة: 

    أس ال ا (أ):

 للسعر بالنسبة الفائدة سعر في للتغیر المال رأس استجابة تكون إذ ،موجباً  EBیكون میل منحنى 

  . كبیرة ولیست جزئیة العالمي

 إلى IS0 منحنى ینزاح توسعیة مالیة سیاسة انتهاج عند Aفي النقطة  اً متوازن اً لدینا اقتصادأن بفرض 

 فهذا ةقلیل المال رأس حریة ألن اإلجمالي، المحلي الناتج في زیادة ویحدث ، IS1 الوضع في ویكون ،الیمین
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 ،EB منحنى تحت B النقطة في LMو IS1 ىمنحن تقاطع نقطة وتكون المدفوعات، میزان في عجز یسبب

  . النقدیة الكتلة حجم ینخفض من ثُّمو  ،المركزي المصرف لدى األجنبیة العملة احتیاطي ینخفض الحالة وبهذه

 السوق یدخل إذ Sterilization تعقیم بعملیة یقوم أن في هذه الحالة المركزي المصرف علىیتوجب 

 السندات بشراء یقوم نفسه الوقت فيو  .النقدیة القاعدة حجم لتقلیص األجنبیة العملة ببیع ویقوم ،المفتوحة

 قدرة فإن ،محدود األجنبیة العملة من االحتیاطي حجم أن وبما. النقدیة القاعدة خسرته ما لتعویض الحكومیة

  . طویلة زمنیة لفترة الصرف سعر ثبات على الحفاظ على ومنه ،التعقیم بعملیة القیام على محدودة المصرف

 نقطة وتصبح ،C النقطة إلى LM منحنى ینزاح التعقیم بعملیة المركزي المصرف قیام عدم حال وفي

  .أقل اإلجمالي المحلي الناتج في االرتفاع ویكون. االقتصاد في الجدیدة التوازن

   أ أس الا (ب): 

 ففي Aالنقطةفي  اً متوازن اً لدینا اقتصادأن بفرض . السابقة الحالة في كما موجباً  EBیكون میل منحنى 

 المحلي الناتج في ارتفاع ویحدث IS1 الوضع إلى الیمین إلى IS0 منحنى ینزاح توسعیة مالیة سیاسة لظ

  EB منحنى فوق B في LM مع IS1 منحنى تقاطع نقطة تكون المال لرأس أكبر حریة ظل وفي اإلجمالي،

 حجم في ارتفاع أي ،األجنبي النقد من االحتیاطي في زیادة وهناك. المدفوعات میزان في فائضاً  هناكن إ أي

 مع C النقطة في ویستقر LM منحنى ینزاح تعقیم بعملیة المركزي المصرف یقوم أن دونو  النقدیة، الكتلة

  .للدخل أكبر ارتفاع

  ا (ج):   أس ال

 السعر فوق الفائدة سعر ارتفاع ألن أفقیاً  EB منحنى ویكون) ب(نجد األمر نفسه كما في الحالة 

 كبیر مال رأس تدفق یسبب العالمي السعر عن وانخفاضه الداخل إلى المال لرأس اً كبیر  اً تدفق یسبب العالمي

         .للخارج
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  (ب)  أ أس ال                                                                   ( أ)   أس ال                                                                                    

  

  (ج)   أس ال

7- 2( ا  ( ا ا  ط م  ف  و   ل رأسا  

2 -1 -8 -3 .ف اا  م  ا ا :  

 ,Copeland, 2000) ,(Wang, 2007, 139-163))، 186-170 ،2007& هالوود،( ماكدونالد 

180-187)  

 تدفق حاالت لِّ ك ففي توسعیة، نقدیة سیاسة تجهوانتُ  ،Aفي الوضع  اً متوازن اً لدینا اقتصادأن بفرض 

 ،اإلجمالي المحلي الناتج زیادة إلى النقدي التوسع سیقود) 8- 2( الشكل في الموضحة الثالث المال رأس

 انخفاض أن كما. الجاري الحساب فيو  التجاري المیزان في سلباً  ذلك وسیؤثر ،الواردات حجم سیزداد من ثُّمو 

 ذلك سیسبب الحاالت لِّ ك في. الرأسمالي الحساب على من ثُّمو  ،سلباً  المال رأس تدفق في سیؤثر الفائدة سعر
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 ینزاح تعقیم عملیة دونو  النقدیة، الكتلة حجم في من ثُّمو  ،األجنبیة العملة من االحتیاطي حجم في اً انخفاض

  . Y0 إلى الناتج ویعود LM0 الوضع إلى یعود حتى الیسار إلى  LM1 منحنى

  

 (ب)  أ أس ال                                                                                      أس ال     ) أ(

  
 (ج)   أس ال

  ال رأس   و  ف  م ط  ا ا  )2 -8 ( ا

 السیاسةتكون  بینما ،ثابت صرف سعر نظام ظل في فعالیة ذات المالیة السیاسة أن سبق مما نستنتج

  .  الةفعّ  غیر النقدیة

2 -1 -8 -4.  :ف اا  م  ا ا ،170 ،2007( ماكدونالد & هالوود -

186 ،((Wang, 2007, 139-163), (Copeland, 2000, 180-187)  

  هي: اً ثالث ) حاالٍت 9-2یظهر الشكل (

  ال ا(أ):   أس

 في االقتصاد ویكون ،IS1 إلى IS0عند تبني سیاسة مالیة توسعیة سیقود ذلك إلى انزیاح منحنى 

 ویؤدي ،الصرف سعر على ضغطاً  العجز هذا سیولد المدفوعات، میزان في عجز حالة في أي B الوضع
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 ،EB1 إلى EB0 ومنحنى IS2 إلىIS1 منحنى ینزاح ذلك ونتیجة) المحلیة العملة قیمة تخفیض(  ارتفاعه إلى

  .Y2 إلى الناتج وسیزداد C الوضع في االقتصاد ویستقر

ب(  ا:(  أس أ لا   

 حالة في أي B الوضع في االقتصاد ویكون ،IS1 إلى IS0منحنى  انزیاح إلى المالي التوسع یؤدي

 زیادة(  انخفاضه إلى ویؤدي ،الصرف سعر على ضغطاً  الفائض هذا سیولدو . المدفوعات میزان في فائض

 في االقتصاد ویستقر نEB1 إلى EB0 ومنحنى IS2 إلىIS1 منحنى ینزاح ذلك ونتیجة) المحلیة العملة قیمة

  .الناتج وینخفض ،C الوضع

ج( ا :(  أس لا  

 في فائض حالة في أي B الوضع في االقتصاد ویكون ،IS1 إلى IS0منحنى  ینزاح المالي التوسع نتیجة

  .IS0 إلى  IS1 منحنى عودة إلى الصرف سعر على الضغط وسیؤدي المدفوعات، میزان

  

 (ب)  أ أس ال                                      أس ال              ) أ(

  
 (ج)   أس ال

9- 2( ا  ( ا ا  ط م  ف  و   ل رأسا  
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2 -1 -8 -5. ف اا  م  ا ا : ،170 ،2007( ماكدونالد & هالوود -

186 ،((Wang, 2007, 139-163), (Copeland, 2000, 180-187)    

) إلى عجز في میزان 10 -2في ظل الحاالت الثالث الواردة في الشكل (یؤدي التوسع النقدي 

ویؤدي إلى ارتفاعه( تخفیض قیمة  ،الحاالت الثالث مما یولد ضغطًا على سعر الصرف لِّ المدفوعات في ك

 فیتعزز ،EB1 و IS1 الوضعین إلى أي ،الیمین إلى EB0 منحنى و IS0 العملة المحلیة) وینزاح منحنى

 توازن وضع في االقتصاد ویكون ،LM1 إلى LM0 منحنى وینزاح ،Y2 إلى الناتج ارتفاع ویزید نالنقدی التوسع

  .المال لرأس كاملة حریة ظل في كاملة فعالیة ذات النقدیة السیاسة وتكون ،C النقطة في جدید

  

 )  أ أس الب(                                        (أ)   أس ال               

  

 (ج)   أس ال

10- 2( ا  ( ا ا  ط م  ف  و   ل رأسا  

غیر  المالیة السیاسةتكون  بینما ،حر صرف سعر ظل في الةفعّ  النقدیة السیاسة أن سبق مما نستنتج

 .الةفعّ 
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ما ا  

    اف

لتعدد العوامل المؤثرة في سلوكه وتعقدها، والمؤدیة إن التنبؤ بمتغیر سعر الصرف من المسائل المعقدة 

میة قصیرة نذكر من هذه العوامل حركة رؤوس األموال العال. إلى إحداث تغیرات فیه ارتفاعًا وانخفاضاً 

حركة التجارة و تجارة العمالت األجنبیة القابلة للتحویل، و حالة األسواق المالیة، و ، عامل المضاربةو األجل، 

ق سعر الفائدة بین الدولة المعنیة التي یتنبأ بسعر صرفها و ر ق التضخم، وفو ر فو لع والخدمات)، (الس الدولیة

  والدول األجنبیة األخرى. 

ه یساعد على معرفة مدى تأثیر تغیر ألنَّ ، مهمٌ  عملة المحلیة إجراءٌ لذلك فإن التنبؤ بسعر الصرف لل

الحسابات و الموازنة العامة للدولة، و الحساب الجاري، و االقتصاد (النمو االقتصادي،  فيسعر الصرف 

األمر الذي دفع االقتصادیین إلى بناء نماذج عدیدة  ،یساعد على رسم معالم السیاسة النقدیة من ثُّمو النقدیة). 

  للتنبؤ بأسعار صرف العمالت المختلفة، ودراسة التوقعات المستقبلیة الخاصة بها. 

ظاهرة سعر الصرف  ئمسعر الصرف التقلیدیة والحدیثة التي تال تطرق هذا المبحث ألهم نماذج

  المتمیزة بتقلباتها السریعة والكثیرة، مع توضیح ألهم أوجه االختالف بین تلك النماذج.

   :اذج ا  اف. 1- 2- 2

اعتمدت دراسات وبحوث علمیة كثیرة على النماذج التقلیدیة في التنبؤ بالقیم المستقبلیة لظاهرة ما، 

والزالت تلك النماذج واسعة االنتشار واالستخدام في كثیر منها. ومن بین تلك النماذج ما یسمى بالنماذج 

  ة متعددة أو غیر خطیة.التي قد تتصف بأنها نماذج خطیة بسیطة أو خطی (Causal Models)السببیة 

وهي  ،لسعر الصرف Time Series models نماذج السالسل الزمنیةومن النماذج التقلیدیة أیضًا 

 .Moving Average Modelsعرف بنماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركةوتُ  ،نماذج غیر خطیة

لنماذج السالسل الزمنیة التقلیدیة.  اً باعتبارها تطویر  Error Correction Modelsونماذج تصحیح الخطأ 

  لتلك النماذج. اً موسع اً عرضي أتفیما ی ونقدم

2 -2 -1 -1 .:ذج ااModels Causal  

یشرح إلى حد ما بواسطة واحد  Eالنموذج الذي یكون فیه سلوك متغیر التنبؤ:" یقصد بالنموذج السببي 

. فعلى سبیل المثال متغیر ")683، 2004(میلر، كاناقوس،  (التفسیریة) أو أكثر من المتغیرات المتنبأ بها
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هم ئن أثناء تنبُّ و ء على ذلك یعتمد الشركاء التجاریّ سعر الصرف یشرح من خالل الطلب على الصادرات، وبنا

  بسعر الصرف على صافي التصدیر. 

في  وٕاّماات ومن النماذج السببیة النماذج الخطیة البسیطة والمتعددة، وهي إما خطیة في المتغیر 

یة، المعالم. والنماذج غیر الخطیة التي لها صیغ ریاضیة عدیدة منها اللوغاریتمیة المزدوجة، نصف اللوغاریتم

تبنى هذه النماذج على و إلى الشكل الخطي وفقًا إلجراءات ریاضیة معینة.  لُ لخ. والتي تحوَّ إاألسیة...

 Ordinary Leastالمربعات الصغرى العادیة م إمكانیة تطبیق طریقة ئمجموعة من االفتراضات لتال

Square (OLS) وتتمثل هذه االفتراضات باآلتي:  

  المتغیر المستقل مضافًا إلیه الخطأ.و المتغیر التابع العالقة خطیة بین 

 :القیمة المتوقعة لحد الخطأ هي صفر، أي  E(u�) = 0 

  :تباین الخطأ ثابت، أيvar(u�) = σ�. 

  :ال یرتبط حد الخطأ لمشاهدة ما بحد الخطأ لمشاهدة أخرى، أيE�u�, u�� =  إذ  0

i ≠ j. 

  حد الخطأ مستقل عن المتغیر المستقلX� یكون التغایر:  أيcov(X�, u�) = 0. 

  ضوضاء أبیض أي طبیعیاً حد الخطأ موزع توزیعًا��~N(0, σ�)white noise.  

  ن: إة أي بموجیجب أن تكون درجات الحریةDF=N-K+1  َّإذ إن DF ،درجات الحریة :

K ،عدد المتغیرات المستقلة :Nعدد المشاهدات :، K+1عدد ثوابت النموذج"(الشوربجي : ،

1992، 53-55 .( 

ه لواردة أعالنشیر هنا إلى أنه في حالة النموذج الخطي المتعدد المتغیرات یضاف إلى االفتراضات او 

  : نان اآلتیااالفتراض

 .عدم وجود عالقة خطیة تامة بین المتغیرات المستقلة 

 81-79 ،1992 (الشوربجي، المتغیرات المستقلة تكون غیر عشوائیة، لها قیم ثابتة.( 

من النماذج السببیة التي تستخدم للتنبؤ بسعر الصرف وفقًا لنظریة تعادل القوة الشرائیة النموذج غیر و 

  : )850، 2005(عطیة، ة اآلتی )15-2( عالقة الریاضیةوفقًا لل الخطي

                       )2-15   (E�� = β�� �
��

�

��
� �

���

e��  

  :نَّ إذ إ
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 E��  :من العملة المحلیةسًا بوحدات من العملة األجنبیة لكل وحدة یسعر الصرف السائد مق.  

 β�� ،β��  :معالم النموذج.  

P�
  .األجنبیةستوى األسعار في الدولة : الرقم القیاسي لم�

 P�
  .مستوى األسعار في الدولة المحلیة: الرقم القیاسي ل�

 e  :العدد النیبري.  

 u�  : العشوائي.حد الخطأ  

) 16- 2( عالقة الریاضیةوفقًا لل وبأخذ اللوغاریتم الطبیعي للنموذج أعاله نحصل على النموذج الخطي

  :)851، 2005(عطیة، ة اآلتی

)2 -61 (    E� = β� + β�ln �
��

�

��
� � + u�  

  :إذ إنَّ 

E�  :لسعر الصرف. اللوغاریتم الطبیعي  

β� اللوغاریتم الطبیعي لـ :β��.  

β� مرونة سعر الصرف بالنسبة للتغیر في نسبة األسعار األجنبیة لألسعار المحلیة :
��

�

��
� .  

�βوعندما تكون مرونة سعر الصرف تامة  = ویحدث تغیر  ،یكون سعر الصرف في حالة التوازن 1

  تغیرًا في سعر الصرف بالنسبة نفسها واالتجاه نفسه. دولتیننسبة األسعار بین ال

2 -2 -1 -2 . :ا ذج اTime Series Models   

العوامل المؤثرة في  لّ وهي نماذج سببیة یكون متغیرها التفسیري عامل الزمن الذي یعكس تأثیر ك

  محدثة تغیرات في قیمته. وهذه العوامل هي: سعر الصرف المتغیر التابع

 االتجاه العامSecular Trend(T)   یعكس تأثیر القوى المؤدیة إلى تغیرات في قیمة الظاهرة على

 مدى طویل من الزمن.
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  التغیرات الموسمیةSeasonal Variation(S)   التي تعبر عن التغیرات في قیم االتجاه العام

 نة وتظهر في نفس الموسم في السنة الالحقة.   خالل فترات زمنیة أقصاها س

 التغیرات الدوریةCyclical Trend (C)   التي تحدث تغیرًا في االتجاه العام للظاهرة المدروسة كل

 عدة سنوات. 

  التغیرات العشوائیةIrregular Variation (I) نها ناجمة عن أل: ال یمكن التنبؤ بهذه التغیرات

 وب وغیر ذلك.الكوارث الطبیعیة والحر 

كما في  tقیمة المشاهدة عند اللحظة  �E الذي یعطي Additive Model یستخدم النموذج التجمیعيو 

  ) اآلتیة:  17- 2العالقة (

              E� = T� + S� + C� + I�        (17 − 2)            

یعطي قیمة  إذ ،في تحلیل السالسل الزمنیة Multiplicative Modelباإلضافة إلى النموذج النسبي 

  : )14، 2007( طراري، ) اآلتیة18- 2المشاهدة كما في العالقة (

                     E� = T� ∗ S� ∗ C� ∗ I�       (18 − 2)   

  طرق عدة منها المتوسطات المتحركة. العام باستخدامویقدر االتجاه 

  اآلتیة: ) 19- 2تمثل السالسل الزمنیة عمومًا بنموذج خطي كما في العالقة (و 

E� = α + βt + u�                 (19 − 2)  

  :إذ إنَّ 

E� الصرف في الزمن  ظاهرة سعر: قیمt.  

α, β .معالم النموذج  

t.عامل الزمن :  

u�.حد الخطأ العشوائي :  

  هناك مجموعة من النماذج الخاصة بالسالسل الزمنیة من أشهرها اآلتي: و 

) 20- 2الصیغة الریاضیة (ویأخذ   Autoregressive Model:AR(P)ذج اار اا:  . أ

 :)4، 2007( الزوبعي، اآلتیة
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E� = ∑ ∅�
�
��� E��� + u�              (20 − 2)       

  :إذ إنَّ 

 t=p+1,……,n.  

pرتبة االنحدار الذاتي :.  

  .t: معلمة النموذج في اللحظة �∅ 

E��� قیم ظاھرة سعر الصرف في اللحظة :t-1.  

)  21- 2ویأخذ الصیغة الریاضیة ( : Moving Average Model :MA(q)ذج ا اك  . ب

 اآلتیة:

              E� = μ + u� + ∑ θ�
�
��� u���         (21 − 2)           

   :إذ إنَّ 

q :رتبة الوسط المتحرك.   

μ = E(E�) الصرف خالل الزمن لظاھرة سعر: القیمة المتوقعة.  

θ� معلمة النموذج في اللحظة :t.  

uفي اللحظة  العشوائي : قیمة حد الخطأ���t-1. 

 Autoregressive Moving Average Model و ك: - اذج ا اار ذا  . ت

ARMA(p,q)  ) 49، 2007(عیده،  )  اآلتیة 22- 2ویأخذ الصیغة الریاضیة(: 

E� = ∑ ∅�
�
��� E��� + ∑ θ�

�
��� u��� + u�      (22 − 2)        

ة لتكون السلس، إذ السلسلة الزمنیةج دراسة استقرار تسبق عملیة بناء أي من هذه النماذ

كانت خصائصها االحتمالیة غیر متأثرة بالزمن. وتحول السالسل الزمنیة غیر  إذا  Stationaryمستقرة

  لخ.إلسلة أو أخذ لوغاریتم القیم ....بین قیم الس ة إلى سالسل مستقرة بأخذ الفروقالمستقر 

   Error Correction Model: ا . ذج 3- 1- 2- 2

خطورة تفسیر االختبارات و ة لتعالج كل من مشكلة االنحدار الزائف، كیتصاغ هذه النماذج بصورة دینامی

 البیانات دقة عدمو  التكامل، المشتركة أو الساكنة غیر المتغیرات حالة في t، ستیودینت Fفیشر التقلیدیة
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 إذ ،وذلك في كل من األجل القصیر والطویل ،تصف سلوك المتغیرات المشتركة التكاملو  .وندرتها التاریخیة

عن العالقة في األجل  بین قیم المتغیرات، بینما یعبر صیر بأخذ الفروقیعبر عن العالقة في األجل الق

 Lagged Variables )kandil, 2007, 2469الطویل من خالل تضمین النموذج متغیرات مبطأة 

Oskooee &(.  

انحدار خطي بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة، وتكون  نموذج تصحیح الخطأ هو نموذجإن  

كما . لخ. وذلك حسب درجة سكونهاإو في فروقها األولى أو الثانیة..المتغیرات مستقرة في مستویاتها أ

یتضمن النموذج حد تصحیح الخطأ الذي تقدر سلسلة بیاناته من التكامل المشترك بغیة تقدیر االنحراف في 

یفترض النموذج أن المتغیرات و ). (Dufrenot & others, 2008, 30ازن طویل األجلعالقة التو 

یقدر و االقتصادیة تتجه نحو حالة التوازن في األجل الطویل واالنحراف عن التوازن سببه عرضي مؤقت. 

ویبنى هذا ، OLS(Ordinary Least Square( النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة

 النموذج وفق الخطوات اآلتیة:

:وة اا   

سكون واستقرار السالسل الزمنیة للمتغیرات: أثبتت الدراسات واألبحاث االقتصادیة التي طبقت  دراسة

نموذج تصحیح الخطأ كأداة تحلیلیة أن معظم السالسل الزمنیة الخاصة بالمتغیرات االقتصادیة غیر مستقرة 

رار السالسل الزمنیة في مستویاتها مما أفقدها مصداقیتها في التحلیل اإلحصائي. وللكشف عن عدم استق

 وفق إحدى الطریقتین اآلتیتین: unit root test استخدم اختبار جذر الوحدة 

  :Augmented Dickey- Fuller Test (ADF) ا - ار د  . أ

  : تیةلیة االختبار وفق الخطوات اآلتتم عمو 

یمكن من خالل هذا لهذه القیم، و رسم الشكل البیاني ون ،نأخذ لوغاریتم قیم متغیر السلسلة الزمنیة  - 

یساوي الصفر،  حد ثابت ال ولكن یوجد ،دون اتجاه عامة هل السلسلة لها اتجاه عام، أم الشكل معرف

 حد ثابت معدوم). و سلسلة لیس لها اتجاه عام  أو

 االختبار وفق اآلتي: عالقةدیر تق  - 

:وا اآلتیة23-2(الریاضیةعالقة سلسلة زمنیة باتجاه عام:  كما في ال ا (: 

)2-23(            ttt ubtcEE  1lnln            
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   :إذ إنَّ 

1lnlnln  ttt EEE الفرق بین قیمتي لوغاریتم سعر الصرف في اللحظتین الزمنیتینt, t-1.  

:ما 0 دون اتجاه عام وحد ثابت غیر معدوم:سلسلة زمنیة  اb  24-2( عالقة الریاضیةالوفق (

 :اآلتیة

)2-24(            ttt ucEE  1lnln  

:ا 0,0 دون اتجاه عام وحد ثابت معدوم:سلسلة زمنیة  ا  cb  25- 2( عالقة الریاضیةالوفق( 

 اآلتیة: 

                 )2 -25(               ttt uEE  1lnln        

  ضوضاء أبیض. tuیفترض أن توزیع الحد العشوائي 

20أو 0حیث یتم اختبار هل   ،  الفرضیتان العدم من ثُّموH� ة  كاآلتي: �Hوالبدیل

0:0 H 00هللسلسلة جذر وحدة ومن  b هي عالقة الریاضیةال و

ttt uEcE   1lnln .والسلسلة الزمنیة غیر مستقرة  

 20:1  H  هي: عالقة الریاضیةال لیس للسلسة جذر وحدة و 

ttt ubtEcE   1ln)1(ln   والسلسلة الزمنیة مستقرة(Joebges, 

2010, 10).  

1ln بـ المتعلق) �ρالمقدر( للمعلم اإلحصائي المحسوبة االختبار مؤشر قیمة قارنتو  tE الجدولیة  القیم مع

 القیمة من أصغر المحسوبة قیمةال كانت فإذاعند مستویات معنویة مختلفة.  المركب فولر –دیكي لتوزیع

 فرضیة قبول وعند مستقرة في المستوى،ن السلسلة الزمنیة إونقول  ،العدم فرضیة نرفض) ADF( الحرجة

 مستقرة سلسلة على نحصل حتى وهكذا)، ADF( اختبار األولى وٕاعادة الدرجة من الفروقأخذ  یجب العدم

  وساكنة. 

   : Phillips- Perron (PP)ون _ار ب. 

یتم وفق هذا و . لألخطاء الذاتي االرتباط باالعتبار یأخذ لكنه ،ADFهو اختبار مشابه الختبار و 

 الصغرى: المربعات طریقة باستخدام اآلتیة ) 26- 2( الریاضیةعالقة ال االختبار تقدیر



68 
 

∆lnE� = α + βlnE��� + u�       (26 − 2)                   

  مستویاتها في الزمنیة السلسلة استقرار التي تنص على عدم العدم فرضیة اختبار یتمو 

المقدرة  قیمة تكون وعندما ،مستقرة الزمنیة السلسلةالتي تنص على أن  البدیلة الفرضیة مقابل

مستقرة. ونشیر هنا إلى أنه یمكن إجراء هذین  الزمنیة السلسلة العدم فرضیة رفضت وسالبة، معنویة

  .EViewsاالختبارین باستخدام برمجیة الـ 

 :مة اراك اا ا Co-integration test   

من خالل نتائج اختبار جذر الوحدة لسلسلة كل متغیر من متغیرات النموذج یتم تحدید السالسل 

. أو مستقرة عند الفروق األولى (0)�~��∆تكون متكاملة من الدرجة صفر من ثُّمو المستقرة في مستویاتها، 

  .(1)�~��∆فهي متكاملة من الدرجة األولى

مزیج خطي فإنه باإلمكان تولید . 1المتغیرات االقتصادیة مستقرة عند الفروق األولىوبما أن غالبیة 

) یتم التحقق من أن درجة تكامل Engel-Granger (من الدرجة صفر. وباستخدام طریقة ومتكاملٍ  مستقرٍ 

بناء نموذج السالسل الزمنیة الخاصة بمتغیرات النموذج باستخدام اختبار جذر الوحدة، فإذا كانت ساكنة یتم 

انحدار خطي لمتغیرات النموذج لتقدیر عالقة التوازن طویل األجل للسالسل الزمنیة المتكاملة من نفس 

التي تعبر عن االنحراف الناتجة عن معادلة االنحدار �u (الخطأ)  residualsتقدر سلسلة البواقي إذ ،الدرجة

كما في  Error Correction Term (ECM)حیح الخطأ في عالقة التوازن طویل األجل، وتسمى بحد تص

 ) اآلتیة: 27- 2( عالقة الریاضیةال

       )2-72(         u� = lnE� − α� + α�lnx� + ⋯ + α�lnx�              

  :إذ إنَّ 

  .المتغیرات المستقلة المؤثرة في متغیر سعر الصرف:  

  .معالم النموذج :   

  lnE�: وغاریتم قیم متغیر سعر الصرفل.   

 Autoregressiveنموذج االنحدار الذاتي  یطبق اختبار جذر الوحدة على هذه السلسلة فنحصل علىو 

model AR(1) ttt uu   1
 الحد العشوائي. فعندما تكون سلسلة البواقي غیر ساكنة فال t :إذ إنَّ  ،ˆˆ

تكامل مشترك بین متغیرات السالسل الزمنیة في النموذج. أما إذا كانت سلسلة البواقي مستقرة وهناك یوجد 

تكامل مشترك بین متغیرات السالسل الزمنیة للنموذج، فیمكن تقدیر نموذج تصحیح الخطأ. ویضاف حد 

                                                           
 المتنوعة المعتمدة مراجع في البحث.ھذا ما استنتج من خالل المصادر .  1
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لتجنب إضافة بارامترات  كمتغیر إلى النموذج Error Correction Termتصحیح الخطأ

  (Dufrenot & others, 2008, 30). كثیرة

متغیرات متكاملة من درجات مختلفة یدل على عدم وجود تكامل مشترك بین هذه  ونشیر إلى أنه عند

  المتغیرات.

 :ة ااا  ذج :   

 ) اآلتیة:28-2(بالعالقة الریاضیةالنموذج  یعبر عن

      )2 -82(          ∆lnE� = β� + ∑ β�∆lnX��� + θECM��� + z�
�
���      

  :إذ إنَّ 

∆lnE� لوغاریتم سعر الصرف أي: الفروقات من الدرجة األولى بین قیم: 

∆lnE� = lnE� − lnE��� 

 β�,β�: .معالم النموذج  

 ∆lnXبین قیم لوغاریتم المتغیرات المستقلة المبطأة لفترة  : الفروق���j  حیث ،j=1,2……k.  

ECM��� :  حد تصحیح الخطا المبطأ لفترةj.   

ویعبر عن مقدار التغیر في سعر الصرف نتیجة  ،speed of adjustmentمعامل سرعة التعدیل :  

النحراف قیمة المتغیر المستقل في األجل القصیر عن قیمته التوازنیة في األجل الطویل بمقدار وحدة 

  ).688، 2005عطیة، (واحدة. وقیمة هذا المعامل سالبة 

z�  : .الحد العشوائي  

الفرق بین معدلي الفائدة في  لى سبیل المثالسلوك سعر الصرف ع فيتكون المتغیرات المستقلة المؤثرة 

أو نسبة أسعار السلع ، القاء عملته ةالمحلی دولةالذي یحسب سعر صرف عملة ال ةواألجنبی ةالمحلی دولتینال

  . )Moazzam & Anderson, 2003, 1530(لخإأو صافي التصدیر... دولتینة في الیوالموارد غیر الطاق

طویل األجل یتضمن عدم خطیة المبطأة عن التوازن  النموذج لفروقتضمین  تجدر اإلشارة إلى أن 

 ).Fidmuc & others, 2008, 202( المعلم



70 
 

2 -2 -2. ذجا ا فا : Exchange Rate’s Modern Models   

حالت التقلبات السریعة والكثیرة لسعر الصرف من الحصول على نتائج دقیقة لتقدیر سعر الصرف 

باستخدام النماذج التقلیدیة، مما جعلها قاصرة في التنبؤ بقیمه المستقبلیة، ولهذا السبب اتجه الباحثون 

لالزمة الستقراره، وانتهاء تأثیر واالقتصادیون إلى نمذجة التذبذبات والتقلبات لهذا السعر بهدف تقدیر الفترة ا

 فيالظاهرة التي أدت إلى حدوث هذه التقلبات الحادة في سلوكه، وخلق مخاطر مالیة ونقدیة لها تأثیراتها 

  متغیرات اقتصادیة عدیدة. 

ومن النماذج الشائعة االستخدام في هذا المجال نماذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم اختالف التباین 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)  ونماذج االنحدار الذاتي المشروط

 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticityبعدم اختالف التباین المعمم

Models(GARCH) صحیحة فقط ضمن فترة معینة من الزمن، وتجعل المواصفات  ، وتعدُّ هذه النماذج

 الثابتة من هذه النماذج غیر مناسبة في أغلب األحیان لنمذجة سالسل طویلة األمد بمعالم متحولةالمعلمیة 

(Herwarts,2002,4) .  

ومن النماذج الحدیثة نماذج سالسل ماركوف التي تتفوق على النماذج السابقة من حیث القدرة على 

 .IAN Wعدیدة كالمقالة العلمیة المقدمة من قبلالتنبؤ والدقة في النتائج، وهذا ما أثبتته دراسات تجریبیة 

MARSH :بعنوان "High-frequency Markov Switching Models in the Foreign 

Exchange Market (MARSH, 2000, 123-134)"  من ، وورقة العمل التي أعدها كلYin-  

Wong Cheung: 2004, 30 & G. Erlandsson  .ULF بعنوان: "Exchange rates and 

Markov switching dynamics"  وغیرها من الدراسات المقدمة في هذا المجال. باإلضافة إلى نماذج

یرات المستقلة الشبكات العصبیة التي تتمیز بقدرتها على تحدید العالقة الریاضیة بین سعر الصرف والمتغ

ي عرض أتغیر خطیة ومعقدة. وفیما ی بأنها فروض مسبقة عن هذه العالقة التي تتمیز دون الحاجة إلى أيّ 

  مفصل لتلك النماذج. 

2 -2 -2 -1. ا ف ا وا اار اذج ا: Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH)   

التابع عن الخط المقدر عدم تساوي انحرافات القیم المشاهدة للمتغیر  " :یقصد باختالف تباین األخطاء

 ،2005 (عطیة، یتغیر تباین األخطاء مع تغیر قیم المتغیر التفسیري من ثُّمو  عند كل قیم المتغیر التفسیري،

 cross-sectionالنماذج التي تبنى على أساس البیانات المقطعیة وتشاهد هذه المشكلة في ." )496- 495
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data  باختالف تباین األخطاءHeteroskedasticity في حین یفترض أن تتمیز النماذج المبنیة على ،

  .Homoskedastic Disturbancesأساس البیانات االقتصادیة الكلیة بثبات تباین األخطاء 

) عدم صحة هذا 1983- 1982في عامي ( Engelوظل االعتقاد المشار إلیه سائدًا حتى أثبت العالم 

االفتراض، وذلك أثناء قیامه بالتنبؤ بالتضخم. فقد الحظ أن أخطاء التنبؤ تأتي في مجموعات متباینة، مما 

  ). 168 ،1999 ،(العباس یدل على وجود شكل من عدم التجانس لتباین الخطأ یرتبط بحجم الخطأ السابق

ت تباین األخطاء نموذج االنحدار الذاتي المشروط باختالف لمعالجة مشكلة عدم ثباEngel اقترح و 

المصمم لنمذجة  Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH(p)( التباین

 : ) اآلتیة 29- 2(الریاضیة التباین والتنبؤ به كما في العالقة

    )2 -92(         ���
� = �� + ������

� + ⋯ + ������
�                         

  :إذ إنَّ 

σ��

  .المشروط Residuals: تباین البواقي�

α�, α�, αمعالم أو ثوابت النموذج� :.  

u���
  .البواقي المبطأ لفترة واحدة فقط البواقي للفترة السابقة أو مربع مربع �

u���
  .من الفترات الزمنیة pمربع البواقي المبطأ عدد  �

نجد من خالل العالقة السابقة أنه یمكن قیاس اختالف التباین من خالل تباطؤ البواقي المربعة، ویكون 

  .t-1لمتاحة حتى الزمن امشروطًا بالمعلومات 

 المالیة وال سّیماقاصرًا ألنه ال یقدم فهمًا عمیقًا وجدیدًا لتباین السالسل الزمنیة  ARCH(p)یعد نموذج 

 یقتصر على تقدیم آلیة سلوك التباین المشروط، وال یعطي أي إشارة حول أسباب هذا السلوك إذ، منها

(Agung, 2009, 424) .  

عام  GARSH(p,q) نموذج Bollerslev قدم العالم ARCH(p)وللتغلب على هذا القصور لنموذج 

  : ) اآلتیة30- 2( الریاضیة والمعبر عنه بالعالقة 1986

 )2 -30( ���
� = �� + ������

� + ⋯ + ������
� + �� �����

� + ⋯ + �� �����
�     
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  :إذ إنَّ 

�����
  : تباین البواقي المبطأة لفترة زمنیة واحدة.�

�����
  من الفترات الزمنیة. q: تباین البواقي المبطأة عدد�

γ
�

… γ� .معالم النموذج  

وهي عبارة عن نموذج   conditional varianceالمشروط) بعالقة التباین 30-2تدعى العالقة (

ولكن المتوسط هنا  ، Autoregressive moving average ARMA(p,q)انحدار ذاتي لمتوسط متحرك 

 ,p,q (Greeneالبارامترات و وذلك تبعًا لقیم ،عبارة عن متغیر عشوائي، ویكون سلوك هذا التباین معقداً 

2008, 661).  

  تباع الخطوات اآلتیة:النمذجة تقلبات سعر الصرف وذلك ب النموذجیطبق هذا  

  دراسة انحدار متغیر سعر الصرف على المتغیرات المستقلة المؤثرة فیهX وتقدیر معالم نموذج ،

 .�u االنحدار والحصول على قیم البواقي

  تقدیر ثوابت نموذجيARCH(p)  أوGARCH(p,q)یادة عند ز  . ومن الجدیر بالذكر هنا أنه

. نادرًا ما یتم الحصول على تقدیرات معنویة للمعالم المتعلقة بالترتیب p,qترتیب النموذج أي: 

 .)Herwartz & Reimers, 2002, 9( األعلى

 اختبار الفرضیة الصفریةH� = α�, α�, … … α� =  والفرضیة ARCH(p) بالنسبة لنموذج 0

�Hالصفریة = α�, α�, … … α�, γ�, … . . γ� =  .GARCH(p,q)بالنسبة لنموذج 0

غیر موجودة. ویعني رفضها أن  GARCH(p,q)أو  ARCH(p)تشیر هذه الفرضیة إلى أن عملیة 

یساعد هذا النموذج على توقع حاالت التقلب  من ثُّمو  .التباین متأثر بعدم الثبات في الفترات الزمنیة السابقة

 covarianceالتي حدثت خالل فترة عینة الدراسة في سعر الصرف. ویكون هناك استقرار في التغایر 

stationary  إذا كان مجموع المعلمتین في نموذجGRACH(1,1)  على سبیل المثالα� + �� < 1  

  ) اآلتیة:31- 2(الریاضیة بالعالقة Unconditional varianceویعبر عندئذ عن التباین غیر المشروط 

σ�� =
��

�������
         (31 − 2)      
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یكون شرط GARCH(p,q)   أي p,qوفي الحالة العامة أي عندما یكون لدینا النموذج من الترتیب 

∑االستقرار هو  α�
�
��� + ∑ γ�

�
��� <  )32- 2( الریاضیة ویعبر عن التباین غیر المشروط بالعالقة ،1

  :) Anderson, 2009, 118( اآلتیة

σ�� =
��

���∑ ��
�
��� �∑ ��

�
��� �

       (32 − 2)           

جدًا في نمذجة عوائد سعر  مهّمةبأشكالها المختلفة أصبحت  GARCHوأخیرًا نشیر إلى أن نماذج 

تكون الفرضیة التي تنص  إذالصرف، وفي الحاالت التي ال تكون فیها اعتدالیة البیانات معنویة بشكل كاٍف، 

). Alexander, 2006, 307( على أن البیانات توزیعها متطرف ببارامترات ثابتة مع الزمن هي الصحیحة

مفیدة في دراسة تقلبات التضخم، وأسعار الفائدة، تقلبات عوائد أسواق GARCH وأثبتت الدراسات أن نماذج 

  المال، سلوك أسواق الصرف األجنبي. 

2 -2 -2 -2. :فر  ا فا    

لتقدیر الفترة الالزمة للوصول إلى حالة  Markov Chain Modelsتستخدم نماذج سالسل ماركوف 

الفترة الالزمة النتهاء تأثیر صدمة معینة على ظاهرة االستقرار لنظام معین أو متغیر ما، أي  تقدیر 

كما أنها ال تتطلب بیانات  .حالته الطبیعیة وتستقر من جدیداقتصادیة معینة لیعود سلوك هذه الظاهرة إلى 

تعتمد فقط على القیمة الحالیة التي وصل إلیها بل تاریخیة لفترة طویلة أو أي قیمة سابقة للمتغیر المدروس، 

ن بقیة النماذج األخرى، ألنها تمكن من دراسة تطور مذي یمنحها أهمیة خاصة تتمیز بها األمر ال ،المتغیر

  ظواهر التي لم یتم جمع بیانات عن قیمها في الماضي.  ال

إن مصفوفات احتماالت االنتقال الماركوفیة هي بمثابة أدوات یمكن من خاللها إجراء تنبؤات طویلة 

األمر الذي یجعل باإلمكان صیاغة سیاسات رد فعل تجاه تقلبات الظاهرة ، األمد بتغیرات الظاهرة المدروسة

  لبیة للصدمة، وبناء رؤیة بعیدة المدى تجاه الظاهرة االقتصادیة المدروسة.للحد من اآلثار الس

دون أن  nحدثًا احتمالیًا بشكل عشوائي من الحدث n+1العملیة التي تولد  :"تعرَّف عملیة ماركوف بأنها

 MCویطلق اسم سلسلة ماركوف .")Berg, 2004, 128( یتطلب ذلك معلومات عن الحدث عند تلك النقطة

على النموذج الریاضي الخاص بنظام معین یملك خاصة االنتقال من حالة معینة في زمن محدد إلى حالة 

أخرى مع مرور الزمن یصعب تحدیدها بدقة، ولكن یكون ممكنًا تحدید احتمال االنتقال إلیها شرط أن یكون 

نظام والسابقة للحالة الراهنة النظام في الحالة الراهنة، وبغض النظر عن الحاالت األخرى التي مر بها ال

  الموجود فیها النظام في الزمن الحالي. 
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 ,Gilks & others, 2010) ناالحتماالت تكون مستقلة عن الزم نإأي  ،تكون السلسة متجانسة زمنیاً 

هذه االحتماالت تكون مستقلة عن  .iشرط أنه في الحالة  jالحتمال انتقال النظام للحالة  pijلنرمز بـ ،  (5

 k)، وبافتراض أن للنظام حاالت عددها Kiselv & Amiad, 2001, 1عملیات االنتقال التي تمت سابقًا(

- 2شكل العالقة ( p، فتأخذ مصفوفة احتماالت االنتقال للنظام بین هذه الحاالتk=0,1,……nحالة، حیث:

  :تیة) اآل33

)233(
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10و  0ijpن: إأي  ،تتمتع هذه االحتماالت بخواص االحتمال  ijp ت ویساوي مجموع احتماال

1ن": إالواحد، أي  kولتكن الحالة  ،من حالة محددة لهااالنتقال إلى حاالت النظام ك
1




n

j
kjp" (Kiselv & 

Amiad, 2001, 3) ، مجموع كل سطر في مصفوفة االنتقال یساوي الواحد، ویدعى بشعاع سطر  من ثُّمو

نظامیة إذا كانت جمیع عناصرها في أي مرحلة من  Pتكون المصفوفة ). و Berg, 2004, 143( الحالة

فإن nمصفوفة انتقال نظامیة فعندما  pشعاع سطر حالة و Eموجبة، فإذا كان npمراحل قواها 

Qpn  تیة) اآل34-2(الریاضیة وتعطى بالعالقة:  

)234(
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10

10
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k

k
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Q  

: ل 0qiإذ إنَّ kiلك 0  ن: إوٕان مجموع احتماالت السطر یساوي الواحد أي

1....10  kqqq ، فإن:  من ثُّموEQEpn ویكون في هذه الحالة ناتج ضرب شعاع السطر ،E 

  :تیة) اآل35- 2( الریاضیة الذي یعطى بالعالقة qعبارة عن شعاع السطر  Qبالمصفوفة

  2)-(35 10 kqqqqEQ         

هي الفترة  nوتكون  )405- 404 ،2001 سمحان،( بشعاع حالة االستقرار qیسمى شعاع السطر  إذ

  الالزمة الستقرار النظام.
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ا ا  فا  ات ا:  

في تقدیر تغیرات سعر الصرف في األجل الطویل بأن التغیر في سعر صرف  MCنفترض الستخدام 

 0یكون دائمًا في إحدى حالتین: قد ینخفض سعر الصرف بمقدار  tEعملة محلیة مقابل عملة أجنبیة 

) 2)، أو یبقى ثابتًا إذا كان في الحالة(1إذا كان في الحالة (1) ویرتفع بمقدار 0إذا كان في الحالة (

 (t,t+1) مقابل عملة معینة خالل الفترة tEبمتوسط یساوي للصفر عندئذ یكون التغیر في سعر الصرف 

  .اً وشرطی اً وعشوائی اً متغیرًا عشوائیًا یخضع لتوزیع احتمالي معین، وغالبًا ما یكون هذا التغیر طبیعی

التغیر في سعر صرف العملة المحلیة مقابل عملة أجنبیة معینة یخضع للتوزیع  ومن ناحیة أخرى

2وتباین  0االحتمالي الطبیعي بمتوسط قدره

0 0، عندما یكون متغیر الحالة غیر المشاهدةts ن: إ،أي

∆��~N(μ�, σ�
2وتباین  1االحتمالي الطبیعي بمتوسط قدره، ویخضع للتوزیع (�

1 عندما نأخذ الحالة ،

,�N(μ~��∆، أي أن: 1tsغیر المشاهدة  σ�
، ویخضع للتوزیع الطبیعي المعیاري عندما نأخذ الحالة ، (�

ستكون بثالث   pاالنتقال لسعر صرف العملة المحلیةمصفوفة احتماالت  من ثُّمو ، N(0,1)~��∆) أي 2(

  ): Marsh, 2000, 124( تیة) اآل36-2حاالت وموضحة بالعالقة (

)236(

222120

121110

020100
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p  

ن إذا كان فیها حاالت ماصة، أي هناك احتمال انتقال م ،ماصةمصفوفة بأنها  p المصفوفة وتوصف

. وإلجراء التنبؤ الطویل األجل نقوم بتقدیر تغیر حالة فیها ثبات 1ijpأي  للواحد حالة إلى حالة ما مساوٍ 

ویتم االقتصار  ،وتستبعد هذه الحاالت ،كم حالة ثبات أي حالة ماصة ُیَحدَّدُ  إذ، اً یكون سعر الصرف فیها ثابت

مصفوفة احتماالت االنتقال بین  التي تمثل 1Pأي نحصل على المصفوفة ،على الحاالت غیر الماصة

 وتطرح من المصفوفة األحادیة إلجراء التنبؤ الطویل األجل من خالل استخدام العالقةالحاالت غیر الماصة، 

  :آلتیة) ا37-2(الریاضیة

   2)-(37
11

0 EPIP 


     

یمثل مجموع كل سطر من أسطر المصفوفة  إذهي شعاع سطر المنطلق أو الحالة البدائیة.  P0 إذ إنَّ 

  11 
 PI .و احتمال الوصول إلى كل حالة من الحاالت الماصةE یمثل التغیر في  هي شعاع عمود

: االنخفاض، االرتفاع، الثبات، ولحساب قیمة التغیر في حالة تیةسعر الصرف في الحاالت الثالث اآل
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 ،في كل مرة ینخفض فیها صرفقیمة سعر العلى سبیل المثال نقوم بحساب نسب االنخفاض في االنخفاض 

  في حالة االنخفاض. Eلهذه النسب فنحصل على قیمة  اً هندسی اً ومن ثم نأخذ وسط

ا ا  فا  ات ا: 

 احتماالت مصفوفة لكن. األجل طویلال المدى في التنبؤ حالة في كما نفسها االفتراضات من البدء یتم

 الریاضیة بالعالقة وموضحة )وانخفاض ارتفاع( فقط بحالتین ستكون المحلیة العملة صرف لسعر االنتقال

  : (MARSH, 2000, 124) آلتیةا) 38- 2(

  )238(
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(الجراد & القاضي،  )40- 2(و) 39-2( الریاضیتین بالعالقتین الثابت االحتمال شعاع قیمتا تعطىو 

2008 ،262 -263(:  

  )2 -93      (
0110

01
0

pp

p


   

)2 -40     (
0110

10
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p


       

 عملة مقابل الیومیة المحلیة العملة صرف ألسعار 1والموجبة 0السالبة التغیر معدالت حساب یتمو 

 التوزیع دالة باستخدام االنتقال احتماالت حساب أثناء التكامل حدود المعدالت هذه وتمثل. معینة أجنبیة

 عملة مقابل الیومیة المحلیة العملة صرف ألسعار والموجبة السالبة التغیر قیم من بكل الخاصة الطبیعي

  ):Zijian, 2004, 3( تیةاآل) 41- 2( الریاضیة بالعالقة والموضحة معینة أجنبیة
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 إذ  شعاع في المجتمع معالم بجمعو  101010 ,,,,,  "(Caporale & Spagnolo, 

  بالعالقة الموضح الشكل من والموجبة السالبة التغیر لقیم المشترك التوزیع یكون (236 ,2004

   ):42-2(الریاضیة
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 غیر المعادالت نظام یتبع مجتمع معالم یقدر الطبیعي للتوزیع مزیج هو ماركوف نموذج من ثُّمو 

  :تیةاآل) 45- 2( ،)44- 2( ،)43- 2( الریاضیة بالعالقات الخطیة
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 وتعطى العینة خارج التنبؤ فیكون t=T كانت وٕاذا العینة، ضمن التغیر بقیم التنبؤ یكون t<T كانت فإذا

  :تیةاآل) 46- 2( الریاضیة بالعالقة tE تغیر بمعدل التنبؤ قیمة
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 t+1 الزمن في 1و 0 الحاالت فیها ستكون التي لالحتماالت تقدیر هو العمود شعاع إذ إنَّ 

(MARSH, 2000, 125)، بمصفوفة مضروباً  المنطلق  شعاع هو العمود شعاع یكون أن الممكن ومن  

1الضرب لعملیة والناتج حالة، كل في المقدر التغیر لمعدل السطر والشعاع االحتماالت t
eEمعدل هو 

  .t+1 الفترة في الصرف سعر في المتوقع التغیر

  لالستقرار نحتاج إلى تقدیر التغیر بین المقدارلتقدیر الفترة الزمنیة الالزمة و 
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  فینتج لدینا الفترة الالزمة للوصول إلى وضع االستقرار لكل عملة وحسب مصفوفات انتقالها.

2 -2 -2 -3. :ا مت اا ا فا    

نجاحًا فائقًا كأداة للتنبؤ  Artificial Neural Network(ANN)أظهرت الشبكات العصبونیة الصنعیة 

بمتغیرات عدیدة وبمجاالت متنوعة. وأصبحت تستخدم بشكل واسع االنتشار في تجارة األسهم والتبادل 

  ن الدقة. قدمت نتائج بمستوى مقبول م إذاألجنبي، وفي التنبؤ بأسعار صرف العمالت األجنبیة 

نظام معالجة معلومات تفرعي، صممت كنماذج : على أنها (ANN)ف الشبكات العصبیة الصنعیة تعرّ و 

ریاضیة من أجل محاكاة تصرف الخالیا العصبیة عند اإلنسان. تتألف من عدد كبیر من العصبونات. 

موجهة. ولكل رابطة من و موزونة  Linksمع العصبونات األخرى بروابط  Neuronویتصل كل عصبون 
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هذه الروابط وزن یضرب باإلشارة المنقولة عبرها معطیة المعلومات الالزمة لحل المسألة المطروحة على 

  ). 183، 2009 (زریفة، الشبكة العصبونیة

تمتاز هذه العصبونات باستقاللیة عملها وتزامنها مع العصبونات األخرى. ولهذه العصبونات وظائف 

ها تمثل وحدة الحساب والمعالجة نَّ ألات البیولوجیة في النظام العصبي عند اإلنسان. مشابهة للعصبون

  ):Begg, 2006, 3األساسیة للشبكة العصبونیة. وتتمثل هذه الوظائف باآلتي(

 استقبال اإلشارات من العصبونات األخرى.  - أ

 ضرب كل إشارة بالوزن.  - ب

 جمع اإلشارات المثقلة وتمریرها عبر دالة التنشیط.  - ت

 تغذیة العصبونات األخرى بالمخرجات.  - ث

عقد المدخالت وعقد للمخرجات : وتقسم إلى ثالثة أنواع هي ،تسمى هذه العصبونات أیضًا بالعقدو 

). Alakhras, 2005, 112( الممثلة للقرارات، والعقد في الطبقات المخفیة التي تنفذ الدوال والقواعد

  : تي) اآل11- 2( ویوصف بیانیًا كما في الشكل

 )ن11- 2اذج ا (  

وقد یكون مسارًا واحدًا لنقل  ،) أن للعصبون أكثر من مسار مدخالت11- 2یتضح من الشكل (

ة للحصول على  Wi یقوم بحساب المجموع المرجح باألوزان إذإلیه،  �Eاإلشارات والمعلومات الخارجی

فة الثانیة له بعد حساب العصبون الوظی، وٕارسالها إلى عدة عصبونات في آن واحد. وینجز Yالمخرجات

) 48-2)، (47-2( الریاضیتین یقوم بتحویرها باستخدام دالة تنشیط معینة كما في العالقتینن إذ المخرجات

  :)213 ،1999 (العباس،على التوالي تیتیناآل

                                   )2 -74( Y = ∑ w�E�
�
���            

   )2 -84(    Activation = f(Y)  

لخ). إثلثي..م sتأخذ دالة التنشیط الشكل الخطي أو غیر الخطي ( أشهرها الشكل األسي، شكل حرف  

  ویعد الشكل غیر الخطي هو األكثر استعماًال في الشبكات العصبونیة.
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  االختالف بین نماذج الشبكات العصبونیة:  -2-2-2-3-1

 بعضٍ  عنبعضها ختلف یالتي تناولتها األدبیات، ولكنها هناك العدید من نماذج الشبكات العصبونیة 

  اآلتي:ب

1. :و ما  را حیث نمط االتصال تتباین الشبكات العصبونیة من  ا

العصبونیة ذات تغذیة الذي یشكل منظومة الشبكة العصبونیة. فهناك الشبكة بین العصبونات، 

، التي تستقبل عصبوناتها إشارات المدخالت  Feed-Forward Neural Networkأمامیة

وال ترتبط  ،وتحولها وفق دالة معینة إلى مخرجات تغذي بها العصبونات في الطبقات التالیة

الخلفیة الشبكة العصبونیة ذات التغذیة  . والنوع الثاني هوبعض مع عصبونات نفس الطبقة بعضها

Feed- Back Neural Networkتحوي الشبكة عصبونًا واحدًا على األقل تغذیته من  ، إذ

 Fullyمخرجاته التي تعود إلى مدخالته. وهناك الشبكة العصبونیة ذات التغذیة الذاتیة الدائریة 

Recurrent Neural Networkومن األنواع أیضًا الشبكة العصبونیة ذات الذاكرة المترابطة ، 

 ، وشبكة بولتزمنBidirectional Associative Memory Network ثنائیة االتجاه

 .Boltzman Network  

إن البنیة المعماریة للشبكة العصبونیة المالئمة للتنبؤ بتغیرات أسعار الصرف كما أشارت 

تغذیة الدراسات التي اعتمدنا علیها مصادر لبحثنا حول هذا الموضوع هي الشبكة العصبونیة ذات 

 أمامیة.

2. ا تستخدم بعض الشبكات دالة التنشیط الخطیة أو الدوال المثلثیة المختلفة أو األسیة أو :  دا

یعود ذلك إلى تحویل المدخالت إلى و . اللوجستیة التي تعد األكثر استخدامًا في الشبكات العصبونیة

التغیرات صغیرة جدًا عند طرفي مجال من الصفر إلى الواحد، باإلضافة إلى أن االشتقاق یجعل 

 ) . Swingler,1996, 62( المجال والتغیرات أكبر في الوسط

3. :را إن المعرفة التي تتضمنها الشبكة العصبونیة والمخزنة على الوصالت العصبونیة ط 

synapsesتمثل الوصالت العصبونیة بین طبقتین من  إذ، ، واألوزان للروابط بین العصبونات

نتج تي ستهي التي تحدد طریقة التدریب ونموذج المدخالت للشبكة ال ،العصبونات بمصفوفات

 ). Blum, 1992, 41المخرجات الصحیحة(

طرائق للتدریب هي: اإلشرافیة التي تقتضي جمع بیانات عن المتغیرات التي تمثل  هناك ثالث

لمتغیرات التي تمثل مخرجاته. الطریقة غیر اإلشرافیة التي تتطلب جمع مدخالت العصبونات وا

بیانات عن مدخالت العصبونات دون مخرجاتها. والطریقة الثالثة هي التدعیم التي تجمع بین 
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الطریقتین السابقتین، ویتم الحكم على النتائج هل هي صحیحة أم خاطئة دون اإلفصاح عن القیم 

 الفعلیة للمخرجات. 

: الخوارزمیة ذات التغذیة األمامیة التي ال تعدل هما نان أساسیتایوجد خوارزمیت :رز اا .4

-Backفیها أوزان روابط االتصال بین العصبونات. والخوارزمیة التراجعیة التعدیلیة 

Propagation(BP) .التي تعدل فیها األوزان  

بمجموعة من الخصائص تمیزها  (Neural Network Models)تمتاز نماذج الشبكات العصبونیة 

  ن غیرها من النماذج هي اآلتیة:م

  القدرة العالیة على نمذجة العالقة غیر الخطیة المعقدة والتغلب بسهولة على حاالت فقد

وال تتطلب هذه النماذج دراسة التوزیعات  .البیانات وحاالت عدم اكتمالها أو عدم دقتها

(المحمید وآخرون،  الفروض الخاصة ببناء النماذج األولیة لهوتحدید  ،االحتمالیة للمتغیرات

1999، 18.( 

 وذلك من  ،التعرف على العالقة النمطیة بین المتغیرات واكتشاف العالقات المخفیة بینها

 خالل البیانات المتاحة، واالستفادة منها في عملیة صنع القرارات وترشیدها.

  تحلیل الظاهرة المدروسة من الناحیة النظریة بغیة ال تحتاج نماذج الشبكات العصبونیة إلى

التعرف على المتغیرات المؤثرة فیها والعالقة بینها. كما أنها ال تتطلب فرضیات قبل بناء 

 النموذج حول تلك العالقة.

  ،من 10تحتاج إلى  إذتحتاج إلى عینات صغیرة نسبیًا الختبار مصداقیة النماذج %

 ).213 ،1999 (العباس، ضالبیانات المتاحة لنفس الغر 

  ال تتطلب أي شروط مسبقة أو فروض خاصة ببناء النموذج. ولیس هناك حاجة لدراسة

 التوزیعات االحتمالیة لمتغیرات النموذج.

  ،م هذه النماذج ئتال إذلیس من الضروري دراسة استقاللیة المتغیرات المستخدمة في التنبؤ

آن واحد، وتكشف العالقة بین المتغیرات النوعیة حاالت االرتباط العالي واالستقاللیة في 

 ).Rurkhamet & others, 1998, 25( والكمیة من خالل التدریب

 ذج  م  ات  اف:  - 2- 3- 2- 2- 2

زاد االهتمام خالل العقد الماضي بهذا النوع من الدراسات كتقنیة حسابیة تعرض منهجًا جدیدًا الكتشاف 

شاع إذ الدینامیكیات للعدید من المتغیرات المالیة والنقدیة. كنماذج الشبكات العصبونیة للتنبؤ بسعر الصرف 

للتعلم وذات التغذیة  Back-Propagation(BP)استخدام الشبكات العصبونیة التي تعتمد على خوارزمیة 
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 اً ) نموذج12-2ویوضح الشكل البیاني ( (Kodogiannis & Lolis, 2001, 245).األمامیة المتتابعة"

  ي:أتلتغذیة األمامیة المتتابعة كما یلمنظومة الشبكة العصبونیة ذات ا

  

  

  

  

    
  

  

  

  

 ) 12- 2ام  ذج ( ا ا ذات ا  

  یتم بناء نموذج الشبكة العصبونیة للتنبؤ بسعر الصرف وفق الخطوات اآلتیة:

وذلك بأخذ سلسلة زمنیة عن قیم أسعار صرف سابقة  ،تجمیع البیانات عن ظاهرة سعر الصرف .1

 تمثل هذه القیم مدخالت الشبكة. إذلعملة محلیة معینة مقابل عملة أجنبیة، 

األولى من أجل التعلم والتدریب، والثانیة  :ویتم ذلك بتجزئة البیانات إلى مجموعتین ،تهیئة البیانات .2

العصبونیة في التنبؤ بقیم سعر الصرف. ونشیر من أجل االختبار والحكم على مدى فعالیة الشبكة 

تشكل بحدود  إذهنا إلى أن عدد المشاهدات في مجموعة االختبار أقل منه في مجموعة التعلم 

 % من قیم السلسلة الزمنیة وعادة تؤخذ القیم األخیرة في السلسلة.10

ن استخدام الدوال تحویل البیانات بحیث نحصل على قیم بین الصفر والواحد الصحیح. للتمكن م .3

 المنطقیة. ویتم ذلك وفق دوال معینة.

أثبتت الدراسات والبحوث السابقة أن الشبكة المؤلفة من ثالث طبقات (مدخالت، مخفیة، مخرجات)  .4

). ویجب أن تحوي طبقة المدخالت في البدایة على 186 ،2009 كافیة إلجراء التنبؤ (زریفة،

لسعر الصرف. ویتم زیادة هذا العدد تدریجیًا حتى نحصل على عصبون واحد یستخدم القیمة السابقة 

). وبما أن ظاهرة سعر الصرف تتمیز nعصبونات عددها یساوي عدد القیم السابقة لسعر الصرف(

كما أشارت إلى ذلك دراسات  ،بتقلباتها الكثیرة والسریعة فهي سلسلة غیر مستقرة في مستویاتها

الفرق األول للوغاریتمات قیم سلسلة سعر الصرف مع تباطؤ  عدیدة. لذلك تتمثل المدخالت بقیم

معین. ویحدد عدد عصبونات الطبقة المخفیة" في البدایة من جوار 
�

�
، ویتغیر هذا العدد حتى یتم 

المدخالت طبقة  
المخرجات طبقة  

مخفیة طبقة  

 عصبون

اتصال رابطة  
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). وبما أننا نحتاج إلى قیمة واحدة لسعر الصرف 186 ،2009 الوصول إلى الخیار األنسب"(زریفة،

 وهي القیمة المتنبأ بها فإن طبقة المخرجات تتضمن عصبونًا واحدًا فقط. 

ن تكون صغیرة القیمة، ومن ثم بدء عملیة التعلم والتدریب أاختیار األوزان النسبیة عشوائیًا، ویجب  .5

أشعة األوزان النسبیة ة من المدخالت و بكة بناء على عینوفق مسار أمامي وحساب مخرجات الش

 : )219 ،1999 (العباس، تي) ودالة التنشیط من الشكل اآل49-2( الریاضیة باستخدام العالقة

  )2-94(                f(Y) =
�

�����              

  ي: كما یأت) 49-1(الریاضیة وبأخذ مشتق العالقة 

f(Y)� =
−(−e��)

(1 + e��)�
    =   

e−Y

(1 + e��)�
  =

+1 − 1 + e−Y

(1 + e��)�
  =

−1 + �
1

f(Y)
�

(1 + e��)�
  

f(Y)� =
−1

(1 + e��)�
+    

�
1

f(Y)
�

�
1

f(Y)
�

�    =  −f(Y)2 + f(Y) 

  : )219 ،1999 (العباس، تیةاآل )50-2(الریاضیة  العالقةنحصل على ومنه 

    )2-50   (f(Y)� = f(Y)(1 − f(Y))                             

االتصال بین العصبونات المكونة تحسب هذه المشتقات من أجل تعدیل األوزان النسبیة لروابط و 

وذلك وفق مسار تراجعي. ونشیر هنا إلى أن هذه العالقات تطبق في  ،للشبكة بهدف تقلیل الخطأ

عصبونات الطبقة المخفیة وطبقة المخرجات. بینما یقتصر دور عصبونات طبقة المدخالت على تغذیة 

  الطبقة المخفیة بشعاع البیانات.

، ومن ثم حساب (ti-oi)األخطاء الناشئة وحسابti  مستهدف مع ما هو  oiالشبكة مقارنة مخرجات  .6

 تیناب توزیع الخطأ وذلك وفق العالقحس) من طبقة المخرجات و 50- 2المشتقات وفق العالقة (

 اآلتیتین:) 52-2)، (51- 2( الریاضیتین

    )2 -51(     δ
�

= (t� − o�)f�(Y�) 

δ إذ إنَّ 
�

  )219، 1999(العباس،  توزیع الخطأ لطبقة المخرجات 

   )2-52  (δ
�

= �∑ w�,��:��� δ��f�(Y�)        

  تطبق هذه العالقة لعصبونات الطبقات المخفیة.

 : )188 ،2009 (زریفة،تیة ) اآل53-2( الریاضیة تعدل األوزان وفق العالقة .7

   )2 -53(    ρδ
�
o�+∆w�� = w�� 
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  : إذ إنَّ 

∆w��  قیمة التغیر في الوزن النسبي المتوضع على رابطة اتصال عصبون الطبقة المخفیةi  مع

  في طبقة مخفیة أخرى الحقة أو طبقة مخرجات.  jالعصبون

، ویجب أال یكون كبیرًا بحیث یسبب وسریعًا إلى حد ما ویجب أن یحقق تقاربًا صحیحاً ، : معدل التعلم

  .ومن ثم یكون التعلم غیر صحیح ،لیةصغرى مح السقوط في نهایة

یتم تكرار الخطوات السابقة على عدد من األمثلة والنماذج التدریبیة حتى یصبح معدل تغیر األوزان  .8

ویدعى هذا الحد بعتبة التوقف التي تحدد بشكل  ،فتتوقف عملیة التعلم والتدریب ،أقل من حد معین

بین القیم الفعلیة والمقدرة لكل نموذج  التربیعي لمتوسط مربعات الفروق مسبق. وبحساب الجذر

 كمقیاس للخطأ یمكن الحكم على أفضل تلك النماذج أداء.

تستخدم المجموعة الثانیة من البیانات الختبار قدرة الشبكة العصبونیة ذات البنیة المعماریة التي تم  .9

ف على العالقة النمطیة المتوفرة في بیانات السلسلة التعر  فيبناؤها وثبت مدى مالءمتها للبیانات 

 ویمكن إعادة التدریب وأخذ جمیع البیانات المتوفرة، وقدرتها على التنبؤ بقیم المجموعة الثانیة

 . )229 ،1999 (العباس،

  :اذج ا وا  اص ا اااض  ل و

علیها النماذج التقلیدیة تجعلها قاصرة على تقدیم تنبؤات ذات دقة  إن االفتراضات التي تبنى - 

وموضوعیة. فعدم تحقق افتراض من هذه االفتراضات یقود إلى نتائج غیر صحیحة. فعلى سبیل المثال 

افتراض عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األولى بین األخطاء سیقود إلى تباین للقیم المقدرة 

قل ما یمكن، وهذا یتناقض مع طریقة المربعات الصغرى العادیة التي تستخدم أیس لمعامالت النموذج ل

اختبار الفرضیات المتعلق بهذه  من ثُّمو  ،لتقدیر معالم النموذج. ومنه تكون التقدیرات لیست ذات فعالیة

 المعالم غیر صحیح وغیر دقیق.

بالدقة والفعالیة والكفاءة باإلضافة إلى عدم إن مصدر قصور النماذج التقلیدیة في تقدیم تقدیرات تتمتع  - 

، البیانات غیر دقیقة مهمَّةإغفالها لمتغیرات مستقلة  :تحقق االفتراضات التي تبنى علیها، یكمن في

وغیر مكتملة وقد تكون مفقودة، اعتماد صیغة ریاضیة غیر مالئمة للنموذج، افتراض العالقة خطیة، 

ى ثابتة أثناء الفترة الزمنیة التي تم تجمیع البیانات عنها، أخطاء تغیر معامالت النموذج حیث ال تبق

 في جمع البیانات، وجود عالقة ارتباط بین المتغیرات المستقلة. 

یبنى نموذج تصحیح الخطأ على فرضیة وجود عالقة تكامل مشترك خطیة بین المتغیرات التي  - 

لمتغیرات تتجه نحو حالة التوازن في وذلك في األجلین القصیر والطویل. ویفترض أن ا ،یتضمنها

األجل الطویل. ویفترض عملیة التعدیل للعودة إلى وضع التوازن عند حدوث سبب عرضي مؤقت. هذا 
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ال باستمرار، وهناك عوامل تتدخل للعودة إلى حالة یعني أن التوازن في األجل الطویل موجود وفعّ 

المحددة). ففي حالة سعر الصرف فمن األسوأ (العتبة  التوازن عند حدوث انحراف عن وضع التوازن

ولكن الشركاء التجاریین وشركاء  ،التأكید بأن التعدیل باتجاه التوازن، عمومًا تتدخل السلطات النقدیة

سوق الصرف توقعاتهم عقالنیة ألجل التصحیح والعالقة غیر خطیة. فهناك انحدار ذاتي ألوضاع 

االنتقال إلى حالة عدم التوازن الحالیة  فيالحاصلة في السابق التوازن المختلفة، وتأثیر لالنحرافات 

 ).   Baghli, 2004, 534( عبر الزمن

ما یقود إلى تقدیرات معنویة للمعالم المتعلقة غالبًا  p,qأي  GARCH(p,q)إن زیادة ترتیب نموذج  - 

 بالمتغیرات المبطأة لفترة أكبر. وذلك بسبب نقص البیانات كلما زاد عدد فترات اإلبطاء. 

غیر مالئم  من ثُّمو عند إثبات فرضیة عدم اعتدالیة توزیع البیانات.  GARCH(p,q)یستخدم نموذج الـ  - 

 للحاالت التي تكون فیها البیانات موزعة بشكل اعتدالي.

وال تتطلب توفر بیانات لفترة سابقة  ،تعتمد نماذج سالسل ماركوف على البیانات في اللحظة الحالیة - 

التي سیكون علیها سعر  صیر وطویل األجل بالحاالت الثالثطویلة األجل، وقادرة على إجراء تنبؤ ق

یجعلها تتفوق على النماذج األخرى ألنها ال تستند ما هذا و ). اً ثابت أو ،اً مرتفعأو ، اً الصرف( منخفض

 فيأن الظروف والعوامل المؤثرة  وال سّیما، في عملیة التنبؤ بقیم المتغیر المستقبلیة إلى قیمه السابقة

 سلوك الظاهرة تتغیر مع الزمن.

بقة أو افتراضات كما في النماذج التقلیدیة، تستند نماذج الشبكات العصبونیة إلى أي شروط مس ال - 

تعتمد على عینة رف لیتم اختبار أنسب نموذج له، و لكنها تتطلب توفر بیانات سابقة عن سعر الص

صغیرة من هذه البیانات. لكن منظومات الشبكة كثیرة ومتنوعة وكذلك طرائق التدریب والتعلم. فال زالت 

ل الشبكات العصبونیة وتطبیقاتها الختیار أفضل منظومة هناك حاجة إلى مزید من البحث في مجا

 وأفضل طریقة تعلم وتدریب.



85 
 

  

  

  

  

  

  

 ااا ا :  

 

 ا ا ا اول:

 أساسیة. هوماتمف. 1- 3-1

 أسس البرمجة الدینامیكیة.. 2- 3-1

 أنواع البرمجة الدینامیكیة.. 3- 3-1

 خصائص تطبیقات البرمجة الدینامیكیة.. 4- 3-1

المثلى لتوزیع االستثمار بین القطاعات االقتصادیة باستخدام البرمجة  االستراتیجیاتتحدید . 5- 3-1

       .الدینامیكیة

:ما ا اد اا  

 أساسیة.  هوماتمف. 1- 3-2

 أنواع نماذج البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة.. 2- 3-2

 طرائق حل نماذج البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة. . 3- 3-2

:ا ا ا  ا 

 أساسیة. هوماتمف. 1- 3-3

  .NLPالتقنیات الریاضیة التي تستخدم في حل نماذج . 2- 3-3

NLP .صحیحةذات أعداد   . نموذج3- 3-3  



86 
 

  :  

تربیعیة، ، غیر خطیة على اختالف أنواعها (خطیة، لریاضیةإن الهدف من معظم مسائل البرمجة ا

تتضمن  التي، المسألة الممثلة للقرار هو إیجاد الحل األمثل لمتغیرات )برمجة أعداد صحیحةدینامیكیة، 

تابع  إضافة إلى ،وقیود عدم السلبیة الشروط الفنیة متغیرات القرار ومعالم النموذج وتوابع ریاضیة تمثل

  لقیود المختلفة. یتضمن متغیرات القرار ویخضع ل إذة نظام معین، بمثابة مقیاس لكفاءالهدف الذي هو 

إلى منهجیة الحل المتعدد المراحل، فیجزأ القرار إلى أجزاء  الریاضیة تستند بعض مسائل البرمجة

 القرارات الجزئیة للوصول إلى القرار composition، ومن ثم یتم إعادة تركیب Decompositionأصغر

 Dynamic Programmingالبرمجة الدینامیكیةنماذج النهائي األمثل. وهذا هو األساس الذي تستند إلیه 

(DP) متغیرات القرار أعدادًا صحیحة فیدعى النموذج یشترط في بعض نماذج البرمجة الریاضیة أن تكون . و

الریاضي بنموذج برمجة األعداد الصحیحة. بینما یدعى النموذج الذي یكون تابع الهدف فیه عالقة ریاضیة 

  غیر خطیة بنموذج البرمجة غیر الخطیة. 

أسس ني االث همبحثفي و  ،واتخاذ القرارات المتتابعة (DP)أسس  في مبحثه األولهذا الفصل  یتناول

تعد هذه األنواع الثالثة  إذأسس البرمجة غیر الخطیة.  الثالثعرض المبحث یو  .برمجة األعداد الصحیحة

  . الریاضیة ذات الصلة بموضوع البحث من أهم نماذج البرمجةللبرمجة الریاضیة 
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  ا اول

ا ا  
  

قرارات لتحدید أمثلیة عملیة ال أداة ریاضیة Dynamic Programming (DP) البرمجة الدینامیكیة

لتعاقب تلك المراحل، فالحل األمثل في مرحلة تبعًا  یحدد الحل األمثل على عدة مراحل إذمتعددة المراحل، 

  ما یحدد باالستناد إلى الحل األمثل في المراحل السابقة. 

البرمجة  اتستند إلیه األساسیة التي المفهوماتمجموعة من صص هذا المبحث لعرض خُ لقد 

واتخاذ القرارات المتتابعة للوصول إلى القرار األمثل،  البرمجة الدینامیكیة، وكیفیة صیاغة مسألة الدینامیكیة

  خصائصها وأنواعها.مع عرض مجاالت تطبیق هذه األداة موضحین 

3 -1 -1. ت  :أ  

  ذات الصلة بموضوع البرمجة الدینامیكیة اآلتي: اتممن المفهو 

  دة اا : اارات 

یمكن تقسیمها إلى عدد من الخطوات، أو المراحل المتتالیة التي یمكن أن تستكمل بأكثر من طریقة. و 

واحد لكل قرار من القرارات،  سلسلة) هي ستراتیجیةاالو((قرارات).  وتسمى البدائل الستكمال هذه المراحل

متعددة المراحل هي صناعة ن عملیة القرارات أي إ .)207، 2002(برونسون،  العملیةمراحل مرحلة من 

  تتكون المرحلة من مجموعة من الحاالت.  إذللقرار األمثل على عدة مراحل 

اتان الحالتان وتنتهي المرحلة األخیرة بالحالة النهائیة، وترتبط ه ،تبدأ المرحلة األولى بالحالة االبتدائیة

تستخدم هذه المؤشرات في تحدید  إذبجملة من المسارات التي تملك قیمة معینة تشیر إلى مؤشر أداء معین. 

