
 

 الجمهورية العربية السورية

                                                   وزارة التعليم العالي   

  جامعة تشرين    

 كلية االقتصاد    

 قسم االقتصاد والتخطيط

 

 الحكومي في تحفيز االستثمار الكلي في سوريةاألدوات الرئيسة للتدخل 
)رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في اختصاص االقتصاد والتخطيط قسم 

 االقتصاد والتخطيط كلية االقتصاد(

 إعداد

 حسين ياسين وقاف

 

  إشراف

 الدكتور: عدنان العربيد

 

 

 

2014-2015 







 







I 
 

 الجمهورية العربية السورية

                                                   وزارة التعليم العالي   

  جامعة تشرين    

 كلية االقتصاد    

 قسم االقتصاد والتخطيط

 

 الحكومي في تحفيز االستثمار الكلي في سوريةاألدوات الرئيسة للتدخل 
)رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في اختصاص االقتصاد والتخطيط قسم 

 االقتصاد والتخطيط كلية االقتصاد(

 إعداد

 حسين ياسين وقاف

 

  إشراف

 الدكتور: عدنان العربيد

 

 

 

4102-4102 



II 
 

 الملخص:

لطالما كان موضوووووول تدخل الدولة في الحياة االقتصوووووادية من المواضووووويث التي تلير الكلير من الجدل والن ا   
ولطالما كان هناك الكلير من التسووووووووووواعل عن مدا فعالية هيا التدخل في التنلير علق النشووووووووووواط االقتصووووووووووواد  

ث التدخل الحكومي في تشووووووووووجيناق  هيا الموضووووووووووول بهدف تبيان أهمية وفاعلية وهيه الدراسووووووووووة توتشووووووووووجيع   
االسوووتلمار الكلي من خدل دراسوووة فعالية السوووياسوووات االقتصوووادية الحكومية وتحديداا السوووياسوووتين المالية والن دية 
في التنلير علق الحجم الكلي لدسووتلمار باعتبار أن االسووتلمار يعتبر حجر الزاوية في أية تنمية اقتصووادية في 

  ن الناتج الكليوبالتالي تكوي لرئيس بل الوحيد لخلق وتكوين ال يم المضوافةالمصودر ا فهو الحاضور والمسوت بل
لتدخل يمكن أن يلعب ا التي متغيراتإيجاد الإلق  نمويج االسووووتلمار الكليمن خدل بناء ل د توصوووول الباح  و 

يعتبر  والي االسوووووووتلمار  الحكومي اإلنفاق  وهي الكلي الحكومي من خدلها دوراا هاماا في ال رار االسوووووووتلمار 
 لرئيسووووووة لتدخل الدولة في االقتصوووووواد  إلق جانب متغير الضوووووورائب علق الدخل ومتغير اإلعاناتا تاو األدمن 

 ي للوارداتالدور الرئيسووكما تبين في هيا البح    بعدقة سووالبة مث االسووتلمار الكلي في سووورية اتصووفوالي  
هاماا في توفير متطلبات التنمية والعملية حي  لعب االسووووووووووووووتيراد دوراا في نمويج االسووووووووووووووتلمار في سووووووووووووووورية 

كون ت  ونظراا لتبعية االقتصوواد السووور  للخارج واالنكشوواف الهيكلي لهيا االقتصوواد من الطبيعي أن االسووتلمارية
دقة سالبة ع والتي تبينت أنها ياتالمتغيرات الرئيسة في نمويج االستلمار الكلي في سورية  ادالصادرات إح
نظراا لكون هيه الصووووادرات بطبيعتها التجسوووود صووووادرات بالمعنق العملي ك يم  لي في سوووووريةالك مث االسووووتلمار

  مضاف  مصدرة بم دار ماهي انت ال لعناصر اإلنتاج والمواد الخام بدون أ  تجميث لها وبالتالي بدون استلمار
 د تبين   كيلك فواالئتمان لوحظ غياب دور العديد من المحددات الت ليدية لدستلمار ومن أهمها االدخار بينما

غياب دور اإلنفاق الحكومي الجار  واالسووووووووووتهدك العام وغيرها من المحددات األخرا التي لم تدخل ضوووووووووومن 
 النمويج.

سووووووة مبيناا أهداف الدرا اإلطار العام للبح  فيهاتناول الفصوووووول األول  فصووووووول ةتكونت الدراسووووووة من أربعو  هيا
لسياسة أهم محددات اللدراسة الفصل اللاني  تناولبينما   ل هيا الموضولوأهم الدراسات الساب ة حو  وأهميتها

ل وانعكاسووات يلك علق االسووتلمار  في حين بين الفصوو المالية والتطورات التي طرأت عليها خدل فترة الدراسووة
سووووتلمار االفي حجم  والتطور الم ابل الي  حصوووولالمحددات الرئيسووووة للسووووياسووووة الن دية  تطوراللال  للدراسووووة 



III 
 

ج أما في الفصوووول الرابث فتم إيجاد نموي  الكلي كما بين أهم المحددات األخرا المعلرة علق ال رار االسووووتلمار 
ر التغيرات التي في تفسي الخمس الرئيسة الميكورة ساب اا والي  بين دور المتغيرات االستلمار الكلي في سورية 

 لالمنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام أسلوب التحلي  لبحواعتمد ا  حصلت في حجم االستلمارات الكلية
لسووووووورية احالة الجمهورية العربية  تتناول الدراسووووووةهيا و  اإلحصووووووائي للبيانات من أجل تح يق أهداف الدراسووووووة 

 (.4101-0891خدل الفترة )

اإلنفاق الحكومي الجار   اإلنفاق الحكومي  السووووووووووووووياسووووووووووووووة المالية  السووووووووووووووياسووووووووووووووة الن دية  الكلمات المفتاحية:
االسووووووووووتلمار   إجمالي الضوووووووووورائب والرسوووووووووووم  الضووووووووووريبة علق الدخل  اإلعانات الحكومية  االدخار  االئتمان 

   االستلمار الكلي.الواردات  الصادراتاإلصدار الن د   المصرفي  
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 الشكر والتقدير:

ق هيه الي  تكرم باإلشووووووووووووووراف علاعترافاا بالجميل أتوج  بعميق الشووووووووووووووكر والت دير إلق الدكتور عدنان العربيد 
 الرسالة فبيل الكلير من الجهد والوقت وسدد خطواتي بنصائح  اللمينة ومعرفت  الواسعة.

 السادة أعضاء لجنة الحكم المحترمين:

يه الرسوووالة  يمة التي سووواهمت في إغناء هم الوت ديم مدحظاتكأت دم لكم بجزيل الشوووكر لتفضووولكم بت ييم البح  
 .وتصويب هفواتها لتصبح بإرشادكم ونصحكم جديرة بكلية االقتصاد وكادرها التدريسي المحترم

 أبي الغالي    أمي الغالية

  ءأت دم بنول الشوووووووووكر وأخلصووووووووو  إليكما لبيلكما الجهد والتعب طوال هيه السووووووووونوات بكل محبة وبخالص العطا
 إليكما أقدم شكر  ومحبتي.

إلق من دعمني وسوواندني في كل الخطق فكان خير سووند وأخي علق عات   جزءاا غير يسووير من مصوواعب هيا 
 الدرب أخوتي الكرام شكراا لكم.
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 الصفحة فهرس المحتويات
 اإلطار العام للبحث الفصل األول:

 0 الم دمة
 3 الدراسات الساب ة

 01 مشكلة البح 
 01 أهداف البح 
 00 فروض البح 
 04 أهمية البح 

 04 منهجية البح 
 04 متغيرات البح 

 03 زمان ومكان البح 
 المحددات المالية الرئيسة في نموذج االستثمار الكلي الفصل الثاني:

 02 م دمة الفصل
 01 مفهوم السياسة المالية المبحث األول:

 01 أوالا: تعريف السياسة المالية
 01 لانياا: تطور مفهوم السياسة المالية

 41 اإلنفاق الحكومي كمحدد أول في نمويج االستلمار الكلي المبحث الثاني:
 41 أوالا: طبيعة اإلنفاق الحكومي
 31 لانياا: قياس اإلنفاق الحكومي

 32 لاللاا: دور اإلنفاق الحكومي في ت دير نمويج االستلمار الكلي
 31 الضريبة علق الدخل كمحدد لاٍن في نمويج االستلمار الكليالمبحث الثالث: 

 31 أوالا: طبيعة الضريبة علق الدخل
 38 لانياا: قياس الضريبة علق الدخل

 20 لاللاا: دور الضريبة علق الدخل في ت دير نمويج االستلمار الكلي
 24 في نمويج االستلمار الكلي إجمالي الضرائب والرسوم كمحدد لال المبحث الرابع: 

 24 أوالا: طبيعة الضرائب
 21 لانياا: قياس الضرائب
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 20 لاللاا: دور الحصيلة الضريبية في ت دير نمويج االستلمار الكلي
 23 اإلعانات الحكومية كمحدد رابث في نمويج االستلمار الكلي المبحث الخامس:

 23 أوالا: طبيعة اإلعانات الحكومية
 21 لانياا: قياس اإلعانات الحكومية

 29 لاللاا: دور اإلعانات الحكومية في ت دير نمويج االستلمار الكلي
 الرئيسة في نموذج االستثمار الكلي نقديةالمحددات ال :لثالفصل الثا

 11 م دمة الفصل
 14 مفهوم السياسة الن دية المبحث األول:

 14 أوالا: تعريف السياسة الن دية
 12 لانياا: محددات السياسة الن دية

 11 كمحدد خامس في نمويج االستلمار الكلي مصرفياالئتمان الالمبحث الثاني: 
 11 أوالا: طبيعة االئتمان المصرفي
 14 لانياا: قياس االئتمان المصرفي
 12 في ت دير نمويج االستلمار الكلي لاللاا: دور االئتمان المصرفي

 11 دد سادس في نمويج االستلمار الكليالعرض الن د  كمح المبحث الثالث:
 11 أوالا: طبيعة العرض الن د 
 19 لانياا: قياس العرض الن د 

 90 لاللاا: دور العرض الن د  في ت دير نمويج االستلمار الكلي
 94 االدخار الكلي كمحدد سابث في نمويج االستلمار الكلي المبحث الرابع:

 94 االدخار الكليأوالا: طبيعة 
 92 لانياا: قياس االدخار الكلي

 99 لاللاا: دور االدخار الكلي في ت دير نمويج االستلمار الكلي
 81 المحددات االقتصادية األخرا في نمويج االستلمار الكلي: المبحث الخامس

 81 أوالا: حجم السوق والطلب المحلي
 82 لانياا: حجم الناتج المحلي اإلجمالي

 89 لاللاا: التبادل التجار  )حركة االستيراد والتصدير(
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 يالنموذج المتعدد لالستثمار الكلالفصل الرابع: 
 018 م دمة الفصل

 004 بناء النمويج ال ياسي المتعدد
 النتائج والتوصيات

 008 النتائج
 044 مناقشة النتائج

 043 التوصيات
  الخاتمة        

 041 الهوام قائمة 
 032 المراجث
 024 الملحق
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األول: اإلطار العام للبحثالفصل   

 (:introductionالمقدمة )
 كبيرة مساااالح  في االقتصاااالد الومني مق الا ااااليل التي ت خ التدخل الحكومي يعتبر      

مق النالشاااااااالل سااااااااواك ديم المسااااااااتوص اعكلديمي سو ديم مسااااااااتوص صاااااااانلد  الساااااااايلساااااااا  
 االقتصلدي .

 حيااااالةال في   هااا ااا   دورامق خالل سدواتهااااال التااااادخييااااا  تيعااااا  ق الااااادولااااا  سفمق المعروف 
  وقد تبلينل اآلراك حول مبيع  ه ا الدور حيث يمكق التمييز بيق ثالث ، االقتصااااااااااااااالدي

مثيه في االقتصاااالد وت التيار الرافض للتدخل الحكوميتيلرال سساااالسااااي    التيلر اعول هو 
ديم فكرة سق الحري  االقتصااااااااااالدي   المدرسااااااااااا وتاوم سفكلر ه ه  ،المدرسةةةةةةةة الك سةةةةةةةيكية

 ،المنلفسااااا  والتنلنم بيق مصااااايح  المرد والمكتمل هي الكميي  ب اااااملق نكل   لي  الساااااو و 
ثاني المؤيد للتدخل الحكوميسماال  ،(Friedman)ومق رواد هاا ا الرس   فيعتبر  التيار ال

(Keynes)فللا ااااااااليل التي تتعي  بللساااااااايل العلم  وددال  التوزيل كلنل  حدص  ،مق رواده
المبررال الرئيساااااااي  التي ارتكز دييهل سنصااااااالر ه ا الرس  لتبيلق  ااااااارورة تدخل الدول  في 

والتي تخص فكرة  (Market failure)االقتصااالد كمل سق الا اااليل المتعيا  بمشااال الساااو  
الكملكة في توزيل الموارد كلنل مق بيق اعساابل  التي ددل  لم  اارورة تدخل الدول  في 

وال   ددل  لم التكلمل بيق  ليلل التدخل الحكومي و ليلل  التيار الثالثاالقتصااااااااااالد ،سمل 
خلص املع الالساااو  في كد سنصااالر ه ا التيلر ديم  ااارورة تدخل الدول  بشاااكل يكعل ال
 ل  دملتدخل دايتحرك في  ملر ددم رفلهي  المكتمل كمل ي كد ديم  اارورة سق يكوق ه ا ا

وبللتللي يمكق التمييز بيق سربع  سدوار سساااالسااااي  لدور الدول  في  ،ليمنلفساااا  في االقتصاااالد
االقتصااااااااالد هي  المادم المبلشااااااااار ليسااااااااايع  سو الخدم ، والمراق  لتوفير الخدملل العلم ، 

 المعيوملل، والمنظم والمشرع .وتوفير 
  في االقتصاالد و تعتبر الساايلساا  المللي  والساايلساا  النادي ل  هلم ا  فإق ليدول  دور  وفي سااوري 

مق سهم محددال دور الدول  في االقتصااااااالد، حيث شاااااااهدل ساااااااوري  خالل المترة السااااااالبا  
وحظ بللنساااااب  يفالعديد مق التغييرال والتعديالل ديم صاااااعيد السااااايلساااااتيق المللي  والنادي  

ليساااااااااايلساااااااااا  المللي  تزايد حكم اننمل  العلم الساااااااااايمل اننمل  الموكه نقلم  البني  التحتي  
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كللمدق الصااااانلدي  بغي  ك   االساااااتثملرال وتشاااااكيعهل كمل شاااااهدل السااااايلسااااا  ال اااااريبي  
ي ف مكمود  مق انصالحلل والتي هدفل في مكميهل  لم زيلدة الحكم الكيي لالستثملر،

يم صاااااعيد السااااايلسااااا  النادي   دملك المزيد مق الحري  في دمل المصااااالرف حيق لوحظ د
سواك مق نلحي  زيلدة استااللي  المصرف المركز  خلص   المو وع المتعي  بتعديل سعر 

كمل يالحظ تزايد حكم االئتملق الممنو  والعمل ديم  ،الملئدة بنلك  ديم متميبلل السااااااااااو 
  المزيد مق ك ل الالزم السااتثملرال كديدة ويكمل توفير التمويبمل يكمل تشااكيل االدخلر 

ه ه التغيرال والتمورال كلق لهل سثر ديم االسااااااااااتثملرال والنهوا بللواقل االسااااااااااتثملر ، 
وق فللمنلخ االستثملر  المالئم يتك ،االستثملر وخلص   مختيف كوان  النشلم االقتصلد  

  واالكتملدي  خالل فترة مق خالل ت ااااالفر مكمود  مق العوامل االقتصااااالدي  والسااااايلساااااي
مق هنل و الارار االسااتثملر  يت ثر بمبيع  ودور الدول  في االقتصاالد كمل سق  ،زمني  معين 

ت تي سهمي  ه ه الدراساااا  في تبيلق مدص فلديي  ه ه الساااايلساااالل في تشااااكيل االسااااتثملرال 
يسااااا  لرئوتحديد المحددال ا ،بلدتبلرهل المعبر دق دور الدول  في االقتصااااالد ه ا مق كه 

 ليتدخل الحكومي والتي تسلهم في تشكيل االستثملر مق كه  سخرص.
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 (:previous studiesالدراسات السابقة )

 [1]:(2009،جديددراسة ) .1

 دنواق الدراس  

 فعالية السياسة المالية في تشجيع االستثمارات في سورية

يق العوامل الم ثرة ديم تكو  هدفل الدراسااا   لم دراسااا  موقل السااايلسااا  المللي  بيق مختيف
المنلخ االسااااتثملر  في سااااوري  ودراساااا  ت ثير التغيرال التي مرسل ديم النظلم ال ااااريبي 
ومدص قدرته ديم ك   االستثملرال بلن لف   لم دراس  ت ثير االنمل  العلم االستثملر  

التي وقد شاميل الدراسا   ،2007-1990ديم حكم االساتثملر الكيي و  لك خالل المترة 
تغير م ادتمدل ديم المنهج الوصاااااااااااااامي التحيييي كمنهكي  بحث ديم المتغيرال التللي  

االنمل  العلم ومتغير الحصاااااااااااااايي  ال ااااااااااااااريبي  كمتغيرال مسااااااااااااااتاي  ومتغير الحكم الكيي 
 لالستثملر كمتغير تلبل.

  لنتلئج التي توصيل  ليهل الدراس ومق سهم ا

بللساايلساا  المعلل  سااواك ديم مسااتوص  1999-1990لم تكق الساايلساا  المللي  خالل المترة 
السيلس  ال ريبي  سو حتم ديم مستوص سيلس  االنمل  العلم حيث كلنل العالق   عيم  
بيق السااايلسااا  المللي  والحكم الكيي لالساااتثملر خالل المترة الم كورة سمل فيمل يتعي  بللمترة 

  الق  سي اااال  مق نلحيبللنسااااب  ليساااايلساااا  ال ااااريبي  لوحظ  ااااعف في الع 2000-2007
قدرتهل في الت ثير ديم الحكم الكيي لالسااااتثملر سمل بللنسااااب  لساااايلساااا  االنمل  العلم خالل 
المترة الساااااالبا  فيوحظ وكود دالق  كيدة حيث توكه قساااااام كبير مق االنمل  العلم ننشاااااالك 

 المدق الصنلدي  المتكلمي  التي ك بل ددد كبير مق المستثمريق.

 :[2](2009بودخدخ،دراسة ) .2

  دنواق الدراس 

 (2009-2001دراسة حالة الجزائر) –أثر االنفاق العام على النمو االقتصادي 
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هدفل الدراسااااااااااااا   لم الت كيد ديم سهمي  الدور ال   تيعبه الدول  في تحسااااااااااااايق النشااااااااااااالم 
االقتصااااااااااالد  كمل هدفل  لم تو ااااااااااايل مدص فعللي  السااااااااااايلسااااااااااا  المللي  في تحاي  النمو 

براز  سثر برامج اننعاالا الحكومي ديم كاال مق االسااااااااااااااتهالك الخاالص االقتصاااااااااااااااالد  وا 
واالساااااتثملر الخلص وبللتللي ديم النمو االقتصااااالد  وقد ادتمدل ديم المنهج الوصااااامي 

 التحيييي والمنهج انحصلئي التحيييي مق سكل تو يل كلف  كوان  الدراس .

ر النمالل العلم  مل تمو ومق سهم النتلئج التي توصاااااااااال  ليهل البلحث  يالحظ زيلدة حكم 
دور الدول  في االقتصلد كمل سق حكم التدخل الحكومي يرتبم بللو ل االقتصلد  السلئد 
ويعتبر االنمااال  العااالم وخااالصااااااااااااااااا  االنمااال  ديم البنيااا  التحتيااا  اعكثر تااا ثيرا  ديم النمو 
االقتصااااااالد  فهي تحساااااااق مق  نتلكي  الاملع الخلص مق خالل تساااااااهييهل لحرك  دوامل 

 تلج كمل سنهل ت ثر ديم المي  الكيي المعلل.انن

بللنسب  لت ثير االنمل  العلم ديم النمو االقتصلد  في الكزائر فيالحظ نيل  الرشلدة في 
االنمل  العلم كمل يالحظ سااااااااااوك اختيلر نودي  البرامج والمشاااااااااالريل ولوحظ  ااااااااااعف ت ثير 

 .النمو االقتصلد  ليمترة المدروس االنمل  العلم ديم 

 :[3](2010،سالكي) دراسة .3

  دنواق الدراس 

دراسة بعض دول المغرب –دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي المباشر 
 -العربي

تهدف الدراساااااا   لم تسااااااييم ال ااااااوك ديم الساااااايلساااااا  المللي  ومدص مساااااالهمتهل في ك   
للي  بيق الساايلساا  الماالسااتثملرال اعكنبي  المبلشاارة كمل تهدف الدراساا   لم مالرن  فعللي  

دول المغر  العربي واالساااتملدة مق تكلربهل في ك   االساااتثملر اعكنبي المبلشااار خالل 
وقااد ادتمااد الباالحااث المنهج الوصاااااااااااااامي والمنهج التحيييي مق سكاال  2007-1997المترة 

 انلملم بكلف  كوان  الدراس .
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ملر دالق  لس  المللي  واالستثومق سهم النتلئج التي تم التوصل  ليهل  سق العالق  بيق السي
مهم  ال بد مق التوصااااااال  لم نساااااااكهل فمق خالل ترشااااااايد اننمل  العلم يمكق تهيئ  البنم 

وتكهيزهل الساااتابلل االساااتثملر كمل توصااايل الدراسااا   لم سق السااايلسااا  المللي  في  التحتي 
مق  ونست الكزائر لم تكق فعلل  في ك   االسااااتثملرال بينمل تمكنل الساااايلساااا  المللي  في

  ثبلل كدواهل مق نلحي  ت ثيرهل ديم حكم االستثملرال.

 :[4](2012دراسة)الخزرجي، .4

 دنواق الدراس  

السياسة النقدية وأثرها في جذب االستثمار األجنبي المباشر في ظل سياسات اإلص ح 
 2003االقتصادي مع إشارة خاصة لتجربة كردستان العراق بعد عام 

 2003هدفل الدراس   لم تاييم تكرب  االستثملر اعكنبي في كردستلق العرا  بعد دلم 
وقيلس مدص فعللي  سيلس  التصحيل االقتصلد  مق خالل تحرير سسعلر الملئدة و لي  

التاويم المدار المستخدم  مق قبل البنك المركز  وسثرهل في استارار سعر صرف الدينلر 
والمحيي وتعزيز  ثير  لك ديم ك   االستثملر اعكنبي وت 2003العراقي بعد دلم 

البيئ  النادي  المالئم  ل لك، وقد ادتمدل الدراس  ديم المنهج االستارائي والوصمي 
 والتحيييي.

سلهم  2003ومق سهم النتلئج التي توصيل لهل الدراس    ق تحرير سعر الملئدة بعد دلم 
وكب  تحمز ديم االدخلر وتموير الاملع في تحديد سسعلر فلئدة حايا   ال قيم  م

المصرفي وال   يعتبر مق سسلسيلل البيئ  المالئم  لتدف  االستثملر اعكنبي، كمل سق 
مزاد العمي  اعكنبي  ال   استخدمه البنك المركز  العراقي كلق سداة فلدي  نحداث 

يلدة ديم ز لدد التوازق بيق درا الدينلر العراقي وبيق درا الدوالر اعمريكي كمل س
حلل  الت كد واالممئنلق بللنسب  ليمستثمريق وسلهم في خي  بيئ  مالئم  لالستثملر بمل 

 في  لك االستثملر اعكنبي.
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 :[5](Morisset & Pirnia,1999دراسة) .5

 دنواق الدراس  

 كيفية تأثير السياسة الضريبية والحوافز الضريبية على االستثمار األجنبي المباشر

ه ه الدراس  كيمي  ت ثير كل مق الحوافز ال ريبي  والسيلس  ال ريبي  ديم ك   تنلولل 
وقد ادتمدل الدراساااا  سساااايوبيق لبيلق سثر الحوافز ال ااااريبي   االسااااتثملر اعكنبي المبلشاااار

ديم االسااااااااتثملر اعساااااااايو  اعول هو اسااااااااتعراا لبعا المسااااااااو  التي سكريل دق رس  
 247ل  1955ثال  المسااااااااال ال   سكر  دلم المساااااااااتثمريق حول ه ا المو اااااااااوع ومنهل م

فام مق الشااركلل و ااعل الحوافز ال ااريبي   اامق  %10شاارك  سمريكي  وال   بيق سق 
قلئم  شاااروم االساااتثملر اعكنبي المبلشااار و نيرهل مق االساااتمالدلل التي سكريل والتي 

وال   توصاااال  1997لعلم   Deloitte&Toucheكلق  خرهل حساااا  الدراساااا  اسااااتمالع 
ئج مشاالبه ، سمل اعساايو  الثلني ال   ادتمدته الدراساا  فهو سساايو  السااالساال الزمني  لنتل

لتحييل االقتصااااااالد مق سكل تادير مدص اساااااااتكلب  االساااااااتثملر اعكنبي المبلشااااااار ليتغيرال 
 السنوي  في معدالل ال رائ .

 ومق النتلئج التي توصاااااايل  ليهل الدراساااااا  سق الحوافز ال ااااااريبي  ليساااااال المحدد الرئيساااااي
لك   االساااتثملرال، فكلنل الحوافز ال اااريبي  العلمل اعقل ت ثيرا في قرار االساااتثملر في 
حيق وكد سق بسااااالم  النظلم ال اااااريبي و حكم التكلرة تعتبر مق سهم المحددال الرئيسااااا  
لالسااااااااااااااتثملر، كمل وكدل الدراسااااااااااااااا  سق الحلفز ال ااااااااااااااريبي يكوق سكثر كدوص في حلل 

 في حلل الصنلدلل الموكه  ليداخل.الصنلدلل الموكه  ليتصدير منه 

 :[6](Kuttner & S.posen,2002دراسة) .6

 دنواق الدراس  

 فعالية السياسة المالية في اليابان

-1976يهدف البحث  لم دراساا  فعللي  الساايلساا  المللي  في اليلبلق  خالل المترة الزمني  
بلساااااااتخدام تحييل التبليق ليمتغيرال االقتصااااااالدي  المدروسااااااا  والمتمثي  في كل مق  1999
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انيرادال ال ااااااااااااااريبياا  والنمااالل العاالماا  والناالتج المحيي انكمااللي ،وياوم البحااث بعرا 
بي  وسيلس  اننمل  العلم خالل المترة الزمني  المدروس  ،حيث سق ت ثيرال السيلس  ال ري

تخميا ال ااارائ  سدص  لم توسااايل العكز في الميزاني  العلم  ليدول  كمل سق لكوك اليلبلق 
 لم المحمز المللي دق مري  التوساااااال في حكم اننمل  الحكومي في ه ه المترة سدص  لم 

 لم زيلدة هلئي  في الديق العلم اليلبلني .حلل  مق الركود االقتصلد  بلن لف   

 :[7](Sjoperg,2003دراسة) .7

 دنواق الدراس  

 تأثير االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي )حالة السويد(

هدفل الدراسااااااااااااااا   لم اختبلر مل   ا كلق هنلك دالق  بيق االنمل  الحكومي والتحويالل 
كه  سخرص في السااااااااااااويد خالل المترة الحكومي  مق كه  ومل بيق النمو االقتصاااااااااااالد  مق 

و لك بلسااااااااااتخدام سساااااااااايو  التكلمل المشااااااااااترك و تحييل التبليق لمتغيرال  1960-2001
الدراسااااااااااا  وكلنل محددال النمو االقتصااااااااااالد  وف  الدراسااااااااااا  التي ادتمدل نمو ج النمو 
الداخيي المنشااااااااااااا  هي االنمل  االساااااااااااااتثملر  العلم والخلص واالنمل  االساااااااااااااتهالكي العلم 

ص والتحويالل الحكومي  ومعدل الملئدة ومق سهم النتلئج التي توصايل لهل الدراسا   والخل
وكود دالق  ساااااااااااااااللب  معنوي  بيق كل مق النمو االقتصااااااااااااااالد  مق كه  ومعدل الملئدة 
والتحويالل الحكومياا  مق كهاا  سخرص بينماال كاالناال العالقاا  موكباا  معنوياا  بيق كاال مق 

ساااااااتثملر  الخلص في حيق كلنل العالق  ساااااااللب  النمو االقتصااااااالد  مق كه  واالنمل  اال
نير معنوي  بيق النمو االقتصاااااالد  واالنمل  االسااااااتهالكي العلم وموكب  نير معنوي  بيق 

 النمو االقتصلد  واالنمل  االستثملر  العلم.

 :[8](Lin&Wong,2009دراسة) .8
 دنواق الدراس  

 أعمال الشركات التدخل الحكومي ونمو
تنالول البالحاث مق خالل ها ه الادراسااااااااااااااا  العالقا  بيق التادخال الحكومي مق كها  والارار 
االساااااااتثملر  ليشاااااااركلل مق كه  سخرص ولدراسااااااا  ه ه العالق  قلم البلحث بلالدتملد ديم 
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سساااااااااااااايو  االرتبلم واالنحدار وتحييل التبليق في تبيلق ه ه العالق  حيث قلم ببنلك نمو ج 
مق المتغيرال هي مبيعااااا  االسااااااااااااااتثمااااالر محيي سو  قيااااالسااااااااااااااي ربم فياااااه بيق مكمودااااا 

سكنبي(،الحكم صااااااغير سو كبير(، حكم الصاااااالدرال، المنلفساااااا ، الت ااااااخم، النلتج المحيي 
انكمللي، كمتغيرال مسااااااااااااااتاي  ومتغير نمو االسااااااااااااااتثملرال كمتغير تلبل، وادتمد في ه ا 

لنلل مق دول  وديم بي 70شااااااااااااارك  في  6500النمو ج ديم بيلنلل ليبنك الدولي تغمي 
-1999الدراساااااااااا  االسااااااااااتاصاااااااااالئي  العللمي  لبيئ  ركلل اعدملل التي سكريل بيق دلمي 

2000. 

وكلق مق سهم النتلئج التي توصل  ليهل البلحث هي العالق  العكسي  بيق التدخل الحكومي 
في االساااااتثملر ونمو االساااااتثملرال والمبيعلل مق كه  سخرص سمل مق حيث مبيع  الميكي  

االسااااااااااااااتثملرال فيوحظ سق العالق  سقل في حلل  االسااااااااااااااتثملرال المميوك  ليدول  وسكد له ه 
البااالحاااث سق هنااالك العااادياااد مق المتغيرال اعخرص التي ت ثر ديم الارار االسااااااااااااااتثمااالر  
كللمتغيرال المتعيا  بللمنلخ االسااااااااااااااتثملر  المالئم والبيئ  والمنما  الكغرافي  واعصااااااااااااااال 

 الالنوني.

 :[9](Gaiotti,2011دراسة) .9

 دنواق الدراس  

 توافر االئتمان واالستثمار في إيطاليا: الدروس المستفادة من "الكساد العظيم"

هدفل الدراس   لم تبيلق دور االئتملق المصرفي في تمسير التغيرال الحلصي  في النشلم 
االقتصاااااااااااالد  واالسااااااااااااتثملر والدور ال   لعبه االنخملا في سااااااااااااو  االئتملق وديم وكه 

( 2008نخملا توافر الاروا المصااارفي  في انتالل اعزم  المللي  العللمي  الخصاااوص ا
 1200 لم  يملليل، وادتمدل الدراسااااااااا  ديم بيلنلل مبلشااااااااارة دق حكم االئتملق المادم ل

 سن  سلبا . 20شرك  خالل 

مق سهم النتلئج التي توصايل لهل الدراسا  سق توافر االئتملق المصارفي لع  دورا  كبيرا  في 
  االسااااتثملر بللنسااااب  ليشااااركلل وتحديدا  في سوقلل االنكملا االقتصاااالد  وليس في مرون

فترال سخرص، كمل بينل الدراساااااااا  سق  مكلني  االدتملد ديم مصاااااااالدر التمويل البديي  سمر 
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( كلق ليايود االئتملني  2008حلساااام له ه النتيك  حيث سنه خالل اعزم  المللي  العللمي   
 م الواقل االستثملر  في  يملليل وخلص   االستثملر الصنلدي.الممرو   سثر كبير دي

 :[10](Olweny&Chiluwe,2012دراسة) .10
 دنواق الدراس  

 تأثير السياسة النقدية على القطاع الخاص االستثماري في كينيا
ينيل االساااتثملر الخلص في ك  العالق  بيق السااايلسااا  النادي  و تهدف ه ه الدراسااا   لم دراسااا

مالحظ  سثر التغير في الساااااااايلساااااااا  النادي  ديم االسااااااااتثملر الخلص س  كيمي  مق خالل 
استكلب  االستثملر ليتغير في السيلس  النادي  و لك مق خالل دراس  ت ثير كل مق الديوق 
المحيي  واالدخلر المحيي ودرا الناود وسااااااااااااعر الملئدة ديم اسااااااااااااتثملر الاملع الخلص 

وقد توصااااااايل  2009-1996لمشاااااااترك و لك ليمترة بلساااااااتخدام نمل ج االنحدار والتكلمل ا
 الدراس   لم مكمود  مق النتلئج سهمهل 

 ق نمو الديوق المحيي  ي ثر ساايبل  ديم االسااتثملر كمل سق العالق  بيق االسااتثملر الخلص 
والمدخرال المحيي  ودرا الناود كلق  يكلبيل  بينمل كلنل العالق  دكسااااااااااااااي  بيق سااااااااااااااعر 

 الخلص.الملئدة واالستثملر 
 الدراسات السابقة وهذه الدراسة: الفرق بين

سكدل الدراساالل التي تم اسااتعرا ااهل كميعل  ديم سهمي  الدور ال   تيعبه الدول  مق      
مل ساااتثملر  والنمو االقتصااالد ، كخالل سااايلسااالتهل االقتصااالدي  لنلحي  تشاااكيل النشااالم اال
 ، متغيرال الساااايلساااا  المللي  والناديتنلولل ه ه الدراساااالل العديد مق المتغيرال مق سهمهل 

كمل يالحظ دخول متغيرال التكلرة الخلركي  كمحددال رئيس  في مو وع تشكيل النشلم 
 االستثملر .

بنلك نمو ج قيلسااااي مالئم يمكق مق خالله معرف  مق خالل ه ه الدراساااا  سااااياوم البلحث ب
لكيي في اديم االساااااتثملر المتغيرال الرئيسااااا  المتعيا  بللسااااايلسااااالل الحكومي  والتي ت ثر 

دق مري  اختبلر ه ه المتغيرال ومدص سهميتهل بللنسب  لينمو ج مل تمر  البحث سوري  
 الدخل. ال رائ  ديمتمر  لهل في الدراسلل السلبا  سهمهل  لم متغيرال كديدة لم يتم ال
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 (:research problemمشكلة البحث )

ايبلل بعد الت العللمي في اآلون  اعخيرة خلصااا    ق التمورال التي شاااهدهل االقتصااالد      
 كعل مق ال رور  التسل ل اقتصلداتهلوتدخل الدول مق سكل  نال   االقتصلدي  اعخيرة،

حول ماادص سهمياا  التاادخاال الحكومي والاادور الاا   يمكق ليحكوماا  سق تاوم بااه مق سكاال 
و  س محدد ليساااااااااكمتغير رئي االساااااااااتثملر وخلصااااااااا   الت ثير ديم المتغيرال االقتصااااااااالدي  

لهلم كمل كعل مق ا ،الهيكيي  لالقتصاااااااالد وبللتللي لم ااااااااموق وكوهر دميي  النمو والتنمي 
ثملر و لك مق ل االساااتالتسااال ل دق المتغيرال الرئيسااا  والتي تسااالهم بشاااكل كبير في تمعي

 وبللتللي فإق مشكي  البحث تتعي  بللتسل ل التللي  ،سكل تدديمهل

التي تساهم في تحفيز االستثمار الكلي في سورية والتي ترتبط ما هي األدوات الرئيسة 
 بالسياسات االقتصادية للحكومة؟

 ويتمرع دق ه ا التسل ل الرئيسي التسل الل المردي  التللي  

  ديم االسااااااااااااااتثمااالر  كااا حاااد سدوال التااادخااال الحكومي كيف ي ثر اننمااال  العااالم
 االستثملر الكيي؟

  االستثملر الكيي؟كيف ت ثر ال ريب  ديم الدخل ديم 
 كيف سثرل تغيرال االستيراد ديم االستثملر الكيي؟ 
 كيف انعكسل التغيرال في الصلدرال ديم الحكم الكيي لالستثملر؟ 
 ملهو ت ثير اندلنلل الحكومي  ديم االستثملر الكيي؟ 

 (:research objectivesأهداف البحث )

شاااهدل ساااوري  خالل المترة السااالبا  العديد مق الارارال والتشاااريعلل الهلدف  لتحسااايق      
المنلخ االساااااااااتثملر  وتوفير البيئ  المشاااااااااكع  لك   االساااااااااتثملرال، وتم اتخل  العديد مق 
الخموال نصااال   لي  دمل مختيف الساايلساالل االقتصاالدي  ليحكوم  سااواك ديم صااعيد 

ليتساااااااااااال ل والبحث دق مدص فلديي  ه ه  دفلمر ال   الساااااااااااايلساااااااااااا  المللي  سو النادي ، اع
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انصاااالحلل في تمعيل دور مختيف السااايلسااالل االقتصااالدي  ليحكوم  وانعكلس  لك ديم 
 حرك  االستثملرال، وله ا فإق ه ا البحث يهدف  لم 

  تبيلق اعدوال الرئيسااا  ليتدخل الحكومي والتي تسااالهم سكثر مق نيرهل في تمساااير
التغير الحلصاااال في الحكم الكيي لالسااااتثملر مق خالل بنلك نمو ج قيلسااااي يربم 

يتدخل الحكومي مق كه  والحكم الكيي لالسااااااتثملر مق الرئيساااااا  ل محددالالبيق 
 كه  سخرص.

 ي  ومي  وخلصااا   السااايلساااتيق المللي  والنادتبيلق الدور ال   تيعبه السااايلسااالل الحك
 واالقتصلدي  في تادير النمو ج الكيي لالستثملر في سوري .

  الوقوف ديم سوكه الاصااور في دمل ه ه الساايلساالل مق خالل تتبل ت ثيرهل ديم
 الحكم الكيي لالستثملر بلدتبلره مق سهم محددال التنمي  االقتصلدي .

 (:research hypothesesفروض البحث )

 تبعل  لمبيع  البحث يمكق اشتال  المرا الرئيسي التللي    

محددال التدخل الحكومي في ددم وكود اختالف كوهر  بيق نمو ج االساااااااااااااتثملر الكيي 
 ؟س  وبيق منم  النظري  االقتصلدي الرئي

 مق ه ا المرا الرئيسي يمكق اشتال  المروا المردي  التللي  

   ي ف بيق االسااااااااااااااتثملر الكيي واننمل  الحكومي االسااااااااااااااتثملر توكد دالق  مردي
 .سوري 

  توكد دالق  دكسااااااي  بيق االسااااااتثملر الكيي وحصاااااايي  ال اااااارائ  ديم الدخل في
 سوري .

 وحكم اندلنلل الحكومي   في سااااااااوري  توكد دالق  مردي  بيق االسااااااااتثملر الكيي
 المادم .

 كمللي الو توكد دالق  مردي  بيق االستث  .في سوري  اردالملر الكيي وا 
 كمللي الصلدرال. في سوري  توكد دالق  مردي  بيق االستثملر الكيي  وا 
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 (:research importanceأهمية البحث )

 تبرز سهمي  ه ه الدراس  مق خالل النالم التللي      

السااايلسااالل االقتصااالدي  الحكومي  وخلصااا   السااايلساااتيق المللي  دراسااا  وتبيلق دور  .1
 .حكم االستثملر الكيي الت ثير ديم في والنادي 

التوصل  لم محددال التدخل الحكومي اعكثر معنوي  في ت ثيرهل ديم االستثملر  .2
 ليتركيز ديم تمعييهل في سبيل زيلدة معدل االستثملر الكيي في سوري .

 مق نتلئكه بشكل حاياي.النمو ج الايلسي ال   يمكق االستملدة  تحديد .3

 (:research methodologyمنهجية البحث )
بكلف   و لك بغرا انحلم  المنهج المتبل في الدراس  هو المنهج الوصمي التحيييي     
 يظلهرة المدروساا  وتمسااير التغيرال التي حصاايل ديم متغيرال الدراساا النظري  لكوان  ال

االدتملد  يتمسااوتحييل العالق  بيق ه ه المتغيرال  متغيرال الدراساا ( واالسااتثملر الكيي، و 
ديم االحصااااااااااااااالكال والبيلنلل الصااااااااااااااالدرة دق المنظملل المحيي  ومنهل بيلنلل المكت  
المركز  لإلحصاااالك وبيلنلل البنك المركز  السااااور  ونيرهل مق الكهلل  ال الصااااي  بمل 

صااااح   نثبللسسااااللي  التحييل الكمي الايلسااااي يخدم سهداف البحث، كمل ساااايتم اسااااتخدام 
 مق ددمه. فروا الدراس 

 (:research variablesمتغيرات البحث )
 لدينل المتغيرال المستاي  التللي    

   نماال  الحكومي االسااااااااااااااتثماالر ،ان نماال  الحكومي الكاالر ،ان المتغيرال المااللياا 
 اندلنلل الحكومي .  كمللي ال رائ  والرسوم، ال رائ  ديم الدخل،

   االدخلر الكيي. العرا الناد ، حكم االئتملق، المتغيرال النادي 
  االساااااااااتهالك الخلص، االساااااااااتهالك العلم، االساااااااااتهالك النهلئي، متغيرال سخرص 

  كمللي الواردال، النلتج المحيي انكمللي، نصااااااااااااااي  المرد مق الدخل الاومي،
  كمللي الصلدرال.

