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 الفصل التمييدي
 اإلطار العام لمبحث

 المقدمةأواًل: 

فعععي الحيعععاة القتصعععادية لمعععا لعععع معععن آثعععار هامعععة عمععع  جميععع  القطاععععات  اا كبيعععر  اا سععععر الفائعععدة دور لزال ل
الفائعععدة معععن أهعععم األدوات التعععي تسعععتخدمها  سععععرعتبعععر يواءا كانعععت حقيقيعععة أو ماليعععة  حيعععث القتصعععادية سععع

 السمطات النقدية من أجل تحقيق أهدافها القتصادية والجتماعية.

النقديعععة بشعععكل مترافعععق مععع  تطعععور العععنظم القتصعععادية و  اتالفائعععدة فعععي النظريععع سععععرتطعععور مفهعععوم  وقعععد
التغيععععرات الدوليععععة المتعاقبععععة  كمععععا أن سياسععععة سعععععر الفائععععدة تعتبععععر مععععن األدوات الهامععععة التععععي تسععععتخدمها 
السمطات النقدية من أجل التحكم فعي الئتمعان المصعرفي وبالتعالي فعي حجعم الععرض النقعدي والعذي يعكعس 

و تحقيععق معععدلت نمععو اقتصععادي  التضععخم كععبج جمععاحأو الحععد منععع فععي  التوجععع فععي تشععجيعها لالسععتثمار
 .مرتفعة من خالل العمل عم  زيادة الناتج المحمي اإلجمالي

وقد شهدت األسواق المالية العالمية اضطرابات شديدة في اآلونة األخيرة معا أد  إلع  تعدخل العديعد معن 
لمتاحععة لععديها لمواجهععة نقععة السععيولة الناجمععة عععن البنععوك المركزيععة فععي أسععواقها مسععتخدمة كافععة األدوات ا

وقععد كععان لسعععر الفائعدة دوراا كبيععراا فععي معالجععة  تمعك الضععطرابات فععي سعبيل اسععتعادة السععتقرار فععي أسعواقها
 تمك الختاللت.

 مشكمة البحث:ثانيًا: 

 تتحدد مشكمة البحث من خالل التساؤلت التالية:

  الناتج المحمي اإلجماليمعدل نمو الفائدة آثاراا في  سعرهل لتقمبات. 
 الفائدة دوراا في خفض معدل التضخم سعرمعب هل ي. 
 .هل هناك أثر لسعر الفائدة في العرض النقدي 
 .هل لسعر الفائدة دوراا في زيادة الستثمار 
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 ثالثًا: أىمية البحث:

وتوضععيج األثععر المترتععب تنبعع  أهميععة البحععث مععن خععالل بيععان أثععر سعععر الفائععدة فععي النمععو القتصععادي 
عم  تفعيل دور المصعرف المركعزي فعي العتحكم بمععدلت الفائعدة كعمداة هامعة لمسياسعة النقديعة باتجعا  إقعرار 

 وتطبيق إصالح نقدي حقيقي.

 أىداف البحث:رابعًا: 

  البحث.سورية خالل فترة النمو القتصادي في  معدلت الفائدة في سعردراسة آثار تقمبات 
  البحث.في تونس خالل فترة  معدلت النمو القتصادي فيفي  الفائدة سعردراسة آثار تقمبات 
  بين سورية وتونسومعدلت النمو القتصادي الفائدة  سعرمقارنة آثار تقمبات. 

 خامسًا: منيج البحث:

 تم العتماد في هذا البحث عم  عدة مناهج أهمها:

معع  المعمومعات المتعمقععة بمشعكمة البحعث وتحديععد خصائصعها مععن المعنهج التعاريخي والوصععفي: معن خعالل ج
 أجل اختبار الفرضيات والتمكد من صحتها.

المععنهج السععتقرائي: مععن خععالل اسععتقراء الواقعع  الحععالي ودراسععة مفرداتععع ومتغيراتععع بهععدف اكتشععاف طبيعععة 
 العالقات التي تحكم تمك المتغيرات.

القة بين تقمبات سعر الفائعدة والمتغيعرات القتصعادية الوسعيطة المنهج الكمي القياسي: من خالل دراسة الع
 و معدلت الناتج المحمي اإلجمالي.

 فرضيات البحث:سادسًا: 

ويتفرع الناتج المحمي اإلجمالي في سورية  نمو لسعر الفائدة في معدل دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي  .1
 عنها:

إذا أخذنا  الناتج المحمي اإلجمالي نمو معدل لسعر الفائدة في دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي . أ
 سورية.في  التضخممعدل  بالعتبار

إذا أخذنا  الناتج المحمي اإلجمالي نمو معدل لسعر الفائدة في دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي . ب
 سورية.ي في دالعرض النقنمو معدل  بالعتبار
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إذا أخذنا  الناتج المحمي اإلجمالي نمو معدل لسعر الفائدة في دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي . ت
 معدل نمو الستثمار في سورية.بالعتبار 

ويتفرع  تونسالناتج المحمي اإلجمالي في  نمو لسعر الفائدة في معدل دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي .7
 عنها:

إذا أخذنا  المحمي اإلجمالي الناتج نمو معدل لسعر الفائدة في دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي . ث
 .في تونس التضخممعدل  بالعتبار

إذا أخذنا  الناتج المحمي اإلجمالي نمو معدل لسعر الفائدة في دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي . ج
 .ي في تونسدالعرض النقنمو معدل  بالعتبار

إذا أخذنا  الناتج المحمي اإلجمالي نمو معدل لسعر الفائدة في دللة إحصائية أثر ذو وجدل ي . ح
 .تونسمعدل نمو الستثمار في بالعتبار 

 ل يوجد فرق جوهري بين أسعار الفائدة في سورية وأسعار الفائدة في تونس. .3

 معدلت نمو الناتج المحمي في سورية و معدلت نمو الناتج المحمي تونس.ليوجد فرق جوهري  بين  .4

 

 :البحثسابعًا: متغيرات  

 متغير مستقل. 1سعر الفائدة

 معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي متغير تاب . 

 معدل التضخم و معدل نمو العرض النقدي ومعدل نمو الستثمار متغيرات وسيطة.

 :البحثنموذج ثامنًا: 

 

  

 

 

                                                           
1
 تم اعتماد سعر الفائدة االسمي للفترات المتوسطة  

 الناتج المحمي اإلجماليمعدل نمو  سعر الفائدة

 معدل التضخم

 معدل نمو الستثمار

 عرض النقودمعدل نمو 
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 حدود البحث:تاسعًا: 

 1020-1002و تعونس خعالل الفتعرة حث عم  دراسة سعر الفائدة فعي كعل معن سعورية ايعمل الب
لوجععود أزمععات اقتصععادية فععي كععال البمععدين بسععبب  1022و 1022م وقععام الباحععث باسععتبعاد الفتععرة مععا بععين 
 البمدين.أوضاع استثنائية تؤثر عم  اقتصاد كال 

 الدراسات السابقة:عاشرًا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العربية:

 ( 5002دراسة أكرم محمود حوراني)2: 

مفهوم سعر الفائدة في إطار النظريات النقدية  وبين أهعداف السياسعة الماليعة  استعرض الباحث تطور
والنقععدي عبعر مجموعععة والنقعدي فعي القطععر العربعي السعوري مععن خعالل اسعتعراض مالمععج اإلصعالح المعالي 

من القوانين واألنظمة والتعميمات المحددة لسعر الفائدة والمؤثرة فيع  وتوصل إل  مجموعة معن المقترحعات 
والتوصععيات التععي يمكععن لهععا تجععاوز المنعكسععات السععمبية لتخفععيض سعععر الفائععدة  وتطععوير السياسععات النقديععة 

والتطعوير والتعي معن أهمهعا إععادة رسعممة المصعارف والمالية لتمارس دورها اإليجعابي فعي عمميعة اإلصعالح 
عادة النظر بكل من سعر الفائدة التمايزية المدينة المطبقة و إنظمة عمل المصارف العامة.  الحكومية  وا 

 ( 5002دراسة رزان رجاء الدين بك الشريف)3 : 

ائعدة و أشعار حيث تطرق الباحث ضمن بحثع إل  أهداف السياسعة النقديعة التعي تشعمل تحديعد سععر الف
إل  دور  الكبير فعي مععدلت التضعخم معن خعالل دراسعة تحميميعة إجراهعا عمع  الواقع  السعوري حيعث توصعل 
الباحعععث إلععع  ععععدة نتعععائج منهعععا أن توجهعععات السياسعععة النقديعععة لممصعععرف المركعععزي عمععع  المعععد  المتوسعععط 

ة ممععا يزيععد مععن درجععة والطويععل األجععل يجععب أن تكععون محععددة المعععالم وتتمتعع  بدرجععة عاليععة مععن المصععداقي
السعععتجابة لمسياسعععة النقديعععة المسعععتهدفة وأن أهعععم العقبعععات المقيعععدة لمسياسعععة النقديعععة فعععي سعععورية هعععي ععععدم 

 استقاللية المصرف المركزي.

                                                           
2
 مجلة ،"سورية في والنقدي المالي اإلصالح عملية إطار في الفائدة سعر تخفيض فاعلية مدى" ،(7115) حوراني محمود أكرم 

 والقانونية االقتصادية العلوم سلسة العلمية، والبحوث للدراسات تشرين جامعة
3
 رسالة" السوري االقتصاد في المعاصرة االقتصادية المتغيرات ضوء في النقدية السياسة" ،(7117) الشريف بك رجاء رزان 

 .منشورة غير دمشق، جامعة ماجستير،
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 الدراسات األجنبية:

 

 CHRIS O UDOKA, PhD ANYINGANG ROLAND. A, M.Sc.(2012)
4
 

 في القتصادي النمو عم  الفائدة سعر تقمبات تمثير دراسة هو البحث هذ  من الرئيسي الهدف كان
 القتصادي النمو في الفرقدراسة  و القتصادي والنمو الفائدة أسعار بين العالقة لمعرفة طبيعة. نيجيريا

 سعر بين عكسية عالقةوجود : يمي ما النتائج كشفتوقد . نيجيريا في الفائدة سعر تحرير نظام وبعد قبل
 الناتج ينخفض سوف الفائدة معدل في الزيادة أن يعني وهذا نيجيريا  في القتصادي والنمو الفائدة
 نقدية سياسة أوص  الباحثان بمن اتباع الحقيقي و القطاع نمو تمخير وبالتالي لمبمد  اإلجمالي المحمي
 .اإلنتاجية القتصادية األنشطة لقطاع الحقيقي لالقتصاد اإلقراض تعزيز سيؤدي إل  لنيجيريا قوية

 Abdul Aziz Farid Saymeh , Marwan Mohammad Abu Orabi (2013)
5
 

 المحمي والناتج التضخم  معدل الفائدة  معدل تمثير دراسة هو البحث هذ  من الرئيسي كان الهدف
 إل  النتائج   وأشارت1020-1000 الفترة خالل األردن في الحقيقي القتصادي النمو عم  اإلجمالي

 يؤثر في % وأن  التضخم5% أو 2المتغيرات األربعة ترتبط بعالقة توازن عند مستو  معنوية  أن
 الفائدة معدل البعض  وأن بعضها م  مستقمة األخر  المتغيرات كل أخر  ناحية من. الفائدة أسعار
 .النمو معدل عم  يؤثر التضخم معدل و أن النمو  معدل عم  تمثير قوة لديع الحالي

هذا البحث عن الدراسات السعابقة أنعع سعمط الضعوء عمع  سععر الفائعدة كمتغيعر مسعتقل فعي مععزل  وما يميز
عن تمثير بقية المتغيرات القتصعادية األخعر  و أنعع يحعاول إيجعاد عالقعة بعين تقمبعات سععر الفائعدة ومععدل 

نحععععدار النمععععو القتصععععادي باسععععتخدام أسععععموب قياسععععي كمععععي يعتمععععد عمعععع  السالسععععل الزمنيععععة ومعععععادلت ال
 والرتباط.

 

                                                           
4
 CHRIS O UDOKA, PhD ANYINGANG ROLAND. A, M.Sc  (2012)” The Effect of Interest Rate 

Fluctuation on the Economic Growth of Nigeria, 1970-2010” International Journal of Business and 

Social Science, University of Calabar Calabar-Nigeria. 
5
Abdul Aziz Farid Saymeh , Marwan Mohammad Abu Orabi  “ (2013)THE EFFECT OF INTEREST 

RATE, INFLATION RATE, GDP, ON REAL ECONOMIC GROWTH RATE IN JORDAN”, the 

World Islamic Science University Jordan 
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 لاألوالفصل 

 األسس النظرية لسعر الفائدة 

 
 االقتصادية بالمتغيرات عالقتو و الفائدة سعر: األول المبحث

 الفائدةًسعرًمفيوـ: أولًً

 الفائدةًسعرًوظائؼ :ثانياًً

 النقديةًالسياسةًآلياتًمفًكآليةًالفائدةًسعر ثالثًا:

ًالقتصاديةًبالمتغيراتًالفائدةًسعرًعالقة رابعًا:

 

 الفائدة لسعر المفسرة النظريات: الثاني المبحث

 التقميديةًالنظريةًفيًالفائدةًأوًل:ًسعر

 (السيولةًتفضيؿًنظرية)ًالكينزيةًالنظريةًفيًالفائدةًثانيًا:ًسعر

 (شيكاغوًمدرسة)ًالحديثةًالكميةًالنقديةًالنظريةًفيًالفائدةً:ًسعرثالثاًً

 ًالعقالنيةًالتوقعاتًنظريةفيًًالفائدةًسعرً:رابعاًً
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 لاألو الفصل

 األسس النظرية لسعر الفائدة

 

سػػعرًالفائػػدةًأىميػػةًكبيػػرةًتنبػػمًمػػفًقيػػاـًمعػػػدلتًالفائػػدةًبعػػدةًوظػػائؼًتػػؤثرًعمػػ ًم موعػػةًكبيػػرةًمػػػفًًيحتػػؿ
القراراتًالقتصاديةًوًإفًتحديدًسعرًالقائدةًيعتبػرًمػفًاودواتًالعامػةًفػيًالػتحكـًفػيًح ػـًالئتمػافًوًح ػـً