في یؤثر كل قرار  إذالقرار األمثل في كل مرحلة واختیار الحالة الوسیطة ضمنها التي تمثل ذلك القرار، 

متصل من الحاالت  تسلسلالتالیة. وبالنتیجة یكون لدینا االنتقال من الحالة الراهنة إلى حالة أخرى بالمرحلة 

الممثلة للقرار األمثل ضمن كل مرحلة بدءًا من الحالة األولیة وانتهاء بالحالة النهائیة. ویكون مجموع القیم 

  للمسارات التي تصل بین تلك الحاالت هو قیمة الهدف والمسار هو المسار األمثل. 

ة المراحل بأنها محددة إذا كان هناك فقط عدد محدد من المراحل في متعددوتوصف عملیة القرارات 

متعددة المراحل عائد مرتبط بكل ل مرحلة. ویكون لعملیة القرارات العملیة، وعدد محدد من الحاالت مرتبط بك

تحدید مرحلة وحالة العملیة. وتكمن الغایة من تحلیل العملیة لًا بالنسبة إلى قرار. ویكون هذا القرار مختلف

  المثلى التي تقدم أفضل عائد.  االستراتیجیة
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:ا ا   

للوصول إلى جواب ما في مسائل  Systematicتقنیة منهجیة "  :ف البرمجة الدینامیكیة على أنهاتعرّ 

اضیة تتعامل مع أمثلة العملیات منظوریًا تقنیة ری وهي. )439، 1998، العوا & وآخرون( من الطبیعة

 .  ")445، 1998، العوا & وآخرون( یحتوى المفهوم األساسي ضمن مبدأ األمثلةمتعددة المراحل، و 

متعددة المراحل، عملیة القرارات  ألمثلیة مدخلٌ ) فعّرفها على أنها : "208، 2002أما (برونسون، 

  ". وتبنى على مبدأ بلمان لألمثلیة

نموذج برمجة ریاضیة یتمیز بدخول  الدینامیكیةالبرمجة  (Powell, 2007, 135)في حین اعتبر 

عنصر الزمن فیه على خالف النماذج الساكنة. فالمشكلة التي تتصف بالتغیر والتعدیل مع مرور الزمن 

مرحلة، ینجم عنها  Nعبر تقسیمها إلى مراحل متتالیة عددها  البرمجة الدینامیكیة تصاغ بواسطة نموذج

  قرارًا.  nقرارات متتابعة عددها 

فالبرمجة الدینامیكیة واحدة من األسالیب الریاضیة التي تمكن من بناء نماذج عدیدة ومتنوعة ومختلفة 

الموارد  من التطبیقات في مجال تخصیص اً واسع لها مجاالً  إذ إنَّ  ،باختالف طبیعة المشكلة التي تعالجها

یعتمد وصف أي مشكلة خاصة بتخصیص و  .مورد الزمن أم مالیة أممادیة، سواء كانت موارد بشریة، أم 

ویمكن تخصیص مورد بمفرده أو  ،الموارد بعدد هذه الموارد وخصائصها ودرجة تعقید خصائص كل مورد

   .مجموعة من الموارد

( أجزاء متتالیة زمنیًا تیةساسیة اآلمسألة البرمجة الدینامیكة لها المكونات األ إنَّ  :مما سبق یمكن القول

  : أو منطقیًا حسب الحالة) 

  حالة أولیة تكون بدایة المرحلة األولى، وحالة نهائیة تمثل نهایة المرحلة رقمN . 

  .مجموعة من الحاالت الوسیطة تتكون منها المراحل المختلفة 

 التي تصل بین الحالتین األولیة والنهائیة. نتائجمجموعة من ال 

  ) لخ.) خاصة بكل مسار.تكلفة، ربح....إمؤشرات أداء 

  َّتصغیر التكلفة إلى أدنى حد ممكن، یحدد من خالل أن یكون تعظیم الربح وٕامَّا ا هدف محدد إم

 المسار األمثل.

  .هناك قرارات عند كل حالة، وقرارات عدة عند كل مرحلة 
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أ ا the Principle of optimality :   

تعددت التعاریف التي قدمت في األدبیات ، وقد   Richard Bellmanشارد بلمان تبمبدأ ریوُیعرف 

الذي  )Williams & others, 2008, 833(ت حول هذا المفهوم. ومنها تعریف الخاصة ببحوث العملیا

فإن المسار األقصر من تلك العقدة  ،عندما تكون العقدة على المسار األمثل بقوله : "مبدأ بلمان یربطها ب

 ". حتى النهایة یكون على المسار األمثل أیضاً 

المثلى خاصیة بصرف النظر عن القرارات  ستراتیجیةلال) فقد اعتبر أن 208، 2002(برونسون، أما 

المتبقیة یجب أن تكون فإن القرارات  من ثُّمو المتخذة للدخول إلى أي حالة معینة في أي مرحلة معینة، 

لترك هذه الحالة یمثل مبدأ بلمان القاعدة األساسیة المعتمدة في إیجاد الحل األمثل على مثلى، و  استراتیجیة

بغض النظر عن  : "التي تنص على أنهة المستخدم في معالجة نظام معین أساس نموذج البرمجة الدینامیكی

المثلى استنادًا إلى  الستراتیجیةافإن القرارات الالحقة ینبغي أن تمثل  حالة النظام االبتدائیة والقرار االبتدائي،

 . " )470، 2010(الفضل،  الحالة الناجمة عن القرار االبتدائي

سیكون  jبغض النظر عن القرارات التي صنعت في المراحل السابقة فإن القرار المصنوع في المرحلة و 

 مثالیًا ألجل جمیع المراحل الباقیة.  jمن الحل المثالي الكلي. ویجب أن یكون القرار المتخذ في المرحلة  اً جزء

( الفضل، تیة اآل )3-1من خالل العالقة الریاضیة (مما سبق یمكننا أن نعبر عن مبدأ بلمان ریاضیًا 

2010 ،470 -471 ( :  

)3-1(            ���� = �(��,����)  

  :إذ إنَّ 

 �� في الزمن  حالة النظامt 

 ����  حالة النظام في الزمنt+1 

 ����  القرار المتخذ في الزمنt+1 

 F وذلك حسب طبیعة  ،التكلفة وقد تمثل دالة الربح أو اإلنتاجیة أو العائد أو دالة الهدف

 المشكلة المدروسة. 

حالة النظام الحالیة تابع لحالته السابقة في  نَّ : إ)1- 3یمكن القول من خالل العالقة الریاضیة (و 

  وللقرار المتخذ في الحالة الراهنة. tالزمن 
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3 -1 -2. أ :ا ا   

الفكرة األساسیة التي تقوم علیها هذه المنهجیة نفرض أنه لدینا المسألة الموضحة بالشكل لتوضیح 

  . iمرحلة وكل مرحلة مكونة من عدد من الحاالت nمن  ) والمكونة1- 3(

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  
  

) 1- 3ا  م اا  (n  تا  د  ن  و  

، i=0,1,2,3…………m, j=0,1,2,3,………nحیث  xijبـ  jفي المرحلة iلمتغیر الحالة نرمز 

 یشیر متغیر ، إذd(xi-1,j-1, xi,j)بـ xi,jإلى  xi-1,j-1كما نرمز للقیمة الناتجة من خالل االنتقال من الحالة

ویعرفان معًا الشرط للعملیة  ،مدخالت الحالة إلىxi,j بینما یرمز المتغیر ،إلى مخرجات الحالة xi-1,j-1 الحالة

والتي تمثل  ������� jفي المرحلة i المتخذ عند الحالة المثلىوسنرمز لتابع القیمة عند بدایة ونهایة المرحلة. 

    :  تیة) اآل3-2معادلة البرمجة الدینامیكیة كما هو موضح بالعالقة (

)3-2(             �������= ��������d�x���,���,x�,��+ �(���,���)�����,�����  
�,�����	المرحلة األولیة هي:االبتدائیة في في الحالة  ىثلتكون القیمة المو  = 1�= 0 (Dana & 

Cuong, 2003, 42).  ذا كان ألجل كل حالة أولیة فیه إهذا ویوصف النظام الدینامیكي بأنه متوازن

 ,Plasmans & others)للصفر  السابقة مساوٍ  البرمجة الدینامیكیةوحل معادلة  x0,0مدخالت معینة 

2006, 53).  

في القیمة المثلى عتمد على ت jفي المرحلة   iفي الحالةالقیمة المثلى ) أن 3-2نجد من خالل العالقة (

حالة في المرحلة السابقة تلك الوعلى القیمة الناتجة من خالل االنتقال من  j-1حالة ما من المرحلة السابقة 

تحدید قیمة المسار األمثل ألجل كل حالة ویمكن من خالل هذه العالقة  .jفي المرحلة  iإلى الحالة الحالیة 

d(x0,1, x1,2) 
d(x0,0, x0,1) 

d(x0,0, x1,1) 

d(x0,1 x0,2) 

d(x1,1, x1,2) 

d(x1,1, x0,2) 

d(x0,2, x0,j) 

d(x0,2, xi,j) 

d(x1,2, xi,j) 

d(x2,2, xi,j) 

d(x2,2, xm,j) 

d(x0,j, x0,n-1) 

d(x0,j, x1,n-1) 

d(xi,j, x2,n-1) 

d(xm,j,x2,n-1) 

 الحالة

 المرحلة

X0,0 

X1,1 

X0,1 

x2,2 

X1,2 

X0,2 

 
X0,n-1 

Xij 

X0,3 

X2,n-1 

X1,n-1 
X0,n 

 1المرحلة

0 

 nالمرحلة n-1المرحلة jالمرحلة 2المرحلة

Xmj 

d(x0,n-1, x0,n) 

d(x1,n-1, x0,n)  

 
d(x2,n-1, x0,n) 
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إضافة إلى  تحدید اآللیة األفضل التي یجب اتباعها من النقطة األولیة لكي یتم الحصول أساسیة ممكنة. 

 على القیمة المثلى من خالل اختبار مناسب لتسلسل األقواس من الحالة األولیة إلى الحالة الطرفیة النهائیة

)Chiang, 2000, 21.(   

  ) اآلتیة: 3-3( الریاضیة الذي یحقق العالقة ��هو jكون القرار األمثل في المرحلة وی

                                )3-3             (fj= optimal����������  

  :آلتیة) ا3-4ویعطى بالعالقة (  fیكون الحل األمثل للمسألة هو  من ثُّمو 

   )3-4                       (� = ∑ ��
�
���        

ویكون في كل مرحلة عدة قرارات تصنع ضمنها الختیار األمثل منها. سیكون لدینا  هنجد مما سبق أن

التي تنتمي لتلك المرحلة. كما أنه یكون لكل حالة قرار أو أكثر یجب اختیار  عددها مساویًا لعدد الحاالت

  التي ترتبط بتلك الحالة. الحاالت في المرحلة السابقة ویكون عدد قرارات الحالة مساویًا لعدد  ،األمثل منها

3 -1 -3.  :ا اع اأم  

د على معادالت العائد التي الحاالت والقرارات المتقطعة والمستمرة باالعتما البرمجة الدینامیكیةتنمذج 

بالبرمجة الدینامیكیة  البرمجة الدینامیكیةعندئذ  سمىوت .xijعلى استخدام متغیر الحالة تعتمد 

تسمى التي تالئم حالة عدم التأكد. بینما   Stochastic Dynamic Programming (SDP)العشوائیة

إذا كانت مدخالت   Deterministic Dynamic Programming (DDP)برمجة دینامیكیة محددة

تعیین عائد ومخرجات المرحلة بشكل یكون ممكنًا  من ثُّمو حاالت المراحل معلومة، والقرار لمرحلة ما معلومًا. 

  دقیق. وفیما یلي عرض موجز عن كال النوعین: 

  Deterministic Dynamic Programming (DDP)ا ا ادة(اة): 

ویمكن تحدیدها  ،متغیرات معروفةالها محدودة إذا كانت جمیع نَّ : إنقول عن مسألة برمجة دینامیكیة

تحدد الحالة في المرحلة التالیة من خالل الحالة والقرار  إذبدقة، أو تكون تغیرات تلك المتغیرات صغیرة جدًا. 

عند المرحلة الراهنة. ویعین عائد ومخرجات المرحلة بشكل دقیق عندما یكون لدینا العائد والقرار لمرحلة ما 

  یمة المثلى واالنتقال المذكورة سابقًا.الق وتطبق في هذه الحالة دوالمعلومًا. 

:اا ا ا Stochastic Dynamic Programming (SDP)  

القیمة  تكون دالة إذ تها عشوائیة ذات تشتت كبیر.تطلق على مسائل العالم الحقیقي التي تكون متغیرا

 لدالةالمثلى أو معادلة البرمجة الدینامیكیة عشوائیًا. وفي هذه الحالة یكون الهدف هو نمذجة القیمة المتوقعة 

  :تیة) كما هو موضح في العالقة اآل3-5( ، ویكتب ذلك بشكل ریاضي بحیث تصبح العالقةالقیمة المثلى

�������= ����������d�x���,���,x�,��+ �(���,���)�����,������		(5 − 3) 
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 متغیرات مسالة البرمجة الدینامیكیة قد تكون متحوالت عشوائیة منقطعة،ونشیر في هذا الصدد إلى أن 

احدة منها لقرار نحتاج عند كل و  إذ ،.t =0,1,2……….Tمجزأ إلى فواصل زمنیة هي  Tالزمن  ومتغیر

 كما هو موضح في العالقة )3-2(العالقة سابقًا ب ةالقیمة المثلى الموضح دالة صبحت من ثُّمو أمثل. 

  : آلتیة) ا3-6( الریاضیة

�������= ��������� �d�x���,���,x�,��+ �(���,���)�����,�����

�

���

�												(6 − 3	) 

ئذ یكون الزمن متغیرًا وقد تكون متغیرات مسألة البرمجة الدینامیكیة متحوالت عشوائیة مستمرة، عند

 :تیة) اآل3-7( الریاضیةالقیمة المثلى كما هو موضح في العالقة  دالةصبح مستمرًا فت

�������= ��������� �d�x���,���,x�,��+ �(���,���)�����,�������
�

���

�		(7 − 3	) 

قیمته تكون  من ثُّمو الهدف هي قیمة متوقعة،  لدالةالقیمة المثلى  إنَّ  :سبق یمكن القول من خالل ما

   ولیست محددة بشكل دقیق. ،مقدرة

 Characteristics of Dynamicخصائص تطبیقات البرمجة الدینامیكیة:  .3-1-4

Programming Applications  

  في مسائل األمثلة مجموعة من الخصائص هي اآلتیة:  الدینامیكیةلتطبیق البرمجة 

لكل مرحلة قرار، والمرحلة عبارة عن كمیة الوقت من المراحل، ویطلب  م المشكلة إلى مجموعةتقسّ  .1

التي انقضت منذ بدایة المشكلة. ونتیجة التطبیق لهذه المنهجیة تم مالحظة أنه في بعض الحاالت 

  ).Winston & Goldberg, 2004, 967( كل مرحلةفي یس بالضرورة أن یكون هناك قرار ل

 إلى تلك المرحلة وفقط إلى تلك المرحلةلطرق المرئیة والحسابات عند كل مرحلة هي تابع ل

)Taha,2011,465.( 

یتم الحصول من  ( مدخالت) یتوفر لكل حالة بیانات إذللمرحلة عدد من الحاالت المرتبطة بها،  .2

 لیها في عملیة اتخاذ القرار ألي مرحلة.یستند إ (مخرجات) خالل معالجتها على معلومات

ة التحول من الحالة بالمرحلة الحالیة إلى الحالة في یمكن لمتخذ القرار بأي مرحلة وصف كیفی .3

 غة واضحة.فق صیوذلك و  ،المرحلة القادمة

وتحدد ، Nodeبحیث تقابل كل حالة عقدة  وفق مفهوم الشبكات البرمجة الدینامیكیة توصف مسائل .4

 االستراتیجیةوهي عبارة عن المساهمة الحالیة لتابع الهدف في صناعة قرار  )linkقیمة لكل وصلة (

 . ویقابل الهدف إیجاد أقصر مسار أو أطول مسار. عند تلك العقدة
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 االستراتیجیةمالیة وٕایجاد الوصف لقرار المثلى للمسألة اإلج االستراتیجیةإجراء الحل هو إیجاد  .5

 المثلى عند كل مرحلة وألجل كل الحاالت الممكنة. 

حالة المرحلة التالیة بشكل مؤكد، بل یحدد  الدینامیكیةلبرمجة یحدد القرار في تطبیقات كثیرة لـال  .6

  االحتمالي للحالة عند المرحلة التالیة فقط. الحالي التوزیعالقرار 

لیكن لدینا حالة راهنة ما، فالقرار المتخذ األمثل لكل من المراحل الباقیة یجب أال یعتمد على  .7

 وهذا ما یعرف بمبدأ األمثلیة. ،لمتخذة سابقاً الحاالت التي یتم التوصل إلیها سابقًا أو القرارات ا

3 -1 -5.  تاا  اا زر    ا دت اا

 :ا ا  

طاعات األخرى فیكون بفرض أن االقتصاد مقسم إلى أربعة قطاعات هي الزراعة والصناعة والنقل والق

  الممكنة حسب حالة االستثمار كاآلتي:  االستراتیجیاتلدینا عدد 

 ) 129-113، 2008(الجراد & القاضي، :ا   ار  ع وا ااتد 

ى، أي لدینا في هذه الحالة یمكن االستثمار في قطاع الزراعة أو الصناعة أو النقل أو القطاعات األخر 

  استثماریة ممكنة.  ستراتیجیاتاأربع 

  : ا   ار   ااتد 

-0- 7- 3)،(0-0-6- 4)، (0- 0- 8-2، ()0- 0- 9-1ار الممكنة هي اآلتیة: (صور االستثم

الخاصة بكل صورة من هذه الصور باستثناء الصورة األخیرة  االستراتیجیات، ویحسب عدد )0- 0- 5-5)،(0

  :تیةاآل )8- 3( الریاضیة من خالل العالقة

)38(
!.!.........!.

!

21

,........,, 321


kkk

n
p kkkk

  
=4!/2!1!1!=12 

  ي:خاصة بالصورة األخیرة یكون كما یأتال االستراتیجیات أما عدد 

=4!/2!2!=6 

هو  الممكنة الخاصة بحالة االستثمار في قطاعین االستراتیجیاتمما سبق نجد بأن عدد 

  .استراتیجیة 54=4+6*12
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  : ا   ار   ت ااتد 

- 2ي: (ریة مختلفة من قطاع آلخر هي ما یأتصور االستثمار الممكنة بحیث تكون المبالغ االستثما

 الخاصة بكل صورة هو االستراتیجیاتویكون عدد  ،)1-0- 4- 5)،(3-0- 1- 6)،(0- 2-7- 1)،(0- 3-5

  .استراتیجیة 96=4*24الخاصة بهذه الصور هو  یاتاالستراتیج، وعندئذ یكون عدد 24=!1!1!1!1/!4=

أما الصور التي تتضمن مبلغ استثمار في قطاع معین مساو لمبلغ االستثمار في قطاع آخر فهي: 

الخاصة بكل صورة  االستراتیجیات)، ویكون عدد 4-2-0- 4)،(0- 3-3- 4)،(0- 1-1- 8)،(0- 2-2- 6(

  .استراتیجیة 48=4*12هو  االستراتیجیاتن عدد یكو  ومن ثُّم ،=!1!1!2/!4 12هو

استثماریة  استراتیجیة 144=96+48لخاصة بهذه الحالة هو ا االستراتیجیاتنجد مما سبق أن عدد 

  ممكنة.

  : ا   ار  أر ت ااتد 

  هي اآلتیة: صور االستثمار الممكنة

- 3- 3- 1( )،2-2- 2- 4)، (7- 1- 1-1بین ثالثة قطاعات ( هاالستثمار نفس في حال توزیع مبلغ .1

، ویكون عندئذ عدد 4=!1!3/!4الخاصة بكل صورة هو  االستراتیجیات) ویكون عدد 3

 ممكنة. ستراتیجیةا 12=3*4الخاصة بهذه الصور هو  االستراتیجیات

) 2- 1-1- 6)،(5-1- 2- 2،()5-3 - 1-1في حال توزیع مبلغ االستثمار نفسه بین قطاعین فقط: ( .2

ومن ثُّم یكون عدد  ،ستراتیجیةا 12!=1!1!2!/4رة الواحدة هنا هو الصو  ستراتیجیاتاویكون عدد 

 .ستراتیجیةا 36=3*12الخاصة بهذا البند هو  االستراتیجیات

) 4-4- 1- 1)،(3- 3- 2-2: تكون الصور هي: (نفسهفي حال حصول كل قطاعین على المبلغ  .3

 االستراتیجیاتومن ثُّم عدد  ، 6=!2!2/!4ة واحدة فقط هوالخاصة بصور  االستراتیجیاتعدد  یكونو 

 ممكنة. استراتیجیة 12=2*6الممكنة في هذا البند هو 

دة فقط هي في حال حصول كل قطاع على مبلغ استثماري مختلف عن اآلخر: لدینا صورة واح .4

 .استراتیجیة 24=!1!1!1!1/!4التالي  االستراتیجیات) ولها عدد 1- 4-2- 3(

ربعة الممكنة لالستثمار في أ االستراتیجیاتنجد من خالل الحاالت األربع الواردة أعاله أن عدد 

  استثماریة ممكنة. استراتیجیة 84=24+12+36+12قطاعات هي: 

 اا   رات اا ز ا  :  

هي عدد الوحدات االستثماریة في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل  x1,x2,x3,x4 بفرض أن

عندئذ یكون إجمالي  iهي إنتاجیة االستثمار في القطاع  fi(xi)والقطاعات األخرى على التوالي، كما أن 
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∑إنتاجیة االستثمار هو  f�(x�)
���
وتأخذ أي قیمة في المجال  ،هي أعداد صحیحة موجبة x1,….x4 ، إذ���

[0,1,2,… هي المبلغ   Aحیث x1+x2=u1، u1+x3=u2 ،u2+x4=A=10وبفرض أن:  [10,..

��المستثمر ≤ � ،�� ≤  الریاضیة كما في العالقة تكون اإلنتاجیة اإلجمالیة للمبلغ المستثمر ومن ثُّم، �

  : اآلتیة) 9- 3(

�(��,��,��,�)= �(��)+ f�(u� − x�)+ f�(u� − u�)+ f�(A − u�)					(9 − 3)   

  

   :آلتیةا) 10- 3(الریاضیة في العالقة وفي حالة االستثمار في قطاعین تكون دالة الربح كما 

)3-(10      f�,�(��)= ������,�(��)+ ��,�(�� − ��)�    

في العالقة قطاعات تكون دالة اإلنتاجیة اإلجمالیة للمبلغ المستثمر كما  ةوفي حال االستثمار في ثالث

  :آلتیة) ا11- 3(الریاضیة 

f�,�,�(��)= ������,�(��)+ ��,�,�(�� − ��)�																		(11− 3)  

، 2006(الجراد، ) التالیة12- 3( الریاضیة تثمار في أربعة قطاعات یكون لدینا العالقةوفي حالة االس

164 -166( :  

f�,�,�,�(�)= ������,�,�(�� − ��)+ ��,�,�,�(� − ��)�			(12− 3)  

التوزیع لالستثمارات في كل خطة  تقییم عملیةأجرینا تطبیق عملي على الخطط الخمسیة بغیة وقد 

الختبار الفرضیة األساسیة األولى للبحث والنتائج موضحة في هل هي مثلى أم ال  :خمسیة والحكم علیها

 .الفصل الخامس
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ا ام   

اد اا   
  

هو نموذج برمجة ریاضیة مالئم  Integer Programming (IP)نموذج برمجة األعداد الصحیحة 

أو للحاالت والمسائل التي تتطلب تخصیص موارد غیر قابلة للتجزئة كاآلالت والید العاملة للمهام المختلفة، 

على متغیرات القرار تتمثل بأن تكون  وذلك من خالل إضافة قیودٍ  لخ.تخصیص وحدات من المنتج...إ

  جمیعها أو بعضها أعدادًا صحیحة. 

 Integer Linearنعرض في هذا المبحث أسس البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة

Programming(ILP)  نتناول البرمجة غیر الخطیة ذات األعداد الصحیحةوأنواعها. بینما Integer 

Nonlinear Programming(INP)  الثالثالمبحث في    .  

3 -2 -1.  :أ   

ا ا :Linear Programming (LP)   

طریقة لحل مسائل تخصیص الموارد هدفها البحث عن قیم متغیرات القرار التي تقرر الطریقة األكثر 

 ةخطی دالةموارد. ویجب أن یكون المقیاس كفاءة لتخصیص الموارد لألنشطة. فهي طریقة مثلى لتخصیص ال

لمتغیرات القرار، ویجب أن توضع القیود على استخدام وتوفر الموارد في معادالت خطیة أو متراجحات. ومن 

 :)Lfuero & Ebipade, 2007, 8(شروط استخدامها اآلتي

 فیما بینها.خطیة هدف، والمتغیرات ویوجد عالقة  تعریف دالة  - 

 عرض الموارد محدود ویمكن قیاسه بتعابیر اقتصادیة.  - 

 الهدف والقیود أن متغیرات القرار موضوعة في دالةاالفتراض األساسي الذي تقوم علیه هو  - 

 بشكل حدود جبریة مضافة والمعامالت معلومة وثابتة. 

مبلكس، یتحل كلتا الحالتین (التعظیم والتصغیر) باستخدام الطریقة البیانیة، طریقة الس - 

 . للبرمجة الخطیةالبرمجیات الحاسوبیة و 

 Generalنشیر هنا إلى أننا لن نتطرق إلى طرائق الحل المذكورة أعاله باعتبار أن برمجیة الـ و 

Algebraic Modeling System (GAMS)  التي سنستخدمها لكتابة نموذج التوازن العام وحله، مصممة

  باختالف أنواعها. الریاضیة ألغراض البرمجة 
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:اد اا    

 برمجة األعداد الصحیحةإن ما تناولته األدبیات الخاصة ببحوث العملیات والبرمجة الریاضیة حول 

هي برمجة خطیة بمتطلبات إضافیة تقتضي أن یكون متغیرًا أو أكثر عددًا صحیحًا. وٕاذا اشترط أن تكون 

جمیع المتغیرات أعدادًا صحیحة فإن النموذج هو برمجة خطیة ذات أعداد صحیحة صرفة. وٕاذا اشترط أن 

  حیحة مختلطة. تكون بعض متغیراته أعدادًا صحیحة فیكون النموذج هو برمجة خطیة ذات أعداد ص

أو  1یتطلب أن یكون متغیر أو أكثر یأخذ القیمة  لبرمجة األعداد الصحیحةوفي الكثیر من التطبیقات 

المهمة التعاریف ي بعض فیما یأتنورد و . 1-0النموذج هو برمجة خطیة ذات أعداد صحیحة  ویكون، 0

 :لبرمجة األعداد الصحیحة

منها مقیدة لتكون  اً ي تفترض أن جمیع متغیراتها أو بعضمجال جزئي من مجاالت البرمجة الخطیة الت - 

 . )Dowling, 1993, 204( أعدادًا صحیحة

 ,Winston, 2004نموذج برمجة خطیة تكون بعض أو جمیع متغیراته أعدادًا صحیحة وغیر سالبة ( - 

475 .( 

الهدف التي تم صیاغتها من خالل البرمجة الخطیة.  نموذج قیوده ودالة الهدف مماثلة لتلك القیود ودالة - 

واالختالف فقط یكون بأن واحد أو أكثر من متغیرات القرار ینبغي أن یأخذ قیمة صحیحة في الحل 

 ). Render & others, 2012, 396النهائي (

 هو نموذج برمجة األعداد الصحیحةمما سبق نجد أن جمیع التعاریف السابقة تشترك بأن نموذج 

لذلك تقتصر هذه التعاریف على نوع واحد من أنواع برمجة األعداد الصحیحة وهو البرمجة برمجة خطیة، 

الخطیة ذات األعداد الصحیحة. وتتجاهل النوع الثاني وهو البرمجة غیر الخطیة ذات األعداد الصحیحة. 

  لذلك نرى أن التعریف األكثر شموًال هو اآلتي:  

هي نموذج برمجة ریاضیة(خطیة أو غیر خطیة) تكون قیم جمیع برمجة األعداد الصحیحة " 

  .") وغیر سالبةاً أو صفر  اً المتغیرات أو بعض منها أعدادًا صحیحة( قد تكون واحد
   

3 -2 -2.  :اد اذات ا ا ذج ا اعأم  

  تیة:آلهناك ثالثة أنواع من نماذج البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة هي ا

 :ا اد اذات ا ا اPure Integer Programming(PIP)   

 ,Total Integer Programming (Bernartبرمجة األعداد الصحیحة اإلجمالیة وتدعى أیضاً 

 All Integer (Williams & other, 2008, 382)، أو برمجة األعداد الصحیحة الكلیة(200 ,2010
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Programming ، والتعریف األكثر انتشارًا في األدبیات الریاضیة لهذا النوع من نماذج برمجة األعداد

  : الصحیحة الصرفة هو

،  (Dowling, 1993,204)" نموذج برمجة ریاضیة تقید جمیع متغیراته بأن تكون أعدادًا صحیحة

 وبعبارة أخرى، یطلب أن تكون قیم جمیع متغیرات القرار صحیحة في حل النموذج"

)Bernart,2010,200  .( 

  : 1يذلك بالشكل الریاضي العام كما یأت یمكن التعبیر عنو 

 :تیة) اآل13- 3(الریاضیة بالعالقة  ةالموضح ةالهدف الخطی دالة - 
 

)3-(13       �������(�)= ���� + ���� + ⋯���� + ⋯+ ���� = ∑ ����
�
��� 

  

  أن: حیث

  هي متغیرات القرار كأن تمثل كمیة مورد معین. ��	

تحقیق الحد  يالهدف ه دالة ت( أو سعر المورد) وذلك إذا كان��	: العائد المتحقق من المتغیر ��

تحقیق الحد  يالهدف ه ت دالةإذا كان ��أو تكلفة المتغیر  maximization األقصى

  .minimizationاألدنى

 � = 1,2,… …   .لعدد الموارد أو متغیرات القرارترمز  nحیث  �

 نمیز حالتین:وهنا   :القیود الخطیة - 

الموضح بالعالقة كان الهدف هو إیجاد القیمة العظمى المثلى فتكون القیود من الشكل  إذا  - أ

 : تیة) اآل14- 3(الریاضیة 

����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≤ �� 

����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≤ �� 

… … … … … … … ..	 

)3-(14       ����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≤ �� 

… … … … … … … .. 
����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≤ �� 

  :إذ إنَّ 

ل االستثمار، المواد األولیة كأن تمث i خالل الفترة الزمنیة �xالمتاح والمتوفر من المتغیر  ��

  لعدد الفترات الزمنیة. Tوترمز  i=1,2,……Tلخ....إ

  .iفي الفترة الزمنیة ��مطلوب من المورد: ترمز لما هو ��� 

                                                 
1

 عملیة.. اعُتمد على األمثلة الواردة في المراجع المعتمدة في ھذا المبحث، النماذج االفتراضیة لحاالت عملیة تطبیقیة أو صیاغة عامة لحاالت  
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الموضح بالعالقة  كان الهدف هو إیجاد القیمة األدنى المثلى فتكون القیود من الشكل إذا  -  ب

 : اآلتیة) 15- 3(الریاضیة 

����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≥ �� 

����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≥ �� 

… … … … … … … .. 

)3-(15         ����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≥ �� 

… … … … … … … .. 
����� + ����� + ⋯����� + ⋯+ ����� ≥ �� 

  

�		.حیث  �∀ةأعدادًا صحیح ��قیود األعداد الصحیحة:  -  = 1,2… .,�  

��قیود عدم السلبیة:  -  ≥ 0. 

خطیة. كما تشمل قیود األعداد الصحیحة  من خالل النموذج بأن دالة الهدف والقیود هي دوالیتضح 

یدعى هذا النموذج بنموذج برمجة خطیة ذات  ومن ثُّموال تقتصر على بعض منها،  ،جمیع متغیرات القرار

  أعداد صحیحة صرفة. 

 :ا اد اذات ا ا اMixed Integer Programming(MIP)   

). (Dowling, 1993,204نموذج برمجة ریاضیة تقید بعض متغیراته بأن تكون أعدادًا صحیحة

یمكن التعبیر عن نموذج برمجة خطیة ذات أعداد صحیحة مختلطة بشكل ریاضي من خالل تحویل نموذج و

خطیة ذات أعداد صحیحة  البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة الصرفة المذكور سابقًا إلى نموذج برمجة

  ي:یود األعداد الصحیحة لتصبح كما یأتوذلك بتغییر ق ،مختلطة

عدد صحیح أو یمكن اختیار بعض المتغیرات األخرى وتقییدها لتكون  ��قیود األعداد الصحیحة: 

…,��,��قیمها في حل النموذج عددًا صحیحًا مثًال:  أي لیست جمیع المتغیرات مقیدة بأن تكون  ����,

  قیمها أعدادًا صحیحة.

 اد اذات ا ا 1-0 :0- 1ا Integer Programming(0-1IP)  

برمجة خطیة ذات  نموذج :"هو 1-0 لبرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةالتعریف األكثر شموًال لـ

وعندئذ توصف المتغیرات التي یطبق ، 1أو 0أعداد صحیحة یشترط أن یكون متغیرًا أو أكثر قیمته تساوي 

  . " Binary Variables  )(Williams & other, 2008, 381علیها هذه الشروط بالمتغیرات الثنائیة

متغیرات القرار في الحل األمثل قیم جمیع یشترط أن تكون  نجد أنه قدالسابق خالل التعریف  من

ه أنَّ : یمكن أن نقولالسابق وحسب التعریف  ). Render & others, 2012, 396( 0أو  1للنموذج هي 
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وتدعى أیضًا ببرمجة األعداد الصحیحة الثنائیة  1-0نموذج برمجة خطیة ذات أعداد صحیحة صرفة

Binary Integer Programming  0أو 1تأخذ قیمتین فقط هما لكون المتغیرات مقیدة بأن )(Williams 

& other, 2008, 409 .  

. ومنه یكون 1أو  0كما قد یشترط أن تكون قیم بعض متغیرات القرار في الحل األمثل للنموذج هي 

  .1-0لدینا نموذج برمجة خطیة ذات أعداد صحیحة مختلطة 

ًا إلى نموذج برمجة خطیة ذات یحول نموذج البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة المذكور سابقو 

  ي: حویل القیود الصحیحة لتصبح كما یأتصرفة من خالل ت 1-0أعداد صحیحة 

��	وذلك		∀		إذقیود األعداد الصحیحة:  = �. 1أو0 = 1,2… .,�   

  مثًال:  0,1یمكن اختیار بعض المتغیرات األخرى وتقییدها لتكون قیمها في حل النموذجو 

	�� = …,��,��أو	1أو0 ,���� =   1أو0

ویدعى النموذج عندئذ بنموذج برمجة خطیة ذات  .1أو0أي لیست جمیع المتغیرات مقیدة بأن تكون قیمها 

  . 1-0أعداد صحیحة مختلطة 

بالبدائل  1-0تتعلق عملیة كتابة القیود الصحیحة في حال البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة 

  سیتم االختیار فیما بینها كما هو موضح في النقاط اآلتیة:  التي

ي تأخذ إحدى : تكتب القیود الصحیحة الت ��,��إذا كان المطلوب االختیار بین بدیلین فقط فرضًا هما - 

��	ي: كما یأت 1أو  0قیمتین  + 	�� =  ن واحدًا منهما سیكون مطلوبًا.أي إ 1

یكون القید الصحیح كما  nإذا كان المطلوب اختیار بدیلین على األقل من مجموعة من البدائل عددها  - 

��	ي: یأت + �	� + ⋯+ �	� ≥ 2. 

یكون القید الصحیح كما  nإذا كان المطلوب اختیار بدیلین على األكثر من مجموعة من البدائل عددها  - 

��		ي:یأت + �	� + ⋯+ �	� ≤ 2. 

یكون القید الصحیح كما  nختیار لبدیلین فقط من مجموعة من البدائل عددها إذا كان المطلوب اال - 

��		ي:یأت + �	� + ⋯+ �	� = 2. 

ي: یل آخر فیكون القید الصحیح كما یأتإذا كان المطلوب االختیار لبدیل معین یشترط توفر بد - 

	�� = �	�. )Stevenson & Ozgur, 2007, 330( 

3 -2 -3.  :اد اذات ا ا ذج ا  اط  

على اختالف البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة هناك مجموعة من الطرائق المتبعة لحل نماذج 

  أنواعها، تتمثل باآلتي: 
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 :(ا) وا ط  

تستند و الصحیحة.  غیر البرمجة الخطیةطریقة بسیطة تقلیدیة تقوم على تدویر قیم حل مسائل وهي 

  ة: آلتینماذج البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة على الخطوات اهذه الطریقة في حلها إلى 

وذلك لجمیع المتغیرات  البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة،حذف القیود الصحیحة من نموذج  - 

لنموذج البرمجة الخطیة  یتم إیجاد الحل األمثلو ویتم الحصول على نموذج برمجة خطیة،  ،الصحیحة

 بإحدى الطرق المعروفة. 

، یكون الحل األمثل للبرمجة الخطیة إذا كانت قیم جمیع متغیرات القرار أعدادًا صحیحة وفق الحل األمثل - 

البرمجة  ألمثل الذي تم الحصول علیه لنموذجهو نفسه الحل ا للبرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة

ولیست أعدادًا صحیحة. یتم في هذه  اً حقیقی اً المتغیرات أعدادًا كسریة أو عدد . أما إذا كانت قیمالخطیة

تقرب قیمة كل  إذالتضخیم،  یمة صحیحة سواء باتجاه التصغیر أمالحالة تدویر القیم الكسریة إلى أقرب ق

رنة الهدف ومقا خرى المقربة للحصول على قیمة دالةمتغیر مرتین وتجرب كل قیمة مع قیم المتغیر األ

ومن  ،البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةالهدف في نموذج  ج للوصول إلى القیمة المثلى لدالةالنتائ

 : مع مراعاة أن تتحقق النظریتان اآلتیتان الحل الصحیح األمثل.ثُّم 

) 1م:(   

مجموعة  البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةإنه من الضروري أن تكون مجموعة حلول نموذج 

). Dowling, 1993, 204غیر الصحیحة المقابلة له ( البرمجة الخطیةجزئیة من مجموعة حلول نموذج 

أصغر من منطقة البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة بمعنى أن منطقة الحلول الممكنة وفق نموذج 

 المقابل له ومحتواة فیها. البرمجة الخطیة الحلول الممكنة وفق نموذج 

2( م:(    

أو الناتجة عن حذف القیود الصحیحة أكبر البرمجة الخطیة  الهدف في نموذج القیمة المثلى لدالةإن 

 & Winston(البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة الهدف في نموذج  تساوي تلك القیمة المثلى لدالة

Goldberg, 2004, 476.( 

  یعاب على هذه الطریقة اآلتي: و 

 تي سیتم من خاللها حساب قیمة دالةفي النموذج، فیكون عدد التجارب ال اً متغیر  nلدینا أن بفرض  - 

تكون إجراءات الحل مكلفة من الناحیة  ومن ثُّم). 186، 1998(العوا وآخرون،  �2الهدف مساویًا لـ 

 الحسابیة والزمنیة كلما ازداد عدد متغیرات النموذج.
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لك یجب توخي الحذر أثناء عملیة التدویر للقیم الكسریة للحل تسبب هذه الطریقة قلقًا بشأن نتائجها، لذ - 

 غیرات الصحیحةتكون قیم المت لیبقى الحل الناتج حًال نافذًا. ألنه عندما البرمجة الخطیةاألمثل لنموذج 

في الحل األمثل. أما عندما تكون قیم  الكسریة تغیٌر طفیفٌ كبیرة جدًا ینجم عن عملیة تدویر القیم 

عن الحل الصحیح  ن عملیة تدویر القیم الكسریة حٌل بعیدٌ الصحیحة صغیرة، فقد ینتج ع المتغیرات

 ). 186، 1998األمثل الحقیقي (العوا، 

ع واا ط: Branch and Bound Method  

مرة عام  لَ أو�  طورتو  ،ألنها األحدث ومفضلة من قبل الممارسین الطریقة األكثر استخداماً  تعد هذه

العامة الصرفة  البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةلحل مسائل  Land and G. Doigمن قبل  1960

لحل  the additive algorithmالخوارزمیة اإلضافیة  E. Balasطور  1965وفي عام  .والمختلطة

). تالئم هذه الطریقة Taha, 2011, 370الصرفة ( 1-0 البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة مسائل

التي یكون عدد متغیراتها الصحیحة كبیرًا. وتقوم كمنهجیة البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة نماذج 

الممكنة للحلول الصحیحة التي یتم الوصول إلیها من خالل الحل   Combinationللحل على مبدأ التوافیق

  لحل األمثل الصحیح باتباع الخطوات اآلتیة:. ویتم الحصول على االبرمجة الخطیة األمثل لنموذج

الناتج عن حذف القیود الصحیحة من  البرمجة الخطیةكما في الطرائق السابقة، یتم حل نموذج  .1

بفرض أن الحل األمثل و بإحدى الطرائق المعروفة. البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة  نموذج

��الناتج هو:  الصحیحغیر 
وقد تكون هذه القیم  j=1,2,….nحیث  ��القیم المثلى للمتغیرات  ∗

الهدف في  القیمة المثلى لدالة ∗�، خرى صحیحةأو صحیحة أو بعض منها كسریة واأل كسریة

��إذا كانت جمیع  ومن ثُّم. البرمجة الخطیة نموذج
البرمجة  صحیحة فإن الحل األمثل لنموذج ∗

. أما إذا وجد قیم كسریة لـ البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةهو الحل األمثل لنموذج  الخطیة

��
 . 2فنلجأ إلى الخطوة رقم  ∗

ین هذا ، ویعالبرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةفي نموذج  Zیتوجب تعیین الحد للقیمة المثلى لـ  .2

. ∗�وهي  البرمجة الخطیةه بحل نموذج الهدف التي تم الحصول علی الحد بالقیمة المثلى لدالة

إذا كان النموذج من نوع إیجاد الحد  ∗�(بحیث یكون الحد ال یتجاوز قیمة 

إذا كان النموذج من نوع إیجاد الحد األدنى  ∗�ال یقل عن قیمة ، و Maximizationاألعظمي

Maximization 3). ثم ننتقل للخطوة رقم. 

، من خالل التفرع على مسار المتغیرات الصحیحة ذات البرمجة الخطیةتجزئة منطقة الحلول لنموذج  .3

یتم اتباع مجموعة من القواعد و ، البرمجة الخطیةالقیم الكسریة المثلى في الحل األمثل لنموذج 
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واألخذ بعدة اعتبارات عند اختیار المتغیر الصحیح الذي سیتم التفرع بناء على قیمته الكسریة وهي 

 : )198، 1998(العوا،  اآلتیة

 اختیار المتغیر الصحیح ذي القیمة الكسریة األكبر في حل نموذجLP. (Lapin & 

Whisler, 2010, 409). 

 آلتیةاألخذ باالعتبار أهمیة المتغیر الصحیح وفقًا للمعاییر ا : 

 .یمثل المتغیر الصحیح قرارًا مهمًا في النموذج 

 الهدف. هل هو أكبر  دالة امل الربح للمتغیر الصحیح فيمعامل الكلفة أو مع

 من معامالت باقي المتغیرات؟ في حال كان المعامل یشیر للربح مثًال.

 .قیمة المتغیر حرجة جدًا بالنسبة للنموذج وذلك بناء على خبرة المستثمر 

  الترتیب األقل أوالً  كأن یتم اختیار المتغیر الصحیح ذيقواعد اعتباطیة.  

الذي قیمته  ��بفرض أنه وفق المعاییر المشار إلیها أعاله تم اختیار متغیر صحیح واحد ولیكن و 

��غیر الصحیح هي  البرمجة الخطیةالمثلى الكسریة في حل نموذج 
سیتفرع نموذجین عن نموذج  ومن ثُّم، ∗

LP   هماLP1 وLP2،   َّإذ إن:  

 - LP1  هوLP مضافًا إلیه القید اآلتي ":��≤ x�
∗ )"Taha, 2011, 375 .( 

 - LP2  هوLP تيمضافًا إلیه القید اآل ":��≥ x�
∗ + 1 )"Taha, 2011, 375 .( 

 :تیةیتم حل النموذجین السابقین، وهنا نمیز الحاالت اآل .4

  الهدف أكبر  بمعنى أن القیمة المثلى لدالة ،قد یكون الحل األمثل للنموذج الجزئي حًال غیر نافذ

هنا یهمل النموذج و . 2(أو أقل حسب نوع النموذج) من الحد الذي تم تعیینه في الخطوة رقم 

 الجزئي.  

  القیمة المثلى شرط الحد الذي تم تعیینه  ، وتحققاألمثل للنموذج الجزئي حًال صحیحاً قد یكون الحل

) المذكورتین سابقًا 2() و 1قم (ن ر ب أن یتم التأكد من تحقق النظریتیهنا یجو . 2رقم  ةفي الخطو 

البرمجة الخطیة ذات الهدف لهذا النموذج هي الحد األدنى لنموذج  ئذ القیمة المثلى لدالةوتكون عند

نماذج التي تقل . ویقارن مع الحلول المثلى لنماذج جزئیة أخرى ویتم استبعاد الاألعداد الصحیحة

 دنى. الهدف فیها عن هذا الحد األ القیم المثلى لدالة

 الهدف.  مثلى لدالةالنموذج له حل كسري، سنقوم بالتفرع من جدید وتحدید حد جدید یكون القیمة ال

��هو كسري ستكون قیمة الحد هي LP1بفرض أن حل النموذج 
 LP1ویتم التفرع عند النموذج  	∗

 . 3وذلك وفق الخطوة رقم 
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  إذا كان الحل األمثل للنموذجینLP1 وLP2 هنا یجب اختیار النموذج الذي سیتم التفرع  ،كسریین

��إذا كانت   LP1الهدف لكل منهما، سیتم اختیار  وذلك وفق القیمة المثلى لدالة ،ندهع
∗ > ��

∗ 

. وهكذا 3و 2. وتكرر الخطوتین Maximizationإیجاد الحد األعظميفي حالة النموذج من نوع 

 .نالجزئیة یحقق النظریتین السابقتیاذج نستمر حتى الحصول على حل صحیح ألحد النم

 فإنه یمكن قبول أول حل  ،إذا لم یكن هناك حاجة للحصول على حل صحیح أمثل بشكل دقیق

، 1998( العوا،  البرمجة الخطیة% عن الحل األمثل لنموذج 3صحیح ال تختلف قیمته بأكثر من 

201 .( 

  : تي) اآل2- 3یمكن التعبیر عن طریقة الفرع والحد بشكل شجرة مؤلفة من عقد ووصالت كما في الشكل (و 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

) 2-3ا ما ا :(    عوا ا   

وقید آخر  LP1نتج نموذج  LPبإضافة قید إلى العقدة األولى الخاصة بنموذج  هنأیتضح من الشكل 

على النموذجین  ولصالحوتم  ،ألن حله األمثل كسري LP1وأنه تم التفرع عند النموذج  LP2أنتج النموذج 

LP3  وLP4 بینما حل ،LP2 و  اً لم یتم التفرع عنده ألنه قد یكون كسری��
∗ > ��

أو قد یكون حًال   ∗

  صحیحًا، أو غیر نافذ. 

فإن  اً مختلط البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةوتجدر اإلشارة إلى أنه عندما یكون لدینا نموذج 

  ون على المتغیرات التي تقید بأن تكون قیمها أعدادًا صحیحة فقط.كالتفرع ی

ا ط: Cutting Method   

بعد استبعاد القیود  البرمجة الخطیةكما في طریقة الفرع والحد یتم إیجاد الحل األمثل لنموذج 

  ي:كما یأت البرمجة الخطیة) الذي یتضمن الحل األساسي لنموذج 1- 3وبفرض لدینا الجدول (الصحیحة. 
  

LP  
z*, x*

j 

LP3  
z*

3, x
*

j 
LP4  

z*
4, x

*
j 

LP1  
z*

1, x
*

j 

 

LP2  
z*

2, x
*

j 

��≤ x�
∗ 

��≤ x�
∗ 

��≥ x�
∗ + 1 

��≥ x�
∗ + 1 
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 LP): ا ا ذج 1-3اول (
  

  األساس Xn+1            ……….     X i  ……….    Xn+m  الحل

b0
*  d*

n+1       ……….     d*
i  ……….    d

*
n+m Z 

b1
* 

. 

. 

bj
* 

. 

. 

bn
*  

a1n+1      ………    a1i      ……………     a1n+m 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

ajn+1      ………    aji      ……………     ajn+m 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

ann+1      ………    ani      ……………     ann+m 

X1 

. 

. 

Xj 

. 

. 

xn  

  ). 95، 2002و  ورد ) ومن،  ُار:   

  :إذ إنَّ 

هي متغیرات ثانویة خارج المتغیرات  ��، وj=1,2,…..nهي المتغیرات األساسیة للنموذج،  �� 

   i=n+1, …..,n+mاألساسیة، 

  ي:كما یأت GOMORYویتم الحل وفق طریقة القطع التي تنسب إلى 

bjمن خالل كتابة  Source Rowیتم تحدید سطر المصدر  - 
ذات القیمة الكسریة على شكل مجموع  *

�bوكسر موجب ���bأكبر عدد صحیح ممكن المتغیر  ، وكتابة المعامالت الموجودة في سطر1و 0بین  �

 تیتیناآل )17- 3و( )16- 3(الریاضیتین  تینبالطریقة نفسها أیضًا بحیث نحصل على العالق ��األساسي

 ): 1992،209(قاسم،

)3-(16               ��
∗ = �b��+ b� �  

  )3-(17   �a�����+ a���� +́ … … + �a���+ a��́ + ⋯+ �a�����+ a����́
      

نحصل  أي ��وذلك لمعامالت سطر المتغیر  ،نقوم بأخذ مجموع الكسور الناتجة في الخطوة السابقة - 

 :آلتیة) ا18- 3(الریاضیةعلى العالقة 

          )3-(18        a���� +́ … … + a��́ + ⋯ + a����́ = ∑ a��́
���
�����  

ا قیمة كسریة في الحل األساسي لـلبرمجة نطبق هذه الخطوات على جمیع المتغیرات األساسیة التي له  - 

، 1992 قاسم، ( التالیة (3-19)الریاضیة سطر المصدر من خالل العالقةنوجد ، و Zبما فیها الخطیة 

217:(  
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)3-(19     max� �
�� �

∑ ���́
���
�����

�  

  سطر المتغیر الذي یحقق العالقة السابقة هو سطر المصدر. ومن ثُّم 

 كما في العالقة n+m+1یكتب قید المتغیر الثانوي إضافي ذي الترتیب بناء على سطر المصدر  - 

 اآلتیة: )20- 3( الریاضیة

)3-(20  ������ − ∑ a��́
���
����� = − b� �   

  

ویحل من جدید ونكرر الخطوات  البرمجة الخطیة،یعطینا قطعًا جزئیًا إلى نموذج  القید الذيیضاف هذا 

  حل صحیح.  نموذجالسابقة حتى یتم الحصول على حل صحیح وٕاال لیس لل

والبرمجة الخطیة ذات  البرمجة الخطیةبین كل من  هذا المبحث إلى جملة من الفروق نخلص من

  :تیةتتمثل بالنقاط اآل األعداد الصحیحة

 بینما في  البرمجة الخطیة تأخذ متغیرات القرار قیمًا صحیحة أو غیر صحیحة في الحل النهائي لنموذج

 تكون قیمها جمیعًا أو بعض منها أعدادًا صحیحة. البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحةنموذج 

 كالربح مثًال أقل من الحد األقصى البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة  یكون الحل األمثل في نموذج

، وتكون التكلفة أعلى من البرمجة الخطیة األمثل للربح الذي تم الحصول علیه وفق الحل األمثل لنموذج

 .البرمجة الخطیةلفة الذي تم الحصول علیه بحل نموذج الحد األدنى األمثل للتك

  البرمجة الخطیةمحتواة ضمن مجموعة حلول البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة مجموعة حلول. 

 وقتًا وجهدًا حسابیًا أكثر إلیجاد الحل الصحیح األمثل  البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة تتطلب

 .البرمجة الخطیةین لحل أكثر من الوقت والجهد الالزم

  الطریقة البیانیة، البرمجیات الحاسوبیة) سهلة التطبیق أكثر من سالسیمبلك( البرمجة الخطیةطرائق حل ،

قة القطع، طریقة البرمجة الخطیة ذات األعداد الصحیحة (طریقة التفرع والحد، طریطرائق حل نماذج 

 التدویر أو التشذیب، البرمجیات الحاسوبیة). 
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ا ا   

ا  ا 
  

نماذج البرمجة غیر الخطیة هي واحدة من النماذج الریاضیة التي تتمیز بوجود توابع غیر خطیة فیها. 

تعد هذه  إذ مما أدى إلى اختالف تقنیات وطرائق الحل لهذا النوع من النماذج عن النماذج الریاضیة األخرى.

  إن لم تكن مستحیلة الحل.  وأصعب حالً  تعقیداً النماذج أكثر 

نعرض في هذا المبحث مفهوم البرمجة غیر الخطیة وأنواعها، التقنیات الریاضیة المستخدمة في حلها، 

  وطرائق الحل. كما نعرض نموذج البرمجة غیر الخطیة ذات األعداد الصحیحة. 

3 -3 -1.ت  :أ  

ا  ا : Nonlinear Programming (NLP)  

غیر خطیة أو أحدهما. وقد  والقیود دوال ةدالة الهدف غیر خطی كون فیهنموذج برمجة ریاضیة توهو 

تكون هذه النماذج مقیدة أو غیر مقیدة، أو تكون بمتغیر واحد أو متعددة المتغیرات. وتستند إلى مفهوم 

یتم اللجوء إلى التقنیات الریاضیة  إذ ،التفاضل والتكامل لحلها. وال یوجد طریقة عامة یمكن اتباعها لحلها

 اً دة حیث یكون النموذج مكونوأشهرها مضاریب الغرانج التي تستخدم في حال كانت هذه النماذج مقی ،لحلها

  الهدف وقید أو أكثر غیر خطي.   من دالة

نشأ عدم لخ. أو قد تیة أو أسیة أو مثلثیة.....إالنموذج غیر خطیة كأن تكون لوغاریتم هذا وتكون دوال

  نتیجة لوجود تأثیر متبادل بین متغیرین أو أكثر.  دوالخطیة ال

  ي:یعبر عنه كما یأتو مقید  البرمجة غیر الخطیةالشكل العام لنموذج و 

   

)3-21                      (	�������(�)= �(��	,��,… ..,��)  

         

  :)Taha, 2011, 740(تي القیود بالشكل اآلویعبر عن 
  

��(��	,��,… ..,��)					(≤,=,≥)		�� 
��(��	,��,… ..,��)					(≤,=,≥)		�� 

         )3 -22                                            (⋮     

��(��	,��,… ..,��)					(≤,=,≥)		�� 
                                    (��	,��,… ..,��)	≥ 0				                                             
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وذلك  ،البرمجة غیر الخطیةنجد من خالل الشكل العام أنه یمكن التعرف على ثالثة أنواع من نماذج 

  النموذج وهي اآلتیة: حسب عدم خطیة دوال

  نماذجNLP هدف بدالة	�(��	,��,…  غیر خطیة.(�)��وقیود خطي(��,..

  نماذجNLP هدف بدالة	�(��	,��,…  .غیر خطیة(x)��وقیودغیر خطي (��,..

  نماذجNLP هدف بدالة	f(x�	,x�,… ..,x�)غیر خطي وقیود��(x).خطیة  

  convex functionا اب: 

…,��,	��)�لیكن لدینا …,��,	��)ألجل النقاط  اً معرف اً تابع(��,.. . Sفي مجموعة محدبة  (��,..

́			xإذا كان ألجل أي Sیكون هذا التابع محدبًا في المجموعة المحدبة  ∈ S,x́			� ∈ S  التالي  الشرط

  : Luenberger & Ye, 2008, 515)(محقق
 

)3 -23              (��c	x́+ (1 − c)x́� �≤ c�(x́)+ (1 − c)��x́��  

  : إذ إنَّ 

  0 ≤ � ≤ 1  

:ا ا function Concave 

…,��,	��)�لیكن لدینا …,��,	��)ألجل النقاط   اً معرف اً تابع(��,..  قعرةفي مجموعة م (��,..

Sقعرةفي المجموعة المقعرًا . یكون هذا التابع م S  إذا كان ألجل أيx			́ ∈ S,x́			� ∈ S   آلتيالشرط  ا 

 : )Winston, 2004, 630(محقق

)3-24              (��c	x́+ (1 − c)x́� �≥ c�(x́)+ (1 − c)��x́�� 

0  حیث ≤ � ≤ 1 

 & Hillier)ي كما یأت ) التمثیل البیاني لتابع محدب وآخر مقعر4-3و() 3-3یوضح الشكالن (

Lieberman, 2010, 545 ):  
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) 3-3ا  :(                               ) 4-3ا  :(ب 

                                        

لول نماذج منطقة محدبة، أما منطقة حإن منطقة الحلول في جمیع نماذج البرمجة الخطیة هي 

حیث یكون للتابع غیر الخطي نهایات صغرى  ،معاً  كلتیهماتكون محدبة أو مقعرة أو البرمجة غیر الخطیة ف

لیست جمیع نقاط المستقیم الواصل  قعرفإن منحنى التابع الم )4-3كما هو موضح في الشكل ( وعظمى.

بین نقطتین على هذا المنحنى تنتمي إلى منطقة الحلول فقط النقطتین الواقعتین على المنحنى. بینما في 

، NLP) جمیع نقاط المستقیم تنتمي إلى منطقة الحلول. وهذا من الفروق الجوهریة بین نماذج 3- 3الشكل (

LP.  

ا ا :  

) 25- 3( الریاضیة إذا تحققت العالقة a نه مستمر عند النقطةإ (�)�	نقول عن التابع

   (Winston, 2004, 611):آلتیةا

)3-25      (lim�→ � �(�)= �(�) 
  

  :  NLPات ا ا    ذج  .2- 3- 3

  اآلتي: NLPمن أهم التقنیات الریاضیة التي تستخدم لحل نماذج 

   Taylor’s Series Expansionsر  ر: 

(العوا، تي ویأخذ الشكل اآل، NLPیساعد هذا المنشور على إیجاد الحلول المثلى لنموذج 

1998،493 (: 

)3 -26 (�(�)= �(�)+ ��(�)(� − �)+
���(�)

�!
(� − �)� + ⋯+

�(���)(�)

(���)!
(� − �)���  

  

  :إذ إن� 
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قطة معینة یتم إیجاد قیمة الدالة ن aو (�)�المشتق األول للتابع  (�)��، ةغیر خطی دالة (�)�

 . یتم نشر الدالةn+1المشتق من المرتبة  (���)�المشتق من المرتیة الثانیة،  (�)���عندها.  اومشتقاته

  .aوالتعویض في قیمة  ةغیر الخطی

  التقنیة تالئم نموذج البرمجة غیر الخطیة دون قیود.  هن هذإیمكن القول و 
 

 إلیجاد Z=f(x)من الشكل  ةغیر خطی بفرض لدینا دالة :ف و وا ا NLP ذج   - 

ونجعل هذا المشتق مساویًا للصفر ونحل المعادلة  �(�)� أي ،القیم القصوى نقوم باشتقاق هذه الدالة

��)�الناتجة. ثم نوجد المشتق الثاني أي  ��)�فإذا كان  �( )> تكون قیمة المتغیر التي تم  �0

  الحصول علیها من حل معادلة المشتق األول قیمة صغرى.

  ذج NLP  ا:د ات ودون ةو   ف  

…,��,	��)�المرتبط بالدالة �∇لحل هذا النموذج یتم حساب الشعاع المتدرج  الذي یأخذ (��,..

  :)153، 2002، (برونسونتي الشكل اآل

)3-27                 (∇� = �
��

���
,
��

���
,… ..,

��

���
�
�

  

  : إذ إنَّ 

 
��

���
,
��

���
,… ..,

��

���
بالنسبة  f(x) دالةالجزئیة من المرتبة األولى للعبارة عن المشتقات  

  لمتغیرات النموذج. 
 

: وهي  Hمصفوفة هیسیانأما المشتقات الجزئیة من المرتبة الثانیة فتوضع ضمن مصفوفة تدعى 

  :)Chiang, 2000, 362(تي "عبارة عن مصفوفة مربعة تأخذ الشكل اآل

               )3 -28               (� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

���

���
�

���

������
…

���

������

���

������

���

���
� …

���

������

���

������

���

������
…

���

���
� ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

       

ة المحدد أقل من الصفر فإن فإذا كانت قیم ��یتم حساب قیمة محدد هذه المصفوفة عند قیم معینة لـو 

��لى مجموعة من المحددات هيإیتم تجزئة هذا المحدد  إذقیمة عظمى.  f(x)للدالة  = �
���

���
��	 ، 
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�� = �
�

���

���
�

���

������
���

������

���

���
�

�
� 

بة باإلشارة  فالقیمة عظمى فإذا كانت قیم هذه المحددات متناو  Hnوهكذا حتى نحصل على المحدد 

  ، أما إذا كانت جمیعها أكبر من الصفر فالقیمة القصوى صغرى.للدالة

ام ر: Lagrange Multipliers  

كانت القیود بصورة معادالت واء م هذه التقنیة الریاضیة النماذج غیر الخطیة التي تكون مقیدة، سئتال

عتمد ، وسنNLPمتراجحات. وتعد هذه التقنیات الریاضیة من أفضل الطرائق وأكثرها استخدامًا لحل نماذج  أم

لبناء نموذج التوازن العام الذي یحوي مجموعة من نماذج البرمجة غیر  على هذه الطریقة في الفصل الرابع

، هذا القطاعذي یهدف إلى تحقیق أقصى منفعة في ظل قید میزانیة ال قطاع العائليالخطیة كنموذج منفعة ال

  (العمل ورأس المال). في ظل قیود محدودیة عوامل اإلنتاجونموذج أقصى ربح للمنتجین 

  ي: النموذج كما یأت حسب نوعنعرض تفاصیل هذه التقنیة 

  ذجNLP  اتد  رة دو   ف : 

  مكتوب على شكل أشعة كما یلي: NLPنفرض أنه لدینا نموذج 

  	(�)�	=Optimal zالهدف:   دالة

�حیث  g(x)=0القیود:  ≥ 0  

  ي:مستمرة وتكتب بشكل شعاعي كما یأت  g(x)و f(x) الدوال إذ

��وشعاع سطر  g  (g1,g2,……gm)=شعاع عمود = (��,��,… … .,��)  

  : تیةالخطوات اآلویتم استخدام مضاریب الغرانج وفق 

 كتابة معادالت القیود بحیث یكون الطرف األیمن مساویًا للصفر.  - 

 : )176، 2002(برونسون، تي غرانج الذي یأخذ الشكل اآلتشكیل دالة ال - 

)3-29 (�(��,��,… ..,��,��,��,… ..,��)= �(�)− ∑ ��
�
��� ��(�) 

إظهار ، وتكمن أهمیة هذه المضاریب في (�)��غرانج بالنسبة لكل قید هي مضاریب ال �� إذ إنَّ 

 ). Chaing, 2005, 353للتغیرات في القیود (  ∗�الهدف حساسیة القیمة المثلى لدالة
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…,��,��)�الغرانج  یبلغ عدد المتغیرات في دالة ..,��,��,��,… ، n+mما یساوي  (��,..

بالنسبة لكل متغیر وجعلها مساویة للصفر،  األولى لهذه الدالةیة من المرتبة یتم إیجاد المشتقات الجزئ ومن ثُّم

  ) التالیة: 31- 3) (30- 3معادلة یعبر عنها بالعالقات ( n+mفینتج لدینا 

)3-30                 ((j=1,2,……n)           
��

���
= 0 

)3-31                ((i=1,2,……m)           
��

���
= 0  

             

والتي توافق  g(x)=0ضمن القیود  (�)� للدالة ��بحل هذه المعادالت نحصل على قیمة ولتكن 

…,��,��)�الغرانج  القیمة القصوى لدالة ..,��,��,��,… ذا كانت هذه القیمة إ، ولمعرفة (��,..

  : آلتيوالتي تأخذ الشكل ا �� Bordered Hessian قصوى بإیجاد مصفوفة هیسیان المحددة

)3-32                            (�� = �
0 P
P� J

� 

  :إذ إنَّ 

)3-33                 (� = �
∇��(�)

..
∇��(�)

�

�×�

 

  

)3-34(			� = ‖���(�,�)‖�×� 

�" حیث i,jوذلك لجمیع قیم  ≠ 0 

  (2m+1)نقطة عظمى إذا بدأنا بالمحدد الرئیسي من المرتبة التي تم الحصول علیها  ��قیمةال تكونو 

ما إذا كانت قیمة هذه المحددات الجزئیة . أ���(1−)المحددات الجزئیة متناوبة باإلشارة بدءًا من  وكانت

  )341-342، 1992( قاسم،  صغرى. 	��فالقیمة  �(1−) هي 

  ذجNLP ا تا  رة دو   ف :  

  : تيبفرض لدینا النموذج اآل

  	(�)�	=Optimal zالهدف:   دالة

�وذلك حسب نوع النموذج. حیث ، g(x)(≥,≤)0القیود:  ≥ حل هذا النموذج یتم ، 0

  :باتباع الخطوات اآلتیة

 یكون هو الحل للنموذج.، فإذا كان هذا الحل حًال أمثلیاً  ،دون قیودالهدف  حل دالة - 
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 علىتحویل القیود التي هي على شكل متراجحات إلى معادالت بإضافة متغیرات الفروق وكتابتها  - 

 للصفر.  شكل معادالت طرفها األیمن مساوٍ 

بدءًا من  kإذا لم یتم التوصل إلى حل أمثل في الخطوة األولى یتم اختیار عدد من القیود ولیكن  - 

k=1 واللجوء إلى طریقة مضاریب الغرانج لحل النموذج. فإذا لم یتم التوصل إلى حل أمثل یتم ،

أن ندخل جمیع القیود. وفي حال عدم الحصول على حل إلى  ،إدخال قید جدید وتكرار هذه الخطوة

 أمثل نقرر أنه لیس للنموذج حل أمثل.

بقیود عبارة عن متراجحات هي شرط  NLPونشیر هنا إلى أن التقنیة الریاضیة األفضل لحل نموذج 

  كوهن توكر كما هو مبین أدناه. 

 -   – ،Kuhn-Tucker : من التقنیات الریاضیة التي تستخدم لحل نماذجNLP  التي

 اآلتیة:ویتم تطبیق هذه التقنیة وفق الخطوات  ،تكون قیودها على شكل متراجحات

 اآلتي كتابة قیود عدم السلبیة على الشكل : 

−�� ≤ �,−��≤ �,… … ,−�� ≤ �	 

 ة إضافة مربعات المتغیرات الثانوی����
� ����

� ,… ..����
للطرف األیسر لهذه القیود  �

 .لضمان عدم سلبیتها

  برونسون، ة الغرانج التالی د الناتجة إلى معادالت ونشكل دالةنحول متراجحات القیو)

2002 ،177( : 

)3 -35(		� = �(�)− ∑ ��
�
��� [��(�)+ ����

� ]− ∑ ��
���
����� �− ��+ ����

� �  
       

 حیث  ��و  ��الغرانج بالنسبة لـ الجزئیة من المرتبة األولى لدالة نوجد المشتقات�� ≥ 0 

  الغرانج.  في طریقة مضاریبونكرر الخطوات المشار إلیها 

  ذات أاد NLP  :ذج . 3- 3- 3

  ي: كما یأت ةهدف غیر خطی بقیود خطیة ودالة NLPلدینا نموذج أن بفرض 
  

)3-36                            (���� = �(��	,��,… ..,��)  
  

  القیود یعبر عنها بمعادالت:

����� + ����� + ⋯..+����� 	= 		�� 

            )3 -37                               (	… … … … 

		����� + ����� + ⋯..+ ����� 		= 		�� 
                               (��	,��,… ..,��)	≥ 0				            
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                                 ��	,��,…    أعداد صحیحة. 	��,..

:ا ا ح ط473، 1998ننوه في البدایة إلى أنه تم االستفادة من المثال الوارد في ( العوا،   م (

  في تجزئة النموذج فقط. 

 ي:ي یشتق من النموذج األساسي كما یأتنموذج جزئ مرحلة یوضع لهانعتبر كل متغیر  - 

  : ��النموذج الجزئي للمتغیر

��	���الهدف:  دالة = �(��)  

��القید:  ≤ ��� �
��

���
,…

��

���
�   ،�� 	≥ 0  

نستبدل  minimizationهدف من نوع التصغیر  كان النموذج بدالة إذالى أنه وتجدر اإلشارة هنا إ

   maxالواردة بالقید بـ  ���

ن: ونساویه للصفر أي إ 	��بالنسبة لـ��نوجد المشتق الجزئي من المرتبة األولى لـ - 
���

���
= 0  

نوجد المشتق من المرتبة الثانیة  - 
����

����
 فإذا كانت قیمته أقل من الصفر فالقیمة عظمى.  

هي عدد صحیح فإننا نقوم بصیاغة النموذج الجزئي الثاني وحله  ��فإذا كانت القیمة المثلى لـ  - 

كسریة یتم تجریب قیمتین تقریبیتین فقط (ألن النموذج الجزئي  ��بالطریقة نفسها. أما إذا كانت قیمة 

 بمتغیر واحد فقط) واختیار األفضل منهما. 

وذج األساسي یرات النمالقیم المثلى الصحیحة لمتغ لّ نكرر الخطوات السابقة حتى نحصل على ك - 

 .zالهدف للنموذج األساسي فنحصل على القیمة المثلى لـ  ویتم تعویضها في دالة

  :ا   م  

 أن النموذج الجزئي قد یكون نموذجًا خطیًا أو غیر خطي. - 

عن  اً برأینا هذه الطریقة تقتصر على النماذج غیر الخطیة التي ال یكون سبب عدم خطیتها ناتج - 

 تأثیر متبادل بین المتغیرات. 

یمكن استخدام هذه الطریقة إذا كانت القیود على شكل متراجحات یتم تحویلها إلى معادالت بإضافة  - 

 قیود للفروق.

نلجأ هنا إلى حذف المتغیرات التي  إذ، یمكن استخدام هذه الطریقة في حال كانت القیود غیر خطیة - 

لیس لها عالقة بالنموذج الجزئي، فنحصل على معادلة قد تكون خطیة أو غیر خطیة بمتغیر واحد 

هو متغیر النموذج الجزئي، بحل هذه المعادلة نحصل على قیمة للمتغیر ستدخل ضمن قیود نموذجه 

 الجزئي. 
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ازن ا ذج اوا ت اا  :اا ا 

  

 ا اول: ذج ات وات

 . جداول العرض واالستخدام1- 4-1

 . جداول المدخالت والمخرجات2- 4-1

 T(I-O). األنواع المختلفة لنماذج 3- 4-1

 للیونیتیف. النموذج الساكن المفتوح 1- 3- 4-1

 . النموذج الساكن المغلق2- 3- 4-1

 . النموذج الدینامیكي للیونیتیف3- 3- 4-1

 RASباستخدام طریقة  T(I-O) . تحدیث4- 4-1

 االقتصاد في. استخدام نموذج المدخالت والمخرجات في تقدیر أثر تقلبات سعر الصرف 5- 4-1

ت اا  :ما ا 

 مفهوم مصفوفة الحسابات االجتماعیة. 1- 4-2

 SAM ـ. الهیكل العام ل2- 4-2

 SAM ـ. بناء وموازنة ال3- 4-2

 SAM ـ. مضاعفات ال4- 4-2

  SAM ـ. أهمیة ال5- 4-2

  SAMو  T(I-O). المقارنة بین 6- 4-2

ازن ا ذج اا :ا ا  

  أساسیة هومات. مف1- 4-3

  نماذج التوازن العام. أهمیة 2- 4-3

  . بناء نماذج التوزان العام3- 4-3

  معایرة بارامترات النموذج .4- 4-3

  إغالق النموذج .5- 4-3
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 :  

البیانات المختلفة التي توضح  Supply Use Tables(SUT)جداول العرض واالستخدام  تعرض

المتسمة  T(I-O)االقتصاد. فهي األساس الذي تبنى علیه  في تدفق السلع والخدمات، وكیفیة استخدامها

وتصامیمها المتعددة المنهجیات، ونماذجها سواء الساكنة المفتوحة  بعرضها للتشابكات والترابطات القطاعیة

  الدینامیكیة المفتوحة والمغلقة.م والمغلقة أ

القتصاد، وأطلق علیها وأصبحت أكثر شموًال وتفصیًال للعالقات المتداخلة في ا T(I-O)توسعت 

 Multiplier Analysisالتي یمكن من خاللها تحلیل المضاعفات  (SAM)مصفوفة الحسابات االجتماعیة 

 SAM لكل نموذج  إذ،  SAMوفقًا لـ CGE. كما أنه یتم بناء نماذج أثر سیاسات التنمیة المختلفة تقییمو 

خاصة به تصمم وفق الهدف من بنائه، وتجزأ حساباتها المختلفة (األنشطة االقتصادیة، السلع والخدمات، 

  عوامل اإلنتاج، الوحدات االقتصادیة) وفقًا لذلك الهدف.     