 االستثملر الكيي. المتغير التلبل 



 144من  13الصفحة 
 

 (:time and place of researchالبحث ) ومكان زمان
حتم  1980سااااااااااندرس في ه ا البحث حلل  الكمهوري  العربي  السااااااااااوري  مق اعدوام     

2010. 
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 الفصل الثاني

المحددات المالية الرئيسة في نموذج االستثمار الكلي   

The Main Financial Determinats in the Total Investment 

Model 

 مقدمة الفصل:

اختيمل  مختيم ، مراحل بعدة االقتصاااالدي  الحيلة في الدول  تدخل مو ااااوع مر لاد      
م  دلم  وبصااااااا ،بلختالف المترة الزمني  وبلختالف انمكلنيلل المللي  والم ساااااااساااااااي  ليدول

يمكق الاول ب ق االتكله العلم كلق لزيلدة دور الدول  في النشااااااااالم االقتصااااااااالد  نتيك  لمل 
 ددتهل ديم المزيد مق الساااااايمرةتوافر لهل مق  مكلنيلل مللي  وم سااااااسااااااي  وتكنولوكيه ساااااال

وفي نمس الوقل فاد سااااااالهمل الم اه  االشاااااااتراكي  ديم زيلدة  ديم الحيلة االقتصااااااالدي .
كمل ساااااااالدد اسااااااااتاالل ددد كبير مق الدول المايرة وتحميهل مساااااااا ولي  التنمي   دور الدول ،

 ،[11]االقتصاااااااااااااالدي  واالكتملدي   لم توساااااااااااااال ه ا الدور في ددد كبير مق الدول النلمي 
 يمكق التمييز بيق المراحل التللي  التي مر بهل مو وع تدخل الدول  في االقتصلد و 

 في الحلرسااا ، الدول  ممهوم سااالدوقد : ياالقتصةةاد النشةةاط في ودورها الحارسةةة الدولة
 ترك سسااااااالس ديم تُبنم كلنل التاييدي  التي االقتصااااااالدي  النظريلل سفكلر سااااااايلدة ظل

 النظلم ه ا سساااس حملي  سكل مق  ال الدول  مق تدخل دوق لألفراد االقتصااالد  النشااالم
 .لألفراد االقتصلدي  الحري  مبدس ديم ياوم ال  
 االقتصلدي  تمور اعو لع مل ات ل :االقتصادي النشاط في ودورها المتدخلة الدولة

 ممهوم وانتشاااااار دو اااااال  دنه الحلرساااااا ، الدول  ممهوم دق التخيي  اااااارورة واالكتملدي 
 وفي (،1933-1929الكبير  العللمي الكساااااااالد حصااااااااول خلصاااااااا   بعد المتدخي  الدول 
 الثالثينلل خالل اننكييز  كينز لالقتصاااااالد  نزي يالك النظري  سفكلر برزل  اته الوقل
 حيث، [12]الكالسيك تململ  عفكلر معلكس  كينز سفكلر كلكل ولاد المل ي، الارق مق

 مري  االقتصااااالد  دق النشااااالم في الدول  تدخل  ااااارورة ديم نزي يالك النظري  قلمل
 خالل مق  لك الركود ويتم مق االقتصلد  النشلم لتحريك العلم  المشلريل بعا  قلم 
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ه ا ويرص ، [13]لينشااالم االقتصااالد  الدموي  الدورة تنشااام التي الم اااخ  بلدتبلره اننمل 
 د االقتصاااليمحلفظ  ديم االساااتارار لسنصااالر التدخل الحكومي سق ه ا التدخل  ااارور  

دق مري  مل وددم النمو االقتصااااااالد ، و اااااااملق االساااااااتخدام الكم  ليموارد االقتصااااااالدي  
تحدثه النمالل العلم  وانيرادال العلم  مق  ثلر ت اااااااااااااامق توكيه الموارد نحو الاملدلل 

، وهك ا فإق وظيم  الدول  قد تغيرل ليصااااابل [14]والنشااااالملل االقتصااااالدي  المرنو  فيهل
ي النشاااالم االقتصاااالد  واالكتملدي بلن اااالف   لم وظلئمهل التاييدي  مثل لهل دور متزايد ف
 اعمق والحملي .

مكق فبلن لف   لم الدور المبلشر ال   ي سمل فيمل يتعي  بآلي  تدخل الدول  في االقتصلد،
 ليدول  مملرساااته مق خالل الاملع العلم، تعتبر السااايلسااالل االقتصااالدي   مق سهم اعدوال

األدوات كل القواعد و  والتي تشاااامل، ل الدول  في توكيه النشاااالم االقتصاااالد التي تسااااتخدمه
كمل يعرفهل  [15]التي تسةةةةةتخدمها السةةةةةلطات العامة بهدف توجيال النشةةةةةاط االقتصةةةةةادي

بأنها كل مايتعلق باتخاذ القرارات الخاصة باالختيار بين الوسائل المختلفة التي  البعا
يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصةةادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضةةل الطرق 

في حيق سق المعنم ال ي  ليسيلس  االقتصلدي  [16] الموصلة إلى تحقيق هذه األهداف
ق ملسيلسلل مثل السيلستيق المللي  والنادي  فهي تاوم قد يشمل ديم كلن  سو سكثر مق ا

ديم المتغيرال اعساااالسااااي  لالقتصاااالد الاومي ومنهل االسااااتثملر  المبلشاااارةبللرقلب   خاللهمل
 .[17]والصلدرال والواردال واننتلج

دورهل و  في ه ا المصاال الساايلساا  المللي  كإحدص سدوال التدخل الحكومي ساايتنلول البحثو 
 و لك وف  المبلحث التللي  في ك   االستثملرال 

 ممهوم السيلس  المللي  المبحث األول:
 اننمل  الحكومي كمحدد سول في نمو ج االستثملر الكيي المبحث الثاني:
 ال ريب  ديم الدخل كمحدد ثلٍق في نمو ج االستثملر الكيي المبحث الثالث:
 والرسوم كمحدد ثللث في نمو ج االستثملر الكيي كمللي ال رائ   المبحث الرابع:

 اندلنلل الحكومي  كمحدد رابل في نمو ج االستثملر الكيي المبحث الخامس:
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 المبحث األول
 مفهوم السياسة المالية

The Concept of Fiscal Policy 

 تعريف السياسة المالية: :أوالا 
ممكريق تبعل  ننكلزال الكتُل  والبلحثيق والتعددل المملهيم المتعيا  بللساايلساا  المللي       

االقتصاااااااالدييق كمل سق ه ه المملهيم تمورل مل تمور المللي  العلم  ليدول  وبللتللي يمكق 
التمييز في ه ا انملر بيق مكمود  مق التعريملل ليسااايلسااا  المللي  نورد فيمل ييي بع ااال  

 منهل 
 التعريف األول:

الوساااااااالئل المللي  التي تتدخل الحكوم  بهل ليت ثير ديم حكم كلف  الساااااااايلساااااااا  المللي  هي 
 .[18]المي  انكمللي والت ثير ديم مستوص االستخدام الومني وحكم الدخل الاومي

 التعريف الثاني:

السااااااااايلسااااااااا  المللي  هي مكمود  التدابير التي تساااااااااتخدمهل الحكوملل لتحاي  االساااااااااتارار 
النمالل تويلل ال اااااارائ  و التي تكريهل في مساااااا االقتصاااااالد ، تحديدا  دق مري  التغييرال

 .[19]الحكومي 

 :ثالثالتعريف ال
 بمسااتوص المتصااي  والمتعمدة المدروساا  انكراكالو  الساايلساالل تيك هي المللي  الساايلساا 
تحصااال  التي انيرادال وهيكل وبمساااتوص نلحي  مق الحكوم  به تاوم ال   اننمل  ونمم

 .[20]دييهل مق نلحي  سخرص
 الحكوم  تساااتعمل بم ااايهل التي السااايلسااا  هي المللي  السااايلسااا  سق الاول يمكق بللتلليو 

 مرنوب   ثلر نحداث العلم  الموازن  في تنتظم التي و العلم   يراداتهل و نمالتهل برامج
االساااااااتثملر ونيرهل مق المتغيرال و  اننتلج و الدخل ديم المرنوب  نير اآلثلر تكن  و

 كلف  مواكه  و مشلكيه معللك  و الومني االقتصلد استارار و تنمي  بهدف االقتصلدي 
 .المتغيرة الظروف
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 مفهوم السياسة المالية: تطور ثانياا:
ال التي في فكرته و سهدافه و وسلئيه تبعل  ليتمور  لاد شهد ديم المللي  تمورا  كبيرا  

تعلقبل ديم المكتمعلل و تمور دور الدول  مق الدول  الحلرسااااا   لم الدول  المتدخي ، و 
هو تمور لم ياتصاااااااااااااار سثره ديم ديم المللي  فام ، بل  نه قد انعكس ديم ممهوم النظلم 

تبر المتدخي ، حيث ُتعالمللي   ساااااا ساااااا  المللي  المحليدة  لم الساااااايلفنايه مق الساااااايل ،المللي
الساااايلساااا  المللي  المر ة العلكساااا  لدور الدول  في كل دصاااار مق العصااااور، فحينمل نلبل 

حينمل ظهرل الدول  كسيم  الدول  كسيم  منظم  ليمكتمل  عف دور السيلس  المللي ، و 
ر ق دو ولكق دورهل كلق محدودا  تحل ت ثير انيديولوكيلل السااااااااااااااالئدة  ن اك فكل ،منظم 

 السيلس  المللي  هو اآلخر محدودا .

وظل اعمر ك لك حتم مرسل تغيرال متعددة اقتصااااااااااااااالدي  واكتملدي  حول دور الدول  
 كعلملو ااااااارورة تدخيهل في كلف  مكلالل الحيلة، ومق هنل ظهر دور السااااااايلسااااااا  المللي  

ه ا ويختيف الدور ال   تيعبه  ،االكتملدي  والساااااااااايلسااااااااااي م ثر في الحيلة االقتصاااااااااالدي  و 
مق دول   لم سخرص تبعل  الختالف مبيع  النظلم االقتصاالد  واالكتملدي الساايلساا  المللي  

 والسيلسي في كل دول  مق الدول.

 يمكق التمييز بيق المراحل التللي  التي مرل بهل المللي  العلم   وبللتللي

 :المالية العامة المحايدة 

ديم تحاي  اعمق الداخيي والخلركي والايلم ب دملل  دور الدول  وفي ه ه المرحي  اقتصر
الا اااالك وبعا المراف  العلم  دوق سق تتدخل في الحيلة االقتصاااالدي  واالكتملدي  بحك  
سق نظلم المنلفساااااااااااااا  وقلنوق السااااااااااااااو  قلدراق ديم تحاي  التوازق الكيي ول لك كلنل ه ه 

متلح  لينمالل العلم  المحدودة دوق تحاي  المللي  تعمل ديم تغمي  انيرادال العلم  ال
 .[22,21]سهداف اقتصلدي  سو اكتملدي  سخرص

  [24,23]ديم اعسس التللي  وقد قلمل المللي  العلم  المحليدة 
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  حداث التوازق  ددم تدخل الدول  في  ممل يعني ،حيلدي  الساااايلساااا  المللي
 دق مري  قوص االقتصااااااااااااااااالد ، سو التااا ثير ديياااه، حياااث يتحا  تياااالئيااال  

 السو .
  تايياااال النمااااالل العاااالماااا   ال ديم المكاااالالل الحيوياااا  التي تحاااالفظ ديم

سنه كيمل زادل النمالل، كيمل زاد  حيث كلق االدتالدالساااااااااااااايلدة الومني ، 
لفي ،  مل تاتمل مق دخول  ااااااااتدخل الدول  ممل يسااااااااتوك  توفير موارد  

د  النا صاااادارقتراا وانعلدي  كلنال نيراعفراد، سو اليكوك  لم الموارد 
 .الكديد

  انكماالا سو  و لااك مهماال كاالناال حااللاا  االقتصااااااااااااااالد ،مباادس توازق الموازناا 
 ت خم(.

  في مكلل ال ااااااارائ  تم تم ااااااايل ال ااااااارائ  ديم االساااااااتهالك سكثر مق
 .ال رائ  ديم الدخل سو الثروة

عتبر توقد ظهرل المللي  العلم  المحليدة من  النصااف الثلني مق الارق الثلمق دشاار وهي 
مرحي  سولم ليمللي  العلم  الحديث  كمل سنهل كلكل انعكلساااااااااااال  لميالد النظلم االقتصاااااااااااالد  
الحر ال    مق سنصاااااااااالره بكملكة الحري  االقتصاااااااااالدي  المردي  وقدرتهل ديم تحاي  التوازق 

 لدده يعم الارق الثلمق دشااار مبدس  واخرسفي حيث سااالد  د  واالكتملدي العلم،االقتصااال
ل  في النشاالم االقتصاالد  بل يك  سق يترك و   سقر بعدم  اارورة تدخل الدال  دده يمر(

اعفراد يعميوق بحري  عق مكموع المصللل المردي  ت د  في النهلي   لم المصيح  العلم  
 .فال تعلرا بينهمل

المشااااااااااااااكالل العاادياادة التي داالناال منهاال الاادول في تيااك المترة التي تميزل بتتاالبل  ال سق 
دي  وظهور االحتكلرال وظهور المللي  العلم  المحليدة بمظهر العلكز اعزملل االقتصاااااااااال

سقي  الممكريق وركلل اعدملل، وخلصاااااا   سزم  الكساااااالد الكبير دلم  دق  يكلد الحيول لهل،
   ثم انتشاارل  لم كميل دولوالتي بدسل في الواليلل المتحدة اعمريكي ،(1929-1933 

وحتم الدول النلمي  منهل التي كلنل تعتمد بشكل كبير ديم تصدير المواد اعولي   ،العللم
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يلد الحري  االقتصاااااالدي  وح لمبدس لت اااااال حدا   ،التي انخما المي  دييهل بسااااااب  الكساااااالد
 .[25]المللي  العلم  المزدوم

 :المالية العامة المتدخلة 

 مللي  العلم  المتدخي  التيلظهور ال زم  الكسااااااااااااالد الكبير الساااااااااااااب  الرئيسيمكق ادتبلر س
ددل الدول  لعدم الوقوف ديم الحيلد ونلدل مق سكل تدخيهل في النشاااااااااالم االقتصاااااااااالد  

 والسعي نحو تحاي  االستارار االقتصلد  والعدال  االكتملدي .

شااااهدل اعسااااوا  المللي  اعمريكي   1929فمي اعساااابوع اعخير مق شااااهر تشااااريق اعول 
انهلل ساايل مق مبيعلل اعسااهم ال حصاار لهل ديم اعسااوا  ونتج دق انهيلرا  مدمرا  حيث 
مييلر دوالر مق ثروال المساااااااالهميق خالل سربل ساااااااانوال كمل  50يالر    لك تالشااااااااي مل

مييلر دوالر  87انخما الدخل الاومي في الواليلل المتحدة بشااكل كبير كدا     هبم مق 
وارتمل ددد العلمييق دق العمل مق  1933مييلر دوالر دلم  39 لم نحو  1930دلم 
 .[26]مييوق شخص 14مييوق شخص  لم نحو  2

 ،لحلل هيئل  ليتعلمل مل مثل ه ه اولم يكق المكر التاييد  ليمللي  العلم  في  لك الوقل م
وال   كلق يسااااااااااااتند ديم المر ااااااااااااي  الالئي  ب ق حلل  التشااااااااااااغيل الكلمل كلنل هي الحلل  

لعالج انهل لق يكوق كبيرا  والنظلم االقتصااااااااااااااالد  كميل بإيكلد االدتيلدي ، وسق االبتعلد د
 .الالزم لمعللك  ه ا الخيل

وفي  لك الوقل بدس بزوغ المكر الكينز  مق خالل كتلبلته التي ركز فيهل ديم  اااااااااااااارورة 
التدخل المبلشر ليدول  مق سكل معللك  مشلكل الكسلد والت خم وخلص   بعد تعمل قوص 

ز سق الدول  مق خالل السااايلسااا  المللي  والنادي  تساااتميل سق تتحكم اننتلج، حيث رسص كين
بمل يسااامم الدورال االقتصااالدي ، كمل سكد ديم سق العكز في الميزاني  في وقل االنكملا 
يكوق مابوال  تململ  ملدام يحمز اننتلج والتوظيف، وهو مل انتادل دييه النظري  الكينزي  

العلم   ال سنه ديم الرنم مق  لك فاد تمكنل النظري  مق نلحي  زيلدة دكوزال الموازن  
الكينزي  مق المساااااالددة في تحاي  االزدهلر االقتصاااااالد  في الخمسااااااينلل والسااااااتينلل مق 
الارق المل اااااااااااي كمل سظهرل ه ه التكرب   ااااااااااارورة االهتملم بلساااااااااااتغالل الموارد المتلح  
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ل نلتك  مق ددم اسااااتغالوالممكن  لالقتصاااالد الاومي و لك باصااااد تالفي حدوث البملل  ال
 .[28,27]الملق  اننتلكي  ب كميهل

 [29]:ولاد تميزل المللي  العلم  في  لك الوقل بللخصلئص التللي 
 ميحل   سمرا   االقتصلد  النشلم في الدول  تدخل وسصبل ليدول  المللي الحيلد انتالد

  ملق االستارار االقتصلد  واستمرار دميي  التنمي .ل روريل   و 
 مالسااااااتخدملل  بو  الدول ، لميزاني  الحساااااالبي التوازق فكرة الحديث المكر رفا 

 .االقتصلد  النشلم لمتميبلل وفال الملئا سو بللعكز التمويل سسللي 
ومق الكاادير بااللاا كر سق هناالك العااديااد مق اعزماالل الالحااا  والتي سكاادل ديم  اااااااااااااارورة 
التدخل الحكومي في االقتصااااااالد واساااااااتخدام الدول  عدوال السااااااايلسااااااا  االقتصااااااالدي  ومنهل 

 تكرب  اليلبلق في التسااااااعينلل حيثالساااااايلساااااا  المللي ، مق سكل تحميز االقتصاااااالد، ومنهل 
المحمز المللي ديم شااااااااكل  نمل  حكومي   اااااااالفي ديم لك ل مرارا  وتكرارا   لم سساااااااايو  

اعزم  المللي  الراهن   وم خرا   ،[30]الرنم مق سق النتيك  كلنل الركود في سحساااق اعحوال
بشاااااكل  2008رهق دالر  في الواليلل المتحدة اعمريكي  في صااااايف  تكيل ك زم والتي 

سدل  لم فاداق الثا  رساااااامي حيث تكشاااااامل مق خاللهل هشاااااالشاااااا  النظلم المللي العللمي و 
المت ااااااااررة مق ه ه اعزم   لم العمل ديم معللكتهل  لالحكومل بللمصاااااااالرف وقد دمدل

مق خالل العادياد مق اعدوال مق بينهال سدوال الساااااااااااااايالسااااااااااااااا  المالليا  مثال برامج اننمل  
ال المييلرال مق الدوالر  لواندالق دق مشااالريل حكومي  بمئل الحكومي لتحميز االقتصااالد

مل سدوال الساايلساا  النادي  كتخميا معدالل الملئدة و ااو الساايول  في ساابيل كمل اسااتخد
 .[32,31]معللك  سو حتم التخميف مق حدة ه ه اعزم  المللي 

ه ا ويمكق التمييز سي اااال  فيمل يتعي  بللدور ال   تيعبه الساااايلساااا  المللي  في اقتصاااالديلل 
 للي  وتيك التي تتبعهل الدولالساااااااااااااايلساااااااااااااا  المللي  المتبع  في البيداق الرسساااااااااااااامبيق  الدول

 االشتراكي .
 السياسة المالية في النظام الرأسمالي 

ل  بعدم تدخل الدو  نلدلسسااااالس النظري  الكالسااااايكي  التي ديم  قلم النظلم الرسسااااامللي
الدول  ديم الوظلئف دور في الحيلة االقتصاااااااالدي ، ومق المبيعي سق ي د  اقتصاااااااالر 
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يراداتهل قييي  متوا اااااااااعالتي حددتهل النظري  التاييدي      لم سق تكوق كل مق نمالتهل وا 
كلنل الميكي  تاوم كه  سخرص   المللي  سق تكوق محلّيدة، ومق كمل كلق ديم السااايلسااا

ديم سساااالس الميكي  المردي  لوساااالئل اننتلج ،وبللتللي فإق  يرادال الدول  ال يمكق سق 
 س  سق ،يكي  الخلصااااااااااا ت تي  ال مق خالل ال ااااااااااارائ  الممرو ااااااااااا  ديم  يرادال الم

النمالل العلم  ال يمكق سق تغمم  اّل بواساااااااااااام  االقتملع ال ااااااااااااريبي ال   يتم ديم 
مق محليدة  لم دور الدول   اعزملل االقتصااااااااالدي  وتغير،  اّل سّق انيرادال الخلصااااااااا 

، سدص  لم تزايد مساااااااااتمر في النمالل وزيلدة حكم تدخل الدول  في االقتصااااااااالد متدخي 
د لألدباااالك سدص هو اآلخر  لم و العاااالماااا ،  زياااالدة في حكم االقتماااالداااالل هاااا ا التزايااااّ
كوهري   سداة كعل منهلتمور ممهوم ال ريب  في المللي  المعلصرة كمل سق  ال ريبي ،

عدال  ال   ووسااااااااايي  لتحاي واالكتملدي  االقتصااااااااالديالحيلة لتدخل السااااااااايم  العلم  في 
كل ه ا كعل الساااااااايلساااااااا  المللي  في  ،وك لك تشااااااااكيل التنمي  االكتملدي االكتملدي  

 .[33]لتكوق سيلس  تدخيي  سكثر منهل سيلس  محليدة تتكهالدول الرسسمللي  

المللي  العلم  في الدول الرسساااااااااااااامللي  قلمل ديم اعسااااااااااااااس وبللتللي يمكق الاول سق 
  [34]التللي 

  تمور دور النما  العلم  مق وساااااااايي  ل ااااااااملق سااااااااير المراف  العلم   لم سداة
 لرخالل تاا ثيرهاال ديم االسااااااااااااااتهالك واالدخاا  لتوكيااه االقتصاااااااااااااااالد مق فاالدياا

 مق الدخل والعملل . سف لواالستثملر وتحاي  مستوص 
  تمور دور ال ااااريب  لتصاااابل سداة لتوكيه االسااااتثملرال والتخميف مق التملول

في المكتمل و لك بعد سق كلنل تسااااااااااااااتخدم مق سكل تغمي  النمالل العلم  
 فام.

  سثرهل الهلم في الساااااااو  المللي    تسااااااالهم في توكيه ر وس سصااااااابل لياروا
اعموال وامتصاااالص الاوة الشاااارائي  الزائدة لمحلرب  الت ااااخم وتحاي  اسااااتارار 

 اعسعلر.
 الممهوم  وبللنسااااااااااااااب  لإلصاااااااااااااادار الناد  الكديد فاد سصاااااااااااااابل مل التمور في

 ييسلهم في خي  قوة شرائي    لفي  يمكق سق تعم ،المعلصر ليمللي  العلم 
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االقتصاالد الرسساامللي دفعل  يزيد مق المي  ويرفل مسااتوص الدخل بلتكله تحاي  
مسااااااااااااتوص سف اااااااااااال مق العملل    ا مل تم اليكوك  ليه في ظروف االقتصاااااااااااالد 

 المواتيه.

وباا لااك نالحظ التغير الاا   مرس ديم سهااداف اعدوال التايياادياا  كااللنمااالل وال اااااااااااااارائاا  
 ديدة لم يكق يتم االدتملد دييهل سلبال   ال فيبلن لف   لم توسيل االدتملد ديم سدوال ك

 حلالل استثنلئي  كللاروا وانصدار الناد  الكديد.

بملل  يا الك ديم الوه ا التوسال في دور الدول  في النشالم االقتصالد  والهلدف سسالسال  ل
لم زيلدة نساااب  اننمل  العدنم وزيلدة اننتلج والحد مق ارتملع اعساااعلر و ااابم الت اااخم 

بيغ معااادل  الااادخااال الاومي وظهر  لاااك كييااال  في الواليااالل المتحااادة اعمريكيااا  حياااث  لم
وبعد انا اااااااالك الحر  العللمي   ،مق الدخل الاومي %60 (1945اننمل  العلم فيهل دلم 

 .[35]مق الدخل الاومي %20الثلني  باي معدل اننمل  العلم فيهل يزيد دق 

العلم مق الساااملل المميزة ليمللي  العلم  في الوقل وبللتللي سصااابحل ظلهرة زيلدة اننمل  
 المعلصر مل زيلدة تدخل الدول  في الحيلة االقتصلدي .

 السياسة المالية في النظام االشتراكي 

تختيف ملهي  وسهمي  الدور ال   تيعبه السااااايلسااااا  المللي  في الدول الرسسااااامللي  دنهل      
 وسااااالئللالمكتمعلل االشاااااتراكي  التي تتخ  مق الميكي  العلم  ، فمي في الدول االشاااااتراكي 

 ،ومنيندارة االقتصلد ال القتصلدهل ومق التخميم المركز  الشلمل سسيوبل   ل  اننتلج سسلس
وتعتمد الخم  الاومي  الشاااالمي  ك ساااالس لتحديد الموارد المتلح  لالقتصاااالد الومني وكيمي  

تصااااااالدي  واالكتملدي  ليخم  وبمل ي ااااااامق التنمي  توكيههل بمل يخدم تحاي  اعهداف االق
 كوقت السااااااايلسااااااا  المللي  في ه ه الدول المتوازن  بيق مختيف الاملدلل واعقلليم، نكد سق

سكثر سهمياا ، و لااك سق العاالماال المعاالل في ميزانياا  االقتصاااااااااااااااالد  ا  وتيعاا  دور  تاادخييااهسكثر 
لك   برزلخلص، ومق ثم يُ الومني لتيك البالد هو االسااااااااااااتثملر العلم وليس االسااااااااااااتثملر ا

لم بمساااااااتوص النشااااااا تالكلالر  كسااااااابيل يرادال ه ا الاملع  لكسهمي   نمل  الاملع العلم وك 
 االقتصلد  واالكتملدي. 
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تيك  ، وهي نوتمتلز الساايلساا  المللي  في الدول االشااتراكي  بمكمود  مق الخصاالئص     
  [37,36]منماي  لمبيع  االقتصلد االشتراكي وه ه الخصلئص هي

  ل كنتيك  لميكي  الدول  لوسلئالمصدر الرئيسي لإليرادال العلم  هو الاملع العلم
 .اننتلج

 ك  يكبر حكم النمالل العلم  وزيلدة نساااااااااااااابتهل بللنسااااااااااااااب  لينلتج الاومي و لك نت
لتحاي  اعهداف االقتصاااااااااااالدي  ونير االقتصاااااااااااالدي   االدتملد ديم النمالل العلم 

 ليخم .
  ازدادل ال ااارائ  نير المبلشااارة كمل ازدادل ال ااارائ  ديم  في مكلل ال ااارائ

تم و  ،ديم الدخول المردي  سربل  المشاااارودلل العلم  وانخم اااال سهمي  ال اااارائ 
لدول  ا اساااتخدام ال ااارائ  لهدفيق تموييي وتوكيهي، وياصاااد بللهدف التموييي مدّ 

بلعموال الالزم  لهل دق مري  سااااااااااح  الملئا في المشاااااااااارودلل العلم  سو في 
باي  الاملدلل، سمل الهدف التوكيهي فللماصااااااااااااااود منه سااااااااااااااح  كزك مق دخول 
الاملع التعلوني والخلص   ا كلنل ه ه الدخول مرتمع  دق حد معيق بحيث ال 

 مل فكرة الدول  دق توزيل الدخول بشكل دلدل. تتالكم
 شااابه   م االدتملد ديم الاروا الخلركي  بشاااكل سكبر مالرن   بللاروا الداخيي ت

 وخلص   الاروا مق دول المعسكر االشتراكي سلبال . انكبلري (
   تم اساااااتخدام انصااااادار الناد  الكديد ك سااااايو  لتمويل النمالل العلم  المتعلظم

ق كااالق توازق المو   ازنااا  والتخميمبمعااال الااادور الكبير ليااادولااا  في االقتصاااااااااااااااالد وا 
 الحريص ليمصروفلل في ه ه االقتصلديلل له سهمي  كبيرة.

 خصائص السياسة المالية في البلدان النامية:
 تشااكل عنهل بل فام، ليدول  المللي  الموارد توليد مق المللي  الساايلساا  سهمي  ت تيال     

 واالسااااااااتثملر االدخلر كمعدالل الكيي االقتصاااااااالدي   المتغيرال في ليت ثير هلم وساااااااايي  
ق الموارد، توظيف وك لك والتكلليف اعساااعلر ومساااتوص  مللي  لسااايلسااا  الكد  التمبي  وا 
 نمو معدالل تحاي   لم بدوره ياود وه ا واالدخلر النمو يحمز سق يمكق مالئم  دلم 
 لم (سوري   منهل ومق  النلمي  البيداق  ق  الاول يمكق ولكق الدول ،  يرادال في سسرع
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 التي المشاااكالل بساااب  و لك اعهداف ه ه لتحاي  المللي  بسااايلسااالتهل الوصاااول تساااتمل
 حيث الضةةريبي االقتطاع نسةةبة في انخفاض مق المسااتخدم  المللي  سدواتهل منهل تعلني

 بينمل(%20  دق النلمي  البيداق في انكمللي الاومي النلتج مق النساااااااااب  ه ه تزيد ال
وفي [38] ي في البيداق المتادم انكملل الاومي النلتج مق (%30 دق يزيد مل  لم ترتمل

انخفاض نسةةةبة مسةةةاهمة بلن اااالف   لم ، 2010علم ل (%10.2سااااوري  تشااااكل النسااااب  
سق  ،    يت ااالالضةةرائب المباشةةرة في اإليرادات العامة وسةةيطرة الضةةرائب اير المباشةةرة

-60ال اااااريبي  هي بيق نساااااب  ال ااااارائ  نير المبلشااااارة في الدول النلمي  مق انيرادال 
( مق  كمااللي ال اااااااااااااارائاا  في الاادول %40-30(بينماال تتراو  هاا ه النسااااااااااااااباا  بيق 70%

انخفاض الكفاءة كمل يتبيق  ،2010لعلم  (%76.6  في سااااااااااااااوري  وكلنل [39]المتادم 
اإلدارية لألجهزة القائمة على ربط الضةةةةةةريبة وتحصةةةةةةيلها وانخفاض الوعي الضةةةةةةريبي 

ق الثغرال في صااااايلن  الالنوق ال اااااريبي وتمبياه في كثير بلن ااااالف   لم وكود العديد م
دور القروض العةةةامةةةة في دفع عجلةةةة التنميةةةة مق هااااا ه البياااااداق، ويمكق الاول  ق 

 البيداق ه ه تيك     ضةةةعيفاا  زال ما المتخلفة االقتصةةةاديات في األمام نحواالقتصةةةادية 
 العلم  وانيرادال العلم اننمل  بيق الحلصال العكز تمويل األول :لساببيق الاروا له ه
 الكهلز بساااب  و لك ت اااخمي  موكلل بظهور متمثي  سااايبي   ثلر  لم ساااي د  مل وه ا

 زيالدة دق النالكما  الميا  في الزيالدة تيبيا  ديم الاالدر ونير المرق نير اننتالكي
 التي اننتلكي  االسااااااااتثملري  المشاااااااالريل تمويل سكل مق الثاني السةةةةةببو العلم، اننمل 

 الديق ه ا ديم ويترت  -الغلل  في -الخلرج مق سكيهل مق النلمي  البيداق اقتر ااااااال
 ليوفلك ليخلرج وتصااااااااااااديره ثروتهل مق كزك بلقتملع الماتر اااااااااااا  الدول  قيلم الخلركي

  .[40]يالخلرك الارا ه ا ديم المترتب  بلاللتزاملل
 بلدتملدهل اتساااامل المللي  ساااايلسااااتهل  ق الاول يمكق خلص بشااااكل سااااوري   لم وبللنظر
 انيرادال مق اعكبر الكزك ديم ليحصول ومحدود سحلد  مصدر ديم والمستمر الكبير
 ت ب   مق المت تي  ليصاااااااادملل االقتصاااااااالد يعرا كلق ال   اعمر النمم، قملع وهو

 لتراكل نتيك  النمم دلئدال فيهل ساااتتايص التي الالدم  المرحي  وفي العللمي ، اعساااعلر
ق كديدة، ومتميبلل  فل  خاللهل تنشاا  حلساام  فترة السااور  االقتصاالد ساايدخل اننتلج  وا 
 م ااااام ممل سكثر تنها سق دييهل يك     الالدم ، بللمترة يتعزز سق يك  الدول  دور
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 وتاديم االقتصاااااااااااالدي  التنمي  بعميي  النهوا سكل مق التنموي  الاملدلل مق بللعديد
 االكتملدي الرفله مسااااااتوص ورفل اعساااااالسااااااي  التحتي  البني  وتوفير االكتملدي  الخدملل
 مق المساااااتابيي  ليتحوالل واالساااااتعداد المتوازن  انقييمي  التنمي  وتحاي  المار مق والحد
 .[41]الم سسلتي انصال  خالل

 أهداف السياسة المالية:
  [42]تسعم السيلس  المللي  لتحاي  مكمود  مق اعهداف يمكق  كمللهل بمل ييي

تحريك و  والتي تتكيم في تحاي  االساااتخدام اعمثل ليموارد، االقتصااالدي اعهداف  .1
 د،وكسر الركو  وتخميا معدل الت خم، معدالل النمو االقتصلد  نحو اعديم،

اق وتوازق ميز  وزيلدة فرص العمل، وزيلدة االساااااتثملر، واساااااتارار ساااااعر الصااااارف،
دلدة توزيل الدخل الاومي ونيرهل. المدفودلل،  وا 

المللي  والتي تتكيم في ت ميق موارد مللي  دلم  كلفي  لتغمي  النمالل اعهداف  .2
 العلم  وتاييص دكز الموازن  العلم  ليدول .

فل سو ر  اعهااداف االكتماالدياا  والتي ياصاااااااااااااااد بهاال التارياا  بيق مبااالل المكتمل، .3
 مستوص معيش  اعفراد محدود  الدخل بلستخدام سدوال السيلس  المللي .

التي تسااااااعم الساااااايلساااااا  المللي  لتحاياهل مسااااااتعين   ب دواتهل المختيم  في  ه ه هي اعهداف
وال    بشااااااكل خلصساااااابيل الت ثير ديم متغيرال االقتصاااااالد الكيي ومق بينهل االسااااااتثملر 

ه في وه ا ملساااااننلقشااااا، في سي  تنمي  اقتصااااالدي  في الحل ااااار والمساااااتابل اعسااااالسيعتبر 
م ال السااااااايلسااااااا  المللي  في الت ثير ديم الحكالمبلحث التللي  والتي تتحدث دق فعللي  سدو 

 الكيي لالستثملر.
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 المبحث الثاني
 اإلنفاق الحكومي كمحدد أول في نموذج االستثمار الكلي

Government Spending as the first parameter in the Total 

Investment Model 

 التي تحول دوق تساااااريل دكي تواكه الدول النلمي  الكثير مق المشااااالكل االقتصااااالدي       
 التنمي  وتحسيق المستوص الحيلتي ليغللبي  العظمم مق السكلق وبنلك  لي  اقتصلدي   اتي ،

العابلل انخملا االساااتثملرال فيهل، فنكل  الدول النلمي  وي تي في مادم  تيك المشااالكل و 
ستوص المالئم مفي تحاي  التنمي  يتوقف ديم مدص قدرتهل ديم رفل معدالل االستثملر بلل

لمعدل نمو الساااااااااااكلق بلدتبلر سق االساااااااااااتثملر مق سكثر دوامل النمو االقتصااااااااااالد  سهمي  
وتشااغيل لييد العلمي ، وه ا مليسااتوك  توفير المنلخ االسااتثملر  المالئم لنمو المشاارودلل 
االستثملري  و لك بو ل السيلسلل الالزم  لزيلدة االستثملرال واستامل  ر وس اعموال، 

يق تيك السااااايلسااااالل التي يمكق سق تساااااتخدم في تنشااااايم وتشاااااكيل االساااااتثملر ت تي ومق ب
السااايلسااا  ال اااريبي  وسااايلسااا  اننمل  العلم والتي يمكق سق ت د   لم نتلئج  يكلبي    ا مل 
استخدمل بشكل ديمي مدروس، وسنتحدث في ه ا المبحث دق فعللي  اننمل  الحكومي 

 في تشكيل االستثملر الكيي.
 بيعة اإلنفاق الحكومي:أوالا: ط
يمكق تعريف النما  العلم  ب نهل مبيغ مق الملل تسااااااااااااااتعميه الدول  سو  حدص هيئلتهل      

 .[43]الرسمي  لتحاي  نرا دلم
  [44]هي ثالث يت ل مق ه ا التعريف سق سركلق النما  العلم  

 النفقة العامة مبلغ من المال )اقتصادي أو نقدي(: .1
س  تتم في صااااااااااااااورة تدفالل نادي  ويترت  ديم  لك  ملبعل  ناديل ،  ق النما  العلم  تتخ 

و س اسااتبعلد كميل الوساالئل نير النادي  التي كلنل تسااتخدم في الساالب  كللوساالئل العيني ،
 تحتلكه مق خدملل دلم  تادمهل ليمكتمل. تاديم مزايل معنوي  مق سكل الحصول ديم مل

 شخص معنوي عام:أن تصدر النفقة العامة عن الدولة أو عن  .2
ام   ال سق ه ه الن  ق الحديث دق النمالل العلم  يعني النمالل التي تصااااااادر دق الدول ،

ال   ادتمد ديم معيلريق ليتمييز بيق النما  العلم   هي مو ااااااااال نالا في المكر المللي،
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و مل وه يرتكز المعيلر اعول ديم الكه  التي يصااااااااااادر دنهل اننمل ، والنما  الخلصااااااااااا ،
ل ويعتمد المعيلر الثلني ديم الوظيم  التي ت ديه دييه المعيلر الالنوني سو اندار ،يمي  

 وهو مل يسمم بللمعيلر الوظيمي سو المو ودي. النما  العلم ،
 تحقيق المنفعة العامة: .3

ويكااد هاا ا الركق مبرره في  س  يكاا  سق ي د  اننماال  العاالم  لم تحاي  منمعاا  داالماا ،
لم فتتو  المبرر الوحيااد لينمااالل العاالماا  هو وكود حاالكاالل داالماا ، سولهماال سق سمريق اثنيق،

ل  ثلنيهمل   ا كلق اننم الدول  سو الهيئلل والم سااااساااالل العلم   شاااابلدهل نيلب   دق اعفراد،
ل  فإنه يخرج دق نم يهدف  لم تحاي  منمع  خلصاااااااااااااا  لبعا المئلل سو بعا اعفراد،

 اة بيق الموامنيق في تحمل اعدبلك العلم .النمالل العلم  عنه يتعلرا مل مبدس المسلو 

ل لك مق المتم  بيق االقتصاااالدييق سق تارير المنمع  العلم  سمر يك  سق يترك ليساااايملل 
 سحيلنل   لم رقلب  ق لئي .و ويخ ل ه ا التارير  لم رقلب  تشريعي   السيلسي ،

 تطور دور النفقات العامة في االقتصاد:

 نما  محليدةفيم تعد ال مل تغير دور الدول  في الحيلة االقتصلدي ، النما يرتبم تمور دور 
يمكق لياادولاا  مق خاللهاال   النظرة الحااديثاا (، باال لهاال دور  يكاالبي  النظرة الكالساااااااااااااايكياا (،

حداث  ثلر محددة.  تحاي  سهداف معين  وا 

نما  لوياصااااااااد بللنما  المحليدة تيك ا العلم  محليدة، النما كلنل  في المكر الكالساااااااايكي -
غير مق ت س  التي ال التي ال ت ثر في الحيلة االقتصلدي  سو في حيلة المكتمل بوكه دلم،
لحرة بيق ا المنلفساااااااا الدورة االقتصاااااااالدي  في اننتلج والتوزيل واالسااااااااتهالك التي تنتج دق 

 تعدل مق مراكز المبالل االكتملدي . وال اعفراد،

  انيكلبي   وياصد بللنما  يكلبي  النما  المكر المعلصر تحدث دق في المكر المعلصر -
تيك النما  التي تهدف  لم  حداث  ثلر سخرص اقتصااااااااااااااالدي  واكتملدي   لم كلن   ثلرهل 

وقد سصاااااااااااااابحل النمالل العلم  سكثر وسااااااااااااااالئل الدول  سهمي  لتحاي  اعهداف  المللي (،
 ميداق،في ه ا الفتعددل سشاكلل تدخل الدول   في الميداق االقتصالد ، وخلصا    المختيم ،
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سااااااااواك بمنل اندلنلل سو الايلم ببعا المشاااااااارودلل سو بساااااااايمرة كلمي  ديم االقتصاااااااالد 
 .[45]الاومي لتنمي  خم  شلمي 

 اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام:
تم سصبل ح  ق الزيلدة الكبيرة في حكم النمالل العلم  وتوسل الدول في  نملقهل العلم،     

وازديلد سهمي  النمالل العلم  كإحدص  لدخل الاومي في المكتمل،يشكل نسب  كبيرة مق ا
اعدوال اعسلسي  التي تستخدمهل الدول  ليت ثير ديم مختيف كوان  الحيلة االقتصلدي  
واالكتملدي  والسيلسي  والمللي  كعل مق ال رور  معرف  ت ثير ه ه النمالل ديم المتغيرال 

مل العيم سق ه ه اآلثلر  واالستثملر ونيرهل، االقتصلدي  كللدخل الاومي واالدخلر
االقتصلدي  تتوقف ديم دوامل دديدة سهمهل مبيع  ه ه النمالل والهدف مق ورائهل، 
ومبيع  انيرادال المستخدم  في التمويل، والو ل االقتصلد  السلئد، ويمكق  يكلز ه ه 