الحدًمنوًوًدورىاًفيًم ابيةًًأوًيعكسًتو وًالسياسةًالنقديةًفيًتش يعياًلالستثمارًًالعرضًالنقديًوًالذي
ً.التضخـًوًالنكماشًالقتصادي

سػعرًالفائػدةًوًوظائفػوًوًعالقتػوًبػالمتغيراتًالقتصػاديةًوًًيػوـإلػ ًمفًطرائػؽوعم ًىذاًاوساسًسوؼًيػتـًالت
ووصػوًلًإلػ ًةًالتقميديػةًفالنظريػةًالكينزيػةًةًبػدئاًبالنظريػبدراستياًسػعرًالفائػدتناولتًالنظرياتًالقتصاديةًالتيً

نظريػػػةًالتوقعػػػاتًوًالتػػػيًعممػػػتًعمػػػ ًًأوًالمدرسػػػةًالسػػػويديةًً،النظريػػػةًالمعاصػػػرةًالمتمثمػػػةًبمدرسػػػةًشػػػيكاغو
ً.استكماؿً وانبًالتوازفًالقتصاديًالعاـًلدىًكينز

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المبحث األول
 ديةسعر الفائدة و عالقتو بالمتغيرات االقتصا

 
قراراتًاوفرادًبخصػوصًعم ًًكبيرًلماًلوًمفًتأثيريعتبرًسعرًالفائدةًمفًأىـًالمؤشراتًالقتصاديةً

ًأمواليـًفيًم التًالدخارًوالستثمارًالمختمفةًوبالتاليًتؤثرًعم ًالقتصادًالقومي.ًاستخداـكيفيةً
داةًنقديػةًلممحافظػةًعمػ ًاسػتقرارًسػعرًويستمدًسعرًالفائدةًدورهًالياـًفيًالقتصادًالوطنيًمفًاستخداماتوًكأ

تػػةًوأحيانػػػًاًًوافػػالتغييرًفػػيًسػػػعرًالفائػػدةًيحػػدثًردودًأفعػػػاؿًمتفً-الصػػرؼًوربطػػوًمػػػاًبػػيفًالدخػػارًوالسػػػتثمار
 .  1ويؤثرًفيًتوزيمًاومواؿًالمتاحةًلالستثمارًعم ًالمشاريمًاوكثرًمردوداً-ًمتعاكسةًلدىًكؿًمنيـ

المتمثمةًبتعددًاوقطابًالقتصاديةًوالتكتالتًالكبيرة،ًًوخيرةالدوليةًاالمتغيراتًالقتصاديةًًقدًأسيمتًو
السػػوؽًوتعقػػدًوتشػػابؾًآليػػاتًالعمػػؿًفػػيًاوسػػواؽًًوانفتػػاحوالتطػػورًالمػػذىؿًفػػيًوسػػائؿًالتصػػاؿًوالمعموماتيػػة،ً

اليابػػافًوالصػػيفًالماليػػةًوالنقديػػةًالدوليػػة،ًوتفػػاقـًالنزاعػػاتًالت اريػػةًبػػيفًالوليػػاتًالمتحػػدةًوالتحػػادًاووروبػػيًًو
اسػتخداـًأدواتًالسياسػةًالنقديػةًوأىميػاًمعػدلتًًفػيًتعزيػزًالم ػولًإلػ وغيرىاًمفًأقطابًالقتصادًالعػالمي،ً

2ًالفائدةًلتحقيؽًمزاياًتنافسية.

ًسعرًالفائدة:ًهوممف:ًأولاً
زمنيػةًًيعرؼًسعرًالفائدةًبأنوًالسعرًالذيًيدفعوًالمقترضػوفًلقػالًاسػتخداميـًاومػواؿًالمقترضػةًلفتػرة

نماًًاًًعميوً)سعرًالئتماف(ً،ًولكنوًيختمؼًعفًأسعارًالسممًوالخدماتًبأنوًليسًسعًرًيطمؽمعينةً  ىومطمقًاًوا 

 .3 مبمغًالمقترضًويعبرًعنياًعادةًبنسبةًمئويةًلفترةًسنةًواحدةالًًوًًلمقرضبيفًالتكمفةًالنقديةًسعرًنسبيًً

ً ًالفائدة ًسعر ًالودائمتويعتبر ًعم  ًيدفم ًعندما يرادًكمفة ًوا  ًًاًًالمصرفية ًعميو ًتحصؿ مفًًالمصارؼعندما
أماًإذاًاحتفظتًالوحداتًالمدخرةًبمدخراتياًبشكؿًأرصدةًنقديةًفإفًسعرًالفائدةًفيً القروضًالتيًتمنحيا.

                                                           
 17، الجزء األو ل , ص  2006،  عقل مفلح ," وجهات نظر مصرفٌة ", مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع 1
 و للدراسات تشرٌن جامعة مجلة ،2005 ،”سورٌة فً والنقدي المالً اإلصالح عملٌة إطار فً الفائدة أسعار تخفٌض فاعلٌة مدى“ حورانً، أكرم 2

 32ص  (.2) العدد( 27) المجلد والقانونٌة االقتصادٌة العلوم سلسلة العلمٌة، البحوث
3 William A. Allen, David G. Dickinson , “Monetary Policy, Capital Flows and Exchange Rates: Essays in Honour 

of Maxwell Fry” , Routledge , London , 2002 , p 88 
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تكمفةًالفرصةًالبديمةًأيًمقدارًالتضحيةًالتيًتتحممياًىذهًالوحداتًنتي ةًاحتفاظياًبثروتياًىوًىذهًالحالةً
 .1 ديةًوتنازلياًعفًالعائدًالذيًيمكفًأفًتحصؿًعميوًمفًعمميةًاإلقراضبشكؿًأرصدةًنق

ًالستحقاؽًودر ةً ًكمدة ًلختالؼًخصائصًاودواتًالمالية ًيختمؼًتبعًا ًالفائدة ًفإفًسعر ًالحاؿ وبطبيعة
ًففيًالواقمًلًيو دًسعرًفائد ًالتيًتتضمنيا ًواحدًحيثًىناؾالسيولةًودر ةًالمخاطرة عم ًًسعرًالفائدةًة

ًًأوًسوالًكانتًحكوميةًًودائمًاآل مةًوالسنداتال ىوًخاصة،ًورغـًىذاًالختالؼًفإفًىناؾًعاماًلًمشتركًا
 .2سعرًنظريًتقريباًًىوًسعرًالفائدةًالخاليًمفًالمخاطرةًًوىوًًوًيسعرًالفائدةًاوساس

فسعرًالفائدةًوعندًالحديثًعفًسعرًالفائدةًي بًأفًنميزًبيفًسعرًالفائدةًالسميًوسعرًالفائدةًالحقيقي.ً
ماًسعرًالفائدةًالحقيقيً،ًأؼًوسائرًالمؤسساتًالماليةًاوخرىالسعرًالمتعارؼًعميوًفيًالمصاًرىوًلسميًا
ًف ًيو ًالفائدة ًًالسميسعر ًمنو ًكوفًًالتضخـمطروحًا ًالدراسة ًالسميًفيًىذه ًالفائدة ًسعر ًاعتماد وسيتـ

ً.البحثًسيأخذًمعدؿًالتضخـًبعيفًالعتبارًكمتغيرًوسيط
ً:3 دًالعديدًمفًالصيغًلمعدلتًالفائدةًويمكفًتصنيفياًتبعًاًلمتاليوتًو

ًيقرضًالمصرؼً ًأساسيا ًعم  ًالتي ًالمعدلت ًوىي ًالمصرؼًالمزكري ًمعدلت ًوىي ًالرئيسية: المعدلت
ًالمركزيًمؤسساتًاإلقراضًكماًعم ًضوئياًتحددًمعدلتًالقراضًماًبيفًالمصارؼ.

ًالمعدلتً .1 ًىي ًالنقدي: ًاو ؿًمعدلتًالسوؽ ًقصيرة ًالمالية ًاووراؽ ًتداوؿ ًعم ًأساسيا ًيتـ التي
القابمةًلمتداوؿ)ًسنداتًالخزينة،ًشياداتًاليداعً،الخً...ً(ًوىذهًالمعدلتًقريبةً دًاًمفًالمعدلتً

ًفيًالسوؽًماًبيفًالمصارؼ
ًتصدرً .2 ًأساسيا ًعم  ًالتي ًالمعدلت ًوىي ًاو ؿ: ًالطويمة ًالمعدلت ًأو ًالمالي ًالسوؽ معدلت

ًاو ؿًال ًفي ًالتمويؿ ًمعدلت ًوتحدد ًالبورصة ًفي ًالسندات ًأسعار ًعف ًتنشأ ًالتي ًتمؾ ًأو سندات
ًالطويؿ.

 .معدلتًالتوظيؼًفيًاو ؿًالقصير)ًحساباتًالتوفيرًواإلدخار( .3
ً

                                                           
1
 Todd Sandler," Economic Concepts for the Social Sciences", Cambridge University Press, Cambridge, 

England,2001, p 47 

2  Christopher L. Culp,” The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics”, John Wiley & Sons, New York, 2001, p 

314 
 200، ص 2001مالّك وسام،"النقود والسٌاسات النقدٌة الداخلٌة قضاٌا نقدٌة ومالٌة"، دار المنهل اللبنانً، الطبعة األولى ،  3
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 :وظائف سعر الفائدة ثانيًا:
ًالمف ًلخدماتًالئتمافًوبيذا يةًفيًاقتصادًمفًاآلليةًالسعًرًاًًيعتبرً زلًيوـيعتبرًسعرًالفائدةًسعرًا

ًلموحداتًالمدخرةًبتقديـًح ـًأكبرًمفًالمدخراتًبينماً السوؽً.ًفعندماًيرتفمًسعرًالفائدةًفإنوًيعطيًإيعازًا
ًيؤديًانخفاضوًإل ًتقميصًتدفؽًاومواؿًإل ًالسوؽًالماليةً.

مماًيؤديًإل ًًكماًأفًارتفاعًسعرًالفائدةًيعنيًارتفاعًتكمفةًالقتراضًوغراضًبنالًالمشروعاتًالستثمارية
ًإقامةًمثؿًىذهًالمشروعاتًوبالتاليًارتفاعًمعدؿًالنموًالقتصاديً.عم ًًوتباطؤىاًبينماًيحفزًانخفاض
ً:1تنحصرًبماًيميًسعرًالفائدةوبشكؿًعاـًفإفًوظائؼً

1. ً ًضمانيعتبر ًالفائدة ًالوحداتًًاًًسعر ًإل  ًالفائض ًذات ًالقتصادية ًالوحدات ًمف ًاومواؿ لتدفؽ
طًإل ًتنشيمماًيؤديًوغراضًاستثماريةًيادةًالدخارًلع زًوىذاًماًيش مًعم ًًزالقتصاديةًذاتًا

ً.اإلنتاجًوتخفيضًمعدلتًالبطالة
ًالمنافسة .2 ًتسودىا ًالتي ًاوسواؽ ًفي ًالفائدة ًسعر ًالمواردًًالكاممةًيحقؽ ًاستخداـ ًفي ًأكبر كفالة

ًطيًمردوداتًأعم .المشروعاتًالستثماريةًالتيًتعًالقتصاديةًمفًخالؿًتو يوًاومواؿًنحو
ؽًقيعتبرًسعرًالفائدةًمفًالمتغيراتًاوساسيةًالتيًتؤثرًفيًالطمبًعم ًالنقودًوبذلؾًيمكفًأفًيح .3

ًالتوازفًفيًسوؽًالنقودًبيفًعرضًالنقدًوالطمبًعميوً.
ماًًدولةيؤثرًسعرًالفائدةًفيًتدفؽًاومواؿًعم ًالمستوىًالدوليًحيثًأفًارتفاعًسعرًالفائدةًفيً .4

ً.ًدولةالًوؿًاوخرىًسيحفزًتدفؽًاومواؿًإل ًىذهبالدمقارنةً
ًتصيبً .5 ًالتي ًواوزمات ًالختاللت ًيعالج ًأف ًالفائدة ًسعر ًخالؿ ًمف ًالمركزي ًالمصرؼ يستطيم

رًالفائدةًيؤديًإل ًنيًيعانيًمفًالركودًفإفًتخفيضًسعفإذاًكافًالقتصادًالوطًالقتصادًالقومي،
 وهكذا. نشيطًاإلنفاؽًالستثماريت
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 :المتغيرات االقتصاديةأىم ب ة سعر الفائدةعالق :ثالثاً 

ً ًوالمتغيراتًالنقديةًالمتغيراتًبيفًالمعاصرًالعمميًالواقمًأثبتياًمباشرةًوًمؤكدةًعالقةىناؾ
ًاوىداؼلمبنؾًالمركزيًلتحقيؽًًغيرًالمباشرةًاودواتًالنقديةويعدًسعرًالفائدةًمفًً،ًالحقيقيةًالقتصادية

ً:1يميًبماًالمتمثمةًالنيائية

 لألسعارًنسبيًاستقرار.ً
 المدفوعاتًميزافًتوازف.ً
 التشغيؿًمفًمناسبًمستوىًتحقيؽ.ً
 ًالنموًمفًمناسبًمستوىًتحقيؽ 

ً:2تؤكدًالتطبيقاتًالواقعيةًوسعارًالفائدةًعم ًأنياًتتأثرًبماًيميًوً

ًلواقمًالقتصاديً)ركود،ًإزدىار(متطمباتًا -1
ًسياسةًعرضًالنقدً)الكتمةًالنقدية(. -2
ًالئتمافًالنافذةً)سعرًالخصـ(.سياسةً -3
ًالسياسةًالضريبيةً)المعدؿ،ًمدىًعدالةًتوزيمًالعبلًالضريبي(. -4
ًمستوىًالتشغيؿً)معدلتًالبطالة(. -5
ًمعدلتًالنموًالمرغوبةً)ممًاوخذًبالعتبارًمعدلتًنموًالسكاف(. -6
ًدر ةًتطورًالسوؽًالماليةًوالنقديةً)مرونةًالسوؽ(. -7
ًمعدلتًالتضخـًالسائدة. -8
ًًميزافًالمدفوعات.ًوضم -9

 والقتصاديةًوال تماعيةًالمرغوبة.ًاوىداؼًالسياسية -10

المػػؤثرةًفػػيًالنشػػاطًًالنقديػػةمػػفًأبػػرزًمتغيػػراتًالبيئػػةًالقتصػػاديةًوًإحػػدىًأدواتًالسياسػػةًًسػػعرًالفائػػدةعػػدًيًو
ًالقتصاديًلتحقيؽًاوىداؼًالكميةًالمطموبًتحقيقيا.