إلى فرضیتي تعظیم منفعة القطاع  وفقًا لسلوك الوحدات االقتصادیة باإلستناد CGEتبنى نماذج 

منتجین في اقتصاد دولة ما، بحیث یتحقق التوازن في جمیع األسواق الموجودة في ذلك وأرباح ال العائلي،

، SUTمع التطرق لـ ها ونماذجها المختلفة ، وبناءَ T(I-O)االقتصاد. یصف المبحث األول في هذا الفصل 

ث . ویتطرق المبحLeontief Modelوكیفیة تقدیر تأثیر تقلبات سعر الصرف باستخدام نموذج لیونتیف

مفهومها ومنهجیة بنائها وموازنتها وتحلیل مضاعفاتها. بینما یتناول المبحث الثالث نماذج  SAMالثاني إلى 

CGE  من حیث المفهوم واالفتراضات التي تبنى علیها والعالقات الریاضیة المكونة للنموذج ومعایرة

  بارامتراته.
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ا ولا  

   ات وات  ذج

واالفتراضات التي تستند  I-Oیعرض هذا المبحث الوصف العام لهذه الجداول، اإلطار العام لنماذج 

إلیها وأنواعها وكیفیة استخدام تحلیل المضاعفات لتقدیر أثر سیاسة ما. وكیفیة استخدام نموذج المدخالت 

  والمخرجات في تقدیر أثر تقلبات سعر الصرف. 

4 -1 -1. اض وااول ا: (SUT) Supply Use Tables   

 ، وٕاطارًا كامًال للموارد واالستخدامات ضمن نظام معینT(I-O)المصدر األساسي لبیانات  SUTتعد 

منها ما یخص جانب   rectangle matricesللحسابات القومیة. فهي عبارة عن مصفوفات مستطیلة

الذي تخصص أسطره للمنتجات من السلع والخدمات  supply table(ST)فیدعى جدول العرض ،العرض

، بینما تخصص Central Products Classification (CPC)مصنفة وفقًا للتصنیف المركزي للمنتجات

 نیف الصناعي الدولي المعیاريصالمنتجة مصنفة وفق التوالصناعات األعمدة لألنشطة االقتصادیة 

International Standard Industrial Classification (ISIC)  .ویقیم باألسعار األساسیة  

مصفوفة مستطیلة تخصص أسطرها للمنتجات من السلع  Use Table(UT)ویمثل جدول االستخدام 

  Intermediate Demand، بینما یرد في أعمدته الطلب الوسیط STوالخدمات نفسها الواردة في أسطر

" السعر الفعلي : المشتري. هذا ویعّرف سعر المشتري بأنه ویقیم بأسعار Final Demandوالطلب النهائي 

المدفوع من قبل المشتري من أجل الحصول على المنتجات وهو یساوي السعر األساسي مضافًا إلیه هوامش 

  . " )Avonds & other, 2007, 6التجارة والنقل وصافي الضرائب على اإلنتاج (

محكوم بمدى توفر البیانات المطلوبة لذلك وحاجة  طةنشإن تفصیل أو تجمیع كل من المنتجات واأل

) الشكل العام لجدولي العرض 2- 4) و (1- 4( یوضح الجدوالنو المخططین واإلداریین إلى التفصیل. 

  واالستخدام على التوالي.
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  ): ول اض 1 - 4اول(

 (Kula, 2008, 4) ار: 

نتج أكثر من منتج مقیمًا باألسعار األساسیة. كما یزودنا یمكن أن ی نشاط) أن كل 1- 4یبین الجدول (

ST الكلي من  باألسعار األساسیة، قیمة العرض نشاط: قیمة العرض من كل منتج حسب التیةبالمؤشرات اآل

 Cost, insurance and (C.I.F) كل منتج باألسعار األساسیة، قیمة الواردات من كل منتج بسعر سیف

freight الذي یساوي سعر  ةالمستورد أي "بسعرها واصلة إلى میناء الدولةلسعر األساسي الذي یعادل ا

)، قیمة العرض الكلي في االقتصاد القومي 44، 2006(نصیر،"والشحن المنتجات مضافًا إلیه التأمین 

(هوامش النقل  التقییم باألسعار األساسیة وبأسعار المشتري، قیمة المنتجات المحلیة، كما أضیفت أعمدة

  والتجارة وصافي الضرائب) بغرض الحصول على قیمة المخرجات الكلیة بأسعار المشتري. 

/ سیف Free on Board (F.O.Bتم تعدیل الواردات المقیمة بأسعار سیف بالنسبة فوب(قد و 

ار فوب الذي وٕاضافة المشتریات المباشرة من الخارج من قبل المقیمین لیتم الحصول على قیمة الواردات بأسع

 حدودیعادل سعر المشتري الذي یشیر إلى "قیمة الصفقة للسلع وقیمة الخدمات المؤداة لتسلیم السلع إلى 
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). وتكمن الغایة من إجراء التعدیل والتقییم في الحصول على 46، 2010(األمم المتحدة، ة المصدر  الدولة

  التوازن بین العرض واالستخدام. 

إمكانیة الحصول على المخرجات الكلیة مصنفة إلى سلع وخدمات مسوقة  STكما یتیح جدول 

Market Servicesوخدمات غیر مسوقة ،Market Services  Non وتشیر المصفوفات الواردة في .

  الجدول إلى: 

 - V نشاط -(منتج مصفوفة العرض من المنتجات المحلیة( . 

 - q عار المشتري.شعاع عمود المخرجات الكلیة من كل منتج مقیمة بأس 

  مقیمة باألسعار األساسیة. نشاطشعاع عمود المخرجات حسب المنقول   ́� - 

  ): ول اا2  -4اول(

  .(Kula, 2008, 5)  ار:
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(y) 

  



120 
 

) أنه تم إدراج صافي الضرائب وتعدیالت فوب/ سیف على الواردات والمشتریات 2- 4(یبین الجدول 

المباشرة من قبل المقیمین وكذلك المشتریات المحلیة من قبل غیر المقیمین للحصول على المخرجات 

افة یشیر فائض التشغیل إلى "القیمة المض إذباألسعار األساسیة. كما یبین الجدول مكونات القیمة المضافة، 

نتاج واهتالك رأس المال ت العاملین وصافي الضرائب على اإلمطروحًا منها كل من تعویضا

أي یمثل مجموع دخول عوامل اإلنتاج األخرى غیر العمل( ربح اإلدارة  )17، 2008الثابت"(الخالدي،

  ى:) إل2- 4والتنظیم + ریع األرض + فائدة رأس المال). وتشیر المصفوفات الواردة في الجدول (

U  :نشاط - مصفوفة االستخدام الوسیط ( منتج(.  

Y  :امات النهائیة حسب المنتج والفئةاالستخد.  

W  :نشاطمصفوفة القیمة المضافة حسب مكوناتها وحسب ال.  

q  : .شعاع عمود المخرجات حسب المنتج  

w :.شعاع عمود القیمة المضافة 

y  :  .شعاع سطر الطلب النهائي  

نه من الممكن الحصول على الناتج العام لجدولي العرض واالستخدام إ الوصفیمكن القول من خالل 

 ST. یمكن من خالل وفق طرائق حسابه الثالث Gross Domestic Product(GDP)المحلي اإلجمالي 

  وفق طریقتي اإلنفاق والقیمة المضافة.  UTفي  GDPبطریقة اإلنتاج، بینما یشتق  GDPاشتقاق 

سین ته مقیاإلى مبدأین هما تساوي العرض من كل منتج مع استخدام UTو STیستند التوازن بین 

  سین باألسعار نفسها.  تكلفة إنتاجه ومقی نشاطباألسعار نفسها، كما یجب أن تساوي قیمة منتج أي 

   :Input -Output tables (I-O)Tاول ات وات .2- 1- 4

) الذي حصل على جائزة Wassily Leontief  )1905 -1999على ید T(I-O)تطورت اقتصادیات

نوبل لمساهماته األساسیة في هذا المجال. لقد انبثقت عن نموذجه األساسي نماذج عدیدة للمدخالت 

والمخرجات، تكمن أهمیتها في الكشف عن االختناقات التي قد تحدث عند توزیع الموارد بین األنشطة 

ات االقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة من خالل تخصیص اإلنتاجیة. إضافة إلى أهمیتها في تقدیر التأثیر 

  الطلب النهائي كمتغیر خارجي.

  على أنها: T (I-O)تعّرف 

إحدى طرائق العرض األساسیة لنظم الحسابات القومیة لیس فقط بهدف إبراز المجامیع الكلیة   - 

 ناء قواعد البیاناتفي الكشف عن مواقع القصور في ب مهمةوتشابكاتها القطاعیة، بل ألنها أداة 

وأنشطتها الفردیة وفي تحدید اتجاهات التطویر، وأیضًا تطویر طرق تقدیر المعامالت  نفسهاالقطاعیة 
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، والقنوات المغذیة لها كنظم الموازین االقتصادیة (نصیر، نفسهاالمختلفة بما فیها المعامالت الفنیة 

2006 ،6 .( 

إحصائیة لموازنة العرض واالستخدام للمنتجات بدرجة كبیرة  للحسابات القومیة وأداة مهمّ مبدأ تنظیمي  - 

 ). 46، 2005من التفصیل( األمم المتحدة، 

تمثل األنشطة للقطاعات الصناعیة الرئیسیة في االقتصاد  إذمنهجیة متطورة تستخدم لتخطیط التنمیة  - 

والمتشابكة فیما بینها بمعادالت جبریة آنیة معبرة عن العملیات اإلنتاحیة الخاصة أو التكنولوجیات 

تعرض الصناعات جمیعها كمنتجة للمخرجات ومستخدمة للمدخالت  إذالمستخدمة في كل صناعة. 

  ).Todaro & smith, 2003, 687( من الصناعات األخرى في آن واحد

عرض للحسابات القومیة، فركز  T(I-O)أن التعاریف تتفق على نقطة أساسیة وهي أن نجد مما سبق 

التعریف األول على فائدتها في الكشف عن مواطن الضعف في البیانات والقصور فیها، وعدم توفر البیانات 

بینما ركز تعریف األمم المتحدة على أن هذه الجداول تستند التفصیلیة الضروریة لبناء جداول أكثر تفصیًال. 

إلى مفهوم التوازن العام. وركز التعریف الثالث على أن هذه الجداول أداة لعرض التشابكات بین القطاعات 

  والترابطات فیما بینها للقیام بالعمیلیة اإلنتاجیة.

مربعة) تعرض من خاللها الحسابات (مستطیلة أو على أنها مصفوفات  T(I-O)یمكننا أن نعرف 

توضح أسطرها كیف یتم تدفق السلع والخدمات من األنشطة اإلنتاجیة لتلبیة حاجة  إذاالقتصادیة القومیة، 

الطلب الكلي بشقیه الوسیط والنهائي. بینما تظهر األعمدة بنیة مدخالت كل نشاط إنتاجي سواء كانت 

 بحیث تتساوى قیم العمود األخیر الذي یعرض المخرجاتمدخالت عوامل اإلنتاج.  ممدخالت وسیطة أ

اإلجمالیة حسب كل نشاط إنتاجي مع قیم السطر األخیر الذي یظهر المدخالت اإلجمالیة حسب كل نشاط 

  إنتاجي محققًا التوازن العام في االقتصاد. 

 T(I-O)مصفوفات مستطیلة بینما SUTهو أن  T(I-O)و  SUTاالختالف بین أن نخلص إلى

 ،في االقتصاد لفترة محدودة نتاجیةضمن جدول واحد لتوضیح البنیة اإل )مربعة(مستطیلة أو مصفوفات 

ن واحد للعرض واآلخر جدوالSUT لـبینما وقطاعات االقتصاد الوطني.  نشطةوتدفق السلع والخدمات بین األ

هذا وتختلف تجزئتها من  یرى االقتصادیون ضرورة إعادة بناء هذه الجداول كل خمس سنوات،و  لالستخدام.

 ,Kuwamori & Satoوذلك بسبب" االستجابة للتغیرات الهیكلیة في االقتصاد"( ،فترة زمنیة ألخرى

2009,6 .(  

نتاج تفترض ینتج منتجًا واحدًا و" تكنولوجیا اإل نشاطأن كل عدة منها:  على افتراضاتT(I-O) تبنىو 

). وتجعل هذه Koronczi, 2004, 21المدخالت نفسها( أن جمیع المنتجات المنتجة في نشاط ما لها بنیة
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نتاج ثابتة. ومن االفتراضات أیضًا أن معامالت اإلحالل بین المدخالت االفتراضات المعامالت الفنیة لإل

مساویة للصفر، والیوجد مخزون فالطلب یساوي العرض، ویضمن هذا االفتراض أن تكون قیمة الطلب 

قیمة المخرجات اإلجمالیة موجبة. كما یفترض  من ثمه متغیر خارجي موجبة، و النهائي الذي ینظر له على أن

 ویبین. )333دون عام، ( اإلمام وآخرون،  أن األسعار تحدد من خالل السوق وهي تساوي متوسط التكلفة

  :يكما یأت T(I-O) لـ الشكل العام )3- 4الجدول(

  T(I-O)) ا ا4 -3اول (

ات 

ا  
ا ا  

ا ت اا  

  

 ات
  1ع            2ع      .....        . jع           nع 

X1 f1 x1n X1j …….. x12 x11 ع1  

  2ع

.  

. 

. 
 iع

 
 nع

X2  f2  x2n  X2j  x22  x21  

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

. 

. 

. 

.  

.  

. 

.  

.  

. 

.  

.  

. 

Xi fi Xin Xij  Xi2 Xi1 

Xn fn xnn Xnj ……  xn2  xn1 

  Vn Vj …… V2 V1 جما ا  

  Xn Xj  X2 X1 ت اا  

   THABET (2007)"lectures about Economic Models for Quantitative Policy Analysis for Syrian officialsار: 

  

  :T(I-O)اماع ا ذج  .3- 1- 4

أثر التغیر في الطلب النهائي لقطاع معین على بقیة القطاعات في االقتصاد  لتقییم T(I-O)تستخدم

 اآلتي:  ولها أنواع عدیدة منها وتعرف باسم نموذج لیونتیف

  م:  اذج ا اح. 1- 3- 1- 4 

    نمیز بین نوعین من النماذج الساكنة والمفتوحة هما: 

  : اذج ا ا اح مأ. 

أن االستهالك من بالفكرة األساسیة  التي تقوم علىلجداول، بنیة هذا النوع من ا )3- 4الجدول( یوضح

أن الكمیة المطلوبة من مخرجات و متناسب مع إنتاج هذا القطاع.  في كل قطاعالسلع وعوامل اإلنتاج 

المعامل ijaویرمز لها بـ  ،مفترضة كنسبة منها )j )jXقطاعللالكلیة مخرجات من ال الكمیةإلنتاج / i/ijxقطاعال
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من أجل إنتاج  iمن إنتاج القطاع  jا یطلبه القطاع مّ ع ija)، ویعبر1- 4(الریاضیة كما في العالقة  الفني

  وحدة واحدة فقط من إنتاجه. 

)4 -1  (jijij

j

ij

ij Xax
X

x
a    

nji:إذ إنَّ   ..........1,   

Zتدعى المصفوفة المتعلقة بالمدخالت الوسیطة بمصفوقة الصفقات الوسیطة هذا و  = �x��� ، وتمثل

(مدخالت عوامل اإلنتاج)  �. كما أن مجموع المدخالت األولیة iالطلب النهائي على مخرجات القطاع  ��

  ) اآلتیة: 2- 4( الریاضیة المستخدمة في االقتصاد تعطى بالعالقة

)4 -2      (� = ∑ ��
�
���    

 :   .j: هي كمیة المدخالت من عوامل اإلنتاج في القطاع ��إذ إنَّ

 jیبین المعامل للمدخالت األولیة عدد الوحدات المطلوبة من مدخالت عوامل اإلنتاج في القطاع 

) 3- 4(الریاضیة ویعطى بالعالقة  ��ویرمز لهذا المعامل بـ jإلنتاج وحدة واحدة فقط من مخرجات القطاع 

  :اآلتیة

                                         )4 -3       (�� =
��

��
   

شرط التوازن األول في االقتصاد ) نحصل على 2- 4(الریاضیة ) في العالقة 3- 4بتعویض العالقة (و 

  ) اآلتیة:4- 4( الریاضیة في حالة النموذج الساكن المفتوح كما في العالقة

4)-(4      � = ∑ ��
�
� ��  

) 5- 4(الریاضیة في العالقة كما  یمكن كتابة التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي لكل قطاعو 

  :اآلتیة

)4 -5    (i

n

j
iji fxX  

1

  

  : اآلتیة) 6-4(الریاضیة ) تصبح كما في العالقة 5- 4(معادلة السطر ) في 1- 4وبتعویض (

)4 -6(        i

n

j
jiji fXaX  

1

  

  في االقتصاد وفق النموذج المفتوح.  ثانيوتمثل هذه العالقة شرط التوازن ال

  :اآلتیة) 7- 4(الریاضیة العالقة  بكتابة معادلة العمود یكون لدیناو 

)4 -7      (j

n

i
ijj VxX  

1  
: اآلتیة) 8- 4(الریاضیةنحصل على العالقة ) 7- 4في العالقة ( ) 1- 4بتعویض العالقة (
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)4 -8   (j

n

i
iijj VXaX  

1

  

 نحصل على األعمدة واألسطر لّ على ك)8- 4(العمود و  )6- 4(بأخذ المجموع لمعادلتي السطرو 

  :اآلتیتین) 10- 4)، (9- 4( الریاضیتین العالقتین

)4 -9(
  





n

i i

n

i

n

j
jij

n

i i fXaX
11

1
1

  

)4 -10(
  





n

j j

n

j

n

i
iij

n

j j VXaX
11

1
1

  

بمقارنة العالقتین السابقتین نجد أن  


n

j j

n

i i XX
11

وكذلك     






n

i

n

j
jij

n

j

n

i
iij XaXa

1
1

1
1

 

یكون  من ثمو  


n

j j

n

i i Vf
11

)"Pradhan & other, 2006, 29 ومنه یكون مجموع القیم المضافة (

  نتاج المحلي اإلجمالي. ساوي مجموع الطلب النهائي على اإلفي اقتصاد ما ت كّلهاالمحققة في القطاعات 

، وأسعار عوامل i=1,2,3……..nحیث ��هي iبفرض أن أسعار المخرجات اإلجمالیة في القطاع 

هو مبین في كما  بعد إدخال األسعار )7- 4. یمكن كتابة العالقة ( j=1,2,3,…..nحیث  ��	اإلنتاج

  : ) اآلتیة11- 4( الریاضیة العالقة

)4 -11      (j

n

i
ijijj PfVxPXP  

1  
 )12-4(الریاضیة) نحصل على العالقة 11- 4) في العالقة (3- 4) و (1- 4بتعویض العالقتین (

  :اآلتیة

)412(
1

 


jj

n

i
jijijj XPfvXaPXP

  
  : اآلتیة) 4-13( الریاضیةنحصل على العالقة  jXوباختزال 

)413(
1

 


j

n

i
ijij PfvaPP

  
  ) شرط التوازن الثالث في االقتصاد في ظل النموذج الساكن المفتوح للیونتیف. 4-13(  وتمثل العالقة

� )14- 4( :التالیة )14- 4() على شكل أشعة كما في العالقة 6-4تكتب العالقة ( = �� + ومنه   �

(� − �)� =   التي تأخذ الشكل:مصفوفة المعامالت الفنیة  Aحیث  ،�
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� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
��� ��� … ���

��� ��� … ���

⋮ ⋮ ⋮

…
…
⋮

���

���

⋮
��� ���

… ��� … ���

⋮ 						⋮ 			⋮ 					… 						⋮
��� ���

��� … ��� ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

��� : إذ إنَّ  ≥ �و 0 ≥ تمثل اآلثار المباشرة لتغیر الطلب النهائي في قطاع معین على  0

∑مخرجات القطاعات األخرى. كما أن  ��� ≤ 1�
بالعالقة �	. ویعطى شعاع المخرجات اإلجمالیة���

  : )288- 285، 2008(الجراد & القاضي،  اآلتیة )15- 4( الریاضیة

X = [� − �]���											(15 − 4)   

  .شعاع المخرجات الكلیة � :إذ إنَّ 

  .شعاع الطلب النهائي � 

 (� −   .المباشرة وتدعى مصفوفة لیونتیف مصفوفة النفقات المباشرة وغیر ��(�

ویعرف النموذج بنموذج لیونیتف الساكن ألنه یتناول فترة زمنیة معینة، ویوصف بالمفتوح ألن الطلب 

  النهائي هو متغیر خارجي یحدد خارج النموذج. 

- 4( الریاضیة العالقة باستخدام SUTمن خالل  Aیمكن الحصول على مصفوفة المعامالت الفنیة   

 :(Kula, 2008,11) اآلتیة) 16

)4 -61(         � = �� ��
�  

���V : إذ إنَّ 
  مقلوب مصفوفة العرض من المنتجات المحلیة 

  : )Madsen, 2007, 5( اآلتیة) 17- 4( الریاضیةكما تعطى مصفوفة لیونتیف بالعالقة 

(� − �)�� = I+ A + A� + A� + ⋯ … … … … … … (17 − 4). 

�)وعندئذ یكون األثر المباشر للطلب النهائي هو  − �)f واألثر غیر المباشر هو:  

 (�� + �� + ⋯ المدخالت  للحصول علىالطلب المباشر على القطاعات األخرى  Af، وتمثل �(

  ). Pradhan & other, 2006, 33 ( بالتغیر في الطلبیطیة من القطاعات المتأثرة الوس

إن الشرط الالزم والكافي للحصول على إنتاج موجب في النظام االقتصادي یتطلب أن تكون قیمة 

−I|المحدد A|  موجبة. وهذا الشرط معروف في األدبیات االقتصادیة باسم شرطHawkin Simon  اإلمام)

بة شرط كاف بسیط هي: مقار  2005في عام   Dietzenbacher). كما "أثبت 333، دون عاموآخرون، 

�� original data ساسیةإذا كانت البیانات األ ≥ ��و   0 ≥ ، وهذا یؤدي للحصول على عناصر 0

�]موجبة للمصفوفة  − fویكون ألجل  ��[� � ≥   :الشرط التالي محققاً  0
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�� = [� − �]���� ≥ 0 )Miller & Blair, 2009, 62.(  

  .الصفقات الوسیطة في سنة األساس 				��:إذ إنَّ 

  .الطلب النهائي في سنة األساس ��

f   .ي هنا السنة التالیة لسنة األساسالتي هالطلب النهائي في سنة المقارنة  �

  .المخرجات الكلیة في سنة المقارنة ��

من خالل التغیرات في الطلب النهائي المحدد على أنه متغیرات  تحدد المخرجات في كل قطاع

). فیعزى التغیر في المخرجات للتغیر في الطلب النهائي Hasegawa & others, 2009, 14( خارجیة

بمكوناته االستهالك النهائي، االستثمار والتوسع في الصادرات. التي تمثل مصادر موجبة للنمو یجب أن 

   .یروج لها دائماً 

كما یؤدي كل من عاملي التغیر التكنولوجي وٕاحالل الواردات إلى تغیر في المخرجات، ولهذین 

مر ومن ثم توسع االنتاج المحلي لذلك یتطلب األمر التحسین التقني المست ،لین دور سلبي في النموالعام

 یساعد فقط على زیادة المخرجات الكلیةوهذا ال ).Anh & Thanh, 2009, 62( زیادة العرض المحليو 

للقطاعات األخرى من خالل تأثیر الترابطات غیر  كلیةبل یؤدي إلى زیادة المخرجات ال ،للقطاع فحسب

  المباشرة.  

قصور النماذج الساكنة هي افتراض ثبات واستقرار المعامالت الفنیة، التي تتغیر إن من أهم أوجه 

عبر الزمن نتیجة للتغیر في نمط اإلحالل والتحسین في الجودة والتقنیة والتغیر في مقیاس العائد وفي مزیج 

   اإلنتاج.   

   :اذج اي ا اح مب. 

  ي: بنیة هذا النوع من الجداول كما یأت) 4-4الجدول ( بینی

  ت وت مي ): ول4- 4اول (

ات 

ا  
ا ا  

ا ت اا  

  

 ات
  1ع            2ع      .....        . jع           nع 

Y1 d1 m1n m1j …….. m12 m11 ع1  

  2ع

.  

. 

. 
 iع

 

Y2  d2  m2n  m2j  m22  m21  
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.  

.  
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.  

.  
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.  

.  
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Yi di min mij  mi2 mi1 

Yn dn mnn mnj ……  mn2  mn1 



127 
 

 nع

  Wn Wj …… W2 W1 ا ا  

  Yn Yj  Y2 Y1 ت اا  

  Fujikawa, 2011, 5ار:

لمدخالت إن الفكرة األساسیة لهذا النموذج هي أن القیمة النقدیة للمدخالت الوسیطة والقیمة النقدیة 

  عوامل اإلنتاج في كل قطاع متناسبة تمامًا مع القیمة النقدیة لمخرجاته. 

iji =یمكن أن نكتب اآلتي: xP   mij  قیمة المدخالت الوسیطة في القطاعj، jj XP  =��  قیمة

ومنه یكون لدینا المعامل الفني  j مخرجات القطاع
j

ij

ij
Y

m
a '  الذي یبین قیمة مخرجات القطاعi  الالزمة

'0. حیث jإلنتاج ما قیمته وحدة واحدة من مخرجات القطاع  ija .كما أن = jPfV Wj مدخالت  قیمة

�� فتكون قیمة المعامل الفني  ، jعوامل اإلنتاج في القطاع 
� =

��

��
الذي یبین قیمة مدخالت عوامل اإلنتاج  

'0. حیثjالالزمة إلنتاج ما قیمته وحدة واحدة من مخرجات القطاع  jv  اإلجمالي في وتكون قیمة الناتج

�كل قطاع هي = ∑ ��
�
ii هي iوقیمة الطلب النهائي على مخرجات القطاع .��� fP  =di،  وللحصول

   ي: كما یأت في شروط التوازن في حالة النموذج الكمي على شروط التوازن نعوض

) فنحصل على شرط التوازن األول في حالة النظام 4-4نعوض في شرط التوازن األول العالقة (

        	) اآلتیة:18- 4( الریاضیةالنقدي الساكن المفتوح كما هو في العالقة 

4)-(18               � = ��
���  

  

) فنحصل على شرط التوازن الثاني في حالة 6- 4( الریاضیةنعوض في شرط التوازن الثاني العالقة 

     	) اآلتیة:19- 4( الریاضیةالنظام النقدي الساكن المفتوح كما هو في العالقة 

)4 -19         (i

n

j
jiji dYaY  

1

' 

) فنحصل على شرط التوازن الثالث في حالة النظام النقدي الساكن المفتوح 12-4نعوض في العالقة (

     	) اآلتیة:20- 4( الریاضیةكما هو في العالقة 

)420('

1

' 


jj

n

i
jijj YvYaY

  
   )299- 296، 2008( الجراد & القاضي، ) أن 20- 4( الریاضیةونجد من خالل العالقة 

'

1

'1 j

n

i
ij va  
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dYAY ) بشكل أشعة نحصل على:19- 4(بكتابة العالقة و   نحصل على نموذج  ومن ثم '

  ) اآلتیة:21-4لیونتیف النقدي الساكن المفتوح كما هو في العالقة (

4)-(21           Y = [� − ��]���
  

  

2-3-1-4 . :ا ذج اا  

عن القطاعات اإلنتاجیة المترابطة تقنیًا. وبأخذ  معزوالً  اً خارجی اً نموذج لیونتیف المفتوح قطاعیتضمن 

استهالك القطاع العائلي الذي یشكل أحد مكونات الطلب النهائي وعنصرًا كبیرًا منه، ومدخالت العمل التي 

أي تغیر في كمیة العمل المطلوبة لإلنتاج في قطاع معین سیغیر  إذ إنَّ  یقدمها هذا القطاع للعملیة اإلنتاجیة.

العمل تبعًا للتغیر في المخرجات، وسیقود ذلك إلى تغیر في إنفاق القطاع العائلي على  من مدخالت

  االستهالك الرتباط كمیة المشتریات بدخل هذا القطاع. 

ومن خالل وضع القطاع العائلي ضمن القطاعات المترابطة أي ضمن مصفوفة الصفقات الوسیطة 

عندئذ یدعى النموذج  ،اً خارجی اً لداخلیة ولیس قطاع. أي بجعله من القطاعات اn+1حیث یكون ترتیبه 

بالنموذج المغلق. ویمكن أن یتم اإلغالق عند أي مكون من مكونات الطلب النهائي ولكن األكثر انتشارًا هو 

  اإلغالق من خالل القطاع العائلي.

  سنمیز بین حالتین: 

وا كبقیة القطاعات المنتجة ویكون اإلنتاج المقدم  ى افتراض أن الطلب النهائي قطاعتقوم عل :ا

 من هذا القطاع هو العمل. فمدخالت هذا القطاع هي االستهالك، والمخرجات الخاصة به هي العمل.

وفق الحالة األولى  T(I-O)الشكل العام لـ. ویكون اً خارجی اً ولیس متغیر  أي الطلب النهائي متغیر داخلي

  : آلتي) ا5- 4( للنموذج المغلق كما في الجدول

   ا او ذج او T(I-O)): ا ا5 - 4اول (

ات 

ا  

ا ا 
  ات 

  

 xi ات

              2قطاع          .....      jقطاع        nقطاع      n+1قطاع       

  1قطاع

X1 x1n+1 x1n X1j …….. x12 x11 
   1ع

  2ع 

.  

. 

 iع

  nع

X2  x2,n+1 x2n  X2j  x22  x21  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 .  
.  
. 

.  

.  

. 

.  

.  

. 

 Xi,n+1 Xin Xij ……. Xi2 Xi1 

Xn xn,n+1 xnn Xnj ……..  xn2  xn1 
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Xn+1 xn+1,n+1 xn+1,n Xn+1j …….. xn+1,2 xn+1,1  عn+1 

0 Xn+1 Xn Xj ……. X2 X1   تاا 

  299، ص2008ا ،  &ااد ار: 

إذ إن الفكرة األساسیة لهذا النموذج أن االستهالك في كل قطاع متناسب مع إنتاج هذا القطاع. 

- 300، 2008(الجراد & القاضي،  j، والمقدمة للقطاع n+1الكمیة المنتجة في القطاع   �,���xتمثل

�,���aیكون المعامل الفني  ومن ثممن العمل إلنتاج مخرجاته،  jالقطاع ). أي ما یشتریه 301 =
����,�

��
 

  من العمل إلنتاج وحدة واحدة من مخرجاته.  jالقطاع  الذي یبین ما یشتریه

والمستخدمة في القطاع االستهالكي. ومنه یمثل المعامل  iفهي الكمیة المنتجة في القطاع  ���,�xأما

���,�aالفني  =
��,���

����
هو  i .Xn+1ویمثل معامالت االستهالك للقطاع االستهالكي من مخرجات القطاع  

  .n+1الدخل المكتسب للقطاع 

): 303 - 300 ،2008 القاضي، (الجراد،ي روط التوازن كما یأتوتصبح ش
  

  

4)-22(             ����= ∑ ����,�
���
��� 

)423(
1

1

1

1

 







j

n

j
ij

n

j
iji XaxX  

)424(
1

1

1

1

 








n

i
jiji

n

i
ijijj XaPxPXP

  

)425(
1

1

 




n

i
ijij aPP

   
AXX ) بشكل أشعة نحصل على:23- 4بكتابة العالقة (   نحصل على نموذج لیونتیف  من ثمّ و

  ") اآلتیة:26-4( الریاضیةالمغلق كما هو في العالقة 

4)-(26           [I− A]X = 0   

  : )303، 2008(الجراد ، القاضي، ) اآلتیة27-4العالقة ( وأیضًا بالنسبة للسعر نحصل على

          4)-7(2           �[I− A]= 0
  

ما أي باعتبار القطاع العائلي قطاعًا منتجًا یتم إغالق النموذج عند االستهالك العائلي فقط  :ا

كما هو  T(I-O)الشكل العام لـ  متغیرًا خارجیًا ویكون فتعتبر أما باقي مكونات الطلب النهائي ،ومتغیرًا داخلیاً 

  :تي) اآل6- 4الجدول( موضح في
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  و ا ام ذج اT (I-O)) ا ا6 - 4(اول 

ات  

ا  

 ا

ا 

ا ا 
  ات 

  

xi fi ات
  1قطاع       2قطاع      .....     jقطاع        nقطاع      n+1القطاع العائلي *

X1 f*
1 x1n+1 x1n X1j …….. x12 x11 ع 1  

  2ع 

.  

. 

 iع

  nع

 ع اا

n+1 

X2  f*
2  x2,n+1 x2n  X2j  x22  x21  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 .  
.  
. 

.  

.  

. 

.  

.  

. 

 f*
i

 
Xi,n+1 Xin Xij ……. Xi2 Xi1 

Xn f*
n xn,n+1 xnn Xnj ……..  xn2  xn1 

Xn+1 f*
n+1 xn+1,n+1 xn+1,n 

Xn+1j …….. xn+1,2 xn+1,1 

  Vn+1 Vn Vj …….. V2 V1   

 0 Xn+1 Xn 
Xj 

……. X2 X1  
ات 

ا 

 )(Miller & Blair, 2009, 35ار:  

  ي: دول فإن شروط التوازن تصبح كما یأتوفقًا لبنیة هذا الج 

4)-8(2             ����= ∑ ����,�
���
��� + ����

∗ 

)429(*
1

1

1

1

*  







ij

n

j
ij

n

j
iiji fXafxX  

                                    4)-(30            � = ∑ ��
���
��� = ���� 

)431(
1

1

 



jj

n

i
jijijj XPfvXaPXP

  

)432(
1

1





j

n

i
ijij PfvaPP  

العائلي مصفوفة المعامالت الفنیة التي تتضمن القطاعات المترابطة بما فیها القطاع إذا رمزنا لـ

  : آلتيوتأخذ الشكل ا (n+1)(n+1)  ̅�بالرمز

�̅ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

��� 		��� … ���

��� 		��� … ���

⋮ ⋮ ⋮

…
…
⋮

���

���

⋮
���		 ���

… ��� … ���

⋮ 						⋮ 			⋮ 					⋮ 						⋮
��� 			���			 ��� … ���

��,���

��,���

⋮
��,���

⋮
��,���

a���,� a���,� a���� … a���,� a���,���⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

  ي: هذه المصفوفة إلى ما یأت بتجزئة
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دون القطاع العائلي أي دون السطر األخیر والعمود مصفوفة المعامالت الفنیة  A(n,n)المصفوفة 

�ℎاألخیر، شعاع عمود معامالت استهالك القطاع العائلي  =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

�1,�+ 1

�2,�+ 1

⋮
��,�+ 1

⋮

��,�+ 1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

وشعاع سطر معامالت  	

�ℎمدخالت القطاع العائلي = [an+ 1,1 an+ 1,2
an+ 1,j … an+ 1,n]  وسنرمز للعنصر 

 h = a���,��� ) Miller & Blair, 2009, 36(  يكما یأت ̅�وتصبح المصفوفة":   

�̅ = �
� ℎ�

ℎ� ℎ
� 

��أي أن:  n+1شعاع عمود المخرجات اإلجمالیة الذي عناصرة هي  ��  = 	 �

X�

⋮
X�

X���

� = �
X

X���
�   

f̅  شعاع عمود الطلب النهائي الجدید عناصرهn+1̅�ن: أي إ = �

f�
∗

⋮
f�

∗

f���
∗

� = �
�∗

f���
∗ أي یتضمن  �

عنصرًا إضافة إلى العنصر الذي یخص القطاع العائلي.  ویعبر عن  nشعاع الطلب النهائي الشعاع بـ 

  :       آلتیة) ا4-33( الریاضیةذلك بالعالقة 

[I− A�]X� = f ̅

)4-33(                         �
� − � − h�

− h� (1 − h)
� �

�
X���

� = �
�∗

f���
∗ �  

) 34-4هي المعادلة ( nیكون لدینا مجموعة من المعادالت عددها )-433من خالل العالقة (و 

  :اآلتیة

(� − �)X − h�X��� = f ∗          (34 -4)   

	: اآلتیة) 35-4ولدینا المعادلة (

			− h�X + 	 (1 − ℎ)X��� = f ∗
���																						(35 − 4) 

ونحصل على النموذج الساكن  ،كما هو معتاد ̅�ویمكن أن یوجد حل النموذج بإیجاد مقلوب المصفوفة 

  : )Miller & Blair, 2009, 37( اآلتیة) 36- 4( الریاضیةالمغلق المعبر عنه بالعالقة 

�
�

X���
� = �

� − � − h�

− h� (1 − h)
�

��

�
�∗

f���
∗ �																													(36 − 4) 
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4 -1 -3 -3.  ذج اام : 

إن من أهم أوجه قصور النماذج السابقة أنها التأخذ بالحسبان عنصر الزمن. على عكس النموذج 

الدینامیكي الذي یأخذ هذا العامل وما یترتب علیه من آثار مباشرة وغیر مباشرة. لذلك یكون النموذج 

د سلسلة دینامیكیة الدینامیكي أقرب للواقع من النموذج الساكن. یقوم النموذج الدینامكي على أساس إیجا

  سلع والخدمات للقطاعات المختلفة.المخزون من ال التي تجري بین القطاعات مع األخذ باالعتبارللصفقات 

  ولبناء النموذج نفرض أن:  

)(tX j هي كمیة المخرجات اإلجمالیة للقطاعj   في الزمنt.  

)(, tx ji هي الكمیة من مخرجات القطاعi   التي تستخدم كمدخالت وسیطة إلنتاج مخرجات القطاعj 

  .tفي الزمن 

 . tفي الزمن  jالطلب النهائي على مخرجات القطاع  (�)��

)(, ts ji  هي كمیة المخزون من مخرجات القطاعi  الموجودة في القطاعj  في الزمنt .  

���تكون المعامالت الفنیة هي: من ثّم و  =
���

��
���الخاصة بالمدخالت الوسیطة. و    =

���

��
  

  الخاصة بمخزون اإلنتاج. 

  : اآلتیة) 37- 4( الریاضیةفي العالقة  في ظل النظام المفتوح معادلة التوازن بین الكمیات كمایكون لدینا 

)4 -37   ()]1()([)()()( ,
1

,
1

,  


tststxtftX ji

n

j
ji

n

j
jiii  

  i = 1,2,3...n :إذ إنَّ 

تتوزع إلى كمیات تذهب لتلبیة  tفي الزمن  iأن مخرجات القطاع  )37- 4عالقة(یتضح من خالل ال

وتأمین  iوٕالى تلبیة الطلب الوسیط للقطاعات األخرى بما فیها القطاع  tفي الزمن  tfi)(الطلب النهائي 

,���معامالت الفنیة . وبإدخال الt ،t-1مخزون رأس المال بین الفترتین الزمنیتین  نحصل على العالقة   ���

  : اآلتیة) 38- 4( الریاضیة

   )4 -38  ()]1()([)()()(
1

,
1

,  


tXtXbtXatftX j

n

j
jji

n

j
jjiii  
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 اآلتیتین )40- 4() و 39-4(الریاضیتینكما في العالقتین  تاليأو یمكن أن تكتب على الشكل ال

  ):305- 306، 2008القاضي،  ،(الجراد

  )440()1()()](1[

)439()1()()()()(





tftBXtXBAI

tBXtBXtAXtftX ii

  

   .لمعامالت الفنیة الخاصة بالمخزونمصفوفة ا B : إذ إنَّ 

إن القطاع العائلي یتم إدخاله فكما رأینا في النموذج الساكن المغلق  غلقالنظام الم أما في حالة 

، ویكون استهالك هذا القطاع هو مدخالته n+1قطاع من القطاعات اإلنتاجیة فیصبح عدد القطاعات ك

في العالقتین وتصبح شروط التوازن السابقة كما  ،هي مخرجاتهوالعمل الذي یقدمه لبقیة القطاعات 

  : )42-4) و(41- 4( الریاضیتین

   )4 -41   ()]1()([)()( ,

1

1
,

1

1
,  









tststxtX ji

n

j
ji

n

j
jii 

)4 -42   ()]1()([)(
1

1
,

1

1
,  









txtXbtXa j

n

j
jji

n

j
jji  

  :)307، 2008القاضي،  ،(الجراد اآلتیة) 43- 4( الریاضیة العالقةهذا یؤدي إلى كتابة 

)4 -43   (0)1()()](1[  tBXtXBAI   

4 -1 -4.  (I-O)T  ط اRAS :  

لدولة ما في سنة معینة سواء لتحدیثه   T(I-O) من الطرائق األكثر استخدامًا لتقدیر RASإن طریقة 

للتنبؤ به في حال عدم توفرها. وتقوم هذه الطریقة على افتراض أن هناك  ممن خالل توفر بعض البیانات أ

في العالقات االقتصادیة والفنیة بین سنة األساس وسنة معینة الحقة. ویمتد أثر هذا التغیر إلى سنوات  اً تغیر 

  :(Millar & Blair, 2009, 303-304)الحقة. فتقنیات اإلنتاج ستتغیر عبر الزمن ألسباب مختلفة منها

 تقنیات إنتاج تدخل القطاع. من ثمّ ، و یوجد تغیر تكنولوجي 

 ادة في الطلب على منتجات قطاع معین سیزید مخرجاته. إذا كان هناك زی 

  ظهور منتجات جدیدة، وهذا قد یؤدي إلى دخول قطاع معین، أي إضافة سطر وعمود جدیدین إلى

(I-O)T .وقد یتغیر خلیط منتج في قطاع معین . 

                                                 
  إذ .R,S  مصفوفتان قطریتان، وA  .مصفوفة المعامالت الفنیة  
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  .استبدال منتج قدیم واستخدامه كمدخالت لإلنتاج في قطاع معین 

  الذي یؤدي إلى إحالل بین مدخالت العملیة اإلنتاجیة.تغیر األسعار النسبیة 

 التغیرات بین المدخالت المنتجة محلیًا والمدخالت المستوردة   .  

تؤدي هذه األسباب الواردة أعاله إلى تغیر في مصفوفة المعامالت الفنیة، لذلك برزت الحاجة إلى 

 .  RASتقدیر هذه المصفوفة واستخدمت ألجل ذلك طریقة 

ومجامیع جدیدة  ، حیث یكون لدینا جدول قدیمT(I-O)تقنیة تكراریة لتحدیث : على أنها RASتعرف 

 T(I-O)في لألعمدة واألسطر. والهدف من استخدامها هو الحصول على مصفوفة الصفقات الوسیطة 

      .)(Cardenoso & Oosterhaven, 2009, 1 �	وهي

 من خالله علىونحصل جدول مدخالت ومخرجات في سنة األساس،  T(0)(I-O)بفرض لدینا 

(�)�مصفوفة الصفقات الوسیطة  =   : ناآلتیین عیشعال. ویتوفر من هذه المصفوفة ا�(�)����

(�)�شعاع سطر المدخالت الوسیطة لكل قطاع  -  = [��(�) ��(�) … ��(�)]. 

(�)�شعاع عمود الطلب الوسیط على مخرجات كل قطاع  = �

��(�)

��(�)
⋮

��(�)

. كما أن مصفوفة المعامالت الفنیة �

  . (�)�وهي T(0)(I-O)في سنة األساس یمكن حسابها وفق بیانات 

  عن سنة المقارنة: تیةیتوفر البیانات اآلو 

  . (�)�شعاع عمود المخرجات اإلجمالیة لكل قطاع أو نشاط في سنة المقارنة   - 

   "شعاع سطر المدخالت الوسیطة لكل قطاع�(�) = [��(�) ��(�) … ��(�)]  "(Millar & 

Blair, 2009, 314). 

  "شعاع عمود الطلب الوسیط على مخرجات كل قطاع�(�) = �

��(�)

��(�)
⋮

��(�)

�" .(Millar & Blair, 

2009, 314). 

  أي یتوفر فقط مجموع كل سطر وعمود في مصفوفة الصفقات الوسیطة في سنة المقارنة.

  : اآلتیةباتباع الخطوات  T(I-O)یتم تحدیث و 

ن المعامالت الفنیة تبقى أي إ (�)�=  (�)�المقارنةنفترض أن مصفوفة المعامالت الفنیة في سنة  - 

 مستقرة عبر الزمن. 

  :  اآلتیة )44- 4( الریاضیةكما في العالقة  (�)�باالعتماد على ��مصفوفة النفقات الوسیطة المقدرة - 
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                       )4-44            (�� = �(�)�(�)  "(Nidaira, 2011, 3) 

   أي: ��وأعمدة المصفوفةنوجد مجموع أسطر  - 

  اآلتیة) 45- 4( الریاضیة وذلك من خالل العالقة، ��شعاع عمود الطلب الوسیط: " 

)4 -54     (�� = ���  

  . اً شعاع عمود عناصره تساوي واحد �	: إذ إنَّ 

  اآلتیة) 46-4( الریاضیة العالقةوذلك من خالل ، ��شعاع سطر المدخالت الوسیطة 

(Millar & Blair, 2009,315): 

)4 -64 (�� = �́��  

  .�. وهو منقول الشعاع اً شعاع سطر عناصره تساوي واحد́�	 : إذ إنَّ 

��ففي حال كان  ��مع الشعاع  (�)�نقارن الشعاع  -  = یعني أن مجامیع األسطر  (�)�

��فإذا تحققت عملیة المساواة أي   ��مع الشعاع  (�)�صحیحة. ومن ثم نقارن الشعاع  =

. ویتم T(1)(I-O)مصفوفة الصفقات الوسیطة في  ��. تكون مجامیع األعمدة صحیحة. و(�)�

أو تقدیره من  (�)�استكمال الجدول باالعتماد على البیانات المتوفرة عن الطلب النهائي لسنة المقارنة

 :  اآلتیة) 47- 4( الریاضیة خالل العالقة

)4 -74        (�(�) = X(�) − u(�)  

  شعاع عمود الطلب النهائي في سنة المقارنة. 	(�)� :إذ إنَّ 

وفي حال كانت القیمة المضافة معلومة یمكن إضافتها للجدول في سنة المقارنة أو تقدیرها من خالل 

  : اآلتیة) 48- 4( الریاضیةالعالقة 

)4 -84         (�(�) = X� (�) − v(�)  

�Xشعاع سطر القیمة المضافة في سنة المقارنة.  (�)� :إنَّ إذ  منقول شعاع عمود المخرجات  (�)

  اإلجمالیة في سنة المقارنة. 

��عندما یكون -  ≠ ��أو /و (�)� ≠ ��نوجد شعاع السطر  (�)� = [��
� ��

� … ��
�] 

)Millar & Blair, 2009,316 اآلتیة) 49- 4( الریاضیة) وتحسب عناصره من العالقة :" 

)4 -94   ( ��
� =

��(�)

��
� "1  

وهي المصفوفة التي تكون جمیع عناصرها أصفارًا ماعدا عناصر القطر  �̂�نوجد المصفوفة القطریة  - 

 : يكما یأت الرئیسي

                                                 
 .(Fujikawa, 2011, 13)من المثال المحلول في  استفید.  1
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                         �̂� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
r�

� 0 …

0 r�
� …

⋮ ⋮ …

0
0
⋮

…
…
…

0 0 … r�
� …

⋮ ⋮ … ⋮ …

0
0
⋮
0
⋮

0 0 … 0 … r�
� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  

�̂�ن: أي إ = u�(�)(u��)��  وهي عبارة عن مصفوفة تعدیل األسطر بشكل نسبيRow 

adjusting matrix proportionately .  

تقیس هذه المصفوفة تأثیر اإلحالل على المعامالت الفنیة في سنة األساس، إحالل سلعة أو إبدالها 

  . )341دون عام، ملیة اإلنتاجیة( اإلمام وآخرون، بسلعة أخرى لتدخل كسلعة وسیطة في الع

 & Millar( اآلتیة) 50- 4(  الریاضیةاستخدام العالقة ب��ة لتصبحنحدث مصفوفة المعامالت الفنی

Blair, 2009,316:( 

)4 -50   (�� = r��A(�)  

��نقدر مصفوفة الصفقات الوسیطة  = ��ونوجد األشعة  (�)��� = ���،�� = �́�� )Millar 

& Blair, 2009,317(، ت الوسیطة على التوالي، الطلب الوسیط، والمدخال شعاعا ��، �� إذ

في عملیة تقدیر مصفوفة  ��ن عن استخدام التحدیث األول لمصفوفة المعامالت الفنیة والناتجا

 الصفقات الوسیطة. 

��ففي حال كان  ��مع الشعاع  (�)�نقارن الشعاع  -  = یعني أن مجامیع األسطر  (�)�

��فإذا تحققت عملیة المساواة أي   ��مع الشعاع  (�)�صحیحة. ومن ثم نقارن الشعاع  =

 . تكون مجامیع األعمدة صحیحة.(�)�

��یكون"عندما  -  ≠ ��أو /و (�)� ≠ ��نوجد شعاع السطر  (�)� = [��
� ��

� … ��
�] 

 ): Millar & Blair, 2009,317 ( اآلتیة) 51- 4( الریاضیة وتحسب عناصره من العالقة

)4 -51                  (��
� =

��(�)

��
�  

 Columnبشكل نسبي عمدةوهي عبارة عن مصفوفة تعدیل األ �̂�نوجد المصفوفة القطریة 

adjusting matrix proportionately  .تساوي:  إذ  
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                         �̂� =
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المعامالت الفنیة في سنة األساس، بمعنى إلى تقیس هذه المصفوفة أثر الكفاءة التكنولوجیة على 

 أي مدى یحصل التغیر في نسبة المدخالت الوسیطة إلى المدخالت األولیة في إنتاج سلعة معینة

  ).  341دون عام، (اإلمام وآخرون، 

 & Millar ( اآلتیة)  52-4( الریاضیةالعالقة  باستخدام��المعامالت الفنیة لتصبحنحدث مصفوفة  - 

Blair, 2009,317-318( : 

)4 -52       (�� = A�s�� = r��A(�)s��  

  ). 52-4( الریاضیة جاءت تسمیة الطریقة من خالل الطرف الثاني للعالقة

��نقدر مصفوفة الصفقات الوسیطة  -  = ��ونوجد األشعة  (�)��� = ���  ،�� = �́��   

ن عن استخدام التوالي، والناتجات الوسیطة على الطلب الوسیط، والمدخال شعاعا ��، ��حیث 

 في عملیة تقدیر مصفوفة الصفقات الوسیطة.  ��التحدیث الثاني لمصفوفة المعامالت الفنیة 

��نكرر الخطوات نفسها حتى نحصل على -  ≠ ��و   (�)� = ��ن إأي   (�)� = ��و � =

� ،المحدثةإلى عدد مرات التحدیث لمصفوفة المعامالت الفنیة  nتشیر  إذ. ́� = 1,2,3 … .. . 

ینتج لدینا  ، ومن ثمَّ وأخیرًا نشیر إلى أن المخرجات اإلجمالیة في سنة المقارنة قد تكون قیمه فعلیة

عندئذ  (�)�Xمقدرًا. وقد تكون المخرجات اإلجمالیة مقدرة أي  T(1)(I-O)من الخطوات السابقة 

  متنبأ به. T(1)(I-O)یكون الجدول 

4 -1 -5.  اذج اتت واا    فا  ت أ  :دا  

االقتصاد في من تقدیر أثر تقلبات سعر الصرف باالعتماد على نموذج لیونتیف الساكن القیاسي یمكن 

  : اآلتیةوذلك وفق الخطوات 

فینتج لدینا  ،العناصر غیر الصفریة فقط في شعاع الطلب النهائي Net Tradeدمج صافي التجارة  - 

صافي التجارة إلى عائدات التصدیر ومدفوعات  ئجزِّ ، ومن ثم نُ (�)�شعاع طلب نهائي جدید هو

حیث شعاع الطلب على التوالي.  (�)�و(�)�الواردات وصیاغة شعاعي طلب النهائي هما 

وذلك من أجل فصل أثر المخرجات على  ،عوائد التصدیر وعناصره غیر صفریةهو  (�)�ئيالنها
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الواردات وعناصرها  مدفوعات (�)�وبشكل مشابهالتصدیر في ظل تغیر أسعار الصرف.  عائدات

ستقدر عوائد التصدیر ومدفوعات الواردات بأسعار صرف  إذغیر صفریة في شعاع الطلب النهائي. 

 . للعام نفسهمختلفة 

 : اآلتیة) 55-4)،(54-4)، (53-4( الریاضیة نشتق نماذج لیونتیف الممثلة بالعالقات - 

)4-3(5            �(�) = (� − �)���(�) 

)4-4(5             �(�) = (� − �)���(�)  

)4-5(5             �(�) = (� − �)���(�)  

الناجمة عن تقلبات الصافیة  على تقدیر للخسائر واألرباح ةثالثیتم الحصول من خالل هذه النماذج ال - 

 )58-3)، (57-3)، (56- 4( الریاضیة الممثلة بالعالقات إیجاد الفروقبوذلك  سعر الصرف.

 :اآلتیة

� − �(�) = �(�)														(56 − 4) 

� − �(�) = �(�)												(57 − 4) 

�	 − �(�) = �(�)																		(58 − 4) 

الخسارة الصافیة أو العائد الصافي لالقتصاد الذي سببته تقلبات سعر  (�)�و 	(�)�و (�)� إذ

  ).Parkash & Sharma, 2013, 9الصرف (
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 اما  

ت اا  
التي تستخدم   Input-Output table (I-O)توسعًا لجداول المدخالت والمخرجات SAMتعد 

ویعود الفضل إلى أثر التغیر في الطلب النهائي لقطاع معین على بقیة القطاعات في االقتصاد. لتقییم 

Francois Quesnay   الذي قدم أصل إطار الـSAM  عند بناء جدوله المشهور الجدول  1758في عام

  جتماعیة. االقتصادي في أدبیات الحسابات اال

، وفي سوریة 1959وزمالئه عام  Richard Stone وعرف بشكل واسع العمل األول لالقتصادي

ن االمصفوفتن اهات تْ ثَ دِّ وحُ  ،. وأخرى جزئیة للعام نفسه2004بنیت مصفوفة حسابات اجتماعیة كلیة في عام 

. نقدم في هذا المبحث مفهوم المصفوفة وهیكلها العام ومضاعفاتها وموازنتها 2007بناء على بیانات عام 

 وتحدیثها. 

4-2-1.  ت اا  SAM: SAM Concept   

  : ةاآلتی هوماتالمفمن نورد جملة فیما یخص هذا المفهوم 

جــدول بقیــد مــزدوج یقــدم معلومــات عــن االقتصــاد مــن خــالل  االجتماعیــة هــيمصــفوفة الحســابات إن  - 

خـالل فتـرة مـن  الحسـاباتأعمدته وأسطره التي تتضـمن قیمـًا عددیـة تشـیر إلـى الصـفقات التـي تحـدث بـین 

 ). Kim, 2008, 4( الزمن

فكــل  ،المصــفوفةیركــز هــذا المفهــوم علــى العالقــات المحاســبیة بــین الحســابات القومیــة التــي تتضــمنها    

 SAMصفقة تسجل في الجانب المدین لحساب معین وفـي الجانـب الـدائن لحسـاب آخـر. كمـا تكمـن فائـدة 

السـلع الوسـیطة المسـتخدمة و في المعلومات التي توفرها عن القطاعات واألنشـطة اإلنتاجیـة فـي االقتصـاد، 

الوحـــدات االقتصـــادیة( الحكومـــة، القطـــاع العـــائلي، الشـــركات). و عوامـــل اإلنتـــاج، و فـــي العملیـــة اإلنتاجیـــة، 

وحســـاب رأس المـــال والعـــالم الخـــارجي. وعـــن الصـــفقات التـــي تحـــدث فـــي االقتصـــاد بـــین مختلـــف وحداتـــه 

 وأنشطته اإلنتاجیة. 

أداة عمل تطبیقیة للقیمة المأخوذة باالعتبار في اإلطار المحاسبي التي تتضمن الصفقات غیر المالیة  - 

  ). Santos, 2007, 1765االقتصاد، وتقدم أسس كمیة للتحلیل (ضمن 

إطار لتجمیع البیانات وأداة تحلیلیة لدراسة اآلثار للسیاسات االقتصادیة الكلیة المختلفة إضافة إلى أثر  - 

 ).    Khan, 2007, 25( النمو القطاعي على الحد من الفقر
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ها للبیانــات للكشــف عــن مــواطن الضــعف فیهــا، یقــوم هــذا التعریــف علــى الفائــدة مــن المصــفوفة فــي عرضــ

والمضـاعفات  CGEالسیاسات المختلفة من خالل النماذج التي تبنى علیها كنماذج  تقییمواستخداماتها في 

 الخاصة بها والقضایا المتعلقة بالفقر والنواحي االجتماعیة.

االســــتخدام عــــرض علــــى شــــكل مصــــفوفة للحســــابات القومیــــة توضــــح الــــروابط بــــین جــــدولي العــــرض و  - 

وحســابات القطاعــات المؤسســاتیة. وتطبــق لتحلیــل العالقــات المتشــابكة بــین الخصــائص الهیكلیــة لالقتصــاد 

 ). Koronczi, 2004, 25وتوزیع الدخل واإلنفاق بین فئات القطاع العائلي (

د الروابط ینظر إلى المصفوفة وفق هذا المفهوم من حیث بنیتها والحسابات التي تشملها وأهمیتها في تحدی

 التشابكیة بین قطاعات االقتصاد الوطني.

 : يكما یأت SAMلـ ریاضیًا مفهومًا  نقدم  - 

SAM  مصــفوفة مربعــة مــن المرتبــة nn, یرمــز لعناصــرها بــالرمزijx :3,2,1......,. حیــث ni  .رقــم الســطر

.,......3,2,1 nj   رقـــم العمـــود. عنـــدماji  أي یتســـاوى الســـطرi  مـــع العمـــودj  فإنهمـــا یمـــثالن حســـابًا مـــن

jiوٕاذا كان  SAMالحسابات المشمولة بـ   .فإنهما یعكسان التشابك والترابط والتبادل مابین حسابین  

  اب اول:  

المبــین فیــه مــوارد الحســاب الممثــل لنشــاط مــن األنشــطة االقتصــادیة أو أحــد الوحــدات  iویمثلــه الســطر

لخ) وقـد یمثـل عامـل مـن عوامـل اإلنتـاج (األرض، العمـل، إحكومة، قطاع عائلي، الشركات.... االقتصادیة (

مـع الهـدف،  رأس المال، النفط) وغیر ذلك تبعًا للهدف من بناء المصفوفة والتقسـیم الجزئـي لهـا الـذي یتناسـب

  ویسمح بدراسة مشكلة البحث الذي یستخدم هذه األداة.

  :مب اا  

الــذي یعكــس إنفــاق الحســاب الممثــل لنشــاط اقتصــادي أو عامــل إنتــاج معــین أو أحــد  jالممثــل بــالعمود 

ــدات االقتصــــادیة. هــــذا ویطلــــق علــــى المصــــفوفة المربعــــة الجزئیــــة الخاصــــة باألنشــــطة االقتصــــادیة دون  الوحــ

ــدات االقتصـــادیة وعوامـــل اإلنتـــاج اســـم مصـــفوفة االســـتخدام الو  أي مصـــفوفة المـــدخالت  Use Matrixحـ

ویشــترط أن یتحقــق التـوازن فــي كـل حســاب مــن خـالل تســاوي مجمــوع  ،Input-Output Tableوالمخرجـات

نفقاته مع مجموع دخوله أي:
 





n

j
ij

n

i
ij xx

11

jiوذلك عندما    .  

4-2-2  .  ا اSAM :General structure of SAM  

مــن الطرائــق الحدیثــة لوصــف االقتصــاد، وتبــین كمــا فــي "مخطــط مصــفوفة الحســابات االجتماعیــة هــي 

) الصفقات الحقیقیة والتحـویالت التـي تحـدث بـین القطاعـات 1-4التدفق الدائري لالقتصاد الوارد في الشكل (
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).  إضـــافة إلـــى تأســـیس حســـابات مفصـــلة لإلنتـــاج Breisinger & others, 2009, 1( والمؤسســات

تقــوم األنشــطة بتقــدیم  إذ، (Jackson & others, 2006, 910) واالســتهالك والصــفقات بــین الحســابات

) مقابـل الحصـول 1، المیاهتدفقات مالیة خارجة إلى أسواق عوامل اإلنتاج (العمل، األرض، رأس المال، النفط

ولیة، وٕالى أسـواق السـلع للحصـول علـى المـدخالت الوسـیطة إلنتـاج السـلع والخـدمات التـي على المدخالت األ

خــاص، وللقطــاع الحكــومي تعــرض مــع الــواردات فــي أســواق الســلع. وتبــاع للقطــاع العــائلي كاســتهالك نهــائي 

  ، وللمستثمرین في القطاعین العام والخاص، وللعالم الخارجي على شكل صادرات.كإنفاق جارٍ 

وفـــي مخطـــط التـــدفق الـــدائري كـــل إنفـــاق ألي مؤسســـة هـــو دخـــل لمؤسســـة أخـــرى، فمشـــتریات القطـــاع  

ها المنتجون لالسـتمرار بعملیـة اإلنتـاج. إضـافة إلـى إلی العائلي والحكومة من السلع تشكل الدخول التي یحتاج

ــــین ــــویالت بــ ـــــة كالضـــــــرائب واال التحــ ـــات الداخلیـ ــار، بالتالمؤسســــ ــد التــــــدفق الـــــــدائري لدخــــ ـــــقٌ أكیـــــ ــــــدخول مغلــ  ل

)(Breisinger & others, 2009, 1  .  

فتشــیر أرقامهــا إلــى الــدخول والنفقــات فــي مخطــط التــدفق الــدائري  ،االقتصــاد محاســبیاً  SAMتمثــل الـــ 

لالقتصاد. ففي مخطط التدفق الدائري یمثل االنفاق االستهالكي الخاص تدفق أموال من القطـاع العـائلي إلـى 

فــي الخلیــة الناتجــة عــن تقــاطع عمــود حســاب القطــاع العــائلي وســطر  SAMأســواق الســلع. ویظهــر ذلــك فــي 

ـــ  المبــدأ الــذي یشــكل أســاس محاســبة القیــد المــزدوج وهــو مجمــوع الــدخول  SAMالســلع. ویراعــى عنــد بنــاء ال

  لحساب معین یجب أن یساوي مجموع نفقاته. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 1- 4ا :(دا  ياا ا   

                                                 
من عوامل اإلنتاج أثناء بنائه لمصفوفة حسابات  واحدٌ على أنَّه من جامعة هامبورغ قطاع النفط  Lucke, Berndضاف البروفسور األلماني أ.  1

  .  cطالع انظر الملحق لال ، 2004تماعیة جزئیة لسوریة لعام اج

 القطاع العائلي األنشطة اإلنتاجیة الحكومة

 العالم الخارجي

 االستثمار

 أسواق عوامل
 نتاجاإل

 أسواق السلع

مكاسب العوامل 
 (القیمة المضافة)

 دخل المبیعات

 الواردات

 الصادرات

 الطلب الوسیط

 الضرائب غیر المباشرة
 الفائض المالي الضرائب المباشرة

 دخار الخاص المحلياال

 الطلب االستثماري نفاق الجارياإل

 التحویالت االجتماعیة

نفاق اإل
 االستھالكي

المنح الخارجیة  تدفقات رأس المال
 والقروض

 تحویالت العاملین
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وصـمم هیكلهـا  ،حسابات المصفوفة االجتماعیة بناء على مخطط التدفق الدائري في االقتصاد وضعت

  والذي یتضمن ستة حسابات أساسیة هي:  ،)7-4العام الموضح في الجدول (

1. ما مب ا: Activities account   

اإلنتاجیـة الطلــب علــى یوضـع فــي الخالیـا الناتجــة عــن تقـاطع أســطر الســلع مـع أعمــدة األنشــطة 

. Use matrix (U)أي مــا یســمى مصــفوفة االســتخدام  ،المــدخالت الوســیطة مقیمــًا بأســعار الســوق

أســطر األنشــطة اإلنتاجیــة مــع أعمــدة الســلع "المبیعــات تقــاطع  بینمــا توضــع فــي الخالیــا الناتجــة عــن 

   Make matrix (D)المحلیة لمخرجات األنشطة في أسواق السلع المختلفة، أي مصفوفة النشر

2000, 449) (Golan & Vogel,،  األجـور واألربـاح ویبـین) عمـود األنشـطة مـدفوعاتها علـى

األرض). وأیضـًا مـدفوعاتها و رأس المـال، و واإلیجارات) مقابل الحصول على عوامـل اإلنتـاج( العمـل، 

لحســاب الســلع لقــاء الحصــول علــى المــدخالت الوســیطة. ویبــین ســطر األنشــطة بأنهــا تحصــل علــى 

 الدخل من بیع منتجاتها لحساب السلع والصادرات للعالم الخارجي. 

2. ب ا :Commodities account  

ى السـلع وللعـالم الخـارجي یبین عمود السلع مدفوعات هذا الحساب لألنشطة مقابل الحصـول علـ

للحصول على الواردات. بینما یحصل على دخله من بیع السلع الوسیطة لألنشـطة وسـلع االسـتهالك 

النهائي للقطاع العائلي والحكومة والسلع االستثماریة لحساب االدخار واالستثمار. ویشكل مجموع كل 

 Totalي مـا یسـمى باالسـتیعاب الكلـي من اإلنفاق االستهالكي العائلي والحكومي والطلـب االسـتثمار 

absorption   في االقتصاد (Breisinger & others, 2009, 8) . 

  : enterprises accountب ات .3

ویشمل الحسابات الجزئیة : economic agentsویدعى أیضًا حساب الوحدات االقتصادیة 

 :اآلتیةالخاصة بالقطاعات 

-  :ع ااHousehold sector  

هو المالك لعوامل اإلنتاج فیكتسب دخله من خالل بیعه لعوامل اإلنتاج لحساب األنشطة، 

الرواتب التقاعدیة)، و  ،ضمان االجتماعيالإضافة إلى التحویالت التي یتلقاها من الحكومة (

ثماریة والتحویالت من العالم الخارجي. وینفق دخله على شراء سلع االستهالك النهائي والسلع االست

  وما یتبقى من هذا الدخل یدخره.   

تتطلب الدراسة تصنیف إذ ، دولةة خاصة عند دراسة الفقر في أي یكون لهذا القطاع أهمی

 :اآلتیةالقطاع العائلي بعنایة فائقة، ویجب مراعاة الخصائص الست 

 .تصنیف القطاع العائلي حسب الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة  
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  یحصل القطاع العائلي على دخله.أن  خاللهامن  نكیم يالدخل التفهم عملیة تولید 

 .تحدید آلیات توزیع الدخل بدقة 

 .فهم أنماط االستهالك للقطاع العائلي 

 مكانیات االجتماعیة والوظائف. لقطاع العائلي باالستهالك حسب اإلربط دخل ا 

 الذي یمتصها تقدیر المصدر الذي یولد القدرة والطاقة للقطاع العائلي والمصدر (Khan, 

2007, 26).   

-  :ع اGovernment Sector:  

یتكون دخل الحكومة من دخلها من أمالكها ومن الضرائب المباشرة وغیر المباشرة ومن 

التحویالت التي قد تحصل علیها من بقیة المؤسسات ومن العالم الخارجي(كالمنح الخارجیة 

هذا الدخل على االستهالك من السلع والخدمات، واالستثمار،  ومساعدات التنمیة). تنفق الحكومة

وتقوم بإجراء التحویالت لبقیة المؤسسات أو للعالم الخارجي. وبموازنة إجمالي إنفاق الحكومة مع 

 دخار الحكومة ( رصید الموازنة العامة للدولة).  اجمالي دخلها نحصل على رصید یمثل إ

  Enterprises sectorع ات:  -

تتلقى الشركات دخلها من األرباح غیر الموزعة والتحویالت التي تحصل علیها من الحسابات 

األخرى. وتنفق هذا الدخل بدفع ضرائب أرباح الشركات للحكومة وٕاجراء التحویالت إلى بقیة 

  دخار الشركات. ادخل یشكل المؤسسات والعالم الخارجي. والمتبقي من هذا ال

   production factors accountب ا امج .4

ع ویشكل هذا الدخل القیمة المضافة في االقتصاد. والتي توز  ،تحصل على دخلها من األنشطة

لعامل الذي یحصل علیه القطاع العائلي. واألرباح التي تشكل عائد إلى أجور لعامل اإلنتاج العمل 

  والشركات.رأس المال الذي یذهب إلى القطاع العائلي اإلنتاج 

  : capital accountب رأس ال .5

ضمن في عموده : ویتsaving-investment accountاالستثمار –ویدعى بحساب االدخار

دخار اال دخار العائلي +خزون وفي سطره اإلدخار المحلي(االالتغیر في المالطلب االستثماري و 

 دخار الخارجي.إلى االدخار الشركات). إضافة االحكومي + 

6. را ب ا: rest of the world account  

). Hernandez, 2008, 4یسجل فیه التفاعل بین قطاع العالم الخارجي واالقتصاد المحلي"(

ویحصل على دخله من الواردات والتحویالت التي تجریها المؤسسات للخارج. وینفق دخله على 
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فاته  و ین مقبوضات الحساب الجاري ومصر الصادرات وٕاجراء تحویالت للمؤسسات. ویشكل الفرق ب

 ما یسمى رصید الحساب الجاري.  

  :اآلتیةالمعادالت تحقق في االقتصاد من خالل  Equilibrium Macroتتحقق التوازنات الكلیة 

  )59-4العرض الكلي ( الطلب الكلي=

سلع وخدمات  ویقصد هنا بالعرض الكلي مجموع ما تنتجه األنشطة االقتصادیة في اقتصاد معین من

وتبیعها في سوق السلع والخدمات ضمن هذا االقتصاد، باإلضافة إلى ما یعرض في هذه السوق من سلع 

  ي:أت) كما ی59- 4وخدمات مستوردة، وتكتب المعادلة (

الطلب على السلع الوسیطة+استهالك القطاع العائلي+االستهالك الحكومي+االستثمار=المبیعات 

  )60-4المحلیة+الواردات (

اإلنتاج=المبیعات المحلیة+دعم الصادرات+الصادرات = مجموع الطلب على السلع الوسیطة+األجور والعوائد  

)4 -61(  

الصادرات ودعمها = إجمالي استهالك القطاع العائلي والحكومي واالستثمار + الطلب  –اإلنتاج + الواردات 

  )62- 4على السلع الوسیطة                   (

  )63-4اإلنتاج+ضرائب الشركات= المبیعات المحلیة+ الصادرات ودعمها   (عوائد عوامل 

األجور+ تحویالت العاملین من الخارج =استهالك القطاع العائلي + ضرائب مباشرة+ادخار القطاع العائلي 

)4 -46(  

یالت ن تتلقاهما الحكومة= استهالك حكومي+ ادخار حكومي+مجموع التحو یمجموع الضرائب والتحویالت اللت

  )56- 4التي تقدمها الحكومة والدعم   (

إجمالي االستثمار=إجمالي االدخار= مجموع ادخار القطاع العائلي والشركات والحكومة+ تحویالت رأسمالیة 

  )66-4من الخارج    (

  )76- 4الواردات=الصادرات+التحویالت الرأسمالیة من الخارج     (
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   SAM): ا ا7 - 4اول (

  )2004 ،5، ار: ( 

  ذات البنیة الموضحة في الجدول السابق اآلتي: -SAMومن خصائص الـ

ـلُ یقـیم مـا  إذتمیـز بـین الحسـابات الخاصـة باألنشـطة والحسـابات الخاصـة بالسـلع،  -  فـي حســابات  ُیَحصَّ

األنشطة بأسعار المنتج، وبأسعار السـوق فـي حسـابات السـلع. إن هـذا الفصـل بـین حسـابات األنشـطة 

والسلع مفضل ألنه یسمح للنشاط بإنتاج سلع عدیدة. كما أن أي سلعة یمكن أن تنتج مـن قبـل أنشـطة 

  عدیدة. 
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تسـویق المحلـي أي التكلفـة لنقـل تحسـب هـامش ال إذ ،تربط بین التدفقات التجاریة والهوامش التسویقیة  - 

السلعة من المنتج إلى المستهلك المحلي. وألجل الواردات یمثل هامش التسویق تكلفة النقل للسلعة من 

إلــى المســتهلك المحلــي. ویظهــر هــامش التســویق للصــادرات  ) CIFالمــورد الخــارجي ( تضــاف لســعر 

خــارجي( تخفــیض الســعر المتحصــل للمنــتج كتكلفــة النقــل للســلعة مــن المنــتج المحلــي إلــى المســتهلك ال

 ).F.O.B) (Lofgren & others, 2002, 4نسبة إلى سعر 

 تتضمن حسابات ضریبیة مستقلة تبین المدفوعات بین الحكومة والمؤسسات األخرى. - 

تمیز بین االستهالك المنزلي الذي یعتمد على النشاط واالستهالك السوقي للقطاع العائلي الذي یعتمد  - 

لي لألنشــطة ویقــیم یظهــر االســتهالك المنزلــي فــي المصــفوفة كمــدفوعات القطــاع العــائ إذعة. علــى الســل

دون الهوامش التسـویق وضـرائب المبیعـات التـي تفـرض علـى السـلع التسـویقیة. ویظهـر بأسعار المنتج 

االستهالك العائلي للسلع السوقیة كمدفوعات من حسـاب القطـاع العـائلي إلـى حسـاب السـلع، متضـمنة 

 ).   Lofgren & others, 2002,7( امش التسویق والضرائب السلعیةهو 

یطلق على المصفوفة التي تتضمن الحسـابات السـتة فقـط دون تجزئـة بمصـفوفة الحسـابات االجتماعیـة 

. وللحصـول C)انظـر الملحـق (طـالع علـى المصـفوفات الكلیـة لسـوریة ولمزیـد مـن اال Macro SAMالكلیة  

نعمـد إلـى تجزئـة الحسـابات األساسـیة. هـذا وتعتمـد تجزئـة الــ  Micro SAMعلى مصفوفة الحسابات الجزئیة 

SAM لخ، زراعــة، صــناعة تحویلیــة،....إ علــى مــدى تــوفر البیانــات والهــدف مــن التحلیــل. تجــزأ األنشــطة إلــى

ى منتجــــات نباتیــــة ( قمــــح، النبــــاتي إلــــویمكــــن تجزئــــة الزراعــــة إلــــى نباتیــــة وحیوانیــــة ومــــن ثــــم تجزئــــة اإلنتــــاج 

لخ) وكـذلك اإلنتـاج الحیـواني. وهــذا یمكـن تطبیقـه علـى األنشـطة األخــرى وحسـب الغـرض مـن بنــاء شـعیر،...إ

  المصفوفة. 

م عوامل اإلنتاج حسب أنواعها: األرض( تقسم حسب التربة، طریقة الري...) والعمل (حسـب نـوع تقسّ و 

اث)، رأس المال ( یقسم حسب نوعه). یقسم حساب القطـاع العـائلي حسـب التعلیم، حسب النوع إلى ذكور، إن

مســتویات الــدخل واإلنفــاق، حســب الحضــر والریــف، حســب مكــان اإلقامــة، حســب المجموعــة العرقیــة، حســب 

  حجم العائلة وغیر ذلك. یجزأ حساب الحكومة إلى حكومة مركزیة، إقلیمیة. 