  [46]اآلثلر بللتللي
 :الاومي اننتلج في العلم اننمل  سثر .1

 :همل العوامل، مق نوديق ديم دول  عي  الاومي اننتلج يتوقف
 العمل ودنصر ليدول ، المبيعي  الموارد مق كال   تشمل وه ه   الاومي اننتلكي  لمادرةا-

 .اننتلكي  العميي  في المستخدم اننتلكي والمق العيني، الملل ورسس فيهل،
 النلتج  االستثملري  السيل ديم والمي  االستهالكي  السيل ديم المي  سو ي المعي المي -

 الاومي الكلر (.
نمل  ( نتلكي سو استثملر   رسسمللي دلم  نمل   لم يناسم العلم اننمل  سق المعيوم ومق  وا 
 في مبلشرة زيلدة حدوث  لم االستثملر  العلم اننمل  وي د  (،كلر  استهالكي دلم

 اننتلج لعوامل تتولد التي (والمرتبلل اعكور  المكلفآل خالل مق الكلر  الاومي الدخل
 اننمل  سق كمل .ليدول  اننتلكي  المادرة زيلدة دق ف ال   الدخل، ه ا حدوث في المشلرك 

 ي د  المثلل، سبيل وديم  اننتلكي  المادرة زيلدة  لم سي ل   ي د  االستهالكي العلم
 ليعملل، المني والتدري  والثالفي ، والصحي  التعييمي  الخدملل ديم االكتملدي اننمل 

  سهلمهل دق ف ال   ،(اننتلكي  المادرة زيلدة  لم ي د  ممل العملل ، بمستوص االرتالك  لم
 ُتعمم التي االقتصلدي  العلم  اندلنلل ت د  كمل .الكلر  الاومي النلتج زيلدة في
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 زيلدة في ي ثر ممل المشرودلل، تيك سربل  معدل زيلدة  لم والعلم  الخلص  ليمشرودلل
 ي د  والعدال  واعمق الدفلع خدملل ديم التاييد  العلم اننمل  سق كمل .اننتلكي  مادرتهل

، كمل سنه مق المعيوم سق ليتغيرال التي اننتلكي  ليعميي  ال رور  االستارار تحاي   لم
  تحدث في اننمل  االستثملر  تحدث في مشتريلل الحكوم  مثيهل مثل التغيرال التي

م ه ه المشتريلل تمثل كزكا  مق المي  الكيي ديفت ثيرال مت لدم  ديم النلتج الاومي، 
النلتج ومق ثم فإق زيلدة مل في مستوص ه ه المشتريلل سوف ت د   لم زيلدة في المي  

لل  ح ديم النلتج و لك دند كل مستوص مق مستويلل ه ا النلتج. وتستميل الحكوم  في
الكسلد سو دندمل يتعدص مستوص البملل  المستوص المحدد كهدف سق تخما مق سو تزيل 
البملل  الزائدة م دي  ب لك  لم سق ياتر  مستوص النلتج المعيي مق مستوص النلتج الممكق 

 و لك مق خالل زيلدة منلسب  في مشتريلتهل.
 سكبر مق-سو سنه فعال  -وبنمس الصورة   ا كلق هنلك خمر مق سق يكوق المي  الكيي

النلتج فإق تخميا مشتريلل الحكوم  يمكق سق ي د   لم  زال  فلئا المي ، ويمكق 
حسل  مادار التغير التحري ي المميو  في مشتريلل الحكوم  و لك باسم  دكز المي  

فإ ا كلنل  ،[47] لدف اننمل  الحكومي( مسو فلئا المي  ديم قيم  الم لدف 
مييلر دوالر مثال  وكلنل قيم   60المكوة بيق النلتج المعيي والنلتج الممكق تسلو  

مييلر دوالر و لك  20فإق مشتريلل الحكوم  يك  سق تزداد بمادار  3م لدف تسلو  ال
فام فإق  2هي اننمل  الحكومي م لدف دف المميو  ولكق   ا كلنل قيم  لتحاي  اله

 مييلر دوالر. 30ه ه المشتريلل يك  سق تزداد بمادار 
 :الاومي االستهالك في العلم اننمل  سثر .2

 سولي  زيلدة مق يحدث قد مل خالل مق مبلشر بمري  االستهالك في العلم اننمل  ي ثر
 مق النوع ه ا مالحظ  ويمكق .اننمل  ه ا بسب  االستهالكي  السيل ديم المي  في

 الدول  توزدهل التي النمالل خالل مق الاومي االستهالك في العلم لإلنمل  المبلشرة اآلثلر
 الحلكلل نشبلع منهل كبيرةيخصص نسب   سكور سو مرتبلل صورة في اعفراد ديم

ه ا بلن لف   لم اننمل  ال   تاوم به الحكوم  [48] ،الخدملل و السيل مق االستهالكي 
سواك كلق الغلي  منه شراك سيل استهالكي  مثل برامج الردلي  الصحي  والتعييم ونيرهل( سو 



 144من  30الصفحة 
 

مكميه ه ا اننمل  ب الايلم بلستثملرال حكومي  بنلك المر  والكسور والمملرال ونيرهل(،
 يل  ديم االستثملر.ي د   لم زيلدة المي  الكيي وبللتللي يشكل تلل

 قياس اإلنفاق الحكومي: ثانياا:
سهم سدوال الساااايلساااا  المللي  التي تسااااتخدمهل الدول  مق سكل  يعتبر اننمل  العلم سحد     

وري  في ساااادورا  بلرزا  في  اننمل  العلم لع قد و  واالكتملدي ،تحاي  سهدافهل االقتصاااالدي  
حيث كلق ليدول  دور سسااااااالساااااااي في  االشاااااااتراكي،فترة التخميم المركز  سو مرحي  النظلم 

وديم الرنم مق اتكله الدول  حلليل   لم تمبي  نظلم اقتصااااالد الساااااو   الحيلة االقتصااااالدي ،
 ال سق الدور الهلم لإلنمل  العلم وخلصااااااااااا   دوره ك داة مللي  تمكق مق الت ثير  االكتملدي،

 لك مق ظ ويالح يزال حل را ،ديم مختيف المتغيرال االقتصلدي  ومق بينهل االستثملر ال
وتحكمل ه ه الظلهرة  ادتملدال النمالل العلم  في الموازنلل العلم  ليدول ، زيلدةخالل 

ق تملوتل حدتهل مق  في حيلة البالد المللي  وبدل وا ااح  في مختيف العهود الساايلسااي  وا 
لي ازديلد التل ويبيق الكدول تبعل  ليظروف االقتصااااااااااااااالدي  المحيي  والعللمي ، فترة عخرص،

في سااااااااوري  لبعا الساااااااانوال حتم العلم  واالسااااااااتثملر الكيي النمالل العلم كل مق حكم 
2010       
) ليون ل.س(باألسعار الحارية  في سورية واالستثمار الكلي تطور حجم النفقات العا ة:(1-2) الجدول  

السنة 
 المالية

اإلنفاق 
 الجاري

معدل نمو 
اإلنفاق 
 الجاري)%(

اإلنفاق 
 االستثماري

معدل نمو اإلنفاق 
 االستثماري)%(

إجمالي 
النفقات 
 العامة

معدل نمو 
النفقات 
 العامة)%(

االستثمار 
 الكلي

معدل نمو 
االستثمار 
 الكلي)%(

1980 14590 - 14313 - 28903 - 14365 - 

1981 16701 14.46 13779 -3.73 30480 5.46 15487 7.81 

1982 16750 0.30 16595 20.43 33345 9.40 16513 6.62 

1983 18672 11.47 18581 11.97 37253 11.72 17508 6.03 

1984 23439 25.53 17850 -3.93 41289 10.83 18082 3.28 

1985 23549 0.47 19436 8.88 42984 4.11 20016 10.70 

1986 24508 4.07 19333 -0.53 43841 1.99 22443 12.13 

1987 24195 -1.28 17508 -9.44 41703 -4.88 23223 3.48 

1988 29665 22.61 21880 24.97 51545 23.60 25992 11.92 
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1989 35400 19.33 21600 -1.28 57000 10.58 33808 30.07 

1990 37575 6.14 24300 12.50 61875 8.55 44395 31.32 

1991 57514 53.06 27177 11.84 84690 36.87 55992 26.12 

1992 56792 -1.25 36250 33.38 93042 9.86 86120 53.81 

1993 61268 7.88 61750 70.34 123018 32.22 107466 24.79 

1994 76198 24.37 67964 10.06 144162 17.19 151622 41.09 

1995 87941 15.41 74099 9.03 162040 12.40 155504 2.56 

1996 96577 9.82 91473 23.45 188050 16.05 163076 4.87 

1997 102425 6.06 108700 18.83 211125 12.27 155464 -4.67 

1998 117700 14.91 119600 10.03 237300 12.40 162446 4.49 

1999 133500 13.42 121800 1.84 255300 7.59 153706 -5.38 

2000 143400 7.42 132000 8.37 275400 7.87 156092 1.55 

2001 161000 12.27 161000 21.97 322000 16.92 198160 26.95 

2002 172389 7.07 184000 14.29 356389 10.68 206569 4.24 

2003 209000 21.24 211000 14.67 420000 17.85 248131 20.21 

2004 232500 11.24 217000 2.84 449500 7.02 274500 10.63 

2005 280000 20.43 180000 -17.05 460000 2.34 346737 26.32 

2006 300000 7.14 195000 8.33 495000 7.61 371519 7.15 

2007 330000 10.00 258000 32.31 588000 18.79 412136 10.93 

2008 370000 12.12 230000 -10.85 600000 2.04 408725 -0.83 

2009 410000 10.81 275000 19.57 685000 14.17 451605 10.49 

2010 427000 4.15 327000 18.91 754000 10.07 579911 28.41 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 معدالل النمو مق حسل  البلحث.

لزيلدة في وه ه ا ،تو ل الدور الهلم والمتزايد لينمالل العلم فاراكة سرقلم الكدول السلب  
 لم دوامل ددة تن و   مق مكمودتيق اعولم سدل  لم النمالل العلم  يمكق ردهل 

 لم زيلدة حاياي  في حكمهل. الزيلدة الظلهري  في حكم النمالل العلم  والثلني  سدل 
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 أسباب الزيادة الظاهرية:
لغ التي لدة المبل ق ارتملع مستوص اعسعلر ي د  بشكل دلم  لم زي انخملا قيم  الناد -

ميهل. السيل والخدملل الالزم  لتنمي  برامج دنمس المستوص مق تدفعهل الدول  ليحصول ديم 
مي  كويدفل السيم  العلم   لم زيلدة  رورة زيلدة في حكم اننمل  العلمممل يرت  بلل 

 سوري  شهدلوقد ، وبللتللي انخملا قيم  الناد الومني الناود الممروح  في التداول،
 مق داد الثملنينلل في وخلص    الييرة السوري  قيم  في االنخملا موكلل مق العديد
 دنل سقوالتي  التي شهدهل االقتصلد السور  حلالل الت خم كمل سق، المل ي الارق
عيي  زيلدة ظلهري  سكثر منهل زيلدة ف الزيلدة في حكم النمالل العلم  لبعا السنوال تكوق

( بينمل كلق معدل %2.34بمعدل   2005ازدادل النمالل العلم  لعلم فعيم سبيل المثلل 
( ممل دنم سق ه ه الزيلدة كلنل ظلهري  ولم تكق زيلدة %7.4  2005الت خم لعلم 

( سكبر مق معدل نمو %10حيث كلق معدل الت خم   2006حاياي ، واعمر نمسه دلم 
حيث بيغ معدل الت خم  2008(، وتكرر اعمر نمسه دلم %7.61النمالل العلم   

 15.2%.) 
 ق تغير بعا الاوادد المني  في  دداد الحساالبلل العلم  ليدول   تعديل مر  المحلسااب  -

سدص  لم نوع مق الزيااالدة الظااالهريااا  في حكم النماااالل العااالمااا . فبعاااد اعخااا  بمبااادس دااادم 
لليف  س  بعد تخميا تك تخصااايص انيرادال لم يعد بلنمكلق تساااكيل صااالفي انيرادال

العلم   كمل سق الموازن  ( وبللتللي يتوك  تسااااااكيل كلمل انيرادال وكلمل النمالل.لكبليته
مل النمالل الكلري  واالساااتثملري  بعد سق سلغيل الموازنلل المعلصااارة سصااابحل تت ااامق كل

 الميحا .
 1990دلمحيث يالحظ في سوري  سق ددد السكلق قد ت لدف من   التزايد السكلني -

 لم  1990نسم  دلم  يوقمي (12داد ددد السكلق مق حوالي حيث از  2010وحتم دلم 
يستددي بلل رورة ازديلد حكم النمالل العلم   وه ا مل 2010دلم  مييوق (24يزيد دق  مل

 .[49]لمواكه  الحلكلل العلم  المتزايدة بلزديلد ددد السكلق
 أسباب الزيادة الحقيقية:

سصبحل و  فاد تغيرل النظرة  لم الدول  من  نهلي  الخمسينلل، السيلسي تمور المكر -
تعتبر مكمود  مق الم سسلل العلم  الغرا منهل  شبلع الحلكلل العلم  ليسواد اعدظم 
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نمل و  كمل اتسعل واكبلل الدول  ديم المستوص الخلركي، مق الشع  وت ميق رنبلتهل،
 الدبيوملسي في الخلرج واُشترك في العديد مق حيث تم تدديم التمثيل دالقلتهل الدولي ،

 نهل.وخلص  انداري  م كل  لك استددم زيلدة النمالل العلم ، المنظملل انقييمي  والدولي ،
في سوري  تعود  لم  2010مق ادتملدال الموازن  العلم  لعلم  %24.9يكمي سق نعيم سق 

 بلبي الروات  واعكور والنمالل انداري .
تولي الدول  و  فلالهتملم بللتعييم والصح  والردلي  االكتملدي ، يسم  االكتملدي  تمور الم-

ل كل ه ه النواحي اقت  والتوسل في  قلم  المراف  العلم ، مس ولي  ال ملق االكتملدي،
 زيلدة النمالل العلم .

سثر تمور المكر االقتصلد  في زيلدة حكم النمالل العلم  في  التمور االقتصلد  -
فلدتملد الدول  لينظلم االشتراكي كنظلم اقتصلد  ومق ثم اقتصلد السو   ري ،سو 

وقيلم الدول  بدور هلم ليحملظ ديم التوازق االقتصلد  وظهور الدول  المتدخي   االكتملدي،
كل  لك سدص  لم ازديلد حكم النمالل  والمنتك  في نمس الوقل واتسلع الاملع العلم،

(مق %60حيث وصيل في بعا السنوال عكثر مق  منهل، العلم  خلص   االستثملري 
 1970(مق  كمللي النمالل من  العلم %38ولم تال ه ه النسب  دق   كمللي النمالل،

كمل يمكق  .2010(مق  كمللي ادتملدال دلم %43وقد بيغل ه ه النسب   وحتم اآلق،
 ل اعسلسي  لدواعٍ انشلرة في ه ا المكلل  لم سق سوري  تيتزم سيلس  ددم سسعلر السي

 ( مق  كمللي نمالتهل العلم .%5اقتصلدي  واكتملدي  وتكيف ه ه السيلس  سنويل  بحدود 
فللمواكه  مل العدو الصهيوني تدفل سوري  نحو زيلدة ددد ودتلد  نمالل اعمق الاومي -

 ا هاعمر ال   دفل به ه النمالل بمعدل سكبر مق معدل الزيلدة المبيعي  في مثل  كيشهل،
 حيث بيغل نسب  ه ه النمالل النوع مق النمالل كمل في نيرهل مق الدول اعخرص.

 [51,50] .2010(مق  كمللي النمالل العلم  لعلم 14.5% 
ومق الكاادير بااللاا كر سق سثر اننماال  العاالم بشااااااااااااااايااه الكاالر  واالسااااااااااااااتثماالر  ديم حكم 

 تمويل ه ا اننمل ،يختيف بلختالف مصااااااااااالدر ساااااااااااتثملرال الكيي  العلم  والخلصااااااااااا ( اال
فلننمل  الممول مق ال اارائ  ديم االسااتهالك والمسااتخدم في مكلل اسااتهالكي ال يكوق 

بينمل   ا اسااتخدم في مكلل اسااتثملر  فسااوف ي د   لم زيلدة  له سثر ديم النلتج الاومي،
سمل اننمل  الممول مق موارد اعفراد المعدة لالسااااااااااااااتثملر  الملق  اننتلكي  لالقتصااااااااااااااالد،
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 عنهل تخما مق حكم الموارد تخما مسااتوص اننتلج، اسااتهالكي،المسااتخدم في مكلل و 
مد فإق سثرهل يعت حلل اساااااااتخدامهل في مكلالل اساااااااتثملري ، وفي لياملع الخلص، المتلح 

 ،[52]ديم كملكة اساااتخدام ه ه الموارد وديم مبيع  االساااتثملرال الممول  مق ه ا اننمل 
 م لإلنمل  ديم مشرودلل البني  اعسلسي  الملدي  سو البشري ،فإ ا انصرف االستثملر العل

 بينمل في حلل  قيلم شاااااااااااركلل الاملع فإنه يملرس ت ثيرا  موكبل  ديم االساااااااااااتثملر الخلص،
علم فإنه نللبل  مل ي د  االساااتثملر ال العلم بإنتلج سااايل منلفسااا  لمل ينتكه الاملع الخلص،

وخلص   في حلل وكود نوع مق المعلمي  التمييزي    لم منلفس  سو  زاح  االستثملر الخلص
وفي ه ا المكلل نكد العديد مق الدراسااااااااالل التي تنلولل العالق   ،لشاااااااااركلل الاملع العلم

بيق االستثملر العلم والخلص في الدول النلمي  والتي توصيل في معظمهل لنتيك  سسلسي  
 دافل ومعزز لالساااااااتثملر الخلص،ت كد سق اننمل  الحكومي في مكلل البني  اعسااااااالساااااااي  

بينمل قد يكوق له سثر مزاحم في حلل  االسااااااااتثملر العلم في نير البني  اعساااااااالسااااااااي  ومنهل 
 .[53] 1997لعلم   Odedokunودراس  1984لعلم   Blejer and Khanدراسلل

وفيماال يتعي  بااللعالقاا  بيق اننماال  الحكومي الكاالر  س  ماال تنماااه الحكوماا  ديم التعييم 
والمالحظ سق ه ا النوع مق اننمل  يزداد  صااح  والت ميق االكتملدي واالسااكلق ونيرهل،وال

داالماال  بعااد  خر في كاالفاا  الاادول نتيكاا  زياالدة تاادخاال الاادولاا  في الحااال االكتماالدي واعخا  
وبيق االسااااااااااااااتثملرال الكيي  فمق خالل  بللنظم االشااااااااااااااتراكي  ومبلدم العدال  االكتملدي (

حظ  كيف سنه مل زيلدة حكم اننمل  الكلر  ازداد معدل نمو الكدول الساااااااااالب  يمكق مال
(رافاه نمو في حكم 1994(لعلم %24.37فنمو اننمل  الكلر  بمعدل  االستثملر الكيي،

كمل سق االنخملا في معدل نمو  (لنمس العلم،%41.09االسااااااتثملرال ليبيغ معدل النمو 
معدل نمو االساااااااتثملر الكيي لنمس (رافاه سي ااااااال  انخملا في 2002اننمل  الكلر  لعلم 

(،ويالحظ هااا ا التواف  في 2001( لعااالم %26.95( بعاااد سق كااالق %4.24العااالم ليبيغ 
-2000النمو بيق كل مق اننمل  الكلر  واالسااااااااااااااتثملر الكيي خلصااااااااااااااا   في المترة بيق 

اوي  كل ه ا يدلل ديم العالق  ال ( وهي المترة التي تميزل بلالنمتل  االقتصاااااااالد ،2010
 تي تربم بيق اننمل  الكلر  واالستثملر الكيي.ال

سمل فيمل يتعي  بللعالق  بيق كل مق اننمل  الحكومي االسااااااااااااااتثملر  وبيق االسااااااااااااااتثملرال 
الكييااا  فمق خالل الكااادول السااااااااااااااااالب  يالحظ سناااه دنااادمااال ازداد اننمااال  االسااااااااااااااتثمااالر  
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(ليعلم %53.81(ازداد معدل نمو االسااااااااااااااتثملر الكيي  لم 1992(لعلم %33.38بمعدل 
نمساااه وقسااام مق ه ه الزيلدة نلتج دق سق اننمل  االساااتثملر  يت ااامق اننمل  ديم البني  

ظ كمل يالح التحتي  ومشاااااااااالريل الاملع العلم وه ه بنود تدخل  اااااااااامق االسااااااااااتثملر الكيي،
تثمااااااالر الكيي ليبيغ  (بعاااااااد سق 2002(لعااااااالم %4.24انخمااااااالا معااااااادل نمو االسااااااااااااااا

عدل نمو اننمل  العلم االستثملر  مق مانخملا  ( وبللمالبل2001(لعلم %26.95كلق 
ي كااد ديم وكود دالقاا   (،وهاا ا ماال2002(لعاالم %14.29( لم 2001(لعاالم 21.97% 

 ارتبلم بيق ه يق المتغيريق.
 

 دور اإلنفاق الحكومي في تقدير نموذج االستثمار الكلي: ثالثاا:
  العالق  بيق اننمل  الحكومي الكلر  واالستثملر الكيي 

قمناااال بااااإيكاااالد العالقاااا  التي تربم بيق كاااال مق اننماااال  الحكومي الكاااالر  وبيق    ا ماااال 
وبعد تحويل اعرقلم مق اعسااااااعلر   SPSSاالسااااااتثملر الكيي و لك بلسااااااتخدام برنلمج ال 

الكلري   لم اعساااااعلر الثلبت  بلساااااتخدام الرقم الايلساااااي عساااااعلر المساااااتهيك بلدتبلر سااااان  
 ديم الشكل التللي كلنل النتلئج  2005اعسلس 
للعالقة بين اإلنفاق الحكو ي الجاري  Model Summary & Coefficientsجدول (: 2-2الجدول )

 واالستثمار الكلي

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم  المتغير المستال

C 19604.037 1.015 0.319 

curr 1.061 10.560 0.000 

R=0.891 R-
square=0.794 

Prop=0.000 DW=0.399 

بيق المتغيريق السلبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ  متين يالحظ سق العالق  
مق التغيرال الحلصي  في الحكم الكيي لالستثملر مرتبم  بتغيرال  %79سق سكثر مق 

اننمل  الحكومي الكلر ، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  اختبلر 
DWليبحث دق متغيرال سخرص مق سكل تحسيق كودة النمو ج.يدفعنل  ، وهو مل 



 144من  36الصفحة 
 

كونال لم يحسن من جودة  النموذج فيمتغير اإلنفاق الحكومي الجاري لم يدخل  ال سق 
 النموذج.

 
  العالق  بيق اننمل  الحكومي االستثملر  واالستثملر الكيي 

قمنل بإيكلد العالق  التي تربم بيق كل مق اننمل  الحكومي االسااااااااااااااتثملر  وبيق    ا مل 
وبعد تحويل اعرقلم مق اعسااااااعلر   SPSSاالسااااااتثملر الكيي و لك بلسااااااتخدام برنلمج ال 

الكلري   لم اعساااااعلر الثلبت  بلساااااتخدام الرقم الايلساااااي عساااااعلر المساااااتهيك بلدتبلر سااااان  
 الشكل التللي كلنل النتلئج ديم  2005اعسلس 
للعالقة بين اإلنفاق الحكو ي  Model Summary & Coefficientsجدول (: 3-2الجدول )

 االستثماري واالستثمار الكلي
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم  المتغير المستال

C 40940.695 1.584 0.124 

capit 1.137 7.003 0.000 

R=0.793 R-
square=0.628 

Prop=0.000 DW=0.292 

يالحظ سق العالق  كيدة بيق المتغيريق السلبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصي  في الحكم الكيي لالستثملر مرتبم  بتغيرال  %62سق سكثر مق 

اننمل  الحكومي االستثملر  ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  
 يدفعنل ليبحث دق متغيرال سخرص مق سكل تحسيق كودة النمو ج. ، وهو ملDWاختبلر 

كونال حسن من  قد أدخل إلى النموذج االستثماريمتغير اإلنفاق الحكومي  ال سق  
 جودة النموذج وكان معنوي في تفسير تغيرات الحجم الكلي ل ستثمار.
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 المبحث الثالث
 في نموذج االستثمار الكلي الضريبة على الدخل كمحدد ثان  

The Income Tax as the second parameter in the Total 

Investment Model 

 لاد تغير ممهوم ال ريب  بتغير ممهوم دور الدول  في الحيلة االقتصلدي  واالكتملدي ،    
   ندل في الوقل الحل ااار  حدص سهم سدوال السااايلسااا  المللي  التي يمكق سق تساااتخدمهل 

ي  ولعل المو وع المتع سواك،سهداف اقتصلدي  واكتملدي  ديم حٍد  الدول  بهدف تحاي 
وفي ه ا  ،بتشااكيل االسااتثملرال يعتبر مق االهتململل الرئيساا  ليساايلساا  ال ااريبي  الحللي 

الساااااااايلساااااااا  ال ااااااااريبي  التي تعمل ديم االحتملظ بمسااااااااتوص دلٍل مق الاوة انملر نكد سق 
ي اعمر ال   يات ااااي ددم المغلالة كثيرا  ف ،ز االسااااتثملريحمتالشاااارائي  هي شاااارم رئيس ل
ويرص بعا االقتصاااااااالدييق سق انخملا االسااااااااتثملرال في الدول  ال اااااااارائ  ديم الدخل،

نظر  لم وله ا ي لل النلتج دق انخملا مسااتوص الدخل،النلمي  سااببه انخملا المي  المعّ 
هاالم في كاا    ا    دور ال اااااااااااااارائاا  ديم الاادخاال كاا حااد سهم بنود ال اااااااااااااارائاا  والتي تيعاا

االسااااااااااااااتثملرال بمل فيهل مق ال اااااااااااااارائ  ديم دخول الشااااااااااااااركلل والتي ت ثر ديم ربحي  
 المشرودلل سو ال رائ  ديم الدخول الشخصي  التي ت ثر ديم الادرة الشرائي  لألفراد.

 على الدخل: يبةطبيعة الضر  أوالا:
 وكدل ادف في العللم،تحتل ال رائ  ديم الدخل مكلق الصدارة في النظم ال ريبي       
ل    الدتملد دييهل في تمويل نمالتههل  لم اتدفع العديد مق الخصاااااااااااااالئص التي فيهل الدول

مورد مللي نزير الحصااااايي  متكدد الودلك تتكلو   كراكال ربمه وتحصاااااييه سنهل تشاااااكل 
كعيهل  ملمسااااهي  التابل لدص المموليق سنهل كمل  ،انداري  عديد مق مسااااتويلل الكملكةالمل 

 .[54]سداة ميع  مق سدوال السيلس  المللي  لتحاي  سهداف المكتمل
 مفهوم الدخل:

تج دق ين الدخل  يراد يتكدد سو يتكرر بصااااام  دوري  مل بالك المصااااادر واساااااتمراره وهو مل
كوق قد يكمل  وقد يكوق مصاااااادره التنظيم، مصاااااالدر مختيم  فاد يكوق مصاااااادره رسس الملل

عل  موالتنظيم مصااااادره العمل ك كر العلمل والموظف سو يكوق مصااااادره رسس الملل والعمل 
 لزرادي .والصنلد  والخدملل ا التكلرةك ربل  
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 وبللتللي نكد سق ليدخل مكمود  مق الخصلئص هي 
 سكر العلمل.س  التكدد في سوقلل متعلقب  ومتتللي  مثلل  لك  الدوري   .1
بمل سق الدخل دور  فهو نلكم دق مصدر ل لك يك  سال ينم  ه ا  بالك المصدر  .2

المصاااادر بعد  نتلكه ليدخل وقد يكوق المصاااادر ملديل  كلعرا والعالرال والعمل 
 سو نير ملد  كللمهن  والموهب .

شكلر تنم  لكق اع وبالك المصدر هو سمر نسبي متعي  بنوع المصدر فلعرا ال
 اعرا لهل دمر  نتلكي وقوة العمل متعيا  بعمر اننسلق وصحته. فو 

و لك حتم يسااااتميل المصاااادر  نتلج  صاااايلن  المصاااادر واالسااااتثملر المنلساااا  له  .3
 .[55]دخل بشكل دائم ومستمر

 آلثار االقتصادية للضريبة على الدخل:ا
دخل  ديمفلرتملع ال اااااااااريب  لي ااااااااارائ  ديم الدخل العديد مق اآلثلر االقتصااااااااالدي       

اعفراد مثال  سااااوف ي د   لم حدوث انخملا في الدخل المتل  لديهم والمعد لالسااااتهالك 
   ا  ومل يتبام منه يدخره وا  ا كلق المرد ياوم بإنمل  دخيه ديم االساااااتهالك، سو االدخلر،

 كلق دخيه يساامل ب لك( فرفل ال ااريب  ساايكوق مق سول  ااحليلهل االدخلر وليس اننمل ،
دتبلر سق اننمل  ديم االستهالك يتميز في دالقته بلالدخلر بمرون  معدوم  و لك ديم ا

   اننمل  وخلص-   ليس مق المنم  سق ياوم المرد بإنالص  نملقه ديم االستهالك نسبيل ،
ه ا االنخملا بلالدخلر سوف يعني  مالبل سق يحتمظ برصيده مق المدخرال،-ال رور 

وخلصااااا   اساااااتثملرال الاملع الخلص، وفي حلل لبي  انخملا في حكم االساااااتثملرال الما
قيلم الدول  بلساااااتخدام حصااااايي  ه ه ال ااااارائ  لتمويل مشااااالريل اساااااتثملري  دلم  سو تاديم 
معونلل سااااااااواك لألفراد سو الشااااااااركلل فإق سثر  لك ديم االسااااااااتثملر الكيي ساااااااايكوق تلبعل  

ديم الدخل سااوف يزيد بينمل نكد سق تخميا ال اارائ   ،[56]لمعللي  سشااكلل ه ا اننمل 
اعمر ال   يعني زيلدة اننمل  االسااتهالكي  مق الدخل الممكق التصاارف فيه لدص النلس،

ك م اااااروبل  بللميل الحد  لالساااااتهال بادر مسااااالٍو ليتغير في الدخل الممكق التصااااارف فيه
وخلصااااااااااااااا   دند سصااااااااااااااحل  الدخول المنخم ااااااااااااااا  ال يق يتميزوق بلرتملع الميل الحد  

الزيلدة في اننمل  االستهالكي تعني زيلدة المي  المعيي وبللتللي زيلدة  ه هو  لالستهالك،
، سمل بللنسااااااااب  دخول سصااااااااحل  المشاااااااالريل ممل يحمز نحو  قلم  المزيد مق االسااااااااتثملرال
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عصااااااااحل  الدخول المرتمع  فإق تخميا ال اااااااارائ  ديم الدخل يعني ازديلد الادرة ديم 
 .[57]زيد مق االستثملرالاالدخلر لديهم وبللتللي توفر المرص  ليم

ومق الكدير بلل كر سق العالق  بيق ال اااااااااااااارائ  ديم الدخل ونمو االسااااااااااااااتثملرال دفعل  
بللعديد مق كتل  وديملك المللي  العلم  لياول بعدم اتكله الدول ليتوسل في زيلدة ال رائ  
  ديم اعربل  التكلري  والصاااااااااااااانلدي   ال بعد سق تكوق ه ه الدول قد وصاااااااااااااايل  لم مرحي

   يتم  ه الك العيملك والكتل  والمختصيق سق ظروف  الب س بهل مق التنمي  االقتصلدي ،
 ا   التنمي  تا ي بتخميا سعر ال رائ  الممرو   ديم المشرودلل الصنلدي  الهلم 

 .[58]لتنمي  االقتصلد الومني كلنل ت د 
 قياس الضريبة على الدخل: ثانياا:
 وقد السااااااور  ال ااااااريبي النظلم في ال اااااارائ  سهم مق الدخل ديم ال اااااارائ  تعد     

(مييلر دلم 155.2 لم  1990(مييلر دلم 13.868ارتمعل حصاااايي  ه ه ال اااارائ  مق 
(مق  كمللي ال اارائ  %75وصاايل  لم  مل يالحظ سق نسااب  ه ه ال اارائ  قدك ،2010

وم ساولم تال نسااب  ال اارائ  ديم الدخل مق  كمللي ال اارائ  والر  (2002والرسااوم لعلم 
 ،اعمر ال   يبرز الدور الهلم له ا النوع مق ال رائ [59] 1986( من  دلم %52دق  

  [61,60]كال  مق م الدخل في النظلم ال ااااااااريبي السااااااااور ال اااااااارائ  دي ه ا وتت اااااااامق
 ااااااريب  تتنلول ال ااااااريب  دخل المهق والحرف الصاااااانلدي  و التكلري  ونير التكلري  التي 

ترك شاااااااااعربل  التي يس  ديم سربل  المهق والحرف الصاااااااانلدي  والتكلري  ونير التكلري  
 س  حصاااااااااااايي  ه ا التملدل بيق رسس الملل والكهد البشاااااااااااار  ،فيهل رسس الملل والعمل معل  

و ااريب   ،(دوق التمييز بيق نسااب  مشاالرك  كل مق ه يق العلمييق "المكر  منه والع اايي"
ديم الدخل الشااااهر  الصاااالفي ال   يحصاااال دييه كل  ات  واعكور التي تمرادخل الرو 

كلق  سو  في ساااااوري مق خزين  خلصااااا    ا كلق مايمل   سو تعوي ااااال   شاااااخص يتال ااااام راتبل  
  وريفي س دق خدم  سداهل فيهل سو مق خزين  دلم    ا كلق مايمل   المبيغ المدفوع تعوي ل  

 ، يراد الثروة المناول  و ااااااااااااااريب  ريل ر وس اعموال المتداول  التي تتنلول ،(سو خلركهل
 .(لتشمل الموائد واعربل  التي ال تتصف بملبل الدوري  ككوائز السح  ودوائد السندال

ويبيق الكاادول التااللي تمور كاال مق حصاااااااااااااايياا  ال ااااااااااااااريباا  ديم الاادخاال والحكم الكيي 
 لالستثملر 
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باألسعار الجارية  في سورية واالستثمار الكليالضرائب على الدخل تطور حجم : (4-2)الجدول 

 ) ليون ل.س(
 ديم ال ريب  العلم

 الدخل
نسب  ال ريب  
ديم الدخل مق 
 كمللي ال رائ  

 والرسوم%

معدل نمو  االستثملر الكيي
االستثملر 
 الكيي%

1980 1491 35.39 14365 - 
1981 1616 28.76 15487 7.81 
1982 2270 85.02 16513 6.62 
1983 3225 33.65 17508 6.03 
1984 4285 39.34 18082 3.28 
1985 4900 47.08 20016 10.70 
1986 6430 53.41 22443 12.13 
1987 8435 59.57 23223 3.48 
1988 9653 57.49 25992 11.92 
1989 11200 59.26 33808 30.07 
1990 13868 62.69 44395 31.32 
1991 18880 68.11 55992 26.12 
1992 18880 64.20 86120 53.81 
1993 17015 57.70 107466 24.79 
1994 24145 59.68 151622 41.09 
1995 26465 54.12 155504 2.56 
1996 30315 52.84 163076 4.87 
1997 41825 60.36 155464 -4.67 
1998 46154 61.12 162446 4.49 
1999 52348 63.31 153706 -5.38 
2000 57948 67.45 156092 1.55 
2001 82845 71.46 198160 26.95 
2002 102310 75.31 206569 4.24 
2003 113300 74.76 248131 20.21 
2004 115550 71.76 274500 10.63 
2005 120295 67.99 346737 26.32 
2006 132602 69.31 371519 7.15 
2007 131800 65.05 412136 10.93 
2008 127350 58.08 408725 -0.83 
2009 142480 59.21 451605 10.49 
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2010 155200 55.74 579911 28.41 
 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .

 النس  ومعدالل النمو مق حسل  البلحث

 تقدير نموذج االستثمار الكلي:دور الضريبة على الدخل في  ثالثاا:
بعد الايلم بتحويل البيلنلل مق اعسعلر الكلري   لم الثلبت  و لك بلالدتملد ديم الرقم      

ناوم بإدخلل البيلنلل المتعيا   2005الايلسي عسعلر المستهيك بلدتبلر سن  سسلس 
ر تلبل و لك تغيبلل ريب  ديم الدخل كمتغير مستال ومتغير الحكم الكيي لالستثملر كم

فنحصل  spssوبلستخدام االنحدار الخمي البسيم في برنلمج  %5دند مستوص دالل  
 ديم النتلئج التللي  

للعالقة بين الضرائب على الدخل  Model Summary & Coefficientsجدول (: 5-2الجدول )

 واالستثمار الكلي
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم  المتغير المستال

C 93161.231 5.539 0.000 

incometax 1.884 8.078 0.000 

R=0.832 R-
square=0.692 

Prop=0.000 DW=0.300 

بيق المتغيريق السلبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ  متين يالحظ سق العالق  
مق التغيرال الحلصي  في الحكم الكيي لالستثملر مرتبم  بتغيرال  %69سق سكثر مق 

ال ريب  ديم الدخل، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  اختبلر 
DWتحسيق كودة النمو ج.سخرص مق سكل  يدفعنل ليبحث دق متغيرال ، وهو مل 

كونال حسن من جودة النموذج  قد أدخل إلى النموذجالضريبة على الدخل متغير  ال سق 
ن كان اير معنوي.  وا 
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 رابعالمبحث ال
 إجمالي الضرائب والرسوم كمحدد ثالث في نموذج االستثمار الكلي

Total Taxes and Fees as the third parameter in the Total 

Investment Model 

 الهدف اعسلسي ال   تسعم الحكوملل لتحاياهتعد التنمي  االقتصلدي  واالكتملدي       
وديم رسسهل ال رائ  بلدتبلرهل مق سهم سدوال  للديهالمتوفرة بلستخدام كلف  اعدوال 

ق اعهداف بكلن  الهدف السيلس  المللي ، حيث تيع  دورا  هلمل  في تحاي  العديد م
ل  فهي تسلدد الدول  في ت ميق الموارد المللي  وتوكيههل وفا ،الرئيسي لهل وهو الهدف المللي

سواك  كمل سنهل تسلهم ،  ليسيلسلل المللي  واالقتصلدي  لتحاي  اعهداف المرسوم  مسبال
تخدام خالل اسبمري  مبلشر سو نير مبلشر في ددم التنمي  االقتصلدي  واالكتملدي  مق 

  بحد  اتهل فيم تعد ال ريب  وفال  ل لك نليالسيلسلل المنلسب  لتشكيل النشلم االستثملر ، 
نمل وسيي  تسعم الدول  مق خاللهل  تمبي  سيلستهل التدخيي  وتحاي  نليلتهل   لموا 

 االكتملدي  وسهدافهل االقتصلدي .
 طبيعة الضرائب: أوالا:
سنهل "اقتملع ناد  مق دخول وثروال سفراد المكتمل  يمكق تعريف ال ااااااااااااااريب  ديم     

تاوم باه الادولا  كبرا  مق سكال تحاي  الخادمالل العالما  التي تاادمهال الادولا  دوق سق يكوق 
 [62]هنلك دلئد مبلشر ليمرد"

  [63]يت ل مق التعريف السلب  سق هنلك خصلئص لي ريب 

   مرا حيث كلنل ال ريب  تخالفل  لمل كلق سلئدا  سلبال   ال ريب  التزام ناد
 دينل .

 ،سيملل بل  ق ال ال ريب  فري   كبري   س  سق المكيف ليس حرا  في دفعهل
 العلم  هي التي تحدد مادار ال ريب  وكيميتهل ومودد دفعهل.

   ق ال ريب  ال يمكق سق تمرا سو تعدل سو  ال ريب  تمرا مق قبل الدول 
 تيغم  ال بالنوق.
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 قلدر  تمرا ال ريب  ديم كل شخص ادرة المكيميق ال ريب  تمرا وفال  لم
 ديم الدفل وفال  لمادرته المللي .

  ق المكيف ال   يدفل ال ااااااااريب  ال يحصاااااااال مالبيهل  ال ااااااااريب  بدوق مالبل 
لكق  لك و  في المكتمل، ا  فهو يدفل ال ااريب  بصاامته د ااو  ديم نمل خلص،

حصااال عكس فإنه يبل ديم ال ال يعني سق دافل ال اااريب  ال يتيام س  منمع ،
 ديم العديد مق المنلفل نير المبلشرة مق خالل استملدته مق المراف  العلم .

  تمور دور ال ااااريب  ليشاااامل ديم تحاي   هدف ال ااااريب  تحاي  النمل العلم
بعدمل كلق دورهل ماتصاااارا  ديم  اعهداف االقتصاااالدي  واالكتملدي  العديد مق

 .والدفلع و لك حس  المكر التاييد مق لعتغمي  النمالل العلم  التاييدي  ك

ه ا و  اير مباشةرة،وسخرص  ضةرائب مباشةرةبشااكل دلم  لم  تصةنيف الضةرائبه ا ويمكق 
ل حيث تتنلول ال اااااارائ  المبلشاااااارة الدخ ،التاساااااايم هو التاساااااايم الشاااااالئل في الوقل الحللي

  ه ا سهميوبللرنم مق  بينمل تمس ال اااااااااااااارائ  نير المبلشاااااااااااااارة التداول واننمل ، والثروة،
لكق كتّل  و  يوكد معيلر دقي  ليتمييز بيق ه يق النوديق مق ال ااااااارائ ، التاسااااااايم فإنه ال

المللي  العلم  سكمعوا ديم و اااااااااااااال مكمود  مق المعليير لتسااااااااااااااهيل التمييز بينهمل وه ه 
  [65,64]المعليير هي

  ريب  فتعد  اا ويعني مق ال   يتحمل ال ااريب ، معيلر الع ك ال ااريبي
سمل   ا تمكق المكيف االسمي  نهلئيل ، االسمي   ا تحميهل المكيفمبلشرة 

مق نال د ك ه ه ال اااااااااريب  الممرو ااااااااا  دييه  لم شاااااااااخص  خر فإق 
 ال ريب  تكوق نير مبلشرة.