                                                           
 .1979، اإلسكندرٌةدار المطبوعات الجامعٌة،  تارٌخ االقتصاد العالمً، دي،شد. مصطفى ر 1
  32-31ص  ، مرجع سبق ذكره، سورٌة فً والنقدي المالً اإلصالح عملٌة إطار فً الفائدة أسعار تخفٌض فاعلٌة مدى“ حورانً، أكرم 2
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ًلياًبالدراسةًوىيًكماًيميً:وسوؼًنركزًعم ًبعضًالمتغيراتًالتيًستتناًو

 في معدل التضخم:أثر سعر الفائدة  -آ
لمقػػػوةًًىورمػػػاًيقابمػػػوًمػػػفًتػػػدلممسػػػتوىًالعػػػاـًلألسػػػعارًًوًومممػػػوسًارتفػػػاعًمسػػػتمرًعمػػػ ًأنػػػوًالتضػػػخـُيعػػػر ؼً

فػيًمعال ػةًالتضػخـًمػفًخػالؿًسياسػةًسػعرًًكبيػرًدوروًلسعرًالفائػدة1ًً.القتصادًالقوميالشرائيةًلمعممةًفيً
ً،ًف2ًمباشرةًلمسياسةًالنقديةالغيرًلتيًتعدًمفًأقدـًالوسائؿًخصـًواال برفمًتكمفةًًالمصرؼًالمركزيعندماًيقـو

ًذلػػػؾمػػػفًخػػػالؿًزيػػػادةًسػػػعرًالخصػػػـًالقتػػػراضً يػػػؤديًإلػػػ ًارتفػػػاعًسػػػعرًالفائػػػدةًلمسػػػوؽًالنقديػػػةًوًيصػػػب ًًفػػػإف 
نفػاؽًممػاًيخفػؼًمػفًحػدةًح ػـًاإلًممػاًيػؤديًإلػ ًانخفػاضًالسػتثمارًوبالتػاليًانخفػاضالقتراضًأكثػرًكمفػةً
3ًالضغوطًالتضخمية.

عمػػ ًأفًفعاليػػةًسياسػػةًسػػعرًالخصػػـًقػػدًيحػػدًمنيػػاًعػػدـًماللمتيػػاًلمتطبيػػؽًفػػيًالقتصػػادياتًالناميػػةًنظػػرًاً
4ًامؿًفيًاوسواؽًالنقديةًوالماليةًالمحمية.عل مودًال يازًالماليًوالمصرفيًوضعؼًالت

 أثر سعر الفائدة في عرض النقود: -ب

التػػيًتسػػتخدـًكوسػػيطًفػػيًالتبػػادؿً،ًوفػػيًإطػػارًىػػذاًًاوصػػوؿـًالعػػرضًالنقػػديًإلػػيًرصػػيدًينصػػرؼًمفيػػًو
المفيوـًالعاـًتتعددًمفاىيـًالعرضًالنقديًبحسبًماًتحتػويًعميػوًكػؿًمػفًىػذهًالمفػاىيـ,ًإلػيً انػبًالنقػدً

ياًفورًاًإليًالتيًتتمتمًبدر ةًعاليةً دًاًمفًالسيولةًأيًتمؾًالتيًيمكفًتحويمًاوصوؿالمتداوؿ,ًمفًأنواعً
.ًوفيًضولًذلؾًيتـًالتمييزًبػيفًثالثػةًمفػاىيـًفيًحدوٍدًضيقةنقودًدوفًتقمبًفيًقيمتياًأوًبتقمبًيحدثً

 :5ًلمعرضًالنقدي

ًالضيؽً:ًويرمزًلوًعادةًبالرمزً .1 M1ًالمفيـو

ًويتكوفًمفًالنقدًبالتداوؿًخارجًال يازًالمصرفيًوأرصدةًالودائمًال ارية.ًًً
                                                           

 197، ص 2005 عمان، التوزٌع، و للنشر الصفاء دار األولى، الطبعة ،"الكلً االقتصاد تحلٌل" هوشٌار، معروف  1

  131، ص 2001عناٌة غازي حسٌن، "التضخم المالً"، مؤسسة شباب الجامعة،  2
   208ص  ،2006 التوزٌع، و للنشر الفجر دار ،"الكلً االقتصاد فً محاضرات" العربً، محمد ساكر 3
 132عناٌة غازي حسٌن، "التضخم المالً"، مرجع سبق ذكره، ص  4
 مجلةة"، متقدمةةال الدول من عٌنة فً الكلٌة االقتصادٌة المتغٌرات بعض على النقد عرض مقاٌٌس اثر،"الجبوري كرٌم سوسن،لغالبًا جلٌل الحسٌن عبد 5

ً 11، ص 2008، واالدارٌة االقتصادٌة للعلوم الغري



 

  8 
 

ًالواسمً:ًويرما .2 M2ًزًلوًبالرمزًلمفيـو
ًالضػيؽًعمػػ ًأشػػباهًالنقػود،ًوىػػيًعبػػارةًعػفًالودائػػمًاآلً ويشػتمؿًباإلضػػافةًإلػ  مػػةً،ًمكونػػاتًالمفيػػـو

ًبالعمالتًاو نبيةًوالودائمًالحكومية.ودائمً ًالباإلضافةًإل
ًالسيولةًالمحميةً:ًويرمزًلوًبالرمزً .3 M3ًمفيـو

سػائؿًالػػدفمًالتػػيًظيػػرتًحػػديثًاًوىػػيًالدخػػاراتًأضػافتًالمدرسػػةًالنيوكينزيػػةًلح ػػـًالكتمػػةًالنقديػػةًبعػػضًًو
المودعػػػػةًخػػػػارجًالمصػػػػارؼًالت اريػػػػةً)أيًلػػػػدىًالمؤسسػػػػاتًالماليػػػػةًاوخػػػػرىًكشػػػػركاتًالتػػػػأميف،ًصػػػػناديؽً
الدخػػارً...ًالػػخ(ًممػػاًيعنػػيًأنػػوًاعتبػػرواًىػػذهًالمؤسسػػاتًكمؤسسػػاتًخالقػػةًلمنقػػدًوبنػػالًعميػػوًفػػأفًالكتمػػةً

ًىيً:ً M3النقديةً

M2= M3ًً  + ًالدخاريةً+ًالودائمًوالمساىماتًفيًصناديؽًالدخار+ًبطاقاتًالبيمًوالشرالًًًًًالودائم

ًلدىًالمؤسساتًالستيالكية ًًًًًًًً

ًوتؤثرًسياسةًإعادةًالخصـًعم ًح ـًالئتمافًالمصرفيًوبالتاليًعم ًعرضًالنقدًوفؽًاآلليةًالتالية:
ىًغيرًمرغوبًفيوًنتي ةًالتوسمًالمفرطًيًأفًعرضًالنقودًقدًارتفمًإل ًمستًولمركًزإذاًشعرًالمصرؼًا

فيًمن ًالئتماف،ًسارعًإل ًانتياجًسياسةًنقديةًانكماشيةًتيدؼًإل ًتقميصًالكميةًاإل ماليةًالمتداولةً
عفًطريؽًرفمًسعرًإعادةًالخصـًأيًرفمًكمفةًالقروضًأوًالسيولةًالتيًيقدمياًلممصارؼًالت ارية،ًمماً

ؼًالمركزيًوىذاًبدورهًيؤديًإل ًعدـًتوفرًاحتياطاتًنقديةًكافيةًيؤديًإل ًتقميؿًاقتراضياًمفًالمصًر
1ًلدىًالمصارؼًالت اريةًوغراضًالتوسمًفيًمن ًالئتمافًمماًيقيدًمقدرتياًفيًخمؽًودائمً ديدة.

 الفائدة سعر النقودًينخفض عرض بازدياد انو إذ الفائدة سعر مم عكسية بعالقة يرتبط النقود عرض فاف وعميو

 2.الفائدة سعر عم  مباشراًً تأثيراًً يمارس النقود عرض إف يمكفًالقوؿ ولذلؾ وبالعكس،

                                                           
 194، ص  2006الدوري زكرٌا، السامرائً ٌسرى ، البنوك المركزٌة والسٌاسات النقدٌة، دارالٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع،عمان ،األردن،  1
  314، ص  284 صً،2002ً ، غدادب الحكمة، بٌت الدولٌة" ، المالٌة األسواق اندماج علً،" محمد عماد 2
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  سثماا::اال فيسعر الفائدة ثر أ -ث

ًأوًكيفيػةًتػأثيرًسػعرًالفائػدةًعمػ ًحالػةًالتػوازفًالكمػيًلالقتصػادً،ًتـًدراسػةًدًىذهًالنقطةًمفًالبحػثًسػيعن
تغيػػراتًفػػيًح ػػـًًعمػػ ًأنيػػاالتقمبػػاتًًتعػػر ؼًىػػذهًوالتقمبػػاتًالقتصػػاديةً،ًدراسػةًدورًسػػعرًالفائػػدةًفػػيًحػػدوثً

ً.ثًبصورةًمتكررةًفيًفتراتًمتعاقبةومستوياتًالنشاطًالقتصاديًوفًىذهًالتغيراتًتحد

بينمػػاًيعتبػػرًالنكمػػاشًمرحمػػةًضػػروريةًلعػػالجًاإلفػػراطًًاإلفػػراطًفػػيًالسػػتثمار،ىػػوًالسػػببًالمباشػػرًلمػػرواجًًإف
فًكافًالسابؽ ًفيً وىرىاً،ًلكػفًفًالتقمباتًالقتصاديةًليستًظاىرةًنقديةًبحتةيروفًأًبعضًالقتصادييفًوا 

فػػػرصًالتوسػػػمًفػػػيًًتزيػػػدًمػػػفًًالمصػػػارؼأفًحيػػػثًفػػػيًزيػػػادةًحػػػدتيا،ًميمػػػًاًتمعػػػبًدورًاًًسياسػػػةًسػػػعرًالفائػػػدة
,ًوىذاًالتصرؼًمفًتوسيمًانتا يـًعم ًًالمستثمريفالستثمارًعفًطريؽًخفضياًلسعرًالفائدة,ًفتش مًبذلؾً

مفًشأنوًأفًيسحبًالمواردًمفًاإلنتاجًالستيالكي,ًإل ًصناعاتًالسممًالستثمارية،ًوىذاًًريفالمستثم انبً
يكوفًبمثابةًادخارًإ باريًلمم تممًالذيًيتغيرًدخموًالحقيقيًنتي ةًارتفاعًأسعارًالسممًالسػتيالكية،ًويػزدادً

لمنشػػآتًالمصػػرفيةًأنيػػاًبالغػػتًفػػيًبالتػػاليًالطمػػبًعمػػ ًالسػػممًالسػػتثماريةًمػػرةًأخػػرى،ًوبعػػدًفتػػرةًزمنيػػة,ًت ػػدًا
1ًاإلقراض,ًفتعتمدًعم ًرفمًسعرًالفائدة,ًوىناًتبدأًمرحمةًالنكماشًفيًالنشاطًالقتصادي.

 :النقدية السياسة آليات من كآلية الفائدة سعر رابعًا: 

ًالسػمطاتًالنقديػةًممثمػةًبالمصػرؼ تتخػذىا التػي اإل ػرالات م موعػة:ًأنيػا عمػ  النقديػة السياسػة تعػرؼ
 ً .2لتحقيؽًالستقرارًالنقديًبالقتصادًالقومي والئتماف النقودًمف كؿ دارةإلًالمركزي

 أوً نقديػةًأىػدافيا كانػت إذا عمػا النظػر بصػرؼ النقديػة واإل ػرالات القػرارات  ميػم عمػ  النقديػة السياسػة وتشػتمؿ

3ً.النقدي لنظاـا في التأثير إل  تيدؼ التي النقدية غير اإل رالات  ميم وكذلؾ نقدية، غير

 :إل  النقدية السياسة وتيدؼ

 الوطنيػة العممػة قيمػة عمػ ًالمػؤثرة التغيػرات ت نػب خػالؿ مػف والقتصػادي النقػدي السػتقرار تحقيػؽ 
 لألسعار. العاـ المستوى في التغيرات مف تنشأ والتي داخميا

                                                           
 145ًً،146ًصً،1998ًً،ًم يدًضيال،"القتصادًالنقدي"،ًمؤسسةًشبابًال امعة 1
 113 ص ، 2004 الجامعٌة، المطبوعات دٌوان النقدٌة"، والسٌاسات النظرٌات فً محاضرات علً" بن بلعزوز. 2
 351 ، ص  2004 ، ،عمان  والتوزٌع للنشر الحامد دار ، المالٌة واألسواق صارفوالم النقود الدٌن، سعد نزار العٌسى المنعم، عبد  علً السٌد 3
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 زيادةًيحقؽ بما ديةالقتصاًالقطاعات مختمؼ في مناسبة اقتصادية نمو معدلت تحقيؽ في ةالمساىم 
 .ًالقومي الدخؿ في

 الخارجً التوازن تحقٌق فً المساهمة. 