ولي المعیــاري، كمــا یمكــن تجزئــة حســاب العــالم ویصــنف حســاب الســلع حســب التصــنیف الصــناعي الــد

دول البریكس وغیر ذلك). أو إلـى دول و دول آسیا، و أوربا الشرقیة، و الخارجي إلى الشركاء التجاریین( عرب، 

 صدیقة وغیر صدیقة. ویقسم حساب االستثمار إلى استثمار أجنبي ومحلي. 
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عامـل إنتـاجي  kنشـاط)، و mاجیـة (األنشـطة اإلنت Standard SAMتتضمن المصفوفة المعیاریـة و 

دخــار، إضــافة إلــى مــال موصــوف بتــدفقات االســتثمار واالقطــاع عــائلي مســتهلك، وحســاب رأس ال hأولــي، و

  وتساوي nالمعیاریة هي  SAMحسابات الحكومة والقطاع الخارجي فیكون لدینا عدد الحسابات المشمولة بـ 

m+k+h+3  )Cardenete & Sancho, 2006, 321 .(  

4 -2 -3. ا ازمء وSAM  Building & Balancing the SAM :   

یتعلق األول بالحاجة إلى عرض البیانات بطریقة تمكن من تقدیم هیكل  لثالثة أسباب SAMتبنى 

االقتصاد بطریقة جذابة وسهلة، بینما یرجع السبب الثاني إلى توفیرها للبیانات الالزمة ألنواع مختلفة من 

ها على استعمال ؤ ها التي یقوم بنانفسسبب الثالث من خاصیة المصفوفة . ویتأتى الCGEالنماذج كنماذج 

مصادر بیانات مختلفة وهو ما یمكن من تحسین نوعیة البیانات المتوفرة"(معهد الكویت لألبحاث العلمیة، 

2003 ،3 .(  

في عملیة بنائها على بیانات ومعلومات الحسابات القومیة، مسح دخل ونفقات  SAMفتعتمد الـ 

وفي بعض الحاالت یتم اللجوء إلى األسرة، إحصاءات التجارة الخارجیة، مسح قوة العمل، میزان المدفوعات. 

اقتصادات مشابهة لالقتصاد المدروس واالستفادة من بعض خصائصه لتقدیر بعض البیانات. ویكشف وضع 

التضاربات بین الدخول واإلنفاق لكل حساب في حال وجودها. مما یتطلب  SAMهذه البیانات في إطار الـ 

  . SAMنة الـ االعتماد على تقنیات التقدیر اإلحصائیة لمواز 

وینصح االقتصادیون عند بناء المصفوفة بالبدء بحساب األنشطة وموازنته، ومن ثم االنتقال إلى 

حساب السلع ومنه إلى الحسابات األخرى بالتسلسل حتى الوصول إلى حساب العالم الخارجي. ومن تقنیات 

 التقدیر اإلحصائیة المستخدمة لموازنة المصفوفة اآلتي: 

-  طRAS : 

التي تم التطرق إلیها في المبحث األول من هذا الفصل. وأثناء تطبیقها  RASیتم تطبیق طریقة 

یمكن الحصول على معامالت سالبة إذا كان هناك إدخاالت سالبة مما قد یخلق مشاكل في تفسیر 

لب المعامالت. لذلك یجب معالجة هذه الحاالت بوضع اإلنفاق السالب كإیراد موجب، واإلیراد السا

  ). Robinson & others, 2001, 49( إنفاقًا موجباً 

- ط  Cross- entropy(CE) estimation : 

بــل  ،، ال تقتصــر علــى معرفــة مجــامیع األســطر واألعمــدة للحســاباتRASهــي توســع لطریقــة الـــ 

نظریــة المعلومــات  إلــى CEهنــاك أنــواع مختلفــة مــن المعلومــات التــي یمكــن االســتفادة منهــا. تســتند 

 موضحة باآلتي: ال
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ــددها  ـــداث عــــ ـــــة مــــــن األحـــ ــــــدینا مجموعـ ــــــیكن ل ,��,��هــــــي nل ��, … … … باحتمــــــاالت 	��..

ـــابقة ـــــ ,��,��ســ ��, … … … ــــــي اال ��.. ــــ ــــر ف ـــــ ـــدث تغیـ ـــــ ـــــــــم حــ ــــــن ثـ ـــــى ومــــ ــــ ـــــابقة إلـ ــــ ــــــاالت السـ حتمــــ

,��,��االحتماالت ��, … … … وتـم  ��علـى الحـدث  . بفرض أن رسالة في لحظـة مـا ركـزت ��..

−الحصول على معلومات من تلـك الرسـالة تسـاوي إلـى  ln  ��لـه احتمـال سـابق  ��وكـل حـدث  ��

−ومحــددة بـــ  ��ومعلومــات إضــافیة مــن  ln
��

��
= − [ln �� − ln وبأخــذ التوقــع الریاضــي لقــیم  [��

 Robinson)) التالیة68-4( الریاضیة كما في العالقة CEالمعلومات نحصل على مقیاس القصور 

& others, 2001,51): 

)4 -86                       (− �(�: �)= − ∑ ��
�
��� ln

��

��
  

:�)�: إذ إنَّ       .بین توزیعین احتمالیین CEمقیاس القصور  (�

  ���وٕایجـــاد مجموعـــة جدیـــدة مـــن المعـــامالت T(I-O)لتقـــدیر المعـــامالت فـــي  CEتســـتخدم معلومـــات 

ومصــفوفة المعــامالت المقــدرة الجدیــدة، فیكــون تــابع  (�)�المصــفوفة القدیمــةبحیــث تقلــل الفــرق بــین معــامالت 

  : اآلتیة) 69-4( الریاضیة الهدف موضحًا بالعالقة

                              )4-9(6            ��� �∑ ∑ ���
�
�

�
� ln

���

���(�)

�  

  : اآلتیة) 4-71) و(4-70( تین الریاضیتینوتخضع للقیود الموضحة بالعالق

)4-70(            ∑ a��	��
∗ =�

� X�
∗  

)4-71(                ∑ a��
�
� = 1 

0قیود عدم السلبیة:   ≤ a�� ≤ وبتطبیق طریقة مضاریب الغرانج لهذا النموذج نحصـل علـى المعـامالت  1

 :(Garcés & others, 2009, 151) اآلتیة ) 4-72( الریاضیةالجدیدة من خالل العالقة 

)4-72(           ��� =
���(�)

������	��
∗�

∑ ∑ ���(�)
������	��

∗��
�

�
�

  

(�)���: إذ إنَّ 
 القدیمة. SAM: معامالت الـ 

  الجدیدة. SAM: معامالت الـ ���

��
�X: مجموع العمود الجدید. ∗

  :مجموع السطر الجدید. ∗

   .ضروب الغرانج المرافق للمعلومات لمجامیع األسطر واألعمدة: م��

تتطلب معرفة مجامیع األسـطر واألعمـدة لجمیـع  RASفي أن:  RASو CEیتمثل الفرق بین طریقتي 

إلى مصادر متعددة من المعلومات. كما تبقى العناصر المساویة للصفر  CEالحسابات، بینما یحتاج تطبیق 
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، فـي حـین تصـبح هـذه العناصـر غیـر صـفریة RASفي المصفوفة بعد التحدیث صفریة عند اسـتخدام طریقـة 

  ). CE )Robinson & others, 2001, 52عند استخدام 

 Cardente( ویؤكد أكثریة االقتصادیین دومًا على إبقاء التركیب الصفري كما فـي المصـفوفة السـابقة

& Sancho, 2004, 40 .(  

   SAM:SAM Multipliersت  .4-2-4

أساسي على تحدید التغیر في مستویات الدخل المطلق، وهو ذو أهمیة  یركز تحلیل المضاعفات بشكل

ــد التغیـــرات الممكنـــة ومـــا تســـببه الصـــدمات الخارجیـــة مـــن وضـــع نســـبي بالنســـبة للوحـــدات االقتصـــادیة  لتحدیـ

)Javier & others, 2006, 2394 لتحدیـد التغیـرات النسـبیة یـتم االعتمـاد علـى القـیم األساسـیة التـي .(

  فوفة قبل حدوث الصدمة الخارجیة. تتضمنها المص

  : اآلتیةلتحلیل األثر باستخدام المضاعفات تطبق مجموعة االفتراضات و 

  تلغى تأثیرات الدخل على اإلنفاق.  من ثمَّ ) و 1تفترض أن تكون مرونة الدخل هي ( - 

 مـن ثــمَّ ). و Fatah, Luthfi, 2008, 87( عـدم محدودیـة العـرض لجمیـع القطاعـات فـي االقتصـاد - 

 تكون نماذج المضاعفات مشتقة من الطلب فقط.

 ).Kim, 2008, 2( المعامالت الفنیة لإلنتاج تبقى ثابتة - 

 األسعار ثابتة، لكن الكمیات هي أساس القیم. - 

، ویتضــمن هــذا توابــع اإلنتــاج لیونتیــف تعتمــد علــى SAMالعالقــات التابعیــة هــي خطیــة فــي أعمــدة الـــ  - 

 ,Arndt & others) الواردات واإلنتاج المحلي في أعمـدة السـلعأعمدة النشاط، وال یوجد إحالل بین 

2000, 297) . 

إلـــى داخلیـــة وخارجیـــة. ویقصـــد بالحســـابات الداخلیـــة تلـــك التـــي أي تغیـــر فـــي  SAMتقســـم حســـابات الــــ

یتبعه تغیر في مستوى الدخل. بینما الحسابات الخارجیة تفترض بأن اإلنفاق مستقل عـن  فیها مستوى اإلنفاق

  .الدخل

 یفتــرض التطبیــق المعیــاري اختیــار الحســابات الخارجیــة (الحكومــة، رأس المــال، بقیــة العــالم الخــارجي)

)Banouei & others, 2009, 5 والحسـابات الداخلیـة التـي تتـأثر بالحسـابات الخارجیـة وهـي األنشـطة (

مثابــة متغیــرات مســتقلة ن الحســابات الخارجیــة هــي بإع والخــدمات والقطــاع العــائلي، أي وعوامــل اإلنتــاج الســل

  ::اآلتي) 4-8والحسابات الداخلیة متغیرات تابعة. نكتب المصفوفة بالجدول (
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  رت دا و SAM) 4-8اول(

 ع lرn دا ات

داn M.X F X 

رm B.X L  

    Xع

  (Thabet, Chokri ,2007)       ار:

         :)Sharily & Batey, 2006, 643(نكتبمما سبق 

)4-37(X        F= +M.X    ومنه:  

   )4-47(        FMX 
1

1              

  )4-57 (          XBL   

  : إذ إنَّ 

M  :) مصفوفة مربعة من المرتبةn×n( .وتمثل المعامالت الفنیة للحسابات الداخلیة  

X  :،الحســـابات الداخلیـــة. الـــذي تتلقـــاه مـــن  شـــعاع عمـــود الـــدخل اإلجمـــالي للحســـابات الخارجیـــة

(Javier & others, 2006, 2394)   

F  :.شعاع عمود مجموع اإلنفاق للحسابات الخارجیة  

L  :.شعاع عمود دخل الحسابات الخارجیة  

B  :لة مـــن المرتبـــة(مصـــفوفة مســـتطیn×m ـــة بحســـابات خارجیـــة فـــي األســـطر ) للمعـــامالت الفنی

  وحسابات داخلیة في األعمدة.

F  : شــعاع  عمــود الصــدمات ویمثــل التغیــر فــي إنفــاق الحســابات الخارجیــة علــى ســبیل المثــال

  الصادرات...الخ. تخفیض الدعم المقدم من الحكومة، انخفاض الطلب الخارجي على

X  :ویمثل التغیرات المحتملة في دخل أو إنفاق الحسابات الداخلیة نتیجة  ،شعاع عمود اآلثار

  تأثیر صدمة أو سیاسة اقتصادیة معینة متبعة من قبل الحسابات الخارجیة.

L  : الذي یوضح اآلثـار علـى دخـل الحسـابات الخارجیـة نتیجـة التغیـرات شعاع عمود التسربات

  والصدمات التي تحدث ضمن حساب من هذه الحسابات أو جمیعها. 

4-2-5.  ا أSAM :SAM Importance   

  : اآلتیةبالنقاط  SAMتتجلى أهمیة الـ 

تقــدم معلومــات عــن الصــفقات التــي تحــدث فــي االقتصــاد ســواء بــین األنشــطة اإلنتاجیــة فــي االقتصــاد  - 

بین األنشطة اإلنتاجیة وعوامل اإلنتاج، أیضًا بین السـلع  أموالسلع والخدمات ( الصفقات الوسیطة)، 
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فقات التـي والخدمات وكل من القطاع العائلي والشركات والحكومة. كما أنها تقـدم معلومـات عـن الصـ

  الجانب المالي لالقتصاد ككل. SAM تحدث بین االقتصاد المحلي والعالم الخارجي. كما تبین 

ویمكـن أن تخـدم نظـام لرصـد عملیـة التنمیـة  .تسمح بتقدیم الحقائق متجددة ذات عالقة بعملیة التنمیة - 

ــــأثیرات  ـــــياالقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة بالســـــماح بالتـ ــــتوى الجزئـــــي المرتبطـــــة با ف ـــــيالمسـ  لمســـــتوى الكل

)Alarcon & others, 2000,475.( 

تظهــر  إذتــدمج األبعــاد االجتماعیــة والتوزیعیــة لالقتصــاد مــن خــالل تقــدیم إطــار للحســابات القومیــة.  - 

 إذاألرض) بشــكل تقصــیلي. و رأس المــال، و كیفیــة توزیــع الــدخل الكلــي بــین عوامــل اإلنتــاج ( العمــل، 

إلى ذكور وٕاناث أو عمالة مـاهرة  اً تاج ( العمل مثًال) موزعیكون فیها عامل اإلن SAMباإلمكان بناء 

 وغیر ماهرة لكل صناعة أو نشاط. 

تمكن المصفوفة المحلل االقتصـادي مـن الحصـول علـى معلومـات مفصـلة حـول الحسـابات األساسـیة  - 

 بعد تجزئتها وفق معیار معین. 

تســـتخدم كمـــنهج ألنظمـــة  إذلـــردم الفجـــوة فـــي قواعـــد البیانـــات اإلحصـــائیة للدولـــة،  SAMتســـتخدم الــــ  - 

البیانـــات االقتصـــادیة الكلیـــة، وتســـتخدم البیانـــات مـــن جمیـــع المصـــادر، لتقـــدم قاعـــدة بیانـــات متناســـقة 

 . CGEلنماذج اقتصادیة متضمنة نماذج 

العــائلي. وٕانمــا لهیكــل اإلنتــاج، أداة تحلیلیــة لــیس فقــط لمســتویات المخرجــات والعوامــل ودخــل القطــاع  - 

توزیع دخول العوامل اإلنتاجیة، توزیع الـدخل المتـاح بـین مختلـف فئـات القطـاع العـائلي، وبینهـا وبـین 

 بقیة المؤسسات األخرى.  

)، Samuelsson & Stage, 2007, 41( تظهـر الترابطــات المختلفـة بــین مختلـف القطاعــات - 

ات األساســیة فــي االقتصــاد التــي تعتمــد علیهــا القطاعــات إضــافة إلــى أنهــا تمكــن مــن تحدیــد القطاعــ

 األخرى.

ن أساســیین همــا اســتخدامها فــي النمذجــة یالتركیــز علــى اســتخدام SAMمــن بــین التطبیقــات القیمــة لـــ  - 

 االقتصــادیة بواســطة تحلیــل المضــاعفات، واســتخدامها لتحلیــل المســار والتــرابط الهیكلــي فــي االقتصــاد

)pradhan & others, 2006, 70  .( 

4 -2 -6.  رما SAM & (I-O)T :  

  : SAM & (I-O)Tبین  ) المقارنة9- 4الجدول(یبین 
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  SAM & (I-O)T):ارم  4-9اول (

(I-O)T SAM 

 یتضمن تدفقات قطاعیة متداخلة للمدخالت الوسیطة 
یتضمن تدفقات قطاعیة متداخلة للمدخالت الوسیطة بشكل 

 أكثر تفصیًال. 

یعاین التدفق السوقي للمخرجات بین األنشطة والمبیعات 

حسب النشاط للقطاع العائلي والمستهلكین النهائیین اآلخرین 

 ,Hughes & Shields( واستخدام النشاط للعمل ورأس المال

2007, 191.( 

تقدم إضافة إلى ذلك معلومات عن أثر النشاط على توزیع 

الدخل. و تعاین  دخل القطاع العائلي المصنف حسب فئات

 التدفق غیر السوقي في االقتصاد. 

دخاالت الخاصة بالحكومة والقطاع العائلي التي یتجاهل اإل

 ,Seurg & waters)تولد الطلب الداخلي للسلع والخدمات

2006, 339) 

تفصل حسابي القطاع العائلي والحكومة وتصنفهما وفق معیار 

 معین موضحة دخل كل منهما ونفقاته.

 یفصل حساب األنشطة(الصناعات) لعدد قد یبلغ بالمئات 

 SAMالحسابات، ویعد إطار الـ  لِّ أكثر شمولیة وتفصیًال لك

 ,Uriel & othersمكمًال إلطار المدخالت والمخرجات"(

2005, 256( 

لكل نشاط إنتاجي فقط سطر وعمود خاص به بینما الطلب 

 النهائي له عمود فقط، والقیمة المضافة لها سطر فقط.  

لكل حساب سطره وعموده فالتدفقات المالیة الداخلة ألي 

حساب تسجل في سطره، بینما تسجل التدفقات المالیة الخارجة 

 . (Nakamura, 2004, 155)  في عموده

 القتصادیة فقط یسجل الصفقات ا
تسجل الصفقات االقتصادیة مع األخذ باالعتبار البعد 

 .(Pal & others, 2006, 5) االجتماعي لتلك الصفقات

تبنى على افتراض أن كل نشاط (صناعة) تنتج منتجًا واحدًا، 

 وكل منتج ینتج من قبل نشاط واحد (صناعة) فقط. 

من منتج وأن تبنى على أساس أنه یمكن أن ینتج النشاط أكثر 

 كل منتج ینتجه أكثر من نشاط

امالت اإلنتاج ثابتة یفترض عند دراسة المضاعفات أن مع

 حالل ثابتةومعامالت اإل
 تقوم على االفتراض نفسه عند دراسة المضاعفات.

 

ئها هیكل مدخالت ثابت وطاقة غیر محدودة للعوامل و من مسا

 & Balamou) اإلنتاجیة األولیة لكل قطاع

Psaltopoulos, 2006, 62)  

.ا  ول، وا  رةدر اا  :را  
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ا ا  

 ازن ا ذج اا(CGE) 
 

ومزایا االقتصاد القیاسي. وتستخدم هذه SAM و T(I-O)تجمع نماذج التوازن العام بین نماذج 

االقتصادیة لتحلیل مختلف قضایا السیاسات كقضایا التجارة الخارجیة وتقییم النماذج كما أظهرت األدبیات 

االتفاقات والشراكات اإلقلیمیة والدولیة، النمو، توزیع الدخل والفقر، التحول الهیكیلي، اإلصالح الضریبي، 

ستوى الكلي. قضایا الطاقة، البیئة، ویستخدم معظمها لمعرفة آثار السیاسات والصدمات االقتصادیة على الم

وال یزال تطبیق هذه النماذج نادرًا على المستوى اإلقلیمي. نعرض في هذا المبحث مفهوم التوازن العام 

ونموذجه، والدوال المستخدمة في بناء هذه النماذج، وبنیة هذه النماذج وكیفیة صیاغتها وأهمیتها، معایرتها 

  .وطرائق إغالقها والبرمجیة األكثر استخدامًا في حلها
  

4 -3 -1. ت  :أ    

  General Equilibriumا: اازن 

حالة من التوازن في االقتصاد ُتعّرف بوجود متجه لألسعار النسبیة ونظام توظیف للسلع ومدخالت 

بحیث تتحقق أمثلیة القرار لكل الوحدات االقتصادیة في ظل قیود الموارد والتقنیات  ،اإلنتاج في االقتصاد

). هذا وتقدم نظریة التوازن العام ما هو مفید وذو عالقة لفهم التفاعالت 2، 2004المتاحة (بابكر، 

لهذه  االقتصادیة بین األسواق والوحدات االقتصادیة في االقتصاد، وتحدید األسعار والكمیات كنتیجة

 التفاعالت. 

ازن ا ذج ااCGE  : 

تطبیق رقمي لنظریة التوازن العام على بیانات مصفوفة المحاسبة االجتماعیة. ویتضمن السمات  -

 : )3، 2004( بابكر، اآلتیة

 .توصیف التقنیات اإلنتاجیة وتفضیالت المستهلكین 

  ،الحكومات و الشركات، و توصیف سلوك األمثلة لوحدات القرار في االقتصاد كاألسرة

 والشركاء في التجارة الخارجیة. 
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 .توصیف الموارد واستخداماتها 

 ت والطریقة المتبعة لحل النموذجتوصیف المعادال. 

لوكي تتفاعل العناصر االقتصادیة ضمن افتراض س إذمن المعادالت التي تمثل األسواق  نظام - 

ویحقق شروط التوازن العام في هذه األسواق، واألسواق هي أسواق السلع والعوامل، ویستند  ،نموذجي

تقوم األسر بتعظیم المنفعة من االستهالك ضمن  إذالتوازن إلى نظریة اقتصادیة جزئیة معیاریة، 

الشطي وآخرون، (أرباحهم ضمن التكنولوجیا القائمةحدود المیزانیة، ویسعى المنتجون إلى تعظیم 

2008 ،23-24 .( 

عن التدفق الدائر في  نظام من المعادالت الالخطیة المشتركة التي تقدم صورة كاملة ومتناسقة - 

 ).23، 2008(الشطي وآخرون،اقتصاد ما

 - CGE  واحد من النماذج االقتصادیة الكلیة التي تستند إلى نظریة التوازن العام، وكم تخصص الموارد

في اقتصاد السوق الموجه مع قطاع عائلي یعظم منفعته ومنتجین یعظمون أرباحهم، وأسعار تعدل 

 ). Tokunaga, 2010, 3من أجل توازن األسواق (

ة التوازن العام كأداة عملیاتیة في تحلیل موجه ضمنیًا نمذجة التوازن العام محاولة الستخدام نظری - 

 ,Bergman & Henrekson)لتخصیص الموارد وقضایا توزیع الدخل في اقتصادیات السوق

2003,1 ) . 

ومن خالل  1من خالل االطالع على الشكل الریاضي لعدة نماذج توازن عام مطبقةیمكننا القول 

نماذج التوازن العام هي مجموعة من  نَّ إ :GAMSام وحلها بلغة الـ تطبیقنا للعدید من نماذج التوازن الع

هناك ثالثة أنواع من المعادالت غیر الخطیة فوال تقتصر على نوع واحد فقط. المعاالدت الخطیة والالخطیة 

أو من النوع ذي مرونة اإلحالل  Gobb-Douglasالتي تستخدم في هذه النماذج هي توابع اإلنتاج من نوع 

أو من النوع ذي مرونة التحویل   Constant Elasticity of Substitution (CES)بتةالثا

وسنتحدث عن هذه األنواع الحقًا. كما تبنى  constant elasticity of transformation(CET)الثابتة

 یة. وتستخدم لنمذجة كل من التغیرات الكمیة والسعر  ،هذه النماذج على مبادئ االقتصاد الجزئي األساسیة

التي تكون لسنة واحدة فقط هو الحسابات  CGEإن المصدر الرئیسي للبیانات المستخدمة في نموذج 

تبنى  التي ،SAMجدول المدخالت والمخرجات. وكل ذلك یعرض في و میزان المدفوعات، و القومیة، 

                                                 
: النموذج المبني من قبل بریهان الرفاعي لدراسة األثر االجتماعي إلعادة توزیع الدعم في اآلتیة. على سبیل المثال النماذج المبنیة لالقتصاد السوري  1

قبل خبراء جایكا لدراسة أثر تخفیض ضرائب  النموذج المبني في إطار مشروع بناء وتطویر القدرات حول نماذج التوازن العام منو القطاع الزراعي، 

 ثار تحریر التجارة واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة. آلدراسة  Bernd Lukeنموذج البروفسور و االستیراد، 
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مناسب إلجراء التحلیل في دولة یشهد اقتصادها  CGEباألسعار الجاریة، وتجزأ حسب الهدف من النموذج. و

طریقة المعایرة  CGEتغیرًا هیكلیًا، أو الیتوفر فیها بیانات لفترات طویلة. إضافة إلى ذلك تتبنى نماذج 

Calibration Methodدالت اآلنیة بقیم التوازن. هذا ، ذلك الحل المعروف لتقدیر البارامترات باستخدام المعا

 Kim)دة في معایرة البارامتراتتزود بمعلومات مفی CGEعلى أنها توازن أولي في نموذج   SAMتعالج الـو 

& Ju, 2003, 74) .  

  Calibration :اة

توفیق دوال النموذج مع بیانات مصفوفة المحاسبة االجتماعیة باستنتاج قیم معالم الدوال كمعامل 

  ). 8، 2004( بابكر،  الكفاءة التكنولوجیة وأنصبة المدخالت

كما عرفت عملیة المعایرة بأنها عملیة اختیار قیم البارامترات لدوال النموذج بناء على معطیات 

 SAMفجمیع بارامترات النموذج یمكن أن تعایر من  ).300، دون عاموبیانات مرجعیة (اإلمام وآخرون، 

)Lucke & Gaitan, 2007, 40.( 

التطبیقات العملیة بأنها الخطوة األولى لتنفیذ نموذج التوازن العام الذي یمكننا أن نعرفها من خالل 

نفسها، ویتم التأكد من صحة النموذج، ویقارن  SAMویكرر المصفوفة  Base Lineیعطي الحل األساس

هذا الحل مع حاالت التوازن األخرى التي تنتج عن حل النموذح بعد تنفیذ صدمة سیاسة معینة لتقدیر اآلثار 

 .القتصادیة واالجتماعیة للسیاسة المدروسةا

4 -3 -2.  :ازن اذج ا أ  

  تظهر أهمیة نماذج التوازن العام في النقاط العام:

  تولید نتائج على المستوى الجزئي مع تحقیق التوازن على مستوى االقتصاد الكلي. - 

السیاسات، تسمح بمرونة أكثر، وتمكن من فهم سلوك الوحدات  قییمأداة تحلیلیة بدیلة لت - 

 االقتصادیة.

تبنى على مبادئ االقتصاد الجزئي األساسیة، وتستخدم لنمذجة كل من التغیرات الكمیة  - 

 والسعریة.

عوامل األسعار النسبیة للسلع و و على القضایا المتعلقة بتخصیص الموارد،  CGEتركز نماذج  - 

 & Chumacero(لمجموعات القطاع العائلي المختلفة الدخل لرفاهیةمستویات او اإلنتاج، 

Klaus, 2005, 8( . 

الطلب و تولید الدخل، و حقیقي یصف اإلنتاج،  األول االقتصاد من جانبین: CGEتعكس نماذج  - 

المؤسسات و القطاع العائلي، و الشركات، و : مالي یصف سلوك الحكومة، الثانيعلى السلع، و
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المركزي، كما یصف االستجابات السلوكیة للمنتجین والمستهلكین والمؤسسات البنك و المالیة، 

 ). Nastepad, 2003, 447( سةو الحكومیة لتغیرات السیاسة المدر 

تحصل الحكومات بشكل متكرر على نتائج تحلیل  إذفي تحلیل السیاسة،  CGEتستخدم نماذج   - 

CGE  االقتصادیة التي لها أولویة لصنع القرارات الخاصة بالسیاسة(Giesecke & 

Madden, 2003, 2) . 

بمعاینة الصناعات واألنشطة التي تأثرت بشكل غیر مباشر بتغیرات  CGEیسمح تحلیل  - 

 ). Wittwer & others, 2005, 368السیاسة وبالصدمات الخارجیة (

 تسمح بتغیر أسعار المدخالت مؤدیة إلى تغیر في أسعار المخرجات.  - 

 من توابع اإلنتاج المرنة التي تسمح للمنتجین بإحالل المدخالت.  اً تتضمن نوع - 

 ). Liu, 2006, 1656(قیدة بمدى توفر المدخالت األولیةنماذج التوازن العام م  - 

دات االقتصادیة تمكن صناع السیاسات من األخذ بعین االعتبار ردات الفعل المحتملة للوح  - 

وا بأن تلك الوحدات االقتصادیة سیكون سلوكها كما . وهذا أفضل من أن یفترضللسیاسات البدیلة

 . )Tadaro & Smith, 2003, 688(كان في الماضي قبل تنفیذ السیاسة الجدیدة

تستخدم . و Cobb-Douglesیتضمن النموذج التقدم التقني من خالل دالة اإلنتاج من نوع   - 

 ). Arbex & Fernando, 2009, 27عملیة المعایرة من أجل القیام بعملیة التنبؤ(

أسواقه فإنها تعطي صورة عن آثار التغییر الحاصل  لّ تمثل االقتصاد بك CGEبما أن نماذج الـ  - 

األسواق على األسواق األخرى، الناتج عن صدمة خارجیة مثل تغییر في األسعار  إحدىفي 

التحویالت و ، تاإلعاناو العالمیة للواردات أو الصادرات أو تدخل حكومي من خالل الضرائب، 

 لخ.إ....

 ,Gasiorek & others)بحساب مدى تأثر الرفاهیة لتغیرات سیاسة معینة CGEتسمح نماذج   - 

2002, 438). 

4 -3 -3.  :ازن اذج ا ءBuilding the CGE   

 تشمل نماذج التوازن العام ثالثة أنواع من المعادالت هي: 

 للحصول على أقصى األرباح. معادالت تصف سلوك المنتجین وأصحاب المنشآت  

 .معادالت تصف سلوك المستهلكین للحصول على أقصى المنافع 

  معادالت تمثل شروط التوازن بین العرض والطلب في كل سوق من األسواق المكونة لالقتصاد

 عوامل إنتاج.م سواء كانت أسواق سلع وخدمات أ
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تغیرات سعر الصرف في وتقییم التي تمكننا من اختبار  اآلتیةسنبدأ ببناء النموذج في ظل االفتراضات 

  ظل نظامي سعر الصرف الثابت والحر:

ویستورد منه  ،یصدر منتجاته إلى العالم الخارجي إذ مفتوح یتعامل مع العالم الخارجي االقتصاد - 

  السلع والخدمات، وهناك تحویالت للعاملین المقیمین وغیر المقیمین. 

 الخدمات. و الصناعة، و االقتصاد هي: الزراعة،  األنشطة اإلنتاجیة في  - 

األنشطة اإلنتاجیة لتولید  لّ إنتاج هما العمل ورأس المال یستخدمان في ك یتوفر عامال  - 

ولكن أیضًا القطاع  ،رأس المال هنا ال یقدمه فقط القطاع العائلي إذ إنَّ  المخرجات اإلجمالیة.

 الحكومي. 

اإلنتاج العمل ویتلقى دخل لقاء ذلك، إضافة إلى التحویالت قطاع عائلي واحد یقدم عامل  - 

  الجاریة من الحكومة والعالم الخارجي. وینفق دخله المتاح على استهالكه، ویدخر ما تبقى منه.

على األقل، وقد ال یكون حساب  اً واحد اً عائلی اً یجب أن تتضمن قطاع SAMونشیر هنا إلى أن 

 معیاريناء نموذج التوازن العام الوط التي یتطلبها بالشركات ضروریًا. وهذا من الشر 

Standard CGE Model كما یقبل هذا النوع من نماذج التوازن العام ،SAM  دون استهالك

  (Lofgren & others, 2002,7).منزلي

ویمنح  ،الجمركیة المباشرة والرسومیوجد قطاع حكومي یحصل على الضرائب المباشرة وغیر   - 

 ویدخر. إعانات إنتاج 

 التوظیف غیر تام وهناك بطالة في االقتصاد. - 

 دخار كمتغیر اقتصادي كلي.یضاف حساب االستثمار واال - 

 . سعري مرنة، وفي ظل سوق منافسة كاملةتغیر یتوازن العرض والطلب على السلع وفق آلیة  - 

 :ي مكونات هذا النموذج وفقًا لجانبي العرض والطلبأتونعرض فیما ی

4 -3 -3 -1.  مضا :  

یهدف كل نشاط إنتاجي إلى تعظیم األرباح في ظل اإلمكانات المتوفرة من عوامل اإلنتاج 

 اإلنتاج العمل ورأس المال ستخدم عامالویُ  Cobb-Douglasوالتكنولوجیا، ویمثل ذلك بدالة إنتاج من نوع 

)Siddiqui & Iqbal, 2001, 8 .(یدفع ضرائب غیر مباشرة ورسوم جمركیة ویستخدم مدخالت وسیطة.  إذ

كما تقوم األنشطة اإلنتاجیة بطرح إنتاجها من السلع في السوق المحلیة إلى جانب السلع المستوردة وتقوم 

  ي:أتدم یمكن دراسة هذه المراحل كما یبتصدیر فائض إنتاجها للعالم الخارجي. ومن خالل ما تق
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إلنتاجیة وفق مرحلتین األولى یختار فیها المنتجون الكمیات المثلى من العمل تتم العملیة ا -

 ��F). سنرمز بـ Cobb-Douglas)Liu, 2006, 1657اإلنتاج  دالةورأس المال باستخدام 

  إذفي المرحلة األولى،  jالمستخدمة في النشاط  hنتاج األولي كمیة المدخالت من عامل اإل

h= cap, lab ، j=1,2,3 حسب افتراضات النموذج، ویتشكل لدینا عامل إنتاج مدمج نرمز له

Y� ن عوامل اإلنتاج األولیة كما ) التي تعكس اإلحالل بی76- 4( الریاضیة ویعطى بالعالقة

  :يأتی

)4 -67                (
h

jhjj
jhFbY ,

,


  

  :إذ إنَّ 

 jb معامل قیاسي في دالة عوامل اإلنتاج المدمجة في المرحلة اإلنتاجیة األولى للنشاط :j.  

jh,  نسبة االستخدام من كل عامل إنتاج(h)  في النشاط(j) )"Hosoe,  2004, 13 .(

 ,Smajgl & Hakowicz, 2005)وتقاس هذه النسب من عوامل اإلنتاج تبعًا ألسعارها

221) .  

مع اإلشارة إلى أن المساهمة التي یمكن أن یقدمها أي نشاط في االقتصاد تقاس بتحسین 

 & Dixonإنتاجیته وال تقاس بحجم العمالة أو رأس المال المستخدم في هذا النشاط (

Rimmer, 2004, 74عوامل اإلنتاج األولیة حساسة ألسعارها بینما عامل  نَّ إ :). ویمكن القول

  اإلنتاج المدمج لیس كذلك.

یتحقق الربح المستهدف من خالل هذه المرحلة من عوائد عوامل اإلنتاج المستخدمة.       

والشتقاق دالة الطلب على عوامل اإلنتاج لدینا مسألة تعظیم الربح للمنتجین في مختلف األنشطة 

 الریاضیة ) ضمن القید الممثل بالعالقة77- 4( الریاضیةبالعالقة  ةالهدف ممثل ةدال إذاإلنتاجیة 

  ي":  أت) كما ی76- 4(
                                   

)4 -77                            (jh
h

hjj
y
j

FY
FPfYPyMax

jhj
,

,,
  

  

  : إذ إنَّ 

 yj العملیة اإلنتاجیة للنشاط  مناألولى : الربح في المرحلةj  أثناء الحصول على عامل

  ).jY )Akune, 2010, 3 إنتاج مدمج

jPy الترتیب الترتیب  يالنشاط ذ المدمج في: سعر عامل اإلنتاجj.  

hPf الترتیب  ي: سعر عامل اإلنتاج األولي ذh.  
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الغرانج  دالة) نموذج برمجة غیر خطیة. بتشكیل 77- 4) و(76-4تمثل العالقتان ( إذ

كما رأینا في  -بالنسبة للمتغیرات، وحل المعادالت الناتجة بعد مساواتها للصفر  اواشتقاقه

نحصل على دالة الطلب على عوامل اإلنتاج كما في العالقة  - لثمن الفصل الثا ثالثالمبحث ال

  : (Tokunaga,2010,7) اآلتیة) 78-4( الریاضیة

)4-87            (jhY
pf

py
F j

h

jjh

jh ,
,

, 


  

jiXفي المرحلة الثانیة من العملیة اإلنتاجیة مدخالت وسیطة   jتختار األنشطة اإلنتاجیة -  لتدمج ,

لیونتیف وذلك وفق تقنیة إنتاج  ،مع مدخالت عوامل اإلنتاج المدمجة الناتجة عن المرحلة األولى

وذلك إلنتاج  ،Liu, 2006, 1657 ،((Telli & others, 2008, 233) (ذات المعامالت الثابتة

. وألجل تعظیم الربح لدینا نموذج برمجة غیر خطیة بدالة هدف jXالمخرجات المحلیة اإلجمالیة

  : اآلتیة) 4-79( الریاضیةكما في العالقة 

)4-79                   ()( ,
,, ,

ji
i

ijjjj
x
j

XYX
XPqYPyXPxMax

jijj
  

  : إذ إنَّ 

jiX  .jإلنتاج السلعة  iكمیة المدخالت الوسیطة من السلعة ,

iPq  سعر عرض السلعة الوسیطة j  .في السوق المحلي  

jj XPx : اإلجمالیة.المبیعات من المخرجات المحلیة  

jjYPy.تكالیف عامل اإلنتاج المدمج :  

 : اآلتیة) 80- 4( الریاضیة وقید دالة إنتاج لیونتیف الممثل بالعالقة

)4 -80                (),min(
,

,

j

j

ji

ji

j
v

Y

a

X
X   

   :(Akune, 2011, 6) إذ إنَّ 

jv المعامل الفني الذي یبین الكمیة من عامل اإلنتاج المدمج الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من :

  .jالسلعة 

jia الالزمة كمدخالت وسیطة إلنتاج وحدة واحدة  iالمعامل الفني الذي یبین الكمیة من السلعة  ,

  .jمن السلعة 

  :(Hosoe, 2004, 14) اآلتيوباستخدام المعامالت الفنیة یمكن أن نكتب 

jjj)           81- 4(على عامل اإلنتاج المدمج         دالة الطلب   XvY   

jjiji        )  82- 4(دالة  الطلب على  المدخالت الوسیطة            XaX ,,   
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  ي: أتكما یأن نكتب شرط الربح المعدوم ) 79- 4( الریاضیةیمكن من خالل العالقة 

0)( ,   ji
i

ijjjj
x
j XPqYPyXPx  

   :في شرط الربح المعدوم ینتج لدینا) 82- 4)، (81- 4وبتعویض العالقتین(

0)( ,   jji
i

ijjjjj XaPqXvPyXPx  

الممثلة لسعر الوحدة  Hosoe & others, 2010, 91) )"(83-4نحصل على العالقة ( jXباختصار 

  :   ( Akune, 2011 , 23)يأتكما ی jالواحدة من المخرجات المحلیة للنشاط 

)4 -83    (     
i

ijijjj pqapyvpx ,  

 .jوتمثل سعر عرض السلعة  jسعر الوحدة الواحدة من المخرجات للنشاط :  jpx: إذ إنَّ 

) إلى مخرجات إجمالیة تطرح لالستهالك j )jXتوزع المخرجات المحلیة اإلجمالیة للنشاط  - 

 إذالنهائي المحلي من قبل األسر والحكومة ولالستثمار، ویصدر قسم منها إلى العالم الخارجي. 

تفترض األدبیات المتعلقة بموضوع البحث أن دالة التحویل بین السلع المصدرة والمحلیة هي من 

) وتمثل بالعالقة Culter & Schwarn, 2003 , 140یتم التحویل بمرونة ثابتة ( إذ CETنوع 

  : آلتیة) ا84- 4( الریاضیة

4)-(84                         �� = θ��ξex�EX�
�� + ξd�D�

���
�

��  

مثل تالهدف فیه تعظیم األرباح و  دالة) القید في نموذج البرمجة الخطیة الذي 84-4( الریاضیةوتمثل العالقة 

 : آلتیةا) 85-4( الریاضیةبالعالقة 

)4-85                (  ii
x
iiiii

x
i

DEXX
XPxDPdEXPexMax

iii

  1)(
,,

  

�ϕ: إذ إنَّ  = (φ� + 1)/φ�   

ϕ� معامل یعرف بمرونة التحویل للسلعة :(i)  

 φ� مرونة التحویل بین السلع المحلیة والمصدرة من السلعة :(i)  

θ�	 معامل قیاسي للتحویل بین سلع محلیة وتصدیر للسلعة :(i).  

:ξex�  حصة السلع المصدرة من التحویل لمخرجات السلعة(i) .إلى محلیة ومصدرة  

 ξd� حصة السلع المحلیة من التحویل لمخرجات السلعة :(i)  ة.إلى محلیة ومصدر 

iEXالصادرات من السلعة :i.  

iPex سعر الصادرات بالعملة المحلیة من السلعة :i.  

x
iنتاج السلعة إضریبة على : معدل ال .(i)  
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iPdسعر السلعة :i .في السوق المحلیة  

iD السلعة :i  المنتجة محلیًا والمعروضة في السوق المحلیة(Hosoe & others, 2010,101 ).  

 التيلد تینالممثل آلتیتینا )78-4)، (86- 4(الریاضیتین تینالبرمجة الخطیة نحصل على العالقوبحل نموذج 

  : (Sho, 2011, 12)يأتكما ی العرض

4)-(86                             ��� = �
��

������(����
�)���

����
�

�

����

��  

  4)-(87                           �� = �
��

�����(����
�)���

���
�

�

����

�� 

تشكل السلع والخدمات المستوردة إلى جانب السلع والخدمات المنتجة محلیًا والمعروضة في  - 

دالة اإلحالل بین السلع  والخدمات المستوردة  إذالسوق المحلیة العرض الكلي في االقتصاد، 

والمنتجة محلیًا في السوق المحلیة هي حسب ما ورد في غالبیة نماذج التوازن العام المبنیة لدول 

،   CES (Lofgren & others,2003, 1184)من النوع  وهي ،Armingtonعدة من النوع 

ع والخدمات المنتجة محلیًا وبمرونة إحالل الواردات والسل حالل غیر تام بینالتي تفترض أن اإل

 : آلتیةا) 88- 4( الریاضیةوتمثل بالعالقة  (Liu, 2006, 1657)ثابتة 

4)-(88                             �� = γ��δm�M�
�� + δd�D�

���
�

�� 

) 89- 4( الریاضیة بالعالقة ةبتعظیم الربح والممثل ةلخاصاالهدف  دالةتمثل هذه العالقة القید ل 

 :(Hosoe & others, 2010, 98) آلتیةا

  )1(
,,

iiii
m
iii

q
i

DMQ
DPdMPmQPqMax

iii

 4)-(89           

) 4-91)، (90- 4( الریاضیتین تینیة نحصل على العالقوبحل نموذج البرمجة غیر الخط  

المحلیة على  السلع والخدماتالطلب المحلي على الواردات وعلى  التيلد تینوالممثل آلتیتینا

  التوالي:"

4)-(90                                   �� = �
��

��������

�����
�����

�

�

����
��  

4)-(91                                 (Liu	&	����	, 2000,92)�� = �
��

��������

���
�

�

����
��  

  :إذ إنَّ 
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ηحالل: مرونة اإل�η� = (σ� 		− 	1	)	/	σ�	  وتشیرσi حالل في دالة إلى مرونة اإلCES 

. وهي مرونة ثابتة تستخدم في ظل إحالل غیر تام بین السلع والخدمات iبالنسبة للسلعة 

  .(Tiwari & others, 2003, 21)المستوردة والسلع والخدمات المدمجة 

Q� السلعة أو الخدمة  : i  المدمجة بدالةCES.  

γ� معامل قیاسي في دالة إلنتاج السلعة أو الخدمة المدمجة في دالة :CES  ذات الترتیبi.  

δmمعامل حصة المدخالت من السلع  والخدمات المستوردة في دالة� : CES   للسلعة(i)  

δd� معامل حصة المدخالت من السلع والخدمات المحلیة في دالة :CES  للسلعة(i)  
m
i على واردات السلعة أو الخدمة الجمركیة : معدل التعرفةi.  

iPm سعر السلعة أو الخدمة المستوردة :i  .بالعملة المحلیة  

iPq سعر السلعة أو الخدمة المدمجة بدالة :CES.  

iMة ع: الواردات من السلi.  

4 -3 -3 -2.  :ا م  

الخارجي. وذلك كما الطلب و الطلب الحكومي، و ، قطاع العائليطلب الو ویمثل الطلب على االستثمار، 

  ي:  أتی

- ا   (ع اا) : 

یعظم القطاع العائلي منفعته التي تخضع لقید المیزانیة. وتفترض غالبیة النماذج التي وردت في 

 Cobb-Douglas (C-D)من نوع  يالمنفعة ه دالةلتعظیم منفعة القطاع العائلي بأن  CGE أدبیات

  : تياآلأخذ الشكل ت التي

  :  آلتیةا) 92- 4( الریاضیة الهدف كما في العالقة دالة يالمنفعة وه دالة

)4 -92          (

i

i
i

ic
CUUMax   

  :آلتیةا) 39- 4( الریاضیةقید المیزانیة كما في العالقة 

)4 -93(  .. HHROWGOVHHROWHH
i h

hhii trfDTHStrftrfFepfcpq    

  : إذ إنَّ 

UU .منفعة القطاع العائلي  

iC الكمیة المطلوبة من السلعةi .من قبل القطاع العائلي  
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ipq  سعر الطلب على السلعةi.  

hpf سعر عامل اإلنتاجh.  

hFe الكمیة المباعة من عامل اإلنتاجh.  

 i متر یبین حصة السلعة ابارi  المنفعة. دالةفي  

HS :دخار القطاع العائلي.ا  

DT :.الضرائب المباشرة المدفوعة من قبل القطاع العائلي للحكومة  

ROWHHtrf التحویالت الجاریة من العالم الخارجي للقطاع العائلي.  

GOVHHtrf التحویالت الجاریة من الحكومة للقطاع العائلي.  

HHROWtrf التحویالت الجاریة من القطاع العائلي للعالم الخارجي.  

 .سعر الصرف :  

أن ما ینفقه القطاع العائلي على االستهالك النهائي یساوي  )93-4(ویتضح من العالقة 

دخار القطاع العائلي امطروحًا منه الضرائب المباشرة و  عوامل اإلنتاجالدخل المتحصل من 

مضافًا إلیه كل التحویالت الجاریة من العالم الخارجي ومن الحكومة للقطاع العائلي ومطروحًا 

  منه تحویالت القطاع العائلي الجاریة للعالم الخارجي.

باستخدام مضاریب  النموذجیشكل هذا النموذج نموذج برمجة غیر خطیة یمكن حل هذا 

  آلتیةا) 94- 4( الریاضیةلحصول على دالة الطلب للقطاع العائلي كما في العالقة الغرانج ل

(Hosoe& Others, 2010 , 96)1  :
  

  

)4 -94(itrfDTHStrftrfFepf
pq

C HHROWGOVHHROWHH
h

hh

i

i
i 








  ,.. 



 
  

- :ا Hosoe& Others, 2010 , 97)( 

 تحصل على إیراداتها من اآلتي:

)            95- 4الضرائب المباشرة: (







  GOVHHROWHH

h
hh trftrfFepfdDT  . 

jj)                  96- 4نتاج:         (الضرائب على اإل
x
j

x
j XpxT   

ii)              97- 4یراداتها من الرسوم الجمركیة:     (إ
m
i

m
i MpmT 

  

                                                 
  .SAM2009العالقة الریاضیة الواردة في المرجع المذكور بإضافة التحویالت الجاریة من وٕالى القطاع العائلي وفق ما هو وارد في  ُعدَِّلتْ .  1
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	یراداتها من أمالكها:     إ

                          )4-98            (													RG� = ∑ pf �� FG�  

  : آلتیةا) 99- 4(الریاضیةویحدد الطلب الحكومي (اإلنفاق) بالعالقة 

)4 -99    (










  

j j
GOVHHGOVROWROWGOV

m
j

fx
j

i

i
i trftrfGStrfTRGTDT

pq
G 


..  

  :إذ إنَّ 

d.معدل الضریبة المباشرة :  

x
jT الضرائب المتحصلة من إنتاج السلعة  :j.  

x
j معدل الضریبة على إنتاج السلعة :j.  
m
iT الرسوم الجمركیة المفروضة على استیراد السلعة  :i.  
m
i معدل الرسوم الجمركیة المفروضة على السلعة :i.  

GSدخار الحكومي.: اال  

ROWGOVtrfالتحویالت الجاریة من العالم الخارجي للحكومة :.  

GOVROWtrf :التحویالت الجاریة من الحكومة للعالم الخارجي.  

GOVHHtrf :التحویالت الجاریة من الحكومة للقطاع العائلي.  

iG نفاق االستهالكي الحكومي. اإل  

 RG� الحكومة من أمالكها.: عوائد  

 FG� عوائد الحكومة من عامل اإلنتاج :h.  

 ار وادر:  - 

دخار للطلب ویخصص هذا اال ،یدخر كل من القطاع العائلي والعالم الخارجي والحكومة

دخار إجمالي االستثمار، ویحدد الطلب على االستثمار بالعالقة یساوي اال إذ ،االستثماري على السلع

   (Boer & Missaglia, 2006, 99):آلتیة ا) 100- 4(الریاضیة

               )4 -100                        ( FSGSHS
pq

inv
i

i
i .


  

 : آلتیةا) 101- 4( الریاضیةدخار القطاع العائلي بالعالقة او 

)4 -101(                    







 

h
GOVHHROWHHhh trftrfFepfHSMHS .  

   (Akune , 2011 , 23): آلتیةا) 102- 4( الریاضیةواالدخار الحكومي بالعالقة 
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)4 -102(                             










  

j j
ROWGOV

m
j

fx
j trfTRGTDTGSMGS .     

  .معدل االدخار العائلي HSM :إذ إنَّ 

GSMمعدل االدخار الحكومي.  

FS  .االدخار األجنبي  

 

- را ا  : 

  : آلتیةا الریاضیة لدینا العالقات

 :آلتیةا )103- 4( الریاضیة سعر الصادرات: ویعطى بالعالقة

4)-(103                   ���� = � .�����  

  :آلتیةا) 104- 4( الریاضیةسعر الواردات: یعطى بالعالقة 

4)-(104             ��� = � .���� 

  ي: أتإلى توازن میزان المدفوعات كما ی) 105-4( الریاضیةوتشیر العالقة 

∑ ������ ��� + �� + ROWGOVtrf + ROWHHtrf + ∑
pf

h

ε
h ��� = ∑ ����� �� +

4)-(105  GOVROWtrf + HHROWtrf 

(Akune, 2011, 17) 

   :   إذ إنَّ

  في السوق العالمیة. iسعر الواردات من السلعة  ���� 

  .في السوق العالمیة iسعر الصادرات من السلعة  ����� 

  .سعر الصرف � 

  . (sho, 2011, 4)دخل عوامل اإلنتاج من العالم الخارجي ��� 

- وا ا : 

إلدخال متغیري البطالة والتضخم في النموذج، و"یظهر   Phillips Curveیستخدم منحنى فیلیبس

تبیان )، من خالل Mankiw, 2012,498( بین التضخم والبطالة trade-offهذا المنحنى المفاضلة 

 ,Mankiw) كارتفاعات في منحنى الطلب الكلي التركیبة من التضخم والبطالة التي تنشأالتولیفة و 

معدل األجر اإلجمالي الحقیقي ومعدل التغیر في معدل البطالة.  موضحًا نوع العالقة بین  (2012,499

 :آلتیةا) 4-106( الریاضیةویعطى بالعالقة 
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)4-106                   (�
����� ���⁄

�����
�

����⁄
− 1� = phillips �

��

���
− 1� 

  :) EcoMod,2010,152(إذ إنَّ 

pf   .أجر عامل اإلنتاج (العمل) في سنة المقارنة ���

pf ���
  أجر عامل اإلنتاج (العمل) في سنة األساس �

CPI.الرقم القیاسي لألسعار في سنة المقارنة :  

CPI� .الرقم القیاسي لألسعار في سنة األساس  

Urمعدل البطالة في سنة المقارنة :.  

ur� .معدل البطالة في سنة األساس  

Phillips .معامل منحنى فیلیبس  

�
����� ���⁄

�����
� ����⁄

−   .في األجر اإلجمالي الحقیقي: معدل التغیر �1

�
��

���
−   . معدل التغیر في معدل البطالة�1

  

- ازن ا  :اق 

 ,Muller(في حالة توازنیشیر قانون والراس إلى أن األسعار هي الكفیلة بجعل األسواق جمیعًا 

سوقًا متوازنًا فإن  n-1في االقتصاد منها  اً سوق nبفرض لدینا : ). وینص القانون على أنه 23 ,2006

، ویكون االقتصاد متوازنًا عندما  (EcoMod, 2010, 100).یكون متوازنًا حكماً  nالترتیب  االسوق ذ

وذلك ألن بعض مكونات الطلب النهائي  ،یتساوى العرض مع الطلب في كل سوق وبأسعار مرنة

ة أسعارها ثابتة عند مستویات وألن المدخالت األولی ،اإلنفاق الحكومي) محددة خارجیاً و (االستثمار، 

 ي: أتتب عالقات التوازن لألسواق كما یوتك. (Zhang, 2004, 124)محددة 

  ازن ق ا امج:  .1

∑نعلم أن عرض العمل هو عبارة عن طلب األنشطة اإلنتاجیة على العمالة مضافًا إلیه حجم  �(�,)�

 :آلتیةا) 107- 4رقم ( الریاضیة بالعالقة lsأي یعطى عرض العمل  (un)البطالة

              4) -(107                   �� = ∑ �(���,�)� + �� 

  ن:إبعرض العمل أي أن حجم البطالة هو عبارة عن ناتج جداء معدل البطالة كما نعلم 

 ur	×	ls  un= یكون لدینا: 107- 4( الریاضیة وبالتعویض في العالقة ( 

                            �� = ∑ �(���,�)� + �� × �  
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�� − �� × �� = � �(���,�)

�

 

  ) اآلتیة:108-4( الریاضیةالطلب على العمل معبرًا عنه بالعالقة  ومنه یكون لدینا

4)-(108              ��(1 − ��) = ∑ �(���,�)�  

 :آلتیةا) 109- 4( الریاضیة كما هو معطى بالعالقة یكون عرض العمل من ثمَّ و 

4)-(109              �� = ∑ �(���,�)� /(1 − ��) 

 اآلتیة: )110- 4( الریاضیةي سوق العمل معبرًا عنه بالعالقة فیكون شرط تحقق التوازن و 

4)-(110          ��(1 − ��)+ ��(���) = ��(���) + ��(���) 

شرط تحقق التوازن في سوق عامل اإلنتاج رأس المال یعبر عنه  سوق عامل اإلنتاج رأس المال: إن

  : آلتیةا) 111-4( الریاضیة كما في العالقة

4)-(111         ∑ �(���,�)� + ��(���) = ��(���) + ��(���)  

2.  دا  ا ق اArmington   

عند تحقق الشرط المعبر عنه  Armingtonیتحقق التوازن في سوق السلعة المدمجة في دالة 

   (Kildegard, 2001, 62):آلتیةا) 112-4( الریاضیة بالعالقة

4)-(112              Q� = C� + G� + inv� + ∑ X���  

   :Model Parameters Calibrationة راات اذج .4- 3- 4

(لمزید من اإلیضاح انظر كما یلي) 2- 1(یمكن معایرة بارامترات النموذج الموضحة في الجدول

  :)D الملحق 

jbمترات هذه المرحلة وهماامرحلة اإلنتاج األولى یمكن معایرة بار الخاصة ب من خالل العالقات الریاضیة - 

, jh ,
  ي: لى القیمة األولیة للمتغیر كما یأتللداللة ع 0، حیث یستخدم الرقم  

      

)4113(,
,

00

,
00

, 


jh
Fpf

Fpf

h

jhh

jhh
jh

  

)4114(,  jh    

 


h

jh
jh

j

j

F
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,
,

0

0



 

 ,jvمترات هذه المرحلة وهماایمكن معایرة بار  ثانیةمرحلة اإلنتاج الالخاصة بمن خالل العالقات الریاضیة  - 

jia  ي:كما یأت ,
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,�ϕ وهي: ،)j )jXمترات مرحلة توزع المخرجات المحلیة اإلجمالیة للنشاط ابار   -  ξd�, θ�, ξex�  

4)-(117      θ� =
��

�

��������

���������

����

�
��

	  

 

4)-(118              ξex� =
����

����
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4)-(119         ξd� =
���

���
�������

����
����

�����������
���

�������
  

: 0 إذ إنَّ ≤ ξex� ≤ 1  ،0 ≤ ξ�� ≤ 1    ،ξex� + ξd� = 1  ،ϕ� ≤ 1   ،ϕ� = (φ� + 1)/φ�  

 المستوردة والمنتجة محلیًا في السوق المحلیة العرض الكلي في االقتصاد(اإلحالل بین السلعمترات ابار  - 

,�η وهي: γ�, δm�, δd� : 

γ� =
��

�

�δm�M�
��� + δd�D�

����
�
��

																					(120 − 4) 

 

4)-(121           δm� =
�����

������
���

�������

�����
������
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�������

 

 

4)-(122           δd� =
���

���
�������

�����
������

���
�����������

���
�������

  

 

 : 0إذ إنَّ ≤ δm� ≤ 1 ،0 ≤ δd� ≤ 1    ،δm� + δd� = 1  ،η� ≤ 1   ،η� = (σ� − 1)/σ�  

 ):  iمنفعة القطاع العائلي(بارامترات تعظیم  - 

4) -(123              �� =
���

���
�

∑ ���
���

�
�

 

0: إذ إنَّ   ≤ α� ≤ 1 ،∑ α�� = 1        

d, x(األولیة للمتغیرات الخارجیة  حساب القیم، i بالحكومة ةالخاص اتمعایرة البارامتر  - 
j , m

i( : 
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 : 0إذ إنَّ ≤ μ� ≤ 1 ،∑ μ�� = 1         
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: إذ إنَّ

 0 ≤ λ� ≤ 1   ،∑ λ�� = 1  

   Model Clouser: اذجإق  .5- 3- 4

الحكومة و رأس المال، و كیف تصبح كل من الحسابات الخارجیة،  إلغالق النموذج قواعد "تحدد

)، وتعكس قواعد إغالق النموذج االختیار للنموذج، بمعنى أي من Colatei & Iround, 2000,4متوازنة"(

إلغالق متعلقة بحل تقني للمشكلة الموصوفة المتغیرات هي خارجیة وأي منها داخلیة، فعملیة اختیار قاعدة ا

. كما أنها انعكاس الختبار النظریات المختلفة. تحدد أي الدوال تحتاج لوصف بشكل واضح وأي بالنموذج

متغیر یضمن المساواة بین االستثمار واالدخار. وتتضمن األدبیات الخاصة بالموضوع أربع قواعد أساسیة 

 لإلغالق هي اآلتیة:

 ة اا: سمي ثابت بافتراض اأي هناك بطالة وأجر  في حالة غیاب االستخدام الكامل للعمل

أن الكمیة المعروضة مرنة بشكل تام في ظل األسعار الجاریة ( المحددة وفقًا للقرارات الحكومیة أو 



170 
 

، 1998التكالیف). ستتكیف الكمیة المعروضة لمواجهة الكمیة المطلوبة بالسعر الجاري(الكواز، 

165.( 

 :ورة ااً تفترض معدل األجر مرن ا(Mebugu, 2002, 423) ،یعدل لیضمن التوظیف  إذ

أسواق عوامل اإلنتاج ال تتحدد بإنتاجیتها  من ثمَّ . و (Bhasin & others, 2005,20)الكامل

ذا یعني أن وهنا یفترض التوظیف الكامل وثبات الكمیة المعروضة من عوامل اإلنتاج. وه ،الحدیة

 نحنى العرض للعمل لكل نشاط أفقيٌّ األجور الحقیقیة متغیرات داخلیة والتوظیف والبطالة ثابتة وم

 ,Narayan, 2003)وأي رفع في الطلب على العمل سیكون متوازنًا بتعدیل مناسب لمعدل األجر 

219). 

 :م ة لیًا"تفترض االستثمار متغیرًا خارجیًا واالستهالك یعدل داخ(Bhasin & others, 

دخار الحكومي كمتغیرین هنا على االستهالك الحكومي أو اال، ویتم التركیز (2005,20

). واالدخار الحكومي هو الفرق بین المستوى الحقیقي الثابت لإلنفاق 165، 1998داخلیین"(الكواز، 

 ).Buehrer & Mauro, 1993, 9لحكومة من جمیع الضرائب(االحكومي وعوائد 

 :ة اویتكیف مع ما هو متاح  ر داخليٌّ الستثمار الحقیقي على أنه متغیّ ایعالج وفقها  ا

). ومن قواعد Mohora, 2006, 37(اً كلی اً اقتصادی اً ویدعى إغالق ،دخار في االقتصادامن 

وسعر غالق الكالسیكیة أنه في حال اقتصاد صغیر تعتبر "أسعار كل من الواردات والصادرات اإل

 .(Mohora 2006, 37) واالدخار الخارجي متغیرًا داخلیًا" ،الصرف كمتغیرات خارجیة

الخاصة باقتصادات  CGEإضافة إلى ما سبق هناك إغالق جزئي لسوق العمل یستخدم في نماذج 

 .(Ezaki, 2006, 9)یتم غالبًا تثبیت معدل األجر خارجیًا  إذالدول النامیة، 

  :ا  

باعتمادها على مصادر خارجیة لقیم المرونات المطلوبة  CGEقاد األساسي لنماذج یتمثل االنت

للمعایرة. وتؤخذ بشكل روتیني من دراسات وطنیة، وقد تكون غیر مقارنة تخص زمنًا غیر الزمن المعتمد في 

رامترات نماذج النموذج، وهذه المشكلة في بیانات السالسل الزمنیة المستخدمة في االقتصاد القیاسي لتقدیر با

ن النماذج متتمیز بخصائص ذلك االنتقاد  ومع). Adkins & others, 2003, 644التوازن العام (

  : ثانيبین نماذج التوازن العام والنماذج الواردة في الفصل ال اآلتیةاألخرى. ونخلص إلى المقارنة 

تتصف نماذج التوازن العام بدرجة تعقدها لتشمل المیزات األساسیة للحالة االقتصادیة المدروسة.  - 

وتتصف بكثرة متغیراتها التي تقسم إلى قسمین داخلیة وخارجیة. وتشترك مع نماذج االقتصاد 

 القیاسي في هذه الصفة. 
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توفرة لسنة واحدة وباألسعار تبنى نماذج التوازن العام باالعتماد على البیانات اإلحصائیة الم - 

الجاریة. ولیس ضروریًا أن یتوفر بیانات تاریخیة عن كل متغیر داخل في النموذج كما هو الحل 

 في نماذج االقتصاد القیاسي. 

نماذج التوازن العام تمثیل مجرد لحالة اقتصادیة معینة القتصاد دولة ما أو القتصادات مجموعة  - 

الذي یستخدم بشكل واسع من قبل الوكاالت الدولیة  GTAP من الدول(نموذج توازن العام

). (Valenzueia & others, 2007, 384سیناریوهات السیاسة التجاریة لتقییم والحكومات

نماذج االقتصاد القیاسي  إالَّ بینما النماذج الواردة في الفصل األول تبنى القتصاد دولة معینة، 

 جموعة دول. التي قد تبنى القتصاد إقلیم معین أو م

یمكن دراسة نظامي سعر الصرف الحر والثابت باستخدام نموذج التوازن العام نفسه في آن واحد  - 

على عكس النماذج األخرى التي تكون غیر قادرة على التمییز بین نظام سعر الصرف المرغوب 

 تبنیه. 

وذلك من  ،قتصادتمكن نماذج التوازن العام من معرفة آثار تغیرات سیاسة سعر الصرف على اال - 

ن النماذج میة واالجتماعیة. وهذا ما یمیزها المتغیرات االقتصاد لِّ مختلف الجوانب وعلى ك

 األخرى التي یبین بعضها مقدار التغیر المتوقع في متغیر سعر الصرف فقط. 

في نماذج االقتصاد و  عام غالبًا متغیرًا خارجیاً نفاق الحكومي في نماذج التوازن الیعتبر اإل - 

 القیاسي متغیرًا داخلیًا یحدد بحل النموذج. 

تقتصر النماذج المشار إلیها في الفصل األول على عدد محدود من المعادالت على اختالف  - 

ویزداد العدد بازدیاد درجة التفصیل  ،نوعها بینما في نماذج التوازن العام هناك كم من المعادالت

 ج التوازن العام. الخاصة بنموذ SAMللمصفوفة

 آن واحد.  سیاسة وتقییمها فيتمكن نماذج التوازن العام من دراسة أكثر من  - 

بمعاینة األنشطة التي تأثرت بشكل غیر مباشر بصدمات السیاسة  CGEتسمح نماذج  - 

 االقتصادیة. 

 CGEوتحدد باألسعار النسبیة، كما أن نماذج  CGEمعامالت التكنولوجیا مرنة في نماذج  - 

على الجانبین الحقیقي والمالي في االقتصاد. وتستند إلى افتراضات حول سلوك التعظیم  تركز

 لألرباح والمنفعة. 
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ا راا  

 

ول: اا ا ا ل ا طد ات ا  راتا ز ت اا

را (وا ا ر اا )  

 .كل خطة خمسیة مدروسة المخططة والوحدات االستثماریة في ستثماراتاال. 1- 5-1

العالقة بین عدد الوحدات االستثماریة والناتج المحلي اإلجمالي في قطاعات . تقدیر 2- 5-1

 االقتصاد الوطني في كل خطة خمسیة

 . عوائد االستثمار في قطاعات االقتصاد الوطني في كل خطة خمسیة3- 5-1

 ستراتیجیات االستثماریة المثلى في كل خطة خمسیة. اإل4- 5-1

 : ما ا   ريد ا ت اا 2009 (SAM 2009) 

  SAM 2009 ـ. بنیة ال1- 5-2

  SAM 2009. تقدیر قیم المتغیرات الخاصة بحسابات 2- 5-2

   RASباستخدام طریقة  Z. تقدیر مصفوفة الصفقات الوسیطة 3- 5-2

  SAM 2009. بیانات أخرى مطلوبة الستكمال بناء 4- 5-2

  SAM 2009مترات النموذج وتحدید القیم األولیة للمتغیرات من خالل ا. معایرة بار 5- 5-2

  :ا ف اا  عار    و ازن اذج ا ا ريد ااSAM 

2009  

  SAM 2009. نموذج التوازن العام وفق 1- 5-3

  االقتصاد السوري في ظل نظام سعر صرف حر في. تأثیر ارتفاع سعر الصرف 2- 5-3

  االقتصاد السوري في ظل نظام سعر صرف ثابت في. تأثیر ارتفاع سعر الصرف 3- 5-3
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 :  

بین قطاعات االقتصاد الوطني باالعتماد على التقدیرات الشخصیة  إن تخصیص االستثمارات

فة في األجل القصیر. بالضرورة إلى فقدان قیم مضاأساس علمي سیقود التي ال تستند إلى  والتصورات

كانت ستولده هذه القیم المفقودة في األجل الطویل في حال تم توزیع االستثمارات بشكل  وفقدان قیٍم ودخلٍ 

بهدف اختبار الفرضیة و  أمثلي بین قطاعات االقتصاد الوطني باعتبار إنتاجیة االستثمار في كل قطاع.

یة التوزیع لالستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني ومعرفة أي من الخطط الخمسیة عملتقییم تم ، ولىاأل

كان توزیع استثماراتها هو التوزیع األمثل، وذلك باستخدام أسلوب البرمجة الدینامیكیة الذي یعتمد على تحلیل 

تضمن المبحث األول عرضًا  إذ .حتى العاشرةبدءًا من الخطة الخمسیة الثالثة التوافیق والقرارات المتتابعة. و 

ستراتیجیات المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني في كل واإللكیفیة تطبیق هذا األسلوب 

  خطة خمسیة.  

 خالل من وتوازنه فیها السوق اقتصاد تحلیل هو دولة ألي العام التوازن نماذج بناء من هدفال إن

. نهائي وطلب وسیط طلب من المكون والطلب والواردات المحلي اإلنتاج من بكل المتمثل العرض تساوي

 بنیت، الثانیة والثالثةالختبار الفرضیتین ألسعار. ا تعدیل خالل من والطلب العرض بین التوازن ویتحقق

SAM الخاصة للبیانات مختلفة مصادر على المقترح وباالعتماد النموذج افتراضات على بناء 2009 لعام 

 األساسي الحل SAM الـ تشكل إذ .معایرتها أي النموذج بارامترات قیم وحساب . وموازنتهاالسوري باالقتصاد

وعرض ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل. بینما خصص المبحث الثالث لنموذج  .المقترح للنموذج

CGE  مكتوبًا بلغة الـGAMS من خالل عالقاته الریاضیة،  تي تم معایرتهامع عرض لقیم البارامترات ال

لتوازن الكمي في االقتصاد الوطني، ومن ثم عرضت نتائج الممثل لوعرض للحل األساسي لهذا النموذج 

   عر الصرف الحر والثابت.االقتصاد السوري في ظل نظامي س فيالتقدیرات آلثار ارتفاع سعر الصرف 
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ا ولا 

تاا  راتا ز ا  

طد ات ا  را ا ل ا ا ر اا ) .

(وا  
  

عشر خطط  إذ ُنفَِّذتْ حتى وقتنا الحاضر،  1961ظام الخطط الخمسیة منذ عام انتهجت سوریة ن

تم االعتماد على و ، لم یتم إقرارها واعتمادهاالخمسیة الحادیة عشرة قید التي خمسیة حتى اآلن، والخطة 

والحدس والتخمین للمخططین في توزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني  المعدالت والمعامالت

في هذه الخطط الخمسیة، باستثناء الخطة الخمسیة العاشرة والحادیة عشرة اللتین تبنتا أسلوب التخطیط 

ج االقتصاد القیاسي الكلي لسوریة في توزیع االستثمارات بین القطاعات وفقًا التأشیري واعتمدتا على نموذ

  لسیناریوهات ثالثة حسب معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف. 

 ،نسعى من خالل هذا المبحث إلى تحدید التوزیع األمثل لالستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني

  بهدف اختبار الفرضیة األساسیة األولى للبحث. دینامیكیة. وذلك باستخدام أسلوب البرمجة ال

5 -1 -1 رات اا  رات اوا :رو     

المعتمدة في توزیع االستثمارات بین  ستراتیجیاتإلاأن تنص على الختبار الفرضیة األساسیة األولى التي  

وبعبارة أخرى مثلى.  تستراتیجیاإقطاعات االقتصاد الوطني في الخطط الخمسیة السوریة محل الدراسة هي 

ستراتیجیات المعتمدة لتوزیع االستثمارات بین القطاعات سببًا غیر مباشر یؤثر سلبًا في سوق صرف لیست اإل

اختبرت الفرضیة  إذستراتیجیات المثلى لكل خطة خمسیة محل الدراسة، هذه اإل تم تحدبد اللیرة السوریة. 

  ي: المذكورة في كل خطة مدروسة كما یأت

تحویل لرأس المال من شكله النقدي إلى شكله اإلنتاجي، أي هو  " :ف االستثمار اقتصادیًا بأنهیعرّ 

ة أو خدمیة بغرض إنتاج السلع أو تأدیة استبدال للنقود بتجهیزات مختلفة، یتم تنظیمها بوحدات إنتاجی

الذي یتم إضافته على رأس المال المادي.  فهو جزء من اإلنتاج السنوي. ")9، 2009(خدام، الخدمات

االستثمار في المعدات واآلالت والمباني التي تستعمل في عملیة اإلنتاج (رأس  :لالستثمار ثالثة أشكال هي

 residential constructionاالستثمار في المساكن  )،Fixed Investmentالمال الثابت 

investment ، استثمار المخزونstock investment إلى تحقیق النمو  هذه أشكال االستثمارتؤدي كل . و

، وقد كلیهما معاً كنتیجة للتغیر في كمیة عوامل اإلنتاج المستخدمة، أو إنتاجیتها أو  یتحققاالقتصادي الذي 
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قتصادي التقدم التقني الذي یأتي كنتیجة لالستثمار في الدراسات العلمیة وفي عملیات یكون مصدر النمو اال

التقدم التقني في البحث والتطویر، وفي نشر المعارف العلمیة، باإلضافة إلى كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج و 

  عملیة اإلنتاج. 