  تم مل   ا مبلشاااارة ال ااااريب  تعد المعيلر ه ا حساااا  معيلر التحصاااايل 
 الخل ااال الدخل ومادار المكيف اسااام فيهل يبيق لكداول وفال   تحصاااييهل
 تعتبر كمل الو،...الملل رسس سو ديم الدخل ال ااااارائ  مثل لي اااااريب 
 اتصلل ديم بنلك   وفر هل وتحصييهل تاديرهل تم مل   ا مبلشرة ال ريب 
 دندمل مبلشرة ال ريب  نير وتعتبر .والمكيف ال رائ   دارة مل مبلشر
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 حدوث سو وقوع بمنلسااااااب  ساااااالبال   معدة كداول ديمبنلك   تحصااااااييهل يتم
 .سيع   نتلج دند سو سيع ، ليمشتر  البلئل تسييم مثل معين  وقلئل

 فر ااال مل   ا مبلشااارة ال اااريب  تعتبر حيث :واالساااتارار الثبلل معيلر 
 ديم كللحصاااول والتكدد واالساااتارار بللثبلل تميزودلك  اااريبي ي ديم
 وقلئل ديم فر ال مل   ا مبلشارة نير وتعتبر ،مثال   متكدد دور  دخل

 .االستهالكسو  مثل ال رائ  ديم اننتلج، الثبلل بعدم تتميز استثنلئي 
 االقتصادية للضريبة: األهداف
ق سق ويعدو  يروق سق الهدف اعسااااالساااااي لي اااااريب  هو الهدف المللي،لق التاييديوق ك     

لنظري  سمل سنصااااااالر ا اآلثلر االقتصااااااالدي  لي اااااااريب  هي ثلنوي  تترت  بمريا  نير  رادي .
المللي  الحديث  فاد نلدوا بلختملك مبدس حيلد ال اااريب  و ااارورة ادتبلر ال اااريب  سداة مهم  

 لم كاالناا  يمكق االدتماالد دييهاال في تحاي  سهااداف الاادولاا  االقتصاااااااااااااااالدياا  واالكتماالدياا  
  [66]ييي وتهدف ال ريب  بشكل دلم  لم تحاي  مل اعدوال المللي  اعخرص،

  يرادال دائم  مق مصلدر داخيي  لخزين  الدول .ت ميق  
  منل تكتاال الثروال في سيااد  داادد قيياال مق سفراد المكتمل ويمكق  لااك مق خالل

 فرا  ريب  ديم الثروال كمل هو ممب  في سلملنيل وفرنسل.
  استخدام ال ريب  لتشكيل بعا النشلملل اننتلكي  و لك بإدملك تيك النشلملل

شاااااكل دائم كمل فعل المشااااارع الساااااور  دندمل سدمم انيراد  مل ب مق س   ااااارائ ،
سو بشاااكل كزئي كمل فعل المشااارع المرنساااي فيمل يخص  الزرادي مق س   اااريب ،
 .صنلدلل المتمورة مق ال ريب  دملك  يرادال بعا ال

  اسااااتخدام ال ااااريب  لمعللك  الركود االقتصاااالد ، حيث تاوم الحكوملل في ساااابيل
سفراد الشااااااع  مق  و  الدخول المتدني  بتخميا معدل  زيلدة الاوة الشاااااارائي  لدص

 ااااااااااااااريب  الدخل في سكزائهل اعولم ورفل اندملك ال ااااااااااااااريبي وزيلدة اندملكال 
العلئيي ، وتخميا معدالل ال ااااااارائ  نير المبلشااااااارة وخصاااااااوصااااااال  تيك المتعيا  
بللحلكلل اعسااااالساااااي  ليموامنيق كللخبز والحيي ، وتخميا ال ااااارائ  ه ا يعني 

خل المتل  لإلنمل  ساااااااااااايكوق سكبر ممل كلق دييه قبل تخميا ال اااااااااااارائ  سق الد
 .[67]ونتيك  له ا فإق مشتريلل المستهيكيق ستكوق سي ل  سكبر
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 حيث سصاااابحل ال ااااريب  سداة فعلل  في  ،اسااااتخدام ال ااااريب  لتشااااكيل االسااااتثملر
يبي  منل اندملكال ال ااار  و لك مق خالل، تثبيمهتنشااايم وتحميز االساااتثملر سو 

ساااااتامل  ر وس اعموال كييل  سو كزئيل  عحد مكلالل النشااااالم االقتصااااالد  بغي  ا
 ،  ا مل ارت ل الدول  النمل في مزاول  ه ا النشااااااااااالم ديم المكتمل الخلصااااااااااا   ليه

و نح االتكلهوبللمالبل تعمل ال ااااااااااااااريب  ديم الحد مق هم  المسااااااااااااااتثمريق ديم 
مل سو مكلالل الع لدول  في تنشااااااايم االساااااااتثملر فيهل،ترن  ا المشااااااالريل التي ال

نير ال اااااااااااااروري  لعميي  التنمي  مثل زيلدة ال ااااااااااااارائ  ديم الدخول المت تي  مق 
ويمكق تبيلق العالق  بيق الحصااااااااااايي  ال اااااااااااريبي  والمعدالل  ،[68]الم ااااااااااالربلل

 يعرف بمنحنم الفر ال ريبي  مق كه  واالستثملر مق كه  سخرص مق خالل مل

(1-2)الشكل   

  نحنى الفر للعالقة بين الحصيلة الضريبية والمعدالت الضريبية  ن جهة واالستثمار  ن جهة أخرى

 

-ريبيس  الوزق ال اااا-حيث يعتبر الفر سق االرتملع السااااريل لمعدالل ال ااااغم ال ااااريبي
تدفل قملع العلئالل وقملع اعدملل الم سااااااااااااساااااااااااالل( لم اننالص مق وقل العمل ديم 

يلدة في ب ق كل ز -في الحايا –  ق فمنحنم الفر يثبل  المخصص ليراح .حسل  الوقل 
  نام  ولكق فام  لم نلي ال اااغم ال اااريبي ت د   لم زيلدة الحصااايي  ال اااريبي  ليدول ،

تسااااامم نام  العتب  والتي بعدهل ت د  س  زيلدة في ال اااااغم ال اااااريبي  لم انخملا في 
فإق الحصاايي   كمل في الشااكل،( 1كوق معدل ال ااريب  في المسااتوص مفعندمل ي الحصاايي ،

ولكق   ا تم تكلوز ه ا  ،المالبي  لينام   س( (1 ال ااااااااااااااريبي  تكوق دند سدظم قيم  لهل 
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فإق الحصااايي  ال اااريبي  تنخما ( 2(  لم المعدل اعكبر م1لمعدل مالمعدل وانتاينل مق ا
 (.2    لم (1 مق  

 اااريبي  والدول  ترص سق حصاااييتهل ال  ،يال اااريبالحصااايي  ياتل  ومنه الكثير مق ال اااريب 
 وبللتللي ونتيك  ل لك تاوم بللتخميا مق اننمل . تنخما،

يزيد ف ديم الربل، يم ميل االسااااااااتثملر مق خالل ت ثيره ثر ديال اااااااارائ  معدل ومنه فإق 
  ديم فللت ثير السيبي لي رائ اعربل ،الميل لالستثملر كيمل زادل فرص الحصول ديم 

  ويظهر ه ا اعثر كييل  بللنساااااااااااب ي د   لم خما االساااااااااااتثملرال،اعربل  برفل معدالتهل 
لالسااتثملرال الحديث  حيث تحول ال ااريب  دوق اسااتخدام سكثر اعسااللي  المني  حداث  في 

 االستثملر.

ل ل هي ساااااااااايتيف بلختالف نوع الساااااااااايل هيخ ل اااااااااارائ  ديم االسااااااااااتهالكاكمل سق ت ثير 
مسااااااااتوردة سو منتك  محييل  وهل هي ساااااااايل كمللي  سو  ااااااااروري ، فمق المعروف سق زيلدة 

مل يعني م الواردالال ااارائ  ديم السااايل المساااتوردة تشاااكل المساااتثمريق ديم  نتلج بدائل 
سيل كمللي  فإق درك  ت ثرهل بلل ريب  تكوق سكبر مق الكلنل  زيلدة في االستثملرال، وا  ا

يهل نير مرق، وفي كيتل الحللتيق وخلصاااااااا   فيمل   التي يكوق المي  دييالساااااااايل ال اااااااارور 
د   لم انخملا   ي فإق الت ثير السااايبي لي ااارائ  ديم االساااتهالكللسااايل الكمللي  يتعي  ب

ت ثير و  ،المي  و لك الرتملع سسااااااعلر االسااااااتهالك ممل ي د  بدوره  لم خما االسااااااتثملر
المنظميق سصاااااحل  المشااااارودلل الكبرص  لم سااااايبي يدفل ال ااااارائ  ديم اننتلج بشاااااكل 

ي بلسااااتخدام سحسااااق اعسااااللي  المني  ف لكهم تعوي اااال  ليماتمل مق ال ااااريب م اااالدم   نت
ي وباللماالبال فاإق التا ثير انيكالب ،اننتالج وها ا يتوقف ديم مرونا  الميا  ديم منتكالتهال

تحاا  الم لي اااااااارائ  بتخمي ااااااااهل ديم معدالل اعربل  ي د  بال شااااااااك  لم زيلدة اعربل 
وبللتللي خي  فرص كدي  لزيلدة االسااااااااااااااتثملرال وخلصاااااااااااااا   دندمل تكوق معدالل اعربل  

 زيلدة يعنيملمالرن   ب سااااااااااااااعلر الملئدة الساااااااااااااالئدة في السااااااااااااااو  مشااااااااااااااكع  ديم  لك وه ا 
 .[69]االستثملر
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 قياس الضرائب: ثانياا:

كاملع رائد وقلئد  ق ادتملد الدول  في ساااااااوري  ديم الاملع العلم بشاااااااكل سسااااااالساااااااي      
ممل انعكس ساااااااااااااايبل   لعميي  التنمي  سدص  لم  هملل الاملع الخلص وهروبه خلرج الامر،

حيث ب ديم االقتصاااالد السااااور  وسثر بشااااكل وا اااال ديم الواقل االقتصاااالد  واالكتملدي،
 سصااااااابحل الدول  دلكزة لوحدهل دق تيبي  الحلكلل المتنلمي  ليساااااااكلق ومتميبلل التنمي ،

(لعلم 10فل نحو  دلدة النظر بدور الاملع الخلص وسهميته فكلق الالنوق رقم ه ا اعمر د
وال   ادتمد بشاااكل كبير ديم اندملكال ال اااريبي   الهلدف لتشاااكيل االساااتثملر، 1991

كل  لك كلق هدفه تشااااكيل االسااااتثملر وتوفير  ،ي وصاااايل حدود التساااال ساااانوال سحيلنل  الت
يالحظ في ساااااوري  ب ق السااااايلسااااا  ال اااااريبي  دلنل مق ولكق  المنلخ االساااااتثملر  المالئم،

العديد مق السااااااايبيلل التي سدل  لم تشاااااااوي  االساااااااتثملر في ساااااااوري  وحرفه دق المسااااااالر 
 ويمكق تبيلق مكمود  مق الا ليل المتعيا  بللنظلم ال ريبي السور  هي  ،الصحيل

مي  يال ل  نل ق الكمهوري  العربي  السااوري  كدو  انخملا معدل االسااتاملع ال ااريبي -1
فيهل نسااااااااب  االقتملع ال ااااااااريبي منسااااااااوبل   لم النلتج المحيي انكمللي و لك بللمالرن  مل 

ويعود  لك  لم  اااااااااااعف مساااااااااااتوص الدخل المرد  واالدتملد ديم الاملع  الدول المتادم ،
الزرادي وددم مسااااليرة التشااااريل ال ااااريبي واسااااتكملل تمويره مل المسااااتكدال االقتصاااالدي  

 و ااااااااااااااعف كمااالكة اندارة رنم التعاااديالل الكزئيااا  المتعااالقبااا  دييهااال، ميااا ،ومتميبااالل التن
يعني سق االساااااااتاملع ال اااااااريبي في ساااااااوري  كلق كلمدا  خالل   ال سق ه ا ال ال اااااااريبي ،

ي  االستاملدلل ال ريبي  بصورة مستمرة وتدريك حصيي فاد ارتمعل  السنوال المل ي ،
  تعود بشكل رئيسي  لم العوامل التللي ولعل سسبل  ه ه الزيلدة  رنم  عمهل النسبي،

وتشااااااااكيل االسااااااااتثملر  ازديلد حكم النشاااااااالم االقتصاااااااالد  في الاملديق العلم والخلص،-
 والتصدير رنم بعا الصعوبلل المحيي  واالقييمي  والدولي .

 التحرير التدريكي ليتكلرة الخلركي  وتوحيد سعر الصرف.-
ومعلميته كللاملع الخلص تململ  مق وكه   استمرار فرا ال رائ  ديم الاملع العلم،-

 النظر ال ريبي .
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تموير بعا التشاااااريعلل ال اااااريبي  وخمم  نكلز التراكم ال اااااريبي والمحلسااااابي حيث -
نكلز كلمل التراكم في قمل حسلبلل الموازن  العلم  ليدول . سنكز معظمهل،  وا 

 ل ريبي .االهتملم بللتدري  والت هيل ورفل كملكة العلمييق في اندارة ا-
 حداث كهلز االسااااااااتعالم ال ااااااااريبي وصااااااااوال   لم المعيوملل والبيلنلل الالزم  ليتكييف -

 ال ريبي.
 زيلدة التمحيص والتدقي  في البيلنلل ال ريبي .-
 ق اعصااال في كل  اااريب  سق تكوق دلم  وشااالمي   التوسااال في اندملكال ال اااريبي  -2

ال سق   بع ااهم ديم حساال  بع ااهم اآلخر،تمرا ديم كميل سفراد المكتمل دوق تمييز 
المشااااااااااارع ال اااااااااااريبي خرج دق مبدس الشااااااااااامولي  في حلالل معين  عهداف تتعي  بللتنمي  

فالم بمنل العديد مق اندملكال ال ريبي  حتم وصيل نسب  ه ه  االقتصلدي  في سوري ،
ديم اعمر ال   انعكس سااااااااايبل   ( مق النلتج المحيي انكمللي،%60-%50  اندملكال

 ويمكق استعراا بعا اندملكال المادم  كللتللي  الحصيي  ال ريبي ،
وتت ااامق  دملك المعلهد اعهيي  ليتعييم االبتدائي والثلنو  والعللي  اندملكال االكتملدي  

والمني والمهني وك لك  دملك المستشميلل الخلص  المرخص  مق  ريب  الدخل و ريب  
 ق اعسرة تحل تصرف وزارة الصح .م %10ريل العالرال مالبل و ل 

وكاا لااك  دماالك الحااد اعنم مق الاادخاال ال اااااااااااااارور  لحياالة المكيف ورفل الحااد المعمم مق 
 ااااااريب  الروات  واعكور و لك  اااااامق البرنلمج المسااااااتهدف نصااااااال  الروات  واعكور 

 وتعديل الحد اعدنم المعمم مق  ريب  دخل اعربل . ليعلمييق في الدول ،
 ق الامااالع الزرادي الااا   يمثااال حوالي ربل النااالتج المحيي  االقتصااااااااااااااااالديااا  اندمااالكال 

مق  حيث  نه معمم كييل   انكمللي ال يسااااااهم  ال بمادار  اااااائيل في انيرادال ال ااااااريبي ،
و لك بهدف تشكيل  (،1957لعلم  384ال رائ  ملددا  ريب  اننتلج الزرادي الالنوق 
لكال ال ااااااااااااريبي  انعكساااااااااااال بللمبل ديم التصاااااااااااادير وخما تكلليف اننتلج وه ه اندم

 الحصيي  ال ريبي .
 10ومق سهم االدملكال في ه ا المكلل مل ت ااااااامنه الالنوق رقم  اندملكال الصااااااانلدي  

وتعديالته مق  دملكال مق  ااااااااااااارائ  الدخل و ااااااااااااارائ  ريل العالرال لمدد  1991لعلم 
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لديل  عيم  اقتصاااااوصااااايل لحدود التسااااال سااااانوال ليمشااااالريل في المحلفظلل النلئي  سو ال ااااا
 [70] والمشلريل التي تستخدم دملل  سو تيك المشلريل  ال التكنولوكيل المتمورة.

والتي تمكق المكيميق مق  خملك مصاادر الدخل وددم  انتشاالر ظلهرة التهر  ال ااريبي -3
يمكق و  انقرار دنه سو تخميا انيراد الحاياي لمصااااادر الدخل سو ت اااااخيم المصااااالريف،

 التهر  ال ريبي ديم الشكل التللي تصنيف سهم سسبل  
ه واحتوائه م  حكلم صيلنتدتركل  لم الناص في التشريل ال ريبي ود سسبل  تشريعي  -

 ديم ثغرال ينم  منهل المكيموق.
ال ااارائ  يشاااعر المكيف ب ق ال اااريب  تاتمل كزك  معداللفلرتملع  ال ااارائ   معدالل-

 كبير مق دخيه اعمر ال   يدفعه لمحلول  التميص منهل ب   مريا .
كمل سق نيل  وكوه   اااااعف الودي ال اااااريبي وهو مق سهم سسااااابل  التهر  ال اااااريبي،-

ل  تحصاااايه الدول  ومل تنماه يعد مق اعسااااب اننمل  العلم الرشاااايد والشااااعور بللملر  بيق مل
 لهلم  ليتهر  ال ريبي.ا
 7]1[ اندارة ال ريبي  ال عيم  الكملكة والنزاه  والتي تسلدد ديم التهر  ال ريبي.-

ويمكق مالحظ  تمور الحصيي  ال ريبي  مق خالل تتبل الكدول التللي ال   يبيق تمور 
كل مق  كمللي ال اااااااارائ  والرسااااااااوم مق كه  وتمور الحكم الكيي لالسااااااااتثملر مق كه  

 سخرص 

باألسعار  في سورية واالستثمار الكليتطور كل  ن إجمالي الضرائب والرسوم : (6-2)الجدول 

) ليون ل.س(الجارية   
ال رائ  كمللي  العلم معدل نمو  

 كمللي 
ال رائ  
 والرسوم%

نسب  ال رائ  
 لم النلتج 
المحيي 
 انكمللي%

معدل نمو  االستثملر الكيي
االستثملر 
 الكيي%

1980 4212.95 - 8.22 14365 - 
1981 5619.6 33.39 8.54 15487 7.81 
1982 2670 -52.49 3.88 16513 6.62 
1983 9582.9 258.91 13.08 17508 6.03 
1984 10892 13.66 14.46 18082 3.28 
1985 10407 -4.45 12.50 20016 10.70 
1986 12040 15.69 12.05 22443 12.13 
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1987 14159 17.60 11.09 23223 3.48 
1988 16790 18.58 9.02 25992 11.92 
1989 18900 12.57 9.05 33808 30.07 
1990 22123 17.05 8.24 44395 31.32 
1991 27720.2 25.30 8.90 55992 26.12 
1992 29408.2 6.09 7.91 86120 53.81 
1993 29488.6 0.27 7.13 107466 24.79 
1994 40455.6 37.19 7.99 151622 41.09 
1995 48903 20.88 8.56 155504 2.56 
1996 57371 17.32 8.30 163076 4.87 
1997 69296 20.79 9.29 155464 -4.67 
1998 75516 8.98 9.55 162446 4.49 
1999 82686 9.49 10.09 153706 -5.38 
2000 85913 3.90 9.50 156092 1.55 
2001 115932 34.94 12.00 198160 26.95 
2002 135844 17.18 13.29 206569 4.24 
2003 151558 11.57 14.11 248131 20.21 
2004 161028 6.25 12.71 274500 10.63 
2005 176931 9.88 11.74 346737 26.32 
2006 191317 8.13 11.08 371519 7.15 
2007 202627 5.91 10.03 412136 10.93 
2008 219268 8.21 8.96 408725 -0.83 
2009 240640 9.75 9.55 451605 10.49 
2010 278428 15.70 9.97 579911 28.41 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 معدالل النمو مق حسل  البلحثالنس  و 

المحيي يالحظ  عف نسب  ال رائ  والرسوم مق النلتج مق خالل الكدول السلب  
( في سحسق %14.46انكمللي حيث لم تتكلوز نسب  ال رائ   لم النلتج المحيي  

وكلنل النسب  الوسمي  نكمللي ال رائ  والرسوم  لم النلتج  ،السنوال ميي  فترة الدراس 
( وهو يتم  مل ملقينله سلبال  دق انخملا %10.03المحيي انكمللي ليمترة المدروس   

ل كمل يالحظ مق خال  ريبي منسوبل   لم النلتج المحيي انكمللي،نسب  االستاملع ال
حيث بيغ معدل النمو  1983الكدول النمو الكبير ال   شهدته ال رائ  والرسوم دلم 

ويمكق رّد  لك ليتدابير االنكملشي  والارارال الهلدف   لم  1982( دق دلم 258.91% 
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وبشكل  ،1981دلم التي سحدثل الصلدرة دق لكن  ترشيد االستهالك ترشيد االستهالك 
سمل فيمل يتعي   ،1985دلم يالحظ النمو المستمر في حكم ال رائ  والرسوم بعد دلم 

لعلم  10بللعالق  بيق الحصيي  ال ريبي  واالستثملر الكيي فمثال  بعد صدور الالنوق رقم 
وبللمالبل  1991دق دلم  1992( لعلم %53.81نالحظ نمو االستثملرال بنسب    1991

بعد سق كلق  1992( لعلم %6.09انخما معدل نمو االستاملع ال ريبي  لم  
واعمر نمسه يالحظ بللنسب  ليعديد مق السنوال ومنهل دلم  1991( لعلم 25.30% 

حيث سق انخملا معدل نمو الحصيي  ال ريبي  قلبيته زيلدة في معدل نمو  2003
 حصيي  ال ريبي  واالستثملر الكيي،، وهو مليدلل ديم وكود دالق  بيق الاالستثملرال

ولكق اليمكق الاول بصح  ه ه العالق  بللممي  نظرا  لوكود ددة سنوال والتي الحظنل 
  ،عكسسو ال فيهل ازديلد معدل نمو ال رائ  وبللمالبل ازديلد في معدل نمو االستثملرال

بي  هي واحدة مق دوامل دديدة ت ثر ديم الارار ويرد  لك  لم سق المعدالل ال ري
االستثملر  ويختيف ت ثيرهل ديم االستثملر وسهميتهل النسبي  تبعل  ليتغيرال اعخرص التي 

 تشهدهل البيئ  االستثملري  خالل المترة نمسهل.
 في تقدير نموذج االستثمار الكلي: الحصيلة الضريبيةدور  ثالثاا:
بعد الايلم بتحويل البيلنلل مق اعسعلر الكلري   لم الثلبت  و لك بلالدتملد ديم الرقم      

ناوم بإدخلل البيلنلل المتعيا   2005الايلسي عسعلر المستهيك بلدتبلر سن  سسلس 
بللحصيي  ال ريبي  كمتغير مستال ومتغير الحكم الكيي لالستثملر كمتغير تلبل و لك دند 

فنحصل ديم  spssبلستخدام االنحدار الخمي البسيم في برنلمج و  %5مستوص دالل  
 النتلئج التللي  

للعالقة بين إجمالي الضرائب  Model Summary & Coefficientsجدول (: 7-2الجدول )

 والرسوم واالستثمار الكلي
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم  المتغير المستال

C 59688.334 3.841 0.001 

tax 1.479 10.788 0.000 
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R=0.895 R-
square=0.801 

Prop=0.000 DW=0.613 

بيق المتغيريق السااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ  متين يالحظ سق العالق  
مق التغيرال الحلصااااااااااااااي  في الحكم الكيي لالسااااااااااااااتثملر مرتبم  بللتغيرال في  %80سق 

، DWالحصيي  ال ريبي ، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  اختبلر 
 ق كودة النمو ج.يدفعنل ليبحث دق متغيرال سخرص مق سكل تحسي وهو مل
كونال لم يحسن من جودة  النموذج فيلم يدخل إجمالي الضرائب والرسوم متغير  ال سق 

 النموذج.
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 خامسالمبحث ال

 اإلعانات الحكومية كمحدد رابع في نموذج االستثمار الكلي

Government Subsidies as the fourth parameter in the 

Total Investment Model 

 طبيعة اإلعانات الحكومية: أوالا:

 مفهوم اإلعانات:

صااااااااا  الهيئلل الخلرير اندلنلل المتعددة لألفراد و تاوم الدول  في العصااااااااار الحل ااااااااار بتا
وتدفل الدول ه ه اندلنلل دوق سق تحصاااال في مالبيهل ديم سموال  والعلم  ديم السااااواك.

 ستميدوق منهل بردهل.سو خدملل تستعيق بهل في سداك وظلئمهل ودوق سق ييتزم الم

 ب نهل  تعريف اإلعاناتويمكق 

ملق نادا  سو دينل  س ا دي   خر. وال يتوقل الملنل و ديم نحوٍ هي مسااااااااااااااالددة سو ددم ُي
 هي المرف الملنل في حيق اعني بمالبل  لك س  دلئد سو تعويا. وتكوق الدول  ديم 

يكوق المرف اآلخر،  مل فئلل اكتملدي  معين  تسااااااتميد مق اندلنلل لتحساااااايق و ااااااعهل 
مل فرودل  اقتصااااااااااااالدي  معين ، سو منلم  وسقلليم، سو بعا البرامج  المعلشاااااااااااااي والحيو ، وا 
والمشرودلل التي تادم لهل اندلنلل مق سكل تموير و عهل وتمكينهل مق مواكه  بعا 

 .[72] لع االستثنلئي اعو 
  [73]ويمكق تاسيم ه ه اندلنلل  لم ثالث  سنواع

   وياصاااااااااااااااد بلندلنلل انداري  المبللغ التي تدركهل الدول  في  اندلنلل انداري
ميزانيتهل باصااااد معلون  الهيئلل انداري  المحيي  والم سااااساااالل العلم  ديم الايلم 

 ب دمللهل.
   الدول  في بعا اعحيلق بمري  منل اندلنلل تتدخل  اندلنلل االقتصاااااااااااااالدي

فتيزم منتكي بعا الساايل ببيعهل بسااعر معيق ديم سق تاوم  ليت ثير في اعسااعلر،
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بتعوي ااااهم بدفل المر  بيق ه ا السااااعر وبيق الثمق ال   يغمي نمالتهم وي اااامق 
 لهم ربحل  منلسبل .

يم حتم م اعقللكمل قد تتكمل الدول  بدفل نمالل نال بعا السااااااايل اعسااااااالساااااااي   ل
رصاااااااادته الحكوم   ومنهل مل ت اااااااامق بيعهل بسااااااااعر معيق تمر ااااااااه ديم التكلر،

المصااري  ديم ساابيل المثلل مق مبللغ في ميزاني  انقييم المصاار  بصاام  تكلليف 
 نال وتخزيق وحراس  مواد التمويق ليمنلم  النلئي  وبالد النوب .

القتصااااااااالدي  حتم تعينهل ه ا وقد تارر الدول  منل  دلنلل لبعا المشااااااااارودلل ا
ديم تكلوز فترة سزم  وقتي  سو ديم  مكلق الوقوف في وكه المنلفساااااااااااااا  اعكنبي  

دلنلل  كلندلنلل المادم  لشااااااااركلل الغزل والنساااااااايج، في اعسااااااااوا  الخلركي ، وا 
التصاااااااااادير وخلصاااااااااا   تصاااااااااادير المنتكلل الزرادي  ونيرهل مق اندلنلل المادم  

 قتصلدي .لمختيف الاملدلل والنشلملل اال

   وتشمل ه ه اندلنلل بصم  خلص  ديم النوديق اآلتييق  اندلنلل االكتملدي 
ت ااااال بعا الدول مشااااارودلل لت ميق   دلنلل ال اااااملق سو الت ميق الصاااااحي -

الموامنيق  ااد كل سو بعا المخلمر الصااحي  التي يتعر ااوق لهل مق دوز سو 
ول الاادولاا  هاا ه وتم مرا سو دكز سو شاااااااااااااايخوخاا  سو بمااللاا  سو وفاالة العاالماال،

سو تساااااااااااالهم في تموييهل مل اعفراد في  المشاااااااااااارودلل منمردة  في بعا اعحيلق،
فترصااااااااااااااااد المبااللغ الالزماا  لمنل انداالناالل الالزماا  لمواكهاا  هاا ه  سحياالق سخرص،

 الحلالل.
ق وتت ااااااام اندلنلل الممنوح  ليهيئلل الخلصااااااا  التي تاوم بخدملل اكتملدي ،-

ونواٍد ريل ااااااااااااااي  وكمعيلل  لكمعيلل خيري  وثالفي ،ه ه اندلنلل مبللغ ممنوح  
 وملشلبه  لك. تعلوني  ونالبلل دمللي  وصنلدي  خلص  لالدخلر والمعلشلل،

 اآلثار االقتصادية لإلعانات:

تهدف النمالل العلم  التي تصااااااااااااارف مق الموازن  العلم  ليدول  كإدلنلل  ال ملبل      
  [74]اقتصلد   لم تحاي  ملييي
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  ديم  ااااملق اسااااتارار اعسااااعلر مق خالل التوكه الالئم ديم  بالك سسااااعلر العمل
بحيث يتمكق المسااتهيك مق الحصااول دييهل ب سااعلر  الساايل اعساالسااي  منخم ااه،

 تتنلس  ومستوص اعكور والمرتبلل.
 ،ق ع العمل ديم  اااملق اساااتمرار نشااالم اقتصااالد  معيق بتعوي اااه دق خسااالئره

الل تسااااااااااااااالدد في التعويا دق الخسااااااااااااااالئر المادم  في مثل ه ه الحل اندلن 
مهر  منهاال ليمحاالفظاا  ديم تعرفاا  الخاادماا  سو سااااااااااااااعر محاادد  والتي ال المتحاااا 

وفي الحللتيق تكوق تعرف  الخدم  وساااااااعر السااااااايع  مت ثريق بلالدتبلرال  سااااااايع ،يل
كمل هو الحلل في اندلنلل المخصاااااااااااصااااااااااا  لتغمي   االقتصااااااااااالدي  واالكتملدي ،
وم ساااسااا  ميله الشااار  في  والساااكك الحديدي ، خيي،خسااالئر م ساااسااالل النال الدا
 سوري  ديم سبيل المثلل.

  العمل ديم  ااااااااملق معدل النمو االقتصاااااااالد  دق مري  زيلدة معدل تراكم رسس
كمااال هو الحااالل في اندااالنااالل الماااادمااا  بهااادف توكياااه كزك مق الااادخااال  المااالل،

 لالستثملر.

سثر اندالنالل مق الوكه  ولعال مق الممياد انشااااااااااااااالرة  لم الصااااااااااااااعوبا  في التعرف ديم 
 فاد يحدث سال يتحا  سثر  دلن  ُقصااد منهل خما الثمق بللنسااب  ليمسااتهيك، االقتصاالدي .

نتيك  لشااااااااااااااكل السااااااااااااااو  كغيب  الملبل االحتكلر  دييه مثال (سو بسااااااااااااااب  ظروف الحلل  
وفي ه ه الحلل  يالحظ سق سااااااايوك المنتج والوسااااااايم بيق المساااااااتهيك  االقتصااااااالدي  العلم .

 (قد يحول دوق تحاي  اندلن  عثرهل.والمنتج

كمل سق هنلك اندلنلل المادم  ليتكلرة الخلركي  والتي تادم في سااابيل تشاااكيل الصااالدرال 
لنلل وسهم ه ه اند سو اساااتيراد سااايع  معين  تتمتل ب همي  خلصااا  لإلنتلج سو االساااتهالك،

 ثملق ركي  بس  لتشااااكيل الصاااالدرال ببيعهل في اعسااااوا  الخل ملخصااااص منهل ليتصاااادير،
ويتحا  ه ا الهدف في الحلالل  قد تال دق تكيم   نتلج السااااااااايل المصااااااااادرة. منخم ااااااااا ،

 التللي  

منل  دلنلل خلص  لمالبي  بعا اآلثلر الخلص  ببعا كوان  النظلم ال ريبي كلرتملع 
 معدالل ال رائ  نير المبلشرة مثال .
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الدول  لرفل ساااااااااااعر الناد منل  دلنلل لمالبي   ثلر تايبلل ساااااااااااعر الصااااااااااارف حيث تتدخل 
الومني بللعمالل اعكنبي (بحيث يصبل سديم مق السعر ال   يتحدد لهل في حلل نيل  

وفي ه ه الحلل  تكوق  دلن  التصااااااااااااادير بديال  لتخميا ساااااااااااااعر  الرقلب  ديم الصااااااااااااارف.
 س  لتخميا قيم  العمي  الومني  بللنسب  ليعمالل اعكنبي . الصرف.

لنلل التصااااااادير كزكا  مق السااااااايلسااااااا  التي تهدف  لم تحاي  حلل  الكسااااااالد حيث تعتبر  د
    سق اندلن  تشكل ديم اننتلج ليتصدير. االستارار االقتصلد ،

وبللتللي يالحظ سق  دلنلل التصاااااااااااااادير ت د   لم نال بعا الموارد التي مق الممكق سق 
ا  و توكه ننتلج سيل سو خدملل تستعمل في الداخل ننتلج سيل وخدملل تخصص لألس

ومق ثم يصاااااااالر  لم قيلس مدص االسااااااااتملدة مق ه ه اندلنلل بمادار مليتحا   الخلركي ،
مق زيلدة في العمالل اعكنبي  سو في المواد المساااااااتوردة وبللكيمي  التي تساااااااتخدم بهل ه ه 

 العمالل سو السيل المستوردة.

 قياس اإلعانات الحكومية: ثانياا:

دااالنااالل الحكوميااا  الماااادمااا  ازديااالد حكم هااا ه اننالحظ مق خالل تتبل تمور حكم      
كمل يالحظ اختالف معدل  2008مييلر لعلم  (447.211اندلنلل حتم وصاااااااااااايل  لم 

نمو ه ه اندلنلل مق سن  عخرص فبينمل يالحظ زيلدة في معدل نموهل وصيل عكثر مق 
نكااد سنهاال داالناال مق تراكل في بعا الساااااااااااااانوال في معاادل النمو  2004لعاالم  107%

مييااااالر بعاااااد سق  (120.893 لم  2009نخما نصاااااااااااااايااااا  المعونااااالل الماررة لعااااالم لي
 (.%72.97-ليكوق االنخملا في معدل النمو   2008مييلر لعلم  (447.211كلنل 

بللنسااااااااب  لتتبل العالق  بيق اندلنلل الماررة مق كه  وتمور االسااااااااتثملر مق كه  سخرص 
نلل المادم  مق كه  وتمور الحكم يمكق مالحظ  وكود نوع مق التواف  بيق حكم اندل

ق كلق ه ا التواف  ليس بللكبير فلنخملا اندلنلل  الكيي لالساااااااااااااتثملر مق كه  سخرص وا 
كمال سق  رافااه انخمالا في معادل نمو االسااااااااااااااتثمالرال لنمس العالم، 1984الماادما  لعالم 

م ليعل رافاه ازديلد وا اال في حكم االسااتثملرال 1992ازديلد حكم اندلنلل الماررة لعلم 
لعاالم ميياالر (16.500 لم  1991لعاالم ميياالر (8.777 اتااه فبينماال ازدادل انداالناالل مق 
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 ،1992لعلم مييلر (86.120 لم مييلر (55.992ازداد حكم االساااااااااتثملرال مق  1992
بينمل لم يالحظ ه ا التواف  في العالق  بيق اندلنلل مق كه  وتمور حكم االسااااااااااااااتثملر 

ك لك يالحظ سق الزيلدة في حكم اندلنلل  ليعديد مق السااااانوال،مق كه  سخرص بللنساااااب  
 2007و  2004الماررة كلنل سكبر مق الزيلدة في حكم االساااتثملر الكيي بللنساااب  لسااان  

بماااادار  2003دق دااالم  2004حياااث ازدادل اندااالنااالل ديم ساااااااااااااابيااال المثااالل لعااالم 
ميياالر ونمس اعمر ( 26.369( ميياالر بينماال زاد االسااااااااااااااتثماالر الكيي بمااادار  52.436 

ويمكق رّد  لك  لم حلل  النزو  التي شاااااااااااهدهل الامر نتيك  الحر   2007حصااااااااااال دلم 
ونزو  مئلل  ( 2006 ونتيك  حر   سرائيل ديم لبنلق  (2003  اعمريكي  ديم العرا 

ق ه ا ويمك اآلالف مق النلزحيق بلتكله سااوري  وهو ملدنم زيلدة حكم المعونلل المادم ،
حكم كل مق اندلنلل الحكومي  المادم  وتمور الحكم الكيي لالساااااتثملر  مالحظ  تمور

 مق خالل الكدول التللي 

باألسعار  في سورية واالستثمار الكليتطور حجم اإلعانات الحكو ية المقد ة : (8-2)الجدول 

) ليون ل.س(الجارية  
الحكومي  اندلنلل العلم معدل نمو اندلنلل  

 الحكومي %
الكيياالستثملر   

1980 4638 - 14365 
1981 3726 -19.66 15487 
1982 4799 28.80 16513 
1983 5828 21.44 17508 
1984 4304 -26.15 18082 
1985 5621 30.60 20016 
1986 4899 -12.84 22443 
1987 3696 -24.56 23223 
1988 5193 40.50 25992 
1989 6374 22.74 33808 
1990 11484 80.17 44395 
1991 8777 -23.57 55992 
1992 16500 87.99 86120 
1993 15257 -7.53 107466 
1994 13790 -9.62 151622 
1995 18085 31.15 155504 
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1996 19258 6.49 163076 
1997 22862 18.71 155464 
1998 25577 11.88 162446 
1999 28113 9.92 153706 
2000 54841 95.07 156092 
2001 43956 -19.85 198160 
2002 45347 3.16 206569 
2003 48764 7.54 248131 
2004 101200 107.53 274500 
2005 182384 80.22 346737 
2006 281856 54.54 371519 
2007 329382 16.86 412136 
2008 447211 35.77 408725 
2009 120893 -72.97 451605 
2010 201024 66.28 579911 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 معدالل النمو مق حسل  البلحث

 دور اإلعانات الحكومية في تقدير نموذج االستثمار الكلي: ثالثاا:

بعد الايلم بتحويل البيلنلل مق اعسااااااااااااااعلر الكلري   لم الثلبت  و لك بلالدتملد ديم      
ناوم بإدخلل البيلنلل  2005الرقم الايلسااااااااي عسااااااااعلر المسااااااااتهيك بلدتبلر ساااااااان  سساااااااالس 

المتعيااااا  بحكم انداااالناااالل الحكومياااا  المااااادماااا  كمتغير مسااااااااااااااتااااال ومتغير الحكم الكيي 
وبلستخدام االنحدار الخمي البسيم  %5وص دالل  لالستثملر كمتغير تلبل و لك دند مست

 فنحصل ديم النتلئج التللي   spssفي برنلمج 
للعالقة بين اإلعانات الحكو ية  Model Summary & Coefficientsجدول (: 9-2الجدول )

 واالستثمار الكلي
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم  المتغير المستال

C 150683.180 10.767 0.000 

subsidies 0.793 6.224 0.000 
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R=0.756 R-
square=0.572 

Prop=0.000 DW=0.761 

يالحظ سق العالق  كيدة بيق المتغيريق الساااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااااي  في الحكم الكيي لالساااااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %57سق سكثر مق

في حكم اندلنلل الحكومي  المادم ، ولكق يالحظ وكود مشااااااااكي  ارتبلم  اتي مق خالل 
ياادفعناال ليبحااث دق متغيرال سخرص مق سكاال تحساااااااااااااايق كودة ، وهو ماالDWقيماا  اختباالر 

 النمو ج. 
كونال حسةةةةةةن من جودة النموذج  قد أدخل إلى النموذجاإلعانات الحكومية متغير  ال سق 

ن كان اير معنوي.  وا 
وهك ا الحظنل في ه ا المصاااااااال الدور ال   تيعبه الساااااااايلساااااااا  المللي  ب دواتهل المختيم  في 

لالساااااااااااااتثملر، كمل الحظنل التمورال التي شاااااااااااااهدتهل سدوال ه ه الت ثير ديم الحكم الكيي 
السااايلسااا  خالل فترة الدراسااا ، وسااانتحدث في المصااال التللي دق المكوق اآلخر ليسااايلسااا  
االقتصااالدي  ليدول  وال   يعتبر مق اعدوال الرئيسااا  ليتدخل الحكومي في االقتصااالد وهو 

 تيم .في سوري  مق خالل سدواتهل المخالسيلس  النادي  ودورهل في تشكيل االستثملر الكيي 
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 الفصل الثالث

 المحددات النقدية الرئيسة في نموذج االستثمار الكلي 

The Main Monetary Determinants in the Total Investment 

Model 

 مقدمة الفصل:

ي فيعد ت ثير السااايلسااالل االقتصااالدي  في النشااالم االقتصااالد  مق الموا ااايل الهلم       
التحييل االقتصلد  الكيي التي ال يزال الكدل قلئمل  حولهل، فمي حيق يرص م يدو المدرس  
النادي  سق الساااايلساااا  النادي  هي اعكثر فلديي ، نكد سق م يد  المدرساااا  الكينزي  ي كدوق 
ديم سهمي  الساايلساا  المللي  في تحاي  النمو االقتصاالد ، فلنكراكال التي تتخ هل الدول  

ر ديم النلتج المحيي انكمللي وتحاي  ددد مق اعهداف االقتصااااااااااالدي ، سهمهل رفل ليت ثي
معدالل النمو والوصاااول  لم التوظيف الكلمل واساااتارار اعساااعلر، تدخل  ااامق مليعرف 

دثنل همل السااايلسااا  المللي  والتي تحالتي تناسااام  لم كزسيق مهميق  بللسااايلسااا  االقتصااالدي ،
   النادي  والتي سنتحدث دنهل في ه ا المصل.دنهل في المصل اعول، والسيلس

ي العميي    النادي  فانشاااااااغل المكر االقتصااااااالد  كثيرا  بمبيع  الدور ال   تيعبه السااااااايلسااااااا
قدرتهل ديم الت ثير ديم المتغيرال االقتصااااااااااااالدي  الكيي  ومق بينهل االساااااااااااااتثملر التنموي  و 
ز ل تيع  دورا  هلمل  في تحميومق خالل سدواتهفمق المعروف سق الساااااايلساااااا  النادي   الكيي،

اعمر ال   يددو ليتسااااااااااااااال ل دق مدص فلديي  ه ه اعدوال في تحميز  االسااااااااااااااتثملرال،
 االستثملر الكيي.