ًويت سػدًأثػرًالسياسػػةًالنقديػةًفػػيًسػعرًالفائػدةًمػػفًخػالؿًالمرونػػةًالنسػبيةًلدالػةًالتفضػػيؿًالنقػديًحيػػث
وذاتًًاسػةًتكػوفًفعالػةكممػاًانخفضػتًالمرونػةًالنسػبيةًلدالػةًالتفضػيؿًالنقػديًأيًأفًىػذهًالسيىػذاًاوثػرًًيزداد

التفضػػيؿًًدالػةًًتعنػدماًيكػوفًالطمػبًعمػ ًالنقػودًلغػػرضًالسػيولةًمػنخفضًالمرونػةًأمػاًإذاًكانػ،ًتػأثيرًواضػ 
يًمسػتقيـًعندئػذًلػفًيكػوفًلمسياسػةًالنقديػةًأيًأثػرًعمػ ًسػعرًالفائػدةًقأفًخطبًاالمرونةًمعبرًعنيًةالنقديًتام

فظًالمضػاربوفًبػأيًخًالسػيولةًحيػثًسػيحتويحدثًذلؾًعادةًفيًحالتًالكسادًأيًعندماًيقػمًالقتصػادًفػيًفػ
ًو وًنحوًاستثمارىاًفيًشرالًالسنداتً.تالًفدًوًم مدةعم ًشكؿًأرصدةًنقديةًكميةًمفًالنقودً

السياسػػػػةًالنقديػػػػةًفػػػػيًظػػػػؿًًوىرًإلػػػػ ًىػػػػذهًالظػػػػاىرةًونػػػػادىًبعػػػػدـً ػػػػدزًأوؿًمػػػػفًأشػػػػانػػػػيًكيويعتبػػػػرًالقتصػػػػاد
وىػػذاًًمارىانقديػػةًوطرحيػػاًفػػيًالسػػوؽًلًيػػؤديًإلػػ ًاسػػتثكمػػاًأفًالزيػػادةًفػػيًالنقػػودًمػػفًقبػػؿًالسػػمطاتًالًالكسػػاد

الفائػػدةًإلػػ ًًسػػعرًيصػػؿسياسػػةًالنقديػػةًعنػػدماًالقػػوميًعػػفًطريػػؽًاسػػتخداـًأدواتًالًالنػػاتجيعنػػيًاسػػتحالةًزيػػادةً
السياسػةًالماليػةًمػفًأ ػؿًزيػادةًح ػـًًم ًذلػؾًنػادىًكينػزًبضػرورةًاعتمػادًوعًأدن ًمستوىًلوًلًيمكفًت اوزه

ًمفًحالةًالكسادًالقتصاديً.ًصوالتخمالناتجًالقوميً
 1 : الخصم إعادة سياسةًعبر النقدية السياسة في الفائدة بسعر الستعانة ويتـ
ًمقابؿًالت اريةًالمصارؼًمفًالمركزيًالمصرؼًيتقاضاهًالذيًالفائدةًسعرًعفًعبارةًىوًالخصـًإعادةًسعر
ً،اووراؽًىذهًبمثؿًمضمونةًسمؼًأوًقروضًفمًلياًيقدموًماًمقابؿًأوراؽًماليةًمفًلديياًماًخصـًإعادة

                                                           
 كوسٌلة الخصم معدل طور من لأو  لتراكإن بنك وكان ، االئتمان لمراقبة المركزٌة المصارف استخدمتها التً األدوات أقدم من السٌاسة هذه تعتبر 1

 فرنسا وفً "األخٌر لمقرضٌجعله "ا وضع على الفترة هذه خالل تدرٌجٌا صرف المركزيالم سار ثم 1847 سنة من بداٌة االئتمان على للسٌطرة
 ما على عام بشكل تحتوي أنها إال آلخر، دولة من للخصم القابلة المالٌة راقو األ وتختلف1913 سنة  األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات وفً  1857سنة
 :ٌلً

 ثالث وجود ) ضمانات بثالث متمتعة تكون أن ٌشترط وقد (ٌوما 60 ) مثال معٌنة مدةل استحقاقها آجال ٌكون التً التجارٌة السندات 
 كالكمبٌاالت ( ومستفٌد علٌه مسحوب ، ساحب توقٌعات

 محدد أجل ذات تكون أن ٌشترط قد التً الخزٌنة سندات . 
  األجل قصٌرة لقروض ممثلة مالٌة راقأو. 
 األجل متوسطة لقروض ممثلة سندات . 
 طوٌل أو  متوسط أجل ذات الخارج على للسلف ةمحرك سندات . 
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ًخصـًبسعرًالمركزيًالبنؾًمفًالقروضًعم ًالحصوؿًالت اريةًالبنوؾًتستطيمًالوسيمةًىذهًإل ًواستنادا
 مف معيا لممتعامميف القروض ومن  الئتماف وغراض تستخدميالكيًًلديياًالنقديةًالسيولةًلدعـً،1 معيف
.ًواحدًات اهًفيًإي ابيًطابمًذاتًالفائدةًوأسعارًالخصـًإعادةًمعدؿًبيفًةعالقًوىناؾ،2ًوالمؤسسات اوفراد
ًعندماًالمركزيةًالبنوؾًتم أًوليذا.ًالم تممًفيًالنقودًح ـًخفضًإل ًالخصـًإعادةًمعدلتًزيادةًوتؤدي
ًاوسواؽًفيًالفائدةًمعدلتًارتفاعًإل ًيؤديًمماًالخصـًإعادةًمعدؿًرفمًإل ًالنقودًعرضًتقميصًتريد

 أرادت إذاوًبالعكسً،3ًالئتمافًانخفاضًوبالتاليًالت ارية،ًالبنوؾًمفًالقتراضًتش يمًعدـًومنوًالمالية
 القروض ح ـ عم ًلمتأثير الخصـ معدؿ تخفيض إل  تم أ فإنيا القروض، من  في التوسم النقدية السمطات

 رفم إل  تم أ فإنياًالئتماف ح ـ ييدتق تريد وعندما ، لعمالئيا الت ارية المصارؼ مف المقدـ الئتماف أو
 أو بالزيادة إما لمبنوؾًاإلقراضية القدرة عم  التأثير إل  تؤدي السياسة ىذه فإف ثـ ومف الخصـ معدؿ

ً.بالنقصاف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص 3991"، دار الفكر، اجلزائر،النقدي املوسوي ضياء جميد ،"االقتصاد 1
 397 ص ، 1999 األردن،  للنشر األكادٌمٌة والمصارف"، النقود إقتصادٌات ،" المنعم عبد علً السٌد 2
 192، ص  2006كرٌن االسالمً والغربً"، دار المنهج، األردن ، حسٌن رحٌم، "النقد والسٌاسة النقدٌة فً إطار الف 3
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 المبحث الثاني
 النظريات المفسرة لسعر الفائدة

 
وبمقتض ًىػذهًالنظريػةًًرصدةًالقابمةًلإلقراضبنظريةًاوًسعرًالفائدةًالتقميديوفلقدًفسرًالقتصاديوفً

الفائدةًعندًتقاطمًمنحنيًالطمبًوالعرضًعمػ ًاورصػدةًالقابمػةًلالقتػراضًوالقػراض،ًولكػفًكينػزً يتحددًسعر
العرضًعم ًالنقػودًولػيسًباورصػدةًالقابمػةًًوًالطمبإلًظاىرةًنقديةًتتحددًبىوًنظرًلسعرًالفائدةًعم ًأنوًماً

دمافًبالنظريػػةًالكميػػةًالحديثػػةًحيػػثًتبنػػ ًالتحميػػؿًالكالسػػيكيًولكػػفًبشػػموليةًأكثػػرًولػػـًلإلقػػراض،ًثػػـً ػػالًفريػػ
ًنزي.يييمؿًالتحميؿًالك

 :التقميديةالنظرية سعر الفائدة في   أواًل:

يعتبػػػرًسػػػعرًالفائػػػدةًفػػػيًالنظريػػػةًالتقميديػػػةًوسػػػيمةًإلحػػػالؿًالتػػػوازفًبػػػيفًالدخػػػارًوالسػػػتثمارًفػػػإذاًكػػػافً
 1.النخفاضًوالعكسًصحي ًمارًيميؿًسعرًالفائدةًنحوالدخارًأكبرًمفًالستث

ًالفائدةًوالستثمارًمفً يةًأخرى:ًربطًالتقميديوفًبيفًسعرًالفائدةًوالدخارًمفً ية،ًوبيفًسعرلقدً

 العالقة بين االدخار وسعر الفائدة )عرض االدخار( -آ
2: 

فػػػيًًالتقميػػديوففائػػدةًوقػػػدًاسػػتندًعمػػػ ًو ػػودًعالقػػةًطرديػػةًبػػػيفًالدخػػارًوسػػعرًالًالتقميديػػةتػػنصًالنظريػػةً
عبارةًعػفًىوًالمصدرًالرئيسيًلالدخارًوأفًالدخارًبالنسبةًليذاًالقطاعًىوًنظريتيـًإل ًأفًالقطاعًالعائميً

الفػػػرؽًبػػػيفًالػػػدخؿًالفػػػرديًومػػػاًينفػػػؽًًيسػػػاويًيػػػوًامتنػػػاعًعػػػفًاإلنفػػػاؽًالسػػػتيالكيًفػػػيًالوقػػػتًالحاضػػػرًلػػػذاًف
ًوؾًالدخاريًلمقطاعًالعائميًيخضمًلعدةًعوامؿ:وغراضًالستيالؾًوىذاًماًي عؿًالسم

 ًفكمماًارتفاعًمستوىًالدخؿًازدادًال زلًالمدخر.مستوىًالدخؿ،ً
 ًدخارًمفًأ ؿًالستثماراليدؼًمفًالدخار،ًحيثًىناؾًادخارًمفًأ ؿًالستيالؾًوا

عمػػ ًادخػػاراتًالقطػػاعًبأنػػوًلًبػػدًلسػػعرًالفائػػدةًأفًيكػػوفًلػػوًتػػأثيرًًالتقميػػديوفورغػػـًكػػؿًىػػذهًالعوامػػؿًفقػػدًرأىً
الحػػاليًوالسػػتيالؾًالمسػػتقبميًوقػػدًبنػػواًافتراضػػيـًىػػذاًعمػػ ًحديػػدًعمػػ ًتفضػػيميـًبػػيفًالسػػتيالؾًالعػػائميًوبالت

                                                           
 152، ص    2008شامٌة احمد زهٌر ،حسٌن مصطفى ، "مدخل إلى اقتصادٌات النقود والمصارف"، منشورات جامعة حلب ،  1
  302 ص ، 2003 ، ،عمان  والتوزٌع للنشر مدالحا دار ،" المالٌة واألسواق والمصارف النقود" الدٌن، سعد نزار العٌسى المنعم، عبد  علً السٌد 2
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عمػ ًًلمتغمػبأساسًالتفضػيؿًالزمنػيًلالسػتيالؾًالحػاليًعمػ ًالسػتيالؾًفػيًالمسػتقبؿًلػذاًفػإفًالسػبيؿًالوحيػدً
مػفًاسػتيالؾًأكبػرًًالقطػاعًالعػائميبالفائػدةًالتػيًسػتمكفً ؿًذلؾبمنحياًمكافأةًلقالًذلؾًويتمثىوًىذاًالتفضيؿً

ًحقؽًالعالقةًالطرديةًبيفًسعرًالفائدةًوالدخار.تفيًالمستقبؿًوبذلؾًت
ًعادةًبال زلًاوكبػرًمػفًالسػتثمارًفػيًالمشػروعاتًالنتا يػةًلًبػدًىوًأماًبالنسبةًلقطاعًاوعماؿًًو الذيًيقـو

المتمثمةًباوربػاحًالمحت ػزةًوفًارتفػاعًسػعرًالفائػدةًيعنػيًًستوىًالدخاراتالفائدةًتأثيرًعم ًمًأفًيكوفًلسعر
ارتفػػاعًتكمفػػةًاقتػػراضًاومػػواؿًبالنسػػبةًليػػذاًالقطػػاعًممػػاًيحفػػزهًعمػػ ًالعتمػػادًعمػػ ًالمصػػادرًالداخميػػةًلمتمويػػؿً

ًواحت ازً زلًأكبرًمفًاورباحً.

 :1 ال ألغراض االستثمار(العالقة بين االستثمار وسعر الفائدة ) الطمب عمى األمو   -ب
ًبوًالقطاعًالنتا يً)قطاعًاوعماؿ(ًوًيتكوفً مفًالمعروؼًأفًال زلًاوكبرًمفًالنفاؽًالستثماريًيقـو
رًاًمػػػفًالوحػػػداتًالمقترضػػػةًفمػػػفًالنػػػادرًأفًيعتمػػػدًالسػػػتثمارًالحػػػديثًعمػػػ ًمصػػػادرًالتمويػػػؿًالذاتيػػػةًفقػػػطًنظػػػ

عمػ ًًالتقميديػةالمصػادرًمػفً يػةًأخػرىًوتػنصًالنظريػةًًوعػدـًكفايػةًىػذهلضخامةًح ـًالستثمارًمػفً يػة،ً
و ودًعالقةًعكسيةًبيفًالنفاؽًالستثماريًوسػعرًالفائػدةًوتسػتندًفػيًذلػؾًإلػ ًنظريػةًتكػويفًرأسًالمػاؿ.ًلػذاً
فإفًسموؾًالنفػاؽًالسػتثماريًيعتمػدًعمػ ًمػاًيحصػؿًإلنتا يػةًىػذهًالسػممًفػيًعمميػةًتراكميػاًمػفً يػةًوعمػ ً

ًستثماريًمفً يةًأخرىً.تكمفةًالنفاؽًال
مػػفًخػػػالؿً-فحتػػ ًتصػػب ًالعمميػػةًالنتا يػػةًم ديػػةًبالنسػػبةًلممشػػػاريمًالسػػتثماريةًالتػػيًتعتمػػدًعمػػ ًالتمويػػؿً

ي ػػبًأفًيكػػوفًالعائػػدًليػػذهًالمشػػاريمًأكبػػرًمػػفًسػػعرًً-القػػروضًالمصػػرفيةًباإلضػػافةًإلػػ ًاصػػدارًالسػػنداتً
لمػرب ًتنفيػذًمشػاريمًأكثػرًوبػذلؾًتتحقػؽًالعالقػةًالعكسػيةًالفائدةًالسائدًفكمماًانخفضًسعرًالفائدةًيصػب ًمػفًا

ًبيفًالنفاؽًالستثماريًوسعرًالفائدةً.
أفًسػػعرًالفائػػدةًًالتقميػػديوفىبوطػػًاًفقػػدًاعتقػػدًًأوًعػػفًمسػػتوىًالتػػوازفًصػػعودًاًرغػػـًأفًسػػعرًالفائػػدةًقػػدًيتغيػػرً

سػعرًمارًفإذاًارتفمًسعرًالفائدةًعػفًالستثًومستوىًالذيًيحقؽًالتوازفًبيفًالدخارًالًبالسوؽًيت وًدومًاًنحو
ممػاًيػؤديًإلػ ًانخفػاضًسػعرًالفائػدةًالتوازفًفإفًح ـًالدخػارًسػيكوفًأكبػرًمػفًالطمػبًوغػراضًالسػتثمارً