سیة المدروسة حسب حجم االستثمارت المخططة في الخطط الخم اآلتي) 1- 5یبین الجدول (

  ي: الثابتة كما یأت 2000ت وبأسعار عامالقطاعا

  ):ارات ا  ا ا1 - 5اول (

  .. اة: ر ل.سا 2000ات ر 

 اة ا ا ا اد ا اا ا ا/ اع

252.459 115 207.144 47.906 226.262 169.585 215.343 18.232 زرا 

 107.093 307.014 253.633 399.858 220.970 336.914 390 599.672 

 235.628 142 149.872 106.386 129.496 147.032 106.633 58.138 م وات

  105.755 289.367 383.819 462.206 283.178 424.140 221.402 624.629 ات

 1712.388 868.402 1118.070 658.441 1217.823 954.069 918.357 289.218 اع

   اة.ا ا ءا  ا ار: 

) إلى عشر وحدات استثماریة على قیمة 1-5نحصل بتقسیم االستثمارات المخططة الواردة في الجدول (

كل خطة خمسیة، ومن ثم  یمكن معرفة عدد الوحدات االستثماریة المخططة لكل كل وحدة استثماریة في 

  :تي) اآل2- 5قطاع كما هو وارد في الجدول (

  د اات ار ا  ع  و )  اة ار ااة2- 5اول (

  ا  2000  .ر 

  

 اة ا ا ا اد ا اا ا ا/ اع

1.474 1.324 1.853 0.728 1.858 1.777 2.345 0.630 زرا 

 3.703 3.343 2.658 3.283 3.356 3.013 4.491 3.502 

 1.376 1.635 1.340 1.616 1.063 1.541 1.161 2.010 م وات

  3.657 3.151 4.023 3.795 4.301 3.794 2.550 3.648 ات

رة اا   

 اة: ر ل.س
28.922 91.836 95.407 121.782 65.844 111.807 86.840 171.239 

  .)5 -1د  مت اول (اب ا  أتار: 
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5 -1 -2 -  رات اد ا  ا  ت  ا ا وا

:    طد اا  

وعن االستثمارات الفعلیة حسب  للقطاعات تم من خالل البیانات المتوفرة عن الناتج المحلي اإلجمالي

ر العالقة بین عدد الوحدات االستثماریة والناتج المحلي اإلجمالي في كل من القطاعات االقتصادیة تقدی

وذلك باالعتماد على  ،باقي القطاعات)و النقل والمواصالت، و الصناعة، و القطاعات االقتصادیة (الزراعة، 

- 1953 خالل الفترة 2000السالسل الزمنیة للناتج المحلي اإلجمالي واالستثمارات باألسعار الثابتة لعام 

طالع على السالسل الزمنیة المستخدمة، لال A(انظر الملحق . EViews 6وباستخدام برمجیة  1 2005

طالع على نتائج تقدیر العالقة بین الناتج المحلي اإلجمالي والوحدات االستثماریة المستخدمة لال Bوالملحق 

  .في كل قطاع وفي كل خطة خمسیة)

نرمز لعدد الوحدات االستثماریة في كل من قطاع الزراعة والصناعة والنقل واالتصاالت وبقیة س

في وللناتج المحلي اإلجمالي  على التوالي. Agr_inv، Ind_inv  ،Tra_inv ، Other_invالقطاعات بـ 

،  Agr_GDP، Ind_GDPبـ  كل من قطاع الزراعة والصناعة والنقل واالتصاالت وبقیة القطاعات

Tra_GDP ، Other_GDP  .التوصل إلى النتائج اآلتیةوتم على التوالي:  

 :ا ا ا 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 4.483808 + 0.181491 ∗ log (Agr_inv) 

  :قطاع الصناعةlog(Ind_GDP) = 3.134136 − 0.212064 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 3.869139 + 0.933447 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 4.390696 + 0.291093 ∗ log (Other_inv) 

 :اا ا ا 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 4.636249 + 0.157603 ∗ log (Agr_inv) 

  :قطاع الصناعةlog(Ind_GDP) = 3.953594 +  0.155031 ∗ log (Ind_inv)  

 :قطاع النقل والمواصالت log(Tra_GDP) = 5.027515 + 0.923641 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 5.294364 + 0.519909 ∗ log (Other_inv) 

  

                                                 
لبیانات المتاحة من ، وباستخدام ا2011ولغایة   1970الثابتة من عام  2000جمالي ولالستثمارات بأسعار فر سالسل زمنیة للناتج المحلي اإلیتو .  1

دتو  1953سلسلة زمنیة لكل متغیر من عام  ُشكَِّلتْ حصائیة الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء المجموعات اإل سنة األساس، لیتسنى لنا  ُوحِّ

 نهایة كل سلسلة زمنیة تكون عند انتهاء الخطة السابقة للخطة الخمسیة المدروسة.  إذدراسة العالقة بین المتغیرین لكل خطة خمسیة 
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 :ا ا ا 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 5.153219 + 0.287057 ∗ log (Agr_inv) 

  :قطاع الصناعةlog(Ind_GDP) = 4.192118 +  0.231701 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 4.887742 + 0.862270 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 5.537737 + 0.613994 ∗ log (Other_inv) 

 :دا ا ا 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 5.464533 + 0.347356 ∗ log (Agr_inv) 

  :قطاع الصناعةlog(Ind_GDP) = 4.418666 +  0.281513 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 5.179655 + 0.886692 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 5.729126 + 0.630691 ∗ log (Other_inv) 

 :ا ا ا 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 5.216168 + 0.315686 ∗ log (Agr_inv) 

 :قطاع الصناعة log(Ind_GDP) = 4.438279 +  0.283175 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 3.980978 + 0.305260 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 5.420187 + 0.609078 ∗ log (Other_inv) 

:ا ا ا  

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 4.820237 + 0.305260 ∗ log (Agr_inv) 

 ع الصناعة: قطاlog(Ind_GDP) = 4.859023 +  0.353255 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 4.559385 + 0.449636 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 5.792144 + 0.635553 ∗ log (Other_inv)  

 :ا ا ا 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 5.780179 + 0.514244 ∗ log (Agr_inv) 

  :قطاع الصناعةlog(Ind_GDP) = 5.246485 +  0.651653 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 4.930224 + 0.653953 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 5.684882 + 0.663216 ∗ log (Other_inv) 

 ا ا اة: 

  :قطاع الزراعةlog(Agr_GDP) = 6.333977 + 0.582460 ∗ log (Agr_inv) 
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  :قطاع الصناعةlog(Ind_GDP) = 6.001928 +  0.804484 ∗ log (Ind_inv)  

  :قطاع النقل والمواصالتlog(Tra_GDP) = 5.697962 + 0.767641 ∗ log (Tra_inv) 

  :بقیة القطاعاتlog(Other_GDP) = 6.207062 + 0.705753 ∗ log (Other_inv) 

  ت اد اط    :  ا ا ار .3- 1- 5

النقل و الصناعة، و  قدرت بناء على النماذج الخطیة المقدرة سابقًا عوائد االستثمار في قطاعات الزراعة،

)، 5- 5)، (4-5)، (3- 5بقیة القطاعات في كل خطة خمسیة كما هو موضح في الجداول (و والمواصالت، 

  على التوالي:  اآلتیة )5-10)، (9- 5)، (8- 5)، (5-7)، (6- 5(

  ر :(ا ار  ات ا3- 5اول ( 

ا ا ا .  

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 4.484 3.134 3.869 4.391 

2 4.538 3.070 4.150 4.478 

3 4.570 3.033 4.315 4.530 

4 4.593 3.006 4.431 4.566 

5 4.611 2.986 4.522 4.594 

6 4.625 2.969 4.596 4.617 

7 4.637 2.955 4.658 4.637 

8 4.648 2.943 4.712 4.654 

9 4.657 2.932 4.760 4.668 

10 4.665 2.922 4.803 4.682 

ل اة  2000ر ا    عم ار ا و  ارة  واتا ار و   ار: 

1953-1970. 
 

الجدول أعاله أن عوائد االستثمار كانت األفضل في قطاع الزراعة إذا كان عدد الوحدات  یبین

االستثماریة ست وحدات استثماریة فأقل، ویتساوى عائد االستثمار في قطاع الزراعة مع عائد االستثمار في 

قطاع النقل بقیة القطاعات عند استثمار سبع وحدات استثماریة. ویحقق االستثمار عائدًا أعلى في 

والمواصالت من القطاعات األخرى إذا كان عدد الوحدات االستثماریة أكبر ویساوي سبع وحدات استثماریة. 

أقامت الدولة مؤسسات  إذتثمار في قطاع الصناعة هو األدنى. كما یتضح من الجدول أعاله أن عائد االس

الصناعیة  السیماوأهمیتها لالقتصاد الوطني و القطاع العام خالل هذه الخطة دون األخذ باالعتبار أولویتها 

نجازات الحركة التصحیحیة وتعویضات حرب تشرین المحققة في هذه الخطة تعزى إلى إ منها. كما أن العوائد

  التحریریة. 
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  ر :(ا ار  ات ا4-5اول ( 

اا ا ا   

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 4.636 3.954 5.028 5.294 

2 4.684 4.000 5.306 5.451 

3 4.711 4.028 5.468 5.542 

4 4.731 4.047 5.584 5.607 

5 4.746 4.062 5.673 5.658 

6 4.759 4.074 5.746 5.699 

7 4.769 4.085 5.808 5.734 

8 4.779 4.094 5.862 5.764 

9 4.787 4.102 5.909 5.790 

10 4.794 4.109 5.951 5.814 

ل اة  2000ر ا  ع  و م ار ا  ارة  واتا ار و   ار: 

1953 -1975. 

الجدول أعاله أن عوائد االستثمار أفضل في حال االستثمار في بقیة القطاعات، وذلك إذا كان  یبین

دون. ویصبح عائد االستثمار أفضل في قطاع النقل والمواصالت  عدد الوحدات االستثماریة أربع وحدات وما

أقل جدوى من االستثمار  إذا تم استثمار أكثر من أربع وحدات استثماریة. ویعد االستثمار في قطاع الزراعة

في بقیة القطاعات وقطاع النقل والمواصالت. كما أن االستثمار في قطاع الصناعة هو األدنى من حیث 

، وبدء فترة الحصار 1977ومن العوامل التي رافقت فترة الخطة، توقف المساعدات في عام العوائد. 

  االقتصادي على سوریة. 

   ا ا ا ر ات ا): ا ار 5- 5اول ( 

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 5.153 4.192 4.888 5.538 

2 5.240 4.262 5.147 5.723 

3 5.290 4.303 5.299 5.831 

4 5.326 4.332 5.407 5.907 

5 5.354 4.354 5.490 5.967 

6 5.377 4.372 5.559 6.016 

7 5.396 4.388 5.616 6.057 

8 5.412 4.401 5.666 6.092 

9 5.427 4.413 5.711 6.124 

10 5.440 4.424 5.750 6.152 

 :را  ر اات او  رةا  ر وا ا م ع  و  ر ا2000  ةل ا

1953 -1980. 
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أن عوائد االستثمار في بقیة القطاعات هي األفضل مهما كان عدد الوحدات  )5- 5(یبین الجدول 

االستثماریة. كما أن االستثمار في قطاع الزراعة یأتي في المرتبة الثانیة من حیث عائدیته بعد االستثمار في 

یصبح االستثمار في قطاع  إذوذلك عندما یكون عدد الوحدات االستثماریة وحدتین فأقل،  ،بقیة القطاعات

النقل والمواصالت هو األفضل عندما یزید عدد الوحدات االستثماریة عن وحدتین بعد االستثمار في بقیة 

بیق سیاسة میز هذه المرحلة بتطتوت القطاعات. ویعد االستثمار في قطاع الصناعة هو األدنى عائدًا. 

إذ االكتفاء الذاتي واالعتماد على الذات لمواجهة الحصار االقتصادي المفروض، وتنویع القاعدة اإلنتاجیة، 

النسیجیة، وتحسن نشاط الصناعة الصناعة  السیماأعطیت الصناعة التحویلیة اهتمامًا ملحوظًا و 

  ووقوع حرب لبنان.  ،شاریع الكهربائیةستخراجیة، إضافة إلى توظیف االستثمارات في إقامة السدود والماإل

  .ر  ا ا اد :(ا ار  ات ا6- 5اول ( 

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 5.465 4.419 5.180 5.729 

2 5.569 4.503 5.447 5.919 

3 5.630 4.553 5.603 6.030 

4 5.674 4.588 5.713 6.109 

5 5.707 4.615 5.799 6.170 

6 5.735 4.638 5.870 6.220 

7 5.758 4.657 5.929 6.262 

8 5.778 4.673 5.980 6.299 

9 5.796 4.687 6.026 6.331 

10 5.812 4.700 6.066 6.360 

ل  2000ر ا  ع  و م ا ار و  ارة  وات ار ا و  ار: 

 .1985- 1953اة 
 

الجدول أعاله أن عوائد االستثمار في بقیة القطاعات هي األفضل مهما كان عدد الوحدات  یبین

االستثماریة. كما أن االستثمار في قطاع الزراعة یأتي في المرتبة الثانیة من حیث عائدیته بعد االستثمار في 

یصبح االستثمار في  إذوذلك عندما یكون عدد الوحدات االستثماریة ثالث وحدات فأقل،  ،بقیة القطاعات

ثالث وحدات بعد االستثمار  لىقطاع النقل والمواصالت هو األفضل عندما یزید عدد الوحدات االستثماریة ع

وتتمیز هذه المرحلة باستمرار في بقیة القطاعات. ویعد االستثمار في قطاع الصناعة هو األدنى عائدًا. 

  الحصار االقتصادي المفروض على سوریة. 
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ت ا7- 5ول ( اا  را ا :(ا ا ا  ر  

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 6.084 5.217 4.820 7.095 

2 6.179 5.302 4.912 7.278 

3 6.235 5.352 4.966 7.385 

4 6.274 5.387 5.004 7.461 

5 6.305 5.415 5.034 7.520 

6 6.330 5.437 5.058 7.569 

7 6.351 5.456 5.078 7.609 

8 6.369 5.473 5.096 7.645 

9 6.385 5.487 5.112 7.676 

10 6.400 5.500 5.125 7.704 

ل  2000ر ا  ع  م  وا ار و  ارة  وات ار ا و  ار: 

 .1990- 1970اة 
  

ظر یتضح من الجدول أعاله أنه یمكن ترتیب القطاعات حسب أفضل عوائد لالستثمارات بغض الن

ي:  بقیة القطاعات هو األفضل، یلیه قطاع الزراعة، فقطاع الصناعة ومن عن الوحدات االستثماریة كما یأت

وتتمیز مرحلة هذه الخطة بوقوع حرب الخلیج األولى مما أدى إلى انخفاض في  النقل والمواصالت. قطاع ثم

  1991لعام 10تدفق االستثمارات إلى سوریة بعد صدور قانون االستثمار رقم و تحویالت العاملین السوریین، 

النقل، واالنفتاح االقتصادي،  وتركزها في المجاالت األكثر ریعیة والقصیرة األجل وبالدرجة األولى في قطاع

، واالهتمام دخول أسالیب اإلنتاج الحدیثة في الزراعة، وقیام مشاریع ضخمة الستصالح األراضيو 

  ستراتیجیة التي ترفد الصناعة المحلیة بالمدخالت اإلنتاجیة.بالمحاصیل اإل

  ا ا ا  ر :(ا ار  ات ا8- 5اول ( 

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 5.613 4.859 4.559 5.792 

2 5.734 4.965 4.695 5.983 

3 5.805 5.028 4.774 6.095 

4 5.855 5.072 4.830 6.175 

5 5.894 5.106 4.874 6.236 

6 5.926 5.134 4.909 6.287 

7 5.953 5.158 4.939 6.329 

8 5.976 5.178 4.965 6.366 

9 5.997 5.196 4.988 6.399 

10 6.015 5.212 5.009 6.428 

ل  2000ر ا  ع  و م ا ار و  ارة  وات ار ا و  ار: 

 .1995- 1970اة 
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ظر یتضح من الجدول أعاله أنه یمكن ترتیب القطاعات حسب أفضل عوائد لالستثمارات بغض الن

وتتمیز هذه  النقل والمواصالت.و الصناعة، و الزراعة، و ي:  بقیة القطاعات، عن الوحدات االستثماریة كما یأت

  المرحلة بارتفاع األسعار العالمیة للنفط، وزیادة اإلنتاج النفطي. 

  ر :(ا ار  ات ا9- 5اول ( 

ا ا ا .  

رات اد ا زرا  ت مات وا  

0 0 0 0 0 
1 5.780 5.246 4.930 5.685 

2 5.935 5.443 5.127 5.885 

3 6.026 5.557 5.242 6.001 

4 6.090 5.639 5.324 6.084 

5 6.140 5.702 5.387 6.148 

6 6.180 5.754 5.439 6.201 

7 6.215 5.797 5.483 6.245 

8 6.245 5.835 5.521 6.284 

9 6.271 5.868 5.554 6.318 

10 6.294 5.898 5.584 6.348 

ل  2000ر ا  ع  و م ا ار و  ارة  وات ار ا و  ار: 

 .2000- 1970اة 

أن االستثمار في قطاع الزراعة أفضل عائدًا إذا كان عدد الوحدات االستثماریة ) 9- 5یبین الجدول (

یصبح االستثمار في بقیة القطاعات هو األفضل عندما یتجاوز عدد  دون، إذ أربع وحدات استثماریة وما

الوحدات االستثماریة أربع وحدات استثماریة. ویعد االستثمار في قطاع الصناعة أدنى عائدًا من االستثمار 

في قطاع الزراعة وبقیة القطاعات. كما أن االستثمار في قطاع النقل والمواصالت هو األدنى عائدًا من 

تتمیز هذه المرحلة بتدفق الالجئین إلى سوریة بعد العدوان األمریكي على  تثمار في أي قطاع آخر.االس

زیادة الطلب على و تدفق االستثمارات وتركزها في المشاریع الصغیرة والمتوسطة، و ، 2003العراق عام 

ل التجاري بین سوریة والعالم التباد ةادیز و االرتفاع الحاد في أسعار العقارات، و الخدمات الصحیة والتعلیمیة، 

تصدیر الكهرباء و تسویة الدیون مع الدول الصدیقة، و الخارجي، نتیجة االتفاقیات الخارجیة والشراكات الدولیة، 

 إلى دول الجوار. 

  ر :( ا ار  ات ا10- 5اول ( 

   ا ا اة

رات اد ا زرا  تاو ت ما  

0 0 0 0 0 
1 6.334 6.002 5.698 6.207 

2 6.509 6.244 5.929 6.420 
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3 6.612 6.386 6.064 6.544 

4 6.685 6.486 6.160 6.632 

5 6.741 6.564 6.235 6.700 

6 6.787 6.628 6.295 6.756 

7 6.826 6.682 6.347 6.803 

8 6.860 6.728 6.391 6.844 

9 6.890 6.770 6.430 6.881 

10 6.916 6.806 6.466 6.913 

ل  2000ر ا  ع  و م ا ار و  ارة  وات ار ا و  ار: 

 .2005- 1970اة 
  

ا في تحقیق عائد فضلیتهأمن خالل النتائج الواردة في الجدول أعاله أن نرتب القطاعات حسب  یمكن

تتمیز مرحلة هذه الخطة  .النقل والمواصالتو الصناعة، و  ،بقیة القطاعاتو  ،ي: الزراعةأتاالستثمار كما ی

لعاملین السوریین في عودة عدد من او ، 2006بتدفق الالجئین اللبنانیین إلى سوریة أثناء حرب تموز عام 

االتفاقیات و الخارج إلى وطنهم بسبب تداعیات األزمة المالیة العالمیة واستثمار أموالهم في مشاریع خاصة، 

التطور في و والشراكات الدولیة واإلقلیمیة وتحسن العالقات الخارجیة مع الدول والسیما دول أمریكا الالتینیة، 

نمو و ، 2010تحسن الهطوالت المطریة باستثناء عام و قطاع االتصاالت وخدماتها وفي التعلیم الخاص، 

وأحدثت سوق دمشق لألوراق  ،استمر ارتفاع أسعار العقارات بشكل حاد قطاع المال والتأمین والعقارات، إذ

  كات التأمین الخاصة. المالیة، ودخلت المصارف الخاصة إلى السوق المصرفیة السوریة وشر 

هو األفضل من  االستثمار في بقیة القطاعات ومن ثم في قطاع الزراعة إنَّ  :یمكن القول مما سبق

وذلك  ،اً عائد األدنىقطاع الصناعة هو  االستثمار في ٕانَّ حیث تحقیق األرباح والعوائد على االستثمار، و 

الخمسیة السابعة حتى العاشرة فقطاع النقل حتى الخطة الخمسیة السادسة، بینما بالنسبة للخطط 

  .والمواصالت هو األكثر تراجعًا من حیث تحقیق عائد االستثمار

5 -1 -4. ا:    ا رت اا   

الممكنة في حال االستثمار في قطاع واحد أو  ستراتیجیاتبقًا حول عدد اإلتم عرضه ساوفقًا لما 

ستراتیجیة المثلى قطاعات أو أربعة قطاعات، حددت اإلستراتیجیات الممكنة وكذلك اإلقطاعین أو ثالثة 

 لتوزیع االستثمارات بین القطاعات االقتصادیة في كل خطة خمسیة كاآلتي:

5 -1 -4 -1. اا ا  ا رت اا :ا   

ستراتیجیات ممكنة في حالة االستثمار في قطاع أنه لدینا أربع إ من الفصل الثالث في المبحث األولوجدنا 

  یكون لدینا اآلتي: فواحد. أما في حال االستثمار في قطاعین أو ثالثة أو أربعة قطاعات 
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    ارا وا  :ات ا  ل ارا  . أ

في قطاعي الزراعة والصناعة كما تكون إنتاجیة االستثمار في حال استثمار وحدة استثماریة واحدة 

  ي:یأت

f�,�(�� = 1) = ��� [��(1) + ��(0),��(0) + ��(1)] 

= max [4.484 + 0, 0 + 3.134]= 4.484 

واحدة في قطاع الزراعة وعدم  استثماریة تكون اإلستراتیجیة الجزئیة هي استثمار وحدة ومن ثمَّ 

  نجد أن: ف تیناالستثمار في الصناعة. أما في حال استثمار وحدتین استثماری

f�,�(�� = 2) = ��� [��(2) + ��(0),��(1) + ��(1),+��(0) + ��(2)]   

= [4.538,4.484 + 3.134,3.070]= [4.538,7.618,3.070]= 7.618 

وحدة واحدة في  الجزئیة هي استثمار وحدة واحدة في قطاع الزراعة واستثمار ن اإلستراتیجیةأي إ

  :تي) اآل11- 5فنحصل على النتائج الواردة في الجدول(نفسه األسلوب بونتابع  ،الصناعة

  

  ات ا   ار ):ا11- 5اول(

  .  ا ا اارا وا

  

  .ا ات ارة  م اع واات ار ا  اب ا أتار: 

  

الجزئیة جمیعها بغض النظر عن عدد الوحدات االستثماریة تركز  ستراتیجیاتن الجدول أعاله أن اإلیبی

اریة واحدة في قطاع الصناعة. على توجیه االستثمارات إلى قطاع الزراعة واالكتفاء باستثمار وحدة استثم

ستراتیجیة المثلى في حال االستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة هي استثمار تسع وحدات استثماریة واإل

  الزراعة ووحدة واحدة في قطاع الصناعة. في قطاع

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 

1 4.484 3.134 4.484 1,0 

2 4.538 3.070 7.618 1,1 

3 4.570 3.033 7.672 2,1 

4 4.593 3.006 7.705 3,1 

5 4.611 2.986 7.727 4,1 

6 4.625 2.969 7.745 5,1 

7 4.637 2.955 7.759 6,1 

8 4.648 2.943 7.771 7,1 

9 4.657 2.932 7.782 8,1 

10 4.665 2.922 7.791 9,1                  
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  :ات ا  ل ار   تا  . ب

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل ):اإل12- 5الجدول( یبین

  ي:في الخطة الخمسیة الثالثة كما یأت والمواصالت

  ا   ار ت ارا ات):ا12- 5اول(

وا وا واا ا ا  تا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 

1 4.484 3.869 4.484 1,0, 0 

2 7.618 4.150 8.353 1,0,1 

3 7.672 4.315 8.634 1,0,2 

4 7.705 4.431 11.542 2,1,1 

5 7.727 4.522 11.823 2,1,2 

6 7.745 4.596 11.988 2,1,3 

7 7.759 4.658 12.104 2,1,4 

8 7.771 4.712 12.195 2,1,5 

9 7.782 4.760 12.269 2,1,6 

10 7.791 4.803 12.331 2,1,7 

  ا .بار: 
  

ستراتیجیات الجزئیة جمیعها بغض النظر عن عدد الوحدات ن الجدول أعاله أن غالبیة اإلیبی

االستثماریة تركز على توجیه االستثمارات إلى قطاع النقل والمواصالت، واالكتفاء باستثمار وحدة اسثماریة 

وائد من االستثمار ویحقق أقصى الع ،سیكون االستثمار مجدیاً  إذواحدة في الصناعة ووحدتین في الزراعة، 

ستراتیجیة المثلى لتوزیع االستثمارات في حال االستثمار في قطاعات . واإلفي قطاعي الصناعة والزراعة

سبع وحدات في قطاع النقل والمواصالت ووحدة واحدة عة والنقل والمواصالت هي استثمار الزراعة والصنا

  في قطاع الصناعة ووحدتین في قطاع الزراعة.

  :تأر  ات ا  ل ار  ا ج.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل تكون اإل

  : تي) اآل13- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول(

  ا   ار ت  ات):ا13- 5اول(

  ا واات و اتارا وا و

  ا ااf1,2,3(u2)  f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 4.484 4.391 4.484 1,0,0,0 
2 8.353 4.478 8.875 1,0,0,1 
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3 8.634 4.530 12.744 1,0,1,1 
4 11.542 4.566 13.025 1,0,2,1 
5 11.823 4.594 15.933 2,1,1,1 
6 11.988 4.617 16.214 2,1,2,1 
7 12.104 4.637 16.379 2,1,3,1 
8 12.195 4.654 16.495 2,1,4,1 
9 12.269 4.668 16.586 2,1,5,1 
10 12.331 4.682 16.673 2,1,5,2 

 ا .بار: 
  

ستراتیجیة المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن بین الجدول أعاله أن اإلی

خمس وحدات استثماریة في قطاع النقل والمواصالت، و یتم استثمار وحدتین استثماریتین في بقیة القطاعات، 

یكون المبلغ  لزراعة. ومن ثمَّ استثماریتین في قطاع ا وحدتینو وحدة استثماریة واحدة في قطاع الصناعة، و 

ملیار 28.922 : الذي كان یجب استثماره في قطاعات االقتصاد الوطني في الخطة الخمسیة الثالثة هو

= 5×ملیار ل.س28.922 ملیار ل.س في كل من قطاعي الزراعة وبقیة القطاعات، و 57.844 =2×ل.س

 ملیار ل.س28.922 =1×ملیار ل.س28.922 ملیار ل.س في قطاع النقل والمواصالت، و  144.609

   .وحدة معیاریة 482.2125=28.922 ×16.673هواالستثمار  والعائد المقدر لهذافي قطاع الصناعة. 

ملیار ل.س وهذه القیمة أقل  39.57تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة 

ملیار ل.س، كما أن قیمة  57.844أي یجب زیادتها إلى  من االستثمار المطلوب في هذا القطاع.

ملیار ل.س یجب تخفیضها بمقدار  103.2االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة الخطة 

ملیار ل.س یجب  38.82ملیار ل.س. وتبلغ قیمة االستثمار الفعلي في قطاع النقل والمواصالت  74.28

ملیار 104.27.س. كما تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة في بقیة القطاعات ملیار ل 105.79زیادتها بمقدار 

ملیار ل.س. كما أن قیمة االستثمار الفعلي في الخطة الخمسیة الثالثة  46.43ل.س یجب تخفیضها بمقدار 

وحدة  3.568وحدة استثماریة في قطاع الزراعة،  1.362ي: وحدة استثماریة موزعة كما یأت 9.884هي 

وحدة  3.605وحدة استثماریة في قطاع النقل والمواصالت،  1.342ریة في قطاع الصناعة، استثما

  استثماریة في بقیة القطاعات. 

ستراتیجیات إنَّ اإل :نرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة الثالثة ونقول

  المعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة الثالثة غیر مثلى. 

5 -1 -4 -2. ا :اا ا ا  ا رت اا  

  كاآلتي: في الخطة الخمسیة ستراتیجیات المثلىفسها اإلستراتیجیات الجزئیة واإلوتكون لدینا بالطریقة ن
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    ارا وا  :ات ا  ل اراأ.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة في الخطة ) اإل14- 5یبین الجدول(

  ي: یأتالخمسیة الرابعة كما 

  ات ا   ار ):ا14- 5اول(

   ا ا ااارا وا

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 4.636 3.954 4.636 1,0 
2 4.684 4.000 8.590 1,1 
3 4.711 4.028 8.637 2,1 
4 4.731 4.047 8.684 2,2 
5 4.746 4.062 8.712 3,2 
6 4.759 4.074 8.739 3,3 
7 4.769 4.085 8.759 4,3 
8 4.779 4.094 8.778 4,4 
9 4.787 4.102 8.7933 5,4 
10 4.794 4.109 8.808 5,5                  

  .ا ات ارة  م اع واات ار ا  اب ا أتار: 

  

المثلى لتوزیع االستثمارات في حال االستثمار في قطاعي الزراعة  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

والصناعة هي استثمار خمس وحدات استثماریة في كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة بعائد استثمار 

  . وحدة معیاریة 8.808قدره أمثل 

  :ات ا  ل ار   تا ب.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل ): اإل15- 5الجدول( یبین

  ي:في الخطة الخمسیة الرابعة كما یأت والمواصالت

  ات ا   ار ت ارا):ا15- 5اول(

اا ا ا  تاوا وا وا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 4.636 5.028 5.028 0,0,1 
2 8.590 5.306 9.664 1,0,1 
3 8.6373 5.468 13.618 1,1,1 
4 8.684 5.584 13.896 1,1,2 
5 8.712 5.673 14.058 1,1,3 
6 8.739 5.746 14.174 1,1,4 
7 8.759 5.808 14.263 1,1,5 
8 8.778 5.862 14.336 1,1,6 
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9 8.7933 5.909 14.398 1,1,7 
10 8.808 5.951 14.452 1,1,8 

  ا .بار: 

الجزئیة جمیعها بغض النظر عن عدد الوحدات االستثماریة تركز  ستراتیجیاتن الجدول أعاله أن اإلیبی

على توجیه االستثمارات إلى قطاع النقل والمواصالت واالكتفاء باستثمار وحدة واحدة في كل من قطاعي 

  الصناعة والزراعة. 

  :ات ا  ل ار  أر تا ج.

الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل  ستراتیجیاتتكون اإل

  : آلتي) ا16- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول(

  ات ا   ار ت ارا):ا16- 5اول(

ا ت واوا وا واا ا  تاا   

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 5.028 5.294 5.294 0,0,0,1 
2 9.664 5.451 10.322 0,0,1,1 
3 13.618 5.542 14.958 1,0,1,1 
4 13.896 5.607 18.912 1,1,1,1 
5 14.058 5.658 19.190 1,1,2,1 
6 14.174 5.699 19.352 1,1,3,1 
7 14.263 5.734 19.509 1,1,3,2 
8 14.336 5.764 19.625 1,1,4,2 
9 14.398 5.790 19.716 1,1,4,3 
10 14.452 5.814 19.805 1,1,5,3 

  .ا بار: 
 

المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن  ستراتیجیةبین الجدول أعاله أن اإلی

وحدات استثماریة قطاع النقل والمواصالت ووحدة  5وحدات استثماریة في بقیة القطاعات و 3یتم استثمار 

تكون قیمة االستثمارات في بقیة  من ثمَّ استثماریة واحدة في كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، و 

في قطاع  ملیار ل.س 459.1786=  91.836×5و ملیار ل.س. 275.5071=91.836×3القطاعات 

وسیحقق هذا االستثمار ملیار ل.س في كل من قطاعي الزراعة والصناعة.  91.836النقل والمواصالت. و 

  وحدة معیاریة. 1818.806=91.83572×19.805قدره   عائداً 

ملیار ل.س وهذه القیمة أقل  34.288تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة 

من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة 

فعلي في قطاع النقل ملیار ل.س یجب تخفیض هذه القیمة. وتبلغ قیمة االستثمار ال 249.421الخطة 
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ملیار ل.س. یجب زیادتها لتصل إلى ما یجب استثماره في هذا القطاع. كما تبلغ قیمة  81.428والمواصالت

ملیار ل.س وهي أقل من المبلغ المطلوب. كما أن قیمة  269.150االستثمارات الفعلیة في بقیة القطاعات 

وحدة  0.373وحدة استثماریة موزعة إلى  6.907االستثمار الفعلي في الخطة الخمسیة الرابعة هي 

وحدة استثماریة في  0.887وحدة استثماریة في قطاع الصناعة،  2.716استثماریة في قطاع الزراعة، 

   وحدة استثماریة في بقیة القطاعات. 2.931قطاع النقل والمواصالت، 

ستراتیجیات إن� اإل :ونقول رابعةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة ال

  ة غیر مثلى. رابعالمعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة ال
  

5 -1 -4 -3. ا :ا ا ا  ا رت اا  

ستراتیجیة المثلى لتوزیع الجزئیة حسب حالة االستثمار واإل ستراتیجیاتنعرض فیما یلي اإل

  االستثمارات: 

    ارا وا  :ات ا  ل ارا أ.

في الخطة  ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة) اإل17- 5یبین الجدول(

  ي: الخمسیة الخامسة كما یأت

  ات ا   ار  ):ا17- 5اول(

 رااا ا ا  وا 

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 5.153 4.192 5.153 1,0 
2 5.240 4.262 9.345 1,1 
3 5.290 4.303 9.432 2,1 
4 5.326 4.332 9.501 2,2 
5 5.354 4.354 9.552 3,2 
6 5.377 4.372 9.593 3,3 
7 5.396 4.388 9.629 4,3 
8 5.412 4.401 9.658 4,4 
9 5.427 4.413 9.685 5,4 
10 5.440 4.424 9.7082 6,4 

  .ا ات ارة  م اع واات ار ا  اب ا أتار: 

  

 6المثلى في حال االستثمار في قطاعین هي استثمار  ن الجدول أعاله أن اإلستراتیجة الجزئیةیبی

وهذا سیحقق عائدًا قدره  ،وحدات استثماریة في قطاع الصناعة 4وحدات استثماریة في قطاع الزراعة و

  .وحدة معیاریة 9.7082
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  :ات ا  ل ار   تا ب.

الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل  ستراتیجیاتاإل ):18- 5الجدول( یبین

  والمواصالت في الخطة الخمسیة الخامسة:

  ات ا   ار ت ارا ):ا18- 5اول(

ا ا ا  تاوا وا وا  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 5.153 4.888 5.153 1,0,0 
2 9.345 5.147 10.041 1,0,1 
3 9.432 5.299 14.233 1,1,1 
4 9.501 5.407 14.492 1,1,2 
5 9.552 5.490 14.644 1,1,3 
6 9.593 5.559 14.752 1,1,4 
7 9.629 5.616 14.839 2,1,4 
8 9.658 5.666 14.922 2,1,5 
9 9.685 5.711 14.9914 2,2,5 
10 9.7082 5.750 15.060 2,2,6 

  ا .بار: 

ستراتیجیات الجزئیة جمیعها بغض النظر عن عدد الوحدات االستثماریة تركز ن الجدول أعاله أن اإلیبی

ویحقق أقصى العوائد من  ،سیكون االستثمار مجدیاً  إذعلى توجیه االستثمارات إلى قطاع النقل والمواصالت، 

  االستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة. 

  :تأر ات ا  ل ار  ا ج.

الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل  ستراتیجیاتتكون اإل

  : تي) اآل19- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول (

  ر ت ارا واات ا   ا):ا19- 5اول(

ا ت واوا وا ا  تا ا  

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 5.153 5.538 5.538 0,0,0,1 
2 10.041 5.723 10.691 1,0,0,1 
3 14.233 5.831 15.579 1,0,1,1 
4 14.492 5.907 19.771 1,1,1,1 
5 14.644 5.967 20.030 1,1,2,1 
6 14.752 6.016 20.215 1,1,2,2 
7 14.839 6.057 20.367 1,1,3,2 
8 14.922 6.092 20.4747 1,1,3,3 
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9 14.9914 6.124 20.583 1,1,4,3 
10 15.060 6.152 20.670 2,1,4,3 

  .ا بار: 
  

المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن  ستراتیجیةبین الجدول أعاله أن اإلی

وحدات استثماریة في  4، وملیار ل.س 286.2207وحدات استثماریة في بقیة القطاعات أي  3یتم استثمار 

ووحدة استثماریة  ،ملیار ل.س 381.6276قطاع النقل والمواصالت أي قیمة االستثمار في هذا القطاع 

ملیار ل.س، ووحدتین استثماریتین في قطاع الزراعة أي  95.407الصناعة أي واحدة في قطاع 

وحدة  1972.06= 95.407×  20.670قدره عائدًا وسیحقق هذا االستثمار ملیار ل.س،  190.814

  معیاریة. 

ملیار ل.س وهذه القیمة  71.775تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة و 

من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة  أقل

ملیار ل.س یجب تخفیض هذه القیمة. وتبلغ قیمة االستثمار الفعلي في قطاع النقل  185.319الخطة 

یة في بقیة القطاعات ملیار ل.س یجب زیادتها. كما تبلغ قیمة االستثمارات الفعل 108.422والمواصالت 

ملیار ل.س وهي أكبر من المبلغ المطلوب یجب تخفیضها. كما أن قیمة االستثمار الفعلي في  431.032

وحدة استثماریة في قطاع  0.752وحدة استثماریة موزعة إلى  8.349الخطة الخمسیة الخامسة هي 

ثماریة في قطاع النقل والمواصالت، وحدة است 1.136وحدة استثماریة في قطاع الصناعة،  1.942الزراعة، 

  وحدة استثماریة في بقیة القطاعات. 4.518

ستراتیجیات إنَّ اإل :ونقول خامسةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة ال

  غیر مثلى.  خامسةالمعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة ال

5 -1 -4 -4. تاا  :دا ا ا  ا را  

  ستراتیجیة المثلى، فكانت النتائج كاآلتي:تیجیات الجزئیة الممكنة وكذلك اإلستراتم التوصل إلى اإل

    ارا وا  :ات ا  ل اراأ. 

في الخطة  الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة ستراتیجیات) اإل20- 5یبین الجدول(

  ي: الخمسیة السادسة كما یأت
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  ات ا   ار  ):ا20- 5اول(

 .  ا ا ادارا وا

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 5.465 4.419 5.465 1,0 
2 5.569 4.503 9.883 1,1 
3 5.630 4.553 9.988 2,1 
4 5.674 4.588 10.073 2,2 
5 5.707 4.615 10.134 3,2 
6 5.735 4.638 10.183 3,3 
7 5.758 4.657 10.227 4,3 
8 5.778 4.673 10.262 4,4 
9 5.796 4.687 10.295 5,4 
10 5.812 4.700 10.323 6,4 

  ا ات ارة  م اع واات ار ا . اب ا أتار: 

الجزئیة المثلى في حال االستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

وحدات استثماریة في الصناعة، محققًا عائدًا أعظمیًا قیمته  4هي استثمار ست وحدات في قطاع الزراعة و

  ملیار ل.س. 10.323

  :ات ا  ل ار   تا ب.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل اإل ):21- 5الجدول( یبین

  السادسة: والمواصالت في الخطة الخمسیة

  ات ا   ار ت):ا21- 5اول(

دا ا ا  تاوا وا وا راا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 5.465 5.180 5.465 1,0,0 
2 9.883 5.447 10.645 1,0,1 
3 9.988 5.603 15.063 1,1,1 
4 10.073 5.713 15.330 1,1,2 
5 10.134 5.799 15.486 1,1,3 
6 10.183 5.870 15.596 1,1,4 
7 10.227 5.929 15.701 2,1,4 
8 10.262 5.980 15.787 2,1,5 
9 10.295 6.026 15.872 2,2,5 
10 10.323 6.066 15.943 2,2,6 

  ا .بار: 
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الجزئیة المثلى في حال االستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

والنقل والمواصالت هي استثمار ست وحدات في قطاع النقل والمواصالت ووحدتین في قطاع الزراعة 

  .وحدة معیاریة 15.943ووحدتین استثماریتین في قطاع الصناعة، محققًا عائدًا أعظمیًا قیمته 

  : ل ار   ت ات ااج.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل تكون اإل

  : تي) اآل22- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول (

  ات ا   ار ت ارا ):ا22- 5اول(

ا ت واوا وا وادا ا ا  ت.  

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 5.465 5.729 5.729 0,0,0,1 
2 10.645 5.919 11.194 1,0,0,1 
3 15.063 6.030 16.374 1,0,1,1 
4 15.330 6.109 20.792 1,1,1,1 
5 15.486 6.170 21.059 1,1,2,1 
6 15.596 6.220 21.249 1,1,2,2 
7 15.701 6.262 21.360 1,1,2,3 
8 15.787 6.299 21.516 1,1,3,3 
9 15.872 6.331 21.626 1,1,4,3 
10 15.943 6.360 21.731 2,1,4,3 

  ا .بار: 

ستراتیجیة المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن أن اإل بین الجدول أعالهی

وحدات استثماریة في قطاع النقل والمواصالت ووحدة  4وحدات استثماریة في بقیة القطاعات و 3یتم استثمار

ة االستثمارات تكون قیم من ثمَّ وحدة استثماریة في قطاع الزراعة. و  2استثماریة واحدة في قطاع الصناعة و

قطاع النقل ملیار ل.س في  487.1291في بقیة القطاعات، ملیار ل.س 365.3468 هي

ملیار ل.س في قطاع الصناعة.  121.7823، ملیار ل.س في قطاع الزراعة 243.5646والمواصالت،

وحدة  2646.451= 121.7823×  21.731وبموجب هذا االستثمار یكون الحد األقصى للعائد هو 

  معیاریة. 

ملیار ل.س وهذه القیمة أقل  89.035تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطةو

من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة 

ستثمار الفعلي في قطاع النقل ملیار ل.س یجب تخفیض هذه القیمة. وتبلغ قیمة اال 129.66الخطة 

ملیار ل.س یجب زیادتها. كما تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة في بقیة القطاعات  51.486والمواصالت 
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ملیار ل.س وهي أقل من المبلغ المطلوب. كما أن قیمة االستثمار الفعلي في الخطة الخمسیة  270.578

وحدة  1.065وحدة استثماریة في قطاع الزراعة،  0.731وحدة استثماریة موزعة إلى  4.44السادسة هي 

وحدة  2.222وحدة استثماریة في قطاع النقل والمواصالت،  0.423استثماریة في قطاع الصناعة، 

  استثماریة في بقیة القطاعات. 

 ستراتیجیاتإنَّ اإل :ونقول سادسةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة ال

  غیر مثلى.  سادسةالمعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة ال
  

5 -1 -4 -5. ا :ا ا ا  ا رت اا  

  هي كاآلتي: یة واالستراتیجیة الجزئیة المثلىستراتیجیات الجزئإن اإل

    ارا وا  :ات ا  ل ارا أ.

في الخطة  ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة) اإل23- 5یبین الجدول(

  ي: الخمسیة السابعة كما یأت

  ات ا   ار  ارا):ا23- 5اول(

 .  ا ا اوا

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 6.084 5.217 6.084 1,0 
2 6.179 5.302 11.301 1,1 
3 6.235 5.352 11.396 2,1 
4 6.274 5.387 11.481 2,2 
5 6.305 5.415 11.537 3,2 
6 6.330 5.437 11.587 3,3 
7 6.351 5.456 11.626 4,3 
8 6.369 5.473 11.661 4,4 
9 6.385 5.487 11.692 5,4 
10 6.400 5.500 11.719 5,5 

  ا ات ارة  م اع واات ار ا . اب ا أتار: 
  

وحدات استثماریة في كل من  5ن الجدول أعاله أن االستراتیجیة الجزئیة المثلى هي استثمار یبی

  .وحدة معیاریة 11.719قطاعي الزراعة والصناعة، محققًا هذا االستثمار عائدًا أعظمیًا قدره 

  :ات ا  ل ار   تا ب.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل ) اإل24-5الجدول( یبین

  السابعة: والمواصالت في الخطة الخمسیة
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  ات ا   ار ت ارا ):ا24- 5اول(

 ا ا  تاوا وا واا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)    ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 6.084 4.820 6.084 1,0,0 
2 11.301 4.912 11.301 1,1,0 
3 11.396 4.966 16.121 1,1,1 
4 11.481 5.004 16.216 2,1,1 
5 11.537 5.034 16.308 2,1,2 
6 11.587 5.058 16.393 2,2,2 
7 11.626 5.078 16.449 3,2,2 
8 11.661 5.096 16.503 3,2,3 
9 11.692 5.112 16.553 3,3,3 
10 11.719 5.125 16.591 3,3,4 

 :راب ا.  

وحدات استثماریة في قطاع النقل  4الجزئیة المثلى هي استثمار  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

وحدات استثماریة في كل من قطاعي الزراعة والصناعة، محققًا هذا االستثمار عائدًا  3والمواصالت و

  ملیار ل.س. 16.591أعظمیًا قدره 

  :ت أرات ا  ل ار  ا ج.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل تكون اإل

  : تي) اآل25- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول (

  ات ا   ار ت ارا):ا25- 5اول(

ا ت واوا وا ت واا ا ا .  

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 6.084 7.095 7.095 0,0,0,1 
2 11.301 7.278 13.179 1,0,0,1 
3 16.121 7.385 18.396 1,1,0,1 
4 16.216 7.461 23.216 1,1,1,1 
5 16.308 7.520 23.399 1,1,1,2 
6 16.393 7.569 23.506 1,1,1,3 
7 16.449 7.609 23.601 2,1,1,3 
8 16.503 7.645 23.693 2,1,2,3 
9 16.553 7.676 23.778 2,2,2,3 

10 16.591 7.704 23.854 2,2,2,4 

 :راب ا  
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المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن  ستراتیجیةبین الجدول أعاله أن اإلی

وحدة استثماریة في كل من قطاعات الزراعة  2وحدات استثماریة في بقیة القطاعات واستثمار  4یتم استثمار 

 ملیار263.3763 تكون قیمة االستثمارات في بقیة القطاعات هي من ثمَّ والصناعة والنقل والمواصالت. و 

في كل من قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والمواصالت. والعائد  ملیار ل.س 131.6881 ، ول.س

  .وحدة معیاریة 1570.643= 65.84407× 23.854األعظمي لهذا االستثمار هو 

ملیار ل.س وهذه القیمة  116.704تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة و 

من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة  أقل

ملیار ل.س. وتبلغ قیمة االستثمار  38.582ملیار ل.س یجب تخفیض االستثمار بمقدار 170.270الخطة 

قیمة االستثمارات الفعلیة یجب زیادتها. كما تبلغ  ملیار ل.س 101.611الفعلي في قطاع النقل والمواصالت 

ملیار ل.س وهي أكبر من المبلغ المطلوب. كما أن قیمة االستثمار الفعلي  326.785في بقیة القطاعات 

وحدة استثماریة في قطاع  1.772 وحدة استثماریة. موزعة إلى 10.865في الخطة الخمسیة السابعة هي  

وحدة استثماریة في قطاع النقل والمواصالت،  1.543وحدة استثماریة في قطاع الصناعة،  2.586الزراعة، 

  وحدة استثماریة في بقیة القطاعات.  4.963
  

االستراتیجیات  : إنَّ ونقول سابعةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة ال

  غیر مثلى.  سابعةعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة الالم
  

5 -1 -4 -6. ا :ا ا ا  ا رت اا  

ستراتیجیات الجزئیة المثلى في الخطة الخمسیة الثامنة هي الجزئیة حسب حالة االستثمار واإل ستراتیجیاتاإل

  كاآلتي:

    ارا وا:  ا  ل ار اتاأ.

في الخطة  ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة) اإل26- 5یبین الجدول(

  ي: الخمسیة الثامنة كما یأت

  ات ا   ار  ):ا26- 5اول(

 .ا ا ا  ارا وا

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 5.613 4.859 5.613 1,0 
2 5.734 4.965 10.472 1,1 
3 5.805 5.028 10.593 2,1 
4 5.855 5.072 10.700 2,2 
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5 5.894 5.106 10.770 3,2 
6 5.926 5.134 10.833 3,3 
7 5.953 5.158 10.883 4,3 
8 5.976 5.178 10.927 4,4 
9 5.997 5.196 10.966 5,4 
10 6.015 5.212 11.000 5,5 

  .واات ار ا  ا ات ارة  م اعاب ا  أتار: 

  

الجزئیة المثلى في حال االستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

وحدة  11وحدات استثماریة في كل من قطاعي الزراعة والصناعة لیتحقق عائد أعظمي قدره  5هي استثمار

  معیاریة.

  :ات ا  ل ار   تاب. 

الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل  ستراتیجیاتاإل ):27- 5الجدول( یبین

  الثامنة: والمواصالت في الخطة الخمسیة

  ات ا   ار ت ارا ):ا27- 5اول(

وا وا واا ا ا  تا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 5.613 4.559 5.613 1,0,0 
2 10.472 4.695 10.172 1,0,1 
3 10.593 4.774 15.031 1,1,1 
4 10.700 4.830 15.167 1,1,2 
5 10.770 4.874 15.288 2,1,2 
6 10.833 4.909 15.395 2,2,2 
7 10.883 4.939 15.474 2,2,3 
8 10.927 4.965 15.544 3,2,3 
9 10.966 4.988 15.607 3,3,3 
10 11.000 5.009 15.663 3,3,4 

 :راب ا.  

  

الجزئیة المثلى في حال االستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة  ستراتیجیةأن اإلن الجدول أعاله یبی

وحدات استثماریة في  3وحدات استثماریة في قطاع النقل والمواصالت و  4والنقل والمواصالت هي استثمار 

  وحدة معیاریة. 15.663كل من قطاعي الزراعة والصناعة. محققًا عائدًا أعظمیًا قدره 
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  :ت أرا  ل ار   اتا ج.

تكون االستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل 

  ي: ) اآلت28- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول (

  ا   ار ت ارا  ات):ا28- 5اول(

ا ت واوا وا واا ا ا  ت.  

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 5.613 5.792 5.792 0,0,0,1 
2 10.172 5.983 11.405 1,0,0,1 
3 15.031 6.095 15.964 1,0,1,1 
4 15.167 6.175 20.823 1,1,1,1 
5 15.288 6.236 21.014 1,1,1,2 
6 15.395 6.287 21.126 1,1,1,3 
7 15.474 6.329 21.271 2,1,2,2 
8 15.544 6.366 21.383 2,1,2,3 
9 15.607 6.399 21.490 2,2,2,3 

10 15.663 6.428 21.570 2,2,2,4 

 :راب ا.  
  

ستراتیجیة المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن بین الجدول أعاله أن اإلی

وحدة استثماریة في كل من قطاعات الزراعة  2وحدات استثماریة في بقیة القطاعات و 4یتم استثمار 

في بقیة  ملیار ل.س 447.2281االستثمارات  تكون قیمة من ثمَّ والصناعة والنقل والمواصالت. و 

في كل من قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والمواصالت. والعائد  ملیار ل.س 223.6141القطاعات،

   .وحدة معیاریة 2411.678= 111.807 ×21.570األعظمي لهذا االستثمار هو 

ملیار ل.س وهذه القیمة  120.949تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة و 

أقل من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة 

الفعلي في قطاع النقل ملیار ل.س یجب تخفیض هذه القیمة. وتبلغ قیمة االستثمار  244.597الخطة  

 312.803ملیار ل.س یجب زیادتها. كما تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة في بقیة القطاعات  127.896

 ملیار ل.س وهي أقل من المبلغ المطلوب. كما أن قیمة االستثمار الفعلي في الخطة الخمسیة الثامنة هي

وحدة استثماریة في  2.188وحدة استثماریة في قطاع الزراعة،  1.082 وحدة استثماریة موزعة إلى 7.211

وحدة استثماریة في بقیة  2.798وحدة استثماریة في قطاع النقل والمواصالت،  1.144قطاع الصناعة، 

  القطاعات. 
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ستراتیجیات اإل نَّ إ :ونقول منةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة الثا

  غیر مثلى.  منةتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة الثاالمع

5 -1 -4 -7. ا :ا ا ا  ا رت اا  

  ستراتیجیات المثلى كاآلتي:تم الحصول على اإلستراتیجیات الجزئیة واإل

  وا  : ارا  ار ات ا  اأ.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة في الخطة ) اإل29- 5یبین الجدول(

  ي: یأت الخمسیة التاسعة كما

  ات ا   ار ):ا29- 5اول(

 .  ا ا اارا وا

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 5.780 5.246 5.780 1,0 
2 5.935 5.443 11.027 1,1 
3 6.026 5.557 11.223 1,2 
4 6.090 5.639 11.378 2,2 
5 6.140 5.702 11.492 2,3 
6 6.180 5.754 11.583 3,3 
7 6.215 5.797 11.664 3,4 
8 6.245 5.835 11.729 4,4 
9 6.271 5.868 11.792 4,5 
10 6.294 5.898 11.843 4,6 

  .ا ات ارة  م اع واات ار ا اب ا  أتار: 

  

الجزئیة المثلى في حالة االستثمار في قطاعین فقط هي استثمار  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

ست وحدات في قطاع الصناعة وأربع وحدات في قطاع الزراعة، ویكون العائد األعظمي المقدر لذلك 

  . وحدة معیاریة 11.843االستثمار هو 

  :ات ا  ل ار   تا ب.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل ):اإل30- 5الجدول( یبین

  التاسعة: والمواصالت في الخطة الخمسیة

  ار ت ارا ):اات ا  ل30- 5اول(

وا وا واا ا ا  تا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 5.780 4.930 5.780 1,0,0 
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2 11.027 5.127 11.027 1,1,0 
3 11.223 5.242 15.957 1,1,1 
4 11.378 5.324 16.154 1,1,2 
5 11.492 5.387 16.350 1,2,2 
6 11.583 5.439 16.505 2,2,2 
7 11.664 5.483 16.620 2,2,3 
8 11.729 5.521 16.734 2,3,3 
9 11.792 5.554 16.791 3,4,2 
10 11.843 5.584 16.907 3,3,4 

 :راب ا.  

  

الجزئیة المثلى في حالة االستثمار في ثالثة قطاعات هي استثمار  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

ثالث وحدات في كل من قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وأربع وحدات في قطاع النقل والمواصالت، ویكون 

  . وحدة معیاریة 16.907العائد األعظمي المقدر لذلك االستثمار هو 

  :ت أرل ار   ات ا ا ج.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل تكون اإل

  : تي) اآل31- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول (

  ات ا   ار ت ارا):ا31- 5اول(

ا ت واوا وا واا ا ا  ت.  

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 5.780 5.685 5.780 1,0,0,0 
2 11.027 5.885 11.465 1,0,0,1 
3 15.957 6.001 16.712 1,1,0,1 
4 16.154 6.084 21.642 1,1,1,1 
5 16.350 6.148 21.842 1,1,1,2 
6 16.505 6.201 22.039 1,1,2,2 
7 16.620 6.245 22.235 1,2,2,2 
8 16.734 6.284 22.390 2,2,2,2 
9 16.791 6.318 22.506 2,2,2,3 
10 16.907 6.348 22.621 2,2,3,3 

 :راب ا.  

  

ستراتیجیة المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن بین الجدول أعاله أن اإلی

وحدات استثماریة في كل من قطاع النقل والمواصالت وفي بقیة القطاعات، واستثمار وحدتین  3یتم استثمار 

في كل من قطاع النقل تكون قیمة االستثمارات  من ثمَّ فقط في كل من قطاعي الزراعة والصناعة. و 

ملیار  260.5206 وحدات استثماریة = 3×ملیار ل.س86.8402 : والمواصالت وفي بقیة القطاعات هي



201 
 

. ویكون العائد ملیار ل.س 173.6804، ویبلغ المبلغ المستثمر في كل من قطاعي الصناعة والزراعة ل.س

  . وحدة معیاریة 1964.412=  86.8402  × 22.621األعظمي لهذا االستثمار هو 

ملیار ل.س وهذه القیمة 166.461تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة و 

أقل من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة 

یمة االستثمار الفعلي في قطاع النقل ملیار ل.س یجب تخفیض هذه القیمة. وتبلغ ق 328.952الخطة 

 ثمارات الفعلیة في بقیة القطاعاتملیار ل.س یجب زیادتها. كما تبلغ قیمة االست 204.603والمواصالت 

ملیار ل.س وهي أقل من المبلغ المطلوب. كما أن قیمة االستثمار الفعلي في الخطة الخمسیة  451.364

وحدة 3.788وحدة استثماریة في قطاع الزراعة، 1.917إلى وحدة استثماریة موزعة 13.259التاسعة هي

وحدة  5.198وحدة استثماریة في قطاع النقل والمواصالت،  2.356استثماریة في قطاع الصناعة، 

  استثماریة في بقیة القطاعات. 

ستراتیجیات اإل نَّ إ :ونقول تاسعةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة ال

  غیر مثلى.  تاسعةعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة الالم

  ات ار ا  ا ا اة: ا .8- 4- 1- 5

  ستراتیجیات الجزئیة المثلى هي كاآلتي:إن اإلستراتیجیات الجزئیة واإل

    ارا وا :  اات ا  ل ارأ.

في الخطة  ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة) اإل32- 5یبین الجدول(

  ي: الخمسیة العاشرة كما یأت

  ات ا   ار ):ا32- 5اول(

 .  ا ا اةارا وا

  ا ااf1(x1) f2(x2) f1,2(u1)   ار اات د

0 0 0 0 0,0 
1 6.334 6.002 6.334 1,0 
2 6.509 6.244 12.336 1,1 
3 6.612 6.386 12.578 1,2 
4 6.685 6.486 12.753 2,2 
5 6.741 6.564 12.895 2,3 
6 6.787 6.628 12.998 3,3 
7 6.826 6.682 13.098 3,4 
8 6.860 6.728 13.176 3,5 
9 6.890 6.770 13.249 4,5 
10 6.916 6.806 13.313 4,6 

 :راب ا.  
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الجزئیة المثلى في حالة االستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

هي استثمار ست وحدات في قطاع الصناعة وأربع وحدات في قطاع الزراعة. والحد األقصى لعائد هذا 

  وحدة معیاریة. 13.313االستثمار هو

  :ات ا  ل ار   تا ب.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والنقل اإل ):33- 5الجدول( یبین

  العاشرة: والمواصالت في الخطة الخمسیة

  

  ات ا   ار ت ارا):ا33- 5اول(

وا وا ةواا ا ا  تا.  

  ا ااf1,2(u1) f3(x3) f1,2,3(u2)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0 
1 6.334 5.698 6.334 1,0,0 
2 12.336 5.929 12.336 1,1,0 
3 12.578 6.064 18.034 1,1,1 
4 12.753 6.160 18.276 1,2,1 
5 12.895 6.235 18.507 1,2,2 
6 12.998 6.295 18.682 2,2,2 
7 13.098 6.347 18.824 2,3,2 
8 13.176 6.391 18.959 2,3,3 
9 13.249 6.430 19.062 3,3,3 
10 13.313 6.466 19.162 3,4,3 

 :راب ا.  

  

الجزئیة المثلى في حالة االستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة  ستراتیجیةن الجدول أعاله أن اإلیبی

وحدات في قطاع النقل والمواصالت، وأربع وحدات في قطاع الصناعة  3والنقل والمواصالت هي استثمار

   وحدة معیاریة. 19.162وثالث وحدات في قطاع الزراعة. والحد األقصى لعائد هذا االستثمار هو

  :ا  ل ار   ت اتا ج.

ستراتیجیات الجزئیة في حالة االستثمار في القطاعات األربعة الزراعة والصناعة والنقل تكون اإل

  : ) اآلتي34- 5والمواصالت وبقیة القطاعات كما هو موضح في الجدول (

  ا   ار ت ارا ات):ا34- 5اول(

 ا ا  تا ت واوا وا ةواا.  

  ا ااf1,2,3(u2) f4(x4) f1,2,3,4(A)   ار اات د

0 0 0 0 0,0,0,0 
1 6.334 6.207 6.334 1,0,0,0 
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2 12.336 6.420 12.541 1,0,0,1 
3 18.034 6.544 18.543 1,1,0,1 
4 18.276 6.632 24.241 1,1,1,1 
5 18.507 6.700 24.483 1,2,1,1 
6 18.682 6.756 24.714 1,2,2,1 
7 18.824 6.803 24.927 1,2,2,2 
8 18.959 6.844 25.102 2,2,2,2 
9 19.062 6.881 25.244 2,3,2,2 
10 19.162 6.913 25.379 2,3,3,2 

 :راب ا.  

 

ستراتیجیة المثلى لتوزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني هي أن بین الجدول أعاله أن اإلی

یتم استثمار وحدتین استثماریتین في كل من قطاع الزراعة وبقیة القطاعات واستثمار ثالث وحدات في كل 

تكون قیمة االستثمارات في كل من قطاع الزراعة وبقیة  من ثمَّ من قطاعي الصناعة والنقل والمواصالت. و 

. وفي كل من قطاعي النقل والمواصالت والصناعة ما قیمته ملیار ل.س 342.4776القطاعات ما قیمته 

=  171.2388×  25.379هذا االستثمار قدره ملیار ل.س. والحد األقصى لعائد  513.7164

  وحدة معیاریة. 4345.87

ملیار ل.س وهذه القیمة 144.236تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة لقطاع الزراعة خالل فترة الخطة  و 

أقل من االستثمار المطلوب في هذا القطاع. كما أن قیمة االستثمارات الفعلیة في قطاع الصناعة خالل فترة 

لفعلي في قطاع النقل ملیار ل.س یجب زیادة هذه القیمة. وتبلغ قیمة االستثمار ا 362.549الخطة 

ملیار ل.س یجب زیادتها. كما تبلغ قیمة االستثمارات الفعلیة في بقیة القطاعات    204.641والمواصالت  

ملیار ل.س وهي أكبر من المبلغ المطلوب یجب تخفیضها. كما أن قیمة االستثمار الفعلي في  781.352

وحدة استثماریة في قطاع  0.842عة إلى وحدة استثماریة موز   8.718 الخطة الخمسیة العاشرة هي

وحدة استثماریة في قطاع النقل والمواصالت،  1.195وحدة استثماریة في قطاع الصناعة،  2.117الزراعة، 

  . القطاعاتوحدة استثماریة في بقیة  4.563

ستراتیجیات إنَّ اإل :ونقول عاشرةنرفض مما سبق الفرضیة األولى بالنسبة إلى الخطة الخمسیة ال

  غیر مثلى.  عاشرةالمعتمدة لتوزیع استثمارات الخطة الخمسیة ال
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أي خطـة خمسـیة فـي سـتثمارات السـتراتیجیة المثلـى لتوزیـع الـم یـتم تبنـي اإلنستنتج ممـا سـبق أنـه 

نـرفض الفرضـیة األساسـیة  مـن ثـمَّ و حتـى الخطـة الخمسـیة العاشـرة. بدءًا من الخطـة الخمسـیة الثالثـة 

ــي توزیــع االســتثمارات بــین قطاعــات االقتصــاد اإلإن  :األولــى، ویمكــن القــول ســتراتیجیات المعتمــدة ف

مــن  وهــذا ســببٌ مثلــى. غیــر  تســتراتیجیاإالــوطني فــي الخطــط الخمســیة الســوریة محــل الدراســة هــي 

 في سوق صرف اللیرة السوریة. سباب غیر المباشرة المؤثرة سلباً األ
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  ما ا

 تا د ا   

   2009) 2009(SAM  اري

 

وتقدیر بارامتراته، وذلك بعد تصمیم  CGEنحتاج الختبار الفرضیتین الثانیة والثالثة إلى بناء نموذج 

SAM ظل نظامي سعر وهو دراسة تأثیر تغیر (ارتفاع) سعر الصرف في  ،الخاصة به وفق الهدف من بنائه

   الصرف الحر والثابت.

التي تحدد الحسابات التي تراضات الخاصة بالنموذج المقترح بناء على االف SAM2009صممت 

، وبعد الحصول على لهاباالعتماد على البیانات المتوفرة من المصادر ك ُبنیتتتضمنها المصفوفة. 

SAM2009  قیم بارامترات النموذج المقترح. وتحلیل  ُحسبتالمتوازنةSAM2009.  

وتقدیر اإلنفاق والدخل لكل حساب من  SAM2009یعرض هذا المبحث اآللیة المعتمدة في بناء 

  الحسابات الواردة فیها. 

5 -2 -1.  ا SAM2009 :  

  : اآلتیة هي أساسیة اعتبارات لعدة 2009 األساس سنة اختیار یعزى

 : اآلتیة اإلحصائیة المسوحات 2009 عام في یتوفر  . أ

 المركزي المكتب یجر لم إذ تاریخه، حتى األحدث وهو 2009 لعام األسرة ونفقات دخل مسح - 

 . الراهنة الظروف بسبب العام هذا بعد المسح هذا لإلحصاء

 .2009 لعام العمل قوة مسح - 

 والمجموعة ،األولیة 2009 بیانات والمتضمنة 2010 لعام اإلحصائیة المجموعة تشر نُ   . ب

 مجموعات تنشر ولم. 2009 لعام النهائیة الفعلیة البیانات والمتضمنة 2011 لعام اإلحصائیة

 . 2011 عام بعد إحصائیة

 ).الحساب قطع( 2009 لعام الفعلیة الموازنة تتوفر  . ج
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 . 2009 لعام المدفوعات ومیزان 2009 لعام الخارجیة التجارة إحصاءات تتوفر  . د

 هذه تبن ولم. 2009 لعام واالستخدام العرض جداول لإلحصاء المركزي المكتب في یتوفر - 

 . الالحقة لألعوام الجداول

 والحروب الكوارث من خالیة عادیة سنة تكون أن یجب األساس سنة إن علیه المتعارف من - 

  . 2009 عام في متوفر الشرط وهذا واألزمات

 االقتصادیة باألنشطة الخاصة الحسابات المقترح النموذج الفتراضات وفقاً  SAM2009 تتضمن

 الضرائب صافي حسابو  ،)المال ورأس العمل(  اإلنتاج لعوامل حسابین ،الخدمات)و  ،الصناعةو الزراعة، (

 حسابو  الحكومة، حسابو  العائلي، القطاع حسابو  االستیراد، ضرائبو  المباشرة، الضرائبو  المباشرة، غیر

  .الخارجي العالم حسابو  واالستثمار، االدخار

5 -2 -2.   اتا ت ا SAM2009:  

) 58- 5( الجدول في الواردة القیم من قیمة كل تقدیر في اعتمدت التي الطریقة يیأت فیما نعرض

  : SAM2009 ویمثل بعد فیما الوارد

5 -2 -2 -1 .  وار اوا )د ا :(  

 عدد یبین الذي) 35- 5( الجدول یبین العمل، اإلنتاج لعامل االقتصادیة األنشطة تدفعه ما أي

 والجنس االقتصادي النشاط حسب) فأكثر سنة 15(بأجر للعاملین الشهري األجر ومتوسط بأجر العاملین

 : يأتی كما 2009لعام

    اي ا و  ا د): 35- 5( اول

)15   ( دي اا وا  2009  

 ا

 ادي

 ا اي 

  ا ل.س

 ا اي 

  ام ل.س
 د ا امث د ا ار

إ  

 د ا  

او 219385 37860 181525 5494 7956 زرا 

 11008 10019 569943 43046 612989 

ء و 9739 10824 481465 6362 487827 

دق و 10043 8867 291421 19947 311368 

 216445 13791 202654 11975 11892 م ات
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 ل و

 ورات
14654 12621 31312 13632 44944 

  12251 12803 842484 355077 1197561ت

 3090519 489715 2600804 11779 10967 ا اى

 ة ا  :ر2009ا  

  : يیأت كما مرجح وسطمت نحسب نشاط كل في للعامل الشهري األجر متوسط لتقدیر

+ اإلناث العاملین عدد×  لإلناث الشهري األجر متوسط= ( الزراعة في للعامل الشهري األجر متوسط

 37860×5494= (اإلجمالي العاملین عدد)/ الذكور العاملین عدد ×الذكور للعاملین الشهري األجر متوسط

  .س.ل 7531= 7531.12446= 219385 )/181525×7956+ 

-5(الجدول في كما والنتائج نشاط كل في للعامل الشهري األجر متوسط على نحصل الطریقة وبنفس

  :تياآل) 36

    م    اي ا ) 36-5( اول

ما دا  2009 :ةس.ل ا  

 ا

  ادي
 زرا

او 
 ء و 

دق 

و 
 توما 

 ل و

 ورات
 اى ا ت

 ا 

 اي ل.س
7531 10939 9753 9968 11897 14037 12415 11096 

  .ا) 35-5(اول مت  د ا رت: ار
  

 االقتصادیة نشطةاأل في والسنویة الشهریة واألجور الرواتب كتلة تقدیرفي  المتوسطات هذه على اعتمد

  : تياآل) 37- 5( الجدول في كما هي والنتائج

   ا وا ا وار اوا ): 37-5( اول

  م  ما دا  2009  

دي اا 
 ا 

 س.ل اي

 وار اوا  

ا  س.لا 

 وار اوا 

ا   ا 

 ار اات

 وار اوا 

ا ا  

 رن( ا 

 )س.ل

زرا ا19827 19826.58888 1652215740 7531.12446 و 

 10938.549 6705210418 80462.52502 80463 

 57094 57094.19908 4757849923 9753.150 و ء

 37243 37243.33382 3103611152 9967.663 و دق
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ت ما  11897.288 2575108593 30901.30312 30901 

 7571 7570.74624 630895520 14037.369 ورات و ل

  12414.668 14867322315 178407.8678 178408ت

 411507 411506.5639 34292213661 11095.667 اع

  .ا) 36- 5( ،)35- 5(او مت  د ا رت: ار

 موزعة س.ل ملیون 411507 هي 2009لعام السنویة واألجور الرواتب كتلة أن أعاله الجدول یبین

 عن الناتجة الخالیا فيSAM2009 في وتدرج العمل اإلنتاج عامل دخل وتمثل االقتصادیة، األنشطة بین

 اإلنتاج عامل وسطر) Servالخدمات ،Indالصناعة ،Agr الزراعة(  AC االقتصادیة األنشطة أعمدة تقاطع

  : التالي) 38- 5( الجدول في كما Lab العمل

  اد ام  ا د) 38-5(اول

  )زرا- - ت (2009 ةن: ا س.ل  

دي اا زرا   Agr  Ind ت Serv 

Lab 311217 80463 19827  ا 

  .ا)5-37 (ولا مت  د ا رت: ار

  

5 -2 -2 -2. ل رأس دا Cap:   

 المقدر العمل دخل قیمة طرح خالل مننشاط  كل في المال رأس اإلنتاج عامل دخل على نحصل

 دخل قیم وتدرج ،إنتاجي نشاط كل في الجاریة وباألسعار الكلفة بسعر اإلجمالي المحلي الناتج قیمة منسابقًا 

 رأس سطر مع االقتصادیة األنشطة أعمدة تقاطع عن الناتجة الخالیا في SAM2009 ضمن المال رأس

  : اآلتي) 39- 5( الجدول في موضح هو كما المال
  

 

   ا   ود ار ور ا  ا ا ا) 39-5( اول

  س.ل ن: اة. ادي ا 2009   ال ورأس

  المجموع Serv خدمات Ind صناعة Agr زراعة االقتصادي النشاط

العمل دخل  Lab 19827 80463 311217 411507 
 باألسعار الكلفة بسعر إجمالي محلي ناتج

 الجاریة
579826 670518 1241126 2491470 

 Cap 559999 590055  المال رأس دخل
929909 

 
2079963 

  .ال ورأس ا   د   و ء، اي ا  ا : ار
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 الجاریة وباألسعار الكلفة بسعر اإلجمالي المحلي الناتج مجموع یكون أعاله الجدول خالل من

 .س.ل ملیون 2491470

 : TLS)(اة  اا  ب. 3- 2- 2- 5

 صافي هو اإلنتاج عوامل بتكلفة المحلي والناتج السوق بسعر المحلي الناتج بین الفرق أن نعلم

 :يتاآل) 40-5( الجدول في كما المباشرة غیر الضرائب

   وا اق  2009    ا ا ا): 40-5(اول

  س.ل ن: اة. ادي ا  اة  اا و ار ور

ا 

 ادي
زرا  

 ء

و 
 رة

م 

 وات
 و ل

 ت

ا 

 ت

 

 ات

ا 

 ف

 

 ا ا

  ا

اق ور 

را 

558452 580201 77502 573951 222181 120587 59571 240456 1152 

ا ا 

  ا

ا امج 

ور 

را 

563683 639150 73128 526419 193915 111257 58787 237327 1152 

 اا 

(   اة

  اا

 –اة 

 امت)

-5231 -58949 4374 47532 28266 9330 784 3129 0 

    ات ا 34/ 15 ول ،32/15ول ،2011 ا ا: ار

  

 أعمدة تقاطع عن الناتجة الخالیا في SAM2009 في المباشرة غیر الضرائب صافي قیم تدرج

  :ياآلت) 41- 5( الجدول في مبین هو كما TLS المباشرة غیر الضرائب صافي وسطر االقتصادیة األنشطة
   

  ام  م   اة  اا ) 41-5(اول

 دا 2009 ات وا را  
  

دي اا زرا Agr  Ind ت Serv 

  TLS -5231 -58949 93415 اا  اة

  )40-5(اول و  : ار
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 : TRFا ا ب.4- 2- 2- 5

 المكتب قبل من المعتمدة الطریقة وفق األنشطة بین الجمركیة الرسوم توزیع) 42-5( الجدول یبین

  : يیأت كما لإلحصاء المركزي

   ا  ار ر ا ا) 42-5(اول

  س.ل ن: اة. 2009 ادي

  زرا ا ادي
ء 

و 
 ت ا ل و م وات رة

ت 

 
 اع

 ا ا

رر ا 
8015 13159 1963 7733 3637 1333 1278 0 37118 

  .ء اي ا: ار

 تقاطع عن الناتجة الخالیا في SAM2009 المصفوفة هیكل حسب الجمركیة الرسوم قیم وتظهر

) 43-5( الجدول في موضح هو كما وذلك TRF الجمركیة الرسوم سطر مع االقتصادیة األنشطة أعمدة

  :اآلتي

  أم  ا ا): 43-5(اول

SAM2009   اتا را  

   Servت Agr  Ind زرا  ا ادي

رر ا ا اTRF 8015 13159 15945 

  ).42-5(اول م و : ار

  

  : ااردات.5- 2- 2- 5

 لتوزیع األنسب هو الرسوم لهذه النسبي التوزیع كان الواردات، على تفرض الجمركیة الرسوم لّما كانت

 األنشطة أعمدة تقاطع عن الناتجة الخالیا في الواردات قیم تظهر إذ ،االقتصادیة األنشطة بین الواردات

  : تياآل) 44- 5( الجدول في مبین هو كما ROW الخارجي العالم حساب وسطر االقتصادیة
  

   وا ار اات  ار ر ااردات): 44-5( اول

ر ا را زو ا  ما دا 2009  

 ع   Servت Agr  Ind زرا ا ادي

ا ر ا رن ا 37118 15945 13159 8015 س.ل 

 ا 1 0.429563 0.354512 0.215924 ا 

 168098 275990 334417 778505 (ROW) س.ل ن ار ر ااردات

  )43-5(اول  ااردة ا ا   ء اد ام  ااردات وز: ار
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 : ا اك.6- 2- 2- 5

 األنشطة من إنتاجي نشاط كل في الجاریة باألسعار الوسیط االستهالك قیم) 45-5(الجدول یبین

 : يأتی كما Z الوسیطة الصفقات مصفوفة أعمدة من عمود كل مجموع یمثل وهو، SAM2009 في المفصلة

   2009 ار ر ا اك): 45-5(اول

 ا ات وا را  

AC زراAgr Ind تServ عا 

زراAgr ? ? ? ? 