وبنلك  دييه ساااانتحدث في ه ا المصاااال دق مدص فلديي  سدوال الساااايلساااا  النادي  في ك   
 و لك وف  المبلحث التللي   االستثملرال،

 النادي . ممهوم السيلس  مبحث أول:ال

 كمحدد خلمس في نمو ج االستثملر الكيي. المصرفياالئتملق  مبحث ثاني:ال

 العرا الناد  كمحدد سلدس في نمو ج االستثملر الكيي. مبحث ثالث:ال
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 في نمو ج االستثملر الكيي. االدخلر الكيي كمحدد سلبل مبحث رابع:ال

 االستثملر الكيي.المحددال االقتصلدي  اعخرص في نمو ج  مبحث خامس:ال
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 المبحث األول
 مفهوم السياسة النقدية

The Concept of Monetary Policy 

  وككزك مق دميي  ق دراساا  الساايلساا  النادي  ككزك مق الساايلساا  االقتصاالدي  العلم ،     
يتمي  الوقوف ديم هيكل الساايلساا  النادي   اامق  ملر دمل يتكوق مق  تخميم شاالمي ،

ولكق بادايا   ال باد مق التمر   لم تعريف  واعهاداف. واعدوال، مكمودا  مق اعنراا،
 السيلس  النادي .

 تعريف السياسة النقدية: أوالا:
انكراكال المعتمدة ليحكوم  سو الساااااااااايملل  يمكق تعريف الساااااااااايلساااااااااا  النادي  ب نهل      

ددم نمو واسااااااااااااااتارار  ، و لك بهدفوالاروا المصاااااااااااااارفي  العرا الناد النادي  ندارة 
 .[75]االقتصلد

مكمودااا  الارارال وانكراكال التي تتخااا هااال الحكومااا  في   كمااال يمكق سق تعرف بااا نهااال
المكلل الناد  مبلشااااااارة  سو دق مري  المصااااااارف المركز  مق سكل الت ثير ديم النشااااااالم 

 .[76]االقتصلد 
بير انكراكال والتدادبلرة دق مكمود   وبللتللي يمكق سق نعرف الساااااايلساااااا  النادي  ب نهل 

التي تتخ هل الساااااااايملل النادي  في ساااااااابيل التحكم بللعرا الناد  ليت ثير ديم المتغيرال 
ول اعسعلر والعملل ..."ليوص-االدخلر-االستثملر-االستهالك-"اننتلج االقتصلدي  الكيي 

 علر،ساا لم اعهداف العلم  ليساايلساا  االقتصاالدي  والحملظ ديم اسااتارار المسااتوص العلم لأل
النهلئي   تساااعم في محصااايتهل فهي ت ه  وتمتد لخي  تدابير متوازن  ومتنلساااا  ومتكلمي ،

 .[77] لم تحاي  سهداف السيلس  االقتصلدي  العييل
بدس االهتملم بللسيلس  النادي  خالل الارق التلسل دشر وخلص   في حلالل ددم االستارار 

  عفكلر االقتصاالدي  دبر المراحل الزمنيوتمور ممهومهل بتمور النظريلل وا االقتصاالد ،
ي  سق الهدف اعسلسي ال   تسعم  ليه السيملل الناد النظرية الك سيكيةالمتعلقب  فترص 

هو المحلفظ  ديم ثبلل المسااااااااااااااتوص العلم لألسااااااااااااااعلر مق خالل الربم بيق كمي  الناود 
ص سق المسااااتو المعرو اااا  في السااااو  وبيق كمي  الساااايل والخدملل المتلح  في السااااو  س  
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سق س  توسل و  العلم لألسعلر يتحدد فام بللتغيرال في كمي  الناود المعرو   في السو ،
في درا الناد سااااوف ي د  بلل اااارورة  لم الت ااااخم االقتصاااالد  خلصاااا   دند مسااااتوص 
التوظيف الكلمل ليموارد االقتصااااااااالدي  وتعزو النظري  الكالسااااااااايكي  سق العوامل الم ثرة في 

تتمثل سصااااااااااااال  في التغيرال النلشاااااااااااائ  في درا الناود التي ت د   لم تغيير قيم  الناود 
وب لك يصااابل بادرة السااايملل النادي  التحكم في المساااتوص العلم  المساااتوص العلم لألساااعلر،

ومق هنل تبرز سهمي  السااااايلسااااا   لألساااااعلر و لك بللسااااايمرة ديم كمي  الناود المعرو ااااا ،
 النادي  في التحييل الكالسيكي.

ق النظري  الكالسيكي  قد دكزل دق تمسير سسبل  سزم  الكسلد الكبير وتاديم الحيول  ال س
ل ل لك برزل النظري  الكينزي  التي قلمل بدورهل بتحيي المنلسااااااااااب  لتيك المشااااااااااكي  الكبيرة،

المشاااكي  فربمل بيق كلن  اننمل  والدخل وقلمل بتاديم حيول مق شااا نهل المسااالددة في 
 دالج اعزم .

سق التوازق في السااااااااااو  الساااااااااايعي يتم دق مري  التعلدل بيق  النظرية الكينزية حيث ترص
ويتحا  التوازق في االقتصااااالد الومني بشاااااكل دلم مق خالل توازق  االدخلر واالساااااتثملر،

اعمر ال   ي اااااامق ليساااااايملل النادي  مملرساااااا   سااااااوقي الساااااايل والخدملل وسااااااو  الناد،
 ل مستويلل النمو االقتصلد .مس وليتهل في تحاي  االستارار الناد  ورف

المعلصاااااااااااااارة فتحلول الكمل بيق سهداف كال النظريتيق الكالساااااااااااااايكي   النظرية النقديةسمل 
و لك بمحلول  الت ثير ديم مكمل النشااالم االقتصااالد  بهدف تحاي  االساااتارار  والكينزي ،

  ترص ريوه ه النظ و لك بللت ثير ديم كلنبي المي  والعرا الكيي، والنمو االقتصاااااالد ،
سنه ال يمكق ليسيلس  النادي  الت ثير ديم النشلم االقتصلد  بصورة فعلل  دوق سق تتالزم 
 كراكاتهل مل  كراكال ووسااالئل السااايلسااا  المللي  خصاااوصااال  والسااايلسااا  االقتصااالدي  العلم  

اعمر ال   يعني  ااااااااااااارورة التنساااااااااااااي  بيق كل مق  ،[78]ليدول  بمرودهل المختيم  دمومل  
ادي  والمللي  في سااااااابيل تحاي  اعهداف االقتصااااااالدي  العلم  ليدول  ويادم السااااااايلساااااااتيق الن

Begg [79]   مبسمل  ليتنسي  بيق السيلستيق المللي  والنادي  ينصرف م مونه  لم تعريمل 
التاادابير التي ت اااااااااااااامق سق الارارال التي يتم اتخاال هاال مق قباال صااااااااااااااالنعي الارار بااإحادص 

ي كد سق و  السيلستيق اليترت  دييهل  ثلر نير مبلشرة ونير مركوة ديم السيلس  اعخرص،
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تيق اشااتراك صاالنعي الارار بكال الساايلساا سف اال صااور التنسااي  هي تيك التي تنمو  ديم
 اعمر ال   ي د   لم تعظيم النتلئج المحاا  مق السيلستيق معل . في تحديد سهدافهم،

 محددات السياسة النقدية:ثانياا: 
تملرس السااااااااايلسااااااااا  النادي  ت ثيرهل ديم االقتصااااااااالد الومني ليوصاااااااااول  لم اعهداف      

ددة قنوال والتي تعبر دق المري  ال   مق خالله االقتصاااااااااالدي  العلم  ليدول  مق خالل 
  [80]يبيغ سثر سدوال السيلس  النادي   لم الهدف النهلئي وتنحصر ه ه الانوال في سربع 

  تعتبر قنلة سعر الملئدة اعداة اعكثر ت ثيرا  ديم معدل النمو فلرتملع  قنلة سعر الملئدة
ديم مكمااااااال المتغيرال سو انخمااااااالا سااااااااااااااعر المااااااالئااااااادة ي ثر تااااااا ثيرا  مبااااااالشاااااااااااااارا  

فللساااايلساااا  النادي  التاييدي  تعمل ديم  الدخل...(، -االدخلر-االقتصاااالدي  االسااااتثملر
يص اعمر ال   يعني تاي رفل سساااعلر الملئدة ممل يعمل ديم ارتملع تكيم  رسس الملل،

شكل و ي كمل قد ي عف مي  العلئالل ديم السيل المعمرة، المي  ديم االستثملر،
االسااتثملر في العالرال ممل ي د  في النهلي   لم انخملا المي  الكيي التحول نحو 
ومادار التكلوبلل في ساااااعر الملئدة وك لك االساااااتثملر يعتمد ديم مرون   ومنه النمو،

ي  يحتلج وه ه ق اا المي  ديم الناود والمي  ديم االسااتثملر بللنسااب  لسااعر الملئدة،
 .[81] ق المتادم  وتندر في البيداق العربيحسمهل  لم دراسلل تكريبي  تكثر في البيدا

  تسااااااتخدم ه ه الانلة ليت ثير ديم الصاااااالدرال مق كه  ومق  قنلة سااااااعر الصاااااارف
 كه  سخرص تستعمل  لم كلن  معدالل الملئدة في استامل  االستثملرال.

   وه ه الانلة هي تعبير دق وكهلل نظر سنصاااااااالر  قنلة سسااااااااعلر السااااااااندال المللي
ث يعتبروق حي في تحيييهم عثر الساايلساا  النادي  ديم االقتصاالد،المدرساا  النادي  

يق لالستثملر قنلة توب سق ت ثير السيلس  النادي  ديم االقتصلد ينتال دبر قنلتيق 
والتي تعتمد ديم مل يعرف بم شر توبيق لالستثملر العالق  بيق الايم  البورصي  

 ثروة ديم االستهالك.وقنلة سثر ال ليم سسلل ومخزوق رسس الملل الصلفي(،
دبر الانلة اعولم  ي د  انخملا درا الناود  لم زيلدة نساااااااااب  اعورا  المللي  

 د  ممل ي وتاييل نسااااااب  اعرصاااااادة النادي  بللمحمظ  االسااااااتثملري  لدص الكمهور،
مماال ياادفل المتعاالمييق  لم   لم انخماالا اننماال  الخاالص ديم اعورا  المااللياا ،

لي  الزائدة ببيعهل ممل ي د   لم هبوم اعسعلر فينخما التخيص مق اعورا  المل
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وبللتللي ينخما حكم االسااااااااااااااتثملر ومنه يتراكل النلتج المحيي  م شاااااااااااااار توبيق،
 الخلم.

ا  ر ي د  انخملا درا الناود  لم انخملا سسااااااااااااااعلر اعو  دبر الانلة الثلني  
د مق الح ومنه المللي  والتي ي د  انخمل اااااااااهل  لم انخملا قيم  ثروة الكمهور،

 وبللتللي تراكل نمو النلتج المحيي الخلم. االستهالك،
  وتناسم بدورهل  لم قنلتيق  قنلة االئتملق 

حيااث ي د  انخماالا العرا الناااد   لم انخماالا  قناالة انقراا المصاااااااااااااارفي 
ومنه ينخما حكم االئتملق المصاااااااااارفي الممكق  حكم الودائل لدص المصاااااااااالرف،
 وبللتللي الحد مق النمو.تاديمه ممل يايل مق االستثملر 

ي االنخملا في صاالف ي د  انخملا درا الناود  لم قنلة ميزاني  الم سااساالل 
 وال اااااااملنلل التي يمكق ليماتر ااااااايق تاديمهل دند االقتراا، قيم  الم ساااااااسااااااالل

وي د  ارتملع ساااااااااااااعر الملئدة  لم تخميا التدفالل النادي  نحو الم ساااااااااااااسااااااااااااالل 
وهو ملي ثر ديم اساااااااااتثملر الاملع ممل يزيد مق مخلمر  قرا اااااااااهل،  الصاااااااااغيرة،

 الخلص وبللتللي نمو النلتج المحيي الخلم.
 خصائص السياسة النقدية في الدول النامية:

 السااااايلساااااي  بللتحوالل النلمي  البيداق في واالئتملني  النادي  و ااااالعاع تمور اقترق     
 ابتداك   الحديث، تلريخهل مق المختيم  حلراالم دبر البيداق تيك قمعتهل التي واالقتصااالدي 

 التبعي  مرحي  تعكس    ،لالشااااالم الناد  بلالساااااتاالل وانتهلك   النادي  التبعي  مرحي  مق
 النظلم مالمل تحدد التي الخصلئص نيل  ظل في النادي  السيلس  دور  مور النادي 
 ساااااالبا  وقللس في مساااااالرهل ترساااااام الناد  االسااااااتاالل حراز  خموال بدسل وقد الناد ،

 الناد  االساااااتاالل بلتكله تحاياه بعد خملهل وتسااااالردل ،يالسااااايلسااااا االساااااتاالل نكلزن
 في ك ر  يريتغ لم  النلمي  البيداق مق ددد في النادي  السااايلسااا  خ اااعل وقد. كلملال

 دلدة   تمي ال  مر اع، المصااارفي لينشااالم الت ميم قرارال تمبياهل كراك دميهل سسااايو 
 وتنظيم رقلب  في وظلئمه المركز  البنك يملرس  اااااااوئهل في التي ساااااااساع في النظر
لرال الخي تمثيل حيق في المصااالرف، ميكي  مبيع  في التحول نتيك  المصااارفي النشااالم

 النظلم لتبلعب خرصس نلمي  بيداق في الساااااايلسااااااي االسااااااتاالل تحاي  دشااااااي  صاااااالدي تاالق
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 دملكا  و  االقتصااااااالد الارار  دائرة دق النادي  الظلهرة فيه اساااااااتبعدل كنهجي كترااالشااااااا
 تصااور الخيلر ه ا ديم وترت  التنمو ، المخمم تمويل في المصاارفي ليارا ولوي اع

 خ لعا  و  لياروا دار ان التوزيل سيو سو  الناود حيلدي  بمبدس االدتالد حيث مق مزدوج
 المللي  السيلس  الم واالئتملق الناد دارة  سيم  انتالل ثم ومق ني يزاالم لسيلس  الناد دور
 .[82]الكزائر في كمل
 ساااااابل س دق دليال   تادم واالئتملني الناد  النظلم لنشاااااا ة االقتصاااااالدي  الخيمي  دراساااااا  اق

 ملر  في النادي  ليسيلس  االئتملق ديم الرقلب  في نادي  داة كشر المبل سيو اع اختيلر
 المصااارفي الكهلز ومحدودي  المللي النظلم هشااالشااا  ظل في االقتصااالدي  ليتنمي  تموييهل
 ولماع النواة بممردهل تشاكل التي االكنبي  المصالرف باليل مق المللي  اصاوله ورث ال  

 بهدف والنادي  الساااايلسااااي  التبعي  مرحي  في النلمي  البيداق لدص المللي النظلم لت ساااايس
 المصارف ت ساس  المثلل سابيل فعيم لدولهل، الدولي  والمعلمالل التمويل حلكلل شابلع 

 ال  و  ،اكنبي برسساااااامللو  العثملني  الهيمن  ظل في 1898دلم  في مصاااااار في هيياع
 تخوييه دق ف اااااااال   الدولي  والتساااااااويلل التكلرة تمويل هدافس تيبي  في دلمال   اساااااااتمر
 الودائل حرك مراقب  و  العمي  صاااااااااادار  في المركز  البنك ووظلئف واكبلل  مملرساااااااااا
حيث  1960 دلم المصاااااار  المركز  البنك ت ساااااايس حتم المصاااااارفي ليكهلز واالئتملق

 .[83]انتايل ه ه الوظلئف  ليه
 قلئدا   ويعمل ليدول ، والناد  المصرفي النظلم في محوريل   مركزا   يشغل المركز  البنك ق 

 السيلس  رسم دلتاه ديم وتال التكلري  البنوك لنشلم منتظمل   ورقيبل   ومشرفل   الناد لسو 
 البنوك وظلئف دق تختيف ووظلئمه خلصااا  مبيع   ال منظم  وهو لالقتصااالد، النادي 
 يساااتميل ال ثم ومق المللي  والم ساااسااالل البنوك دمييلل وتنظيم برقلب  يهتم نها  و  التكلري 

 ديم تاوم ال مهمته سق حيث مق ، التكلر  البنك هلب ياوم التي بللوظلئف ياوم قس
 درا وتنظيم العمي  صااااادارا  و راا قلإل خيرس كميك  دوره دق ف اااااال   البنوك منلفسااااا 

 بوظيم  ليايلم المركز  البنك همي س تزداد الحل اار الوقل وفي ،[84]سنواده وتحديد الناد
 وهي التكلري  بللبنوك الخلص االئتملق لعمييلل كمنظم رهو د خالل مق االئتملق دارة 

 الوسلئل توكيه خالل مق النادي  السيلس  برسم ياوم قس هلمق خالل يستميل التي الوظيم 
 .العلم  االقتصلدي  السيلس  نمل  في هدافهس تحاي  لغرا المتلح 
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وهك ا يالحظ سق السااااااايلسااااااا  النادي  في البيداق النلمي  تميزل بمكمود  مق الخصااااااالئص 
  [85]سهمهل
ل  و لك عساااب ت خ  السااايلسااا  النادي  مكلن  نير متادم  بيق السااايلسااالل اعخرص، .1

وباي  انمكلنيلل المتلح  لدص السايملل النادي  كي  بلعو الع الم ساساي ،تتعي  
 تغير سيلستهل بملديي .

فهي بحلك   لم مق  كمل سق الدور التنمو  ليسااااايلسااااا  النادي  ملزال نير وا ااااال، .2
يحدد لهل ملهو منتظر منهل تحاياه مق سهداف اقتصاالدي  تسااهم في  سااراع دميي  

 التنمي .
ساااااوا  وددم وكود س م المصااااارفي والناد  في البيداق النلمي ،كنتيك  لتخيف النظل .3

كعل الساايملل النادي  تميل السااتخدام اعدوال والوساالئل المبلشاارة  مللي  متمورة،
سق  فمثال  نكد في الساااايلساااا  النادي  ديم حساااال  اعدوال نير المبلشاااارة الكمي (،
ورة لكي تاوم  لي  السااااااااااااااو  الممتوح  تحتلج  لم نظلم مللي وسسااااااااااااااوا  مللي  متم

 بدورهل الناد  ديم سكمل وكه.
ل  مق تنبل سسااااالسااااا  تشاااااريعي  ودميي ( الساااااتااللي  السااااايملل النادي  كوان  دديدة .4

   سق ارتبلم الساااااااااايلساااااااااا   مبيع  العالق  الالئم  بيق الساااااااااايم  النادي  والحكوم ،
 ينلل مق   اااالف   لم اسااااتارار اعسااااعلر وسااااعر الصاااارف، النادي  ب هداف سخرص،

فال بد مق الت اااااااااااحي  بكزك مق اعهداف التي تدخل في صاااااااااااميم  ليتهل،اساااااااااااتاال
 اختصلصهل وقدرتهل مق سكل الحصول ديم استااللهل الكلمل.

تحتلج بعا الدول  لم مراكعه لدور الساايلساا  النادي  كواحدة مق سهم الساايلساالل  .5
بهدف توفير المتميبلل الم سااااااسااااااي  والظروف المو ااااااودي ، التي  االقتصاااااالدي ،

لسيملل النادي  مق و ل سيلستهل المو ل المالئم وتحاي  سقصم مردود تمكق ا
 ممكق مق وراك تمبياهل.

 أهداف السياسة النقدية:
تساااعم السااايلسااا  النادي   لم تحاي  االساااتارار والنمو االقتصااالد  واساااتارار المساااتوص      

نو ، المم للعرا الناد  والت ثير ديم حكم االئتملقتحكمهل ب العلم لألساااااااااااااعلر مق خالل
 ،ت ااااخم وخصااااوصاااال  في البيداق النلمي كمل سق ليساااايلساااا  النادي  دورا  فعلال  في معللك  ال



 144من  68الصفحة 
 

وتعتبر السيلس  النادي  مكونل  رئيسيل  مق مكونلل السيلس  االقتصلدي   لم كلن  السيلس  
 المللي .

 داة ل كحيث كلق ينظر  ليه والبد مق انشاااااالرة  لم سق مهلم الساااااايلساااااا  النادي  قد تمورل،
ولكق في الخمسااااااااااينلل مق الارق المل ااااااااااي  لتسااااااااااهيل دمل الخزان  في دمييلتهل المللي ،

تغيرل ه ه النظرة، وسصااااااااابل ينظر  ليهل كعنصااااااااار مساااااااااتال مق دنلصااااااااار السااااااااايلسااااااااالل 
 االقتصلدي  له سهدافه وسدواته.

  [86]وتسعم السيلس  النادي  بشكل دلم  لم تحاي  مكمود  مق اعهداف هي
  مابول مق االساااااااااااااتارار الناد  واالقتصااااااااااااالد  مق خالل تكن  تحاي  مساااااااااااااتوص

التغيرال الم ثرة ديم قيم  العمي  الومني  داخييل  وخلركيل  والتي تنشااااا  دق التغير 
 في المستوص العلم لألسعلر.

   المساااالهم  في تحاي  معدالل نمو اقتصاااالدي  منلسااااب  في الاملدلل االقتصاااالدي
 الاومي ونمو النلتج المحيي. المختيم  بمل يحا  زيلدة حكم الدخل

  المسااالهم  في تموير الم ساااسااالل المللي  والمصااارفي  واعساااوا  التي تتعلمل فيهل
بمل يخدم تموير االقتصااااااالد   الساااااااو  المللي والساااااااو  الناد ( ه ه الم ساااااااسااااااالل

 الومني.
   المساااااالهم  في تسااااااريل دميي  التنمي  االقتصاااااالدي  و لك بتوفير المنلخ المنلساااااا

 يل والبرامج التنموي  واالكتملدي  في البيداق النلمي .لتنمي  المشلر 
 .المسلهم  في تحاي  التوازق المميو  في ميزاق المدفودلل 

 وفيمل يخص االستثملر تسعم السيلس  النادي   لم تحاي  التللي 
  زيلدة نسااااااب  االسااااااتثملرال  لم  كمللي الدخل الاومي والتي ت د   لم زيلدة حكم

 مي.الدخل والنلتج الاو 
  توكيه االساااااااااااااتثملرال نحو الاملدلل التي يتوك  تمويرهل وزيلدة معدالل نموهل

بشكل ي د   لم زيلدة اعهمي  النسبي  لمسلهم  ه ه الاملدلل في تكويق الدخل 
 الاومي.

 .كمل وتعبئ  المدخرال المحيي  وتوفيرهل بللشكل المنلس  لتموير االستثملر 
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مدص فعللي  سدوال السااااايلسااااا  النادي  في تحاي  ه ه وسااااانتحدث في المبلحث الالحا  دق 
اعهداف وبلعخص دورهل في تشااااااااااااااكيل االسااااااااااااااتثملر الكيي ال   يعتبر حكر الزاوي  في 

 تحاي  س  نمو اقتصلد .
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 المبحث الثاني
 كمحدد خامس في نموذج االستثمار الكلي المصرفياالئتمان 

Bank Credit as the fifth parameter in the Total 

Investment Model 

نظرا  ليتمور السااااااااااااااريل ال   تشااااااااااااااهده البشااااااااااااااري  في كميل سنحلك العللم فإق التنمي       
االقتصااااااااالدي  في مختيف دول العللم وفي الدول النلمي  بشاااااااااكل خلص تحتل سهمي  تتزايد 

 موامنيق،ملدي ليبلستمرار مل مرور الزمق و لك بهدف رفل المستوييق االقتصلد  واالكت
وفي  ماالر التنمياا  ييعاا  االئتماالق المصاااااااااااااارفي دورا  حيوياال  وهاالماال  بتوفيره الموارد المااللياا  
الالزم  لتمويل مختيف النشااااااااااااالملل االقتصااااااااااااالدي  وتوكيه ه ه الموارد الوكه  التي تخدم 

ك  يوه ا ينبل مق كوق السيلس  االئتملني  الكيدة  الاملدلل االقتصلدي  بللشكل السييم،
سق تاوم ديم سسااس مو ااودي  ومنلسااب  ليظروف وانمكلنيلل التموييي  والتنظيمي  والمني  

وسق تكوق منلسااااااااااب  سي اااااااااال  ليبيئ  والمنلخ االقتصاااااااااالد   لينظلم المصاااااااااارفي ال   تخدمه،
  ممل يخي  بينهل وبيق الاملدلل االقتصااااااااالدي  المختيم تعمل فيهوالتكلر  والالنوني ال   

وفي البداي  ساااااااااااناوم بلساااااااااااتعراا بعا المملهيم  لر دالقلل وارتبلم،بمل فيهل االساااااااااااتثم
 المتعيا  بلالئتملق قبل التمر  لدراس  العالق  بيق االئتملق الممنو  واالستثملر.

 :المصرفيطبيعة االئتمان  أوالا:
دميي  تزويد مرف معيق لمرف ثلٍق االئتملق ب نه  Sullivan & Sheffrinدّرف      
ل  دق  لك (، ولكق دو ااااااااالئتملقتوليد وبللتللي  ارد دوق ممللبته بللتساااااااديد المور  بللمو 

في وقل  مق المواد  ال الايم  المساااااااااااالوي ( نيرهل سو  يتم السااااااااااااداد سو  دلدة ه ه الموارد
تكوق مق الساااااااااااااايل سو يقااد  منل قرا(، سو  لمااادم قااد يكوق ماالليالح ، هاا ا االئتماالق ا

س  شكل مق سشكلل الدفل يشمل االئتملق سق ي  مثال (، س   الاروا االستهالك الخدملل
 [87]الم كل. 

تاوم ديم سساااالس الثا  تنشاااا  دق مبلدل  ساااايل سو دالق  مديوني  سي اااال   اصااااد بلالئتملقوي
خدملل سو ناود لالك تعهد بدفل بدل معيق مساااااتابال  وفي سكل معيق بشاااااكل سااااايل سو ناود 

 .[88] بللدفل نادا .سو خدملل، وفي الغلل  يكوق التعهد 
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التي يوليهل المصااااارف لشاااااخص مل  ساااااواك سكلق وال اااااملن  كمل يعرف االئتملق ب نه الثا  
ه ا الشاااخص مبيعي سم ادتبلر ( حيق ي ااال تحل تصااارفه مبيغل  مق الناود سو يكميه فيه 

 امه و لكوياوم الماترا في نهليتهل بللوفلك بللتز  لمترة زمني  محددة يتم  دييهل المرفلق،
 .[89]لالك دلئد معيق يحصل دييه المصرف مق الماترا يتمثل في الموائد والمصلريف

وبعد تو اااااااايل ممهوم االئتملق يمكق تعريف الساااااااايلساااااااا  االئتملني  ب نهل مكمود  المبلدم 
واعسس التي تنظم سسيو  دراس  ومنل التسهيالل االئتملني ، وسنواع اعنشم  االقتصلدي  

وكيمي  تادير مبللغ التسااااااااااااااهيالل المميو  منحهل وسنوادهل و كللهل  التي يمكق تموييهل،
 .[90]الزمني  وشرومهل

 أهمية االئتمان المصرفي:
يشاااااااالر  لم االئتملق في بعا اعحيلق  لم سنه الوقود ال   يحرك دكي  االقتصاااااااالد      

مق خالل تمويال خما  التنميا  االقتصااااااااااااااالديا  الاوميا  حياث يكوق التمويال لغرا محادد 
 .[91]ومواك  لسيلس  الدول  و لك بتوفير اعموال الالزم  لكلف  الاملدلل االقتصلدي 

( ال   يرص ب ق ليم سااااساااالل المللي  والنادي  دور هلم في التنمي  Wai  وه ا مل سكده وا 
االقتصاااااااااااااالدي  مق خالل توكيه المدخرال  لم االسااااااااااااااتثملرال مق كه ، ومق خالل تنوع 

حيث تاوم ه ه الم سااساالل بتاديم دراساالل كدوص اقتصاالدي   ،االسااتثملرال مق كه  سخرص
ليمسااااااااتثمريق تتعي  بمرص وسنواع االسااااااااتثملرال المتوفرة بمل ي اااااااامق لتيك الم سااااااااساااااااالل 

 [92] استركلع ديونهل.
(سق ليساااايلساااا  التموييي  دور كبير في Mackinon( و ميكنوق Shawويرص كل مق شااااو 

س  ناص في ه ا التمويل يمثل دلئال  سملم النمو الت ثير ديم دمييتي النمو والتنمي  وسق 
االقتصاااااااالد  وينكم دنه  ثلرا  ساااااااايبي  ديم دميي  اننتلج واسااااااااتخدام الموارد االقتصاااااااالدي  

وبهااا ا فاااإق توفير هااا ا التمويااال والتوساااااااااااااال فياااه ياااددم كااال مق النمو والتنميااا   المتااالحااا ،
 9]3[ االقتصلدييق.

سداة حساالساا  قد ت د   لم حدوث س اارار  ولكق مق كلن   خر يعتبر االئتملق المصاارفي
كثيرة في االقتصلد الومني   ا لم يحسق استخدامه، فحلل  االنكملا االئتملني ت د   لم 
كساالد وتايص النشاالم االسااتثملر ، ك لك صااعوب  مواصااي  المشاارودلل لنشاالمهل ممل يحد 

 لم  ااااااااااااااغوم  وحلل  انفرام االئتملني قد ي د  مق التنمي  االقتصااااااااااااااالدي  واالكتملدي ،
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ت اااااخمي  وكال الحللتيق تساااااب   ثلرا  اقتصااااالدي  نلي  في الخمورة يصاااااع  في كثير مق 
ق ل لك يك  سق يكو  اعحيلق معللك  تيك االختالالل دندمل تحدث في هيكل االقتصاااااالد،

االئتملق متوازنل  وميبيل  لالحتيلكلل التموييي  المعيي  لالقتصاالد الاومي بمل ي د   لم زيلدة 
 .[94]التنمي  المنشودة معدالل
 :المصرفيقياس االئتمان  ثانياا:
مق المعروف سق النظلم المصرفي السييم يسلهم بللنمو االقتصلد  دق مري   و      

الموارد المللي  في االقتصااااالد السااااايمل لينشااااالملل  ال اننتلكي  العللي  مل مساااااتوص معيق 
المدفودلل وي مق الخبرة  كمل يوفر النظلم المصاااااااااااااارفي سي ااااااااااااااال  خدملل مق المخلمر،

والمشااااااورة لياملدلل االقتصاااااالدي  وليحكوم  ممل يساااااالدد ديم االسااااااتخدام الكفك ليموارد 
السااااييم   نير يهرفالنشاااالملل المصاااابينمل تعي   ويزيد مق كملكة النشاااالملل االقتصاااالدي .

التخصاايص الكفك لالئتملق وتمرا التكيم  العللي  ديم دمييلل الوساالم  المللي  وتكوق 
ويعود  لك  لم االختيلر السااااااااااااايك ليماتر ااااااااااااايق  تلئكهل المللي  سقل بكثير مق المحتمي ،ن

 وتمويل المشلريل التي تحتو  ديم درك  دللي  مق المخلمرة.
 ق  ااعف النظلم المصاارفي يبرز بشااكل خلص في االقتصاالديلل النلمي  واالنتاللي  والتي 

دوال مااللياا  بااديياا ، وتعاالني مق تكوق فيهاال سسااااااااااااااوا  رسس الماالل نير متمورة وال ت مق س
ف ورنم  لك فإق المصاالر  وتناصااهل الكملكال انداري  والم هي . هل االئتملني ااعف مركز 

في ه ه االقتصلدال تملرس دورا  هلمل  مق خالل مكمود  مق النشلملل مق سهمهل تاديم 
 االئتملنلل ليشركلل والمسلهم  في ر وس سموالهل.

الئتملق المادم مق قبل المصلرف المتخصص  لياملدلل وفي سوري  يالحظ تمور حكم ا
االقتصاالدي  المختيم  ه ا اعمر انعكس ديم الحكم الكيي لالسااتثملر كمل هو مو اال في 

 الكدول التللي 
 في سورية االستثمار الكليتطور حجم وتطور حجم االئتمان المقدم  ن قبل المصارف : (1-3)الجدول 

ل.س() ليون باألسعار الجارية   
معدل نمو  حكم االئتملق الممنو  العلم

 االئتملق%
معدل نمو االستثملر  االستثملر الكيي

 الكيي%
1980 17119.4 - 14365 - 
1981 25161.1 46.97 15487 7.81 
1982 25273.8 0.45 16513 6.62 
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1983 28406.3 12.39 17508 6.03 
1984 26135.4 -7.99 18082 3.28 
1985 23103.5 -11.60 20016 10.70 
1986 26518.3 14.78 22443 12.13 
1987 31005.4 16.92 23223 3.48 
1988 59230 91.03 25992 11.92 
1989 68651.6 15.91 33808 30.07 
1990 79142.9 15.28 44395 31.32 
1991 99170.8 25.31 55992 26.12 
1992 125096 26.14 86120 53.81 
1993 205517.4 64.29 107466 24.79 
1994 173953.2 -15.36 151622 41.09 
1995 205045.9 17.87 155504 2.56 
1996 213836 4.29 163076 4.87 
1997 237931 11.27 155464 -4.67 
1998 232998 -2.07 162446 4.49 
1999 255056 9.47 153706 -5.38 
2000 263967 3.49 156092 1.55 
2001 269757 2.19 198160 26.95 
2002 245574 -8.96 206569 4.24 
2003 286970 16.86 248131 20.21 
2004 330100 15.03 274500 10.63 
2005 421723 27.76 346737 26.32 
2006 491522 16.55 371519 7.15 
2007 633386 28.86 412136 10.93 
2008 870295 37.40 408725 -0.83 
2009 1028216 18.15 451605 10.49 
2010 1211991 17.87 579911 28.41 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 معدالل النمو مق حسل  البلحث

 وفيمل يخص ه ا المو وع يمكق تبيلق مكمود  مق الا ليل مق سهمهل 
  نالحظ سنه في بعا الساااااااااانوال كلق يزداد معدل نمو االئتملق الممنو  وبللمالبل

 2005و 2003يالحظ زياااالدة في معاااادل نمو االسااااااااااااااتثماااالر ومنهاااال مثال  داااالم 
، كماال سق انخماالا معاادل نمو االئتماالق كاالق يرافاااه انخماالا في معاادل 2007و
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ه في العديد مثال ، بينمل يالحظ سن 2006نمو االساااااااتثملرال لسااااااانوال سخرص كعلم 
مق السااااااااااانوال كلق اتكله نمو االئتملق نير متواف  مل اتكله نمو االساااااااااااتثملرال 
الكيي  فلنخملا معدل نمو االئتملق رافاه زيلدة في معدل نمو االسااااااااااااااتثملرال سو 

 سق زيلدة معدل نمو االئتملق رافاه انخملا في معدل نمو االستثملرال.
  ة التي تميزل بلالنمتل  االقتصاالد  وهي المتر  2010-2003يالحظ خالل المترة

وصاادور العديد مق التشااريعلل التي سدمل الحري  في دمل المصاالرف والساامل  
بإقلم  المصااالرف الخلصااا  ازديلد كبير في حكم االئتملنلل المادم ، كمل يالحظ 

س  بعد انمال  العمل بساااو  اعورا  المللي  تحساااق وا ااال في  2006بعد دلم 
 %28.86مثال   2007نوح  ليبيغ معدل نمو االئتملق لعلم حكم االئتملنلل المم

، 2007دق دلم  %37.40معدل نمو  2008وسااااااااااااااكل دلم  2006دق دلم 
 .2009دق دلم  %17.87معدل نمو في االئتملق بيغ  2010ليسكل دلم 

   زيلدة ل  سي وفي المالبل يالحظ بشكل دلم يالحظ زيلدة في قيم االئتملق الممنو
لرال الكيي  ديم الرنم مق ثبلل معدل الملئدة خالل الثملنينلل في حكم االسااااااتثم

والتسااااعينلل مق الارق المل ااااي وه ا مليدل ديم نيل  دور سااااعر الملئدة  ن اك 
 .ل مق محددال االستثملر التاييدي رنم كونه
سق سني  االئتملق الممنو  كلق لياملع العلم وخلصااااا   خالل الثملنينلل ومق الكدير  كره 

والتساااااعينلل مق الارق المل اااااي حيث لم يحظ الاملع الخلص  ال بادر قييل منهل، فمثال  
 مق  كمللي (%74.72  يشااااااكل ملنساااااابته 1990كلق االئتملق المادم لياملع العلم لعلم 

الاملع العلم مق الحكم الكيي لالساااتثملر رنم  ويالحظ سي ااال  نيبه الساااتثملرال ،االئتملق
 [95].1990تحسق نصي  الاملع الخلص مق مكمل االستثملرال وخلص   بعد دلم 

ازديلد نصااااااااااااااي  الاملع الخلص مق االئتملق  2010-2003يالحظ خالل المترة بينمل 
ملنسااااااابته  2005لعلم شاااااااكل االئتملق المادم لياملع الخلص بشاااااااكل كبير حيث الممنو  

حص  ، لتصل ( لياملع العلم%58.20  ( مق  كمللي االئتملق المادم مالبل41.80% 
ه ه الزيلدة  لياملع العلم، (%52.58 مالبل  (%47.42  2010دلم الاملع الخلص 

 حيث في حكم االئتملق قلبيهل زيلدة نصااااااااااااي  الاملع الخلص مق مكمل االسااااااااااااتثملرال،
مق  %60يالحظ نيب  االستثملرال الخلص  ديم مكمل االستثملرال لتشكل مليالر  ال
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وهو مليمكق رده لحلل  االنمتل  االقتصااااااالد  والتحساااااااق  2010مكمل االساااااااتثملرال لعلم 
 [96].ال   شهدته بيئ  اعدملل في تيك المترة

 في تقدير نموذج االستثمار الكلي: صرفيدور االئتمان الم ثالثاا:
بعد الايلم بتحويل البيلنلل مق اعسعلر الكلري   لم الثلبت  و لك بلالدتملد ديم الرقم      

ناوم بإدخلل البيلنلل المتعيا   2005الايلسي عسعلر المستهيك بلدتبلر سن  سسلس 
دالل   كمتغير تلبل و لك دند مستوص االستثملر الكييبلالئتملق كمتغير مستال ومتغير 

 فنحصل ديم النتلئج التللي   spssوبلستخدام االنحدار الخمي البسيم في برنلمج  5%
للعالقة بين االئتمان الممنوح  Model Summary & Coefficientsجدول (: 2-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
المتغير 
 المستال

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C 67109.366 3.926 0.000 

credit 0.441 9.358 0.000 

R=0.867 R-
square=0.751 

Prop=0.000 DW=0.515 

يم ديالحظ سق العالق  متين  بيق المتغيريق السااااااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم 
الرنم مق سق العديد مق الساااااااااانوال لم يكق فيهل تواف  بيق معدل نمو االئتملق ومعدل 

(،  ال سق االتكله العلم ليسااااااااايساااااااااي  1-3نمو االساااااااااتثملرال كمل الحظنل مق الكدول  
الزمني  وال   شاااااااهد تزايدال مساااااااتمرة في حكم كل مق االئتملق الممنو  واالساااااااتثملر 

 ق  المتين  بينهمل وبللتللي ظهور معلمل االرتبلم به هالكيي هو السب  وراك ه ه العال
مق التغيرال الحاالصااااااااااااااياا  في الحكم الكيي  %75كماال يالحظ سق سكثر مق الايماا ، 

لالستثملر مرتبم  بللتغيرال الحلصي  في حكم االئتملق الممنو ، ولكق يالحظ وكود 
 يدفعنل ليبحث دق نمو ج سف ل. وهو مل DWمشكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  

كونال لم يحسةةةةن من جودة  النموذج فيلم يدخل  صةةةةرفيمتغير حجم االئتمان الم ال سق 
 النموذج.
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 المبحث الثالث
 العرض النقدي كمحدد سادس في نموذج االستثمار الكلي

Money Supply as the sixth parameter in the Total 

Investment Model 

 العرض النقدي:طبيعة  أوالا:
كميا  الناود سو مكموع الموكودال المالليا  المتالح   [97]با ناه العرا النااد يعرف      

 .في اقتصلد معيق في لحظ  زمني  معين 
سق هنلك تعريميق ليعرا الناد  سولهمل التعريف ال ااااي  ديم ساااالمولسااااق  في حيق ي كد

المتداول  خلرج المصاااالرف م اااالفل   ليهل ويشاااامل مكموع الناود المعدني  واعورا  المعدني  
الودائل تحل المي ، وثلنيهمل التعريف الموساااااااال ال   يت اااااااامق بلن اااااااالف   لم التعريف 
ال ااااااااااااااي  الودائل عكل وودائل االدخلر مبينل  سق ه ا التعريف يميد في سنراا تحيييي  

 .[98]معين 
التي تخاادم التباالدل  وهكاا ا فااإق العرا الناااد  يعبر دق الحكم الكيي لوساااااااااااااااالئاال اعداك

ل ودائل تح  ناود ورقي  ومعدني ، االقتصاااااالد  التي تعود ليم سااااااساااااالل العلم  والخلصاااااا 
ويمكق التمييز بيق المملهيم التللي  ليعرا  المي  في المصاااااااااااااالرف المتخصااااااااااااااصاااااااااااااا (،

  [99]الناد 
   الممهوم ال ااااااااااي  التاييدM1 )  ويت اااااااااامق ه ا الممهوم الناد المتداول بشااااااااااايه

والورقي بلن اااااااااالف   لم الودائل تحل المي ، س  سق ه ا الممهوم ينظر المعدني 
  لم الناد كوسيم في التبلدل.