كذلؾًالحاؿًبالنسبةًلنخفػاضًسػعرًالفائػدةًعػفًسػعرًالتػوازفًحيػثًإل ًأفًيعودًإل ًمستوىًالتوازف،ًًتدري ياًً
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عػروضًفيت ػوًسػعرًالفائػدةًنحػوًالرتفػاعًىػوًملطمبًعميػوًأكبػرًممػاًيحصؿًع زًفيًح ـًالدخارًويكوفًا
ً.بات اهًسعرًالتوازف

 :التالية االنتقاداتقد وجيت لمنظرية التقميدية و 
 ًساىمتًمساىمةًفعالةًفيًتفسػيرًالعوامػؿًالمػؤثرةًفػيًسػعرًالفائػدةًولكنيػاًًالتقميديةلًشؾًأفًالنظرية

السػتثمارًوأىممػتًالعوامػؿًاوخػرىًالتػيًيمكػفًأفًتػؤثرًفػيًركزتًعم ًالعوامؿًالمؤثرةًفيًالدخارًًو
ًأوًسػػػعرًالفائػػػدةًوبالتحديػػػدًالعوامػػػؿًالنقديػػػةًحيػػػثًأفًقػػػدرةًال يػػػازًالمصػػػرفيًعمػػػ ًالتوسػػػمًالئتمػػػانيً

ًتقميصوًلًبدًأفًيكوفًلوًتأثيرهًعم ًسعرًالفائدة.
 ًح ػػػـًًفػػػيوحيػػػدًالػػػذيًيػػػؤثرًالمتغيػػػرًالمسػػػتقؿًالىػػػوًأفًسػػػعرًالفائػػػدةًًالتقميديػػػةلقػػػدًافترضػػػتًالنظريػػػة

افترضػواًًالتقميػدييففًفػإدخػارًوبالتػاليًثرًتغيراتًالدخؿًعم ًالالدخارًوح ـًالستثمارًواستبعدتًأ
ثبػػاتًح ػػـًالػػدخؿًالقػػوميًإلًأنػػوًفػػيًالواقػػمًمنحنػػ ًالدخػػارًيتوقػػؼًعمػػ ًمنحنػػ ًالسػػتثمارًذلػػؾًأفً

 1الدخؿًدالةًفيًالستثمارًكماًأفًالدخارًدالةًفيًالدخؿ.
 ًبعػػدًأخػػذً ميػػمًالعوامػػؿًالمػػؤثرةًفػػيًالدخػػارًوالسػػتثمارًبعػػيفًالعتبػػار،ًيصػػب ًمػػفًغيػػرًالمنطقػػي

فػػػيًىػػػذهًالحالػػػػةًأفًًالتقميػػػديوفافتػػػراضًأفًسػػػعرًالفائػػػدةًكفيػػػؿًبتحقيػػػؽًالتػػػوازفًبينيمػػػاًكمػػػاًافتػػػرضً
ًؿًأكبػػػرًمػػػفاوًوالدخػػػارًمػػػمًالسػػػتثمارًعنػػػدماًيكػػػوفًتسػػػاويًانخفػػػاضًسػػػعرًالفائػػػدةًلػػػفًيػػػؤديًإلػػػ ً

 2.اوخير
السػتثمارًالمرغػوبًفيػذاًيعنػيًو ػودًفػائضًًيتض ًمفًذلؾًأنوًعندماًيكوفًالدخارًالمرغػوبًأكبػرًمػف

الطمػبًالكمػيًوىػذاًمخػالؼًلمػاً ػالًفػيًقػانوفًسػايًالػػذيًًأكبػرًمػفًالعػرضًالكمػيً،ًأيًأففػيًالنتػاجًالكمػي
الفائدةًكفيؿًب عؿًالسػتثماراتًكافيػةًًسعر يفترضًأفًماًيدخرًمفًالدخؿًيتحوؿًتمقائيًاًإل ًالستثماراتًوأف

رفضػػوًوبالتػػاليًزعزعػػةًالثقػػةًًأوًلمتصػػاصًمػػاًيػػدخرًمػػفًالػػدخؿ.ًممػػاًأدىًإلػػ ًزعزعػػةًالثقػػةًبيػػذاًالقػػانوفً
3ً.التقميديةبالنظريةً
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 سعر الفائدة في النظرية الكينزية )نظرية تفضيل السيولة(:ثانيًا: 
نيػػػاًتتحػػػددًفقػػػطًبالقطػػػاعًالحقيقػػػيً)النتػػػا ي(ًأيًتقػػػاطمًدورًسػػػعرًالفائػػػدةًوافترضػػػواًأًالتقميػػػديوفأىمػػػؿً

منحن ًالدخارًممًالستثمار،ًأيًأفًالعوامؿًالتيًيتوقؼًعميياًسعرًالفائدةًىيًعوامؿًعينيةًوليستًنقدية.ً
المحػددًىػوًأفًدوافمًالدخارًتختمؼًعفًدوافمًالستثمارًوبالتاليًفإفًسعرًالفائدةًلػيسً 1 كينز بينماًافترض

أفًًوًًالقػػرارًالسػػتثماريًوأفًالطمػػبًعمػػ ًالسػػتثمارًيتوقػػؼًعمػػ ًالكفايػػةًالحديػػةًلػػرأسًالمػػاؿ،ًلتخػػاذًالرئيسػػي
سعرًالفائدةًالنقديًيػرتبطًبعالقػةًعكسػيةًمػمًالسػتثمارًوبالتػاليًفػإفًسػعرًالفائػدةًيتحػددًبتفاعػؿًعػرضًالنقػدً

 2. ممًالطمبًعميو

ًالتقميديػةالتيًاختمفتًاختالفًاً ػذريًاًعػفًالنظريػة3ًًسيولةولتوضي ًذلؾًقد ـًنظريتوًالمعروفةًبنظريةًتفضيؿًال
ًوركزتًعم ًالتغيراتًالقصيرةًاومدًفيًسعرًالفائدة.

لذاًفإفًالفائدةًفيًالنظريةًالكينزيةًىيًظاىرةًنقديةًيتقػررًسػعرىاًفػيًالسػوؽًالنقػديًمػفًخػالؿًتفاعػؿًعػرضً
نمػػاًىػػيًثمػػفًلمتخمػػيًعػػفًالسػػيولةًًمتنػػاعًعػػفيػػيًليسػػتًثمنػػًاًلالفالنقػػودًمػػمًالطمػػبًعمػػ ًالنقػػودً، السػػتيالؾًوا 

مدىًالرغبػةًفػيًالسػيولةًلػدىًاوفػرادًمقارنػةًًبعػرضًًأوًوبذلؾًتعتمدًسعرًالفائدةًعم ًمدىًالتفضيؿًالنقديً
ًالنقدًالمتوفرً.

 :4ًدوافمًالطمبًعم ًالنقودًإل كينزًًقسـوقدً

ً:تدافع المبادالأً.ً
تتػػأثرًوالتػػيًًالمتعػػامميفيتػػأثرًبح ػػـًالمبػػادلتًبػػيفًيوميػػةًًونقػػودًكوسػػيطًلممبػػادلتًالاسػػتخداـًالًوىػػو

ًباعتبػارً،الػدخؿًىػوًاوىػـأفًمحػددًالطمػبًعمػ ًالنقػودًفػيًدافػمًالمبػادلتًًوىذاًيعنػيبمستوىًالدخؿًًبدورىا
نمػػطًاإلنفػػػاؽ،ًعػػددًالصػػفقاتًفػػيًالم تمػػم،ًالػػزمفًالوسػػػطيًًلألسػػعار،ًالعػػاـالمسػػتوىًً)ًاوخػػرىًالعوامػػؿًأف

ًيػرتبطًالمعػامالتًبػدافمًالنقػودًعمػ ًفالطمػبًقصػيرة،ًمػدةًفػيًالعػادةًفػيًتتغيػرًل(ًلرصػدةًالنقديػةلالحتفاظًبا
ًذاًالطمبًلًيتأثرًبسعرًالفائدة.ى،ًًوالدخؿًممًقويةًطرديةًبعالقة
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ً
 دافع االحتياط:بً.ً

ًمػػفًوعالنػػًىػػذاًويتػػأثر.ًمسػػتقبميةًظػػروؼًأوًطػػارئًويًوتحسػػباًًًاحتياطػػاًًًبػػالنقودًالفػػردًاحتفػػاظًيعنػػيًو
ًتمثػؿًوعميػوً،اوىػـًالعامػؿًىػوًالػدخؿًيظػؿًذلػؾًورغػـ.ًالمػاديًباومػافًالفػردًشػعورًبمػدىًعم ًالنقودًالطمب
عم ًالنقودًبػدافمًالحتيػاطًأيضػًاًلًيتػأثرًبسػعرًالطمبً،ًًومعاًًًوالمبادلتًالحتياطًبدافعيًالنقودًعم ًالطمب

المرونػةًبالنسػبةًإلػ ًسػعرًالفائػدةًولًيتػأثرًبػالتغيراتًًأفًالطمبًعم ًالنقودًبػدافمًالحتيػاطًعػديـالفائدةًحيثً
 التيًتطرأًعميو.

 

 1:بةدافع المضار جً.ً
،ًلنقودًلػذاتياً)لتحقيػؽًثػروةًمنيػا(لقدًآمفًكينزًبوظيفةًالنقودًكمستودعًلمقيمةًوأفًاوفرادًيحتفظوفًبػا

ً.ائدةًوًالتغيراتًالتيًتطرأًعميوبمرونةًكبيرةًت اهًسعرًالفعم ًالنقودًبدافمًالمضاربةًالطمبًوًىناًيتميزً
إلػػ ًنقػػودًوسػػنداتًولقػػدًبػػررًداعػػيًالحتفػػاظًبػػالنقودًوالسػػنداتًبسػػعرًالفائػػدةًًقسػػـًكينػػزًاوصػػوؿًالماليػػةًحيػػث

ًوىناؾًثالثًأسعارًلمفائدةًوىي:
ًثابتًىوًسعرًالفائدةًعم ًالسنداتًًو .1
ً(المصرفيةسعرًالفائدةًالسوقيًالسائدًحاليًاً)سعرًالفائدةً .2
 ائدةًالمتوقمسعرًالف .3

اوخػرىًيتقػررًالحتفػاظًبػالنقودًًسعرًالفائدةالمعيارًفيًتحديدًالطمب،ًفبمقارنتوًممًىوًوسعرًالفائدةًالمتوقمً
ً:وصؿًإل تولقدًمفًعدـًالحتفاظًبيما،ً السنداتأوًً

 ًوبمعنػ ًًعكسػيةىػيًعالقػةًالسػائدًًوسػعرًالفائػدةًبدافمًالمضاربةًأفًالعالقةًبيفًالطمبًعم ًالنقود
مػػفًًك ػػزلخػػرًفػػإفًارتفػػاعًسػػعرًالفائػػدةًيشػػ مًاوفػػرادًعمػػ ًتقميػػؿًح ػػـًالنقػػودًالتػػيًيحتفظػػوفًبيػػاًآ

ًؿًالنقدًوًادخميـًوبالتاليًيقؿًاحتفاظيـًبالنقدًوتزيدًعندىاًسرعةًتد
 يسػػػيرافًبػػػنفسًالت ػػػاهًوبات ػػػاهًالػػػدورةًالقتصػػػاديةًحسػػػبًالتحميػػػؿً ؿاًووسػػػرعةًالتػػػد أفًسػػػعرًالفائػػػدة

والعكػسًصػحي ًفػيًحالػةً ؿاًووسػرعةًالتػد سػعرًالفائػدةًزدادًكػؿًمػفيػ لنتعػاشالكينػزي،ًففػيًحػاؿًا
ًالكساد.
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إلػػ ًإيصػػاؿًالقتصػػادًإلػػ ًمػػاًًولقػػدًاعتبػػرًكينػػزًأفًانخفػػاضًسػػعرًالفائػػدةًإلػػ ًمسػػتوىًمػػنخفضً ػػدًاًسػػيؤدي
ةًويكػوفًالقتصػادًقػدًوصػؿًإلػ ًمرحمػًالخيػارًاوفضػؿىػوًيكوفًالحتفػاظًبالنقػدًيسم ًمصيدةًالسيولةًحيثً

ً ًالتخمػػيًعػػفًالنقػػودًونيػػاًلػػفًتغػػطوبالتػػاليًلػػفًتشػػ مًاوفػػرادًعمػػًمػػنخفض سػػعرًالفائػػدة الكسػػاد،ًوذلػػؾًوف
قترحًكينزًباتباعًسياساتًماليػةًوًليسػتًنقديػةًكتخفػيضًالضػرائبً،ًولحؿًىذهًالمشكمةًاالستثمارًومخاطرهً

حيػثًيفترضػوفًًالتقميديػةالمدرسػةًًوًزيادةًاإلنقاؽًالحكوميًوًتش يمًالستثمارًوًبذلؾًخالؼًكينزًأصػحاب
 1929أفًتغيرًعرضًالنقدًسيؤديًإل ًمعال ةًحالةًالكسادًوًالتيًأثبتتًفشمياًإبافًالكسادًالكبيرًعاـً

 :التاليةاالنتقادات  نظرية تفضيل السيولةوقد وجيت ل
 غيػراتًفػيًمسػتوىًرغـًأفًكينزًفيًبحثوًلمطمبًعم ًالنقودًأشارًبوضوحًإل ًتػأثيرًالػدخؿًفإنػوًأىمػؿًأثػرًالت

عػرضًالنقػودًوالطمػبًعمييػاًوبالتػاليًبعوامؿًنقديةًبحتةًىيًعبػارةًعػفًالدخؿًعم ًسعرًالفائدةًف عموًيتحددً
ًفإفًسعرًالفائدةًالتوازنيًلًيمكفًأفًيتحددًإلًبافتراضًثباتًالدخؿً.