Ind ? ? ? ? 

 ? ? ? ? Servت

  609912 983936 215627 اع

 ء اي ا: ار

 مجموع هو سابقاً  ورد ما وفق االقتصادیة األنشطة من نشاط كل عمود مجموع لدینا یكون ثمَّ من و 

 الرسوم+ المباشرة غیر الضرائب صافي+ المال رأس دخل+ العمل دخل+ الوسیط االستهالك: من كل قیمة

  : تياآل) 46- 5(الجدول في مبین هو كما العرض الكلي تشكل التي. الواردات+ الجمركیة
  

   م   اض ا): 46- 5(اول

 2009 .ةن: ا س.ل  

AC  ما  زراAgr Ind تServ عا 

LAB  ا  19827 80463 311217 411507 

ال رأس CAP 559999 590055 929909 2079963 

TLS ة غ ض ص  -5231 -58949 93415 29235 

ر  TRF 8015 13159 15945 37119 

 ور اق  إ  م(  اع

را(  
582610 624728 1350486 2557824 

ا اك  215627 983936 609912 1809475 

ر اق وا  ا ج ام

را 
798237 1608664 1960398 4367299 

ROW( ااردات)  ر  168098 275990 334417 778505 

)اض ا(  ا اع  966335 1884654 2294815 5145804 

  .ا ااول  ااردة ا  اول ا َُِ : ار
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 تمثل التي اإلجمالیة المخرجات قیم هي) 46-5(الجدول في الواردة اإلجمالیة المدخالت قیم إن

  . إنتاجي نشاط كل سطر مجموع
  

   :ا اري امق. 7- 2- 2- 5

  : يأتی كما االقتصادي النشاط وحسب الجاریة باألسعار الرأسمالي التكوین قیم) 47-5( الجدول یبین
  

 ل.س . اة: نادي ا و ار ر اأ ا ) 47-5( اول

ا راا 
ا 

اا 

ا 

ا 

 اء

 واء

 اء

وا 
 ارة

ا 

 واات

 ال

وا 

 وارات

 ات

ا 

وا 

 اع

 15195 17386 7561 44280 845 7544 30070 9108 63287 198078 

  24278 1680 34803 0 10346 29127 34203 105929 15967 238397ص

 454411 79254 115037 64273 39473 11191 44280 42364 19066 39473 اع

  . ء اي ا: ار

 في التغیر وقیمة ،س.ل ملیون 451605 الجاریة باألسعار اإلجمالي االستثماري اإلنفاق قیمة تبلغ

 الحسابات فصل ،2011 اإلحصائیة المجموعة( س.ل ملیون 304709 الجاریة باألسعار المخزون

 لتوزیع -)47- 5( الجدولخالل بیانات  من المحسوب -  الرأسمالي للتكوین النسبي التوزیع اعتمدنا ،)القومیة

  المخزون في التغیر قیمة وتوزیع االقتصادیة، األنشطة بین القومیة الحسابات فصل في الوارد االستثمار مبلغ

  : اآلتي) 48- 5( الجدول على وحصلنا
  

  )اون  وا ا اري وامق اأ ا): (48-5(اول

  2009 ادي ا و ار اات و ار ر

دي اا  زراAgr Ind تServ ع 

ا أ454411 309228 105710 39473 ا 

 ا اأ 0.086866 0.232631 0.680503 1 

 451605 307319 105057 39229 ار ر اري امق

ا  ونر ا ر304709 207355 70885 26469 ا 

 756314 514674 175942 65698 اون  ا  اري امق

  2009 ار ر اأ ا   د ام  ا رت: ار

  عن الناتجة الخالیا في SAM2009 في المخزون في التغیر المتضمن االستثماري اإلنفاق قیم تظهر

  .inv بالرمز له یرمز الذي االستثمار عمود مع االقتصادیة األنشطة أسطر تقاطع
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  : ا ا امق.8- 2- 2- 5

 ملیون 301815 القومیة الحسابات في الوارد الجاریة باألسعار العام االستهالكي اإلنفاق قیمة تبلغ

 االقتصادي النشاط حسب الجاري العام اإلنفاق قیمة إیجاد خالل من االقتصادیة األنشطة على وزعت س.ل

 وبحساب. االقتصادي النشاط حسب االستثماریة النفقات وعلى الوظیفة حسب العام اإلنفاق على باالعتماد

 حسب العام االستهالكي اإلنفاق قیمة لتوزیع علیه واالعتماد االقتصادي النشاط حسب الجاري اإلنفاق تركیب

  : آلتيا) 49- 5( الجدول في مبین هو كما االقتصادي النشاط

  واري اري  وامق اظ  ا امق): 49-5( اول

  س.ل ن: اة. ار ور 2009 ادي ا  ا ا وامق 

دي اا 
  إمق

ظا 

 إمق

 اري

 امق

 اري

 قما 

 اري
 ا ا امق

 278429 0.922515893 407919 77755 485674 ا و ا و ا ات

رات و اك و ا4697 0.015561501 6881 19942 26823 ا 

ا ا82 0.000271382 120 17429 17549 ا 

ا 430 0.001424756 630 7699 8329 ا 

 54 0.00017866 79 44422 44501 اء و از و اء

 67 0.000221629 98 926 1024 ا و اء

 623 0.002064765 913 3470 4383 ارة

ت و ااو ا 369 0.001223481 541 35603 36144 ا 

 0 0.000000 0 4147 4146 ارات و ا و ال

 17064 0.056537934 25000 1000 26000 أى مت

  654573 212393 442180 1 301815ع

 ا امق  اق ل   اري امق ، 2009و ا اازم اري وامق اظ  ا امق مت: ار

 ظق امري واا ا .ووز  قما ا ا  ا ا 2011  تا ا  

 حساب عمود تقاطع من الناتجة الخالیا في SAM2009 في العام االستهالكي اإلنفاق قیم تظهر

  اآلتي:) 50-5( الجدول في موضح هو كما االقتصادیة األنشطة أسطر مع GOV الحكومة
  

  س.ل ن: اة 2009 ام  ار ر ا ا امق ز): 50-5( اول

دي اا AC GOV  ا  

زراAgr 4697 

Ind 566 

 Serv 296552ت

  ا اري امق  و ام  ا ا امق  وز: ار
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  : اص ا امق.9- 2- 2- 5

 ولتوزیعها س.ل ملیون 1508579 قیمته ما الجاریة باألسعار الخاص االستهالكي اإلنفاق قیمة تبلغ

 لدینا یتوفر إذ ،2009 لعام األسرة ونفقات دخل مسح نتائج على اعُتمد الوطني االقتصاد قطاعات على

- 5( الجدول في موضح هو كما الغذائیة غیر والسلع الغذائیة السلع مجموعتي على لقطاع العائليا إنفاق

   اا ا  ر  مق اي  ا): 51-5( اول                        : آلتيا) 51

و اا  2009 .ةا: ر ة  

ق اما ا 

ب ا0.061703 1902 وا 

0.073252 2258 ا 

 0.007981 246 ا وا اك

ا وا 0.049538 1527 وا 

 0.048402 1492 وان ات

ا0.033058 1019 ا 

 0.076334 2353 وار ال

ا وا وا ى وا0.031014 956 وا 

 0.02485 766 آ   ا  ا ت

 0.022579 696 ا  اوت

 0.018524 571 وا ا اوت

 0.00944 291 اط  وأر ة وت

ا 0.055799 1720 وا 

 0.175053 5396 اي ار

 0.029457 908 وء ه

 0.016285 502 وا از

 0.033122 1021 ازوت

 0.039611 1221 ات

 ام وأل ا واات اات

د0.040584 1251 ا 

0.037275 1149 ا 

0.06219 1917 ا 

وا 0.009603 296 وا 

0.012847 396 ا 

 تو  971 0.0315 

 1 30825 اع

  2009 اة ومت د : ار
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 األنشطة على اإلنفاق تركیب على باالعتماد الجاریة باألسعار الخاص االستهالكي اإلنفاق قیمة وزعت

  : آلتيا) 52-5( الجدول في مبین هو كما االقتصادیة

   2009 ار ر اص ا امق): 52-5(اول

 دي اة. ان: ا س.ل  

دي اا ق اما ص اا 

528406 0.350268 زرا 

 0.281655 424898 

  0.368078 555275ت

 1508579 1 اع

  . 2009 امق  و ام  اص ا امق  وز: ار

 الناتجة الخالیا في SAM2009 في أعاله الجدول في الواردة الخاص االستهالكي اإلنفاق قیم تظهر

  . االقتصادیة األنشطة أسطر مع HH العائلي القطاع عمود تقاطع عن
  

 : ادرات.10- 2- 2- 5

 :يأتی كما 2009 لعام الجاریة باألسعار السلعیة الصادرات) 53-5( الجدول یبین

   2009 ار ر ا ادرات): 53-5( اول

 ا ة. واا :س.ل أ  

ا 

وا  

ا 

اما 

 ت

ا 

ا 

 زت

 ت

 

ا 

 ت

م 

 ت

 ات

وا 

 رات

او 

ا 

 د د،

 اء

1300232 14145812 23748478 176269543 45604778 4469422 46716180 28099525  ا 

ا 

وا  

 ،  

 

 

 ورق ، ارق

 م اد

 وت

أ،أ 

 ت ، رأس

  ت

 

 ،  أر

 ،  دن

 دن

 دن

د 

 وأة آت

ات آ 

 

17194392 9896379 68764 4761084 4652896 64575000 3518961 910502  ا 

ا 

وا  
 م ات

 وأه أدوات

 ت

أ 

وذ 

 ت و 

 

  ، 

 

 ت

  

ا 
 ا اع

488330261 40000000 59910 1158596 34 140746 1039026  ا 

  2009ءات ارة ار : إار
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ي: أتكانت كما ی إذ ،الصادرات السلعیة الواردة في الجدول أعاله بین نشاطي الزراعة والصناعة وزعت

قیمـة الصـادرات  تبلـغل.س.  نملیـو  409045ملیـون ل.س، صـادرات الصـناعة   79285صادرات الزراعة 

الخـدمات =  تكـون صـادرات مـن ثـمَّ . و ملیـون ل.س 732502الجاریـة  باألسـعارفي فصل الحسابات القومیة 

ـــا  SAM2009تظهـــر قـــیم الصـــادرات فـــي و . س.ل ملیـــون 244172)= 488330(-732502 فـــي الخالی

  .ROWالناتجة عن تقاطع أسطر األنشطة االقتصادیة مع عمود العالم الخارجي 
  

5 -2 -3 . ت اا  Z  ط اRAS: 

لتقدیر مصفوفة الصفقات الوسیطة أو مصفوفة المعامالت الفنیة في سنة  RAS تستخدم طریقة

حسابات األنشطة. واستخدمت في هذا البحث  السیماو  SAMالمقارنة إضافة إلى استخدامها في موازنة 

نحتاج إلى تطبیق طریقة حسابات األنشطة (الزراعة والصناعة والخدمات)،  وموازنة Z المصفوفةلتقدیر 

RAS )Millar & Blair, 2009, 313-343( :إلى اآلتي  

 - ا ع ا ارداتا   2009�(�) : 

كل مـن  یساوي مجموع الذي  2009الطلب النهائي في عام  قیمیمكن من خالل النتائج السابقة تقدیر 

 ،اإلنفـاق االسـتهالكي الخـاصو  ،اإلنفاق االسـتهالكي العـامو ، فاق االستثماري متضمنًا التغیر في المخزونناإل

  : آلتي) ا54-5كما هو مبین في الجدول(وذلك في كل نشاط من األنشطة االقتصادیة  ،والصادرات
  

  ):   ا ا ر ار  54-5اول(

  ديا ن ل.س2009ا :ةا .  

مر ااInv صك اا ك ادرات اا ا ا 

زراAgr 65698 528406 4697 79285 678086 

Ind 175942 424898 566 409045 1010451 

 Serv 514674 555275 296552 244172 1610673ت

    ا واص وادرات)مق اا م( ار واار: رت  ا ا و م اات 

 

  :یساوي 2009بناء على الجدول أعاله یكون لدینا شعاع الطلب النهائي لعام  

�(����) = �(�) = �

��(�)

��(�)

��(�)

�= �
678086

1010451

1610673

� 

  .طلب نهائي في نشاط الزراعة (�)�� :إذ إنَّ 

  .طلب نهائي في نشاط الصناعة (�)��        
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  طلب نهائي في نشاط الخدمات. (�)��         

  :(�)�  2009 ارم  ا اع  -

یكـون لـدینا  مـن ثـمَّ )، و 46-5المشـار إلیهـا فـي الجـدول( الطلب الكلـيتساوي قیم  العرض الكليإن قیم 

 ي: كما یأت الطلب الكليشعاع 

����� = �(�) = �

��(�)

��(�)

��(�)

�= �
966335

1884654

2294815

� 

  .على السلع الزراعیة الكلي الطلب (�)��: إذ إنَّ 

  .ةیالصناع الطلب الكلي على السلع (�)��  

  .1الخدماتعلى الطلب الكلي  (�)��  

-   :م  ت  ا د ا ع 

�(�) = �

��(�)

��(�)

��(�)

�= �(�) − �(�) = �
966335

1884654

2294815

�− �
678086

1010451

1610673

� 

�(����) = �(�) = �
288249

874203

684142

� 

  

  .الطلب الوسیط في نشاط الزراعة (�)��: إذ إنَّ 

  .الطلب الوسیط في نشاط الصناعة (�)��

  .الخدمات الطلب الوسیط في نشاط (�)�� 

-   ت اا  ع:م 

�(�) = [��(�) ��(�) ��(�)]= [215627 983936 609912] 

  .في نشاط الزراعةالمدخالت الوسیطة  (�)�� :إذ إنَّ 

  .نشاط الصناعةفي المدخالت الوسیطة  (�)��

  .في نشاط الخدماتالمدخالت الوسیطة  (�)�� 

-   سأ   ت A(0)  : 

                                                 
  ئي على السلع والخدمات المنتجة محلیًا والمستوردة.قیم الطلب النها 1.
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خبیـر المـن قبـل  2007لعـام لالقتصاد السوري یمكن من خالل مصفوفة الحسابات االجتماعیة المبنیة 

  وتساوي:  A2007حساب مصفوفة المعامالت الفنیة  Okiyama Mitsuruالدولي

����� = �
0.110 0.113 0.003

0.118 0.245 0.243

0.083 0.059 0.167

�= �(�) 

�����نفترض أن = ����� = �(�)  

 - ت اا  ��   د�(�): 

   : )41-5( الریاضیة وفق العالقة یكون لدینا  - 

��=�(�)�(�) = �
0.110 0.113 0.003

0.118 0.245 0.243

0.083 0.059 0.167

��
966335 0 0

0 1884654 0

0 0 2294815

� 

 

�� = �
106275 213368 6528

113837 462127 557813

79970 110382 382524

� 

 )45-4(وذلك من خالل العالقة ، ��الطلب الوسیط شعاع عمود  ��نحسب من خالل المصفوفة 

  فنحصل على: 

�� = �
326171

1133777

572876

� 

  فنحصل على:  ،)46- 4( الریاضیة وذلك من خالل العالقة، ��شعاع سطر المدخالت الوسیطة و 

�� = [300083 785876 946865] 
  

��أن: (�)�و��   نجد بمقارنة الشعاعین ≠ أن  (�)�و ��عند مقارنة الشعاعیننجد . وكذلك  (�)

�� ≠ ��نوجد شعاع السطر" ، (�)� = [��
� ��

� ��
- 4( الریاضیةوتحسب عناصره من العالقة   [�

��فنحصل على: ) 49 = [0.884    0.771 فنحصل  ،الشعاع إلى مصفوفة قطریة نحول هذا [  1.194

  على: 

r� = �
0.884 0 0

0 0.771 0
0 0 1.194

� 

  

) 1-5( الریاضـیةمـن خـالل العالقـة  �r مصـفوفة تعـدیل األسـطر بشـكل نسـبيباالعتماد على   ��نقدر  - 

 : اآلتیة

�� = ���(�)                                   (1 − 5)   
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 : اآلتیة) 2-5( الریاضیة على العالقة) فنحصل 1-5( في العالقة )50-4(نعوض العالقة 

�� = �̂��(�)�(�)              (2 − 5) 

  : اآلتیة) 3-5( الریاضیةفنحصل على العالقة  )44-4العالقة (نعوض 

 �� = �̂���                          (3 − 5)  

  یكون لدینا: 

�� = �
0.884 0 0

0 0.771 0
0 0 1.194

��
106275 213368 6528

113837 462127 557813

79970 110382 382524

� 

 

�� = �
93919 188561 5769

87774 356325 430104

95503 131820 456819

� 

 : ��الشعاعومنه یكون 

�� = �
288249
874203
684142

�= �(�) 

  :��والشعاع

�� = [277196 676706 892692] 

��أن  (�)�و��نجد بمقارنة الشعاعین ≠ ��، نوجد شعاع السطر (�)� = [��
� ��

� ��
�] 

��فنحصل على:   ،)51- 4( الریاضیة باستخدام العالقة = ونحوله إلى ، [  0.683  1.454    0.778]

  مصفوفة قطریة فنحصل على: 

s� = �
0.778 0 0

0 1.454 0
0 0 0.683

� 

  

 : فیكون لدینا �sمصفوفة تعدیل األعمدة بشكل نسبيباالعتماد على   ��نقدر  - 

�� = ��s�=�
93919 188561 5769

87774 356325 430104

95503 131820 456819

��
0.778 0 0

0 1.454 0
0 0 0.683

�  

�� = �
73058 274169 3941

68278 518099 293859

 74290 191668 312112

� 
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�� = �
351169

880236

578069

�≠ �(�)    

�� = [215627 983936 609912]=�(�)  

�� = [0.821   0.993 1.183]   

 sو rعلـى الشـعاعین  حتـى نحصـل Zنكرر الخطوات ونستمر بعملیة حسـاب مصـفوفة الصـفقات الوسـیطة  - 

  ي:كما یأتكانت النتائج  إذ مساویة للواحد. بقیم

 - �� = �
59968 225046 3235

67810 514547 291845

87922 226838 369383

�، �� = �
288249

874203

684142

� ،

�� = [215700 966431 664463] 
�� = [1.000 1.018 0.918 ] 

  

 - �� = �
59948 229122 2970

67787 523867 267886

87892 230946 339057

�،          �� = �
292039

859540

657895

� ،�� = �
215627

983936

609912

� 

�� = [0.987 1.017 1.040 ] 

 

 - �� = �
59170 226148 2931

68944 532804 272455

91398 240160 352584

�، �� = �
288249

874203

684142

� ،

�� = [219511 999112 627970] 
�� = [0.982 0.985 0.971  ] 

 - �� = �
58123 222713 2847

67723 524711 264621

89781 236512 342445

�، �� = �
283682

857055

668737

� ،

�� = [215627 983936 609912] 
�� = [1.016 1.020 1.023 ] 

  

 - �� = �
59058 226298 2893

69079 535209 269915

91849 241960 350333

�، �� = �
288249

874203 

684142 

� ،

�� = [219985 1003467 623141] 
�� = [0.980 0.981 0.979 ] 
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 - �� = �
57888 221893 2831

67710 524792 264185

90029 237250 342896

�، �� = �
282613

856687

670175

� ،

�� = [215627 983936 609912] 
�� = [1.020 1.020 1.021 ] 

 - �� = �
59043 226319 2888 

69094 535522 269587

91905 242195 350042

�، �� = �
288249

874203

684142

� ،

�� = [220042 1004036 622517] 
�� = [0.980 0.980 0.980 ] 

 

 - ��� = �
57858 221788 2829

67708 524801 264128

90061 237346 342955

�، ��� = �
282475

856637

670362

� ،

��� = [215627 983936 609912] 
�� = [1.020 1.021 1.021] 

 

 - ��� = �
59040 226322 2887

69096 535562 269544

91912 242225 350005

�، ��� = �
288249

874203

684142

� ،

��� = [220049 1004109 622436] 
�� = [0.980 0.980 0.980  ] 

 

 - ��� = �
57854 221775 2829

67708 524802 264121

90065 237359 342962

�، ��� = �
282457

856631

670386

� ،

��� = [215627 983936 609912] 
�� = [1.021 1.021 1.021] 

  

 - ��� = �
59040 226322 2887

69096 535568 269539

91913 242229 350000

�، ��� = �
288249

874203

684142

� ،

��� = [220050 1004119 622426] 
�� = [0.980       0.980   0.980] 
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 - ��� = �
57853 221773 2829

67708 524803 264120 

90066 237360 342963

�، ��� = �
282455

856630

670389

� ،

��� = [215627 983936 609912] 
�� = [1.021 1.021 1.021 ] 

 

 - ��� = �
59040 226322 2887

69096 535568 269538

91913 242230 349999

�، ��� = �
288249

874203

684142

� ،

��� = [220050 1004120 622424] 
�� = [0.980       0.980   0.980] 

 

 - ��� = �
57853 221773 2829

67708 524803 264120

90066 237360 342963

�، ��� = �
282455

856630

670390

� ،

��� = [215627 983936 609912] 
�� = [ 1.021 1.021 1.021    ] 

  عند هذه المرحلة. تنتهي عملیة التعدیالت المتكررة  في السطر والعمود 

یساوي  فرقٌ هناك  ،ة األخیرة أن قیم مصفوفة تعدیل األسطر ال تساوي الواحدنجد من خالل النتیج

الخالیا  SAM2009هي مصفوفة الصفقات الوسیطة التي تتوضع في ���، في هذه الحالة تكون0.021

  یتم اللجوء إلى تعدیل األسطر بالمقدارألنشطة االقتصادیة، و سطر امدة وأالناتجة عن تقاطع أع

 ���(�) −  320Millar( عدد موجب صغیر جداً  � إذ، �وهذا الفرق بالقیمة المطلقة لیس أكبر من ، ����

& Blair, 2009,( . :ویكون لدینا  

���(�) − ����� = ���
288249

874203

684142

�− �
282455

856630

670390

���= ��
5794

17573

13752

�� 

، فمن خالل حساب تركیب تلك المكونات من مكونات الطلب النهائي) 54- 5من الجدول ( لدینا

  :) اآلتي55- 5الطلب النهائي في كل نشاط نحصل على الجدول (

  2009 ا ادي   :(  مت ا ا55-5اول(

مر ااInv صك اا ك ادرات اا ا ا 

زراAgr 0.096887 0.779261 0.006927 0.116925 1 

Ind 0.174122 0.420503 0.00056 0.404814 1 

 Serv 0.31954 0.344747 0.184117 0.151596 1ت

  .)54-5ار:  و مت اول (
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(�)���أعاله لتوزیع الفروق باستخدام القیم الواردة في الجدول − نحصل على  في كل نشاط �����

  : ) اآلتي56-5القیم التي یجب تعدیل قیم مكونات الطلب النهائي المقدرة سابقًا بها كما هو وارد في الجدول (

   :(  ز  اوق56-5اول( 

ت امن ل.س ةا . ا   

مر ااInv صك اا ك ادرات اا ا ا 

زراAgr 561 4515 40 677 5794 

Ind 3060 7389 10 7113 17572 

 Serv 4394 4741 2532 2085 13753ت

 و  :رولات ام )5-21.وقا  د عو (  

) نحصل على قیم مكونات الطلب النهائي التي یجب 56-5) و(54- 5وبجمع بیانات الجدولین (

) 57- 5والتي تحقق التوازن في حسابات األنشطة االقتصادیة كما في الجدول ( SAM2009إدراجها في 

  : اآلتي

  2 اد. اة: ن ل.سا زان ت ام ا  (مت ا 57-5اول(

مر ااInv صك اا ك ادرات اا ا ا 

زراAgr 66260 532921 4737 79962 683879 

Ind  179002 432287 576 416158 1028023 

 Serv 519069 560016 299084 246257 1624425ت

) وت ام و  :ر56-5) (54-5ا(  

 : SAM2009مت أى  ل ء . 4- 2- 5

ملیون ل.س، وصافي التحویالت  -)57208( من العالم الخارجي تبلغ قیمة صافي دخل االستثمار - 

وتدرج هذه القیمة  .ملیون ل.س -)47401(ملیون ل.س، فیكون مجموعهما ) - 9807 (الرأسمالیة

 في الخلیة الناتجة عن تقاطع عمود حساب العالم الخارجي مع سطر عامل اإلنتاج رأس المال.

یة تدرج هذه القیمة في الخلو  .ملیون ل.س 5557یبلغ صافي تعویضات العاملین من الخارج  - 

 ي. نتاج العمل وعمود حساب العالم الخارجالناتجة عن تقاطع سطر عامل اإل

تدرج في الخلیة و  .ملیون ل.س 2195تبلغ قیمة التحویالت الجاریة من العالم الخارجي للحكومة  - 

 الناتجة عن تقاطع عمود حساب العالم الخارجي مع سطر حساب الحكومة. 

یة الناتجة عن تدرج في الخلو  .ملیون ل.س 56040تبلغ تحویالت العاملین من العالم الخارجي  - 

 نتاج العمل مع عمود حساب العالم الخارجي. تقاطع سطر عامل اإل

                                                 
  . الطلب النهائي على السلع والخدمات المحلیة والمستوردة.  2
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تدرج في الخلیة الناتجة و  .ملیون ل.س 8406تبلغ تحویالت العاملین(األفراد) إلى العالم الخارجي  - 

 عن تقاطع سطر حساب العالم الخارجي مع عمود حساب القطاع العائلي. 

ي الخلیة الناتجة عن تدرج فو  .ملیون ل.س 234كما تبلغ تحویالت الحكومة للعالم الخارجي  - 

المصدر للبیانات: میزان الخارجي مع عمود حساب الحكومة.( تقاطع سطر حساب العالم

مساویًا لمجموع تحویالت الحكومة للعالم ). ومنه یكون دخل العالم الخارجي 2009المدفوعات 

إنفاقه ملیون ل.س. ومجموع  787145الخارجي وتحویالت األفراد للعالم الخارجي والواردات = 

یساوي مجموع الصادرات وصافي تعویضات العاملین وصافي دخل االستثمار وصافي التحویالت 

 ملیون ل.س، 758769وتبلغ  ،فراد والحكومةألالرأسمالیة والتحویالت الجاریة من العالم الخارجي ل

ملیون  28377دخار الخارجي مساویًا لـ ساب العالم الخارجي الذي یمثل االیكون رصید ح ومن ثمَّ 

 ویدرج في الخلیة الناتجة عن تقاطع سطر االستثمار مع عمود حساب العالم الخارجي. .ل.س

ملیون  247664تبلغ قیمة الضرائب المباشرة التي یدفعها القطاع العائلي على الدخل للحكومة  - 

 وتدرج ضمن الخلیة الناتجة عن تقاطع سطر الحكومة مع عمود القطاع العائلي.  .ل.س

وتدرج  .ملیون ل.س 55000لغ قیمة التحویالت الجاریة التي تدفعها الحكومة للقطاع العائلي تب - 

 في الخلیة الناتجة عن تقاطع سطر القطاع العائلي مع عمود الحكومة. 

( المصدر الموازنة العامة  ملیون ل.س 136291خل الحكومة من ملكیتها واستثمارها تبلغ قیمة د - 

تدرج في الخلیة الناتجة عن تقاطع سطر الحكومة مع عمود عامل اإلنتاج و  ).2009للدولة لعام

ملیون ل.س  2032562ما تبقى من دخل عامل اإلنتاج رأس المال البالغ  ال. ومن ثمَّ رأس الم

 هو دخل القطاع العائلي من رأس المال.و ملیون ل.س  1896271والذي یساوي 

اشرة تتمثل بقیمة الرسوم الجمركیة البالغة تحصل الحكومة على إیرادات غیر الضرائب المب - 

تدرج في سطر الحكومة وفي عمود الرسوم الجمركیة. بینما دخل و  .ملیون ل.س  37119

یدرج في الخلیة الناتجة و  .ملیون ل.س 29235المباشرة هو غیر الحكومة من صافي الضرائب 

 عن تقاطع سطر الحكومة مع عمود صافي الضرائب غیر المباشرة. 

وٕاجمالي إنفاقه  ،ملیون ل.س 2424375یبلغ الدخل اإلجمالي للقطاع العائلي ما قیمته  - 

 .ملیون ل.س 643081دخار للقطاع العائلي هي ومن ثمَّ قیمة اال ،ملیون ل.س 1781294

وتدرج قیمة هذا االدخار في الخلیة الناتجة عن تقاطع سطر االستثمار مع عمود حساب القطاع 

 العائلي. 
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ملیون  359631وٕاجمالي إنفاقها  ،ملیون ل.س 452504یبلغ الدخل اإلجمالي للحكومة ما قیمته  - 

وتدرج قیمة هذا االدخار في ملیون ل.س.  92873دخار الحكومي هي ومن ثمَّ قیمة اال ،ل.س

 الخلیة الناتجة عن تقاطع سطر االستثمار مع عمود حساب الحكومة.

المتوازنة  SAM2009من خالل الخطوات المعروضة سابقًا والتقدیرات الناتجة على مصفوفة نحصل 

:تي) اآل58- 5كما هو مبین في الجدول (
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  ة: ن ل.ساSAM2009 ): 58- 5اول(

  

. وا ا رت و :را

 

مج اما ا ات( ااادن ان( 

  
  

AC 

راا ت اا ل ارأس ا 

 اا

 اة

 

 اا

 

 اة

 ا

ا 

اع 

ا 

 - ار

 ا ادر

 ا

رع اا    

AGR ind serv lap cap dt TLS TRF hh inv GOV ROW TOTAL Check 

راا AGR 57853 221773 2829 
     

532921 66260 4737 79962 966335 0 

ا ind 67708 524803 264120 
     

432287 179002 576 416158 1884654 0 

تا serv 90066 237360 342963 
     

560016 519069 299084 246257 2294815 0 

ا lap 19827 80463 311217 
        

5557 417064 0 

 cap 559999 590055 929909 ال رأس
        

-47401 2032562 0 

ا ا

 dt اة
        

247664 
   

247664 0 

 

 اا

  TLS -5231 -58949 93415 اة
         

29235 0 

ا 

ا TRF 8015 13159 15945 
         

37119 0 

اع 

ا hh 
   

417064 1896271 
     

55000 56040 2424375 0 

را - 

 inv ادر
        

643081 
 

92873 28377 764331 0 

ا GOV 
    

136291 247664 29235 37119 
   

2195 452504 0 

ا 

را ROW 168098 275990 334417 
     

8406 
 

234 
 

787145 0 

 TOTAL 966335 1884654 2294815 417064 2032562 247664 29235 37119 2424375 764331 452504 787145 اع
  



227 
 

  :   SAM2009ل و  ا او ات ة راات اذج. 5- 2- 5

لقیم األولیة لمتغیراته أن قیم بارامترات النموذج وا  SAM2009) المتضمن 58- 5نجد من الجدول (

  ي: هي كما یأت

1Cpwexاألسعار:  .1 000
i

0000000  PIpwmpdpmpexpqpxpypf iiiiijjh  

jhh) قیم 59- 5یبین الجدول ( .2 Fpf ,
 ي: كما یأت 00

 (jhh 59-5اول( Fpf ,
00  

 agr ind serv ان

lap 19827 80463 311217 

cap 559999 590055 929909 

  SAM2009ار: 

3. LS0=(19827+80463+311217)/(1-8.1%)=447777 ،إذ ur0  معدل البطالة في عام

 %.8.1نحویساوي  2009

 كما یأتي: jh,) قیم البارامتر60- 5یبین الجدول ( .4

   :(jh, ارا 60-5اول(

 agr ind serv ان

lap 0.034195 0.120001 0.250754 

cap 0.965805 0.879999 0.749246 

  .SAM2009ار: رت  ل 

5. ��
� : 

��
��� = 19827 + 559999 = 579826 

   

��
��� = 80463 + 590055 = 670518 

 

��
���� = 311217 + 929909 = 1241126 

 

indb,1.4433       ,1.1607 وهي : jb قیم البارامتر .6       1.7562servb   agrb 

7. x
jT 0 : ���

��� = −5231,       ���
��� = −58949, ���

���� = 93415               

8. 
j jijj XYX 0

,
00 


j agriagragr XYX 0

,
00  

 
= 579826 + 57853 + 67708 + 90066 = 795453 
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j indiindind XYX 0

,
00   

= 670518 + 221773 + 524803 + 237360 =1654454 


j serviservserv XYX 0

,
00   

= 1241126 + 2829 + 264120 + 342963 =1851038  

9. 
j

j

j
X

Y
v

0

0

 

0.7289
795453

579826
0

0


agr

agr

agr
X

Y
v 

0.4053
1654454

670518
0

0


ind

ind
ind

X

Y
v 

0.6705
1851038

1241126
0

0


serv

serv
serv

X

Y
v 

10. jiX ,
0

jiXالقیم األولیة لـ  تي) اآل61- 5یبین الجدول (:  ,
 ي: كما یأت 0

jiX): ا او  61-5اول ( ,
0

  

ا agr ind serv 

agr 57853 221773 2829 

ind 67708 524803 264120 

serv 90066 237360 342963 

 .SAM2009ار: 

11. 
j

ji

ji
X

X
a

0

,
0

,   ،قیم المعامالت الفنیة 62-5ن الجدول (ییب (jia  ي: كما یأت ,

 :(jia ات ا 62-5اول( ,  

ا agr ind serv 

agr 0.0727 0.1340 0.0015 

ind 0.0851 0.3172 0.1427 

serv 0.1132 0.1435 0.1853 

vj 0.7289 0.4053 0.6705 

 1 1 1 اع

  .SAM2009ار: رت  ل 

12. 

x
j

:
0.0504662,0.0356305-,0.006576-  x

serv
x
ind

x
agr 
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13. 
m

iT 0

 :15945,13159,8015  m
serv

m
ind

m
agr TTT 

14. ii Mpm 00

  :
334417,275990,168098 000000  servservindindagragr MpmMpmMpm

 

15. 
m
i:

0.04767999,0.0476793,0.0476805  m
serv

m
ind

m
agr 

 

نفاق االستهالكي العائلي واإلق االستهالكي للقطاع نفاالقیم األولیة لكل من اإل) 63- 5( لجدولیبین ا .16

 ي: اق االستثماري حسب األنشطة كما یأتللحكومة واإلنف

   قم ع ا وامق ا) ا او63 -5اول (

ما  ريق اموا  ن ل.س. ا ةا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SAM2009 .ار:

 ي: كما یأت  ��البیانات الواردة في الجدول أعاله أن نحصل على قیم بارامترات ویمكن من خالل 

 
���� =  0.349405, ���� = 0.283425, ����� = 0.36717              

  ي: كما یأت �μقیم و 

���� =  0.015562, ���� = 0.001892, ����� = 0.982546          

28377.92873,, 643081 000  FSGSHS   

  ي:كما یأت iتكون قیم  من ثمَّ و 

 
���� =  0.086690, ���� = 0.234194, ����� =  0.679115   

 

 :GSMو HSMنیالبارامتر  تاقیم  .17

  اآلتي:  SAM2009لدینا من 

0.26525656040)5500018962717064643081/(41 HSM 

0.2052422195)371192923524766429192873/(136 GSM 

  τd ة البارامترقیم .18

 امق
  ا

sam2009 
Agr ind serv عا 

���
���

�
 sam(i,hh) 532921 432287 560016 1525224 

���
���

�
 sam(i,gov) 4737 576 299084 304397 

00
ii invpq  sam(i,inv) 66260 179002 519069 764331 
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τd =
247664

417064 + 1896272 + 55000 + 56040
= 0.1021558 

  
  

19. ���
�: ���

��� = 79962,       ���
��� = 416158, E��

���� = 246257                

20. ��
� = (1 + ��)��

�
− ���

� 

��
��� =  710260,       ��

��� =   1179347, ��
���� = 1698196  

  

21. ��
� = : 

��
��� =  886373,       ��

��� =  1468496 , ��
���� =  2048558 

22.  η� و ϕ� فتكون   قیمة   σ� = φ� =  1  بفرض2

  ϕ� = phi =
���

�
= �ηوقیمة1.5 =

(���)

�
= ) قیم البارامترات 64-5ویبین الجدول (  0.5

ξd�,θ�,ξex� ،γ�,δm: اآلتیة �,δd� ي: كما یأت 

ξd�,θ�,ξex� ،γ�,δm اراات ا: ): 64-5اول ( �,δd�  

θ� ξex� ξd� γ� δm  ان � 
δd� 

agr 2.619731  0.748766  0.251234  1.826305  0.337610  0.662390  

ind 2.214628  0.627341  0.372659  1.823442  0.336351  0.663649  

serv 2.350582  0.724216  0.275784  1.778967  0.317369  0.682631  

  .SAM2009ار: رت  ل 

23. ���� = 136291 
24. ����� = 417064,   ����� =   1896271    

25. ����� = 136291 

26. ����� = 5557,   ����� = −47401  

 : تي) اآل65- 5هي كما في الجدول( الوحدات االقتصادیةالتحویالت الجاریة بین   ��� .27

  اة ن ل.س ): ات ار  اات اد.65- 5اول(

trf  hh  gov  row  

hh  0  55000  56040  

                                                 
�σ   البارامترین  تااعتبرت قیم.  1 = φ� =  GTAP(Global Tradeألن قیمة هذا المعامل لدول الشرق األوسط ( حیث تصنف سوریة) في 2

Analysis Project)  كما أنه ورد في المرجع (2قریبة من ،Hosoe &others, 2010, 115 یتم افتراض مرونتي التحویل واإلحالل ما ) عادة

  .2القیمة نحو نأنهما تساویافوجد  ،السابقة إجراء مسح لها في الدراساتبناء على 
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gov  0  0  2195  

row  8406  234  0  

  :راSAM2009 

�ur %: 2009معدل البطالة في عام  .28 = ، 2012( المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء،  8.1

15(   قیمة معامل منحنى فیلیبس .Phillips  0.112هي:  2009لعام 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .هو  2009معدل البطالة في عامur0  .  
والرقم القیاسي  ،162.9البالغ  ،2008سي ألسعار المستهلك في عام والرقم القیا ،10.9البالغ  2008لعام  مة بأخذ معدل البطالةحسبت هذه القی.  2

بالتعویض في عالقة منحنى فیلیبس نحصل على قیمة  8.1هو  2009ومعدل البطالة في عام  ،167.4البالغ  2009عام ألسعار المستهلك ل

 .0.11المعامل مساویة 
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ا ا  

  اد   ارع  اف 

 ا ريا و ازن اذج اSAM2009 
 

رامترات باستخدام  امعایرة البمقارنة ، إضافة إلى GAMSیعرض المبحث النموذج بلغة الـ 

SAM2009 النموذج باستخدام  تها من خالل، مع نتائج معایرGAMS  .كما وذلك للتأكد من جودة أدائه

رات ارتفاع سعر الصرف في ظل نظامي ین الكمي. وتقداز الذي یمثل التو یعرض الحل األساسي للنموذج 

النقدي بعد حدوث صدمة سعر الصرف، وذلك الختبار الفرضیتین سعر الصرف الحر والثابت، والتوازن 

  الثانیة والثالثة.

5 -3 -1.و ازن اذج ا SAM2009:   

 بماو  ،رابعفي الفصل ال من خالل العالقات الریاضیة الواردة نستخدم نموذج التوازن العام الموضح

في االقتصاد  (انخفاض قیمة العملة)لدراسة تـأثیر ارتفاع سعر الصرف  SAM2009یتوافق مع بنیة وهیكل 

 ي:السوري كما یأت

5 -3 -1 -1.   ذجا GAMS:  

، GAMSوتلك التي تعایر بارامتراته بلغة الـ  العالقات الریاضیة المكونة لنموذج التوازن العام. ُكتبت

: تیة، والمجموعات الجزئیة اآلSAMلحسابات الـ تي هي عبارة عن المجموعة الكلیة الإذ ُعرِّفت الـمجموعات 

ُأسندت فت بارامترات النموذج و رِّ ومن ثم عُ . الوحدات االقتصادیةو الجزئیة، عوامل اإلنتاج و األنشطة اإلنتاجیة، 

ومن ثم كتبت  ،متغیرات النموذج والعالقات الریاضیة ( المعادالت) ُعرِّفتقیمها وفق عالقات ریاضیة. كما 

  .GAMSهذه المعادالت بلغة الـ

وهي المستویات المحددة كقیم  ،بحل النموذج منها  GAMSالقیم التي سیبدأ الـ  ُحدِّدتبعد ذلك  

ُحدِّدت الحصول على حل غیر معرف عدم . وألجل تجنب عملیة التقسیم على صفر و  SAMأولیة في 

طریقة حل وُحدِّدت ، phd: تياالسم اآل وُأعطيف النموذج رِّ الحدود الدنیا لهذه المتغیرات. وفي النهایة عُ 

- 5وذلك كما في الجدول( ،uu تعظیم منفعة القطاع العائليبهدف  nlpوهي البرمجة غیر الخطیة  ،النموذج

  :   تي) اآل66
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  :(SAM2009  GAMSذج اازن ا و 66- 5اول(

$title  CGE model according to SAM2009 

$ontext 

The aim of this model is to study exchange rate affects on Syrian economy, when Syrian 
government adopts fixed exchange rate or free exchange rate, we do trade-off between two 
regimes, So here we will consider the exchange rate as exogenous variable and the foreign 
saving endogenous variable when government adopts fixed exchange rate, then we will 
consider exchange rate as endogenous variable and foreign saving exogenous one if the 
government adopts free exchange rate regime.  

$offtext 

 *definition of sets for suffix --------------------------------- 

sets 
S sam entry social accounting matrix 

/AGR, IND, SERV, LAB , CAP, DT, 

 TLS ,TF, HH, INV, GOV ,ROW/ 

i(S) activities /AGR, IND, SERV/ 

h(S) factors / LAB , CAP/ 

u(S) institutions /hh,  gov, row/    ; 
alias  (S,W), (i,j), (h,k), (u,L)        ; 

* ----------------------------------------------------------------  

*loading data by importing the sam2009 from the excel file by this 

parameter sam(S,W) ; 

$call GDXXRW sam2009.xlsx PAR=sam RNG=sheet4!a1:m13 RDIM=1 CDIM=1 

$GDXIN sam2009.gdx 

option decimals=0; 

$load Sam 

display S,W,sam; 
 
scalar 

CPI0      initial consumer commodity price index  /1/ 

ur0           unemployment rate  /0.081/ 

Phillips      initial value of the Phillips     /0.11/   ; 
parameter 
fe(h)         factor endowment of the h-th factor 
y0(j)        composite factor produced in the 1st stage of production by the j-th activity 
pf0(h)        price of the h-th factor 
py0(j)        price of the  j-th composite factor 
f0(h,j)       the h-th factor used by the j-th activity in the 1st stage 
fg(h)         the h-th factor endowment of the government 
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rgf0           revenue from government endowment 
rf(h)         factor income from rest of the world 
x0(i,j)       intermediate input of i_th good used by the j-th activity 
G0(i)        government consumption of the i_th good or service 
C0(i)        household consumption of the i_th good or service 
inv0(i)        demand  for the i_th investment good 
d0(i)         the i_th domestic good in domestic market 
EX0(i)         exports of the i_th good 
X0(j)         gross domestic output of the j-th activity in the 2nd stage 
m0(i)         imports of the i_th good 
Fs            foreign savings 
Hs0           household saving 
Gs0           government saving 

*sf0         foreign savings 

trf(S,W)      transfers from institution(s) to institution (w) 
pwex(i)        export price in US dollars 
pwm(i)        import price in US dollars 
dt0           direct tax of the household 
tx0(j)        production tax revenue 
tm0(j)        import tariff on the i_th good 
taux(i)       production tax rate 
taum(i)       import tariff rate 
taud          direct tax rate 
px0(j)        price of the j-th gross domestic output 
pq0(i)        price of the i-th composite good (Armington good) 
pex0(i)        price of the i-th exported good in terms of domestic currency 
pm0(i)        price of the i-th imported good in terms of domestic currency 
pd0(i)        price of the i-th domestic good 
q0(i)         the i_th Armington's composite good 
epsilon0      exchange rate 
ls0           labor supply 

*epsilon        exchange rate 

; 
f0(h,j) =sam(h,j); 
y0(j) =sum(h,f0(h,j)); 
x0(I,j)=sam(i,j); 
X0(j)=y0(j)+sum(i,x0(i,j)); 

C0(i)=sam(i,"hh"); 

G0(i)= sam(i,"gov"); 

inv0(i)= sam(i,"inv"); 

EX0(i)= sam(i,"row"); 

q0(i) = C0(i)+G0(i)+inv0(i)+sum(j,x0(i,j); 
m0(i) =sam("row",i); 



235 
 

Hs0 =sam("inv","hh"); 

Gs0 = sam("inv","gov"); 

dt0 = sam("dt", "hh"); 

tx0(j)= sam("tls",j); 
tm0(j) = sam("tf",j); 
rgf0=sum(k,sam("gov",k ); 
pf0(h)=1; 
py0(j)  =1; 
px0(j)  =1; 
pq0(i)  =1; 
pex0(i)  =1; 
pm0(i)  =1; 
pd0(i)  =1; 
epsilon0=1; 

*epsilon=1; 

 *factor income from rest of the world 

rf(h) =sam(h,"row"); 

 *preparation for the object function in the model 

 *exogenouse 

fe(h)=sam("hh",h); 
fg(h)=sam("gov",h); 
Fs  =sam("inv","row")/epsilon0; 

*sf0  =sam("inv","row")/epsilon; 

pwex(i)=1; 
pwm(i) =1; 
taux(i)=tx0(i)/X0(i); 
d0(i) =(1+taux(i))*X0(i)-EX0(i); 
taum(i)=(tm0(i)/m0(i); 

*taum0(i)=(tm0(i)/m0(i))$(m0(i) ne 0); 

*taum(i) = taum0(i); 

*transferes among institutions 

trf(u,L)=sam(u,L); 

taud =dt0/(sum(h,fe(h))+trf("hh","gov")+epsilon0*trf("hh","row"); 

ls0=  sum(j,f0("lab",j))/(1-ur0); 

displayf0,y0,Ex0,X0,C0,G0, 
inv0,X0,m0,q0,d0,Hs0,Gs0,dt0,tx0,tm0,pf0,py0,px0,pq0,pex0,pm0,pd0,epsilon0,fe,fg,rf,trf
,Fs,pwex,pwm,taux,taum,taud, rgf0, ls0; 
 *calibration  -----------------------------------------------------  

parameter 
a(i,j)  input parameter coefficient of the i_th intermediate input for a unit output of the j_th good 
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v(j) input requirement coefficient of the j_th composite factor for a unit output of the j-th good 
b(j)  scaling coefficient  in the composite factor production function in the 1st stage 
HSM  average propensity for saving by household sector 
GSM        average propensity for saving by the government 
alpha(i)  the i-th share parameter in the household's utility function 
beta(h,j) share coefficient in the composite factor production function 
gamma(i)  share coefficient in the armington composite good production function 
deltad(i)  input share coefficient of the i-th domestic good in the armington composite good 
production function 
deltam(i)  input share coefficient of the i-th domestic good in the armington composite good 
production function 
eta(i)   parameter defind by the elasticity of substitution 
theta(i)        scaling coefficient of the i-th transformation 
lambda(i)     expenditure share of the i-th good in the total investment 
mu(i)         share of the i-th good in government expenditure 
xiex(i)       share coefficient for the i-th export good transformation 
xid(i)      share coefficient for the i-th domestic good transformation 
sigma(i)    elasticity of substitution in the armington composite good production function 
phi(i)      parameter defined by the elasticity of transformation 
psi(i)      elasticity of transformation of the i-th good transformation 
uu0           initial household utility 
; 
option decimals=6; 
a(i,j)= X0(i,j)/X0(j); 
v(j) =Y0(j)/X0(j); 
beta(h,j) =    F0(h,j)/sum(k,f0(k,j)); 
b(j)      =     Y0(j)/prod(h, F0(h,j)**beta(h,j)); 
HSM=  HS0/(sum(h, Fe(h))+trf("HH","gov")+trf("HH","row")*epsilon0); 
GSM     =   GS0/(DT0+sum(j, Tx0(j))+sum(j, Tm0(j)) 

+rgf0+trf("gov","row")*epsilon0); 

alpha(i)=   C0(i)/sum(j,C0(j)); 
lambda(i)=   inv0(i)/(Hs0+Gs0+Fs); 
mu(i) =  G0(i)/sum(j,G0(j)); 
sigma(i)= 2; 
eta(i)  = (sigma(i)-1)/sigma(i); 
psi(i)=  2; 
phi(i)=  ( psi(i)+1) /psi(i); 
xiex(i)= EX0(i)**(1-phi(i))/(EX0(i)**(1-phi(i))+D0(i)**(1-phi(i))); 
xid(i)= D0(i)**(1-phi(i))/(EX0(i)**(1-phi(i))+D0(i)**(1-phi(i))); 

theta(i)= (X0(i)  )/ xiex(i)*EX0(i)**phi(i)+xid(i)*D0(i)**phi(i))**(1/phi(i))); 

deltad(i)= D0(i)**(1-eta(i))   ))/1+ taum(i))*M0(i)**(1-eta(i)) +D0(i)**(1-eta(i))); 

deltam(i)=  (1+taum(i))*M0(i)**(1-eta(i))  ))/1+ taum(i))*M0(i)**(1-eta(i)) +D0(i)**(1-eta(i))); 

gamma(i) =  Q0(i)/(deltam(i)*M0(i)**eta(i)+deltad(i)*D0(i)**eta(i))**(1/eta(i)); 
uu0 =   prod(i, c0(i)**alpha(i)); 
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Display alpha, sigma, psi, eta, phi, beta, b, a ,v, mu, lambda, deltam, deltad, gamma, xiex، 

        xid, theta, HSM, GSM, uu0; 

Variables 
 D(i)            the i_the domestic good 
 EX(i)          exports of the-i good 
 F(h,j)          the h-th factor used by the j-the activity in the 1st stage 
 M(i)            imports of the_i good 
pf(h)          price of the h-the factor 
 py(j)            price of the j-the composite factor 
 px(j)        price of the j-the gross domestic output 
 pq(i)           price of the i-the  composite good (Armington good) 
 pex(i)          price of the i-the exported good in terms of domestic currency 
 pm(i)          price of the i-the imported good in terms of domestic currency 
 pd(i)           price of the i-the domestic good 
 Q(i)            the i-the Armington's composite good 
 HS              household savings 
 GS              government savings 
DT               direct tax from household 
Tx(j)         production tax  revenue 
Tm(i)           import tariff on the i-the good 
X(i,j)           intermediate input of the i-the good used by the j-the activity 
G(i)             government consumption  of the i-the good 
C(i)             the i-th good consumption by the private institutions 
inv(i)          demand for the i-the investment good 
Y(j)           composite factor  produced in the 1st stage and used in the 2nd stage by the j-the                        
                  activity 
X(i)      gross domestic output of the j-th activity 
epsilon       foreign exchange rate (domestic currency \foreign currency 
rgf             government  revenue from its possessions  
CPI           consumer commodity price index 
ls               labor supply 
ur              unemployment rate 
uu             household utility  

Equations 
                eq1_y(j)        composite factor production function 
                eqF(h,j)        factor demand function 
                eqX(i,j)        intermediate  input demand function 
                eq2_Y(j)        composite factor demand function 
                eqpx(j)         unit cost function for gross domestic function 
                eqrg              government revenue function 
                eqDT            direct tax revenue function 
                eqTx(j)         production net tax revenue function 
                eqTm(i)         import tariff revenue function 
                eqG(i)         government demand function 
                eqinv(i)         investment demand function 

                eqHS            non-government institution saving function 
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                eqGS            government saving function 
                eqC(i)        private sector's demand function 
                eqpex(i)        export price  conversion equation 
                eqpm(i)        import price  conversion equation 
                eqq(i)           Armington composit-good production function 
                eqM(i)          import demand function 
                eqd_D(i)         domestic good demand function 
                eqX(i)        gross-domestic-output-transformation function 
                eqEX(i)          export supply function 
                eqs_d(i)          domestic good supply function 
                eqcon_q(i)       market clearing cond. for the armington comp. good 
                    eqcon1_pf(h) market-clearing condition for factor(labor) 
                    eqcon2_pf(h)       market-clearing condition for factor(capital) 
                eqBOP             Market-clearing condition for balance of payment  
                eqphillips       phillips equation 
                eqCPI            consumer price index function 
                 obj               objective function ( Utility function) 
; 

*domestic production 

eq1_y(j)..   y(j)=e=b(j)*prod(h,f(h,j)**beta(h,j)); 
eqF(h,j)..  F(h,j)=e= beta(h,j)*py(j)*y(j)/pf(h); 
eqX(i,j)..  X(i,j)=e= a(i,j)*X(j); 
eq2_Y(j)..   Y(j)=e= v(j)*X(j); 
eqpx(j)..    px(j)=e=v(j)*py(j)+sum(i,a(i,j)*pq(i));  

*government behavior 

eqDT..       DT=e= taud*(sum(h,fe(h)*pf(h))+trf("hh","gov")+trf("hh","row")*epsilon); 
eqTx(j)..   Tx(j)   =e= taux(j)*px(j)*X(j); 
eqrg..     rgf=e= sum(h,pf(h)*fg(h)); 
eqTm(i)..    Tm(i)   =e= taum(i)*pm(i)*M(i); 
eqG(i)..      G(i)=e= mu(i)*(DT +sum(j,tx(j))+ sum(j,tm(j))+rgf+trf("gov","row")*epsilon 

-Gs-trf("hh","gov")-trf("row","gov")*epsilon)/pq(i); 

*investment behavior 

eqinv(i).. inv(i)=e= lambda(i)*(HS+GS+epsilon*FS)/pq(i); 

*saving 

eqHS.. HS=e= HSM*(sum(h, pf(h)*Fe(h))+trf("hh","gov")+trf("hh","row")*epsilon); 

eqGS.. GS=e= GSM*(DT +sum(j, Tx(j))+sum(j, Tm(j))  + rgf+trf("gov","row")*epsilon); 

*household cpnsumption 

eqC(i)..  C(i)=e= alpha(i)*(sum(h,pf(h)*fe(h))+ trf("hh","row")*epsilon +trf("hh","gov") 
-HS-DT-trf("row","hh")*epsilon)/pq(i); 
eqCPI..    CPI=e=sum(i,pq(i)*C0(i))/sum(i,pq0(i)*C0(i)); 

*international trade 

eqpex(i)..        pex(i)   =e= epsilon*pWex(i); 
eqpm(i)..       pm(i)   =e= epsilon*pWm(i); 
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*armington function 

eqq(i)..       Q(i)    =e= gamma(i)*(deltam(i)*M(i)**eta(i)+deltad(i)  * D(i)**eta(i))**(1/eta(i));  

eqM(i)..  M(i) =e= (gamma(i)**eta(i)*deltam(i)*pq(i)  ))/1+ taum(i))*pm(i)))**(1/(1-

eta(i)))*Q(i); 
 
eqd_D(i)..        D(i)    =e= (gamma(i)**eta(i)*deltad(i)*pq(i)/pd(i))**(1/(1-eta(i)))*Q(i); 

*transformation function 

eqX(i)..       X(i)    =e= theta(i)*(xiex(i)*EX(i)**phi(i)+xid(i)  * D(i)**phi(i))**(1/phi(i)); 

 

eqEX(i)..        EX(i)    =e= (theta(i)**phi(i)*xiex(i)*(1+taux(i))*px(i)  / pex(i))**(1/(1-

phi(i)))*X(i); 

eqs_d(i)..      D(i)  =e= (theta(i)**phi(i)*xid(i)*(1+taux(i))*px(i)  / pd(i))**(1/(1-phi(i)))*X(i); 

 *market clearing conditions 

eqcon_q(i)..        Q(i)    =e= C(i) +G(i) +inv(i) +sum(j, X(i,j)); 
eqphillips..  ((pf("lab")/CPI)/(pf0("lab")/CPI0)-1)=e= phillips*(((ur*ls/ls)/(ur0*ls0/ls0))-1); 

eqcon1_pf(h)..     ls *(1-ur)+rf("lab") =e= Fe("lab")+fg("lab"); 

eqcon2_pf(h)..    sum(j, F("cap",j))+rf("cap")=e= Fe("cap")+fg("cap"); 

eqbop..     sum(i, pWex(i)*EX(i))+sum(h,pf(h)*rf(h))/epsilon+trf("HH","row")+trf("gov","row") 

 + FS  =e= sum(i, pWm(i)*M(i))+trf("row","hh")+trf("row","gov"); 

obj..       uu=e= prod(i,C(i)**alpha(i)); 

*initializing variables 

D.l(i)  =D0(i); 
EX.l(i)  =EX0(i); 
F.l(h,j)=F0(h,j); 
M.l(i)  =M0(i); 
pf.l(h) =1; 
py.l(j) =1; 
px.l(j) =1; 
pq.l(i) =1; 
pex.l(i) =1; 
pm.l(i) =1; 
pd.l(i) =1; 
Q.l(i)  =Q0(i); 
HS.l   = HS0; 
GS.l    = GS0; 
DT.l    =DT0; 
Tx.l(j) =Tx0(j); 
Tm.l(i) =Tm0(i); 
X.l(i,j)=X0(i,j); 
G.l(i) =G0(i); 
C.l(i) =C0(i); 
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inv.l(i) =inv0(i); 
Y.l(j)  =Y0(j); 
X.l(j)  =X0(j); 
epsilon.l =1; 
rgf.l=rgf0; 
CPI.l = CPI0; 
ls.l=ls0; 
ur.l=ur0; 

*setting lower bounds to avoid division by zero 

D.lo(i)  =0.0001*d0(i); 
EX.lo(i)  =0.0001*EX0(i); 
F.lo(h,j)=0.0001*F0(h,j); 
M.lo(i)  =0.0001*m0(i); 
pf.lo(h) =0.0001*pf0(h); 
py.lo(j) =0.0001*py0(j); 
px.lo(j) =0.0001*px0(j); 
pq.lo(i) =0.0001*pq0(i); 
pex.lo(i) =0.0001*pex0(i); 
pm.lo(i) =0.0001*pm0(i); 
pd.lo(i) =0.0001*pd0(i); 
Q.lo(i)  =0.0001*Q0(i); 
HS.lo   = 0.0001*HS0; 
GS.lo    =0.0001* GS0; 
DT.lo    =0.0001*DT0; 
Tx.lo(j) =-inf; 
Tm.lo(i) =0.0001*tm0(i); 
X.lo(i,j)=0.0001*x0(i,j); 
G.lo(i) =0.0001*G0(i); 
C.lo(i) =0.0001*C0(i); 
inv.lo(i) =0.0001*inv0(i); 
Y.lo(j)  =0.0001*Y0(j); 
X.lo(j)  =0.0001*X0(j); 
epsilon.lo =0.0001*epsilon0; 
rgf.lo=0.0001*rgf0; 
CPI.lo = 0.0001*CPI0; 
ls.lo=0.0001*ls0; 
ur.lo=0.0001*ur0; 

*numeraire 

pf.fx("LAB")=1; 

*defining and solving the model 

Model phd /all/; 

Solve phd maximizing uu using nlp; 

 ا  ذجا  :راGAMS  ا  GAMS ت  )GAMS(.  
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 او ات وة راات اذج  ل  اب  .2- 1- 3- 5

اGAMS :  

الذي یتضمن قیم بارمترات النموذج والقیم األولیة  GAMS) ملف مخرجات الـ 67-5یبین الجدول(

  ي: ، وذلك كما یأتلمتغیرات النموذج الداخلیة والخارجیة
  

   رات اذج وا او ات اذج اا وار )67-5اول(

GAMS Rev 233  WIN-VIS 23.3.3 x86/MS Windows             04/07/15 00:33:39 Page 2 
CGE model according to SAM2009 
Include File Summary 
   SEQ   GLOBAL TYPE      PARENT   LOCAL  FILENAME 

 

     1        1 INPUT          0       0  C:\Users\pc2\Desktop\phd0\Untitled_2.g 
                                          ms 

     2       26 CALL           1      26  GDXXRW sam2009.xlsx PAR=sam RNG=sheet4 

                                          ! a1:m13 RDIM=1 CDIM=1 

     3       27 GDXIN          1      27  C:\Users\pc2\Desktop\phd0\sam2009.gdx 
COMPILATION TIME     =        1.545 SECONDS      3 Mb  WIN233-233 Dec 15, 2009 
GAMS Rev 233  WIN-VIS 23.3.3 x86/MS Windows             04/07/15 00:33:39 Page 3 
CGE model according to SAM2009 
E x e c u t i o n 

 ----     31 SET S  sam entry social accounting matrix 

AGR ,    IND ,    SERV,    LAB ,    CAP ,    DT  ,    TLS ,    TF  ,    HH   
INV ,    GOV ,    ROW  

 ----     31 SET W  Aliased with S 

AGR ,    IND ,    SERV,    LAB ,    CAP ,    DT  ,    TLS ,    TF  ,    HH   
INV ,    GOV ,    ROW  

 ----     31 PARAMETER sam   

             AGR         IND        SERV         LAB         CAP          DT 
AGR        57853      221773        2829 
IND        67708      524803      264120 
SERV       90066      237360      342963 
LAB        19827       80463      311217 
CAP       559999      590055      929909 
TLS        -5231      -58949       93415 
TF          8015       13159       15945 
HH                                            417064     1896271 
GOV                                                       136291      247664 
ROW       168098      275990      334417 
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            + TLS          TF          HH         INV         GOV         ROW 

 

AGR                               532921       66260        4737       79962 
IND                               432287      179002         576      416158 
SERV                              560016      519069      299084      246257 
LAB                                                                     5557 
CAP                                                                   -47401 
DT                                247664 
HH                                                         55000       56040 
INV                               643081                   92873       28377 
GOV        29235       37119                                            2195 
ROW                                 8406                     234 

 ----    134 PARAMETER f0  the h-th factor used by the j-th activity in the 1st stage 

            AGR         IND        SERV 
LAB       19827       80463      311217 
CAP      559999      590055      929909 

 ----  134 PARAMETER y0  composite factor produced in the 1st stage of production 

                          by the j-th activity 
AGR   579826,    IND   670518,    SERV 1241126 

 ----    134 PARAMETER EX0  exports of the i_th good 

AGR   79962,    IND  416158,    SERV 246257 

 ----    134 PARAMETER X0  gross domestic output of the j-th activity in the 2nd stage 

AGR   795453,    IND  1654454,    SERV 1851038 

 ----    134 PARAMETER C0  household consumption of the i_th good or service 

AGR  532921,    IND  432287,    SERV 560016 

 ----    134 PARAMETER G0  government consumption of the i_th good or service 

AGR    4737,    IND     576,    SERV 299084 

 ----    134 PARAMETER inv0  demand  for the i_th investment good 

AGR   66260,    IND  179002,    SERV 519069 

 ----    134 PARAMETER x0  intermediate input of i_th good used by the j-th activity 

             AGR         IND        SERV  
AGR        57853      221773        2829 
IND        67708      524803      264120 
SERV       90066      237360      342963 

 ----    134 PARAMETER m0  imports of the i_th good 

AGR  168098,    IND  275990,    SERV 334417 

 ----    134 PARAMETER q0  the i_th Armington's composite good 

AGR   886373,    IND  1468496,    SERV 2048558 

 ----    134 PARAMETER d0  the i_th domestic good in domestic market 
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AGR   710260,    IND  1179347,    SERV 1698196 

 --- 134         PARAMETER Hs0                  =       643081  household saving 

            PARAMETER Gs0                  =        92873  government saving 
            PARAMETER dt0                  =       247664  direct tax of the household 

 ----    134 PARAMETER tx0  production tax revenue 

AGR   -5231,    IND  -58949,    SERV  93415 

 ----    134 PARAMETER tm0  import tariff on the i_th good 

AGR   8015,    IND  13159,    SERV 15945 

 ----    134 PARAMETER pf0  price of the h-th factor 

LAB 1,    CAP 1 

 ----    134 PARAMETER py0  price of the  j-th composite factor 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER px0  price of the j-th gross domestic output 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER pq0  price of the i-th composite good (Armington good) 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER pex0  price of the i-th exported good in terms of domestic 

                            currency 
AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER pm0  price of the i-th imported good in terms of domestic  

                           currency 
AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER pd0  price of the i-th domestic good 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER epsilon0             =            1  exchange rate 

 ----    134 PARAMETER fe  factor endowment of the h-th factor 

LAB  417064,    CAP 1896271 

 ----    134 PARAMETER fg  the h-th factor endowment of the government 

CAP 136291 

 ----    134 PARAMETER rf  factor income from rest of the world 

LAB   5557,    CAP -47401 

 ----    134 PARAMETER trf  transfers from institution(A) to institution (C( 

             HH         GOV         ROW 
HH                        55000      56040 
GOV                                        2195 
ROW        8406                      234 

 ----    134 PARAMETER Fs                   =        28377  foreign savings 
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 ----    134 PARAMETER pwex  export price in US dollars 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER pwm  import price in US dollars 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

 ----    134 PARAMETER taux  production tax rate 

AGR  -6.57613E-3,    IND  -3.56305E-2,    SERV 5.046628E-2 

 ----    134 PARAMETER taum  import tariff rate 

AGR  4.768052E-2,    IND  4.767926E-2,    SERV 4.767999E-2 

 ----    134 PARAMETER taud                 =  1.021558E-1  direct tax rate 

            PARAMETER rgf0                 =       136291  revenue from government 
                                                           endowment 
            PARAMETER ls0                  =       447777  labor supply 

 ----    188 PARAMETER alpha  the i-th share parameter in the household utility 

function.  
 
AGR  0.349405,    IND  0.283425,    SERV 0.367170 

 ---- 188 PARAMETER sigma  elasticity of substitution in the armington composite 

good production function 
AGR  2.000000,    IND  2.000000,    SERV 2.000000 

 ----    188 PARAMETER psi  elasticity of transformation of the i-th good 

 transformation 
AGR  2.000000,    IND  2.000000,    SERV 2.000000 

 ----    188 PARAMETER eta  parameter defined by the elasticity of substitution 

AGR  0.500000,    IND  0.500000,    SERV 0.500000 

 ----    188 PARAMETER phi  parameter defined by the elasticity of transformation 

AGR  1.500000,    IND  1.500000,    SERV 1.500000 

 ----    188 PARAMETER beta  share coefficient in the composite factor production 

                            function 
            AGR         IND        SERV 
LAB    0.034195    0.120001    0.250754 
CAP    0.965805    0.879999    0.749246 

 ----    188 PARAMETER b  scaling coefficient  in the composite factor production 

                         function in the 1st stage 
AGR  1.160712,    IND  1.443293,    SERV 1.756216 

 ----    188 PARAMETER a  input parameter coefficient of the i_th intermediate in 

                         put for a unit output of the j_th good 
             AGR         IND        SERV 
AGR     0.072730    0.134046    0.001528 
IND     0.085119    0.317206    0.142688 
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SERV    0.113226    0.143467    0.185281 

 ----    188 PARAMETER v  input requirement coefficient of thej_th composite factor 

for a unit output of the j-th good 
                           
AGR  0.728926,    IND  0.405281,    SERV 0.670503 

 ----    188 PARAMETER mu  share of the i-th good in government expenditure 

AGR  0.015562,    IND  0.001892,    SERV 0.982546 

 ----    188 PARAMETER lambda  expenditure share of the i-th good in the total  

                              investment 
AGR  0.086690,    IND  0.234194,    SERV 0.679115 

 ----    188 PARAMETER deltam  input share coefficient of the i-th domestic good  

                              in the armington composite good production function 
AGR  0.337610,    IND  0.336351,    SERV 0.317369 

 ----    188 PARAMETER deltad  input share coefficient of the i-th domestic good  

                              in the armington composite good production function 
AGR  0.662390,    IND  0.663649,    SERV 0.682631 

 ----    188 PARAMETER gamma  share coefficient in the armington composite good 

production function 
AGR  1.826305,    IND  1.823442,    SERV 1.778967 

 ----    188 PARAMETER xiex  share coefficient for the i-th export good  

transformation 
AGR  0.748766,    IND  0.627341,    SERV 0.724216 

 ----    188 PARAMETER xid  share coefficient for the i-th domestic good  

transformation 
AGR  0.251234,    IND  0.372659,    SERV 0.275784 

 ----    188 PARAMETER theta  scaling coefficient of the i-th transformation 

AGR  2.619731,    IND  2.214628,    SERV 2.350582 

 ----    188 PARAMETER HSM                  =     0.265256  average propensity for 

          saving by household sector                   

 ----    188   PARAMETER GSM                  =     0.205242  average propensity for saving 

by the government 

 ----    188     PARAMETER uu0         =  5.114581E+5  initial household utility 

                                                 

ت ا  :راGAMS.  
 



246 
 

وقیمها المحسوبة  SAM2009من خالل  المحسوبةنجد من خالل المقارنة بین قیم المتغیرات األولیة 

مما نفسها.  ّهاالواردة في الجدول أعاله أنو  GAMSبواسطة برمجیة الـ العالقات الریاضیة التي تعایرها من

  یشیر إلى عدم وجود أخطاء في معایرة بارامترات النموذج. 

  : ا ا ذج .3- 1- 3- 5

 الـ هتمثل الذي، أو صدمة للنموذج قبل تطبیق أي سیاسة األساسي الحل )68-5یبین الجدول(

SAM2009 ، أو صدمة سیاسةأي یجب أن تكون قیم المتغیرات الناتجة عن حل النموذج  قبل تطبیق أي 

رامترات وفق العالقات الریاضیة امعایرة البو  ،SAM2009هي القیم األولیة نفسها المحسوبة من خالل

بعد االنتهاء من كتابة النموذج بلغة الـ على هذا الحل  وُیحصل .GAMSالـ باستخدام برمجیةالخاصة بذلك 

GAMS ،) بإضافة اآلتي بعد تعلیمة  )، وذلك66- 5كما هو موضح في الجدولSolve :  

option decimals=0; 

display f.l, y.l, Ex.l, X.l, C.l, G.l, inv.l, X.l, m.l, q.l, d.l, Hs.l, Gs.l, dt.l, tx.l, 

tm.l, pf.l, py.l, px.l, pq.l, pex.l, pm.l, pd.l, epsilon.l, fe, fg , rf, trf, Fs, pwex, pwm, 

rgf.l, ls.l, uu.l; 

option decimals=8; 

Display  

alpha, sigma, psi, eta, phi, beta, b, a ,v, mu, lambda, deltam, deltad, gamma, 

xiex,  xid, theta, HSM, GSM, taux, taum, taud; 

  :) اآلتي68-4وبتنفیذ ذلك نحصل على الحل األساسي كما هو في الجدول(
  

 SAM2009): ا ا ذج اح و 68-5اول(

 

**** REPORT SUMMARY :        0     NONOPT 

                                             0 INFEASIBLE 

                                             0  UNBOUNDED 

                                             0     ERRORS 

GAMS Rev 233  WIN-VIS 23.3.3 x86/MS Windows     04/07/15 18:38:36 Page 8 

CGE model according to SAM2009 

E x e c u t i o n 

----    426 VARIABLE F.L  the h-th factor used by the j-the activity in the 1st stage 
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            AGR         IND        SERV 

LAB       19827       80463      311217 

CAP      559999      590055      929909 

----    426 VARIABLE Y.L  composite factor  produced in the 1st stage and used i n the 2nd 

stage by the j-the activity 

AGR   579826,    IND   670518,    SERV 1241126 

----    426 VARIABLE EX.L  exports of the-i good 

AGR   79962,    IND  416158,    SERV 246257 

----    426 VARIABLE X.L  gross domestic output of the j-th activity 

AGR   795453,    IND  1654454,    SERV 1851038 

----    426 VARIABLE C.L  the i-th good consumption by the private institutions 

AGR  532921,    IND  432287,    SERV 560016 

----    426 VARIABLE G.L  government consumption  of the i-the good 

AGR    4737,    IND     576,    SERV 299084 

----    426 VARIABLE inv.L  demand for the i-the investment good 

AGR   66260,    IND  179002,    SERV 519069 

----    426 VARIABLE X.L  intermediate input of the i-the good used by the j-the activity 

               AGR         IND        SERV 

AGR        57853      221773        2829 

IND        67708      524803      264120 

SERV       90066      237360      342963 

----    426 VARIABLE M.L  imports of the_i good 

AGR  168098,    IND  275990,    SERV 334417 

----    426 VARIABLE Q.L  the i-the Armington's composite good 

AGR   886373,    IND  1468496,    SERV 2048558 

----    426 VARIABLE D.L  the i_the domestic good 

AGR   710260,    IND  1179347,    SERV 1698196 

----    426 VARIABLE HS.L           =       643081  household savings 

            VARIABLE GS.L               =        92873  government savings 

            VARIABLE DT.L               =       247664  direct tax from household 

----    426 VARIABLE Tx.L  production tax  revenue 

AGR   -5231,    IND  -58949,    SERV  93415 
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----    426 VARIABLE Tm.L  import tariff on the i-the good 

AGR   8015,    IND  13159,    SERV 15945 

----    426 VARIABLE pf.L  price of the h-the factor 

LAB 1,    CAP 1 

----    426 VARIABLE py.L  price of the j-the composite factor 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----    426 VARIABLE px.L  price of the j-the gross domestic output 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----    426 VARIABLE pq.L  price of the i-the  composite good (Armington good) 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----    426 VARIABLE pex.L  price of the i-the exported good in terms of domestic currency 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----    426 VARIABLE pm.L  price of the i-the imported good in terms of domestic currency 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----    426 VARIABLE pd.L  price of the i-the domestic good 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----  426 VARIABLE epsilon.L  =  1  foreign exchange rate(domestic currency \foreign 

currency) 

----    426 PARAMETER fe  factor endowment of the h-th factor 

LAB  417064,    CAP 1896271 

----    426 PARAMETER fg  the h-th factor endowment of the government 

CAP 136291 

----    426 PARAMETER rf  factor income from rest of the world 

LAB   5557,    CAP -47401 

----    426 PARAMETER trf  transfers from institution(A) to institution (C) 

             HH         GOV         ROW 

HH                    55000       56040 

GOV                                2195 

ROW        8406         234 

----    426 PARAMETER Fs                   =        28377  foreign savings 

----    426 PARAMETER pwex  export price in US dollars 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 
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----    426 PARAMETER pwm  import price in US dollars 

AGR  1,    IND  1,    SERV 1 

----    426 VARIABLE rgf.L                 =       136291   

            VARIABLE ls.L                  =       447777  labor supply 

            VARIABLE uu.L                  =       511458   

----    428 PARAMETER alpha  the i-th share parameter in household's utility function 

AGR  0.349405,    IND  0.283425,    SERV 0.367170 

----    428 PARAMETER sigma  elasticity of substitution in the armington composite good 

production function 

AGR  2.000000,    IND  2.000000,    SERV 2.000000 

----    428 PARAMETER psi  elasticity of transformation of the i-th good transformation 

AGR  2.000000,    IND  2.000000,    SERV 2.000000 

----    428 PARAMETER eta  parameter defined by the elasticity of substitution 

AGR  0.500000,    IND  0.500000,    SERV 0.500000 

----    428 PARAMETER phi  parameter defined by the elasticity of transformation 

AGR  1.500000,    IND  1.500000,    SERV 1.500000 

----    428 PARAMETER beta  share coefficient in the composite factor production function 

            AGR         IND        SERV 

LAB    0.034195    0.120001    0.250754 

CAP    0.965805    0.879999    0.749246 

----    428 PARAMETER b  scaling coefficient  in the composite factor production 

                         function in the 1st stage 

AGR  1.160712,    IND  1.443293,    SERV 1.756216 

----    428 PARAMETER a  input parameter coefficient of the i_th intermediate input for a unit 

output of the j_th good             

AGR         IND        SERV 

AGR     0.072730    0.134046    0.001528 

IND     0.085119    0.317206    0.142688 

SERV    0.113226    0.143467    0.185281 

----    428 PARAMETER v  input requirement coefficient of the j_th composite factor for a 

unit output of the j-th good 

 AGR  0.728926,    IND  0.405281,    SERV 0.670503 
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----    428 PARAMETER mu  share of the i-th good in government expenditure 

AGR  0.015562,    IND  0.001892,    SERV 0.982546 

----    428 PARAMETER lambda  expenditure share of the i-th good in the total investment 

AGR  0.086690,    IND  0.234194,    SERV 0.679115 

----    428 PARAMETER deltam  input share coefficient of the i-th domestic good  

                              in the armington composite good production function 

AGR  0.337610,    IND  0.336351,    SERV 0.317369 

----    428 PARAMETER deltad  input share coefficient of the i-th domestic good  

                              in the armington composite good production function 

 

AGR  0.662390,    IND  0.663649,    SERV 0.682631 

----    428 PARAMETER gamma  share coefficient in the armington composite good 

production function 

AGR  1.826305,    IND  1.823442,    SERV 1.778967 

----    428 PARAMETER xiex  share coefficient for the i-th export good transformation 

AGR  0.748766,    IND  0.627341,    SERV 0.724216 

----    428 PARAMETER xid  share coefficient for the i-th domestic good transformation 

AGR  0.251234,    IND  0.372659,    SERV 0.275784 

----    428 PARAMETER theta  scaling coefficient of the i-th transformation 

AGR  2.619731,    IND  2.214628,    SERV 2.350582 

----    428 PARAMETER HSM         =   0.265256 average propensity for saving by 

household sector                                                                                                             

PARAMETER GSM         =   0.205242 average propensity for saving by the government                                                         

----    428 PARAMETER taux  production tax rate 

AGR  -0.00657613,    IND  -0.03563049,    SERV  0.05046628 

----    428 PARAMETER taum  import tariff rate 

AGR  0.04768052,    IND  0.04767926,    SERV 0.04767999 

----    428 PARAMETER taud                 =   0.10215581  direct tax rate 

ا  ت :راGAMS. 