  الممهوم الواسااااالM2 )   حيث يشااااامل العرا الناد  تبعل  له ا الممهوم بلن ااااالف
 الناد المتداول والودائل تحل المي ( شااااابه الناد ال   يت ااااامق الودائل  M1 لم 

تاا ميناالل الماياادة والودائل بااللامل اعكنبي والتي التخاادم عكاال وودائل التوفير وال
ريف ويساااااااااتند ه ا التع كوسااااااااايم في التبلدل  ال في حلل تحوييهل  لم ناد متداول.

 لم وكود دالق  ارتبلم قوي  بيق الدخل الاومي والعرا الناد  كوساااااااااااااايم في 
لم وكود دركااا  دااالليااا  مق انحالل بيق الودائل عكااال والودائل تحااال  التبااالدل وا 

 المي  والناد المتداول.
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   كمللي السيول  المحيي M3 )  ويت مق ه ا الممهوم بلن لف   لمM2  الودائل
االدخلري  لدص مختيف الم سااااساااالل المللي  نير المصاااارفي  في س  بيد بلن اااالف  

  لم الودائل الحكومي  وبوليصلل الت ميق.
 دور النقد في االقتصاد:

راك ووكهااالل نظر النظريااالل االقتصااااااااااااااااالديااا  حول تااا ثير ديم الرنم مق اختالف       
 ال سق ه ه النظريلل تتم  في النهلي  ديم سق  العرا الناد  ديم النشاااالم االقتصاااالد ،

ويمكق التمييز في ه ا الصااااااااااااااادد بيق  العرا الناد  ييع  دورا  هلمل  في االقتصااااااااااااااالد،
  [101,100]النظريلل التللي 

   النظري  سق تغيرال درا الناد ت ثر ديم حيث ترص ه ه  النظري  الكالساااااااااااايكي
المتغيرال االسااااااااامي  وليس ديم المتغيرال الحاياي ، ول لك فإق مساااااااااتوص اننتلج 
كمتغير حاياي اليت ثر في المترة المويي  بزيلدة درا الناود، كمل ت كد ديم سق 
كمي  الناود تحدد مساااااااتوص اعساااااااعلر النادي  و لك بمريا  الت ثر ديم المي  سو 

درا سي  ساايع  بممردهل وبللتللي ال تسااتميل سق ت ثر في اعسااعلر النساابي   ديم
وال في الكميلل المميا  التي تبلع سو تشاااترص. وبللتللي فهي ال تساااتميل سق ت ثر 

 في اننتلج الكيي، وه ا مل يسمم  "حيلدي  الناود".
   النشااالم  محيث ترص ه ه النظري  ب ق السااايلسااا  النادي  ت ثر دي النظري  الكينزي

ق  االقتصااااااالد ، ويوكد دالق   يكلبي  بيق درا الناد والنشااااااالم االقتصااااااالد ، وا 
كلق درا الناود وفال  لكينز متغير خلركي بمعنم سق الكمي  المعرو ااااااااااااااا  مق 
الناود تتحدد مق قبل البنك المركز ، ويرص كينز سق هنلك ثالث  دوافل هي التي 

 ديم الناود باادافل المعاالمالل،المياا  ]210[ ت د   لم التم ااااااااااااااياال الناااد  وهي
المي  ديم الناود بدافل الم ااااااااااااااالرب  وال    المي  ديم الناود بدافل االحتيلم،

سدمااله كينز سهمياا  خاالصااااااااااااااا  بااللمااالرناا  مل الاادوافل اعخرص ليس عنااه كاالق يعااد 
نمل بسااااااب  ت ثيراته ديم  ممهومل  كديدا  في مكلل دراساااااا  دال  المي  ديم الناد وا 

كينز توكااد دالقاا  مردياا  بيق تغيرال المياا  ديم الناااد  وحساااااااااااااااا  ،النااادكمياا  
فكيمل اتكه معدل الملئدة نحو االنخملا سدص  ليم اااااااااالرب  وتغيرال معدل الملئدة،

 لك بلعفراد  لم تم ااااايل االحتملظ بللناد دق الت اااااحي  به مالبل دلئد زهيد، بل 
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لالنخملا دة بوقد يستمر معدل الملئ وقد يتعرا المرد  لم خسلرة رسسملله سي ل ،
حتم يصاااال حد سدنم اليمكق سق ينزل دونه ودنده يصاااابل المي  ديم الناود مق 

وهو مل سصاااابل يعرف بمصاااايدة الساااايول ، ويرص كينز  المرون سكل الم اااالرب  تلم 
سق التوازق في الساااااااو  الناد  يتحا  دند تسااااااالو  المي  ديم الناود مل درا 
الناود الحاياييق و لك دند المسااااااااااتوص التوازني لسااااااااااعر الملئدة، وفي حلل اختالل 
التوازق نتيك  الختالل س  مق كلنبي العرا سو المي  ممل ي ثر ديم المسااتوص 

 وازني ويتحدد مستوص توازني كديد لسعر الملئدة.الت
   ترص ه ه الكملد  مق االقتصلدييق التي تعرف بمدرس  شيكلنو  النظري  النادي

وديم رسسااااااااهم مييتوق فريدملق سق المخزوق مق الناود هو المحرك الرئيس لينظلم 
وسق تغير درا الناد له ت ثير ديم مساااااااتوص اعساااااااعلر ومساااااااتوص  االقتصااااااالد ،

 لم االقتصلد  في المترة الاصيرة.النش
 قياس العرض النقدي: ثانياا:
يختيف ممهوم العرا الناد  بلختالف الوسااااااااااااااالئل الموكودة في كل بيد ديم حده      

  فمي ساااوري  يت ااامق التعريف ال اااي  ليعرا الناد وبلختالف تساااميلتهل واساااتخداملتهل،
الموكودة لدص المصااااااااااااااالرف والناد المتداول كال  مق الودائل تحل المي    الكتي  النادي (

سمل العرا الناد  الموساااااال فيت اااااامق بلن اااااالف   لم الكتي   خلرج المصاااااالرف والخزين ،
وسااااااا قوم بدراسااااااا  العرا  ،[103] النادي  الناد المتداول+الودائل تحل المي (شااااااابه الناد

 دالنااااد  بمعناااله الواساااااااااااااال ليحصااااااااااااااول ديم ارتبااالم سدم  وسكثر دقااا  بيق درا الناو 
 واالستثملر.

شهد العرا الناد  في سوري  خالل المترة السلبا  زيلدال سنوي  متتللي  نتيك  الظروف 
التي يعيشااااهل االقتصاااالد الومني والتي كلنل تتمي  زيلدة انصاااادار الناد  لتمويل العكز 
المللي المسااااتمر ال   كلق يعلني منه الو اااال المللي ليدول  المتمثل بعدم قدرة ال اااارائ  
والرسااااااوم وفوائا الاملع العلم االقتصاااااالد  ديم تغمي  حلكلل اننمل  العلم ال   تاوم 
به الدول  وال   يتزايد سااااااااااانه بعد سخرص نتيك  سدبلك الدفلع الومني الكبيرة وخمم التنمي  

اعمر ال   سدص  لم لكوك الدول   لم االسااااتدان  مق المصاااارف  االقتصاااالدي  واالكتملدي ،
كز الموازن  بموك  سااندال ت ااعهل في التغمي  تصاادر ديم سساالسااهل المركز  لتمويل د
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الناود لتمويل حلكلل اننمل  العلم نظرا  لصاااااااااعوب  تمويل المشااااااااالريل واالساااااااااتثملرال دق 
ل الدول  سدبلك والتزاملل كبيرة سو دق مري  فوائا مري  الاروا الخلركي  التي تحمّ 

 ه،  وتدني مسااتوص التشااغيل واننتلكي  فيالاملع العلم االقتصاالد  نتيك  المصاالد  المللي
سو دق مري  ال ااااااااارائ  بساااااااااب  انخملا دخول اعفراد والتهر  ال اااااااااريبي الكبير  لم 
كلن  اندملكال ال ااااااااريبي  الكبيرة التي سدميل ليمشاااااااالريل االسااااااااتثملري  بموك  قوانيق 

لعلم  10رقم الالنوق  بللنسب  ليمشلريل الزرادي ، 1986لعلم  10االستثملر المرسوم رقم 
...(،ويبيق الكدول التللي تمور كل مق العرا  2007لعلم  8المرسااااااااااااااوم رقم  ،1991

 ( 2010-1980الناد  والحكم الكيي لالستثملر خالل المترة 
باألسعار الجارية  في سوريةتطور كل  ن العرض النقدي والحجم الكلي لالستثمار : (3-3)الجدول 

 ) ليون ل.س(
معدل نمو العرا  العرا الناد  العلم

 الناد %
معدل نمو  االستثملر الكيي

 االستثملر الكيي%
1980 23727.2 - 14365 - 
1981 27487 15.85 15487 7.81 
1982 33108.8 20.45 16513 6.62 
1983 41717.2 26.00 17508 6.03 
1984 52251 25.25 18082 3.28 
1985 62994 20.56 20016 10.70 
1986 70450.1 11.84 22443 12.13 
1987 78601.3 11.57 23223 3.48 
1988 95881.8 21.99 25992 11.92 
1989 116370.4 21.37 33808 30.07 
1990 134679.4 15.73 44395 31.32 
1991 166713.1 23.79 55992 26.12 
1992 198412 19.01 86120 53.81 
1993 248966.9 25.48 107466 24.79 
1994 290166 16.55 151622 41.09 
1995 316741 9.16 155504 2.56 
1996 348571 10.05 163076 4.87 
1997 377758 8.37 155464 -4.67 
1998 417511 10.52 162446 4.49 
1999 488513 17.01 153706 -5.38 
2000 568163 16.30 156092 1.55 
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2001 730394 28.55 198160 26.95 
2002 875427 19.86 206569 4.24 
2003 946765 8.15 248131 20.21 
2004 1073550 13.39 274500 10.63 
2005 1200692 11.84 346737 26.32 
2006 1310694 9.16 371519 7.15 
2007 1472608 12.35 412136 10.93 
2008 1656100 12.46 408725 -0.83 
2009 1810734 9.34 451605 10.49 
2010 2041040 12.72 579911 28.41 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 معدالل النمو مق حسل  البلحث.

 نالحظ مق خالل الكدول السلب  مكمود  مق اعمور 
  1980نالحظ سق العرا الناد  قد شاااااااهد توساااااااعل  كبيرا  وميحوظل  خالل المترة-

(مرة ،مساااااااااااااكال  نساااااااااااااب  نمو سااااااااااااانوي  بيغ متوسااااااااااااامهل 86فلزداد حوالي  2010
(مييوق ليرة 23727.2(خالل المترة المشاااااااااااااالر  ليهل حيث ارتمل مق  16.16% 

،بينمل سااكل االسااتثملر 2010(مييوق ليرة لعلم 2041040 لم   1980في دلم 
 (خالل نمس المترة.%13.9الكيي نسب  نمو سنوي  وسمي  بيغل 

 ينلل توساااااال في العرا الناد  حيث بيغ معدل النمو الوساااااامي شااااااهد داد الثملن
( ديم الرنم مق الظواهر الت ااااااااااااااخمي  التي دصاااااااااااااامل %19.43لتيك المترة  

بينمل كلق معدل النمو الوساااااامي لالسااااااتثملر  بلالقتصاااااالد السااااااور  في تيك المترة،
 (.%10.23الكيي لنمس المترة  

 ول مق التسااااااااااااعينلل يالحظ نمو العرا الناد  بشااااااااااااكل كبير في النصااااااااااااف اع
ويالحظ اعمر نمسه بللنسب  ليحكم الكيي لالستثملر اعمر ال   يمكق رده لحلل  

ينمل شااهد ب االنمتل  االقتصاالد  في تيك المترة وصاادور قوانيق تشااكيل االسااتثملر،
النصااف الثلني مق التسااعينلل تراكل في نمو كل مق العرا الناد  واالسااتثملر 

 الكيي.
   الوساااااااااااااامي ( يتبيق تراكل معاااادل النمو الساااااااااااااانو  2010-2003خالل المترة

دل ويالحظ بللمالبل تراكل في مع لالساااااااتثملر الكيي دنه خالل فترة التساااااااعينلل،
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ديم الرنم مق سق ه ه المترة قد شااااهدل  ليعرا الناد ،الوساااامي النمو الساااانو  
وه ا اعمر مبرر بلدتبلر سق الساااااااايلساااااااالل  تمورا  كبيرا  في االقتصاااااااالد السااااااااور ،

حكومي  لتيك المترة هدفل  لم تحاي  النمو االقتصااااااااااااالد  بعيدا  دق الت ااااااااااااخم ال
 الناد  قدر انمكلق.

 دور العرض النقدي في تقدير نموذج االستثمار الكلي: ثالثاا:
بعد الايلم بتحويل البيلنلل مق اعسعلر الكلري   لم الثلبت  و لك بلالدتملد ديم الرقم      

ناوم بإدخلل البيلنلل المتعيا   2005الايلسي عسعلر المستهيك بلدتبلر سن  سسلس 
بللعرا الناد  كمتغير مستال ومتغير الحكم الكيي لالستثملر كمتغير تلبل و لك دند 

فنحصل ديم  spssخدام االنحدار الخمي البسيم في برنلمج وبلست %5مستوص دالل  
 النتلئج التللي  

للعالقة بين العرض النقدي  Model Summary & Coefficientsجدول (: 4-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
المتغير 
 المستال

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C 72600.302 6.104 0.000 

M2 0.208 13.254 0.000 

R=0.926 R-
square=0.858 

Prop=0.000 DW=0.455 

يالحظ سق العالق  قوي  بيق المتغيريق السلبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصي  في الحكم الكيي لالستثملر مرتبم  بللتغيرال  %85سق سكثر مق 

الحلصي  في العرا الناد ، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  
 وهو مليدفعنل ليبحث دق متغيرال سخرص مق سكل تحسيق كودة النمو ج. DWاختبلر 
  كونال لم يحسن من جودة النموذج. النموذج فيلم يدخل متغير العرض النقدي  ال سق 
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 المبحث الرابع
 االدخار الكلي كمحدد سابع في نموذج االستثمار الكلي

Total Savings as the seventh parameter in the Total 

Investment Model 

التمسااااااال معظم الدول سهمي   في  ملر دفل دكي  التنمي  االقتصااااااالدي  واساااااااتمرارهل،     
يعد الددلم  اعساااالسااااي  لالسااااتثملر، وه ا اعخير هو بمثلب  المحرك ليتنمي  االدخلر ال   

االقتصاااالدي ، بلدتبلره الدافل اعساااالسااااي لينمو مق خالل زيلدة النلتج المحيي الخلم، وال   
بدو وت يتم مق خالله اساااااااااتارار النشااااااااالم االقتصااااااااالد  والمحلفظ  ديم تكويق رسس الملل،

ر دالق  مزدوك ، فهي مق نلحي  دالق  تموييي  بمعنم العالق  بيق االدخلر واالسااااااااااااااتثمل
  ومق نلحي  سخرص دالق تمويل االدخلر لالسااااااتثملر مق سكل تحاي  التنمي  االقتصاااااالدي ،

 نتلكي  فلالدخلر هو مصاادر االسااتثملر،   االف   لم سق  المدخرال تتحول مق رسس ملل 
اآلالل والمعدال، ومل  لم ناد   لم رسس ملل ديني س   لم رسس ملل حاياي كللمبلني و 

ونشااااير  لم سق تكويق رسس الملل في   لك مق ساااايل  نتلكي  تسااااهم في  نتلج ساااايل سخرص.
كل اقتصاالد  نمل يعتمد ديم االسااتثملر ال   ينشاامه االدخلر ال   يعتبر شاارمل   ااروريل  
  يله، كمل سق نكل  الساايلساا  االسااتثملري  وتحاي  سهدافهل يعتمد ديم توفر ساايلساا  ادخلر 

 .[104] ال كملكة في  وك العالق  الالئم  بينهمل
 طبيعة االدخار الكلي: أوالا:
ياصااااااااااد بلالدخلر  لك الكزك مق الدخل الكلر  ال   لم يسااااااااااتخدم في االسااااااااااتهالك      

نمال يتم توكيهاه لبنالك المالقالل اننتالكيا  التي تعمال ديم زيالدة  الكالر  خالل فترة مال، وا 
بينمل يعرفه  خروق ب نه نلتج النشاااااااااالم  مسااااااااااتواه المحا  فعال ،ه ا الدخل سو تحلفظ ديم 

االقتصلد  ال   اليستهيك بل يوكه بمريا  تكعل له في المستابل قدرة سكبر ديم  شبلع 
 .[105]الحلكلل

كمااال يمكق تعريف االدخااالر بااا ناااه المااالر  بيق مكموع الااادخول في مرحيااا  معينااا  سو دنااد 
يق اننمل  ديم االساااتهالك في ه ه المرحي  سو مساااتوص معيق سو حتم في قملع معيق وب

 دند ه ا المستوص مق اننمل  سو في ه ا الاملع.
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يم دالاومي وال   لم ينم   لدخلوهك ا فإق االدخلر الكيي هو  لك الكزك الماتمل مق ا
دخلر اال فإقودند ه ا المسااااااتوص  ليكّوق االدخلر الاومي، اعنراا االسااااااتهالكي  الكلري 

دخلر ا يمثل مكموع التسربلل الموكب  الكيي  في االقتصلد  ادخلر الاملع العلئيي،الكيي 
وال    ادخلر مكمل الاملدلل االقتصاااااااالدي  لالقتصاااااااالدس   ادخلر الحكوم ( الشااااااااركلل،

الييبث سق يتحول  لم تدف  سو تيلر مرتبم بللمسااااااتوص الكيي لالقتصاااااالد بمكرد تحوله  لم 
 .[106]استثملر

ظريااااااالل االقتصااااااااااااااااااااالديااااااا  في نوع العالقااااااا  الموكودة بيق االدخااااااالر وقاااااااد اختيمااااااال الن
  [107]واالستثملر
  االقتصااالديوق الكالسااايك ي ساااساااوق ر يتهم ليعالق  بيق االدخلر واالساااتثملر ديم

ينظر و  مل كره  دم سااااميث مق سق كل مليدخر ساااانويل  فإنه ك لك يسااااتثمر ساااانويل .
صاااااور اننمل  ديم شاااااراك الكالسااااايكيوق  لم االدخلر ديم سنه صاااااورة سخرص مق 

مكق بحيث الي س  سق كل ادخلر يتحول بلل رورة  لم استثملر، سيل االستثملر.
س  سق الاااادخاااال الاومي يتم  نماااالقااااه  سق ي د   لم انخماااالا في المياااا  الكيي،

ويرص هليك سق اعفراد دندمل يوزدوق دخولهم بيق االسااااااااااااااتهالك  .[108]بللكلمل
هم وادخلر  سااااااااااتهالكي  بمل ينماونه مق دخل،واالدخلر فإنهم يشااااااااااتروق الساااااااااايل اال

بللبنوك وشااااااركلل الت ميق ياوم بإمداد المنظميق بلالئتملق لتمويل مشااااااتريلتهم مق 
 .[109]السيل اننتلكي ، وه ا هو االستثملر

وهك ا اهتم التحييل الكالسااااايكي بلالدخلر بلدتبلره شااااارم  ااااارور  لتدديم التنمي  
فهم يروق االسااتثملر واالدخلر  دائم  بلالسااتثملر،ولمل له مق دالق   االقتصاالدي ،

فلدتبروا سق  وهمل مصاااااااادر التادم االقتصاااااااالد ، اعساااااااالس في تكويق رسس الملل،
وممل ي ااامق تحاي  ه ه المسااالواة  الكميلل المدخرة مسااالوي  ليكميلل المساااتثمرة،

لر ودييه فإنه وفال  ليمكر الكالسيكي، االدخ مليحدث مق تغيرال في سعر الملئدة.
هو المصااادر الوحيد لألرصااادة المتلح  لإلقراا، بمعنم سق االدخلر هو مصااادر 
االستثملر والعالق  وميدة بينهمل، س  سنهم استبعدوا احتملل تمويل االستثملر دق 

 والتي تمثل سيوكل  مستبعدا  في ه ا المكر. مري  السح  مق المكتنزال،
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 مل كلق دييه المكر االقتصاااااااالد المكر االقتصاااااااالد  الكينز  اتخ  شااااااااكال  مغليرا  ل 
الكالساااااااااااااايكي، ولعل سهم ملكلك به كينز ادتبلر االدخلر دال  في الدخل ال في 
ساااعر الملئدة، وسق اعشاااخلص ال يق ياوموق بلالدخلر هم ليساااوا نمس اعشاااخلص 
ال يق ياوموق بلالسااااااااااااااتثملر، كمل اليرص سق زيلدة االدخلر ساااااااااااااات د   لم خما 

ستثملر، عنه يعتبر سق معدل الملئدة يتحدد بمي  الناود معدالل الملئدة فزيلدة اال
ودر اااااااهل، كمل سق زيلدة االساااااااتثملر تتوقف ديم الكملي  الحدي  لرسس الملل، س  
مادار اعربل  التي تحااهل اعموال المسااااااااتثمرة ومعدل الملئدة، وكلق منمي  كينز 

بير في في هاا ا التنظير الكااديااد هو تمسااااااااااااااير ماالحاادث خالل سزماا  الكسااااااااااااااالد الك
الثالثينلل، فاد انخما سااااااااعر الملئدة ولم ينخما االدخلر، ولم يزد االسااااااااتثملر 
ديم النحو الاا   يحا  الخروج مق اعزماا ، س  سق تحركاالل سااااااااااااااعر الماالئاادة قااد 
دكزل دق تاديم الحلفز لعودة النشاالم االقتصاالد   لم مسااتوص سديم، فمثال  في 

في حيق لم يوكد هنلك  %1الي الواليلل المتحدة انخما معدل الملئدة  لم حو 
موال. ويرص كينز سق االدخلر واالسااااااااااااااتثملر يكونلق وبلل اااااااااااااارورة مي  ديم اع

 لك عنه بللنسااااااب  لكملد  معين  ليس االدخلر واالسااااااتثملر  ماداريق متساااااالوييق،
سااااااااوص مظهريق مختيميق لشاااااااايك واحد، والواقل سق ه ه المساااااااالواة بينهمل ليساااااااال 

ال   يتحا  كنتيك  لحري  الحيلة االقتصالدي  وددم  م ساسا  ديم التوازق التيالئي
تدخل الدول  كمل  ه   ليه الكالسااايكيوق، ولكنهل م ساااسااا  ديم حد تعريف كينز 

 لكل مق االدخلر واالستهالك، واالدخلر واالستثملر.
ساااااااااالسااااااااااي في تحاي  المساااااااااالواة بيق االدخلر كمل ركز كينز ديم الدخل كعلمل س

ي د   لم ناص الدخل، وبللتللي ي د   لم ناص  واالساااتثملر، فناص االساااتثملر
 االدخلر، ممل يكعيه يتعلدل مل االستثملر.

 وقد لخص كينز دالق  المسلواة بيق االدخلر واالستثملر فيمل ييي 
 االستهالك-الدخل=قيم  النلتج=االستهالك+االستثملر   ؛   االدخلر=الدخل

 .[110]وبللتللي االدخلر=االستثملر
بلل كر سق مو اااوع االدخلر قد لاي اهتملم العديد مق البلحثيق االقتصااالدييق ومق الكدير 

في العاود اعخيرة، نظرا  لمل يمثيه ه ا المتغير االقتصلد  مق سهمي  بللغ  ديم المستوص 
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وبلالستثملر الخلص والحكومي مق كه   المحيي مق حيث ارتبلمه بلالستهالك مق كه ،
مق رسااام خمم اساااتراتيكي  لتنمي  االدخلر المحيي ديم ومل يتمي  مق وراك  لك  سخرص،

ويتم  كميل االقتصاااااااالدييق سق االقتصاااااااالديلل التي  مسااااااااتوص كميل قملدلل االقتصاااااااالد،
سااااااااااااااكيل ارتملع في مسااااااااااااااتوص االدخلر مق النلتج المحيي انكمللي حاال معدالل نمو 

يلدة معدالل ز اقتصلد  مرتمع ، ل لك فإق دميي  البحث في فهم اعسبل  التي تاف وراك 
نمو االدخلر والعوامل الم ثرة فيهل وسهمي  السااااايلسااااالل االقتصااااالدي  في تحسااااايق و اااااعي  
االدخلر مق الموا اااااااااااااايل التي لايل اهتململ  واسااااااااااااااعل  خالل المترة اعخير، ويالحظ توكه 
االقتصاااالدييق في الدول النلمي  م خرا   لم الت كيد ديم  اااارورة االدتملد بشااااكل سساااالسااااي 

ال اتي  في دميي  التنمي  و لك دق مري  توفير قنوال و ليلل المتصاااااااااااالص  ديم الموارد
،كمل تبرز سهمي  االدخلر مق نلحي  سخرص في الحد مق ال غوم [111]المدخرال المحيي 

 لك سق الحد مق زيلدة االساااااااااتهالك زيلدة ممرم  شااااااااارم  ااااااااارور  لتحاي   الت اااااااااخمي ،
شئ دق زيلدة المي  الكيي وهو دلدة  مل االستارار الناد  والتخميف مق حدة ال غم النل

ول لك فإق ساااايلساااا  رفل معدالل االدخلر مق دخل  يصاااالح  دميي  التنمي  االقتصاااالدي ،
 .[112]متزايد ت د   لم التخميف مق حدة الت خم

 قياس االدخار الكلي: ثانياا:
نخملا ال تتميز البيداق النلمي  دمومل  بلنخملا حكم اعموال المتوكه  لالسااااااتثملر نظرا  

حكم المدخرال وحكم الدخول، حيث ت ااااااااااااامر تيك الدول ليكوك  لم انصااااااااااااادار الناد  
بلن ااالف   لم ددم وكود ساااو  لألورا  المللي  فيهل ياوم بتكميل  لتمويل االساااتثملر فيهل،

المدخرال وتوكيههل نحو االستثملر المنتج، وانخملا سسعلر الملئدة الحاياي  بللمالرن  مل 
وتعد ساااااااااوري  مق بيق الدول النلمي  التي تنمب  دييهل ه ه  خم السااااااااالئدة.معدالل الت ااااااااا

الحلل ، والحظنل  لك مق خالل التوسااااااااااال الكبير في انصااااااااااادار الناد  وال   تحدثنل دنه 
ساااالبال ، وقد صاااادرل العديد مق الارارال في سااااوري  خالل المترة الساااالبا  والتي هدفل في 

دلدة  حيلك العالق  بيق ساااااااااااعر الملئدة مكميهل  لم تحسااااااااااايق واقل االدخلر في ساااااااااااو  ري  وا 
واالدخلر مق كه ، وبيق االدخلر واالساااااااااااتثملر مق كه  سخرص، بعد ثبلل ساااااااااااعر الملئدة 

واسااااتكلب   لخمم انصااااال   2003دلم  فبعد(، 2003-1981عكثر مق دشااااريق دلمل  
ددة قرارال لمكيس الناد والتسااااييف هدفل  لم  صاااادرلاالقتصاااالد  والناد  في سااااوري ، 
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ومنهل  ،تمعيل دور ساااااااااعر الملئدة وتمعيل العالق  بينهل وبيق كل مق االدخلر واالساااااااااتثملر
والال ااااااااااااااي   2004( لعلم 43والارار رقم   2003( لعلم 39(والارار رقم  4الارار رقم  

حاادود دة ديم الاروا ببتخميا معاادالل الماالئاادة ديم الودائل بحاادود سربل نااالم و الماالئاا
والااا   خما معااادل المااالئااادة ديم ودائل  2005لعااالم  119والارار رقم  ،[113]نامتيق

بينمل ارتمعل معدالل الملئدة ديم  %4 لم  %5التوفير التي تزيد دق مييوق ل.س(مق 
في حيق رفل العلئد ديم شاااااهلدال  %7 لم  %6الودائل عكل سكثر مق سااااان  واحدة(مق 

الي يق دمال ديم تحريك  174و  172،والاراريق رقم %7.5 لم  %6.5االساااااتثملر مق 
سسااااااااااااااعلر الملئدة ديم الودائل مويي  اعكل فام لتصاااااااااااااابل سديم مق معدل الملئدة ديم 
حسلبلل التوفير وشهلدال االستثملر، حيث رفل معدل الملئدة ديم الودائل عكل سقل مق 

ريق،  لم كلن   لك ازداد معدل وف  الاراريق الم كو  %8ومق ثم  لم  %6.5ساااااااان   لم 
لعلم  728 رقم والارار ،[114] %9و  %8الملئدة ديم الودائل عكل سكثر مق سااان   لم 

ساااااانويل  حساااااا   %7-%5الال ااااااي بتحديد سسااااااعلر الملئدة ديم الودائل عكل بيق 2010
ساااااااااااااانويل  مل  دملك هلما %5،وودائل التوفير  2%اآلكلل مل  دملك هلما حرك  

ه ه الارارال ونيرهل مق الارارال التي ت اااااااااااااامنل تعديل معدالل الملئدة  ،1%حرك  
والتي هاادفاال تعاادياال بنياا  الودائل الهيكيياا  باالتكااله الودائل عكاال، وتكييف البنياا  الهيكيياا  
ليودائل لتصبل سكثر مالئم  مل الحلكلل االستثملري ، و لك مق خالل زيلدة حكم وثبلل 

 .[115]ص المصلرف المتمثي  بللودائل عكلالموارد المللي  مويي  اعكل لد
 ويمكق مالحظ  تمور حكم االدخلر في سوري  مق خالل الكدول التللي 

 
باألسعار الجارية  في سوريةتطور كل  ن االدخار الكلي والحجم الكلي لالستثمار : (5-3)الجدول 

 ) ليون ل.س(
مق النلتج المحيي نسب  االدخلر  معدل نمو االدخلر الكيي% ادخلر كيي العلم

 انكمللي%
1980 5637 - 10.99 
1981 4809 -14.69 7.31 
1982 8596 78.75 12.50 
1983 7597 -11.62 10.37 
1984 9066 19.34 12.03 
1985 9269 2.24 11.14 
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1986 12045 29.95 12.05 
1987 5516 -54.21 4.32 
1988 4768 -13.56 2.56 
1989 25001 424.35 11.97 
1990 33984 35.93 12.67 
1991 20761 -38.91 6.66 
1992 32962 58.77 8.87 
1993 38757 17.58 9.37 
1994 87984 127.01 17.38 
1995 113300 28.77 19.84 
1996 102446 -9.58 14.83 
1997 109753 7.13 14.72 
1998 105859 -3.55 13.39 
1999 100354 -5.20 12.25 
2000 142988 42.48 15.81 
2001 186824 30.66 19.33 
2002 207733 11.19 20.32 
2003 205340 -1.15 19.12 
2004 173443 -15.53 13.69 
2005 191887 10.63 12.74 
2006 303717 58.28 17.59 
2007 479603 57.91 23.73 
2008 686844 43.21 28.06 
2009 613114 -10.73 24.32 
2010 617999 0.80 22.14 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 النس  ومعدالل النمو مق حسل  البلحث.

 مق خالل الكدول السلب  نالحظ مكمود  مق اعمور 
  حتم  1980( مرة من  دلم 109ت ااااااااالدف حوالي  يالحظ سق حكم االدخلر قد

كمل يالحظ سق  ،(%30.21وي  بيغ متوسااااااامهل مساااااااكال  نساااااااب  نمو سااااااان 2010
ل بينم (،%51.17معدل نمو االدخلر الكيي الوساااااااامي خالل فترة الثملنينلل بيغ 

ديم الرنم مق ثبلل ساااااااعر الملئدة في تيك ( %21.8تراكل في التساااااااعينلل  لم 
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المترة اعمر ال   ي كد ديم نيل  دور سااااااااااااااعر الملئدة كعلمل م ثر ديم حكم 
 االدخلر.

 ازدياالد نسااااااااااااااباا  االدخاالر الكيي مق الناالتج المحيي انكمااللي ويباادو هاا ا  نالحظ
( وهي المترة التي تميزل بلالنمتل  2010-2000التحسااااااق وا ااااااحل  خالل المترة 

االقتصاااااالد  وصاااااادور العديد مق التشااااااريعلل الهلدف  لتحساااااايق بيئ  اعدملل في 
 2006سااااااوري ، ك لك يالحظ سق ه ه النسااااااب  تحساااااانل بشااااااكل ميحوظ بعد دلم 

ويمكق رد  لك  لم صدور المرسوم الخلص بإحداث سو  دمش  لألورا  المللي  
 وك لك  حداث سو  اعورا  المللي  الحكومي .

 
 دور االدخار الكلي في تقدير نموذج االستثمار الكلي: ثالثاا:
بعد الايلم بتحويل البيلنلل مق اعسعلر الكلري   لم الثلبت  و لك بلالدتملد ديم الرقم      

ناوم بإدخلل البيلنلل المتعيا   2005الايلسي عسعلر المستهيك بلدتبلر سن  سسلس 
بلالدخلر الكيي كمتغير مستال ومتغير الحكم الكيي لالستثملر كمتغير تلبل و لك دند 

فنحصل ديم  spssتخدام االنحدار الخمي البسيم في برنلمج وبلس %5مستوص دالل  
 النتلئج التللي  

واالستثمار  االدخار الكليللعالقة بين  Model Summary & Coefficientsجدول (: 6-3الجدول )

 الكلي
المتغير 
 المستال

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C 118845.247 9.186 0.000 

saving 0.561 8.981 0.000 

R=0.858 R-
square=0.736 

Prop=0.000 DW=0.690 
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يالحظ سق العالق  متين  بيق المتغيريق السلبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصي  في الحكم الكيي لالستثملر مرتبم  بللتغيرال  %73سق سكثر مق 

الحلصي  في حكم االدخلر الكيي، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل 
عنل ليبحث دق متغيرال سخرص مق سكل تحسيق كودة وهو مليدف DWقيم  اختبلر 

 النمو ج.
 كونال لم يحسن من جودة النموذج. النموذجمتغير االدخار الكلي لم يدخل في  ال سق 
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 المبحث الخامس
 المحددات االقتصادية األخرى في نموذج االستثمار الكلي

Other Economic Determinants of the Total Investment Model 

ملر هو فلالساااتثيعتبر االساااتثملر بكلف  سشاااكلله سحد سهم ماوملل النمو االقتصااالد ،      
محرك االقتصااااااااااااااالد والدورة االقتصااااااااااااااالدي  ول لك البد مق توافر حد سدنم مق معدل نمو 

قّ و االستثملر سو التراكم الرسسمللي لسريلق الدورة االقتصلدي  وتمعيل  ليلتهل،  مليحدث مق  ا 
تكلهلل االسااااااااااااااتثملر يحدد حكم واتكلهلل التغير في الدخل المحيي تغيرال في حكم وا

والعملل  ونيرهل مق الم شااارال االقتصااالدي  الكيي ، ونظرا  عهمي  االساااتثملر تساااعم الدول 
 لر.ظروف المواتي  لتشكيل االستثملكلهدة  مق خالل سيلسلتهل وتشريعلتهل  لم تهيئ  ا

االستثملر  مق حيث حكمه ومبيعته ومدته وموقعه ه ا وتتعدد العوامل الم ثرة في الارار 
وشااكيه لتشاامل دوامل ساايلسااي  واقتصاالدي  واكتملدي  وقلنوني ، ويعبر دق ه ه المتغيرال 
بمل يعرف بللبيئ  االسااتثملري  التي تشااكل في مكميهل بيئ  ملردة سو محمزة لالسااتثملر مق 

ف   لم المحددال السااااااااالبا  خالل مل توفره مق مردود مللي وحملي  ليمساااااااااتثمر، فبلن ااااااااال
ليارار االسااااااااااااااتثملر  والتي تحدثنل دنهل توكد محددال سخرص تيع  دورا  هلمل  في دميي  
اتخاال  الارار االسااااااااااااااتثماالر  ومنهاال حكم السااااااااااااااو  والمياا  المحيي، حكم الناالتج المحيي 

 .[117,116] حرك  االستيراد والتصدير( الخلركي انكمللي، التبلدل التكلر 
 السوق والطلب المحلي: حجم أوالا:
يعااد هاا ا العاالماال مق العواماال الهاالماا  الم ثرة ديم الارار االسااااااااااااااتثماالر ، فكبر حكم      

السااااو  الحللي سو المتوقل ي د   لم تزايد تدف  االسااااتثملرال، ومق المالييس المسااااتخدم  
لايلس حكم الساااااو  المحيي  نصاااااي  المرد مق الدخل الاومي وحكم االساااااتهالك  الخلص 

 . [118]علم(وال
لاد تبيق مق خالل العديد مق الدراساااااااااااااالل وكود دالق  ارتبلم قوي  بيق معدل نمو النلتج 
كمايلس لحكم الساااااااااااو  وبيق حكم االساااااااااااتثملر المتدف   لم الدول ، حيث سق ارتملع ه ه 
المعدالل يعني ارتملع فرص التادم والتحساااااااااااق في االقتصااااااااااالد الومني وك   المزيد مق 

لكاادياادة التي سااااااااااااااوف تتولااد مل كاال نمو في هاا ه االسااااااااااااااتثماالرال نشااااااااااااااباالع الرنباالل ا
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، ويمكق مالحظ  تمور نصاااااي  المرد مق الدخل الاومي في ساااااوري  مق [119]المعدالل
 خالل الكدول التللي 

تطور نصيب الفرد  ن الدخل القو ي وحجم االستهالك الخاص والعام واالستهالك : (7-3)الجدول 

باألسعار الجارية  في سوريةالكلي   
 االستهالك  ل.س(المرد نصي  العلم

 مييوق الخلص
 ل.س(

 االستهالك
  مييوق ل.س(العلم

 االستهالك
  مييوق ل.س(الكيي

1980 5702 33858 11870 45728 
1981 7099 48031 13656 61687 
1982 7117 44749 15103 59852 
1983 7376 49464 16154 65618 
1984 7307 48904 17079 65983 
1985 7803 54650 19785 74435 
1986 9117 67036 21440 88476 
1987 11168 98496 22945 121441 
1988 15467 152683 24529 177212 
1989 16567 141717 33433 175150 
1990 20699 184389 38502 222891 
1991 23223 231883 47582 279465 
1992 26913 274195 53588 327783 
1993 29065 303998 56239 360237 
1994 35972 348865 68019 416884 
1995 39227 378143 76709 454852 
1996 45230 489728 81316 571044 
1997 46601 515411 84994 600405 
1998 47061 542374 88521 630895 
1999 47516 575866 86857 662723 
2000 50370 573439 112244 685683 
2001 52955 591252 121723 712975 
2002 54644 611176 124785 735961 
2003 56275 649597 144072 793669 
2004 65296 810037 197909 1007946 
2005 75112 993118 206631 1199749 
2006 85959 1122666 194937 1317603 
2007 99414 1192230 248300 1440530 
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2008 117039 1390933 274879 1665812 
2009 117958 1508579 301815 1810394 
2010 126649 1691479 346055 2037534 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
يالحظ مق خالل الكدول السلب  تمور نصي  المرد مق الدخل الاومي، حيث ارتمل ليبيغ 

س   2000ليرة لعلم  (50370بعد سق كلق  2010ساااااااااااوري  لعلم ليرة  (126649حوالي 
، اعمر ال   انعكس ديم قدرة اعفراد 2000( دق دلم %251.4بزيلدة بيغل سكثر مق 

الشااااارائي ، وهو مل يمكق مالحظته مق خالل تمور حكم االساااااتهالك الخلص في ساااااوري  
ليبيغ  2000ليرة لعااالم  لر(مييااا573.439حياااث ارتمل حكم االسااااااااااااااتهالك الخااالص مق 

ويالحظ سق نساااب  االساااتهالك الخلص مق االساااتهالك  ،2010لعلم  (مييلر1691.479 
 .1987( من  دلم %80الكيي لم تنخما دق 

في حيق يالحظ انخملا نساااب  االساااتهالك العلم مق االساااتهالك النهلئي حيث لم تتكلوز 
 .2010 حتم 1987( من  دلم %20نسب  االستهالك العلم مق النهلئي سكثر مق 

دند  دخلل البيلنلل المتعيا  بلالساااااااتهالك الكيي واالساااااااتهالك الخلص واالساااااااتهالك العلم 
ديم حده كمتغيرال مستاي  ومتغير االستثملر الكيي  ونصي  المرد مق الدخل الاومي كل  

و لااك بعااد تحوياال البياالناالل مق اعرقاالم الكاالرياا   لم  spss كمتغير تاالبل  لم برناالمج ال
 ت  كلنل نتلئج التحييل ديم الشكل التللي اعرقلم الثلب
  اختبلر العالق  بيق االستهالك الكيي واالستثملر الكيي 

 االستهالك الكليللعالقة بين  Model Summary & Coefficientsجدول (: 8-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
المتغير 
 المستال

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C -18182.217 -1.287 0.208 

cons 0.290 17.068 0.000 

R=0.954 R-
square=0.909 

Prop=0.000 DW=0.933 
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يالحظ سق العالق  قوي  بيق المتغيريق الساااااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %90سق سكثر مق 

الحلصااااي  في حكم االسااااتهالك الكيي، ولكق يالحظ وكود مشااااكي  ارتبلم  اتي مق خالل 
 اعمر ال   يدفعنل ليبحث دق نمو ج سف ل. DWقيم  اختبلر 

 ج.جودة النموذكونال لم يحسن من النموذج متغير االسته ك الكلي لم يدخل في  ال سق 
  اختبلر العالق  بيق االستهالك الخلص واالستثملر الكيي 

 االستهالك الخاصللعالقة بين  Model Summary & Coefficientsجدول (: 9-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
المتغير 
 المستال

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C -6651.986 -0.435 0.667 

private 0.336 15.027 0.000 

R=0.941 R-
square=0.886 

Prop=0.000 DW=0.880 

يالحظ سق العالق  قوي  بيق المتغيريق الساااااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %88سق سكثر مق 

الحلصي  في حكم االستهالك الخلص، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق خالل 
 اعمر ال   يدفعنل ليبحث دق نمو ج سف ل. DWقيم  اختبلر 

كونال لم يحسةةةةةةةةةن من جودة  النموذج فيلم يدخل متغير االسةةةةةةةةةته ك الخاص ولكق 
 النموذج.
  اختبلر العالق  بيق االستهالك العلم واالستثملر الكيي 

 االستهالك العامللعالقة بين  Model Summary & Coefficientsجدول (: 10-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
المتغير 
 المستال

 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 
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C 2665.202 0.107 0.916 

public 1.456 8.775 0.000 

R=0.852 R-
square=0.726 

Prop=0.000 DW=0.335 

يالحظ سق العالق  متين  بيق المتغيريق السااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %72سق سكثر مق 

الحلصاااااي  في حكم االساااااتهالك العلم، ولكق يالحظ وكود مشاااااكي  ارتبلم  اتي مق خالل 
 ل   يدفعنل ليبحث دق نمو ج سف ل.اعمر ا DWقيم  اختبلر 

 كونال لم يحسن من جودة النموذج. النموذجمتغير االسته ك العام لم يدخل في  ال سق 
  اختبلر العالق  بيق نصي  المرد مق الدخل الاومي واالستثملر الكيي 

نصيب الفرد  ن للعالقة بين  Model Summary & Coefficientsجدول (: 11-3الجدول )

 واالستثمار الكلي القو يالدخل 
  المتغير

 المستال
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C -48484.290 -1.171 0.251 

percapita 4.060 6.408 0.000 

R=0.766 R-
square=0.586 

Prop=0.000 DW=0.223 

يالحظ سق العالق  كيدة بيق المتغيريق الساااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %58سق سكثر مق 

الحلصي  في نصي  المرد مق الدخل الاومي، ولكق يالحظ وكود مشكي  ارتبلم  اتي مق 
وهو مليدفعنل ليبحث دق متغيرال سخرص مق سكل تحسااااايق كودة  DWخالل قيم  اختبلر 

 النمو ج.
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كونال لم يحسةةن من النموذج متغير نصةةيب الفرد من الدخل القومي لم يدخل في  ال سق 
 جودة النموذج.