 اوصػػوؿًالماليػػةًًكمػػاًأفًنظريػػةًتفضػػيؿًالسػػيولةًتأخػػذًبعػػيفًالعتبػػارًعػػرضًالنقػػودًوالطمػػبًعمييػػاًكأصػػؿًمػػف
ح ػـًالئتمػافًوبالتػاليًعمػ ًح ػـًًفيفقطًفيًتحديدًسعرًالفائدةًوىيًبذلؾًتيمؿًالعوامؿًاوخرىًالتيًتؤثرً

 ؿً.اًوالنقودًفيًالتد
 لػذيًيتحػددًبعوامػؿًكينػزًيغطػيًفقػطًالتفضػيؿًالزمنػيً)الطمػبًبػدافمًتفضػيؿًالسػيولة(ًوًاًدإفًسعرًالفائدةًعن

 كالمخاطرًالتيًتؤثرًأيضًاًفيًتحديدًسعرًالفائدة.ًالعوامؿًاوخرىًنقديةًوًأغفؿ
 ًاوخػرىًوًتأثيرىػاًوًافتػرضًًاوصػوؿىيًنقدًوًسنداتًوًأىمػؿًالماليةًًاوصوؿاقتصرًتحميؿًكينزًعم ًأف

 أفًاوفرادًسيحتفظوفًبأحدىماًوًليسًمزي اًبينيما.
 ًالعتبػػػارًتغيػػػػرًالنمػػػػاطًًعمػػػ ًالمػػػػدىًالقصػػػػيرًوًلػػػـًيأخػػػػذًبعػػػػيفنظػػػػرةًكينػػػػزًلالقتصػػػادًنظػػػػرةًسػػػػاكنةًًوكانػػػت

 رهًعم ًالعوامؿًالمحددةًلسعرًالفائدةًعم ًالمدىًالطويؿ.يالستيالكيةًلألفرادًوًتأث
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ً:النظرية النقدية الكمية الحديثة )مدرسة شيكاغو( سعر الفائدة فيثالثًا:   
يكيًوًلكػفًبػتمعفًحيػثًتبنػ ًفريػدمافًالتحميػؿًالكالسػمفًروادًىذهًالمدرسةً 1ميمتون فريدمانيعتبرًًً

وًشموليةًأكثرًفرضتياًالتطوراتًالقتصاديةًوًال تماعيةًوًكسابقيوًتسالؿًفريدمافًعفًالسػببًالػذيًيػدفمً
 .تحميؿًىذهًاوسبابقاـًباوفرادًلالحتفاظًبالنقدًوً

ارًوفكػػدةًحػػةًولػػـًتكػػفًإضػػافاتًىػػذهًالمدرسػػةً اسػػةًالنقديػػةًالسياات يػػتًىػػذهًالمدرسػػةًإلػػ ًالتأكيػػدًعمػػيًأىميػػ
 2.مفًالتقدـًالذيًتحقؽًمفًالكتاباتًالقتصاديةًالستفادةلةًفكريةًعمدتًإل ًًواالتقميديةًوًإنماًمحالمدرسةً

ً:3ويمكفًتحديدًأفكارًفريدمافًاوساسيةًفيماًيتعمؽًبسعرًالفائدةًفيماًيمي

ًعمػػػ ًدعائػػػ)الًؿًفػػػيًالطمػػػبًالكمػػػيًعمػػػ ًالنقػػػودًوًأفًالمتغيػػػراتًاوخػػػرىًواعتبػػػرًالثػػػروةًالمتغيػػػرًاوً.ًأ
دورىػػاًً(اوفػػرادًوتفضػػيالتًأذواؽًفػػيًالمػػؤثرةًالعوامػػؿ،ًالتضػػخـًمعػػدؿ،ًاوسػػيـًعمػػ ًالعائػػدً،السػػندات
 حيثًتأخذًدالةًالطمبًعم ًالنقودًعندًفريدمافًالشكؿًالتالي: ثانوي

),,,
1

,,( UHY
pdt

dp
RRfM psbd 

ًحيثًأف:ً

dMً.ًدالةًالطمبًعم ًالنقودًعندًفريدماف:ً

bRً.ًعائدًعم ًالسندات:ً

sRً.ًعائدًعم ًاوسيـ:ً

pdt

dp 1
ً.)ًمعدؿًالتضخـً)أوًمعدؿًالرتفاعًالمتوقمًفيًاوسعار:ً
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pYً.ًالدخؿًالدائـًأوًالمستمر:ً

Hًًوغيرًالبشرية.ً:ًالنسبةًبيفًالثروةًالبشرية

Uًًالمؤثرةًفيًأذواؽًوتفضيالتًاوفراد.ًؿ:ًالعوام

عمػػ ًسػػعرًالفائػػدةًلػػـًتمعػػبًدورًاًممموسػػاًفػػيًدالػػةًالطمػػبًوًالثػػروةًتػػرتبطًًتطػػرأإفًالتغيػػراتًالتػػيًً
 :بالدخؿًحسبًفريدمافًعبرًسعرًالفائدة

W = Y / r 

W: انثروة   Yانذخم انمتذفق من انثروة :  rسعر انفائذة : 

السمطةًالنقديةًىيًالتيًتتحكـًفيًعرضًالنقودًالذيًيحددًسعرًالفائدةًوًأفًالتبدلتًفيًقيمػةً ً.ًب
فػػيًالمسػػتوىًالعػػاـًلألسػػعارًتتحػػددًبعػػرضًالنقػػودًوًي ػػبًتكييػػؼًالطمػػبًعمػػ ًالنقػػودًًأوًالنقػػودً

ردًفعػؿًدوريًًحسبًالنشاطًالقتصاديًوًكؿًتغييرًفيًعرضًالنقودًبالنسػبةًإلػ ًالطمػبًيسػبب
 .فيًالقتصاد

إفًالتوسػػمًالنقػػديًيػػؤديًإلػػ ًانخفػػاضًسػػعرًالفائػػدةًوًيخمػػؽًزيػػادةًفػػيًالطمػػبًعمػػ ًالقػػروضًوًً.ًت
التسػػييالتًالئتمانيػػةًمػػفًالمصػػارؼًوًيت ػػوًالمسػػتيمكوفًنحػػوًمزيػػدًمػػفًالقتػػراضًلشػػرالًالسػػممً

 .المعمرة
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًًًيعتمدًلعرضًالنقديتًالقتصاديةًوًالعددًمفًالمتغيراًتابمًىوًالطمبًعم ًالنقودًً.ًث

 .المؤسساتًالماليةًوًالئتمانيةًوسعرًالفائدة

وًىػيًإحيػالًلصػياغةً ديػدًلنظريػةًًالنقديػةًالحديثػةًنظريػةالتعتبرًىذهًالنقاطًىيًأىـًالنقاطًالتػيًتميػزتًبيػاً
تنمػػػوًكميػػػةًالنقػػػودًانطالقػػػًاًمػػػفًأفًالمصػػػارؼًالمركزيػػػةًي ػػػبًأفًتتبػػػمًسياسػػػاتًنقديػػػةًت عػػػؿًالكتمػػػةًالنقديػػػةً

ًً.الناتجًالمحميًاإل ماليًلمعدلتًنموًمماثمةبمعدلتً
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 :نظرية التوقعات العقالنية لسعر الفائدةرابعًا: 

حديثًاًنظريةً ديدةًتقودًإلػ ًاسػتنتا اتً ديػدةًفػيًتفسػيرًالظػواىرًالقتصػاديةًمػفًخػالؿًًتقدًظيًرل
قػدماًنظريػةًالتوقعػاتًالعقالنيػةًًحيثسف"ً"ًوً"ىانسفً"ىيكيكؿًمفًالقتصاديالتيًيتزعمياًالمدرسةًالسويديةً

 .عم ًاستكماؿً وانبًالتوازفًالقتصاديًالعاـًلدىًكينزمفًخاللياًًعمالًًو

1ً :وتتمخصًالمنطمقاتًاوساسيةًليذهًالنظريةًبماًيمي
تفتػػػرضًأفًتوقعػػػاتًاوفػػػرادًىػػػيًتوقعػػػاتًعقالنيػػػةًأيًأنيػػػاًغيػػػرًمتحيػػػزةًإحصػػػائيًاًونيػػػاًتسػػػتندًإلػػػ ًً .1

ةًوكافيػةًعػفًحالػػةًاوسػواؽًالماليػةًفػيًالمسػتقبؿًاسػػتنادًاًإلػ ًمػاًأظيرتػوًالدراسػاتًعػػفًمعمومػاتًوافيػ
راؽًالمالية.ًولًًووأسعارًاوًسعرًالفائدةالكفالةًالعاليةًليذهًاوسواؽًفيًتوفيرًالمعموماتًالحديثةًعفً

لنػػػاحيتيفًتختمػػػؼًىػػػذهًالمعمومػػػاتًعػػػفًتمػػػؾًالتػػػيًتسػػػتندًإلييػػػاًالسياسػػػاتًالقتصػػػاديةًالحكوميػػػةًمػػػفًا
تنبػػؤاتًصػػحيحةًبالنسػػبةًاوفػػرادًقػػادريفًعمػػ ًالتوصػػؿًإلػػ ًالنظريػػةًوالعمميػػة.ًوعمػػ ًىػػذاًاوسػػاسًفػػإفً

لسعرًالفائدةًفيًالمستقبؿًكماًأنيـًقادروفًعم ًتشخيصًوتصحي ًاوخطالًالسابقةًالتيًقدًتحصػؿً
 .وسبابًعشوائية

أصػػاًلًًالتقميديػػةاًافترضػػتوًالنظريػػةًىومػػًوًسػػعرًالفائػػدةًبمػػاًفييػػاالعتقػػادًبمرونػػةًالتغيػػرًفػػيًاوسػػعارً .2
سعرًالفائدةًقادرًعم ًتحقيؽًالتوازفًفيًاوسواؽًالمالية.ًوفيًالواقمًلًوأفًورفضتوًالنظريةًالكينزيةً

ًتغيػراتكثيرًاًعفًسػعرًالتػوازفًلفتػرةًطويمػةًوفًأيًًيتغيريمكفًلسعرًالفائدةًبمو بًىذهًالنظريةًأفً
مػاًمًىبوطػاًًأوًسعرًالفائدةًصعودًاًًتغييرفًالمعموماتًال ديدةًعفًستكوفًعشوائيةًوقصيرةًو ؿًوو

 .  عؿًالمتعامميفًفيًالسوؽًالماليًيصححوفًتوقعاتيـًفيعودًسعرًالفائدةًإل ًحالةًالتوازفي

سػعرًسػوؼًلػفًيػؤثرًعمػ ًً-المعمومػاتًالماضػيةًً-أفًمػاًيحصػؿًفػيًالماضػيًىوًالمنطمؽًالثالثً .3
سػعرًحػداثًغيػرًمتوقعػةًوفًأأوًرًمعمومػاتً ديػدةًيػًويػرًإلػ ًفػيًحالػةًظالحاليةًالتػيًلًتتغًالفائدة
 .ماًيحصؿًمفًأحداثًغيرًمتوقعةأوًالسائدةًتستندًإل ًماًيتوقمًبالنسبةًلممستقبؿًًالفائدة
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 :التاليةاالنتقادات  التوقعات العقالنيةلنظرية قد وجيت و 
مػػتًصػػالحيتياًكػػأداةًتحميػػؿًنظػػريًلرسػػـًعػػدةًانتقػػاداتًأساسػػيةً عًلنظريػػةًالتوقعػػاتًالعقالنيػػةًو يػػت

1ً:السياساتًالقتصاديةًفيًموضمًشؾًوتساؤؿًوأىـًىذهًالنتقاداتًماًيمي
 رًلًو ػػػودًلػػػوًفػػػيًالواقػػػمً،ًحيػػػثًتشػػػيرًيػػػًوتفتػػػرضًنظريػػػةًالتوقعػػػاتًالعقالنيػػػةًبعػػػدًنظػػػرًلػػػدىًال م

ترضػػػياًىػػػذهًالنظريػػػةً،ًالدراسػػػاتًالتطبيقيػػػةًإلػػػ ًأفًالتوقعػػػاتًلًيمكػػػفًأفًتكػػػوفًدائمػػػًاًبالدقػػػةًالتػػػيًتف
وبخاصػػػػةًأفًالتحيػػػػزًاإلحصػػػػائيًيحصػػػػؿًفػػػػيًأدؽًالتنبػػػػؤاتًاإلحصػػػػائيةًالمبرم ػػػػةًعمػػػػ ًالحاسػػػػباتً

ًاإللكترونية.ً
 رًإلػػ ًتوقعػػاتيـًبالنسػػبةًيػًوالمشػكمةًاوساسػػيةًفػػيًىػذهًالنظريػػةًىػػيًأنيػػاًلًتوضػ ًكيػػؼًيتوصػػؿًال م

تػػوًوليػػذاًالسػػببًفػػإفًالنظريػػةًغيػػرًمعمومػػاتًإحصػػائيةًيسػػتخدمياًفػػيًتوقعاأوًلممسػػتقبؿًوأيًبيانػػاتً
ًقابمةًلالختبارًاإلحصائيً،ًوتأييدىاًيستندًعم ًالقناعةًالشخصية.

 ًتفتػػرضًالنظريػػةًتػػوفرًالمعمومػػاتًل ميػػمًالمتعػػامميفًفػػيًاوسػػواؽًالماليػػةًوبتكمفػػةًزىيػػدةًوىػػذاًمخػػالؼ
ؤًالعممػيًعنػدماًتكػوفًلمواقمًمماًي عؿًالمتعامميفًيعتمدوفًعمػ ًالتخمػيفًفػيًتوقعػاتيـًبػدًلًمػفًالتنبػ

ًتكمفةًالمعموماتًأعم ًمماًيستطيعواًتحممو.
 راؽًالماليةًكالسنداتًالحكوميةًوبشكؿًخاصًلكونياًسوؽًًوقدًتص ًالتوقعاتًالعقالنيةًفيًأسواؽًاو

منتظمةًووفًخصائصًالسنداتًمحددةًومعروفةًولكنياًلًتصػ ًفػيًأسػواؽًماليػةًأخػرىًمتنوعػةًفػيً
ًوضًالستيالكيةًوالقروضًالمصرفيةًاوخرى.خصائصياًوشروطياًكالقًر

 
الفائػدةًبعػدةًًسػعرقيػاـًًخػالؿ سػعرًالفائػدةًمػفًأىػـًالمؤشػراتًالقتصػاديةًمػفمما سبق يمكن القوول بوأن 

فػػيًم ػػالتًًالمسػػتثمريفًأمػػواؿًاسػػتخداـكيفيػػةًوًم موعػػةًكبيػػرةًمػػفًالقػػراراتًالقتصػػاديةًًفػػيًوظػػائؼًتػػؤثرً
وًلتغيراتًًسعرًالفائدةًأثرًكبيرًعندًإقامػةًًبالتاليًتؤثرًعم ًالقتصادًالقوميالدخارًوالستثمارًالمختمفةًًو

ًمعدؿًالنموًالقتصاديً.ًزيادةًمماًيسيـًفيًالمشروعاتًالستثماريةً
يش مًعم ًزيادةًالدخارًوغراضًاستثماريةًمماًيوًوًيقوـًسعرًالفائدةًبالعديدًمفًالوظائؼًالقتصاديةًف

ًاإلنت ًتنشيط ًإل  ًالمواردًيؤدي ًاستخداـ ًفي ًأكبر ًكفالة ًيحقؽ ًأنو ًباإلضافة ًالبطالة ًوتخفيضًمعدلت اج
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القتصاديةًمفًخالؿًتو يوًاومواؿًنحوًالمشروعاتًالستثماريةًالتيًتعطيًمردوداتًأعم ًوًيمعبًدورًاً
 ميمًاًفيًتحقيؽًالتوازفًفيًسوؽًالنقودًبيفًعرضًالنقدًوالطمبًعميوً.