  لدینا اآلتي:  REPORT SUMMARYیتضح من الجدول أعاله أن في ملخص التقریر

 - )NONOPT   0( للنموذج حل أمثل.  ، ومن ثمَّ صفروجود حل أمثل للنموذج هو  عدم 
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 - )0 INFEASIBLEالنموذج قابل للتطبیق. ومن ثمَّ  ،) عدم قابلیة النموذج للتطبیق هي صفر 

 - )0  UNBOUNDEDد هو صفر. ) المتغیرات غیر المحدودة هي صفر، ومن ثمَّ حل غیر محد 

 -  )0    ERRORS .األخطاء في النموذج هي صفر (  

 ،د وأمثلالنموذج قابل للتطبیق، والحل محد نَّ إ :عة الصفریةیمكن القول من خالل هذه المعطیات األرب

 وال أخطاء في النموذج. 

نجد بمقارنة قیم و تمثل قیم المتغیرات الواردة في الجدول أعاله القیم التي تتوازن األسواق عندها، و 

حل النموذج باستخدام البرمجة غیر الخطیة مع قیمها  عنالمتغیرات الواردة في الجدول أعاله والناتجة 

مما یدل على عدم وجود أخطاء في معایرة ) أن هذه القیم هي نفسها، 67-5األولیة الواردة في الجدول(

 ،النموذج جید األداء ومن ثمَّ  أو في عالقات النموذج الریاضیة. البارامترات أو قراءة القیم األولیة للمتغیرات

ویمكن اعتماده  ،(صدمة معینة)معینة لسیاسة واالجتماعیة االقتصادیة لآلثار تقییم إجراء في هعلی ویعتمد

  سعر الصرف في ظل نظامي سعر الصرف الحر والثابت. الناتجة عن ارتفاع ثار تقدیر اآلل

، أداة فعالة في SAMالنمذجة الریاضیة المتمثلة بنموذج التوازن العام و نَّ : إمما یدعو للقول

  تحقیق التوازن الكمي في االقتصاد الوطني. 
  

  اد اري  ظ م  ف   : ارع  اف  .2- 3- 5

أعطي قیمة أولیة مساویة للواحد   إذ، نموذج على أنه متغیر داخليفي ال ُعرِّف متغیر سعر الصرف

)epsilon0=1; االدخار األجنبي على أنه متغیر  الحد األدنى لهذا المتغیر، بینما ُعرِّف متغیر ُحدِّدَ )، كما

 ،دخار األجنبي الذي یرتبط بعالقة عكسیة مع سعر الصرفوُطبِّقت ثالثة سیناریوهات النخفاض اال، خارجي

ُطبِّقت تي ) المحاكاة ال69-5. ویبین الجدول(یعكس انخفاضه اآلثار الناجمة عن ارتفاع سعر الصرفوالذي 

  ) سابقًا. 66- 5والمعروض في الجدول (  GAMSبعد كتابة النموذج بلغة الـ 
  

 ا ظ م  اف  اف ة ارع  GAMSا ( ت 69-5اول(

*FS=(1-0.1)*FS; 

*FS=(1-0.5)*FS; 

FS=(1-1)*FS; 

solve phd maximizing uu using nlp; 

parameter  dq(i), dm(i) , dX(i), dex(i), dC(i), dG(i), dinv(i), dHS, dGS, dx(i,j), duu, dd(i), dCPI 

, dy(j), df(h,j), dur, depsilon, dpq(i),dpx(i), dpf(h), drf(h) , dls, drgf, dtm(I), ddt, dtx(i) ; 

dC(i)=   (c.l(i) /c0(i) -1)*100; 
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dG(i)=   (G.l(i) /G0(i)-1)*100; 

dinv(i)= (inv.l(i) /inv0(i)-1)*100;  

dHS=   (HS.l /HS0-1)*100; 

dGS=    (GS.l /GS0-1)*100;  

dx(i,j)=  (X.l(i,j) /x0(i,j)-1)*100;  

dm(i)= (m.l(i)  /m0(i)  -1)*100;  

dQ(i)  =(Q.l(i)  /q0(i)  -1)*100; 

dex(i)  =(ex.l(i)  /ex0(i)  -1)*100;  

dX(i)  =(X.l(i)  /X0(i)  -1)*100; 

dd(i)  =(d.l(i)  /d0(i)  -1)*100;  

dCPI = ( CPI.l /CPI0 -1)*100; 

dy(j)   = (y.l(j)  /y0(j)  -1)*100;  

df(h,j)  =  (f.l(h,j)  /f0(h,j)  -1)*100;  

dur  =    (ur.l/ur0-1)*100;  

depsilon  =(epsilon.l/epsilon0-1)*100; 

dpq(i)=(pq.l(i)/pq0(i)-1)*100; 

dpf(h)=(pf.l(h)/pf0(h)-1)*100; 

dpx(i)=(px.l(i)/px0(i)-1)*100; 

drf(h) =    (rf(h) /rf(h)-1)*100;  

dls=      (lS.l /lS0-1)*100;  

drgf=   (rgf.l /rgf0 -1)*100;  

dtm(i)=(tm.l(i)/tm0(i)-1)*100; 

dtx(i)=(tx.l(i)/tx0(i)-1)*100; 

ddt =(dt.l/dt0-1)*100; 

duu =(uu.l/uu0-1)*100; 

display  dq, dm , dX, dex ,dc, dG, dinv, dhs, dgs,  duu, drf, 

dd , dCPI , dy , dur,  depsilon,dpq, dpx, dpf, dls, drgf, dtm, dtx, ddt, duu ,dx , df; 

parameter 

results_0(*) results at dimension 0 

results_1(*,*) results at dimension 1 

results_2(*,*,*)  results at dimension 2; 

results_0("depsilon") =depsilon; 
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results_0("duu") = duu;  

results_0("dcpi")=dcpi; 

results_0("dur")=dur; 

results_0("dls")=dls; 

results_0("drgf")=drgf; 

results_0("ddt")=ddt; 

results_1("dq",i)=dq(i); 

results_1("dm",i)=dm(i); 

results_1("dX",i)=dX(i); 

results_1("dEX",i)=dEX(i); 

results_1("dpq",i)=dpq(i); 

results_1("dpx",i)=dpx(i); 

results_1("dc",i)=dc(i); 

results_1("dg",i)=dg(i); 

results_1("dinv",i)=dinv(i); 

results_1("dd",i)=dd(i); 

results_1("dy",j)=dy(j); 

results_1("dtm",i)=dtm(i); 

results_1("dtx",i)=dtx(i); 

results_1("dpf",h)=dpf(h); 

results_1("drf",h)=drf(h); 

results_2("dx",i,j)=dx(i,j); 

results_2("df",h,j)=df(h,j); 

execute_unload'free_results.gdx',results_0, results_1, results_2; 

$ontext 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_0 rng=sheet1!A1;' 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_1 rng=sheet1!A3;' 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_2 rng=sheet1!A17;' 

$offtext 

$ontext 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_0 rng=sheet2!A1;' 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_1 rng=sheet2!A3;' 
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execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_2 rng=sheet2!A17;' 

$offtext 

$*ontext 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_0 rng=sheet3!A1;' 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_1 rng=sheet3!A3;' 

execute'=gdxxrw.exe i=free_results.gdx o=free_results.xls par=results_2 rng=sheet3!A17;' 

$*offtext 

open output Excel file  * 

execute'shellexecute"free_results.xls;'"  

  .GAMSت ا   ار:
  

5 -3 -2 -1. : ف  م ظ  فا  عت ارر  

) دراسة تأثیر ارتفاع سعر الصرف في ظل نظام 69- 5الجدول(یمكن من خالل التعلیمات الواردة في 

  :تیةسعر الصرف الحر على المتغیرات االقتصادیة وفق السیناریوهات اآل

  = FS; FS * (0.1-1) % أي:  FS  10: اض ادر ا ار اول

دخار األجنبي ظل انخفاض االیرات االقتصادیة في ) التغیرات النسبیة للمتغ70-5یبین الجدول (

  % أي ارتفاع سعر الصرف. 10بنسبة 

  ) اات ا ات اد  70-5اول(

ض اا ظ  ر ا10د%  ف  م ظ   

% ا  AGR IND SERV 

q -0.01759 -0.02747 -0.09858 

m -0.14197 -0.18532 -0.24097 

X 0.029005 0.06264 -0.04739 

EX 0.168746 0.208204 0.102881 

pq 0.034313 0.017542 0.025236 

dpx 0.026751 0.023868 0.021435 

dc -0.01036 0.006406 -0.00129 

dg -0.03845 -0.02169 -0.02938 

dinv -0.38215 -0.36545 -0.37311 

dd 0.013267 0.01125 -0.06919 

dy 0.029005 0.06264 -0.04739 

dtm -0.04551 -0.0889 -0.14461 

                                                 
   یشیر الرمزd كل متغیر إلى التغیر النسبي في قیمة المتغیر. على سبیل المثال یشیر  قبلdepsilon  .إلى التغیر النسبي في سعر الصرف  
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dtx 0.055763 0.086523 -0.02597 

dPex 0.096595 0.096595 0.096595 

dPm 0.096595 0.096595 0.096595 

dx 

AGR 0.029005 0.06264 -0.04739 

IND 0.029005 0.06264 -0.04739 

SERV 0.029005 0.06264 -0.04739 

 
df 

LAB 0.05632 0.087536 -0.02622 

CAP 0.028038 0.059246 -0.05448 

depsilon 0.096595 

duu -0.00228 

dcpi 0.026227 

dur -0.23836 

dls -0.021 

drgf 0.028274 

ddt 0.024348 

dhs 0.024348 

dgs -0.003454   

 ت ا :راGAMS.  

دخار ل النموذج ولیس خارجه، كما أن االسعر الصرف الحر داخیتحدد سعر الصرف في حالة نظام 

دخار األجنبي ُطبِّقت المحاكاة على أساس انخفاض االاألجنبي وسعر الصرف یرتبطان بعالقة عكسیة. لذلك 

تائج السیناریو ) ن70- 5ویبین الجدول ( .(انخفاض قیمة العملة)لرصد تأثیرات ارتفاع سعر الصرف الحر

أي التغیرات النسبیة التي تطرأ على المتغیرات المختلفة %) 10دخار األجنبي بنسبة االاألول( انخفاض 

  والمتمثلة باآلتي: للوصول إلى الوضع التوازني الجدید( التوازن النقدي) 

  في ظل انخفاض االدخار األجنبيFS  فإن سعر الصرف 10بنسبة %epsilon  سیرتفع بنسبة

بالنسبة نفسها مما یقلل من الطلب  pm(i)لى ارتفاع أسعار الواردات %، وسیؤدي هذا االرتفاع إ0.0966

%، وواردات السلع الصناعیة بنسبة 0.142تنخفض واردات السلع الزراعیة بنسبة  ، إذm(i)على االستیراد 

 q(i) الكلي%. ویقلل االنخفاض في الواردات من العرض 0.241% وواردات الخدمات بنسبة 0.185

وذلك في األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة  ،%0.099%، 0.027%، 0.018 تیة:بالنسب اآلوذلك 

والصناعیة والخدمات على التوالي. سیؤدي انخفاض العرض الكلي من السلع المدمجة إلى ارتفاع في 

الزراعیة % في األنشطة اإلنتاجیة 0.0252%، 0.0175%، 0.0343بنسبة  pqأسعار هذه السلع

 التوالي. والصناعیة والخدمیة على 

 أسعار الصادرات  فيأثر موجب  (انخفاض قیمة العملة) الرتفاع أسعار الصرفpex(i)  التي ترتفع بالنسبة

نفسها التي یرتفع بها سعر الصرف، وذلك نتیجة ارتفاع الطلب الخارجي على السلع والخدمات المنتجة 



256 
 

% في األنشطة اإلنتاجیة 0.103%، 0.208%، 0.169: تیةالصادرات بالنسب اآلكمیة داد فتز  ،محلیاً 

 الزراعیة والصناعیة. ویعزى ذلك إلى نوعیة السلع الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. 

  ستدفع زیادة الطلب الخارجي المنتجین وأصحاب الفعالیات االقتصادیة في كل من القطاعین العام

الطاقة اإلنتاجیة غیر المستغلة والتوسع في الطاقات اإلنتاجیة القائمة والخاص إلى زیادة اإلنتاج واستغالل 

% في 0.029لتلبیة الطلب الخارجي على السلع المنتجة محلیًا، فیرتفع اإلنتاج المحلي اإلجمالي بنسبة 

% في النشاط الصناعي، بینما ینخفض في النشاط الخدمي بنسبة 0.063النشاط الزراعي، وبنسبة 

التي علیها طلب خارجي أكثر حو األنشطة اإلنتاجیة التصدیریة بسبب توجه المنتجین ن % وذلك0.047

( الصناعي ثم الزراعي) من النشاط الخدمي. وسیزداد اإلنتاج المحلي الزراعي والصناعي الذي یطرح في 

% على التوالي. بینما ینخفض اإلنتاج الخدمي بنسبة 0.0113%، 0.0133السوق المحلیة بنسب

0.0692.% 

 تیةإن زیادة الطلب الخارجي على اإلنتاج المحلي سیرفع من أسعار المنتجات المحلیة بالنسب اآل :

 % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. %0.0214، %0.024، 0.027

  ستخفض الحكومة من إنفاقها االستهالكي نتیجة ارتفاع أسعار السلع المدمجة وأسعار السلع والخدمات

% من السلع الزراعیة والصناعیة 0.029%، 0.022%، 0.038: تیةوذلك بالنسب اآل ،جة محلیاً المنت

المفروضة على الواردات tmوالخدمات على التوالي. كما أن إیرادات الحكومة من الرسوم الجمركیة 

% من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات 0.145%،0.089%، 0.046: اآلتیةستنخفض بالنسب 

نتیجة لزیادة اإلنتاج المحلي الزراعي  txلتوالي. ستزید إیرادات الحكومة من الضرائب على اإلنتاج على ا

% على التوالي، وستنخفض إیرادات هذا النوع من 0.087%، 0.056: اآلتیةوالصناعي بالنسب 

اض % نتیجة انخفاض اإلنتاج الخدمي. ونتیجة هذا االنخف0.026الضرائب في نشاط الخدمات بنسبة 

 %.0.0035بنسبة GS دخارها ت الحكومة سیكون هناك انخفاض في افي إیرادا

  تتطلب زیادة اإلنتاج المحلي من السلع الزراعیة والصناعیة مدخالت وسیطةx (i,j) فتزداد  ،وأولیة

% في 0.088% في النشاط الزراعي، وبنسبة 0.056بنسبة  f(lab)المدخالت من عامل اإلنتاج العمل

% في النشاط الزراعي 0.028بنسبة  f(cap)ناعي. والمدخالت من عامل اإلنتاج رأس المالالنشاط الص

% في النشاط الصناعي. وتزداد المدخالت الوسیطة الزراعیة والصناعیة والخدمیة التي 0.059وبنسبة 

الزراعیة %، بینما تزداد المدخالت الوسیطة 0.029ها النشاط الزراعي بالنسبة نفسها والبالغة إلی یحتاج

%. كما أن 0.063ها النشاط الصناعي بالنسبة  نفسها والبالغة إلی والصناعیة والخدمیة التي یحتاج
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%، ورأس 0.026انخفاض اإلنتاج المحلي من الخدمات سیقلل من مدخالت عوامل اإلنتاج العمل بنسبة 

 %.0.047إنتاج كل نشاط إنتاجي بنسبة  دخالت الوسیطة من%، والم0.054المال بنسبة 

  سیخفض ارتفاع أسعار الواردات مستلزمات اإلنتاج واآلالت والمعدات والتكنولوجیا المستوردة الالزمة

: اآلتیةینخفض االستثمار بالنسب  إذدخار الحكومي، الستثماریة، إضافة إلى انخفاض االللعملیة ا

  األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي.  لِّ % في ك%0.373، %0.365، 0.382

 سیزداد دخل عامل اإلنتاج المدمجy أي  ،نتیجة زیادة المدخالت األولیة في النشاطین الزراعي والصناعي

%، والعامل في النشاط الصناعي 0.029سیزداد دخل القطاع العائلي العامل في النشاط الزراعي بنسبة 

%. وستقود هذه 0.047%. لكن في النشاط الخدمي هناك انخفاض في الدخل نسبته 0.063بنسبة 

%، وزیادة دخل 0.024بنسبة   dtالزیادة في الدخل إلى زیادة إیرادات الحكومة من الضرائب المباشرة

 ur%، وستقلل زیادة المدخالت من عامل اإلنتاج العمل معدل البطالة0.028الحكومة من أمالكها بنسبة 

بنسبة  HSدخار القطاع العائلي%. وسیزداد ا0.021بنسبة  ls%. وسیقل عرض العمل0.238سبة بن

0.024 .% 

  هناك ارتفاع في الرقم القیاسي ألسعار المستهلكcpi نتیجة ارتفاع 0.0262(معدل التضخم) بنسبة %

القطاع العائلي تجاه  السلع المدمجة. وستكون ردة فعل من ثمَّ و  ،أسعار السلع المستوردة والمنتجة محلیاً 

% 0.010من السلع الزراعیة بنسبة  Cسینخفض استهالكه الرتفاع بتغییر سلوكه االستهالكي، إذ هذا ا

وذلك  ،%0.0064% بینما یزداد استهالكه من السلع الصناعیة بنسبة 0.0013ومن الخدمات بنسبة 

األمر الذي سیخفض من منفعة نتیجة انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع الزراعیة والخدمات. 

  %.    0.00228ومن رفاهیته بنسبة  uuالمستهلك 

ما را ر ادض اا :FS  50  :(0.5-1) % أي * FS; FS =  

دخار األجنبي یرات االقتصادیة في ظل انخفاض اال) التغیرات النسبیة للمتغ71-5یبین الجدول (

  % أي ارتفاع سعر الصرف. 50بنسبة 

  ) اات ا ات اد  71-5اول(

  %50در ا  ض اظ ا

% ا  AGR IND SERV 

dq -0.08743 -0.137 -0.49384 

dm -0.70702 -0.92428 -1.20116 

dX 0.145513 0.315324 -0.23836 

dEX 0.846035 1.046996 0.513333 

dpq 0.171933 0.087108 0.126213 
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dpx 0.134371 0.119524 0.107541 

dc -0.05136 0.033343 -0.00573 

dg -0.19228 -0.10769 -0.1467 

dinv -1.91503 -1.8319 -1.87024 

dd 0.066494 0.056501 -0.3476 

dy 0.145513 0.315324 -0.23836 

dtm -0.22646 -0.44478 -0.72299 

dtx 0.28008 0.435226 -0.13108 

dPex 0.483983 0.483983 0.483983 

dPm 0.483983 0.483983 0.483983 

dx 

AGR 0.145513 0.315324 -0.23836 

IND 0.145513 0.315324 -0.23836 

SERV 0.145513 0.315324 -0.23836 

 
df 

LAB 0.283123 0.440913 -0.13203 

CAP 0.140644 0.298211 -0.27392 

depsilon 0.483983 

duu -0.0106 

dcpi 0.131105  

dur -1.1903 

dls -0.1048 

drgf 0.142278 

ddt 0.122473 

dhs 0.122473 

dgs -0.017184 

 ت ا :راGAMS.  

المتغیرات للوصول إلى التوازن النقدي أن التغیرات النسبیة التي تطرأ على ) 71- 5یتضح من الجدول (

  اآلتي: ك هي

  أنه في ظل انخفاض االدخار األجنبيFS  فإن سعر الصرف 50بنسبة %epsilon  سیرتفع بنسبة

مما یقلل من  ،بالنسبة نفسها pm(i)%، وسیؤدي هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار الواردات 0.484

%، وواردات السلع 0.707ت السلع الزراعیة بنسبة تنخفض واردا إذ ،m(i)الطلب على االستیراد 

%. ویقلل االنخفاض في الواردات من 1.201% وواردات الخدمات بنسبة 0.924الصناعیة بنسبة 

وذلك في األنشطة  ،%0.494%، 0.137%، 0.087 اآلتیة:وذلك بالنسب ، q(i)العرض الكلي

یؤدي انخفاض العرض الكلي من السلع اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمات على التوالي. س

% في األنشطة 0.126%، 0.087%، 0.172بنسبة  pqالمدمجة إلى ارتفاع في أسعار هذه السلع

 اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. 
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 أسعار الصادرات  فيأثر موجب  (انخفاض قیمة العملة) الرتفاع أسعار الصرفpex(i)  التي ترتفع

بالنسبة نفسها التي یرتفع بها سعر الصرف، وذلك نتیجة ارتفاع الطلب الخارجي على السلع 

% 0.513%، 1.047%، 0.846: اآلتیةالصادرات بالنسب  كمیةفتزید  ،والخدمات المنتجة محلیاً 

 في األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. 

  المنتجین وأصحاب الفعالیات االقتصادیة في كل من القطاعین العام ستدفع زیادة الطلب الخارجي

والخاص إلى زیادة اإلنتاج واستغالل الطاقة اإلنتاجیة غیر المستغلة والتوسع في الطاقات اإلنتاجیة 

القائمة لتلبیة الطلب الخارجي على السلع المنتجة محلیًا، فیرتفع اإلنتاج المحلي اإلجمالي بنسبة 

% في النشاط الصناعي، بینما ینخفض في النشاط 0.315النشاط الزراعي، وبنسبة % في 0.146

التي علیها حو األنشطة اإلنتاجیة التصدیریة وذلك بسبب توجه المنتجین ن ،%0.238الخدمي بنسبة 

طلب خارجي أكثر (الصناعي ثم الزراعي) من النشاط الخدمي. وسیزداد اإلنتاج المحلي الزراعي 

% على التوالي، وینخفض 0.0565%، 0.066ي یطرح في السوق المحلیة بنسبوالصناعي الذ

 %.0.348هذا اإلنتاج في النشاط الخدمي بنسبة 

  :إن زیادة الطلب الخارجي على اإلنتاج المحلي سیرفع من أسعار المنتجات المحلیة بالنسب التالیة

 والي. % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على الت%0.108، %0.1195، 0.134

 المستوردة والمنتجة  ستخفض الحكومة من إنفاقها االستهالكي نتیجة ارتفاع أسعار السلع المدمجة)

: اآلتیةوذلك بالنسب  ،وأسعار السلع والخدمات المنتجة محلیاً  محلیًا والمعروضة في السوق المحلیة)

والي. كما أن % من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات على الت%0.147، %0.108، 0.192

: اآلتیةالمفروضة على الواردات ستنخفض بالنسب  tmإیرادات الحكومة من الرسوم الجمركیة 

% من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات على التوالي. ستزید %0.723،%0.445، 0.226

اعي نتیجة لزیادة اإلنتاج المحلي الزراعي والصن txإیرادات الحكومة من الضرائب على اإلنتاج 

% على التوالي، وستنخفض إیرادات هذا النوع من الضرائب في 0.435%، 0.28: اآلتیةبالنسب 

% نتیجة انخفاض اإلنتاج الخدمي. ونتیجة هذا االنخفاض في إیرادات 0.131نشاط الخدمات بنسبة 

 %.0.0172بنسبة  GSالحكومة سیكون هناك انخفاض في إدخارها 

  تتطلب زیادة اإلنتاج المحلي من السلع الزراعیة والصناعیة مدخالت وسیطةx (i,j) فتزداد  ،وأولیة

% 0.441% في النشاط الزراعي، وبنسبة 0.283بنسبة  f(lab)المدخالت من عامل اإلنتاج العمل

ط % في النشا0.141بنسبة  f(cap)في النشاط الصناعي. والمدخالت من عامل اإلنتاج رأس المال

% في النشاط الصناعي. وتزداد المدخالت الوسیطة الزراعیة والصناعیة 0.298الزراعي وبنسبة 
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%، بینما تزداد المدخالت 0.146ها النشاط الزراعي بالنسبة نفسها والبالغة إلی والخدمیة التي یحتاج

فسها والبالغة ها النشاط الصناعي بالنسبة نإلی الوسیطة الزراعیة والصناعیة والخدمیة التي یحتاج

%.  كما أن انخفاض اإلنتاج المحلي من الخدمات سیقلل من مدخالت عوامل اإلنتاج 0.315

إنتاج كل نشاط  %، والمدخالت الوسیطة من0.274بة %، ورأس المال بنس0.132العمل بنسبة 

 %.0.238إنتاجي بنسبة 

  المستوردة والتكنولوجیا الالزمة سیخفض ارتفاع أسعار الواردات مستلزمات اإلنتاج واآلالت والمعدات

ینخفض االستثمار بالنسب التالیة:  إذدخار الحكومي، الستثماریة، إضافة إلى انخفاض االللعملیة ا

األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على  لِّ % في ك%1.870، %1.832، 1.915

  التوالي.

 سیزداد دخل عامل اإلنتاج المدمجy لمدخالت األولیة في النشاطین الزراعي والصناعينتیجة زیادة ا، 

%، والعامل في النشاط 146أي سیزداد دخل القطاع العائلي العامل في النشاط الزراعي بنسبة 

%. 0.238%. لكن في النشاط الخدمي هناك انخفاض في الدخل نسبته 0.315الصناعي بنسبة 

بنسبة   dtحكومة من الضرائب المباشرةوستقود هذه الزیادة في الدخل إلى زیادة إیرادات ال

%، وستقلل زیادة المدخالت من 0.1423%، وزیادة دخل الحكومة من أمالكها بنسبة 0.1225

%. 0.1048ض العمل بنسبة %. وسیقل عر 1.19بنسبة  urعامل اإلنتاج العمل معدل البطالة

 %. 0.1225بنسبة  HSدخار القطاع العائليوسیزداد ا

 رقم القیاسي ألسعار المستهلكهناك ارتفاع في الcpi نتیجة ارتفاع 0.131( معدل التضخم) بنسبة %

السلع المدمجة. وستكون ردة فعل القطاع العائلي  ، ومن ثمَّ أسعار السلع المستوردة والمنتجة محلیاً 

من السلع الزراعیة بنسبة  Cسینخفض استهالكه  إذ ،تجاه هذا االرتفاع بتغییر سلوكه االستهالكي

بینما یزداد استهالكه من السلع الصناعیة بنسبة  ،%0.00573% ومن الخدمات بنسبة 0.0514

وذلك نتیجة انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع الزراعیة والخدمات. األمر الذي  ،0.0333%

 %.    0.0106ومن رفاهیته بنسبة  uuسیخفض من منفعة المستهلك 

 ر ادض اا :ا راFS  100  :(1-1) % أي * FS; =FS   

دخار األجنبي ت االقتصادیة في ظل انخفاض اال) التغیرات النسبیة للمتغیرا72-5یبین الجدول (

  % أي ارتفاع سعر الصرف. 100بنسبة 
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  ) اات ا ات اد  ظ 72-5اول(

اض ا  ر ا100د%  

% ا  AGR IND SERV 

dq -0.1736 -0.27311 -0.99 

dm -1.40692 -1.84279 -2.39303 

dX 0.292247 0.636011 -0.48024 

dEX 1.697779 2.109058 1.023837 

dpq 0.344807 0.172698 0.252517 

dpx 0.270307 0.239518 0.216013 

dc -0.10164 0.069996 -0.00968 

dg -0.38457 -0.21342 -0.29287 

dinv -3.84072 -3.67551 -3.7522 

dd 0.133395 0.113639 -0.69929 

dy 0.292247 0.636011 -0.48024 

dtm -0.4501 -0.89019 -1.44578 

dtx 0.563344 0.877053 -0.26527 

dPex 0.970474 0.970474 0.970474 

dPm 0.970474 0.970474 0.970474 

dx 

AGR 0.292247 0.636011 -0.48024 

IND 0.292247 0.636011 -0.48024 

SERV 0.292247 0.636011 -0.48024 

 
df 

LAB 0.570092 0.890007 -0.26642 

CAP 0.282424 0.601424 -0.5517 

depsilon 0.970474 

duu -0.01925 

dcpi 0.262141 

dur -2.37687 

dls -0.20906 

drgf 0.286858 

ddt 0.246804 

dhs 0.246804 

dgs -0.034148 

 ت ا :راGAMS.  
  

  اآلتي:) 72- 5یتضح من الجدول (

  أنه في ظل انخفاض االدخار األجنبيFS  فإن سعر الصرف 100بنسبة %epsilon  سیرتفع بنسبة

بالنسبة نفسها مما یقلل من  pm(i)%، وسیؤدي هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار الواردات 0.97047

%، وواردات السلع 1.407تنخفض واردات السلع الزراعیة بنسبة  إذ m(i)الطلب على االستیراد 
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الواردات من %. ویقلل االنخفاض في 2.393% وواردات الخدمات بنسبة 1.843الصناعیة بنسبة 

وذلك في األنشطة  ،%0.99%، 0.273%، 0.136 :اآلتیةوذلك بالنسب ، q(i)العرض الكلي

اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمات على التوالي. سیؤدي انخفاض العرض الكلي من السلع 

% في 0.2525%، 0.1727%، 0.3448بنسبة  pqالمدمجة إلى ارتفاع في أسعار هذه السلع

 اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. األنشطة 

  أسعار الصادرات  فيالرتفاع أسعار الصرف أثر موجبpex(i)  التي ترتفع بالنسبة نفسها التي یرتفع

 فتزداد ،بها سعر الصرف، وذلك نتیجة ارتفاع الطلب الخارجي على السلع والخدمات المنتجة محلیاً 

% في األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة 1.0238%، 2.109%، 1.698: اآلتیةالصادرات بالنسب كمیة 

ویعزى ارتفاع أسعار الصادرات إلى أن الجهاز اإلنتاجي المحلي ال والصناعیة والخدمیة على التوالي. 

یتمتع بالمرونة الكافیة لتلبیة الطلب الخارجي المتزاید على السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات فترتفع 

 ارها. أسع

  ستدفع زیادة الطلب الخارجي المنتجین وأصحاب الفعالیات االقتصادیة في كل من القطاعین العام

والخاص إلى زیادة اإلنتاج واستغالل الطاقة اإلنتاجیة غیر المستغلة والتوسع في الطاقات اإلنتاجیة 

المحلي اإلجمالي بنسبة  القائمة لتلبیة الطلب الخارجي على السلع المنتجة محلیًا، فیزداد اإلنتاج

% في النشاط الصناعي، بینما ینخفض في النشاط 0.636% في النشاط الزراعي، وبنسبة 0.292

التي علیها حو األنشطة اإلنتاجیة التصدیریة وذلك بسبب توجه المنتجین ن ،%0.480الخدمي بنسبة 

نتاج المحلي الزراعي طلب خارجي أكثر (الصناعي ثم الزراعي) من النشاط الخدمي. وسیزداد اإل

% على التوالي، وینخفض هذا 0.114%، 0.133والصناعي الذي یطرح في السوق المحلیة بنسب

 %.0.699اإلنتاج في النشاط الخدمي بنسبة 

  اآلتیةإن زیادة الطلب الخارجي على اإلنتاج المحلي سیرفع من أسعار المنتجات المحلیة بالنسب :

 اعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. % الزر %0.216، %0.2395، 0.270

 ستخفض الحكومة من إنفاقها االستهالكيG  نتیجة ارتفاع أسعار السلع المدمجة وأسعار السلع

% من السلع الزراعیة 0.293%، 0.213%، 0.385: اآلتیةوذلك بالنسب  ،والخدمات المنتجة محلیاً 

المفروضة على tm حكومة من الرسوم الجمركیة والصناعیة والخدمات على التوالي. كما أن إیرادات ال

% من السلع الزراعیة والصناعیة 1.446%،0.890%، 0.450: اآلتیةالواردات ستنخفض بالنسب 

نتیجة لزیادة اإلنتاج  txوالخدمات على التوالي. ستزید إیرادات الحكومة من الضرائب على اإلنتاج 

% على التوالي، وستنخفض إیرادات هذا 0.877%، 563: اآلتیةالمحلي الزراعي والصناعي بالنسب 
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% نتیجة انخفاض اإلنتاج الخدمي. ونتیجة هذا 0.265النوع من الضرائب في نشاط الخدمات بنسبة 

 %.0.0341بنسبة  Gsدخارها ت الحكومة سیكون هناك انخفاض في ااالنخفاض في إیرادا

 لصناعیة مدخالت وسیطة تتطلب زیادة اإلنتاج المحلي من السلع الزراعیة واx (i,j) فتزداد  ،وأولیة

% 0.890% في النشاط الزراعي، وبنسبة 0.570بنسبة  f(lab)المدخالت من عامل اإلنتاج العمل

% في النشاط 0.282بنسبة  f(cap)في النشاط الصناعي. والمدخالت من عامل اإلنتاج رأس المال

اد المدخالت الوسیطة الزراعیة والصناعیة % في النشاط الصناعي. وتزد0.601الزراعي وبنسبة 

%، بینما تزداد المدخالت 0.292البالغة ا النشاط الزراعي بالنسبة نفسها هإلی والخدمیة التي یحتاج

نفسها البالغة ها النشاط الصناعي بالنسبة إلی الوسیطة الزراعیة والصناعیة والخدمیة التي یحتاج

ي من الخدمات سیقلل من مدخالت عوامل اإلنتاج العمل كما أن انخفاض اإلنتاج المحل %.0.636

%، والمدخالت الوسیطة من إنتاج كل نشاط إنتاجي 0.552%، ورأس المال بنسبة 0.266بنسبة 

 %.0.480بنسبة 

  سیخفض ارتفاع أسعار الواردات مستلزمات اإلنتاج واآلالت والمعدات المستوردة والتكنولوجیا الالزمة

: اآلتیةینخفض االستثمار بالنسب  فة إلى انخفاض االدخار الحكومي، إذ، إضاللعملیة االستثماریة

األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على  % في كلِّ %3.752، %3.676، 3.841

  التوالي.

 سیزداد دخل عامل اإلنتاج المدمجy  نتیجة زیادة المدخالت األولیة في النشاطین الزراعي والصناعي

%، والعامل في النشاط 0.292داد دخل القطاع العائلي العامل في النشاط الزراعي بنسبة أي سیز 

%. 0.480%. لكن في النشاط الخدمي هناك انخفاض في الدخل نسبته 0.636الصناعي بنسبة 

%،  0.247بنسبة   dtوستقود هذه الزیادة في الدخل إلى زیادة إیرادات الحكومة من الضرائب المباشرة

%، وستقلل زیادة المدخالت من عامل اإلنتاج العمل 0.287دخل الحكومة من أمالكها بنسبة  وزیادة

دخار القطاع %. وسیزداد ا0.209رض العمل بنسبة %. وسیقل ع2.377بنسبة  urمعدل البطالة

 %. 0.247بنسبة  HSالعائلي

 هناك ارتفاع في الرقم القیاسي ألسعار المستهلكcpi نتیجة ارتفاع 0.262(معدل التضخم) بنسبة %

السلع المدمجة. وستكون ردة فعل القطاع العائلي تجاه  من ثمَّ و  ،أسعار السلع المستوردة والمنتجة محلیاً 

% 0.102من السلع الزراعیة بنسبة  Cسینخفض استهالكه  إذهذا االرتفاع بتغییر سلوكه االستهالكي 

% 0.06999بینما یزداد استهالكه من السلع الصناعیة بنسبة  ،%0.0097ومن الخدمات بنسبة 
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وذلك نتیجة انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع الزراعیة والخدمات. األمر الذي سیخفض من 

    %.0.0193ومن رفاهیته بنسبة  uuمنفعة المستهلك 

5 -3 -2 -2. ت ارا م رم  ف  م ظ  :  

، ادخار GSدخار الحكومياال :اآلتیةیة على كل من المتغیرات ) التغیرات النسب1- 5بین الشكل (ی

، epsilon ، سعر الصرفdcpi ، معدل التضخمur ، معدل البطالةls، عرض العملHSالقطاع العائلي

حسب كل  uu ، منفعة المستهلك (القطاع العائلي)rgf ، دخل الحكومة من أمالكهاdt الضرائب المباشرة

  سیناریو. 

ونجد من خالل هذا الشكل أن العالقة طردیة بین سعر الصرف وكل من الرقم القیاسي ألسعار 

تتغیر قیمة هذه  إذ دخار العائلي.رائب المباشرة، االالمستهلك(التضخم)، دخل الحكومة من أمالكها، الض

  المتغیرات باالتجاه نفسه لتغیر سعر الصرف. 

دخار الحكومة، عرض العمل، معدل ة عكسیة بین سعر الصرف وكل من اقبینما نجد أن العال

زادت  البطالة، منفعة المستهلك. كما یتضح من الشكل أعاله أنه كلما ازدادت نسبة ارتفاع سعر الصرف

  معدل البطالة أكبر من بقیة المتغیرات.  فينسبة التغیر في قیم المتغیرات الموضحة بالشكل. ویكون التأثیر 

  
  

) ات1-5ا  ات اا (: ا ،ر ادة،اا اا ،ر ال  د ،ل ا ،ا 

ا د ،ض ا ،ار   أ  . ف  م ظ   
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ضرائب اإلنتاج، ضرائب : اآلتیة) التغیرات النسبیة على كل من المتغیرات 2-5یبین الشكل (

نتاج المحلي المطروح في السوق المحلیة، االستثمار، اإلنفاق الحكومي الستیراد، دخل العامل المدمج، اإلا

رات، الصاد نفاق االستهالكي العائلي، أسعار المنتجات المحلیة، أسعار السلع المدمجة،االستهالكي، اإل

  حسب كل سیناریو.  نتاج المحلي، والعرض الكلي من السلع المنتجة محلیًا والمستوردةالواردات، اإل

  

      
) ات: 2-5ا ات اا) ا ا ،جما اا ،ا ا اد، د ،ق اا  وحا ج ام

ج ا، ادرات، ااردات، امق ا ا، أر ات ا، أر ا ا ا، اق ار، ام

ار   ض اوا ،  ف  م ظ   

ن على یكو  (انخفاض قیمة العملة) ) أن التأثیر السلبي الرتفاع سعر الصرف2-5یبین الشكل (

 الواردات وضرائبها، واالستثمار أكثر من المتغیرات األخرى، بینما یكون التأثیر الموجب األكبر الرتفاع سعر

نتاج المحلي. فالعالقة طردیة بین سعر الصرف وكل من ضرائب الصرف في الصادرات ومنه في اإل

ر السلع المدمجة، بینما العالقة دخل عامل اإلنتاج المدمج،  وأسعار المنتجات المحلیة وأسعاو اإلنتاج، 

واالستثمار،  العرض الكلي والواردات وأسعارها،و عكسیة بین سعر الصرف ومتغیرات ضرائب االستیراد، 

 واالستهالك الحكومي. 

) التغیرات النسبیة في المدخالت الوسیطة والمدخالت األولیة نتیجة ارتفاع سعر 3- 5یبین الشكل (و 

  تزداد المدخالت الوسیطة واألولیة في نشاطي الزراعة والصناعة. وتقل في نشاط الخدمات.  إذالصرف. 
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) 3-5اوا ت اا  ات اا ( ف  م ظ  وت ا.  

  

  ل   ل ا ا ا   أن ا ا أداة   ر ات 

 (ا  ضا) فا  عار  ع، وذرا ا إ ا ازما ا ل إوا طد اا

 .ف اا  م ظ   
  

5  

  اد اري  ظ م  ف   : ارع  اف  .3- 3- 

دخار ، ومتغیر االیعطى قیمة أولیة مساویة للواحد ف سعر الصرف على أنه متغیر خارجيُعرِّ 

طبقت الخطوات نفسها كما في نظام سعر الصرف الحر لدراسة تأثیر ارتفاع سعر  إذ، األجنبي متغیر داخلي

  الثالثة. المتغیرات االقتصادیة وفق السیناریوهات  فيت الصرف الثاب

5 -3 -3 -1. :ف اا  م ظ  فا  عت ارر  

  فا  عول: ارا ر(0.1-1) % أي:  10ا * epsilon; Epsilon =  

) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل ارتفاع سعر الصرف بنسبة 73-5یبین الجدول (

10.%  

  ) اات ا ات اد 73-5اول(

  فا  عار 10 ظ%  ف  م ظ   

 % ات اا  AGR IND SERV 

dq -0.19988 -0.17012 -0.14269 

dm -0.54774 -0.59963 -0.51516 
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dX -0.06936 0.075759 -0.00853 

dEX 0.322577 0.473178 0.385679 

dpq 9.808125 9.763108 9.794656 

dpx 9.784919 9.782233 9.783807 

dc -0.22115 -0.18023 -0.20891 

dg 1.4142 1.455793 1.42664 

dinv -1.18886 -1.14833 -1.17674 

dd -0.11353 -0.06467 -0.06576 

dy -0.06936 0.075759 -0.00853 

dtm 9.397485 9.340402 9.433324 

dtx 9.708775 9.865403 9.774447 

dpm 10 10 10 

dpex 10 10 10 

dx 

AGR -0.06936 0.075759 -0.00853 

IND -0.06936 0.075759 -0.00853 

SERV -0.06936 0.075759 -0.00853 

df 

LAB -0.07553 0.070126 -0.01332 

CAP -0.06914 0.076527 -0.00692 

dFS -26.6345 

duu -0.20506 

dcpi 9.790421 

dur 0.000000 

drgf 9.783398 

ddt 9.567664 

dhs 9.567664 

dgs 9.622652 

 ت ا :راGAMS  

  

تكون % في ظل نظام سعر صرف ثابت 10) أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 73-5یبین الجدول(

  یقود إلى:  إذالتغیرات النسبیة في المتغیرات المختلفة للوصول إلى التوازن النقدي، 

ارتفاع في أسعار الواردات والصادرات بالنسبة نفسها بالنسبة للسلع الزراعیة والصناعیة والخدمات.  - 

وذلك في  ،%9.784%، 9.782%، 9.785المنتجة محلیًا بالنسب وارتفاع في أسعار السلع 

 %. 9.79األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. ویبلغ معدل التضخم 
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%، 0.5996% وواردات السلع الصناعیة بنسبة 0.548تنخفض واردات السلع الزراعیة بنسبة  - 

إلى انخفاض في العرض الكلي من السلع المحلیة  %. مما یقود0.515وواردات الخدمات بنسبة 

 % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. 0.143%، 0.170%، 0.1999والمستوردة بنسبة 

% من السلع الزراعیة والصناعیة 0.386%، 0.473%، 0.323: اآلتیةتزدداد الصادرات بالنسب  - 

والخدمات على التوالي. مما یقلل من السلع المنتجة محلیًا والمعروضة في السوق المحلیة بالنسب 

 % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي.  0.066%، 0.065%، 0.114: اآلتیة

سیقوم  سیكون أكبر منه على السلع الزراعیة والخدماتبما أن الطلب الخارجي على السلع الصناعیة  - 

نتاج المحلي من السلع % وینخفض اإل0.0758لصناعیة بنسبة ن بزیادة إنتاجهم من السلع االمنتجو 

%. فیقل الطلب على المدخالت 0.00853% ومن الخدمات بنسبة 0.0694الزراعیة بنسبة 

ویزداد  ،%0.00853لنشاط الخدمي بنسبة % وفي ا0.0694الوسیطة في النشاط الزراعي بنسبة 

نتاج العمل في %. وینخفض الطلب على عامل اإل0.0758هذا الطلب في النشاط الصناعي بنسبة 

% على التوالي. كما ینخفض 0.0133%، 0.0755كل من نشاطي الزراعة والخدمات بنسبة 

%، 0.06914ة الطلب على عامل اإلنتاج رأس المال في نشاطي الزراعة والخدمات بنسب

% 0.0701% على التوالي. بینما یزداد الطلب على العمل في النشاط الصناعي بنسبة 0.00692

 %.0.0765وعلى رأس المال بنسبة 

تزداد الرسوم الجمركیة بسبب ارتفاع قیمة الواردات  إذ ،أنواع الضرائب لِّ تزداد إیرادات الحكومة من ك - 

% للسلع الزراعیة والصناعیة والخدمیة على 9.433%، 9.334%، 9.397 اآلتیة:بالنسب 

% من السلع الزراعیة 9.77%، 9.865%، 9.709: اآلتیةنتاج بالنسب والي. وتزداد ضرائب اإلالت

% ومن الضرائب 9.873والصناعیة والخدمیة على التوالي. وتزداد إیرادات الدولة من أمالكها بنسبة 

 %. 9.57المباشرة بنسبة 

%، 0.069نتاج المدمج في نشاطي الزراعة والخدمات بالنسب سینخفض دخل عامل اإل - 

 %. 0.0758% على التوالي. ویرتفع في النشاط الصناعي بنسبة 0.0066

یقود ارتفاع المستوى العام لألسعار وانخفاض دخل القطاع العائلي ( العاملین في الزراعة والخدمات)  - 

: اآلتیةاالستهالكي للقطاع العائلي بالنسب وارتفاع الضرائب المباشرة إلى انخفاض في االنفاق 

وذلك من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات على التوالي.  ،%0.209%، %0.180، 0.221

مما یشیر إلى انخفاض في مستوى المعیشة.  ،%0.205تنخفض منفعة هذا القطاع بنسبة  من ثمَّ و 

 %.9.568الصرف تقریبًا أي بنسبة  كما أن قیمة مدخرات هذا القطاع ترتفع بنسبة ارتفاع سعر
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إن زیادة إیرادات الحكومة تمكنها من زیادة إنفاقها االستهالكي على السلع الزراعیة والصناعیة  - 

تفع قیمة مدخراتهابنسبة % على التوالي. وتر 1.427%، 1.456%، 1.414: اآلتیةوالخدمات بالنسب

 %. 8.1هو  البطالةمعدل و %. 26.635جنبي بنسبة ینخفض االدخار األ%.9.623

: اآلتیةإن ارتفاع أسعار السلع االستثماریة والمستوردات من هذه السلع سیخفض االستثمار بالنسب  - 

  وذلك في األنشطة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي.  ،%1.177%، %1.148، 1.189

  فا  عار :ما ر(0.5-1) =% أي:  50ا * epsilon; Epsilon   

) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل ارتفاع سعر الصرف بنسبة 74-5یبین الجدول (

50%.  

  ) اات ا ات اد 74-5اول(

  فا  عار ظ 50%  

% ات اا  AGR IND SERV 

dq -0.73614 -0.62786 -0.53525 

dm -2.01273 -2.21038 -1.90565 

dX -0.25376 0.288872 -0.03751 

dEX 1.202032 1.774311 1.430871 

dpq 49.03233 48.80082 48.96309 

dpx 48.91721 48.90132 48.91029 

dc -0.8135 -0.65918 -0.76739 

dg 5.206825 5.370512 5.255729 

dinv -4.42052 -4.27181 -4.37609 

dd -0.41832 -0.23793 -0.25134 

dy -0.25376 0.288872 -0.03751 

dtm 46.9809 46.68443 47.14153 

dtx 48.53932 49.33145 48.85443 

dpm 50 50 50 

dpex 50 50 50 

dx 

AGR -0.25376 0.288872 -0.03751 

IND -0.25376 0.288872 -0.03751 

SERV -0.25376 0.288872 -0.03751 

df 

LAB -0.27325 0.271019 -0.05266 

CAP -0.25307 0.291306 -0.03244 

dFS -98.7778 

duu -0.75285 
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dcpi 48.94129 

dur 0.000000 

drgf 48.91116 

ddt 47.8319 

dhs 47.831905 

dgs 48.102280 

 ت ا :راGAMS  

% في ظل 50بنسبة  (انخفاض قیمة العملة) ارتفاع سعر الصرف ه في ظل) أن74-5یبین الجدول(

   یتم اآلتي:لیصل االقتصاد إلى وضع التوازن النقدي نظام سعر صرف ثابت 

ارتفاع في أسعار الواردات والصادرات بالنسبة نفسها بالنسبة للسلع الزراعیة والصناعیة والخدمات.  - 

وذلك  ،%48.91%، 48.90%، 48.92 اآلتیة: سبوارتفاع في أسعار السلع المنتجة محلیًا بالن

 %. 48.94في األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. ویبلغ معدل التضخم 

%، 2.210% وواردات السلع الصناعیة بنسبة 2.013تنخفض واردات السلع الزراعیة بنسبة  - 

في العرض الكلي من السلع المحلیة  %. مما یقود إلى انخفاض1.906وواردات الخدمات بنسبة 

 % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. 0.535%، 0.628%، 0.736والمستوردة بنسبة 

% من السلع الزراعیة والصناعیة 1.431%، 1.774%، 1.202: تزدداد الصادرات بالنسب اآلتیة - 

عروضة في السوق المحلیة بالنسب والخدمات على التوالي. مما یقلل من السلع المنتجة محلیًا والم

 % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي.  0.251%، 0.238%، 0.418: اآلتیة

الزراعیة والخدمات سیقوم  بما أن الطلب الخارجي على السلع الصناعیة سیكون أكبر منه على السلع - 

نتاج المحلي من الغ ، وینخفض%0.2889ن بزیادة إنتاجهم من السلع الصناعیة بنسبة المنتجو 

%. فیقل الطلب على المدخالت 0.0375% ومن الخدمات بنسبة 0.254السلع الزراعیة بنسبة 

ویزداد هذا  ،%0.0375% وفي النشاط الخدمي بنسبة 0.254الوسیطة في النشاط الزراعي بنسبة 

في كل نتاج العمل %. وینخفض الطلب على عامل اإل0.2889الطلب في النشاط الصناعي بنسبة 

% على التوالي. كما ینخفض الطلب 0.0527%، 0.273من نشاطي الزراعة والخدمات بنسبة 

% على 0.0324%، 0.253على عامل اإلنتاج رأس المال في نشاطي الزراعة والخدمات بنسبة 

% وعلى رأس المال 0.271التوالي. بینما یزداد الطلب على العمل في النشاط الصناعي بنسبة 

 %.0.291بنسبة 

تزداد الرسوم الجمركیة بسبب ارتفاع قیمة الواردات إذ أنواع الضرائب  لِّ تزداد إیرادات الحكومة من ك - 

% للسلع الزراعیة والصناعیة والخدمیة على 47.14%، 46.68%، 46.98 اآلتیة:بالنسب 
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% من السلع 48.85%، 49.33%، 48.54: اآلتیةنتاج بالنسب التوالي. وتزداد ضرائب اإل

% ومن 48.91عیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. وتزداد إیرادات الدولة من أمالكها بنسبة الزرا

 %. 47.832الضرائب المباشرة بنسبة 

%، 0.254 تین اآلتیتین:سینخفض دخل عامل اإلنتاج المدمج في نشاطي الزراعة والخدمات بالنسب - 

 %. 0.2889% على التوالي. ویرتفع في النشاط الصناعي بنسبة 0.0375

یقود ارتفاع المستوى العام لألسعار وانخفاض دخل القطاع العائلي ( العامل في الزراعة والخدمات)  - 

: اآلتیةنفاق االستهالكي للقطاع العائلي بالنسب ضرائب المباشرة إلى انخفاض في اإلوارتفاع ال

وذلك من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات على التوالي.  ،%0.767%، %0.659، 0.814

، أي كما یعزى ذلك إلى انخفاض كمیة السلع والخدمات التي یمكن شراؤها بوحدة النقد السوریة

مما یشیر إلى  ،%0.753بنسبة  العائلي منفعة القطاع النخفاض انخفاض القوة الشرائیة مما یؤدي

أن قیمة مدخرات هذا القطاع ترتفع بنسبة ارتفاع سعر الصرف  انخفاض في مستوى المعیشة. كما

لتحول من االدخار یدفع انخفاض قیمة العملة هذا القطاع إلى ا إذ %.47.832أي بنسبة  ،تقریباً 

 دخار العیني كشراء العقارات مثًال. النقدي إلى اال

السلع الزراعیة والصناعیة إن زیادة إیرادات الحكومة تمكنها من زیادة إنفاقها االستهالكي على  - 

% على التوالي. وترتفع قیمة مدخراتها 5.256%، 5.371%، 5.207: اآلتیةوالخدمات بالنسب 

 %. 48.102بنسبة 

  . %8.1 معدل البطالة و%. 98.778جنبي بنسبة فض االدخار األینخ - 

: اآلتیةبالنسب إن ارتفاع أسعار السلع االستثماریة والمستوردات من هذه السلع سیخفض االستثمار  - 

  وذلك في األنشطة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي.  ،%4.376%، %4.272، 4.421

  فا  عار :ا ر(1-1) % أي:  100ا * epsilon; Epsilon =  

( انخفاض  ) التغیرات النسبیة للمتغیرات االقتصادیة في ظل ارتفاع سعر الصرف75- 5یبین الجدول (

  .%100بنسبة  قیمة العملة)

  ) اات ا ات اد 75-5اول(

  فا  عار ظ 100%  

% ات اا  AGR IND SERV 

dq -1.1076 -0.94612 -0.81578 

dm -3.02364 -3.32795 -2.87611 

dX -0.38001 0.445286 -0.06303 
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dEX 1.823521 2.703744 2.163829 

dpq 98.05303 97.5808 97.91182 

dpx 97.8241 97.78877 97.80829 

dc -1.22297 -0.98689 -1.15249 

dg 7.832784 8.090511 7.909721 

dinv -6.69627 -6.47327 -6.6297 

dd -0.62961 -0.35773 -0.38801 

dy -0.38001 0.445286 -0.06303 

dtm 93.95272 93.34411 94.24778 

dtx 97.07234 98.6695 97.6836 

dpm 100 100 100 

dpex 100 100 100 

dx 

AGR -0.38001 0.445286 -0.06303 

IND -0.38001 0.445286 -0.06303 

SERV -0.38001 0.445286 -0.06303 

df 

LAB -0.40584 0.421557 -0.08314 

CAP -0.3791 0.448522 -0.05631 

dFS -149.357 

duu -1.13023 

dcpi 97.86734 

dur 0.00000 

drgf 97.81422 

ddt 95.65484 

dhs 95.654845 

dgs 96.189087 

 ت ا :راGAMS.  

% في ظل نظام 100بنسبة  ( انخفاض قیمة العملة) ) أن ارتفاع سعر الصرف75-5یبین الجدول(

مجموعة من الغیرات النسبیة التي تطرأ على المتغیرات المختلفة لالنتقال من  سعر صرف ثابت یقود إلى

  : حالة التوازن الكمي إلى التوازن النقدي، وتتمثل هذه التغیرات باآلتي

ارتفاع في أسعار الواردات والصادرات بالنسبة نفسها بالنسبة للسلع الزراعیة والصناعیة والخدمات.  - 

وذلك في  ،%97.912%، 97.789%، 97.824لمنتجة محلیًا بالنسب وارتفاع في أسعار السلع ا

 %. 97.867األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي. ویبلغ معدل التضخم 

%، 3.328% وواردات السلع الصناعیة بنسبة 3.024تنخفض واردات السلع الزراعیة بنسبة  - 

قود إلى انخفاض في العرض الكلي من السلع المحلیة %. مما ی2.876وواردات الخدمات بنسبة 
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% الزراعیة والصناعیة والخدمیة على 0.816%، 0.946%، 1.108 النسب اآلتیة:والمستوردة ب

 التوالي. 

% من السلع الزراعیة والصناعیة 2.164%، 2.704%، 1.824: اآلتیةتزدداد الصادرات بالنسب  - 

والخدمات على التوالي. مما یقلل من السلع المنتجة محلیًا والمعروضة في السوق المحلیة بالنسب 

لعدم مرونة  % الزراعیة والصناعیة والخدمیة على التوالي.0.388%، 0.358%، 0.6296: اآلتیة

القتصاد السوري وعدم قدرتها على تلبیة الطلب المتزاید الخارجي على األجهزة اإلنتاجیة العاملة في ا

   السلع والخدمات السوریة.

سیقوم  بما أن الطلب الخارجي على السلع الصناعیة سیكون أكبر منه على السلع الزراعیة والخدمات - 

من السلع نتاج المحلي % وینخفض اإل0.445الصناعیة بنسبة ن بزیادة إنتاجهم من السلع المنتجو 

%. فیقل الطلب على المدخالت الوسیطة 0.063% ومن الخدمات بنسبة 0.380الزراعیة بنسبة 

ویزداد هذا الطلب في  ،%0.063% وفي النشاط الخدمي بنسبة 0.380في النشاط الزراعي بنسبة 

نتاج العمل في كل من نشاطي %. وینخفض الطلب على عامل اإل0.445النشاط الصناعي بنسبة 

% على التوالي. كما ینخفض الطلب على عامل 0.083%، 0.406الزراعة والخدمات بنسبة 

% على التوالي. بینما 0.056%، 0.379اإلنتاج رأس المال في نشاطي الزراعة والخدمات بنسبة 

 %.0.449% وعلى رأس المال بنسبة 0.422یزداد الطلب على العمل في النشاط الصناعي بنسبة 

تزداد الرسوم الجمركیة بسبب ارتفاع قیمة الواردات  إذأنواع الضرائب  لِّ الحكومة من كتزداد إیرادات  - 

% للسلع الزراعیة والصناعیة والخدمیة على 94.248%، 93.344%، 93.953 اآلتیة:بالنسب 

% من السلع 97.684%، 98.670%، 97.072: اآلتیةنتاج بالنسب ضرائب اإلالتوالي. وتزداد 

% 97.814یة والخدمیة على التوالي. وتزداد إیرادات الدولة من أمالكها بنسبة الزراعیة والصناع

 %. 95.655ومن الضرائب المباشرة بنسبة 

% 0.063%، 0.380سینخفض دخل عامل اإلنتاج المدمج في نشاطي الزراعة والخدمات بالنسب  - 

 %. 0.445على التوالي. ویرتفع في النشاط الصناعي بنسبة 

ستوى العام لألسعار وانخفاض دخل القطاع العائلي ( العاملین في الزراعة والخدمات) یقود ارتفاع الم - 

: اآلتیةنفاق االستهالكي للقطاع العائلي بالنسب ضرائب المباشرة إلى انخفاض في اإلوارتفاع ال

وذلك من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات على التوالي.  ،%1.152%، %0.987، 1.223

% مما یشیر إلى انخفاض في مستوى المعیشة. 1.130خفض منفعة هذا القطاع بنسبة تن ومن ثمَّ 

 %.95.655كما أن قیمة مدخرات هذا القطاع ترتفع بنسبة 
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إن زیادة إیرادات الحكومة تمكنها من زیادة إنفاقها االستهالكي على السلع الزراعیة والصناعیة  - 

% على التوالي. وترتفع قیمة مدخراتها 7.910%، 8.091%، 7.833: اآلتیةوالخدمات بالنسب 

 %. 96.189بنسبة 

  . %8.1 معدل البطالةو %. 149.357جنبي بنسبة ینخفض االدخار األ - 

: اآلتیةإن ارتفاع أسعار السلع االستثماریة والمستوردات من هذه السلع سیخفض االستثمار بالنسب  - 

 اعیة والخدمیة على التوالي. وذلك في األنشطة الزراعیة والصن ،%6.630%، %6.473، 6.696

5 -3 -3 -2. : ف  م ظ  ت ارا م  رم  

دخار الخاص بالحكومة والقطاع العائلي والعالم ) التغیرات النسبیة في قیم اال4- 5الشكل (یبین 

وذلك في ظل  ،الضرائب المباشرةالخارجي، ومنفعة المستهلك، ودخل الحكومة من أمالكها وٕایراداتها من 

  نظام سعر صرف ثابت وحسب كل سیناریو. 

  

    
)4-5ا ات اا :(اا  ادات اوإ ا و وا وا ر ادات ا ة وا 

ا أ . ف  م ظ  ر    

  

فاع في قیمة یؤدي إلى ارت (انخفاض قیمة العملة) یتضح من الشكل أعاله أن ارتفاع سعر الصرف

دخار العائلي والضرائب المباشرة والرقم القیاسي ألسعار المستهلك، ودخل الحكومة من االدخار الحكومي واال

تقریبًا. مما یشیر إلى وجود عالقة طردیة بین متغیر سعر الصرف وهذه  نفسها النسبةبأمالكها. وذلك 

  دخار األجنبي. نفعة المستهلك عكسیة وكذلك مع االالمتغیرات. لكن عالقة سعر الصرف مع م

-
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جمركیة، الرسوم والضرائب اإلنتاج،  اآلتیة:) التغیرات النسبیة في قیم المتغیرات 5-5یبین الشكل (و 

العائلي، واإلنفاق االستهالكي الستهالكي الحكومي ااإلنفاق اإلنتاج المدمج، واالستثمار و مل ودخل عا

  والصادرات والواردات والعرض الكلي وأسعار السلع المحلیة والمنتجة محلیًا والمعروضة في السوق المحلیة. 

    
  

)ا5-5ا ق امات ا   ات اا :(ا  اوا وا  ،ا ج وار وما

   ا ر اوأ  ا ر ااردات، وأدرات واوا ف  م ظ  ر  
  

راد یبین الشكل أعاله أن األسعار ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف، وترتفع الضرائب على االستی

فالعالقة طردیة بین سعر الصرف وهذه المتغیرات.  ،نفاق االستهالكي الحكومي، والصادراتواإلنتاج، واإل

نفاق واإلنتاج المحلي، واالستثمار واإلبینما نجد أن هذه العالقة عكسیة مع كل من السلع المدمجة 

ات التي اع في أسعار المستوردارتفاع سعر الصرف یقود إلى ارتفألن وذلك االستهالكي للقطاع العائلي. 

السوق المحلیة العرض  يلسلع المنتجة محلیًا والمعروضة فشكل مع اتالتي سستطرح في السوق المحلیة 

الكلي من السلع المدمجة في االقتصاد. كما أن ارتفاع أسعار المستوردات من مستلزمات اإلنتاج ومن اآلالت 

یقلل من ستثمار سیقلل من هذه المستوردات، ومن ثمِّ نتاجیة واالوالتجهیزات والمعدات المطلوبة للعملیة اإل

رتفع األسعار للسلع تاإلنتاج المحلي واالستثمار، وبما أن الواردات تنخفض واإلنتاج المحلي ینخفض ف

المعروضة في السوق المحلي مما یقلل من استهالك القطاع العائلي الذي یعتمد بالدرجة األولى على السلع 

  یة والضروریة لتلبیة حاجاته األساسیة.األساس

  ) التغیرات النسبیة للمدخالت الوسیطة واألولیة في ظل نظام سعر صرف ثابت. 6- 5یبین الشكل(و 
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)و6-5ا ت ا ات اا ( ف  م ظ  وا.  

في الطلب على المدخالت الوسیطة في النشاط الصناعي  اً یتضح من الشكل أعاله أن هناك ارتفاع

ألن النشاط السلع الزراعیة والخدمات.  ًا بینما ینخفض هذا الطلب علىفقط، وعلى العمل ورأس المال أیض

النفط الذي له مساهمة جیدة في الصادرات السوریة،  والسیماالصناعي یتضمن إنتاج الصناعة االستخراجیة 

لى استغالل طلب على مخرجات هذا النشاط تؤدي إع الصناعیة الحرفیة والغذائیة، فزیادة الباإلضافة إلى السل

وهذا یتطلب مدخالت وسیطة وأولیة للقیام بالعملیة اإلنتاجیة لتلبیة الطلب  ،الطاقات اإلنتاجیة وتوسعها

اإلنتاجیة ولكن اإلنتاج  المتزاید. بینما زیادة الطلب على السلع الزراعیة یمكن أن یقود إلى زیادة الطاقات

الزراعي یتأثر بالعوامل الطبیعیة المختلفة. وقد یعزى سبب انخفاض الطلب على المدخالت الوسیطة واألولیة 

عن اإلنتاج في هذا القطاع والتحول إلى القطاعات التصدیریة الصناعیة في الخدمات إلى عزوف المنتجین 

  ذات المردودیة العالیة. 

  ل    ات ر   أداة ا أن ا   ا ا ل ا

 (ا  ضا) فا  عار  ع، وذرا ا إ ا ازما ا ل إوا طد اا

 .ف اا  م ظ   

   أن: 

- ا ا  أن   ا ا   عات ار ر   أداة ا ا

 . اف (اض  ا)  اد اط وال إ ا اازم ا إ ا ارع

-  ضف ( اا  عر اتا م  رمل ا   لا ا   (ا : 

و ال إ اازن  ،CGE  ،SAMود إ اازن ا واي ا،  م أ نإ
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ي  ظ م  اف ا ن ات م أ    اات ا ا أ  ا

 إ اازن اي  ظ م  ف . اات ا ل

-  ن ا ف اا  م ظ    ا ن ا ف اا  م ظ 

 . ا 

اازن ا ود م أ  اف     ل  ا ا ام ا  : مأي إ

 وذج اازن اSAM .و ا  ات ا  ،واي
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6 -1:راا م .   

  خلص البحث إلى النتائج اآلتیة: 

السوریة السلطة النقدیة كانت صائبة في قرارها عند اختیارها سلة العمالت عندما قررت ربط اللیرة  .1

وتحتاج هذه . وذلك قبل األزمة التي مازالت مستمرة حتى یومنا هذا بوحدة حقوق السحب الخاصة

 السلة إلى إعادة النظر فیها لعدم مالئمتها في ظل الظروف الراهنة. 

المثلى لتوزیع االستثمارات بین  االستراتیجیاتالبرمجة الدینامیكیة في تحدید أظهرت نتائج تطبیق  .2

الموضحة  هي االستراتیجیاتالقتصاد الوطني في الخطط الخمسیة محل الدراسة أن هذه قطاعات ا

 :تي) اآل1-6الجدول (في 

  ا واة      اات): 1-6اول (

ا ز راا طد ات ا  رات  

 ا

ا  

اا ( رة او) ا  اا ( رة او) ةا  

زرا    تاو م  
 

  ات
زرا    تاو م  

 

  ات

3.605  1.342  3.568  1.362  2  5  1  2  ا  

ا2.931  0.887  2.716  0.373  3  5  1  1  ا  

4.518  1.136  1.942  0.752  3  4  1  2  ا  

د2.222  0.423  1.065  0.731  3  4  1  2  ا  

4.963  1.543  2.586  1.772  4  2  2  2  ا  

2.798  1.144  2.188  1.082  4  2  2  2  ا  

5.198  2.356  3.788  1.917  3  3  2  2  ا  

  4.563  1.195  2.117  0.842  2  3  3  2  اة

  .ا ا ا و  ورد  ار: ب

  المعتمدة أنه:  االستراتیجیةالمثلى مع  االستراتیجیةیتضح من الجدول أعاله بمقارنة 

 - راع ا :  یتطلب االستثمار األمثل فیه استثمار وحدتین استثماریتین في كل خطة

االستثمار الفعلي فیه یتطلب وحدة استثماریة واحدة. ولكن سیة ماعدا الخطة الخمسیة الرابعة، إذ خم

الخطط الخمسیة محل الدراسة. كما یتضح أن االستثمار  لِّ كان أقل من االستثمار األمثل في ك
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وحدة استثماریة كان أقرب  1.917البالغ زراعة في الخطة الخمسیة التاسعة الفعلي في قطاع ال

 األمثل.  لالستثمار

 - :ع ا   واحدة في الخطط استثمار وحدة استثماریة یتطلب االستثمار األمثل

حتى التاسعة ریتین في الخطط الخمسیة السابعة حتى السادسة ووحدتین استثماالخمسیة الثالثة 

ووحدة استثماریة واحدة في الخطة الخمسیة العاشرة. لكن االستثمار الفعلي كان أعلى من االستثمار 

االستثمار  االخطة الخمسیة العاشرة التي كان فیه الَّ إالخطط الخمسیة محل الدراسة  لِّ األمثل في ك

 الفعلي أقل من االستثمار األمثل. 

یتطلب االستثمار األمثل فیه استثمار خمس وحدات استثماریة في   ع ا واات: - 

ین الخطتین الثالثة والرابعة، وأربع وحدات استثماریة في الخطتین الخامسة والسادسة، ووحدت

استثماریتین في الخطتین السابعة والثامنة وثالث وحدات استثماریة في الخطتین التاسعة والعاشرة. 

الخطط الخمسیة محل  لِّ وذلك في ك ،األمثل وكان االستثمار الفعلي أقل بكثیر من االستثمار

 الدراسة.

یتطلب االستثمار األمثل وحدتین استثماریتین في الخطتین الثالثة والعاشرة،  :  ات - 

حتى السادسة إضافة إلى الخطة الخمسیة ماریة في الخطط الخمسیة الرابعة وثالث وحدات استث

لكن االستثمار الفعلي تجاوز  یة في الخطتین السابعة والثامنة.التاسعة، وأربع وحدات استثمار 

ثل في كل من الخطط الخمسیة الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة. وكان االستثمار األم

 أقرب لألمثل في الخطة الرابعة وأدنى منه في الخطتین السادسة والثامنة.

لِّ قطاعات االقتصاد الوطني مع المثلى لتوزیع االستثمارات بین ك االستراتیجیاتبمقارنة  یتضح - 

حة في ي كل خطة خمسیة من الخطط الخمسیة محل الدراسة الموضالمعتمدة ف االستراتیجیات

بین عدد الوحدات  وهناك فروقٌ في كل خطة خمسیة.  ستراتیجیتیناال) عدم تطابق 1- 6الجدول (

 قطاع من القطاعات وفي كل خطة خمسیة محل الدراسة. ستثماریة المثلى والمعتمدة في كلاال

التي تم تبنیها لتوزیع استثمارات كل خطة  االستراتیجیاتألن عدم صحة الفرضیة األولى للبحث  .3

بدءًا من الخطة الخمسیة خمسیة بین قطاعات االقتصاد الوطني في الخطط الخمسیة محل الدراسة 

مما أفقد االقتصاد الوطني قیمًا  .ىغیر مثل ستراتیجیاتاالثالثة حتى الخطة الخمسیة العاشرة هي 
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المثلى في توزیع  االستراتیجیات اعتمدتبأقل االستثمارات لو كان من الممكن تحقیقها  مضافة

ها تلك ك القیم المضافة التي كانت ستولد، إضافة إلى تلياالستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطن

المستوى المعیشي  فيو  ،النمو االقتصادي في سوریة فيأثر سلبًا مما  القیم المضافة المفقودة.

كانت  التيجنبي و الصادرات وزیادة حصیلة القطع األللقطاع العائلي. إضافة إلى الحد من نم

استقرار قیمة اللیرة السوریة نتیجة زیادة الطلب علیها مما یخفض من سعر و  تحسین هم فيتسس

ة االقتصادیة بالقطع األجنبي كان من الممكن توظیفها في خدمة التنمی ، ویوفر مواردَ صرفها

صرف اللیرة السوریة هو عدم في سوق  سلباً  إذًا إن أحد األسباب غیر المباشرة المؤثرة واالجتماعیة.