ه ه العالق  المردي  التي وكدل بيق المتغيرال السااااااااالبا  كل ديم حده وبيق االساااااااااتثملر 
مل دييه النظري  الكينزي  وال   تبنته الدول الصاااااااااااااانلدي  الكيي تتم  و المنم  ال   قل

المتادم  مق سق زيلدة االسااااااااااتهالك اليوم هو تنمي  ليغد فزيلدة المي  يشااااااااااكل بدوره ديم 
 .[120]زيلدة اننتلج وزيلدة معدالل النمو االقتصلد  واالستثملر

 حجم الناتج المحلي اإلجمالي: ثانياا:
انكمللي محددا  سسلسيل  ليشركلل التي تسعم  لم تحاي  النمو يعتبر النلتج المحيي      

سو النمل   لم اعسوا  الكديدة سو زيلدة نصيبهل في السو  المحيي ، وفي ه ا انملر نكد 
سق الدول التي تتميز بنلتج محيي كبير تكوق مالئم  كدا  لكثير مق الم سااااااساااااالل المحيي  

حكم النلتج المحيي انكمللي يسااااااااااااااالدد تيك واعكنبي ، بلن ااااااااااااااالف   لم  لك فإق كبر 
وفي الدراسااااااا  التي سكرتهل  .[121]الم ساااااااسااااااالل ديم االساااااااتملدة مق اقتصااااااالديلل الحكم

دول  نلمي ، تبيق  42حول محددال االسااتثملر اعكنبي المبلشاار ل 1998"اعنكتلد" ساان  
ه ا  مي وقد بيغل سه سق لينلتج المحيي انكمللي سهمي  كبيرة في ك   االسااااااااااااااتثملرال،

، ثم تنلقصاال بعد  لك نتيك  لزيلدة اعهمي  النساابي  ليعوامل 1985المحدد سقصاالهل ساان  
، كمل توصااايل العديد مق الدراسااالل  لم وكود [122]اعخرص المحددة لتدف  االساااتثملرال

دالقااا  موكبااا  بيق النااالتج المحيي انكماااللي وحكم االسااااااااااااااتثمااالرال في الااادولااا  وتحااادياادا  
اعكنبي  المبلشااااارة، اعمر ال   ي كد ديم سهمي  ه ا العلمل  النلتج المحيي االساااااتثملرال 

 .[123]انكمللي( كعلمل محمز لك   االستثملرال
وفي سوري  يمكق مالحظ  تمور حكم النلتج المحيي انكمللي واالستثملر الكيي مق 

 التللي  الكدولخالل 
باألسعار  في سوريةوالحجم الكلي لالستثمار تطور حجم الناتج المحلي اإلجمالي : (12-3)الجدول 

) ليون ل.س(الجارية   
النلتج المحيي  العلم

 انكمللي
معدل نمو النلتج المحيي 

 انكمللي%
معدل نمو االستثملر  االستثملر الكيي

 الكيي%
نسب  االستثملر مق النلتج 

 المحيي انكمللي%
1980 51270 - 14365 - 28.02 
1981 65777 28.30 15487 7.81 23.54 
1982 68788 4.58 16513 6.62 24.01 
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1983 73291 6.55 17508 6.03 23.89 
1984 75342 2.80 18082 3.28 24.00 
1985 83225 10.46 20016 10.70 24.05 
1986 99943 20.09 22443 12.13 22.46 
1987 127712 27.78 23223 3.48 18.18 
1988 186047 45.68 25992 11.92 13.97 
1989 208892 12.28 33808 30.07 16.18 
1990 268328 28.45 44395 31.32 16.55 
1991 311564 16.11 55992 26.12 17.97 
1992 371630 19.28 86120 53.81 23.17 
1993 413755 11.34 107466 24.79 25.97 
1994 506101 22.32 151622 41.09 29.96 
1995 570975 12.82 155504 2.56 27.23 
1996 690857 21.00 163076 4.87 23.60 
1997 745569 7.92 155464 -4.67 20.85 
1998 790444 6.02 162446 4.49 20.55 
1999 819092 3.62 153706 -5.38 18.77 
2000 904623 10.44 156092 1.55 17.25 
2001 966383 6.83 198160 26.95 20.51 
2002 1022304 5.79 206569 4.24 20.19 
2003 1074163 5.07 248131 20.12 23.10 
2004 1266890 17.94 274500 10.63 21.67 
2005 1506438 18.91 346737 26.32 23.02 
2006 1726404 14.60 371519 7.15 21.52 
2007 2020838 17.05 412136 10.93 20.39 
2008 2448060 21.14 408725 -0.83 16.70 
2009 2520705 2.97 451605 10.49 17.92 
2010 2791775 10.75 579911 28.41 20.77 

 المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .
 النس  ومعدالل النمو مق حسل  البلحث.

 السلب  يمكق مالحظ  مكمود  مق اعمور  كدولمق خالل ال
 لم  1990لعلم  (مييلر268.328النلتج المحيي انكمللي مق   لاد ازداد حكم 

 ،2010لعااااااالم  (مييااااااالر2791.775ليبيغ   2000لعااااااالم  لر(مييااااااا904.623 
وبللمالبل نالحظ سق نساااااب  االساااااتثملر الكيي مق النلتج المحيي انكمللي ازدادل 
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حيث بيغل  1994لتصاااال سديم نسااااب  لهل في دلم  1990( لعلم %16.5مق  
( ويمكق رد  لك %29.96سااااتثملر الكيي مق النلتج المحيي انكمللي  نسااااب  اال

كمل يالحظ سق نساااااب  االساااااتثملر الكيي  1991لعلم  10 لم صااااادور الالنوق رقم 
-1992( ميياااا  المترة  %20مق الناااالتج المحيي انكمااااللي لم تنخما دق  

 2010( لعااالم %20.77و   2000( لعااالم %17.25ليبيغ نساااااااااااااابااا    )1998
م يالحظ سق نساااااااااب  االساااااااااتثملر الكيي الوسااااااااامي  مق النلتج المحيي وبشاااااااااكل دل

 (.%21.48( سكيل  2010-1980انكمللي خالل المترة  
  يالحظ وكود نوع مق التواف  بيق نمو النلتج المحيي انكمللي ونمو االساااااااااااتثملر

 لم  1991لعااااااالم  (مييااااااالر311.564الكيي، فعنااااااادمااااااال ازداد النااااااالتج مق  
( ازداد االستثملر %19.28س  بمعدل نمو بيغ   1992لعلم  (مييلر371.630 

س   1992لعالم  (مييالر86.120 لم   1991لعالم  (مييلر55.992الكيي مق  
حياث بيغ  2000(،وها ا اعمر نمساااااااااااااااه ينمب  دالم %53.81بمعادل نمو بيغ  

،وبنمس الوقاااااال ازداد نمو 1999( دق داااااالم %10.44معاااااادل نمو الناااااالتج  
قد  1999بعد سق كلق العلم  1999( دق دلم %1.55االساااتثملر الكيي بمعدل 

شاااااهد تراكعل  في معدل النمو لكل مق النلتج واالساااااتثملر حيث ساااااكل االساااااتثملر 
بينمل تراكل معدل نمو النلتج  1998( دق دلم %5.38-معدل نمو سلل  بيغ  

( لعلم %6.02( بعد سق سااااااااااااااكل معدل نمو  %3.62ليسااااااااااااااكل   1999لعلم 
 .2010مر نمس  بللنسب  لعلم ،ويمكق مالحظ  اع1998

دند  دخلل البيلنلل المتعيا  بللنلتج المحيي انكمللي كمتغير مسااااتال ومتغير االسااااتثملر 
و لك بعد تحويل البيلنلل مق اعرقلم الكلري   spssالكيي كمتغير تلبل  لم برنلمج ال 

  لم اعرقلم الثلبت  كلنل نتلئج التحييل ديم الشكل التللي 
للعالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي  Model Summary & Coefficientsجدول (: 13-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
  المتغير

 المستال
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C 26296.594 1.990 0.056 
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GDP 0.185 15.101 0.000 

R=0.942 R-
square=0.887 

Prop=0.000 DW=0.721 

يالحظ سق العالق  قوي  بيق المتغيريق الساااااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %88سق سكثر مق 

الحلصااااااااااااااي  في النلتج المحيي انكمللي، ك لك يالحظ سق ه ه العالق  كلنل مردي  وه ا 
ل له مق وكود نوع مق التواف  بيق نمو النلتج المحيي انكمللي اعمر يتم  ومل توصااااااااااااااين

ونمو االساااااتثملرال وهو مل يتم  مل منم  النظري  االقتصااااالدي  بلدتبلر االساااااتثملر دافل 
لينمو االقتصااااااااااااااالد  وال   يعبر دنه بزيلدة حكم النلتج المحيي انكمللي، ولكق يالحظ 

اعمر ال   يدفعنل ليبحث دق  DWر وكود مشااااااااااااااكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  اختبل
 نمو ج سف ل.

كونال لم يحسةةةةةةةةةن من جودة  النموذج فيلم يدخل متغير الناتج المحلي اإلجمالي ولكق 
 النموذج.

 
 ثالثاا: التبادل التجاري )حركة االستيراد والتصدير(:

نلمي  التيع  التكلرة الدولي  دورا  مهمل  في ددم االقتصااااااااااااااالديلل الومني  في الدول      
والدول المتادم  مق خالل توفير العمي  الصاااااعب  الالزم  لتمويل المساااااتوردال الرسسااااامللي  
والوسيم  ال روري  لتنمي  خمم التنمي  االقتصلدي ، ومق خالل تخميف حدة المصلد  
المواكبا  لظروف النمو نير المتوازق النالشاااااااااااااائا  دق االختالالل الهيكييا  في الامالدالل 

الحااد الاا   سصاااااااااااااابل فيااه االدتااالد سااااااااااااااالئاادا  سق تحاي  المزيااد مق التنميا   اننتاالكياا ،  لم
لغلك الايود الممرو ااا   االقتصااالدي  يحتلج  لم المزيد مق االنمتل  ديم العللم الخلركي، وا 

 ديم حري  التكلرة وانسيل  السيل والخدملل.
نهل تحاي  ي  مولاد تزايدل الدراساالل االقتصاالدي  التي ت كد سنه يمكق ليبيداق خلصاا  النلم

النمو االقتصلد  ال   يسلهم في تحاي  التنمي  بشكل يمو  مل يمكق سق ي د   ليه حكم 
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المعون ،   ا تحساااانل فرص نمل هل عسااااوا  التصاااادير، وقلمل بإصااااالحلل  ااااروري  في 
 .[124]سيلستهل التكلري 

 :أثر الصادرات على الحجم الكلي ل ستثمار 
دة المحرك  لينمو االقتصالد  في الارق الحلد  والعشاريق، تعد الصالدرال الاوة الكدي     

ويشتمل المكر االقتصلد  ديم العديد مق اآلراك التي سولل نشلم التصدير سهمي  خلص  
مق بيق ماوملل النمو االقتصااالد  ال   يعتبر االساااتثملر سهم محدداته، ومق الموائد التي 

صاااالدرال سنه مق خالل تنمي  الصاااالدرال تعود ديم التنمي  االقتصاااالدي  مق كراك زيلدة ال
يمكق ليدول النلمي  سق تزيد مق ملق  االسااااااتيراد لديهل، كمل يمكق لهل االسااااااتملدة مق مزايل 
تاسااااااايم العمل الدولي ورفل كملكة صااااااانلدتهل الومني  وقدرتهل ديم المنلفسااااااا  في الساااااااو  

تثملر في العللمي ، كمل سق تشااااااااااكيل الصاااااااااالدرال ي د   لم االسااااااااااتملدة مق فرص االساااااااااا
الاملدلل االقتصااااااااالدي  اعكثر  نتلكي ، وب لك يمكق سق ي د  تشاااااااااكيل الصااااااااالدرال  لم 
لم زيلدة اننتلكي ، سي ااااااال  فإق تشاااااااكيل الصااااااالدرال يعمل ديم فتل  تدديم التخصاااااااص وا 
سسااااااااااااوا  كديدة ليمنتكلل الومني  وه ا ي د  بللتللي  لم االسااااااااااااتملدة مق وفورال اننتلج 

 الكبير.
ازديلد دوائد الصلدرال وازديلد دخول المنتكيق والمصدريق  تعنيالتصدير  ق التوسل في 

الادرة ديم االسااااااتثملر خلصاااااا   وسق الميل الحد  لالدخلر لدص ه الك كبير  زيلدة وبللتللي
خالل نمو قملع التصاااااااادير تظهر حوافز السااااااااتثملرال كديدة محيي  مق  كمل سنهنساااااااابيل ، 

الصاااانلدلل الالئم ، كمل يمكق لزيلدة الصاااالدرال سق وسكنبي  وتتل  المرص لتوساااايل نمل  
تساااااهم وبنشااااالم وفعللي  في تحسااااايق دميي  نال التكنولوكيل وبللمر  المختيم ، ساااااواك دق 

 مري  كي  المعرف  المني  سو المعدال الرسسمللي .
وتتملدل كميل العوامل الم كورة سداله باوة نحو الايلم بللمزيد مق االسااااااتثملرال وتشااااااكيل 

، وفي سااوري  اتساامل الساايلساا  التكلري  من  الخمسااينلل بلتكله [125]لم االسااتثملر النشاا
الدول   لم التدخل في التكلرة الخلركي  مل اختالف مدص وشااااااااكل ه ا التدخل في المترال 
االقتصااااااالدي  المختيم  تبعل  ليظروف االقتصااااااالدي  والسااااااايلساااااااي  التي مرل بهل ساااااااوري  من  

دفل الساايلساا  التكلري  السااوري   لم تنظيم شاا وق االسااتيراد االسااتاالل وحتم اآلق، وقد ه
والتصاااااادير، حيث سخ ااااااعل االسااااااتيراد  لم التراخيص وشااااااكعل اسااااااتيراد المنتكلل التي 
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تحتلكهل البالد الساااايمل المواد اعولي  واآلالل الالزم  ليزراد  والصاااانلد  ومنعل اسااااتيراد 
 محييل  وشااااكعل تصاااادير مكمود  مق المنتكلل الصاااانلدي  اعكنبي  التي ينتج مل يملثيهل

 .[126]المواد الزرادي  ومق سهمهل الامق  لم الخلرج
  [127]ه ا وتاوم سيلس  التصدير في سوري  ديم المبلدم التللي 

 .التخ ل دمييلل التصدير في سوري  نكلزة مسبا   ال لمواد محددة 
  ر  لم دميي  التصدييخ ل التصدير  لم تعهد بإدلدة الامل اعكنبي النلكم دق

المصاااارف التكلر  السااااور  بلن اااالف   لم تنظيم بيلق كزئي لدص  دارة الكملرك 
براز الوثلئ  والمستندال المتعيا  بللمنش .  المعني  وا 

  يتم شااااااراك الامل النلكم دق التصاااااادير مق قبل المصاااااارف التكلر  ديم سساااااالس
 سعر الامل في البيداق المكلورة.

 ظ بللامل النلكم دق التصااااااااادير بكلميه لسااااااااايل مثل يسااااااااامل ليمصااااااااادريق بلالحتمل
الخ االر والمواكه والمنتكلل الحيواني  واعلبساا ، سمل بللنسااب  لبلقي الساايل فيساامل 

( البلقي  لم المصرف %25( مق الامل اعكنبي وبيل  %75بلالحتملظ بنسب   
 التكلر  بسعر اعسوا  المكلورة.

 دريق لتمويل دمييلل االساااااتيراد،يسااااامل بللتنلزل دق قمل التصااااادير لغير المصااااا 
 ويتال م المصرف التكلر  رسم ملبل دق ه ا التنلزل.

 .دلدة التصدير   قلم  المنلم  الحرة والسمل  بلندخلل الم قل باصد التصنيل وا 
 .داد المزيد مق اتملقيلل التبلدل التكلر  مل العديد مق الدول 

الصااالدرال الساااوري  وه ا مل يو اااحه وقد انعكسااال ه ه انكراكال تمورا  نسااابيل  في حكم 
  2010-1980الكدول التللي وال   يبيق تمور حكم الصلدرال السوري  خالل المترة 

باألسعار الجارية تطور حجم الصادرات السورية واالستثمار الكلي في سورية : (14-3)الجدول 

 ) ليون ل.س(
 كمللي الصلدرال مييوق  السنوال

 ل.س(
المعدل السنو  لنمو 

 الصلدرال %
االستثملر 

 الكيي مييوق ل.س(
معدل نمو 
 االستثملر %

1980 9345 - 14365 - 
1981 10290 10.11 15487 7.81 
1982 9572 -6.98 16513 6.62 
1983 9714 1.48 17508 6.03 
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1984 9360 -3.64 18082 3.28 
1985 9949 6.29 20016 10.70 
1986 11256 13.14 22443 12.13 
1987 20003 77.71 23223 3.48 
1988 31212 56.04 25992 11.92 
1989 62811 101.24 33808 30.07 
1990 76042 21.06 44395 31.32 
1991 76038 -0.01 55992 26.12 
1992 97577 28.33 86120 53.81 
1993 115294 18.16 107466 24.79 
1994 167327 45.13 151622 41.09 
1995 177229 5.92 155504 2.56 
1996 219872 24.06 163076 4.87 
1997 241719 9.94 155464 -4.67 
1998 241316 -0.17 162446 4.49 
1999 264704 9.69 153706 -5.38 
2000 326715 23.43 156092 1.55 
2001 359278 9.97 198160 26.95 
2002 404102 12.48 206569 4.24 
2003 345964 -14.39 248131 20.12 
2004 512445 48.12 274500 10.63 
2005 618278 20.65 346737 26.32 
2006 673495 8.93 371519 7.15 
2007 779930 15.80 412136 10.93 
2008 919542 17.90 408725 -0.83 
2009 732502 -20.34 451605 10.49 
2010 911773 24.47 579911 28.41 

 لإلحصلك،المكمود  انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .المصدر المكت  المركز  
 معدالل النمو مق حسل  البلحث.

 مق خالل قراكة سرقلم الكدول السلب  يمكق مالحظ  مل ييي 
   انخملا في معدل نمو الصاالدرال وسااكل 1986-1980يالحظ خالل المترة )

ويعزص  لك  لم مكمود  دوامل  ، 1984ودلم  1982معدل نمو ساااااااااااالل  لعلم 
منهل انخملا سسااااااااااااااعلر النمم الخلم في السااااااااااااااو  العللمي  ال   تراف  بلرتملع 
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صااالدرال النمم مق  كمللي صااالدرال الامر، ك لك الناص الحلد في مساااتيزملل 
اننتلج مق المواد اعولي  والوسااااايم  وقمل الغيلر المساااااتوردة بساااااب  سزم  الامل 

 لم قصااااااور في اسااااااتغالل الملقلل اننتلكي  وبللتللي  اعكنبي، اعمر ال   سدص
 1984-1983تراكل الصااااالدرال المصااااانع ، كمل سق حلل  الكملف خالل دلمي 

سدل  لم ركود الصاااااالدرال الزرادي ، ي اااااالف  لم مل سااااااب  دلمل هلم يتمثل في 
تاييم ساااااااااعر صااااااااارف الييرة ب ديم مق قيمته الحاياي ، وتعدد سساااااااااعلر الصااااااااارف 

ال   قيص نمو الصااااااااالدرال الساااااااااوري  نير النممي  بساااااااااب  ددم النظلمي  اعمر 
قدرتهل التنلفسااااااااي  في اعسااااااااوا  الخلركي ، والعراقيل التي تنكم دق تعدد سسااااااااعلر 
الصارف، ه ا اعمر انعكس ديم نمو االساتثملر حيث يالحظ  اعف معدل نمو 

-1980االساااااتثملرال خالل تيك المترة لتساااااكل معدل نمو وسااااامي خالل المترة  
 (.%7.76( حوالي  1986

   1990-1987 ق التحساااااااااق الميحوظ في معدل نمو الصااااااااالدرال خالل المترة )
يمكق رده  لم تخميا ساااااعر الصااااارف في سواخر الثملنينلل وانكراكال اعخرص 

، ه ا التحسق في حرك  الصلدرال [128]التي تم اتبلدهل بهدف زيلدة الصلدرال
الكيي  لنمس المترة حيث بيغ االستثملرانعكس تحسنل  في الحكم الكيي لالستثملر 

مسااااااااااااااكال   1987( ميياالر لعاالم 23بعااد سق كاالق   1990( ميياالر ليرة لعاالم 44 
 (.%19.2( بيغ  1990-1987معدل نمو وسمي ليمترة  

  والتي  2000انعكساااال حلل  االنمتل  االقتصاااالد  التي دلشااااتهل سااااوري  بعد دلم
م الصااااااااالدرال الساااااااااوري  حيث حسااااااااانل مق حرك  التبلدل التكلر  تحسااااااااانل  في قي

( 618 لم   2000( مييلر لعلم 326ارتمعل قيم  الصاااااااااااالدرال السااااااااااااوري  مق  
( مييلر 911  2010، ووصيل قيم  الصلدرال السوري  لعلم 2005مييلر لعلم 

ليرة ساااوري  وهو اعمر ال   انعكس  يكلبل  ديم المنلخ االساااتثملر  حيث يالحظ 
ي تيك المترة حيث ارتمل الحكم الكيي تحساااااااااااااق منلخ الصااااااااااااانلد  واالساااااااااااااتثملر ف

( مييلر ليرة سااااوري  لعلم 579ووصاااال   2000(مييلر لعلم 156لالسااااتثملر مق  
وه ا التحساااااااااق في منلخ االساااااااااتثملر انعكس  يكلبل  في بني  الصااااااااالدرال  2010

ديم سااااابيل المثلل سق نساااااب  السااااايل  2008الساااااوري  حيث يالحظ بللنساااااب  لعلم 
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بلن لف   لم الصلدرال الخدمي  شكيل مل يالر   المصنود  ونصف المصنود 
( مق  كمللي الصااااااااالدرال بينمل لم تتكلوز نساااااااااب  المواد الخلم المصااااااااادرة 87% 
(، في حيق كلنل نساب  المواد الخلم المصادرة مق  كمللي الصالدرال لعلم 13% 

، وه ا مل سااااالدد [129]( مق  كمللي الصااااالدرال%63تشاااااكل سكثر مق   2000
اص الحلد في كمي  الصاااالدرال النممي  وتحساااايق بني  الصاااالدرال ديم تكلوز الن

اعمر ال   يدل ديم العالق  المتبلدل  والاوي  بيق كل مق االنمتل  االقتصااااااااااالد  
 وحري  التصدير مق كه  والحكم الكيي لالستثملر مق كه  سخرص.

سااتثملر ومق سكل معرف  العالق  بيق  كمللي الصاالدرال كمتغير مسااتال والحكم الكيي لال
و لك بعد تحويل البيلنلل مق  spss لم برنلمج ال كمتغير تلبل ناوم بإدخلل البيلنلل 

 اعرقلم الكلري   لم اعرقلم الثلبت  وكلنل نتلئج التحييل ديم الشكل التللي 
للعالقة بين إجمالي الصادرات  Model Summary & Coefficientsجدول (: 15-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
  المتغير

 المستال
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C 96577.743 7.423 0.000 

expo 0.375 10.424 0.000 

R=0.888 R-
square=0.789 

Prop=0.000 DW=0.580 

يالحظ سق العالق  متين  بيق المتغيريق السااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %78 سكثر مقسق 

الحلصاااااااااااي  في حكم الصااااااااااالدرال، ك لك يالحظ سق ه ه العالق  كلنل مردي  وه ا اعمر 
يتم  ومل توصااااااينل له مق وكود نوع مق التواف  بيق نمو الصاااااالدرال ونمو االسااااااتثملرال، 

اعمر ال   يدفعنل  DWقيم  اختبلر ولكق يالحظ وكود مشاااااااااااااكي  ارتبلم  اتي مق خالل 
 ليبحث دق نمو ج سف ل.
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وكان معنوي في تفسةةير التغيرات قد أدخل إلى النموذج متغير إجمالي الصةةادرات  ال سق 
 الحاصلة في الحجم الكلي ل ستثمار.

 :أثر الواردات على الحجم الكلي ل ستثمار 
 فهي وساايي  االقتصاالد الومني فيتشااكل المسااتوردال  حدص اعدوال الهلم  ليتنمي ،      

الحصاااااااااااول ديم مختيف السااااااااااايل اننتلكي  نير المتوفرة محييل ، كمل سنهل وسااااااااااايي  لت ميق 
االحتيلكلل االساااتهالكي  ال اااروري  التي ال يمكق توفيرهل محييل  سي ااال ، كمل سق الواردال 

شاااااكل ب تسااااالهم في توفير متميبلل النمو االقتصااااالد  فهي تسااااالهم في نمو الدخل الاومي
نير مبلشاااااااااااااار دق مري  تمكيق االقتصاااااااااااااالد الاومي مق مواكه  سدبلك التنمي  مق حيث 
التمويق بللمواد والساااايل الصاااانلدي  وك لك الساااايل االسااااتهالكي  وه ا بهدف زيلدة وتوساااايل 

 .[130]اننتلج وتوزيعه
وتت ثر بني  المسااااااااااااااتوردال الساااااااااااااايعي  بمكمود  مق العوامل التي يمكق تاساااااااااااااايمهل  لم 

  [131]يقمكمودت
   العوامل الداخيي 

سيلس  توزيل النلتج بيق االستهالك واالستثملر ومعلمالل المحتوص االستيراد  -
 لكل منهم.

 سيلس  الدول التكلري  وهيكل الحملي  السلئد.-
 استراتيكي  التنمي  االقتصلدي  ليدول  فيمل   ا كلنل موكه  ليداخل سو الخلرج.-
   العوامل الخلركي 

السااااااااايلسااااااااالل التكلري  ليدول المتادم  وخلصااااااااا  مل يتعي  بنال التكنولوكيل  لم -
 الدول النلمي .

 مستويلل اعسعلر العللمي .-
وفي ساااااوري  يالحظ سق السااااايلسااااا  التكلري  المتبع  في المرحي  السااااالبا  والهلدف   لم الحد 

مق  مق االساااااااااااتيراد سدل  لم ناص مساااااااااااتيزملل اننتلج، وخلصااااااااااا  في النصاااااااااااف اعول
الثملنينلل نتيك  لناص الناد اعكنبي الالزم لالسااااااااااتيراد، وبللتللي تزايد العكز في الميزاق 
التكلر  وميزاق المدفودلل. ل لك فاد و اااعل السااايلسااا  االساااتيرادي  في ه ه المرحي  في 
مادم  سولويلتهل  اااااارورة ت ميق اسااااااتيراد المواد اعولي  الالزم  لتشااااااغيل الصاااااانلد  وت ميق 
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اعساااااالسااااااي  ليموامنيق، مق خالل التخيي دق مهم  الناد اعكنبي الالزم لتمويل  الحلكلل
اساااااااااااتيراد الاملع الخلص، حيث سااااااااااامل لياملع الخلص بلساااااااااااتيراد مساااااااااااتيزملل اننتلج 
ال اااروري  لتشاااغيل معلميه واحتيلكلتهل بمرقه الخلصاااه، كمل سااامل لياملع العلم بلساااتيراد 

ه وكلنل ه ه نام  البداي  في   ااااعلف مسااااتيزملل مصاااالنعه مق خالل حصاااايي  صاااالدرات
 .[132]الرقلب  ديم الناد اعكنبي

كمل اتكهل السااايلسااا  التكلري   لم تخميا الايود الممرو ااا  ديم اساااتيراد السااايل   ااالف  
 لم السااامل  بلساااتيراد الكثير مق السااايل التي كلق اساااتيرادهل ممنودل  حيث تم  دملك سني  

نادي  المترتب  دييهل ليمصاااااااااارف التكلر ، وساااااااااامل المسااااااااااتوردال مق الم ون  والساااااااااايم  ال
الساااااتيراد االساااااتثنلئي في دلم يوم وسلغي نظلم ا 180بلالساااااتيراد بتساااااهيالل ائتملني  لمدة 

تم اسااتثنلك المشاالريل الكديدة  1991لعلم  10ومل صاادور قلنوق االسااتثملر رقم  ،1990
د   ومق سحكلم سنظم  النامق سحكلم منل سو حصاار وتاييد االسااتيراد المبلشاار مق بيد المنشاا

 .[133]اعكنبي والسمل  لهل بلستيراد كميل احتيلكلتهل معملة مق الرسوم الكمركي 
صااااااااااااااادار العديد مق الارارال في مكلل تحرير  ك لك تم تبساااااااااااااايم انكراكال الكمركي  وا 
المستوردال، والسمل  بلستيراد العديد مق المواد التي كلنل ممنود  سو مايدة سو محصورة 

لغالك معظم العموالل المتوكبا  دييهال، والساااااااااااااامال  ليمصااااااااااااااالرف العالميا  بتمويال كميل و  ا 
مستوردال الاملع الخلص والمشترك ليمواد المسمو  بلستيرادهل كمل تم  لغلك العمل بنظلم 

 المخصصلل الصنلدي .
شاااااااااهدل الرساااااااااوم الكمركي  تخمي ااااااااال  كبيرا ، بعد سق صااااااااادرل التعريم   2000وبعد دلم 
، وواكبل دميي  2001  لعلم 265المتنلساااااااا  الساااااااوري  بموك  المرساااااااوم رقم الكمركي  

ترشاااايد التعريم  صاااادور العديد مق المراساااايم لتعديل نساااا  الرسااااوم وف  متميبلل السااااو  
شريح   23المحيي  والمصيح  العلم  حيث تم تعديل نس  الرسوم التي كلنل موزد  في 

( وبعدد %60يصااااال سديم رسااااام  لم  ( مق الايم  ل%255يصااااال سديم رسااااام فيهل  لم  
ال   ددل  2010لعلم  212وكلق  خرهل المرساااوم رقم  ،2007شاااريح  دلم  11شااارائل 

الرسااااااااوم الكمركي  لبعا المنتكلل والساااااااايل، كمل تم  زال  الايود الممرو اااااااا  ديم الامل 
اعكنبي بتساااااااهيل حصاااااااول التكلر والمساااااااتثمريق دييه مق مصااااااالدر رسااااااامي  خالل المترة 

 .[134]المل ي 
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وقد كلق له ه انكراكال دور كبير في تمور حكم المسااااااااااااتوردال السااااااااااااوري  خالل المترة 
 ويمكق بيلق  لك مق خالل الكدول التللي  1980-2010
باألسعار الجارية تطور حجم المستوردات السورية واالستثمار الكلي في سورية : (16-3)الجدول 

 ) ليون ل.س(
نمو معدل   كمللي الواردال السن 

 الواردال%
نسب  الواردال  لم 
  كمللي التكلرة%

نسب  الواردال  لم 
النلتج المحيي 
 انكمللي%

معدل نمو االستثملر 
 الكيي

1980 18168 - 66.03 35.44 - 
1981 21687 19.37 67.82 32.97 7.81 
1982 17149 -20.92 64.18 24.93 6.62 
1983 19549 13.99 66.80 26.67 6.03 
1984 18083 -7.50 65.89 24.00 3.28 
1985 21175 17.10 68.03 25.44 10.70 
1986 22232 4.99 66.39 22.24 12.13 
1987 36955 66.22 64.88 28.94 3.48 
1988 48369 30.89 60.78 26.00 11.92 
1989 62877 29.99 50.03 30.10 30.07 
1990 75000 19.28 49.66 27.95 31.32 
1991 99931 33.24 56.79 32.07 26.12 
1992 139850 39.95 58.90 37.63 53.81 
1993 169242 21.02 59.48 40.90 24.79 
1994 229732 35.74 57.86 45.39 41.09 
1995 216610 -5.71 55.00 37.94 2.56 
1996 263135 21.48 54.48 38.09 4.87 
1997 252019 -4.22 51.04 33.80 -4.67 
1998 244213 -3.10 50.30 30.90 4.49 
1999 262041 7.30 49.75 31.99 -5.38 
2000 263868 0.70 44.68 29.17 1.55 
2001 296893 12.52 45.25 30.72 26.95 
2002 324176 9.19 44.51 31.71 4.24 
2003 315151 -2.78 47.67 29.34 20.12 
2004 477186 51.42 48.22 37.67 10.63 
2005 588876 23.41 48.78 39.09 26.32 
2006 607587 3.18 47.43 35.19 7.15 
2007 763573 25.67 49.47 37.78 10.93 
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2008 897603 17.55 49.40 36.67 -0.83 
2009 778505 -13.27 51.52 30.88 10.49 
2010 902606 15.94 49.75 32.33 28.41 

 انحصلئي  لألدوام الم كورة،دمش ،سوري .المصدر المكت  المركز  لإلحصلك،المكمود  
 معدالل النمو مق حسل  البلحث.

 مق خالل الكدول السلب  نالحظ مل ييي 
   والسااااااااااااااباااا  التاااادابير 1986-1981تراكل قيماااا  المسااااااااااااااتوردال خالل المترة )

االنكملشااااااااي  والارارال الصاااااااالدرة دق لكن  ترشاااااااايد االسااااااااتهالك التي سحدثل دلم 
والراميااا   لم معاااللكااا  العكز في الميزاق التكااالر   ليحاااد مق االسااااااااااااااتيراد 1981

( ممل %66المتملقم  تكلوزل نسب  الواردال  لم  كمللي التكلرة في تيك المترة ال
سدص  لم تراكل كمي  االستيراد النظلمي وخلص  سيل االستهالك لصللل االستيراد 

تصل ال لنير النظلمي   تراكعل نسب  السيل االستهالكي  مق  كمللي المستورد
 (.1980لعلم  %13.6بعد سق كلنل  1984لعلم  %9نسبتهل 

  في  وك تيك انكراكال والتدابير االنكملشي  تراكعل كمي  المستوردال وتوقمل
بعا المنشااااااااآل دق العمل بسااااااااب  ددم توفر مسااااااااتيزملل اننتلج المسااااااااتوردة، 

الساااتيراد اوتملقمل مشاااكي  االساااتيراد نير النظلمي التهري ( نتيك  االنكملا في 
النظلمي مق كه  وددم توفر الامل لدص المصلرف المحيي  لتمويل االستيراد مق 

ويالحظ في الوقل نمسااااه سثر  لك ديم االسااااتثملر مق خالل  ،[135]كه  سخرص
انخملا معدل نمو االستثملر ليمترة نمسهل مالرن   بللمترة التي تيتهل والتي شهدل 

سااااق وا اااال في كمي  الصاااالدرال اعمر تحسااااق في كمي  المسااااتوردال وك لك تح
التكلر ، وه ا اعمر انعكس ديم و ل االستثملر  قال   حسق مق و ل الميزا

 .1987في سوري  وال   شهد تحسنل  ميحوظل  تحديدا  بعد دلم 
  مرة خالل المترة  24.42يالحظ سق قيم  المسااااااااااااااتوردال قد ت ااااااااااااااالدمل حوالي

 لم  1987ليرة سااااااااااااااوري  لعلم  مييلر 36.955( فاد زادل مق 1987-2010 
ويالحظ سق نسااااااااب  المسااااااااتوردال الرسساااااااامللي   2010ليرة لعلم  مييلر 902.606

وه ا  2010-1980( خالل المترة %66.89والوسااااااااايم  قد شاااااااااكيل سكثر مق  
اعمر يعود لمكمود  انكراكال االنكملشااااااي  التي اتخ تهل الحكوم  ديم صااااااعيد 
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سااتيراد الساايل الوساايم  ومسااتيزملل اننتلج، االسااتيراد مل  دملك سولوي  لصااللل ا
( خالل فترة الدراس  %10.51بينمل شكيل المستوردال مق المواد االستهالكي   

في حيق يالحظ ازديلد حص  المستوردال الخدمي  سن  بعد سخرص وشكيل خالل 
(، وتعتبر زيلدة اعهمي  النسبي  ليسيل %22.6فترة الدراس  نسب  وسمي  بيغل  

م  والرسساااامللي  دليال  ديم تحسااااق واقل الصاااانلد  المحيي  وه ا مل يعكسااااه الوسااااي
 التحسق في معدل نمو االستثملر المحيي.

وا  ا مل قمنل بإيكلد العالق  التي تربم بيق المستوردال مق كه  واالستثملر الكيي كمتغير 
تاا  لم الثاالب لااك بعااد تحوياال البياالناالل مق اعرقاالم الكاالرياا   لم اعرقااتاالبل مق كهاا  سخرص و 

 كلنل نتلئج التحييل ديم الشكل التللي 
للعالقة بين إجمالي الواردات  Model Summary & Coefficientsجدول (: 17-3الجدول )

 واالستثمار الكلي
  المتغير

 المستال
 االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C 49803.558 4.112 0.000 

import 0.489 14.711 0.000 

R=0.939 R-
square=0.882 

Prop=0.000 DW=0.946 

يالحظ سق العالق  قوي  بيق المتغيريق الساااااااااااااالبايق و لك وفال  لمعلمل االرتبلم كمل يالحظ 
مق التغيرال الحلصاااي  في الحكم الكيي لالساااتثملر مرتبم  بللتغيرال  %88سق سكثر مق 

 وه ا اعمر يتم  الحلصاااااي  في حكم الواردال، ك لك يالحظ سق ه ه العالق  كلنل مردي 
ومل توصااااااااااااينل له مق وكود نوع مق التواف  بيق نمو الواردال ونمو االسااااااااااااتثملرال، ولكق 

اعمر ال   يدفعنل ليبحث  DWيالحظ وكود مشاااااااكي  ارتبلم  اتي مق خالل قيم  اختبلر 
 دق نمو ج سف ل.

 النموذجمتغير إجمالي الواردات قد أدخل في النموذج كونال حسةةةةةةةةةن من جودة  ال سق 
  في تفسير التغيرات الحاصلة في الحجم الكلي ل ستثمار. وكان معنوي



 144من  109الصفحة 
 

 رابعالفصل ال

 النموذج المتعدد ل ستثمار الكلي 

Multi-Total Investment Model 

 مقدمة الفصل:

ه ا المصاال هو المصاال العميي ليدراساا ، وساانحلول مق خالله  دملك صااورة قيلسااي       
بلسااااااااااااااتخدام سساااااااااااااايو  االنحدار، ووفال  لشااااااااااااااروم مريا  المربعلل ليظلهرة المدروساااااااااااااا  

بهدف  يكلد النمو ج الايلساااااااااي اعمثل  spss( وبلالدتملد ديم برنلمج OLSالصاااااااااغرص 
 وال   يمسر التغيرال في الظلهرة المدروس  بلالدتملد ديم متغيرال الدراس .