سػػعرًالفائػػدةًبػػدئًاًمػػفًالنظريػػةًالتقميديػػةًالتػػيًاعتبػػرتًسػػعرًالفائػػدةًفػػيًنظرتيػػاًلاديةًالنظريػػاتًالقتصػػًاختمفػػتًو
سػعرًالفائػدةًظػػاىرةًًالتػيًاعتبػرتالمدرسػةًالكينزيػةً،ًوً ػالتًوسػيمةًإلحػالؿًالتػوازفًبػيفًالدخػارًوالسػتثمار

ييػػػاًعمػػػ ًعكػػػسًشػػػممتً ميػػػمًمصػػػادرًالئتمػػػافًوالطمػػػبًعمحيػػػثًالمدرسػػػةًالتقميديػػػةًالمحدثػػػةًوًتمتيػػػاًنقديػػػةً
لػتًالنظريػةًالمعاصػرةًالمتمثمػةًًواوًقػدًحًالنظريةًالكينزيةًالتيًاقتصرتًعم ًعرضًالنقودًوالطمبًعميياًفقط

بمدرسةًشيكاغوًال ممًبيفًالتحميميفًالكالسػيكيًوالكينػزيًلحتػوالًذلػؾًوًأصػبحتًىػذهًالمدرسػةًدليػؿًعممػيً
ً.ل ًزيادةًمعدلتًالنموًالقتصاديًفيًتو يوًالسياساتًالقتصاديةًمفًخالؿًإ رالاتًتيدؼًإ

ويرىًالباحثًأفًمدرسةًشيكاغوًىيًأقربًلمواقمًحيثًأفًسعرًالفائدةًلوًدورًثػانويًًغيػرًمباشػرًفػيًتػأثيرهً
ًفيًالناتجًالمحميًاإل ماليًوىذاًماًسيتـًإثباتوًفيًالدراسةًاإلحصائية.

ً

ً

ً
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 الفصل الثاني

 األسس النظرية لمنمو االقتصادي
 

 تقديره طرائقو  االقتصادي النمو: األول مبحثال

 القتصاديًالنموًأوًل:ًمفيوـ

 القتصاديًالنموًثانيًا:ًأنواع

 القتصاديًالنموًثالثا:ًعوامؿ

ًالقتصاديًالنموًرابعًا:ًقياس

 

 االقتصادي النمو ونماذج نظريات: الثاني المبحث

 ًالتقميديةًالنظريةًفيًالقتصاديًالنموًأوًل:

 الكينزيةًالنظريةفيًًالقتصاديًالنمو:ًثانياًً

 ًالنيوكالسيكيةًالنظرياتفيًالقتصاديًًالنموثالثًا:ً

ًًالحديثةًالنظرياتًفيًالقتصاديًالنموًرابعًا:
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 الثاني لفصلا

 األسس النظرية لمنمو االقتصادي

ً

بحكػػـًأنػػوًمػػفًيعتبػػرًالنمػػوًالقتصػػاديًمػػفًأىػػـًالمؤشػػراتًالقتصػػاديةًوىػػدؼًأيًسياسػػةًاقتصػػادية،ً
،ًومػػفً يػػةًأخػػرىًيعب ػػرًمسػػارًالقتصػػادًالقػػومي يػػةًيعكػػسًحقيقػػةًاودالًالقتصػػاديًممػػاًيسػػاعدًفػػيًتحديػػدً

ًعفًمدىًتحس فًرفاىيةًأفرادًالم تممًوبالتاليًفالنموًالقتصاديًلوًمدلوؿًاقتصاديًوا تماعي.
شػيًاًمػمًتطػورًالفكػرًالقتصػادي،ًإذًاىتمامػاتًالعديػدًمػفًالقتصػادييفًتماًمقدمػةويأتيًالنموًالقتصاديًفيً

ًكافًالىتماـًيدورًحوؿًالعوامؿًالمفس رةًلمنموًالقتصاديًوفقًاًلتطورًالوقائمًالقتصادية.
ًطرائػػؽؿًإلػػ ًمفػػاىيـًعامػػةًحػػوؿًالنمػػوًالقتصػػاديًًواوًوفػػيًالمبحػػثًًطرائػػؽوعمػػ ًىػػذاًاوسػػاسًسػػوؼًيػػتـًالت

ستعراضًأىـًنظرياتًالنموًالقتصاديًفػيًالفكػرًالقتصػاديًتقديرهًوًتكاليفوًوفيًالمبحثًالثانيًسوؼًيتـًا
ًبدلًاًبنظرياتًالفكرًالتقميدي،ًثـًالفكرًالكينزيًوصوًلًإل ًنظرياتًالفكرًالمعاصر.

ً

ً

ً

ً
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 المبحث األول

 تقديره طرائقالنمو االقتصادي و 

اؾًصػعوبةًلقدًأ ممًالقتصاديوفًفيًإطارًبحثيـًحػوؿًتعريػؼًمحػددًلمنمػوًالقتصػاديًعمػ ًأفًىنػ
ًأكثػػػرًأفًمػػػفًالػػػرغـًوعمػػػ .ًالتعقيػػػدًبالغػػػةًوتػػػأثيراتًوأنمػػػاطًلعوامػػػؿًيخضػػػمًلكونػػػوكبيػػػرةًلتحديػػػدًىػػػذاًالمتغيػػػرً

ًذاتًوخػدماتًسػممًإنتػاجًزيػادةًفػيًالقتصػادًقػدرةًعمػ ًتركػزًالتػيًتمػؾًىػيًالقتصػاديًلمنمػوًقبولًًًالتعريفات
ًالتغييػراتًمػفًم موعػةًتصػاحبياًوأفًلبػدًالنػاتجًفيًالمستمرةًالزيادةًظاىرةًأفًبعضيـًيرىًاستمرارية،ًصفة

ً.والم تممًلالقتصادًالمختمفةًالبن ًفيًوالكميةًالنوعية

ً:النمو االقتصادي يوممف - أوالً  

لقػػػدًتعػػػددتًتعػػػاريؼًالنمػػػوًالقتصػػػادي،ًبحيػػػثًيعػػػر ؼًعمػػػ ًأنػػػوً"الزيػػػادةًالمسػػػتمرةًفػػػيًكميػػػةًالسػػػممً
ً.1ماًلمدةًسنة"ًدولةوالخدماتًالمنت ةًفيً

إ مػاليًالػدخؿًالقػوميًبمػاًيحقػؽًأوًماًُيقَصدًبالنموًالقتصاديً"حدوثًزيادةًفيًإ ماليًالنػاتجًالمحمػيًك
ً.2زيادةًفيًمتوسطًنصيبًالفردًمفًالدخؿًالحقيقي"

ًالحقيقػي لنػاتجًالمحمػياًةًفػيالسنويًالزيادةنسبةًًتعريؼًالنموًالقتصاديًعم ًالنحوًالتاليًبأنويمكفًأفًًو
ً.3غالبًاًماًتكوفًسنةًفترةًزمنيةًمعينةخالؿًًماًدولةفيً

فالػدخؿًالنقػديًُيشػيرًإلػ ًعػددًالوحػداتًالنقديػػةًوًىنػاًلًبػدًمػفًالتمييػزًبػيفًالػدخؿًالنقػديًوًالػػدخؿًالحقيقػيً
التيًيحصؿًعميياًالفردًخالؿًفترةًزمنيةًمعينةًعادًةًماًتكوفًسنة،ًوذلؾًمقابؿًالخػدماتًاإلنتا يػةًالتػيً

نسبةًالػدخؿًالنقػديًإلػ ًالمسػتوىًالعػاـًلألسػعار،ًويشػيرًلكميػةًالسػممًًاويقيقيًفيسيقدميا،ًأماًالدخؿًالح
4ً.والخدماتًالتيًيحصؿًعميياًالفردًمفًإنفاؽًدخموًالنقديًخالؿًفترةًزمنيةًمعينة

ً

                                                           
1
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ًويبرزًلناًمفًىذاًالتعريؼًوالتعاريؼًالسابقةًأفًالنموًالقتصاديًيعنيًماًيمي:

زيػػػادةًفػػيًالػػػدخؿًالفػػرديًالحقيقػػػيًولػػيسًالنقػػػدي،ًفػػإذاًزادًالػػػدخؿًأفًالنمػػوًالقتصػػاديًيعنػػػيًحػػدوثً .1
فإفًالدخؿًالحقيقيًسوؼًيبق ًثابتًاًولًًبالنسبةًذاتياالنقديًبنسبةًمعينةًوزادًالمستوىًالعاـًلألسعارً

ذاًزادًالػػدخؿًالنقػػديًبمعػػدؿًأقػؿًفػػيًالزيػػادةًفػػيًمسػػتوىً يطػرأًأيًتحسػػفًعمػػ ًمسػػتوىًمعيشػةًالفػػرد،ًوا 
لػفًيحػػدثًنمػوًاقتصػػاديًإلًإذاًكػافًمعػػدؿًالزيػادةًفػػيً،إذًاًيػػنخفضًمسػتوىًالمعيشػػةًاوسػعارًسػوؼً

ً.1الدخؿًالنقديًأكبرًمفًمعدؿًالتضخـ"
إفًالنموًالقتصاديًظاىرةًمستمرةًوليستًظاىرةًمؤقتةًفقدًتقػدـًدولػةًغنيػةًإعانػةًلدولػةًفقيػرة،ًفتزيػدً .2

 .2ىذهًالزيادةًالمؤقتةًنموًاًاقتصاديًا"ًمفًمستوىًالدخؿًالحقيقيًفيياًلمدةًمعينةًولكفًلًتعتبر

 أنواع النمو االقتصادي:ثانيًا: 

خػالؿًفتػرةًزمنيػةًمعينػةًفإنػوًًالمحمػيإذاًكافًالنموًالقتصاديًيعبَّػرًعنػوًبالزيػادةًالحقيقيػةًفػيًالنػاتجً
ً:3ي بًالتمييزًبيفًثالثةًأنواعًمفًالنمو

ًالنموًالطبيعي: -ًأ

ًص فٌما ٌلً:لختتوٌمر بأربع مراحل 

:ًىيًعمميةًالتتابمًفيًتقسػيـًالعمػؿ،ًبالنتقػاؿًمػفًمرحمػةًالزراعػةًإلػ ًالصػناعةًاليدويػةًل اوًوالمرحمةًً*
ًفالصناعةًاآللية.

لػػيًلػػرأسًالمػػػاؿ،ًفػػيًبػػادئًاومػػرًكػػافًمركػػزًاًعمػػ ًخدمػػةًالت ػػػارةًأًو:ًىػػيًعمميػػةًتػػراكـًالمرحمػػةًالثانيػػة*ً
ًالخار يةًلمدولة،ًليتحوؿًبعدًذلؾًإل ًالصناعة.

:ًىيًعمميةًسيادةًاإلنتاجًالسمعيًوالنتشارًالواسمًلمعمميةًاإلنتا يػة،ًلػيسًبيػدؼًإشػباعًمرحمةًالثالثةال*ً
حا ػػػاتًالمنػػػتجًنفسػػػو،ًبػػػؿًبيػػػدؼًالمبادلػػػةًفػػػيًالسػػػوؽ،ًثػػػـًمػػػفًخػػػالؿًالػػػدخؿًالمحقػػػؽًيػػػتـًاقتنػػػالًسػػػممً

ًالستيالؾ.ً
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سػػوؽًمحمػػي،ًحيػػثًيصػػب ًلكػػؿًًتكػػويفًالسػػوؽًالػػداخميًبمعنػػ ًأفًيتشػػكؿ:ًوىػػيًعمميػػةًالمرحمػػةًالرابعػػة*ً
ًسوؽًعرضًوطمبًيتكفؿًبالتمييدًلقياـًسوؽًوطنيًواسم.ًمنتجً

الحظًأفًفػػيًًُلػػيسًمػػفًالضػػروريًأفًيمػػرًالنمػػوًالقتصػػاديًبكػػؿًالمراحػػؿًالسػػابقةًفػػيً ميػػمًالقتصػػادياتًو
لػػـًتكتمػػؿًبيػػاًالعمميػػاتًالسػػابقةًالػػذكرًإل ًبصػػورةً زئيػػةًبحيػػثًبًيمػػرالناميػػة،ًلػػـًًالػػدوؿفػػيًًالنمػػوًالقتصػػادي

ضػاعًالقتصػاديةًإلػ ًنظػاـًرأسػماليًفػيًىػذهًاوًوالمراحؿًاوربم،ًونظرًاًلعدـًتفوُّؽًاإلنتاجًالسمعيًلػـًتتطػورً
ًالدوؿًالنامية.

ًالنموًالعابر:ً-ب

عوامػؿًطارئػةًعػادًةًمػاًتكػوفًًيػوريػأتيًكنتي ػةًلظيػوًالنموًالذيًيفتقدًإلػ ًصػفةًالديمومػةًوالثبػات،ًفىوًًو
لًتمبثًوأفًتختفيًويختفيًمعياًالنموًالذيًأحدثتو،ًيسودًىػذاًالػنمطًبشػكؿًكبيػرًفػيًالػدوؿًعوامؿًخار ية،ً

الناميػػة،ًحيػػثًينشػػأًكنتي ػػةًلتػػوفُّرًمؤشػػراتًإي ابيػػةًمفا ئػػةًفػػيًت ارتيػػاًالخار يػػةًسػػرعافًمػػاًتتالشػػ ًبػػنفسً
ًالسرعةًالتيًظيرتًفييا.