 مثلى في توزیع االستثمارات بین قطاعات االقتصاد الوطني.  استراتیجیاتتبني 

ي كل تبین من خالل عوائد االستثمارات المقدرة في كل قطاع من قطاعات االقتصاد الوطني وف .4

(دون قطاعات الزراعة والصناعة والنقل  في بقیة القطاعات االستثمارخطة خمسیة أن 

هو األفضل من حیث تحقیق األرباح والعوائد على ثانیًا  في قطاع الزراعةو  أوالً  والمواصالت)

وذلك حتى الخطة الخمسیة  ،اً عائد األدنىقطاع الصناعة هو  االستثمار في بینمااالستثمار، 

حتى العاشرة فقطاع النقل والمواصالت هو األكثر بالنسبة للخطط الخمسیة السابعة  أماالسادسة، 

 .تراجعًا من حیث تحقیق عائد االستثمار

، ووفق SAM2009وفق قیم المتغیرات الموضحة في یتحقق التوازن الكمي في االقتصاد الوطني  .5

 تبین اآلتي: إذقیم بارامترات النموذج التي تم معایرتها، 

 ققة من خالل عامل المح لتوازن الكمي في االقتصاد الوطنيتبلغ القیمة المضافة عند ا

ملیون ل.س في النشاط الزراعي،  19827التي تشكل الرواتب واألجور و اإلنتاج العمل 

ملیون ل.س في نشاط الخدمات.  311217ملیون ل.س في النشاط الصناعي،  80463

التي تكون على شكل و من خالل عامل اإلنتاج رأس المال كما تبلغ القیمة المضافة المحققة 

ملیون ل.س في النشاط  590055ملیون ل.س في النشاط الزراعي،  559999أرباح 

 ملیون ل.س في النشاط الخدمي.  929909الصناعي، 
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  تبلغ مساهمة العمل  إذلى من حیث استقطاب الید العاملة یحتل النشاط الخدمي المرتبة األو

% تقریبًا، وهي أعلى من مساهمة العمل في النشاطین 25في القیمة المضافة المحققة فیه 

 % على التوالي. 12%، 3.4 تینالزراعي والصناعي والبالغ

 انت في إن أكبر مساهمة لرأس المال في القیمة المضافة المحققة في النشاط اإلنتاجي ك

% في النشاط 74.9% في النشاط الصناعي، و 87.9% یلیها 96.5النشاط الزراعي 

والمعدات والتقانات الحدیثة  اآلالتالخدمي. مما یشیر إلى اعتماد النشاط الزراعي على 

وأسالیب اإلنتاج المتطورة، ومن جهة أخرى عزوف السكان عن العمل في هذا النشاط 

وٕالى النشاط الصناعي بالدرجة الثانیة. وذلك  ي بالدرجة األولىوتحولهم إلى النشاط الخدم

واالهتمام بالتعلیم المهني والفني على وجه الخصوص،  بعد التطور العلمي والتعلیمي

 المراحل والمناطق السوریة.  لِّ والتوسع بتقدیم الخدمات التعلیمیة في ك

 نتیجة الخبرة العملیة  يالزراع إن اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج هي أعلى في النشاط

للعمالة في هذا النشاط، واالهتمام بالبحث والتطویر، واالستفادة من نتائج البحوث الزراعیة 

 وتطویر المحاصیل المختلفة، إضافة إلى التوسع في برامج اإلرشاد الزراعي.

  0.7289یتطلب إنتاج وحدة واحدة من مخرجات األنشطة الزراعیة والصناعیة والخدمیة ،

على التوالي وحدة من عوامل اإلنتاج( العمل ورأس المال) أي من  0.6705، 0.4053

 عامل اإلنتاج المدمج. 

  بینت مصفوفة المعامالت الفنیة أن النشاط الزراعي یعتمد بالدرجة األولى على النشاط

الخدمي أوًال فالصناعي ومن ثم على مخرجاته في تأمین حاجته من مستلزمات اإلنتاج. أما 

ومن ثم على مخرجات النشاطین الخدمي والزراعي  ،النشاط الصناعي فیعتمد على مخرجاته

على الترتیب في العملیة اإلنتاجیة. بینما یعتمد النشاط الخدمي على مخرجاته ومخرجات 

 .  الزراعيمخرجات النشاط اعتماده محدود جدًا على النشاط الصناعي، و 

 وهذا ما یؤكد الدعم  ،إن ضرائب اإلنتاج في األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة سالبة

إعانات اإلنتاج الزراعي أكبر من تلك الموجهة للنشاط  إذالحكومي لهذین النشاطین 
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لى الواردات من السلع الزراعیة الصناعي. كما أن معدالت الرسوم الجمركیة المفروضة ع

 %. 4.7والصناعیة والخدمات هي شبه موحدة وتبلغ 

  من إنفاقه االستهالكي وعلى السلع الزراعیة 36.7ینفق القطاع العائلي على الخدمات %

% من إنفاقها 98.2%، بینما تنفق الحكومة 28.3% وعلى السلع الصناعیة 34.9

% على السلع الصناعیة. 0.19السلع الزراعیة،  % على1.55االستهالكي على الخدمات و

% 23.4% ومن ثم في النشاط الصناعي 67.9وتتركز االستثمارات في النشاط الخدمي 

 % في النشاط الزراعي.8.66و

  20.5للحكومة  ادخار% بینما معدل 26.5القطاع العائلي هو  ادخارإن معدل . % 

 وٕالى السوق المحلیة بنسبة 74.8 تتوزع المخرجات الزراعیة إلى الصادرات بنسبة %

% للسوق المحلیة، 37.2و ،% منها یذهب للتصدیر62.7 فـ %. أما السلع الصناعیة25.1

 % في السوق المحلیة.27.5و ،% یصدر72.4 فـ أما الخدمات

 وذلك  ،إن العرض الكلي في االقتصاد الوطني یتشكل من بین الواردات والسلع المحلیة

% سلع صناعیة 66.3 ،% سلع زراعیة مستوردة33.7% سلع زراعیة محلیة، و66.2

% خدمات 68.2و ،% خدمات مستوردة31.7% سلع صناعیة مستوردة، 33.6و ،محلیة

  محلیة. 

6.   :ف اا  م ظ في ظل نظام سعر الصرف وفق أي  یؤدي ارتفاع سعر الصرف

وهذه  ،ثة المدروسة إلى تغیرات طفیفة جدًا على االقتصاد السوريسیناریو من السیناریوهات الثال

 : التغیرات هي

  السلع من دات وار الیزان المدفوعات، النخفاض م ومن ثمَّ تحسین وضع المیزان التجاري

 . یةوالخدم یةسعارها، وزیادة الصادرات السلعوالخدمات بسبب ارتفاع أ

   .تحقیق النمو االقتصادي نتیجة زیادة اإلنتاج المحلي من السلع الزراعیة والصناعیة 

  تدفق القطع األجنبي إلى داخل سوریة نتیجة زیادة الطلب الخارجي على السلع الزراعیة

وانخفاض الطلب على القطع األجنبي ألغراض وزیادة الصادرات.  المنتجة محلیاً  والصناعیة

 تیراد.تمویل عملیة االس
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  .انخفاض طفیف في منفعة المستهلك ورفاهیته 

  انخفاض طفیف في العرض الكلي من السلع المنتجة محلیًا والمستوردة مما یحدث ارتفاعًا

 طفیفًا في أسعار هذه السلع. 

 (معدل التضخم) هناك ارتفاع بسیط في الرقم القیاسي ألسعار المستهلك. 

  في نشاطي الزراعیة والصناعة.ارتفاع الطلب على المدخالت الوسیطة 

  زیادة الطلب على عوامل اإلنتاج ( العمل ورأس المال) في األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة

 والصناعیة. 

  .انخفاض معدل البطالة بسبب زیادة التوظیف في نشاطي الزراعة والصناعة 

 لخدمات مقابل نفاق االستهالكي للقطاع العائلي من السلع الزراعیة واانخفاض طفیف في اإل

 ارتفاع طفیف في إنفاقه االستهالكي على السلع الصناعیة. 

 نفاق االستهالكي للحكومة من السلع الزراعیة والصناعیة والخدمیة. انخفاض طفیف في اإل 

 الزراعیة والصناعیة والخدمیة وبنسب قلیلة  لهانتاجیة كإلانخفاض االستثمار في األنشطة ا

 نسبیًا. 

  ًالحكومي.  االدخارفي  انخفاض طفیف جدا 

  القطاع العائلي.  ادخارزیادة طفیفة في 

  .زیادة طفیفة في دخل الحكومة من أمالكها 

 .زیادة في اإلیرادات الضریبیة المباشرة، وضرائب اإلنتاج في النشاطین الزراعي والصناعي 

  .انخفاض طفیف في إنتاج الخدمات 

  .انخفاض في اإلیرادات من الرسوم الجمركیة 

7. :ف اا  م ظ  في ظل نظام سعر الصرف الثابت إلى رتفاع سعر الصرف ال

ویكون  ،األسعار السیماوبعضها یتغیر بالنسبة نفسها و  ،المتغیرات االقتصادیة فيتأثیرات كبیرة نسبیًا 

 : ياتجاه هذه التأثیرات كما یأت

  لتي یرتفع بها سعر الصرف. سعار الواردات والصادرات بالنسبة نفسها اأارتفاع في 
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  ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلیًا وأسعار السلع المدمجة( المحلیة والمستوردة) المعروضة

 في السوق المحلیة بنسبة قریبة نسبیًا لنسبة ارتفاع سعر الصرف.

  ارتفاع في الرقم القیاسي ألسعار المستهلك ( زیادة في معدل التضخم) بنسبة قریبة من نسبة

 رتفاع سعر الصرف.ا

  انخفاض العرض الكلي من  ومن ثمَّ انخفاض في الواردات الزراعیة والصناعیة والخدمیة

 المنتجات المحلیة والمستوردة. 

    .ارتفاع في الصادرات الزراعیة والصناعیة وصادرات الخدمات 

  زیادة اإلنتاج المحلي من السلع الصناعیة وانخفاض اإلنتاج المحلي من السلع الزراعیة

 والخدمات. 

  سعار الصادرات والواردات (زیادة أتحسن في المیزان التجاري ناتج عن ارتفاع في

الزیادة في الصادرات ال تقابلها زیادة في اإلنتاج المحلي لألنشطة اإلنتاجیة  نتضخمیة). أل

مما یشیر إلى عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي وعدم قدرته على تلبیة الطلب  نشاط الصناعة إالَّ 

 . الخارجي المتزاید على السلع والخدمات المحلیة 

  هناك انخفاض طفیف في الطلب على المدخالت األولیة من عوامل اإلنتاج العمل ورأس

 المال في نشاطي الزراعة والخدمات. 

 رفاهیته.  من ثمَّ فيالقطاع العائلي و  هناك انخفاض في منفعة 

 الزراعیة والصناعیة والخدمیة. لهاانخفاض في االستثمار في األنشطة اإلنتاجیة ك 

 8.1 معدل البطالة% . 

  وتضخم بمعدل مرتفع 8.1االقتصاد في حالة ركود تضخمي نتیجة وجود البطالة بمعدل %

 قریب من نسبة تغیر سعر الصرف. 

 االستهالكي للقطاع العائلي على السلع الزراعیة والصناعیة والخدمات.  انخفاض في اإلنفاق

 وانخفاض في مستوى المعیشة.

 الرسوم و ضرائب اإلنتاج، و (المباشرة،  لهازیادة في إیرادات الحكومة من الضرائب ك

 الجمركیة)، وٕایراداتها من أمالكها. 
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  یة والصناعیة والخدمات. زیادة في اإلنفاق االستهالكي الحكومي على السلع الزراع 

بمقارنة تأثیرات تغیر سعر الصرف في ظل نظامي سعر الصرف الحر وسعر الصرف الثابت نجد  .8

أهمیة أكثر من  ُیركَّز على السیاسة النقدیة وتعطىعندما  أن تبني نظام سعر الصرف الحر أفضل

للحد من  ي سیاسات مالیةعلى الحكومة تبن نظام سعر الصرف الثابت یفرضالسیاسة المالیة. بینما 

 . التـأثیرات الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف

 ،وجود نظام أمثل لسعر الصرف في تحقیق التوازن الكمي والنقديصحة فرضیة البحث التي تنص  .9

 ونماذج التوازن العام. SAMولكن باستخدام مصفوفة الحسابات االجتماعیة 

فعالة في تحقیق التوازن في االقتصاد الوطني النمذجة الریاضیة كأداة صحة فرضیة البحث  .10

   ورسم معالم السیاسة االقتصادیة من خالل توضیح أثر تغیر سعر الصرف.

  : وات ات. 2- 6

استخدام األسالیب الكمیة والنماذج الریاضیة التي تستند إلى أنواع البرمجة المختلفة  ضرورة - 

في ظل حاالت عدم التأكد في العملیة  السیماوبرمجة األعداد الصحیحة و  ،الدینامیكیة وغیر الخطیة

التخطیطیة. باعتبار التخطیط هو نشاط هادف لما سینجز مستقبًال الستغالل الموارد المتاحة 

بالشكل األمثل والمساهمة في حل المشكلة االقتصادیة الرئیسیة المتمثلة بمحدودیة الموارد والحاجات 

قرارات توزیع االستثمارات بین من یجب على صانعي القرارات التخطیطیة بما فیها  إذالمتزایدة. 

قطاعات االقتصاد الوطني التخلي عن األسالیب التقلیدیة في توزیعها وتبني األسالیب الحدیثة 

  المثلى وتحقیق أعظم قیمة مضافة بأقل االستثمارات. االستراتیجیاتالختیار (البرمجة الدینامیكیة) 

إلـــى  قطـــاع الزراعـــة وزیادتهـــا إلـــى وحـــدتین اســـتثماریتین وٕاعطـــاء هـــذا القطـــاع  االســـتثمارات جیـــهتو  - 

األولویة القصوى لتحقیق أقصى العوائد االستثماریة والقـیم المضـافة، وبمـا أن االقتصـاد السـوري هـو 

 القطع موارد من سیزید . فإن ذلكالخام الزراعیة المنتجات صادراته هیكل علىاقتصاد زراعي تغلب 

 كبیـــرة بنســبة عاملــة اً یـــد یشــغلوس .المــدفوعات میـــزان ومــن التجــاري المیـــزان مــن ویحســن ،األجنبــي

  .هجرتها من ویحد ،الزراعیة األراضي في للسكان االستقرار تحقیق في همویس
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زیـــادة االســـتثمارات الموجهـــة إلـــى قطـــاع النقـــل والمواصـــالت بدرجـــة كافیـــة، للحصـــول علـــى القـــیم   - 

فـي  إسـهامهالمضافة القصوى التي یمكن أن یحققها هـذا القطـاع بأقـل االسـتثمارات، بمـا یحسـن مـن 

 النمو االقتصادي. 

التــي تزیــد ضــافیة فاالســتثمارات اإل ،تخفــیض االســتثمارات فــي قطــاعي الصــناعة وبقیــة القطاعــات   - 

 عدد الوحدات االستثماریة غیر مجدیة.  لىع

تبني السیاسة النقدیة في ظل نظام سعر الصرف الحر ألنهـا أكثـر فعالیـة مـن السیاسـة المالیـة التـي  - 

 تالئم حالة سعر الصرف الثابت للحد من تقلبات سعر الصرف. 

حـد مـن ارتفـاع األسـعار یلثابـت فـي ظـل نظـام سـعر الصـرف ا السـیماتشجیع ودعم اإلنتاج المحلي و  - 

 وتوفیر السلع والخدمات في السوق المحلیة.  

اعتمـــاد النمـــاذج الریاضـــیة ومصـــفوفة الحســـابات االجتماعیـــة ونمـــاذج التـــوازن العـــام فـــي الدراســـات  - 

 السیاسات العامة. وتقییم التخطیطیة 

وذلك  ،النشاطین الخدمي والصناعياالهتمام بالبحث والتطویر وبتدریب العاملین وترشید اإلدارة في  - 

لرفــع اإلنتاجیــة الكلیــة لعوامــل اإلنتــاج والعمــل علــى زیــادة اإلنتاجیــة لتحقیــق النمــو االقتصــادي والــذي 

 یجب أن یكون متناسبًا مع معدل الكتلة النقدیة.  

إدارة ســـعر الفائـــدة بشـــكل أكثـــر فعالیـــة مـــن قبـــل مصـــرف ســـوریة المركـــزي وبمـــا یناســـب المتغیـــرات  - 

قتصادیة الكلیة وأسعار الفائدة المجاورة، وذلك لجذب الودائع واالستثمارات وخلق طلب على اللیرة اال

 السوریة وتحسین قیمتها. 

وضع أهـداف لتخفـیض التضـخم، وتوظیـف المـدخرات فـي اسـتثمارات كفیلـة بتـوفیر السـلع والخـدمات  - 

 في السوق المحلیة من جهة وزیادة الصادرات من جهة أخرى.
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سعر الشراء بالدوالر أو الیورو في عملیات البیـع التـي تـتم بـین الدولـة والقطـاع الخـاص فیمـا  اعتماد - 

یتهــا للدولــة. ممــا یرفــد مصــرف ســوریة المركــزي بــالقطع األجنبــي كاألصــول الثابتــة العائــدة ملبیتعلــق 

 ویزید من االحتیاطیات األجنبیة. 

لمنــاطق اآلمنــة بعــد تقــدیم مزایــا وتســهیالت العمــل علــى جــذب االســتثمارات األجنبیــة والمحلیــة إلــى ا - 

 تشجیعیة ونوعیة للمستثمرین. أو من خالل مشاركتهم في مشروعات استثماریة مع القطاع العام.

اللیـرة السـوریة  تبطـإعادة النظر في سلة العمالت التي تشكل وحـدة حقـوق السـحب الخاصـة التـي رُ  - 

عند اتخاذ قرار في الفترة الحالیة عما كان علیه  . نتیجة تغیر الشركاء التجاریین2007بها منذ عام 

 .  الربط بسلة من العمالت

 تبني سیاسة فعالة إلدارة االحتیاطیات وٕادارة الدین العام الخارجي لتحقیق األهداف االقتصادیة.  - 

تیراد واالقتصـار علـى تعزیز الدور الحكومي في عملیة االستیراد والتصدیر والعمـل علـى ترشـید االسـ - 

هـا المشـروعات االسـتثماریة حتـى تبـدأ بالعملیـة إلی السـلع الرأسـمالیة التـي تحتـاجو نتـاج، زمات اإلمستل

 اإلنتاجیة. 

لشــركاء التجــاریین ضــرورة أن یقــوم مصــرف ســوریة المركــزي بتنویــع العمــالت األجنبیــة علــى أســاس ا - 

ـــى الـــدوالر األمریكـــي. لســـوریة، وال ســـیما  ــد مـــن االعتمـــاد عل فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة، وذلـــك للحـ

واستخدام هذه العمالت في تمویل عملیات االسـتیراد حسـب الدولـة التـي سـیتم االسـتیراد منهـا. األمـر 

الـــذي یقلـــل مـــن الطلـــب علـــى الـــدوالر األمریكـــي ممـــا یحســـن مـــن قیمـــة اللیـــرة الســـوریة تجـــاه الـــدوالر 

ن ذلـــك یقلـــل مـــن التقلبـــات فـــي قیمـــة االحتیاطیـــات األجنبیـــة نتیجـــة تقلبـــات الـــدوالر األمریكـــي. كمـــا أ

 األمریكي.  

العمــــل علــــى جــــذب اإلیــــداعات إلــــى المصــــارف العاملــــة فــــي الســــوق المصــــرفیة الســــوریة لتوظیفهــــا  - 

واستثمارها مما یزید من ربحیة هذه المصـارف ویسـاعدها علـى ممارسـة دورهـا فـي السـوق المصـرفیة 

 . السوریة
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ضرورة التكامل والتنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسات االقتصادیة الكلیة األخرى المالیة والتجاریة  - 

 وسیاسة التشغیل والعمالة، لتحقیق أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

الكفیلة  الجاري منه وتوجیه االستثمار العام إلى المشروعات االستثماریة والسیماترشید اإلنفاق العام  - 

 بزیادة الصادرات وتوفیر السلع والخدمات في السوق المحلیة. 

 عمل على: نقترح قیام المكتب المركزي لإلحصاء بال - 

 جداول المدخالت و صدار كتاب سنوي یتضمن جداول العرض واالستخدام، إ

مصفوفة الحسابات االجتماعیة، وذلك بشكل مفصل. والعمل على و والمخرجات، 

من حیث الحسابات أم تطویر هذه الجداول سنویًا سواء من حیث البنیة والنوع 

التي تتضمنها وتفصیالتها. لیتسنى للباحثین االستفادة منها في العدید من 

 الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة. 

 د وبناء جداول العرض واالستخدام وجداول المدخالت داث قسم مختص بإعداإح

والمخرجات، ومصفوفة الحسابات االجتماعیة، وتأهیل وتدریب العاملین فیه على 

 آلیة بناء هذه النماذج من الجداول والمصفوفات. 

  ضرورة العمل على إصدار بیانات الواردات والصادرات مصنفة حسب السلع

   وطبیعة االستخدام.  والخدمات واألنشطة اإلنتاجیة 

6 -3 . : ث ت 

ألسعار صرف اللیرة السوریة مقابل كل من العمالت الرئیسیة الموجودة  GARCH(1,1)بناء نموذج  - 

 الجنیه اإلسترلیني).و الین الیاباني، و الیورو، و في سلة العمالت ( الدوالر األمریكي، 

 وتطوراته والنماذج المشتقة منه.  ARCHنموذج  - 

 بناء نموذج شبكة عصبونیة للتنبؤ بسعر صرف اللیرة السوریة. - 
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إجراء دراسة مقارنة بین النماذج السابقة بهدف الحكم على دقتها في التنبؤ ومعرفة تلك النماذج األكثر  - 

س الظاهرة واستخدام ى نففعالیة من حیث جودة التقدیرات وكفاءتها ومصداقیتها من خالل تطبیقها عل

 زمنیة معینة. مّدةخالل  نفسها البیانات

دراسة تطور مصفوفة المعامالت الفنیة لالقتصاد السوري للوقوف على التطور الحاصل على تقنیات  - 

 اإلنتاج في األنشطة اإلنتاجیة. 

 االقتصاد السوري باستخدام نماذج التوازن العام.  فيدراسة أثر االتفاقیات الدولیة  - 

 اء نموذج توازن عام بیئي لسوریة. بن - 

  .SAMاالقتصاد السوري باستخدام  فيدراسة المیاه السوریة كعامل إنتاج لرصد تأثیر تغیراته  - 
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1. ا  

  ا: ا أ. 

مسح التطورات في منهجیة بناء وقیاس النماذج واستخدامها في ): دون عام(اإلمام، عماد وآخرون  .1

، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، تقویم السیاسات والتنبؤ

 . ص 490دمشق، سوریة، 
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 اA  

   رات ا ا ا ا    ةا ا ا

   

الناتج المحلي اإلجمالي والتكوین الرأسمالي حسب القطاعات الرئیسیة وباألسعار  A-1)یبین الجدول(

  . الوحدة ملیار ل.س2000الثابتة لعام 
years agr_GDP ind_GDP tran_GDP oth_GDP agr_inv ind_inv tra_inv other_inv 

1953 47.819 18.905 4.724 42.591 1.679 2.448 3.829 5.893 

1954 32.808 20.288 4.624 43.580 2.214 2.193 3.381 7.216 

1955 68.989 32.163 5.611 49.072 1.693 1.605 2.053 3.908 

1956 72.450 34.046 4.593 49.952 1.649 2.508 3.186 5.750 

1957 54.454 37.561 5.549 53.409 1.688 2.592 3.324 5.703 

1958 46.304 40.486 6.090 53.520 1.819 3.427 4.179 7.366 

1959 38.582 42.477 6.318 57.100 2.159 3.316 3.666 7.265 

1960 51.617 42.991 6.651 58.152 2.091 4.038 5.836 7.586 

1961 81.180 44.851 7.815 66.353 2.488 4.960 5.252 12.481 

1962 75.387 48.320 6.817 69.879 2.007 4.191 7.659 8.034 

1963 66.075 26.213 13.221 57.166 1.853 7.254 4.921 13.554 

1964 66.089 26.202 13.224 57.920 1.891 7.522 4.988 13.353 

1965 52.646 25.335 14.097 57.636 1.829 6.231 4.615 10.871 

1966 52.657 25.324 14.100 58.240 2.202 8.208 5.127 12.795 

1967 61.655 26.962 13.110 59.958 2.270 8.756 5.635 10.709 

1968 55.332 27.220 15.029 67.470 2.577 9.275 6.699 14.866 

1969 63.753 33.932 16.167 79.262 5.203 11.223 7.985 18.979 

1970 52.610 36.230 16.954 73.613 4.934 8.756 5.722 13.568 

1971 57.585 38.352 17.341 82.196 8.037 10.757 4.240 15.438 

1972 91.731 40.317 17.013 96.572 9.172 13.136 6.769 19.866 

1973 57.290 44.651 20.895 97.080 8.745 11.754 6.887 18.835 

1974 84.040 52.613 21.562 118.431 7.592 27.760 4.608 23.418 

1975 88.501 58.899 27.219 147.262 6.024 39.796 16.313 26.716 

1976 104.503 64.700 25.798 166.331 8.000 50.270 20.136 38.391 

1977 91.633 61.106 26.946 175.147 6.421 64.400 22.203 42.441 

1978 113.090 65.172 27.599 184.251 7.007 49.496 14.906 45.963 

1979 95.013 58.754 30.968 208.845 7.538 48.997 12.452 50.285 

1980 132.233 67.920 32.391 218.131 5.321 36.258 11.732 92.070 

1981 132.345 66.291 38.137 248.850 9.464 41.177 17.710 79.981 

1982 128.328 76.036 37.291 257.519 8.661 42.297 20.829 80.693 

1983 128.488 86.019 39.675 256.574 13.187 41.237 27.970 79.003 

1984 118.267 58.077 41.690 253.847 18.165 28.691 22.147 94.201 

1985 123.821 89.220 44.342 258.623 22.299 31.917 19.767 97.154 

1986 132.952 62.361 45.059 234.595 20.999 24.849 16.708 89.059 

1987 113.423 79.731 47.963 241.831 11.439 25.882 10.908 53.908 

1988 149.210 127.188 49.299 244.231 14.182 35.327 8.376 40.190 

1989 105.356 133.983 50.041 202.766 19.767 21.943 7.213 40.239 
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1990 127.635 132.707 51.379 198.830 22.648 21.660 8.281 47.181 

1991 136.269 141.611 52.176 219.638 21.951 20.285 10.324 50.883 

1992 160.683 159.010 53.819 247.493 24.299 26.149 21.912 64.762 

1993 160.438 176.706 61.281 260.775 22.365 27.358 22.336 67.025 

1994 170.243 184.215 75.193 277.099 22.999 50.480 23.435 70.960 

1995 177.215 209.170 84.212 285.808 25.090 45.998 23.603 73.155 

1996 203.090 255.333 90.295 282.006 24.904 49.152 22.492 70.802 

1997 197.218 295.593 99.902 279.748 25.048 50.543 20.073 63.280 

1998 241.172 307.138 99.398 283.950 24.338 50.334 25.023 64.370 

1999 204.771 296.658 107.994 289.129 22.229 48.649 30.929 57.986 

2000 223.749 272.514 113.851 294.509 24.431 45.918 29.379 56.364 

2001 239.896 275.152 121.516 302.375 26.220 54.778 35.007 62.143 

2002 261.008 264.984 132.531 354.202 32.278 56.941 39.346 68.763 

2003 254.078 248.905 147.419 368.307 30.174 71.126 34.896 95.748 

2004 248.937 298.207 115.730 426.151 37.218 70.625 44.803 103.121 

2005 265.409 280.581 125.502 485.222 40.571 75.482 50.551 121.589 

  

  

  

  

  

 



312 
 

 اB 

 ما ا ا  تا  دت ا  رات اوا 

طا  

 

:ا ا ا 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/22/13   Time: 04:12   

Sample: 1957 1969   

Included observations: 13   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.181491 0.103758 1.749170 0.1142 

C 4.483808 0.267053 16.78993 0.0000 

D59 -0.359994 0.107997 -3.333361 0.0088 

D61 0.295570 0.068632 4.306562 0.0020 
     
     

R-squared 0.805079     Mean dependent var 4.057494 

Adjusted R-squared 0.740105     S.D. dependent var 0.200801 

S.E. of regression 0.102368     Akaike info criterion -1.472823 

Sum squared resid 0.094313     Schwarz criterion -1.298992 

Log likelihood 13.57335     Hannan-Quinn criter. -1.508553 

F-statistic 12.39085     Durbin-Watson stat 2.790708 

Prob(F-statistic) 0.001511    
  

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  
Method: Least Squares   

Date: 02/22/13   Time: 03:43   

Sample: 1955 1969   

Included observations: 15   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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LOG(IND_INV) -0.212064 0.096817 -2.190348 0.0473 

C 3.134136 0.179224 17.48727 0.0000 
     
     

R-squared 0.269565     Mean dependent var 3.508987 

Adjusted R-squared 0.213378     S.D. dependent var 0.232432 

S.E. of regression 0.206148     Akaike info criterion -0.196882 

Sum squared resid 0.552459     Schwarz criterion -0.102475 

Log likelihood 3.476614     Hannan-Quinn criter. -0.197888 

F-statistic 4.797624     Durbin-Watson stat 0.713479 

Prob(F-statistic) 0.047329    
     
       

 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRA_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/15/13   Time: 11:04   

Sample: 1953 1970   

Included observations: 18   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.933447 0.272894 3.420553 0.0035 

C 3.869139 0.507159 7.629040 0.0000 
     
     

R-squared 0.422386     Mean dependent var 2.162075 

Adjusted R-squared 0.386286     S.D. dependent var 0.488875 

S.E. of regression 0.382984     Akaike info criterion 1.022792 

Sum squared resid 2.346828     Schwarz criterion 1.121722 

Log likelihood -7.205128     Hannan-Quinn criter. 1.036433 

F-statistic 11.70018     Durbin-Watson stat 1.141921 

Prob(F-statistic) 0.003505    
  

   ات:  .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:48   

Sample: 1953 1970   

Included observations: 18   
     

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.291093 0.066219 4.395931 0.0005 

C 4.390696 0.080500 54.54284 0.0000 
     
     

R-squared 0.547053     Mean dependent var 4.057714 

Adjusted R-squared 0.518744     S.D. dependent var 0.166649 

S.E. of regression 0.115609     Akaike info criterion -1.372770 
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Sum squared resid 0.213846     Schwarz criterion -1.273840 

Log likelihood 14.35493     Hannan-Quinn criter. -1.359129 

F-statistic 19.32421     Durbin-Watson stat 1.360731 

Prob(F-statistic) 0.000451    
     
     

  

:اا ا ا 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:44   
Sample: 1953 1975   

Included observations: 23   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.157603 0.083999 1.876245 0.0746 

C 4.636249 0.294345 15.75105 0.0000 
     
     

R-squared 0.143567     Mean dependent var 4.092173 

Adjusted R-squared 0.102784     S.D. dependent var 0.255677 

S.E. of regression 0.242181     Akaike info criterion 0.084681 

Sum squared resid 1.231688     Schwarz criterion 0.183420 

Log likelihood 1.026165     Hannan-Quinn criter. 0.109514 

F-statistic 3.520296     Durbin-Watson stat 1.586145 

Prob(F-statistic) 0.074590    
  

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:45   

Sample: 1953 1975   

Included observations: 23   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.155031 0.073533 2.108322 0.0472 

C 3.953594 0.205911 19.20049 0.0000 
     
     

R-squared 0.174691     Mean dependent var 3.537182 

Adjusted R-squared 0.135391     S.D. dependent var 0.300290 

S.E. of regression 0.279222     Akaike info criterion 0.369325 

Sum squared resid 1.637269     Schwarz criterion 0.468064 

Log likelihood -2.247241     Hannan-Quinn criter. 0.394158 

F-statistic 4.445022     Durbin-Watson stat 0.519314 

Prob(F-statistic) 0.047189    
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 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRA_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:46   

Sample: 1953 1975   

Included observations: 23   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.923641 0.224455 4.115038 0.0005 

C 5.027515 0.657209 7.649793 0.0000 
     
     

R-squared 0.446400     Mean dependent var 2.348639 

Adjusted R-squared 0.420038     S.D. dependent var 0.567735 

S.E. of regression 0.432359     Akaike info criterion 1.243822 

Sum squared resid 3.925628     Schwarz criterion 1.342561 

Log likelihood -12.30396     Hannan-Quinn criter. 1.268655 

F-statistic 16.93354     Durbin-Watson stat 1.039359 

Prob(F-statistic) 0.000494    

  ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:46   

Sample: 1953 1975   

Included observations: 23   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.519909 0.069162 7.517297 0.0000 

C 5.294364 0.150945 35.07481 0.0000 
     
     

R-squared 0.729066     Mean dependent var 4.189580 

Adjusted R-squared 0.716165     S.D. dependent var 0.309937 

S.E. of regression 0.165123     Akaike info criterion -0.681317 

Sum squared resid 0.572574     Schwarz criterion -0.582578 

Log likelihood 9.835143     Hannan-Quinn criter. -0.656484 

F-statistic 56.50975     Durbin-Watson stat 1.150900 

Prob(F-statistic) 0.000000    

ا ا ا: 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:42   
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Sample: 1953 1980   

Included observations: 28   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.287057 0.081455 3.524108 0.0016 

C 5.153219 0.276847 18.61394 0.0000 
     
     

R-squared 0.323257     Mean dependent var 4.194773 

Adjusted R-squared 0.297229     S.D. dependent var 0.326623 

S.E. of regression 0.273813     Akaike info criterion 0.316004 

Sum squared resid 1.949307     Schwarz criterion 0.411161 

Log likelihood -2.424051     Hannan-Quinn criter. 0.345094 

F-statistic 12.41934     Durbin-Watson stat 1.177028 

Prob(F-statistic) 0.001595    
 

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:43   

Sample: 1953 1980   

Included observations: 28   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.231701 0.046981 4.931795 0.0000 

C 4.192118 0.121431 34.52272 0.0000 
     
     

R-squared 0.483334     Mean dependent var 3.646652 

Adjusted R-squared 0.463462     S.D. dependent var 0.362112 

S.E. of regression 0.265243     Akaike info criterion 0.252405 

Sum squared resid 1.829194     Schwarz criterion 0.347562 

Log likelihood -1.533668     Hannan-Quinn criter. 0.281495 

F-statistic 24.32260     Durbin-Watson stat 0.558328 

Prob(F-statistic) 0.000040    
     
       

 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRA_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:44   

Sample: 1953 1980   

Included observations: 28   
     
     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.862270 0.133650 6.451683 0.0000 
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C 4.887742 0.373773 13.07678 0.0000 
     
     

R-squared 0.615522     Mean dependent var 2.528276 

Adjusted R-squared 0.600735     S.D. dependent var 0.646490 

S.E. of regression 0.408501     Akaike info criterion 1.116103 

Sum squared resid 4.338695     Schwarz criterion 1.211261 

Log likelihood -13.62545     Hannan-Quinn criter. 1.145194 

F-statistic 41.62421     Durbin-Watson stat 0.883345 

Prob(F-statistic) 0.000001    
  

 : ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:43   

Sample: 1953 1980   

Included observations: 28   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.613994 0.042366 14.49262 0.0000 

C 5.537737 0.086160 64.27306 0.0000 
     
     

R-squared 0.889847     Mean dependent var 4.377962 

Adjusted R-squared 0.885611     S.D. dependent var 0.499535 

S.E. of regression 0.168950     Akaike info criterion -0.649676 

Sum squared resid 0.742149     Schwarz criterion -0.554519 

Log likelihood 11.09547     Hannan-Quinn criter. -0.620586 

F-statistic 210.0360     Durbin-Watson stat 1.295116 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
       

:دا ا ا 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:40   

Sample: 1953 1985   

Included observations: 33   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.347356 0.059750 5.813482 0.0000 

C 5.464533 0.206975 26.40189 0.0000 
     
     

R-squared 0.521580     Mean dependent var 4.292162 

Adjusted R-squared 0.506147     S.D. dependent var 0.380814 
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S.E. of regression 0.267616     Akaike info criterion 0.260166 

Sum squared resid 2.220171     Schwarz criterion 0.350863 

Log likelihood -2.292740     Hannan-Quinn criter. 0.290683 

F-statistic 33.79657     Durbin-Watson stat 1.114579 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:40   

Sample: 1953 1985   

Included observations: 33   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.281513 0.043115 6.529400 0.0000 

C 4.418666 0.113418 38.95902 0.0000 
     
     

R-squared 0.578993     Mean dependent var 3.746638 

Adjusted R-squared 0.565413     S.D. dependent var 0.415218 

S.E. of regression 0.273725     Akaike info criterion 0.305309 

Sum squared resid 2.322694     Schwarz criterion 0.396007 

Log likelihood -3.037605     Hannan-Quinn criter. 0.335826 

F-statistic 42.63307     Durbin-Watson stat 0.598522 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRA_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:41   

Sample: 1953 1985   

Included observations: 33   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.886692 0.095072 9.326543 0.0000 

C 5.179655 0.273497 18.93861 0.0000 
     
     

R-squared 0.737253     Mean dependent var 2.704689 

Adjusted R-squared 0.728778     S.D. dependent var 0.730055 

S.E. of regression 0.380205     Akaike info criterion 0.962481 

Sum squared resid 4.481239     Schwarz criterion 1.053179 

Log likelihood -13.88094     Hannan-Quinn criter. 0.992998 

F-statistic 86.98440     Durbin-Watson stat 0.950015 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 : ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:41   

Sample: 1953 1985   

Included observations: 33   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.630691 0.028960 21.77776 0.0000 

C 5.729126 0.060490 94.71259 0.0000 
     
     

R-squared 0.938647     Mean dependent var 4.554255 

Adjusted R-squared 0.936668     S.D. dependent var 0.624544 

S.E. of regression 0.157172     Akaike info criterion -0.804255 

Sum squared resid 0.765798     Schwarz criterion -0.713558 

Log likelihood 15.27021     Hannan-Quinn criter. -0.773738 

F-statistic 474.2707     Durbin-Watson stat 1.393960 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

:ا ا ا 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 03/08/13   Time: 02:32   

Sample: 1970 1990   

Included observations: 21   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.315686 0.121339 2.601697 0.0175 

C 5.216168 0.233846 22.30604 0.0000 
     
     

R-squared 0.262675     Mean dependent var 4.626278 

Adjusted R-squared 0.223868     S.D. dependent var 0.297726 

S.E. of regression 0.262291     Akaike info criterion 0.251672 

Sum squared resid 1.307139     Schwarz criterion 0.351150 

Log likelihood -0.642553     Hannan-Quinn criter. 0.273261 

F-statistic 6.768825     Durbin-Watson stat 0.940413 

Prob(F-statistic) 0.017522    
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2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 03/08/13   Time: 02:32   

Sample: 1970 1990   

Included observations: 21   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.283175 0.140314 2.018156 0.0579 

C 4.438279 0.140382 31.61584 0.0000 
     
     

R-squared 0.176525     Mean dependent var 4.199907 

Adjusted R-squared 0.133184     S.D. dependent var 0.373431 

S.E. of regression 0.347675     Akaike info criterion 0.815294 

Sum squared resid 2.296678     Schwarz criterion 0.914773 

Log likelihood -6.560592     Hannan-Quinn criter. 0.836884 

F-statistic 4.072953     Durbin-Watson stat 0.313754 

Prob(F-statistic) 0.057919    
     
       

3.  ع ا:تاوا 
 

Dependent Variable: LOG(TRAN_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 03/08/13   Time: 02:33   

Sample: 1970 1990   

Included observations: 21   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.305260 0.134728 2.265745 0.0353 

C 3.980978 0.242966 16.38493 0.0000 
     
     

R-squared 0.212716     Mean dependent var 3.456947 

Adjusted R-squared 0.171280     S.D. dependent var 0.374682 

S.E. of regression 0.341089     Akaike info criterion 0.777044 

Sum squared resid 2.210488     Schwarz criterion 0.876522 

Log likelihood -6.158962     Hannan-Quinn criter. 0.798633 

F-statistic 5.133601     Durbin-Watson stat 0.128087 

Prob(F-statistic) 0.035342    
     
      

 : ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 03/08/13   Time: 02:33   
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Sample: 1970 1990   

Included observations: 21   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.609078 0.052146 11.68025 0.0000 

C 5.420187 0.038424 141.0614 0.0000 
     
     

R-squared 0.877757     Mean dependent var 5.171384 

Adjusted R-squared 0.871323     S.D. dependent var 0.408537 

S.E. of regression 0.146548     Akaike info criterion -0.912530 

Sum squared resid 0.408052     Schwarz criterion -0.813051 

Log likelihood 11.58156     Hannan-Quinn criter. -0.890940 

F-statistic 136.4282     Durbin-Watson stat 0.998457 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

  

:ا ا ا 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(TRAN_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/14/13   Time: 11:19   

Sample: 1970 1990   

Included observations: 21   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.305260 0.134728 2.265745 0.0353 

C 4.820237 0.606282 7.950484 0.0000 
     
     

R-squared 0.212716     Mean dependent var 3.456947 

Adjusted R-squared 0.171280     S.D. dependent var 0.374682 

S.E. of regression 0.341089     Akaike info criterion 0.777044 

Sum squared resid 2.210488     Schwarz criterion 0.876522 

Log likelihood -6.158962     Hannan-Quinn criter. 0.798633 

F-statistic 5.133601     Durbin-Watson stat 0.128087 

Prob(F-statistic) 0.035342    
     
     

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/14/13   Time: 11:14   

Sample: 1970 1995   

Included observations: 26   
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.353255 0.186416 1.894984 0.0702 

C 4.859023 0.268791 18.07731 0.0000 
     
     

R-squared 0.130150     Mean dependent var 4.382840 

Adjusted R-squared 0.093906     S.D. dependent var 0.511114 

S.E. of regression 0.486524     Akaike info criterion 1.470742 

Sum squared resid 5.680933     Schwarz criterion 1.567519 

Log likelihood -17.11965     Hannan-Quinn criter. 1.498610 

F-statistic 3.590963     Durbin-Watson stat 0.140176 

Prob(F-statistic) 0.070203    
     
     

 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRAN_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:37   

Sample: 1970 1995   

Included observations: 26   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.449636 0.133532 3.367239 0.0026 

C 4.559385 0.296449 15.37998 0.0000 
     
     

R-squared 0.320850     Mean dependent var 3.592500 

Adjusted R-squared 0.292552     S.D. dependent var 0.446727 

S.E. of regression 0.375742     Akaike info criterion 0.953975 

Sum squared resid 3.388368     Schwarz criterion 1.050752 

Log likelihood -10.40168     Hannan-Quinn criter. 0.981843 

F-statistic 11.33830     Durbin-Watson stat 0.205462 

Prob(F-statistic) 0.002555    
     
     

  : ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:36   

Sample: 1970 1995   

Included observations: 26   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.635553 0.048332 13.14975 0.0000 

C 5.792144 0.050103 115.6049 0.0000 
     
     

R-squared 0.878121     Mean dependent var 5.244069 
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Adjusted R-squared 0.873042     S.D. dependent var 0.397905 

S.E. of regression 0.141778     Akaike info criterion -0.995302 

Sum squared resid 0.482425     Schwarz criterion -0.898525 

Log likelihood 14.93893     Hannan-Quinn criter. -0.967434 

F-statistic 172.9159     Durbin-Watson stat 0.910205 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

  

:ا ا ا 

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:34   

Sample: 1970 2000   

Included observations: 31   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.514244 0.082803 6.210433 0.0000 

C 5.780179 0.161636 35.76043 0.0000 
     
     

R-squared 0.570812     Mean dependent var 4.817880 

Adjusted R-squared 0.556013     S.D. dependent var 0.384477 

S.E. of regression 0.256186     Akaike info criterion 0.176516 

Sum squared resid 1.903310     Schwarz criterion 0.269032 

Log likelihood -0.736004     Hannan-Quinn criter. 0.206674 

F-statistic 38.56948     Durbin-Watson stat 0.846693 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/14/13   Time: 11:10   

Sample: 1970 2000   

Included observations: 31   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.651653 0.207418 3.141740 0.0038 

C 5.246485 0.234599 22.36364 0.0000 
     
     

R-squared 0.253933     Mean dependent var 4.587515 

Adjusted R-squared 0.228207     S.D. dependent var 0.665996 

S.E. of regression 0.585089     Akaike info criterion 1.828235 

Sum squared resid 9.927543     Schwarz criterion 1.920750 
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Log likelihood -26.33764     Hannan-Quinn criter. 1.858393 

F-statistic 9.870529     Durbin-Watson stat 0.116721 

Prob(F-statistic) 0.003849    
     
     

 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRA_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/14/13   Time: 11:11   

Sample: 1970 2000   

Included observations: 31   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.653953 0.135384 4.830345 0.0000 

C 4.930224 0.254251 19.39120 0.0000 
     
     

R-squared 0.445848     Mean dependent var 3.758980 

Adjusted R-squared 0.426740     S.D. dependent var 0.562381 

S.E. of regression 0.425801     Akaike info criterion 1.192651 

Sum squared resid 5.257884     Schwarz criterion 1.285166 

Log likelihood -16.48609     Hannan-Quinn criter. 1.222808 

F-statistic 23.33223     Durbin-Watson stat 0.277865 

Prob(F-statistic) 0.000041    
     
     

 : ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:34   

Sample: 1970 2000   

Included observations: 31   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.663216 0.052964 12.52199 0.0000 

C 5.684882 0.041292 137.6759 0.0000 
     
     

R-squared 0.843918     Mean dependent var 5.310406 

Adjusted R-squared 0.838536     S.D. dependent var 0.394517 

S.E. of regression 0.158527     Akaike info criterion -0.783442 

Sum squared resid 0.728794     Schwarz criterion -0.690927 

Log likelihood 14.14335     Hannan-Quinn criter. -0.753285 

F-statistic 156.8003     Durbin-Watson stat 0.659928 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 ا ا اة:

1. :راع ا 
 

Dependent Variable: LOG(AGR_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:28   

Sample: 1970 2005   

Included observations: 36   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(AGR_INV) 0.582460 0.070971 8.206965 0.0000 

C 6.333977 0.177789 35.62646 0.0000 
     
     

R-squared 0.664543     Mean dependent var 4.917643 

Adjusted R-squared 0.654677     S.D. dependent var 0.436298 

S.E. of regression 0.256387     Akaike info criterion 0.169694 

Sum squared resid 2.234964     Schwarz criterion 0.257667 

Log likelihood -1.054494     Hannan-Quinn criter. 0.200399 

F-statistic 67.35428     Durbin-Watson stat 0.808480 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
       

2.  :ع ا 
 

Dependent Variable: LOG(IND_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/14/13   Time: 11:03   

Sample: 1970 2005   

Included observations: 36   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(IND_INV) 0.804484 0.172513 4.663328 0.0000 

C 6.001928 0.288676 20.79121 0.0000 
     
     

R-squared 0.390098     Mean dependent var 4.729491 

Adjusted R-squared 0.372159     S.D. dependent var 0.713615 

S.E. of regression 0.565443     Akaike info criterion 1.751539 

Sum squared resid 10.87068     Schwarz criterion 1.839512 

Log likelihood -29.52770     Hannan-Quinn criter. 1.782244 

F-statistic 21.74663     Durbin-Watson stat 0.151178 

Prob(F-statistic) 0.000047    
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 ع ا واات: .3
 

Dependent Variable: LOG(TRA_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/14/13   Time: 11:04   

Sample: 1970 2005   

Included observations: 36   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(TRA_INV) 0.767641 0.110302 6.959443 0.0000 

C 5.697962 0.266237 21.40182 0.0000 
     
     

R-squared 0.587548     Mean dependent var 3.910892 

Adjusted R-squared 0.575417     S.D. dependent var 0.647487 

S.E. of regression 0.421903     Akaike info criterion 1.165870 

Sum squared resid 6.052071     Schwarz criterion 1.253843 

Log likelihood -18.98566     Hannan-Quinn criter. 1.196575 

F-statistic 48.43385     Durbin-Watson stat 0.387512 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

  : ات .4
 

Dependent Variable: LOG(OTHER_GDP)  

Method: Least Squares   

Date: 02/19/13   Time: 11:29   

Sample: 1970 2005   

Included observations: 36   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(OTHER_INV) 0.705753 0.046472 15.18669 0.0000 

C 6.207062 0.059328 104.6228 0.0000 
     
     

R-squared 0.871521     Mean dependent var 5.398679 

Adjusted R-squared 0.867743     S.D. dependent var 0.432249 

S.E. of regression 0.157197     Akaike info criterion -0.808684 

Sum squared resid 0.840168     Schwarz criterion -0.720711 

Log likelihood 16.55632     Hannan-Quinn criter. -0.777979 

F-statistic 230.6356     Durbin-Watson stat 0.722126 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 اC  

ت ات ا ريد ا ا  
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الوحدة مالیین 

اللیرات السوریة
الحكومةالقطاع العائليرأس المالالعملالسلعاألنشطة

الضرائب 

المباشرة

الضرائب غیر 

المباشرة ناقص 

االعانات

ضرائب 

االستیراد
العالم الخارجي

التغیر في 

المخزون

 االدخار- 

االستثمار
المجموع

2,103,6802,103,680األنشطة

72,991301,0102,601,143-876,590810,037174,052512,445السلع

506,3148,992515,306العمل

46,557702,829-749,386رأس المال

515,306505,76963,77935,7741,120,628القطاع العائلي

28,61020,277251,179-197,06062,452الحكومة

62,45262,452الضرائب المباشرة

الضرائب غیر المباشرة ناقص 

االعانات
-28,610-28,610

20,27720,277ضرائب االستیراد

477,186497477,683العالم الخارجي

72,991-72,991-التغیر في المخزون

32,971228,019-248,13912,851 االدخار- االستثمار

72,991228,019-28,61020,277477,683-2,103,6802,601,143515,306702,8291,120,628251,17962,452المجموع

مصفوفة الحسابات االجتماعی�ة 2004

االنفاق

التحصیالت

UNDP-PSIA (2009): Basic Macro Social Aaccounting (SAM), Syria 2004  :المصدر

الوحدة 

مالیین 

اللیرات 

السوریة

العالم الخارجيالحكومةالقطاع العائلي عوامل إنتاجالسلعاألنشطة
 االدخار- 

االستثمار

ضرائب 

المؤسسات
الرسوم

ضرائب 

األنشطة
المجموعضرائب السلع

2,166.182,166.18األنشطة

909.81810.03163.47512.54261.552,657.40السلع

1,320.041,320.04عوامل إنتاج

1,084.3019.428.991,112.71القطاع العائلي

17.29234.40-63.67-189.1835.7859.0731.33الحكومة

477.1846.56523.74العالم الخارجي

 االدخار- 

االستثمار
243.6051.51-33.57261.54

ضرائب المؤسسات
59.0759.07

31.3331.33الرسوم

ضرائب 

األنشطة
-63.67-63.67

17.29-17.29-ضرائب السلع

17.29-63.67-2,166.182,657.401,320.041,112.70234.40523.74261.5559.0731.33المجموع

التحصیالت

مصفوفة الحساابات االجتماعیة لعام 2007

Perrihan AL Riffai(2009): Agricultural sector Liberalization- alternative scenarios using a CGE model for Syria :المصدر
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Lofgren, Hans المصدر: ) ،2010 :( Note on the Construction of an Aggregate 2008 SAM 
for Syria, World Bank, P5. 

الحكومةالقطاع العائليرأس المالاألرضالعمل
الضرائب 

المباشرة

الضرائب غیر 

المباشرة 

ناقص 

ضرائب 

االستیراد

02,158,82600000000002,158,826

895,6870000810,037163,469000512,545285,6012,667,339

289,17700000000000289,177العمل

32,2910000000000032,291األرض

968,82800000000000968,828رأس المال

القطاع 

العائلي
00289,17732,291779,645019,42000033,18501,153,718

27,15731,32716,7180269,144-0000189,1830059,073الحكومة

الضرائب 

المباشرة
0000059,07300000059,073

الضرائب غیر 

المباشرة 

ناقص 

االعانات

-27,15700000000000-27,157

ضرائب 

االستیراد
031,327000000000031,327

0477,1860005116,25000000493,487

00000284,55770,005000-68,9610285,601

2,158,8262,667,339289,17732,291968,8281,153,718269,14459,073-27,15731,327493,487285,601

Chokri Thabet مصفوفة الحسابات االجتماعی�ة 2004 لسوریة والمبنیة من قبل

الوحدة ملیون اللیرات 

السوریة
السلعاألنشطة

الضرائبالمؤسساتعوامل اإلنتاج

العالم 

الخارجي

االدخار- 

االستثمار

العالم الخارجي

االدخار- االستثمار

المجموع

Chokri Thabet(2004): Syrian SAM(2004) report, state planning commission , Syria :المصدر 

المجموع

األنشطة

السلع

ج
نتا

اإل
ل 

وام
ع

ت
سا

س
مؤ

ال
ب

رائ
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Lofgren, Hansالمصدر:  ) ،2010 :( Note on the Construction of an Aggregate 2008 SAM 
for Syria, World Bank, P8 
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( At 
current 
prices, in 
million 
syrian 
pounds ) 

Basic Social Accounting Matrix (SAM), Syria during 2004 

            1 

            AC MM BC WT TC GS OS Total 

Production 

Activities 1 
Industries 

AC Agriculture                 

MM Mining & manufacturing                 

BC Building & construction                 

WT Wholesale & retail trade                 

TC 
Transport & 
communication                 

GS Government services                 

OS Other services                 

Total                 

Commodities 2 
Industries 

AC 

Plant production 42,830 43,520 0 1,589 0 1,056 1,427 90,422 

Animal production 830 18,652 0 15 0 1,764 14 21,274 

Total 43,660 62,172 0 1,604 0 2,820 1,441 111,696 

MM 

Beverages & tobacco 0 19,219 0 14,012 12,985 4,327 12,582 63,125 

Textiles 2,692 8,969 0 2,630 0 4,114 2,361 20,767 

Chemicals 29,694 30,109 8,405 0 0 0 0 68,209 

Electricity and Water 534 1,986 173 1,554 3,366 2,041 1,396 11,051 

Gasoline 0 0 0 0 8,400 0 0 8,400 

Diesel 3,236 6,010 754 1,987 37,820 20,391 0 70,197 
Other Mining & 
manufacturing -1,222 -2,231 25,689 -988 -14,479 -9,413 896 -1,747 

Total 34,934 64,062 35,021 19,195 48,092 21,461 17,235 240,001 

BC Building & construction 2,904 10,958 3,921 0 0 0 0 17,783 

TC 
Transport & 
communication 20,375 74,606 6,490 2,543 11,701 5,287 2,283 123,286 

GS Government services 0 0 0 4,941 0 5,422 4,437 14,800 

OS 
Other services and 
Wholesale & retail trade 43,660 202,680 19,471 12,892 22,913 5,175 11,576 318,366 

    Egypt 0.119 0.511 0.107   0.061 0.034 0.167   
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  .Lucke, Bernd (2007): short course on social accounting matrices, training sponsored by GTZ, State planning commission, Syria - :المصدر

  

  

  Basic Social Accounting Matrix (SAM), Syria during 2004تابع 

    Syria 0.176 0.502 0.079 0.050 0.100 0.049 0.045   

Total 145,533 414,478 64,904 41,175 82,707 40,164 36,971 825,932 

Factors of Production 3 

Land 
income   0.40 108,259 0 0 0 0 0 0 108,259 
Workers 
income   0.22 59,543 127,686 11,793 53,450 57,353 46,893 27,164 383,881 
Capital 
income   0.38 102,846 220,548 20,371 92,322 99,063 80,997 46,919 663,067 

Total     270,648 348,234 32,164 145,772 156,416 127,890 74,083 1,155,207 

Institutions 
(Current 
accounts) 

Households 4                       

Corporate 5                       

Government 
& NPISHs 

6 

Tariffs                     

                      
Positive 
taxes     -270,648 0 

-
32,164 -145,772 -156,416 

-
127,890 -74,083 -806,973 

                      

                      

Total     -270,648 0 
-

32,164 -145,772 -156,416 
-

127,890 -74,083 -806,973 

Capital accounts 7 

Depreciation 6,339 22,804 496 2,938 10,615 1,615 2,093 46,900 

                      

                      

Total     6,339 22,804 496 2,938 10,615 1,615 2,093 46,900 

ROW (combined account) 8 

                      

                      

Total                     

Totals         151,872 785,516 65,400 44,113 93,322 41,779 39,064 1,221,066 
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Food Animals Total AC Beverages Textiles Chemicals Electricity Gasoline Diesel 
Other 
MM Total MM Building Transport Government Services Total 

 270,878 146,862 417,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,136 422,876 

 0 0 0 115,156 97,907 143,615 30,346 0 63,150 335,342 785,516 0 0 0 0 707,990 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,490 0 0 0 98,490 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,627 259,627 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,376 0 126,376 252,751 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,078 0 170,078 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,629 117,629 

 270,878 146,862 417,740 115,156 97,907 143,615 30,346 0 63,150 335,342 785,516 98,490 126,376 170,078 508,767 2,029,441 
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 4,457 580 5,037 1229 1045 1904 0 0 -40500 6278 -30044 0 2617 0 4,461 -17,929 

                             2,728 2,728 

                                 

                                 

                                 

 4,457 580 5,037 1,229 1,045 1,904 0 0 -40,500 6,278 -30044 0 2617 0 7,189 -15,201 

                                 

                                 

                                 

                                 

 26,961 3,509 30,470 18,635 19,668 24,669 0 0 52,800 176,858 292,630 0 47,921 7,410 40,514 418,945 

                                 

 26,961 3,509 30,470 18,635 19,668 24,669 0 0 52,800 176,858 292,630 0 47,921 7,410 40,514 418,945 

 302,296 150,951 453,247 135,020 118,620 170,188 30,346 0 75,450 518,478 1,048,102 98,490 176,914 177,488 556,470 2,433,185 

   

  

  

 Lucke, Bernd (2007): short course on social accounting matrices, training sponsored by GTZ, State planning commission, Syria - :المصدر
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 اD  

  

 اا ا  اردةا ا  ذج ا  ةورا اردةات اا  

  

-  وج اما  : 

) 76- 4بالعالقة ( ح) وبقید موضَّ 77-4بالعالقة ( ةحهدف موضَّ  بدالةخطیة غیر لدینا نموذج برمجة 

  ي: أتالغرانج كما ی دالةلخطیة بتشكیل )  نقوم بحل نموذج البرمجة غیر ا78-4للحصول على العالقة (

�� = 
















 

h
jhjj

h
jh

f
hj

y
j

jhFbYFpYp ,

,,


  

,�بالنسبة للمتغیرات  الدالة هنشتق هذ ��	,   ي:أتهذه المشتقات مساویة للصفر كما یونجعل  �,��

���

���
= p�

�
+ λ = 0             (1)                                            
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= −p�

� − λ jh, 


h
jhj

jhFb
1

,
, = −p�
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ومنه یكون لدینا:  (5)=(4)
jjh

jhy
j

Y

F
p

,

,
f
hP-


  ومنه یكون لدیناj

y
jjh

jh Y
p

F
f
h

,

,
P


  )78- 4وهي العالقة.(  

jb, jhبارامترات المعایرة  - ,
 ) أن نكتبها بالشكل اآلتي: 78-4: یمكننا من خالل العالقة الریاضیة ( 

j
y
jjhjh

f
h YpFp ,,  

  نحصل على اآلتي:  hبأخذ مجموع الطرفین بالنسبة لـ 
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h h

jhj
y
jj

y
jjh

h
jh

f
h YpYpFp ,,, 

  

,1لدینا      
h

jh ي: أتومنه تصبح العالقة السابقة كما ی  

)1(, j
y
j

h
jh

f
h YpFp  

jh) إیجاد قیمة البارامتر78- 4یمكننا من خالل العالقة ( ,
  ي: أتالقیم األولیة كما یالعتماد على با  

)2(
00

,
00

,
j

y
j

jh
f
h

jh
Yp

Fp


  

jhمتر ا) في العالقة السابقة نحصل على قیمة البار 1بتعویض ( ,


 
  ي: أتكما ی) 113-4العالقة (

jh
Fp

Fp

h

jh
f
h

jh
f
h

jh ,
,

00

,
00

, 



  

باالعتماد  المتغیرات الموجودة في هذه العالقةة لبدال jb) إیجاد قیمة البارامتر76-4یمكننا من خالل العالقة (

  ي: أتكما ی )114- 4أي العالقة ( على القیم األولیة




h

jh
jh

j

j

F

Y
b

,
,

0

0



  

- :مج اما   ُفي المبحث الثالث من الفصل الرابع. النموذج  ل� ح 

  :توزع المخرجات المحلیة إلى سلع للتصدیر وسلع تطرح في السوق المحلیة -

حدالة رمجة غیر خطیة بلدینا نموذج ب ) ولحله 84- 4بالعالقة ( ) والقید موضَّح85-4بالعالقة ( ةهدف موضَّ

 ي: الغرانج كما یأت دالةنشكل 

  

L =   ji
x
iiiii XPxDPdEXPex  1)( + λ�θ��ξex�EX�

� � + ξd�D�
� ��

�

� �−���                     

��

����
= iPex + λ

1

ϕ�
ϕ�θ��ξex�EX�

� � + ξd�D�
� ��

�
� �

��
	ξex�EX�

� ���
= 0					(1) 

       
��

���
= iPd + λ
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� �
ϕ�θ��ξex�EX�

� � + ξd�D�
� ��

�

� �
��

	ξd�D�
� ���

= 0							(2)		             



337 
 

��

���
=   i

x
i Px 1 − λ = 0 ⇒ λ = −  Pxx

i1 															(3) 

��
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= θ��ξex�EX�
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EX�
(��� �) 	=

−  Pxx
i1 θ�

� �ξex���
��� �

− iPex
 



338 
 

  

��� = �
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� �����(����
�)���

����
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��� �

��                   

  ). 86- 4نحصل على العالقة ( من ثمَّ و 

) نجد أن: 2من(
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+ λθi ��
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�
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1−ϕi
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	ξdiD�
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  نجد أن:  نفسه األسلوببو  
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��                           " 

  ).87-4نحصل على العالقة ( من ثمَّ و 

 ي:ى وباستخدام القیم األولیة كما یأتبداللة المتغیرات األخر  �θ) على 4-84من خالل العالقة (نحصل معایرة البارامترات: 

θ� =
��

�

��������

�� �������

�� ��

�
� �

	                  

  ). 117-4وھذه ھي العالقة (

���

��
= �

θ�
� �ξex�(1 + τ�

�)���

pex�
�

�
��� �

�� × �
pd�

θ�
� �ξd�(1 + τ�

�)���

�

�
��� �

�� 

���

��
= �

ξex�

ξd�
×

pd�

pex�
�

�
��� �

⇒ �
���

��
�

�
��� �

= �
ξex�

ξd�
×

pd�

pex�
� 

ξex�

ξd�
= 	 �

���

��
�

�
��� � pex�

pd�
⇒ ξex� = �

���

��
�

�
��� � pex�

pd�
ξd� 

�ξexلدینا   + ξd� = �ξexومنھ یكون  1 = 1 − ξd�  :ومنھ یكون لدینا اآلتي  

ξex� = �
���

��
�

�
��� � pex�

pd�

(1 − ξ���) 
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�نرمو للمقدار 
���

��
�

�

��� وللمقدار  Aبـ �
����

���
   وبالتعویض نجد أن: Bبـ   

ξex� = ��(1 − ξ���) 

(1 + AB)ξex� = �� 

ξex� =
��

(1 + AB)
= 	

�
���

��
�

�
��� � pex�

pd�

1 + �
���

��
�

�
��� � pex�

pd�

 

ξex� =

pex����
����

pd�D�
����

pd�D�
���� + pex����

����

pd�D�
����

	 

ξex� =
pex����

����

pd�D�
���� + pex����

����
 

�ξexي: وعند التوازن تصبح كما یأت       =
����

����
����� ��

����
����

����� ������
���

����� ��
  

 ). 118-4وھي العالقة (

  اآلتیة:) 119-4نفسھ نحصل على العالقة ( األسلوبوب

                    ξd� =
���

���
����� ��

����
����

����� ������
���

����� ��
                                        

 

- اا ردة واا ا  ل:  

)، ویكون حل 88- 4ة (بالعالق ) والقید موضَّح84- 4بالعالقة ( ةهدف ممثَّل دالةبرمجة غیر خطیة بلدینا نموذج 

  الغرانج:  دالةنشكل  -ي: النموذج كما یأت
               

  

    )1( iiii
m
iii DPdMPmQPqL �γ��δm�M�

�� + δd�D�
���

�
��� − �� 
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∂L

∂Q�
= Pq� − λ = 0 ⇒ Pq� = λ												(1) 

∂L

∂��
=    i

m
i Pm1 λ

1

η�
γ��δm�M�

�� + δd�D�
���

�
��

��
η�δm�M�

����
= 0		(2) 

��

���
= −pd� + λ

�

��
γ��δm�M�

�� + δd�D�
���

�

��
��

η�δd�D�
����

= 0      (3)  

∂L

∂λ
= γ��δm�M�

�� + δd�D�
���

�
�� − Q� = 0				(4) 

��δm�M) نجد أن: 4من (
�� + δd�D�

���
�

�� =
��

��
�δm�Mومنه  

�� + δd�D�
�� = �

��

��
�

��

  

 نجد أن: ) 1الواردة في ( λ	بقیمة ضوبعد التعوی) 2) و(3وبالتعویض في (

   i
m
i Pm1

�
pqiγi

�
Qi
γi

�

η�(
1−��

��
)

δmiMi
ηi−1

= 0 

   i
m
i Pm1

�
pqiγi

�
Qi
γi

�

1−��

δmiMi
ηi−1 

�γإن الحد   �
��

��
�

����

  ي:یكتب كما یأت 

γ� �
Q�

γ�
�

����

= γ�

��
����

γ�
����

= γ���
����γ

�

�(����)
= γ�

��γ�
�����Q�

���� = γ�
�������Q�

����

= γ�
��Q�

���� 

   :ومنه یكون لدینا

   i
m
i Pm1 � pqiδmiγi

ηiQ
i

1−ηiM
i

−(1−ηi) 

 

1

M�
(����)

= �
  i

m
i Pm1

pq�δm�γ�
��

� �
1

Q�
����

� 

M�
(����) = �

pq�δm�γ�
��

  i
m
i Pm1

� �
�

1−�
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  ومنه نحصل على:  
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�� = �
γ�

��δm�pq�

(1 + τ�
�)pm�

�

�
����

�� 

  ). 90-4وهي العالقة (

 ) یكون لدینا: 3من (

−pd� + pq�γ� �
Q�

γ�
�

�
��

����
��

�

δd�D�
����

= 0 

pd� = pq�γ�
��Q�

����δd�D�
�(����) 

 

1

D�
����

=
pd�

pq�γ�
��Q�

����δd�
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���� = �

pq�γ�
��δd�

pd�
�Q�

���� 

�� = �
γ�

��δd�pq�

pd�
�

�
����

�� 

  ). 91-4وهي العالقة ( 

  معایرة البارامترات: 

كما هو ي و یكون كما یأتوعند التوازن  ،بداللة المتغیرات األخرى �γ) قیمة البارامتر 88- 4من العالقة (یكون لدینا  -

�γ): 120-4في العالقة (مبین  =
��

�

������

���������

����

�
��

 

 لدینا اآلتي:  -

��

D�
=

�
γ�

��δm�pq�

(1 + τ�
�)pm�

�

�
����

��

�
γ�

��δd�pq�

pd�
�

�
����

��

= �
γ�

��δm�pq�

(1 + τ�
�)pm�

×
pd�

γ�
��δd�pq�

�

�
����
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��

D�
= �

δm�

δd�
×

pd�

(1 + τ�
�)pm�

�

�
����

 

  

�
��

D�
�

�
����

=
δm�

δd�
×

pd�

(1 + τ�
�)pm�

 

δm�

δd�
= �

��

D�
�

�
����

×
(1 + τ�

�)pm�

pd�
 

 

δm� = �
��

D�
�

�
����

×
(1 + τ�

�)pm�

pd�
δd� 

�δd	δm�+لدینا  = �δd� δm	−ومنه یكون لدینا 1 	=   وبالتعویض یكون لدینا اآلتي:  1

δm� = �
��

D�
�

�
����

×
(1 + τ�

�)pm�

pd�
(1 − δm�) 

للمقدار Aإذا رمزنا بـ للتبسیط 
(����

�)���

���
�للمقدار Bو بـ  

��

��
�

�

  یكون لدینا اآلتي:  ����

δm� = ��(1 − δm�) 

(1 + AB)δm� = �� ⇒ δm� =
AB

1 + AB
 

δm� =

(1 + τ�
�)pm�

pd�
�
��
D�

�

�
����

1 +
(1 + τ�

�)pm�

pd�
�
��
D�

�

�
����

 

δm� =

(1 + τ�
�)pm�M�

����

pd�D�
����

pd�D�
���� + (1 + τ�

�)pm�M�
����

pd�D�
����

 

δm� =
(1 + τ�

�)pm�M�
����

pd�D�
���� + (1 + τ�

�)pm�M�
����

 

  ) اآلتیة: 121- 4وعند التوازن نحصل على العالقة ( 
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δm� =
�1 + τ�

���pm�
���

�(����)

(1 + τ�
��)pm�

���
�(����) + pd�

���
�(����)

 

 

 ) كما یلي:122-4الموضحة بالعالقة ( �δdوبنفس األسلوب نحصل على 

δd� =
pd�

���
�(����)

(1 + τ�
��)pm�

���
�(����) + pd�

���
�(����)

 

- ع اا  :  

) ولحل 93- 4) والقید المحدد بالعالقة (92- 4في العالقة ( ة هدف محدددالة لدینا نموذج البرمجة غیر الخطیة ب

الغرانج كما یلي: دالةالنموذج نشكل 



 





i
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ROWHH
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  ي: یأتكما   الدالة نشتق
∂�

∂��
= α�

1 i

i
i
C − λ ipq = 0				(1)		 

∂�

∂�
=   

i
iiHHROWGOVHHROWHH

i h
hhii cpqtrfDTHStrftrfFepfcpq 0..  			 

  
i

iiHHROWGOVHHROWHH
i h

hhii cpqtrfDTHStrftrfFepfcpq  ..
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		(2)		

 

  

 

�α) نجد أن 1من ( λبحذف  
i

i
i

C

C i
= ipq ومنه یمكن أن نكتب  				

iC
�

= i

i
i

i

C
pq


i 				(3)		   

ومنه یكون
ii pqC
�

= i

i
i

C i   لعالقة نجد أن:لهذه ابأخذ المجموع   	


i

ii pqC
�

=

i
i

i
iC   i

 

��∑وبما أن 
= )          4فإن:           (  1
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ii pqC
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=
i
i

iC
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) ینتج لدینا:   4) و(3بدمج المعادلتین (
iC
�

= 
i

ii

i

pqC
pq

i  ) نجد أن: 5) في (2وبتعویض (  		(5)				

itrfDTHStrftrfFepf
pq

C HHROWGOVHHROWHH
h

hh

i

i
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  ). 94-4وهي العالقة ( 

��ي: وبداللة المتغیرات األخرى كما یأت )5من العالقة (��	یمكن معایرة البارامتر  =
�����

∑ ������
 

��: أي العالقة يكما یأت ��وتكون قیمة البارامتر ،عند التوازنتستخدم القیم األولیة للمتغیرات  =
���

���
�

∑ ���
���

�
�

        (123- 4)  
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Abstract 

The research aims to determine the optimal strategies for investment 

distribution among the sectors of the national economy within the five year 

plans (FYPs) for Syria, and compare them with those that are adopted in 

each FYP. For being sure, whether the adopted the best strategies for 

investment distribution among sectors are one of the indirect reasons that 

negatively affected the exchange market of the Syrian pound (SY-P). This 

research also presents mathematical model that based on mathematical 

programming, and can be used in estimating the exchange rate 

Appreciation's effects on the macro economic variables in the free & fixed 

exchange rate regimes. 

The sample was chosen from Syria's FYP intently, starting from 3rd-

10th FYP. , to test the hypothesis that is adopted strategies for investment 

distribution among national economy's sectors in each five plan are optimal 

ones, where a dynamic programming method is used for its tests. 

Depending on time series for gross domestic products (GDP) and investment 

by sectors at constant prices for year 2000, starting from 1953-2005. To 

estimate investment profits.   

SAM was built in accordance with national economic accounts 2009, 

and what suite CGE model assumptions (opened economy, which is 

consisted of 3 productive activities, household sector, government sector, 

saving-investment, incomplete employment, unemployment). That suites 

the goal of CGE in realizing monetary quantitative equilibrium in the Syrian 

Economy, and estimating the rising exchange rate effects upon it. 

The suggested model was done by GAMS software, the values of 

quantitative equilibrium for economic variables were calculated, the relative 

changes for these variables resulting due to rising of exchange rate 
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according to 3 scenarios 10%, 50%, 100% in each exchange rate regime 

were estimated. 

As a conclusion of this research it was found out that the adopted 

strategies for investment distribution among national economy’s sectors 

within the studied FYPs are not optimal, and did not achieve the maximum 

of any possible value added. In the free exchange rate regime, the effects of 

exchange rate rising are slight effects on the Syrian economy. This rising 

decreases the deficit of balance of payments and the unemployment, and 

can cause very limited rising in consumer price index and inflation, and the 

decrease in household utility and welfare so close to be zero. So, the 

monetary equilibrium in the economy can be achieved by small relative 

changes in the economic variables. While in the fixed exchange rate regime, 

raising the exchange rate, less household utility, more tax revenue and 

saving for government, and improved balance of payments, so these effects 

are higher than those in the free exchange rate regime.   

finally, the mathematical modeling which based on mathematical 

programming is effective instrument in realizing quantitative and monetary 

equilibrium in the economy, and making the best decisions in the allocation 

of available resources, the research confirms the necessity of using 

quantitative methods and operations research while preparing the social 

and economic development plans, assessing public policies, and suggesting 

potential alternatives to choose the best of them.  
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