 متغيرال الدراس  

 (investاالستثملر الكيي  المتغير التلبل 

 المتغيرال المستاي  

   اننمل  الحكومي الكلرcurr) 
   اننمل  الحكومي االستثملرcapit) 
  كمللي ال رائ  والرسوم tax) 
  ال ريب  الكلري  ديم الدخلincometax) 
   اندلنلل الحكوميsubsidies) 
 صرفيحكم االئتملق الم credit) 
   العرا النادM2) 
  االدخلرsaving) 
 كمللي النلتج المحيي انgdp) 
  االستهالك الكييcons) 
  االستهالك الخلصprivate) 
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  االستهالك العلمpublic) 
  نصي  المرد مق الدخل الاوميpercapita) 
  كمللي الصلدرال expo) 
  كمللي الواردال import) 

 

 مصلدر البيلنلل 

سااااااانعتمد البيلنلل الصااااااالدرة دق المكت  المركز  لإلحصااااااالك والمنشاااااااورة في المكمودلل 
االحصاالئي ، ونظرا  عق اعرقلم الثلبت  فيهل نير محسااوب  ادتملدا  ديم ساان  سساالس واحدة 

بتحوييهل لألرقلم (، ل لك سخ نل اعرقلم الكلري  وقمنل 2010-1980خالل فترة الدراساااااااااااااا  
م الايلساااااااااااي عساااااااااااعلر المساااااااااااتهيك ديم سسااااااااااالس سااااااااااان  سسااااااااااالس بلساااااااااااتخدام الرق الثلبت 

 2005=100)1. 

  OLS)[136]شروم مريا  المربعلل الصغرص 

 ادتدالي  التوزيل االحتمللي ليبواقي  .1
 يشلر  لم سق المروا انحصلئي  له ا الشرم هي 

 البواقي تتبل التوزيل المبيعي ( H0المرا العدمي 
 التوزيل المبيعيالبواقي التتبل  ( H1المرا البديل 

يتم دراسااااااااااااااااااااا  التوزيل االحتماااااااللي ليبواقي  مااااااال بيااااااالنيااااااال  سو بااااااالساااااااااااااااتخااااااادام 
 (Shapiro-Wilk(واختبلر Kolmogorov-Smirnovاختبلر 

 االستاالل ال اتي ليبواقي  .2
 يشلر  لم سق المروا انحصلئي  له ا الشرم هي 

 بيق  اليوكاااد ارتبااالم  اتي يوكاااد اسااااااااااااااتاالل بيق البواقي ( H0العااادمي المرا 
 البواقي(

                                                           
تم الحصوووولى الر الالم الي ألسووووا مسوووو ألا المسووووت لي نألتاتمألج الر ن ألصألئ الماملاة اتحصووووأل  ة لالص وووواائ الان  ة  1 

 الصألجاة ان النصي الماكزي نألإلضألفة إلر الن ألصألئ المتلفاة فا النصي الجللا لالمت لية نأللام لا ة ال ان ة السلا ة.
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 يوكااد ارتباالم  اتي بيق  ال يوكااد اسااااااااااااااتاالل بيق البواقي ( H1را الباادياال الم
 البواقي(

يتم الحكم ديم ماااااادص وكود اسااااااااااااااتاالل  اتي بيق البواقي مق خالل اختباااااالر 
Durbin-Watson Test 

 اختبلر تكلنس البواقي اختبلر ثبلل التبليق(  .3
اعخماالك بياالنياال  مق خالل فحص يتم الحكم ديم ماادص تكاالنس سو ثباالل تبااليق 

لتي يك  سق وا شاااكل انتشااالر البواقي المعيلري  مل الايم االتكلهي  ليمتغير التلبل،
ت خ  شااااااكل دشااااااوائي ديم كلنبي الخم ال   يمثل الصاااااامر دوق رصااااااد نمم سو 

 شكل معيق لتبليق ه ه البواقي.
تحا  يتم الت كد مق   [137]ددم وكود ازدواج خمي بيق المتغيرال التمساااااااااااااايري  .4

شاااااكل ب مصاااااموف  االرتبلم بيق المتغيرال التمسااااايري محدد ه ا الشااااارم مق خالل 
(لكل مق VIFسو مق خالل االدتملد ديم معلمل ت ااااااااااااخم التبليق  ،سساااااااااااالسااااااااااااي

 ع  مق المتغيرال المستاي . 10المتغيرال المستاي  وال   يك  سق اليزيد دق 
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 المتعددبناء النموذج القياسي 
ونتيك  لالختبلرال والتكري   spssدند الايلم بإدخلل المتغيرال الساااااااالبا   لم برنلمج ال 

ا  سااااااااتاي  الساااااااالبنمو ج يمساااااااار العالق  بيق المتغيرال الم سف ااااااااللمحلول  الوصااااااااول  لم 
ر  ااام خمسااا  متغيرال هي متغيم التوصااال  لم النمو ج التللي وال   تواالساااتثملر الكيي 
( incometax( ومتغير ال اااااااااااااارائ  ديم الدخل capitاالسااااااااااااااتثملر   اننمل  الحكومي

( ومتغير اندلنلل expoالصااااالدرال  كمللي ( ومتغير importومتغير  كمللي الواردال 
 (.subsidiesالحكومي  المادم  

) ليون ل.س(2005المتغيرات المدخلة في النموذج وذلك باألسعار الثابتة لعام : (1-4)الجدول   
year invest capit incometax expo import subsidies 
1980 215885.18 215098.11 22407.57 140441.84 273038.77 69702.43 
1981 196860.30 175155.21 20541.50 130799.54 275670.52 47362.40 
1982 183641.01 184552.94 25244.66 106450.18 190713.97 53369.66 
1983 183464.32 194710.02 33794.40 101791.89 204851.72 61070.94 
1984 173465.08 171241.28 41107.06 89792.79 173474.67 41289.33 
1985 163770.25 159021.60 40091.64 81402.39 173253.15 45990.84 
1986 134954.90 116255.12 38665.06 67684.91 133686.11 29458.81 
1987 87557.97 66010.63 31802.59 75417.56 139331.90 13935.08 
1988 72827.12 61305.69 27046.79 87453.07 135525.36 14550.29 
1989 85034.46 54328.69 28170.43 157983.30 158149.30 16031.99 
1990 93522.22 51190.23 29214.24 160189.59 157994.52 24192.12 
1991 108218.01 52526.09 36490.14 146961.73 193140.70 16963.66 
1992 149930.36 63109.33 32869.08 169876.39 243471.45 28725.63 
1993 165256.04 94955.56 26164.85 177293.56 260252.19 23461.48 
1994 202162.67 90618.80 32193.33 223102.67 306309.33 18386.67 
1995 192003.95 91491.91 32676.87 218828.25 267452.77 22329.92 
1996 186011.18 104337.86 34578.53 250795.03 300142.58 21966.47 
1997 174052.84 121697.27 46826.02 270621.36 282152.93 25595.61 
1998 183326.94 134973.48 52086.67 272334.95 275604.33 28864.69 
1999 180131.26 142739.95 61347.71 310212.12 307091.29 32946.21 
2000 190240.10 160877.51 70625.23 398190.13 321594.15 66838.51 
2001 234481.13 190510.00 98029.82 425130.75 351311.09 52012.78 
2002 244568.72 218009.48 121220.38 478793.84 384094.79 53728.67 
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2003 279629.30 236308.66 126889.91 387461.08 352952.18 54613.06 
2004 294369.97 232707.77 123914.21 549538.87 511727.61 108525.47 
2005 346737.00 180000.00 120295.00 618278.00 588876.00 182384.00 
2006 337652.46 177224.39 120514.41 612101.25 552201.22 256162.86 
2007 360509.97 225682.30 115290.41 682234.08 667926.00 288122.81 
2008 308891.32 173821.04 96243.95 694938.03 678357.77 337976.87 
2009 331599.24 201923.78 104618.55 537853.00 571631.54 88767.90 
2010 407871.01 229990.15 109157.41 641280.77 634833.31 141386.97 

وقد كلنل نتلئج التحييل بلساااااااااااتخدام االنحدار وبعد  دخلل كميل المتغيرال ديم الشاااااااااااكل 
وه ا يادل  KMO=0.664التاللي ديمال  سق اختبالر مادص كماليا  حكم العينا  قاد سظهر سق 

 ديم كملي  حكم العين .

 عالقة بين  تغيرات النموذج لل Model Summary & Coefficientsجدول (: 2-4الجدول )

 واالستثمار الكلي
المتغير 
 المستال

 VIF االحتمللي  t حصلئي   المعيم 

C -6406.581 -0.524 0.605  

capit 0.376 3.928 0.001 2.863 

incometax 0.465 1.504 0.145 11.994 

expo -0.245 -2.150 0.041 46.835 

import 0.655 5.865 0.000 29.571 

subsidies -0.115 -1.461 0.157 3.606 

R=0.980 R-
square=0.961 

Adjusted R 
square=0.953 

DW=1.850 Prop=0.000 
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يالحظ وكود ثالث متغيرال معنوي  هي متغيرال اننمل  الحكومي االسااااااااااااتثملر  ومتغير 
  كمللي الواردال ومتغير  كمللي الصلدرال.

   olsبللنسب  لشروم ال 

 ادتدالي  التوزيل االحتمللي ليبواقي  الشرط األول:

 بيلنيل  

(1-4الشكل )  

االحتمالي شكل بياني للعالقة بين االحتمال المشاهد واالحتمال المتوقع واختبار شرط اعتدالية التوزيع 

 للبواقي 

 
ويييك( نالحظ سق النتلئج -ساااااااااامنروف(واختبلر شاااااااااالبيرو-مق خالل اختبلر  كيوموكروف

 كلنل كللتللي 

االحتمالي للبواقي الختبار شرط اعتدالية التوزيع  Test of Normalityجدول (: 3-4الجدول )

 للنموذج 
 .df Sig إحصائية االختبار 

 0.200 31 0.082 سمنروف-اختبار كلوموجروف
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 0.731 31 0.977 ويليك-اختبار شابيرو

(في 0.05سكبر مق مسااتوص المعنوي   .sigيت اال مق نتلئج التحييل انحصاالئي سق قيم  
 كال االختباالريق وبااللتااللي ناباال المرا العاادمي الااالئاال باا ق البواقي تتبل التوزيل المبيعي،
وه ا اعمر يتم  والشاااكل البيلني حيث نكد سق البواقي تتوزع بشاااكل دشاااوائي ديم كلنبي 

 ممل يعني سق البواقي تتبل التوزيل المبيعي. الخم،

 اعول محا .وبللتللي الشرم 

 االستاالل ال اتي ليبواقي   الشرط الثاني

ودند  D-W=1.850مق كدول معلمالل التحديد واالرتبلم نكد سق قيم   حصااااااااااااااالئي  
n=31,k=5  نكااد سقdl=1.090,du=1.825  وبااللتااللي التوكااد مشااااااااااااااكياا  ارتباالم  اتي

 .du<D-W<2حيث 

 وبللتللي الشرم الثلني محا .

 البواقي ثبلل التبليق(   اختبلر تكلنسالشرط الثالث

(2-4الشكل )  

رسم بياني للعالقة بين البواقي المعيارية والقيم المتوقعة للمتغير التابع للحكم على  دى توافر الشرط 

في نموذج االنحدار للنموذج المقترحالخاص بثبات التباين   
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يمثل  ال  يالحظ هنل سق انتشااااالر وتوزيل البواقي ي خ  شاااااكل دشاااااوائي ديم كلنبي الخم 
الصاامر وهو الخم الملصاال بيق البواقي السااللب  والبواقي الموكب (،حيث سنه اليمكننل رصااد 
نمم سو شااااااااااااااكل معيق لتبليق ه ه البواقي،ممل يعني سق هنلك تكلنس سو ثبلل في تبليق 

 فللشرم الثللث محا . اعخملك،

 ددم وكود ازدواج خمي بيق المتغيرال التمسيري   الشرط الرابع:

بللنساااااااااااااب  لمتغيرال  10 م الرنم مق سق معلمل ت اااااااااااااخم التبليق قد تكلوزل قيمته الدي
ال اااااااااارائ  ديم الدخل ومتغير الصاااااااااالدرال ومتغير الواردال  ال سق ه ا ليس دليال  كلفيل  

بل البد مق  يكلد محدد مصااااموف  االرتبلم وال   ي كد  ديم وكود مشااااكي  ازدواج خمي،
 ديم وكود ه ه المشكي  مق ددمه.

(3-4الشكل )  

 شكل يبين  حدد  صفوفة االرتباط و عا الت االرتباط بين  تغيرات الدراسة

Correlation Matrixa 

 capit incometax expo import subsidies 

Correlation capit 1.000 .693 .594 .627 .513 

incometax .693 1.000 .906 .829 .650 

expo .594 .906 1.000 .966 .801 

import .627 .829 .966 1.000 .845 

subsidies .513 .650 .801 .845 1.000 

Sig. (1-tailed) capit  .000 .000 .000 .002 

incometax .000  .000 .000 .000 

expo .000 .000  .000 .000 

import .000 .000 .000  .000 

subsidies .002 .000 .000 .000  

a. Determinant = .001 

( 0.00001وهو سكبر مق   0.001يالحظ هنل سق محدد مصاااااااااااااموف  االرتبلم يسااااااااااااالو  
وبللتللي نحكم بعدم وكود مشاااكي  ازدواج خمي بيق المتغيرال سو سق ه ه المشاااكي  ليسااال 

 بللخميرة.

 االنحدار الشكل التللي حيث  وت خ  معلدل  
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I ،االساااااااااااااتثملر =GC ، اننمل  الحكومي االساااااااااااااتثملر=ITX ،ال ااااااااااااارائ  ديم الدخل=
M ،الواردال=X ،الصلدرال=SUB.اندلنلل= 

 

I=(-6406.581)+(0.376)GC+(0.465)ITX-(0.245)X+(0.655)M-(0.115)SUB 

r=                   (0.793)       (0.832)     (0.888)    (0.939)      (0.756) 

t      -0.524          3.928          1.504      -2.150    5.865        -1.461 

sig.    0.605            0.001        0.145       0.041     0.000         0.157 

R=0.980                    R2=0.961           DW=1.850         Prop=0.000 

بير سق النمو ج قلدر ديم التنب  بشااكل ك بللنسااب  لكودة وقدرة النمو ج ديم التنب  يالحظ
وهو اعمر  0.980حيااث بيغاال قيماا  معاالماال االرتباالم بيق الايم المعيياا  والايم النظرياا  

ال   يدل ديم كودة النمو ج في تمسااااااير التغيرال في الظلهرة المدروساااااا  وبللتللي التنب  
 بتغيرال ه ه الظلهرة.
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  المتغير

Curr  النمو جلم يدخل  لم 

Capit دخل النموذج وكان معنوي 

Tax لم يدخل  لم النمو ج 

Incometax دخل النموذج ولكنال لم يكن معنوي 

Subsidies دخل النموذج ولكنال لم يكن معنوي 

Credit لم يدخل  لم النمو ج 

M2 لم يدخل  لم النمو ج 

Saving لم يدخل  لم النمو ج 

GDP لم يدخل  لم النمو ج 

Cons لم يدخل  لم النمو ج 

Private لم يدخل  لم النمو ج 

Public لم يدخل  لم النمو ج 

Percapita لم يدخل  لم النمو ج 

Expo دخل النموذج وكان معنوي 

Impo دخل النموذج وكان معنوي 
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 النتائج والتوصيات:

 (:resultsالنتائج )

تبيق وكود دالقاا  موكباا  مردياا ( بيق كاال مق اننماال  الحكومي االسااااااااااااااتثماالر   .1
مق ف مليتم  مل النظري  االقتصاااالدي وه ا ، النمو جوالحكم الكيي لالسااااتثملر في 

المنماي سق قسمل  مق اننمل  العلم االستثملر  توكه نحو االستثملر المبلشر في 
ت ميق  يرادال ليحكوم ، سو مشرودلل اقتصلدي ، سواك كلنل مشرودلل تهدف ل

مشاارودلل الهدف منهل العمل ديم تموير المنلخ االسااتثملر  مق خالل مشاالريل 
تي ، اعمر ال   سااالدد ديم ك   المزيد مق االساااتثملرال وهو ملتبيق البنم التح

لنل مق خالل تتبعنل ليواقل االسااااااااااااتثملر  خالل المترة المدروساااااااااااا ، ممل يدل ديم 
 بيق استثملرال الاملع العلم واستثملرال الاملع الخلص. وكود نوع مق التكلمل

بلر دتويمكق تبرير ه ا اعمر بل، ق  موكب  مل  كمللي الواردالتبيق وكود دال .2
ل كلنل مق الساايل الرسساامللي  والوساايم  والواردال ادسق النسااب  العظمم مق الوار 

 (.%11ي   الخدمي  في حيق لم تتكلوز نسب  الواردال مق السيل االستهالك
لوحظ وكود دالق  دكسي  مل  كمللي الصلدرال، ويمكق تمسير  لك ب ق نسب   .3

هلم  مق الصلدرال هي مق المواد اعولي  والمواد الخلم التي التدخل مراحل 
س  سنهل لم تكق صلدرال بللمعنم الحاياي كايم م لف  بمادار  ،التصنيل

حرملق االقتصلد الومني مق فلئدة دنم ممل ملكلنل انتالل لعنلصر اننتلج 
 .نعكس سيبل  ديم االستثملرالاتصنيل ه ه المواد محييل  اعمر ال   

 تبيق وكود دالق  مردي  بيق متغير ال اااااااااااريب  ديم الدخل واالساااااااااااتثملر الكيي، .4
نظرا  لتحييد دور ال ااااااريب  ديم الدخل مق خالل اقتملدهل مق المنبل سااااااواك  في 

ق اختيمل الروات  واعكور سو في  العديد مق النشااااااالملل االقتصااااااالدي  اعخرص وا 
مبيع  وشااااااكل ه ا االقتملع مق المنبل بيق ه ه اعودي  ال ااااااريبي ، س  بلدتبلر 
سق دوامل التحييد بحد  اتهل تتكسااااااااد في ه ه العالق  والدور الساااااااايبي لي اااااااارائ  

 رنير مبلشااااا ، ويمكق الاول ب ق دور ال اااااريب  ديم الدخل كلق دورا  ديم الدخل
بمبيعاا  ودور اننماال  االسااااااااااااااتثماالر  العاالم لاادركاا  يمكنناال معهاال الاول سق  ارتبم
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العالق  الموكب  مل ال ااااااارائ  ديم الدخل واالساااااااتثملر انعكلس ليعالق  الموكب  
ساااتثملر  العلم واالساااتثملر الكيي، نظرا  عق الدول  التمول اننمل  بيق اننمل  اال

االسااااااااااااااتثماالر  بااللعكز عق اننماال  الكاالر  ميل سكثر والاادلياال ديم  لااك سنااه في 
ينمل بسحيلق كثيرة يمرمل اننمل  االسااااااااااااتثملر  وي كل لصااااااااااااللل اننمل  الكلر ، 

اعمر ال   ي كد  يالحظ ددم دخول متغير  كمللي ال ااااااارائ  والرساااااااوم لينمو ج
يبي  في اتخل  الارار االسااااااتثملر ، س  بكيملل ل اااااار ديم نيل  دور الساااااايلساااااا  ا

سخرص لم تتوصال الدول   لم المرحي  التي تساتميل مق خاللهل اساتخدام ال ارائ  
يي في تحميز االساااتثملر الك ك داة مللي  رئيسااا  في االقتصااالد الومني وبللتللي في

 سوري .
وه ا سمر منماي حيث  ،النمو جلنلل الحكومي  قد سدخل يالحظ سق متغير اند .5

سق ه ه اندلنلل سااااااااتعمل  مل ديم زيلدة حكم المي  المعلل   ا ملقدمل لألفراد 
وو ااااااااااااااعل في االسااااااااااااااتهالك سو تزيد مق حكم اعموال المدخره والتي يمكق مق 

سو  ،خاللهل العمل ديم زيلدة حكم االئتملق والاروا الممنوح  ليم سااااااااااااااساااااااااااااالل
م بتدديم المركز المللي ليم سااساالل في حلل قدمل كمساالددال ليم سااساالل سااتاو 

 ، لرئوبللتللي سااااتساااالدد ه ه الم سااااساااالل ديم مواكه  المنلفساااا  سو الظروف الم
 دلنلل الحكومي  واالساااتثملر الكييانولكق يالحظ سق العالق  كلنل دكساااي  بيق 

وهو مليمكق تمساااااايره مق سق ه ه اندلنلل تمثل  نمل  وحيد االتكله  ،في سااااااوري 
مق الدول   لم قملع اعدملل دوق الحصااااااااااااااول ديم تدفالل مالبي  وه ا مليعي  
االساااااااااتثملر ويعي  دوامل تحميز االساااااااااتثملر فللمنشااااااااا ة االقتصااااااااالدي  التي تمول 

وم ي لديهل الشااااااااااار بلندلنلل بلتكله واحد دوق الممللب  بإدلدة ه ه اندلنلل تنتم
 كلر.االبت وسالرئيس  ليتحميز ديم االستثملر وتمويره سواك  في التكديد 

نالحظ دخول ثالث  متغيرال ليسااااااااااااايلسااااااااااااا  المللي  لينمو ج وهي متغيرال اننمل   .6
الحكومي االساااااااتثملر  واندلنلل الحكومي  وال ااااااارائ  ديم الدخل، اعمر ال   

يلسااا  المللي  في مكلل تشاااكيل االساااتثملر ي كد ديم سهمي  الدور ال   تيعبه السااا
 الكيي في سوري .
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نالحظ نيل  دور السيلس  النادي  حيث لم يدخل س  مق محدداتهل لينمو ج وه ا  .7
سمر منماي نظرا  لحلل  الكمود ال   دلنته ه ه الساااااااايلساااااااا  خالل المترة الساااااااالبا  

 .2003وتحديدا  قبل دلم 
كمللي الصااااااااااااالدرال  لم النمو ج وكال الحظنل دخول متغير   كمللي الواردال وا   .8

المتغيريق كلنل معنويلق بللنسب  لينمو ج، وهو مليدل ديم الدور الهلم ال   تيعبه 
 السيلس  التكلري  في دميي  اتخل  الارار االستثملر .

لل الاا   لعبااه اننماال  الحكومي االسااااااااااااااتثماالر  بمااالباال نياال  دور  .9  ق الاادور المعااّ
  االساااااااتثملرال ي كد حايا  سق توفر البني  التحتيالسااااااايلسااااااا  ال اااااااريبي  في تحميز 

يعتبر دلمال  سساااالساااايل  في ك   االسااااتثملرال سكثر ممل ت ديه اندملكال والحوافز 
 ال ريبي  في ه ا المكلل.

االساااتثملر هو المصااادر اعمثل والمبيعي ليايم الم ااالف  س  المكوق لينلتج ولكق  .10
النلتج  وليس نتيك  لالحتكلر فلالستثملره ا االستثملر رهق بكونه نتيك  ليمنلفس  

دق االحتكلر اليكساااد مصااادر ليايم الم ااالف  والنلتج بل معي  له وه ا مل ات ااال 
مق خالل ددم دخول المتغير الرئيس الكيي س  النلتج في نمو ج االستثملر الكيي 

 .في سوري 
نمل  نعي  بلبشااااااااااااااكل دلم يمكق الاول ب ق التدخل الحكومي كلق  يكلبيل  فيمل يت .11

بينمل لم ي د  الدور المميو  منه في تحميز االساااتثملرال  ،الحكومي االساااتثملر 
 اااارائ  والرسااااوم، كمل سق مق اننمل  الكلر  وك لك  كمللي ال بللنسااااب  لمتغيرال

ال ااارور   دلدة النظر بللنساااب  ليعديد مق المتغيرال التي كلق دورهل معلكسااال  لمل 
م الدخل ومتغير اندلنلل الحكومي  مق سكل هو متوقل مثل متغير ال ااااااااريب  دي

دورهل، وبيق البحث وكود متغيرال سخرص هلم  في مو ااااااااااااااوع تحميز  تصااااااااااااااحيل
الصااالدرال اعمر ال   ي كد ديم متغير و  االساااتثملرال مق سهمهل متغير الواردال

يد مق االهتملم ليسااايلسااا  التكلري  وليمو اااوع المتعي  بتحسااايق  ااارورة  يالك المز 
 علشي.الواقل الم
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 (:results discussionمناقشة النتائج )

 اننمااال  الحكومي بيق كااال مق   ق العالقااا  المرديااا  التي تم التوصااااااااااااااااال  ليهااال
م ، وه ا يتم  مل ملتاعولتعني تحا  المرا االساااااااااااتثملر  واالساااااااااااتثملر الكيي 

نظري  منم  اللساااالبا  والتي توصاااايل لنمس النتيك  ومل در ااااه في الدراساااالل ا
 االقتصلدي .

 ي وبللتلل وكود دالق  مردي  بيق ال اااااااااارائ  ديم الدخل واالسااااااااااتثملر الكيي،  ق
 ، يخللف منم  النظري  االقتصلدي .نير محا  المرا الثلني

  س  ددموكود دالق  دكساااااي  بيق اندلنلل الحكومي  واالساااااتثملر الكيي كمل سق 
ق  بيق االقتصلدي  حول العاليخللف سي ل  ملتاوله النظري  ، ثللثتحا  المرا ال

 اندلنلل المادم  مق قبل الحكوم  واالستثملر الكيي.
 ابلر لكيي وبللتللي المرا التبيق وكود دالق  مردي  بيق الواردال واالساااااااااااتثملر ا 

وقد وكدنل مبرر ه ا اعمر لنلحي  النسااااااااب  الهلم  التي شااااااااكيتهل الواردال محا ، 
ميي  التنمي  مق  كمللي الواردال، روري  لعمق الساااايل الرسساااامللي  والوساااايم  ال اااا

 وه ا يتم  مل النظري  االقتصلدي .
 را لتللي المتبيق وكود دالق  دكساااااااااي  بيق الصااااااااالدرال واالساااااااااتثملر الكيي وبل

 الخلمس نير محا ، ممل يخللف النظري  االقتصلدي .
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 (:recommendationsالتوصيات )

اننماال  الحكومي الكاالر  مق خالل مكاالفحاا  العماال ديم زياالدة فعااللياا  وكماالكة  .1
نتلكي  موظمي الاملع المسااااااااااااااالد وهدر الملل العلم، والعمل ديم تموير كم لكة وا 

مال  بااادالل  العااالم و لاااك مق خالل تمعيااال متميبااالل  لغااالك البماااللااا  المانعااا  وا 
 البملل  وتنظيمهل.

ل مشااااااااااالريننمل  الحكومي االساااااااااااتثملر ، وتوكيهه نحو الا العمل ديم زيلدة دور .2
التي مق شااااا نهل تعزيز البني  التحتي  وزيلدة الكل بي  لالساااااتثملر، وتوسااااايل تكرب  
 المنلم  الصنلدي  بسب  قدرتهل ديم ك   ددد كبير مق المشلريل االستثملري .

العمل ديم تمعيل دور الساااايلساااا  ال ااااريبي ، وتموير الاوانيق ال ااااريبي  وتسااااهيل  .3
كراكال التحصاااااايل ال ااااااريبي، وداين   كراكال  نشاااااالك المشاااااالريل  االسااااااتثملري  وا 

 الحوافز ال ريبي  ودراستهل بشكل تمصييي قبل  قرارهل.
الت كيد ديم دور السيلس  النادي  و رورة  دلدة  حيلك دورهل، وخلص   دور سعر  .4

الملئدة فمق المعيوم سنه كيمل كلنل مرون  ساااااعر الملئدة بللنساااااب  لالساااااتثملر كبيرة 
 ديم درك  تادم االقتصلد. كيمل دل  لك

الت كيد ديم سهمي  رسس الملل الومني، ومشااااالركته في المشااااارودلل االساااااتثملري   .5
وتاديم الحوافز له، وتوكيهه  لم مشاااااااااااااارودلل ومني  نودي ، والعمل ديم تكميل 
المدخرال المحيي  وتوفيرهل بهدف تموير االساااااااااااتثملرال مق خالل  يكلد ساااااااااااو  

 وتشكيل تحويل الشركلل العلئيي   لم شركلل مسلهم .مللي يتميز بلالستارار، 
بتنساااااي  دمل مختيف السااااايلسااااالل االقتصااااالدي ، مق سكل خي  منلخ  االساااااتمرار .6

استثملر  مالئم،  لم كلن  ترويج المرص االستثملري  المتوفرة في سوري  بشكل 
دائم، مل اعخ  بعيق االدتبلر سق ه ا المنلخ هو نتيك  تملدل دومل سااااااااايلساااااااااي  

قتصاااالدي  واكتملدي  وثالفي ، وبللتللي البد مق العمل ديم كميل اعصااااعدة مق وا
سكاال الوصااااااااااااااول  لم المناالخ االسااااااااااااااتثماالر  الاا   نريااد، والاا   يكاا  سق يكوق، 

 فلالستثملر هو ممتل  التنمي  التي نريدهل لمكتمعنل حل را  ومستابال .
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   وورة االقتصااااالديمحرك االقتصااااالد والد الت كيد ديم الدور الهلم لالساااااتثملر فهو .7
السااب  في س  نمو اقتصاالد ، كمل سنه الكساار والرابم اعمثل لالقتصاالد السااور  

وييع  المنلخ االسااااتثملر  دورا  هلمل  في ك   االسااااتثملرال  بلالقتصاااالد العللمي،
 لسااااايلسااااالل االقتصااااالدي  والمللي  والنادي  بملالاونن  االقتصااااالد و اعمر ال   يدفل 

ومق اعمثي  ديم  لك  اااااااااملق الساااااااااري   ،في ساااااااااوري  يحا  المصاااااااااللل الومني 
توافر  –لمنلفساا  والتنلفسااي  الحايايتيق اتحا   –المصاارفي  في االقتصاالد السااور  

نلك هوكمل نعيم فإق  –الت ميق الحاياي  -ملر الخلركيكل سنواع ال ااملق لالسااتث
وال دللمي  ساااااااااااااالبح  بللتريييونلل تبحث دق سملكق لالسااااااااااااااتثملر حيث مر وس س

سق سي اااااااال  والننساااااااام  ،مخلمرة في حدودهل الدنيل س  حيث اعملق االقتصاااااااالد ال
العللم قد بدس يكوق م سااااساااالل تاوم بحساااال  وكدول  المعليير الرئيساااا  التي تايس 

 المخلمرة وبللتللي المادرة ديم ك   االستثملر في س  بيد.
نسب  بللاالستثملر هو معدل لتراكم رسس الملل سو بمعنم  خر تمل ل رسس الملل  .8

 ليزمق وهنل البد مق الت كيد ديم مو وديق مهميق 
 ق فيساام  التراكم تكسااد سهمي  بللغ  لالقتصاالد الومني وخلصاا    المو ااوع اعول -

ماااااليرتبم منهااااال في تراكم انباااااداع واننتااااالج العيمي وفي تكويق الثروة الومنياااا  
 .وبللتللي في التوكه اعمثل نحو تحا  النلتج الممكق

وهو  دلدة النظر المسااااااااااااااتمرة في حكم ومبيع  االهتالكلل   الثلنيالمو ااااااااااااااوع  -
م واالهتالك التي يمكق سق تكوق حكر دثرة وبااللتااللي محاالرباا  كاال دواماال التااالد

 .سملم انبداع والتمور
لج تيتكسااد الحل اعمثل ليمشااكي  االقتصاالدي  في التوليم  المثيم بيق دنلصاار انن .9

المكوق الرئيس لالقتصااااالد وبلقي دنلصااااار  هوف وه ا مليتكساااااد فام بلالساااااتثملر،
 المي  الكيي س  االساااااتهالك واننمل  العلم والصااااالدرال والمساااااتوردال دنلصااااار

 .وكدل كمتميبلل وسبعلد لالستثملر
البد ليبلحث مق تسااااااااااااااييم ال ااااااااااااااوك ديم سهمي  ودور قيم  العمل في حيلة المرد  .10

يمكق سق تتكسد وتتبيور  ال في سيل  ملتخيا  مق قيم   وخلص   سق قيم  العمل ال
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 ملل  المانع  البفلل   يعمل  اااااااامق ال ،م اااااااالف  وبللتللي في ساااااااايل  االسااااااااتثملر
 .يخي  قيم  م لف  تت ل لديه قيم  العمل عنه ال وال هور لديتتبي

 

 (:Conclusionالخاتمة )

 مالقل   نكلر الدور الهلم ال   مق خالل الدراسااااااااااا  يت ااااااااااال كييل  كيف سنه ال يمكق      
تيعبه الدول  مق خالل سيلسلتهل االقتصلدي  المختيم  في توفير المنلخ االستثملر  المالئم 
 لك   االسااااااتثملرال، وتبيق لنل الدور الهلم ال   تيعبه الساااااايلساااااا  المللي  في ه ا المكلل،

 في سااااااااوري  وكيفوفي ه ا انملر سشاااااااارنل ليتمورال التي حصاااااااايل ليمنلخ االسااااااااتثملر  
انعكس  لك ديم الحكم الكيي لالساااتثملر، فوكدنل كيف سق اننمل  الحكومي االساااتثملر  

دوامل سخرص ال بد مق التركيز وكود كلق محمزا  ليمزيد مق االسااااااااااااااتثملرال كمل الحظنل 
دييهاال وتاادديمهاال وفي مااادمتهاال حرياا  التكاالرة الخاالركياا  والتي قاالماال باادور هاالم في مكاالل 

لخ االسااااااااااااااتثملر  المالئم كمل وكدنل مق خالل الدراسااااااااااااااا  سق هنلك العديد مق توفير المن
ملر ثلرهل مق المحددال التاييدي  لالسااااااااتالعوامل التي تحتلج  لم  دلدة تمعيل لدورهل بلدتب

لتتمكق مق الايلم بدورهل اعسااااالساااااي في مكلل تشاااااكيل االساااااتثملر بهدف النهوا بللواقل 
 التنمو  واالقتصلد  في سوري .
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 الملحق

 نتائج تحليل النموذج 

  دى كفاية حجم العينة

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .664 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 191.400 

df 10 

Sig. .000 

 

 نتائج التحليل

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watso

n 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Change 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Chang

e 

dimension0 

1 .980

a 

.961 .953 18864.4885

4 

.961 123.69

3 

5 25 .000 1.850 

a. Predictors: (Constant), subsidies, capit, incometax, import, expo 

b. Dependent Variable: invest 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant

) 

-

6406.581 

12235.494 
 

-.524 .605 -

31606.052 

18792.890 
  

capit .376 .096 .262 3.928 .001 .179 .573 .349 2.863 

incometax .465 .309 .205 1.504 .145 -.172 1.102 .083 11.994 

expo -.245 .114 -.580 -2.150 .041 -.479 -.010 .021 46.835 

import .655 .112 1.257 5.865 .000 .425 .885 .034 29.571 

subsidies -.115 .078 -.109 -1.461 .157 -.276 .047 .277 3.606 

a. Dependent Variable: invest 
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Ols شروط طريقة ال 

 الشرط األول:

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual .082 31 .200* .977 31 .731 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

  حدد  صفوفة االرتباط:

Correlation Matrixa 

 capit incometax expo import subsidies 

Correlation capit 1.000 .693 .594 .627 .513 

incometax .693 1.000 .906 .829 .650 

expo .594 .906 1.000 .966 .801 

import .627 .829 .966 1.000 .845 

subsidies .513 .650 .801 .845 1.000 

Sig. (1-tailed) capit  .000 .000 .000 .002 

incometax .000  .000 .000 .000 

expo .000 .000  .000 .000 

import .000 .000 .000  .000 

subsidies .002 .000 .000 .000  

a. Determinant = .001 

 نتائج اختبار جودة وقدرة النموذج على التنبؤ

Correlations 

 
invest 

Unstandardized 

Predicted Value 

invest Pearson Correlation 1 .980** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 31 31 

Unstandardized Predicted 

Value 

Pearson Correlation .980** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 144من  144الصفحة 
 

 )مليون ل.س(5002جدول يبين المتغيرات غير المدخلة في النموذج باألسعار الثابتة لعام 

Year curr tax credit M2 saving Percapita(S.P) cons public private gdp 

1890 518575950 5..14922 52757899. .25292921 94712985 925889.5 59755297. 179.99984 2099.5978 77021.989 

1891 515595900 714.5927 .189.0984 .48.85951 51159977 80545920 79415.922 17.292997 5102.7958 9.5115999 

1895 195575958 5858.905 591058994 .59505992 82285908 78149958 55251.999 157850941 48752.947 754881910 

189. 182528998 100419911 5875559.2 4.7148974 78509908 77598957 59750.949 158572981 219.57927 759007985 

1894 554924957 104498954 52075.9.. 201525975 958759.7 70100904 5.5881917 15.94.902 458149915 7557749.7 

1892 18557.977 9214897. 1980.5907 21241499. 729.9952 5.947922 508054971 151990955 447144948 590844950 

1895 147.70995 75.88959 128450951 45.5.5928 754589.4 2495191. 2.5055945 15985.95. 40.10599. 500890915 

1897 81555971 2..9.995 115800902 585.21947 50787904 451099.0 42797092. 95208995 .71.50971 491214915 

1899 9.119925 4704.988 152825992 559521975 1..28949 4...7950 4852.1954 59757984 45790.9.1 251595907 

1898 980.9959 472.7950 17557.959 585585995 55995984 41559991 440240957 94081952 .25448905 252409975 

1880 78122955 45504917 15575198. 59.714977 71280949 4.502905 458240975 91109907 .994.5958 252529905 

1881 111129959 2.272985 18157194. .5551.919 4015295. 4499.929 2401..9.5 8185.955 449158958 505175940 

1885 89975925 21189915 517792925 .42454978 27.92910 45924925 270525995 8.58.997 477.29989 545899915 

188. 84512928 42.45912 .150.4972 .959489.0 28289952 44584915 22.822910 95491955 45747.947 5.5525920 

1884 101287907 2.840990 5.18.7950 .95999900 117.15900 4785.90. 2229429.. 80585900 45212.9.. 5749019.. 

1882 109295917 50.9192. 52.1749.4 .81095922 1.898.991 494.499. 251512901 84714915 455800992 704884944 

1885 110128958 524.8975 54.810915 .872849.8 115924911 21281918 521.25955 857259.7 22950.995 799018992 

1887 114571987 7729197. 555.9094. 455855925 155975919 2517.955 575182949 82125974 2770.9974 9.4715972 

1889 1.5958952 92555998 555847972 471179950 118455950 2.108989 711880972 88988925 515081918 9850499.0 

1888 125421945 85801944 58980294. 275489924 117505984 22594971 775529992 101798925 5749589.. 82881098. 

5000 174771949 104709910 .51714991 585428949 1745589.2 51.98914 9.2598951 1.5788921 589998970 1105255921 

5001 180210900 1.7191940 .18501959 9545589.5 5510579.. 55551919 94.527925 1440..994 58855.971 114.21.918 

5005 5045259.7 150825951 580854945 10.75.2979 545158912 5474490. 971881971 14794892. 754145919 1511550955 

500. 5.4059975 1587.5991 .51.80987 1050.52980 558858975 5.05499. 999955951 151.25980 75721.975 150.004995 

5004 548.58975 175594919 .2.884954 1121550902 192887995 70055955 1090807954 5155.4992 9595759.8 1.29282917 

5002 590000900 1758.1900 45175.900 1500585900 181997900 72115940 1188748900 5055.1900 88.119900 12054.9900 

5005 575525981 17.977915 4457159.2 1181512915 5750.1909 7915.954 11874849.5 177157914 1050.57919 12580.0955 

5007 59955.940 177542942 224045924 1599142925 418255977 95851915 1550092975 5171879.4 10459999.9 1757705984 

5009 578552912 152710940 527718985 1521297905 218077988 99421949 1529855994 5077.9905 1021199978 1920102990 

5008 .01020900 1755849.5 724895945 1.58254929 420180919 95515995 1.58.1498. 55151.918 1107701974 192097.979 

5010 .00.5.92. 182957995 9254.4954 14.22.5945 4.4528928 98075925 14..055924 54..85919 11985749.5 185.24897. 
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Abstract: 

Long been the subject of state intervention in the economic life is one of 
the topics that excite a lot of controversy and debate, but as long as there 
was a lot of questions about the effectiveness of this intervention in 
influencing economic activity and encouraged, so this study discusses this 
subject in order to demonstrate the importance and effectiveness of 
government intervention in the promotion of the overall investment through 
the study of the effectiveness of government economic policies specifically 
fiscal and monetary policies in effect on the overall size of the investment 
given that the investment is a cornerstone of any economic development 
in the present and the future and it's the only main source to create and 
configure the added values and therefore the composition of total output. 
The researcher has reached through building the overall investment model 
to find the variables that can the government intervention play an 
important role through it in the overall investment decision, a government 
investment spending which is one of the main state intervention tools in 
the economy, along with a variable tax on income and variable subsidies 
which characterized in negative relationship with the total investment in 
Syria, as shown in this research the main role of imports in the form of 
investment in Syria, where import played an important role in providing 
the requirements of development and investment process. due to the 
dependence of the Syrian economy to the outside, it’s natural to be 
exports one of the key variables in the model of the total investment in 
Syria which had identified as having a negative relationship with the total 
investment in Syria due to the fact that these exports nature not 
considered exports practical sense as added values  exporter, but 
transmission of factors of production and raw materials without any 
assembling them and thus without investment, while we can observed 
absence the role of many traditional determinants of investment just as 



savings and credit, as well as it has been shown the absence of the role 
of government spending and consumption and the total taxes and fees 
and other determinants that were not included in the model. 

This study consisted of four chapters, The first chapter discusses the 
general framework of the research indicating the objectives of the study 
and its importance, and most previous studies on the subject, while the 
second chapter of the study about the most important determinants of 
fiscal policy and the developments that have occurred during the study 
period and the implications on investment, while the third chapter to study 
the evolution of main monetary policy determinants and the corresponding 
evolution that took place in the size of the total investment as among the 
most other important determinants that influencing the investment 
decision, and in the fourth chapter we create the model of the total 
investment in Syria and explain the role of the five major variables listed 
earlier in the interpretation of the changes that have occurred in the size 
of the total investment. The search adopted descriptive analytical method 
and used statistical analysis of the data in order to achieve the objectives 
of the study, and this study discuses the case of the Syrian Arab Republic 
during the period (1980-2010). 
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