ة،ًفػذلؾًي عمػوًغيػرًقػادرًعمػ ًخمػؽًالكثيػرًإفًكوفًىذاًالنموًيحصؿًفيًظؿًُبن ًا تماعيةًوثقافيةً امد
قػػػدًيػػػؤديًفػػػيًأحسػػػفًاوحػػػواؿًإلػػػ ًتكػػػريسًظػػػاىرةًالنمػػػوًبػػػالًتنميػػػةًوالتػػػيًتسػػػودًفػػػيًأوًمػػػفًآثػػػارًالمضػػػاعؼً

ًالم تمعاتًالناميةًعمومًاًوالعربيةًعم ًو وًالخصوص.
ًالنموًالمخطط:ً-ج

دًومتطمبػاتًالم تمػػمًوتػرتبطًقػػوةًعبػارةًعػػفًذلػؾًالنمػوًالػػذيًيكػوفًنتي ػػةًعمميػةًتخطػيطًشػػاممةًلمػواًرىػوًًو
وفاعميةًىذاًالنمطًمفًالنموًارتباطػًاًوثيقػًاًبقػدراتًالمخططػيفًوواقعيػةًالخطػطًالمرسػومة،ًكمػاًوتػرتبطًبفاعميػةً

أساليبًالتخطيطًالقتصاديًتعتبرًني ًاًعمميًاًحديثًالنشأةًنسػبيًا ًفقػدًيذًوت درًاإلشارةًإل ًأفًدراساتًالتنف
واسعًاًتمارسوًالعديدًمفًالدوؿًوغػدتًالتنميػةًىػدفًاًرئيسػيًاًتسػع ًلتحقيقػوًكافػةًالػدوؿ،ًأصب ًالتخطيطًنشاطًاً

لػػذلؾًسػػعتًعػػدةًدوؿًرأسػػماليةًلتعظػػيـًاسػػتفادتياًمػػفًبعػػضًأدواتًالتخطػػيطًلرسػػـًسياسػػاتًالطمػػبًالفعػػاؿ،ً
لدوريػةًالتػيًتمحػؽًوفقػًاًلمنظريػةًالكينزيػةًلمعال ػةًاوزمػاتًاًوالوصوؿًإل ًمستوياتًقريبػةًمػفًالتشػغيؿًالكامػؿ

ًبمستوياتًالنشاطًالقتصادي.
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ت درًاإلشارةًإل ًأنوًإذاًكافًكؿًمفًالنموًالطبيعػيًوالنمػوًالمخطػطًبمثابػةًنمػوًذاتػيًالحركػةًفػإفًالنمػوًًو
الحركػػةًالذاتيػػة.ًكمػػاًت ػػدرًاإلشػػارةًأيضػػًاًإلػػ ًأفًًإلػػ نمػػوًتػػابمًيفتقػدًىػػوًالعػابرًبالنسػػبةًلمعظػػـًالػػدوؿًالناميػػةً

 إذاًماًاستمرًخالؿًفترةًطويمةًيتحوؿًإل ًنموًمضطردًويتحوؿًبالضرورةًإل ًتنميةًاقتصادية.ًالنموًالذاتي

  عوامل النمو االقتصادي: -ثالثاً  

ًوىناؾً ممةًمفًالعوامؿًالتيًتمعبًدورًاًأساسيًاًفيًتحقيؽًال يودًاليادفةًإل ًتكويفًنظرةًعامةًلمنم
ًالقتصاديًوىيًتتمثؿًفيماًيمي:

ً:1وًتنقسـًإل ًبشريةًوًطبيعيةً:القتصاديةيةًالمواردًكميةًونوعً-1

 :ممواردًالبشريةبالنسبةًل

اإل ماليًًالزيادةًفيًالناتجًالمحميمعدؿًي بًأفًيكوفًًدؿًالنموًالقتصاديلكيًتتحقؽًزيادةًفيًمع
فًزيادةًعددًالسكافًيؤديًإلػ ًزيػادةًح ػـًالقػوىًالعاممػةً،ًًوًبرًمفًمعدؿًنموًالسكافالحقيقيًأك وًلكػفًىػذهًا 

ُتسػػتخدـًعػػادةًكمؤشػػرًلقيػػاسًالكفايػػةًفػػيًتخصػػيصًالمػػواردًًوالعمػػؿًفػػيًنتا يػػةًالًنػػةًبعامػػؿىًوالزيػػادةًتبقػػ ًمًر
لقيػػاسًقػػدرةًاقتصػػادًمعػػيفًعمػػ ًتحويػػؿًالمػػواردًالقتصػػاديةًإلػػ ًسػػممًوًخػػدماتًوًمػػفًالعوامػػؿًأوًالقتصػػاديةً

ً:المحددةًإلنتا يةًالعمؿ
 مقدارًالوقتًالمبذوؿًفيًالعمؿ 

 الصحيًوًالميارةًالفنيةًلمعمؿًبةًالتعميـ،ًالمستوىنس 

 كميةًوًنوعيةًاآللتًالحديثةًالمستخدمةًفيًالنتاج 

 در ةًالتنظيـًوًاإلدارةًفيًالعمؿ 

ًممواردًالطبيعية:بالنسبةًلأماً
اقتصػادًونمػػوهًعمػ ًكميػػةًونوعيػةًمػػواردهًالطبيعيػةً)خصػػوبةًاورض،ًوفػرةًالمعػػادف،ًًأيًيرتكػزًعػادًةًإنتػػاج

وًاوىػداؼًالقتصػاديةًوًال تماعيػةًلمم تمػم.ًًيػتـًتحقيػؽفبالستغالؿًاومثػؿًلممػواردًالطبيعيػةً،ً…(مياه،ًال
تطػػػويرًمػػػواردًأوًأفًيػػػتـًاكتشػػػاؼًًوًىنػػػاًتبػػػرزًضػػػرورةًيػػػةًبعػػػدـًالثبػػػاتًوًقابميتيػػػاًلمنفػػػادتمتػػازًالمػػػواردًالطبيع

حػػةًنحػػوًحويػػؿً ػػزلًمػفًالمػػواردًالمتاؿ،ًوتدةًالنمػػوًالقتصػػاديًفػيًالمسػػتقبطبيعيػةً ديػػدةًحيػػثًتػػؤديًإلػ ًزيػػا
                                                           

 377مرجع سبق ذكره ، ص  "، (الكلً اداالقتص)االقتصاد علم فً أساسٌة مفاهٌم"عبد الرحمن اسماعٌل، عرٌقات حربً محمد موسى،  1



 

  29 
 

التضػػحيةًب ػػزلًمػػفًالسػػممًالسػػتيالكيةًفػػيًاو ػػؿًالقصػػيرًلتمكػػيفًالقتصػػادًمػػفًًم ػػالتًاوبحػػاثًوًبالتػػالي
ًؿًإل ًأعم ًمستوىًمفًالنتا يةًفيًالمستقبؿ.ًوالوص
ً

ً:1رأسًالماؿً-2
راكـًرأسًالمػػػاؿًفػػػيًم تمػػػمًمػػػاًمعػػػدؿًالنمػػوًالقتصػػػادي،ًوتػػػًفػػػيتػػؤثرًالزيػػػادةًفػػػيًرأسًالمػػػاؿًإي ابػػػًاً

ًتحتية.وبن ًقدارًالسممًالرأسماليةًفيًالقتصادً ًمفًمؤسساتًإنتا يةًىوم
ًالعوامؿًالتيًتؤثرًفيًالستثمارًوىي:ًويتحددًمعدؿًتراكـًرأسًالماؿًبتمؾ

 .توقعاتًاورباح 

 .ًالسياساتًالحكوميةًات اهًالستثمار
لػيًلعمميػةًتػراكـًرأسًالمػاؿًبالنسػبةًاوًوإلًأنػوًيبقػ ًالمظيػرًًىخػًروًًُدولػةويختمؼًتأثيرًىػذهًالعوامػؿًمػفً

،ًفتراكـًرأسًالماؿًيتعمؽًبشػكؿًمباشػرًبح ػـًالدخػار ًبالستيالؾًالحاليًضرورةًالتضحيةىوًل ميمًالدوؿً
،ًوالػذيًيو ػوًليضػاؼًإلػ ًح ػـًالتػراكـًمػفًنسبةًمفًدخؿًالم تممًالػذيًلًينفػؽًعمػ ًالسػتيالؾىوًوالذيً

ً.أسماليةالسممًالًر
ً:2التخصصًواإلنتاجًالواسمً-3

نمػاًيتضػمفًالتغيػراتًاوساسػػيةً إفًالنمػوًالقتصػاديًلػيسًم ػردًزيػادةًفػيًكميػػةًعوامػؿًاإلنتػاجًفحسػب،ًوا 
عمػ ًزيػادةًًدولػة زئيػًاًبمػدىًقػدراتًالًةمعينػًدولػةفيًتنظيـًالعمميةًاإلنتا يػة.ًلػذلؾًيتحػددًالنمػوًالقتصػاديًل

،ًأفًالتحسػفًفػيًالقػوىًاإلنتا يػةًوميػارةًالعمػؿ3ًً"آدم سميثض ً"أًودية.ًفقدًالقتصاًاالتخصصًفيًمواردى
عميػػوًىػػوًيعػػزىًإلػػ ًتقسػػيـًالعمػػؿ ًوأفًتقسػػيـًالعمػػؿًيتحػػددًبح ػػـًالسػػوؽ،ًفػػإذاًكػػافًح ػػـًالسػػوؽًصػػغيرًاًكمػػاً
أفًح ػـًالحاؿًبالنسبةًلمدوؿًالنامية،ًفػإفًتقسػيـًالعمػؿًسػيكوفًأقػؿًويقػؿًمعػوًح ػـًالعمميػاتًاإلنتا يػة.ًكمػاً

ل ًلعمميةًالتنميةًالقتصاديةًسوؼًيقؿًأيضًا،ًوكذلؾًالحػاؿًبالنسػبةًلمتخصػص،ًىػذاًاوًواإلنتاجًفيًالمراحؿً
فضػػاًلًعػػفًأفًمعظػػـًاإلنتػػاجًيكػػوفًلغػػرضًالسػػتيالؾًالعػػائميًولػػيسًمػػفًأ ػػؿًالسػػوؽ.ًومػػمًاتسػػاعًالسػػوؽً
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اًيػؤديًإلػ ًزيػادةًح ػـًاإلنتػاجًىوما يةًًووازديادًالتقدـًالتكنولو يًيزدادًمستوىًالتخصصًفيًالعممياتًاإلنت
ًوتقميؿًالتكاليؼ.

ًمعدؿًالتقدـًالتكنولو ي:ً-4

فػػيًتطػػويرًوًًةىػػـًالعوامػػؿًالتػػيًتسػػيـًفػػيًتحديػػدًالنمػػوًالقتصػػاديًفالسػػرعيعتبػػرًىػػذاًالعامػػؿًمػػفًأ
اردًغالؿًالمػػػػًويػػػػؤديًإلػػػػ ًزيػػػػادةًاسػػػػتًكمػػػػاًيػػػػؤديًإلػػػػ ًزيػػػػادةًمسػػػػتوىًمعيشػػػػةًالسػػػػكاف،ًالتقنيػػػػةتطبيػػػػؽًالمعرفػػػػةً

1ًالقتصاديةًالمتاحة.

ً:المحيطةالعوامؿًً-5

فو ػػودًًسياسػػية،ًال تماعيػػة،ًالثقافيػػة،عة:ًالةًمػػفًالعوامػػؿًالمشػػ ً يتطمػػبًتػػوفيرًم موعػػًالنمػػوًالقتصػػادي
2ً.نموًالقتصادياوساسيةًلمًمتطمباتالاستقرارًسياسيًتعتبرًمفً

ًقياس النمو االقتصادي:  رابعًا: 
رًاًصػريحًاًعػفًحقيقػةًاودالًالقتصػاديًوتتوضػ ًمػفًخاللػوًالعالقػةًبػيفًكػؿًيعتبرًالنموًالقتصاديًمؤشػ

مفًالمدخالتًوالمخر اتًفيًالقتصاد،ًومفًىذاًالمنطمؽًتكمفًأىميةًقياسًالنموًالقتصاديًوالتيًتختمػؼً
اوسػاسًالمؤشراتًًوبيفًالعديدًمفًالدوؿًوسبابًعديدةًتتعمؽًبتوفرًالبياناتًواإلحصائياتًوكذلؾًكيفيةًبنالً

ً.3الناتجًالمحميًاإل ماليمفًخالؿًتقديرًقياسًالنموًالقتصاديًوًيتـًالمعتمدًفيًذلؾ،ً
ً:ىيًكماًيميالمعروفةًلتقديرًالناتجًالمحميًاإل ماليًًطرائؽوًأىـًالً

 :4الدخلطريقة  .1

يرًىػذهًالعوائػدًوًتتـًىػذهًالطريقػةًب مػمًالعوائػدًالمتحققػةًلألفػرادًوًالمنشػآتًالمسػاىمةًفػيًالنتػاجًويمكػفًتقػد
ل ًمفًالمعموماتًالمستقاةًوغراضًتخميفًضػريبةًالػدخؿًبالنسػبةًلألفػرادًوًالمنشػآت.ًوي ػبًأفًاوًوبالدر ةً

.ًوًيسػػتثن ًمػػفًذلػػؾًيضػػاؼًإلػػ ًىػػذاًالم مػػوعًأيضػػًاًالعوائػػدًالمتحققػػةًمػػفًمصػػانمًوًمنشػػآتًالقطػػاعًالعػػاـ
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يًوًغيرىػػػاًلت نػػػبًالوقػػػوعًفػػػيًخطػػػأًالحسػػػابًالمػػػدفوعاتًالتحويميػػػةًكإعانػػػاتًالبطالػػػةًوًالضػػػمافًال تمػػػاع
1ًالمزدوج.

تقػديرًالػدخؿًالقػوميًمػفًالناحيػةًالنظريػةًوًالحصػائيةًإلًأنػوًيعػابًًطرائػؽوًتعتبرًطريقةًالدخؿًمػفًأبسػطً
عميياًعدـًالدقةًبالنسبةًلمدوؿًالناميةًالتػيًلًتتػوفرًفييػاًالحصػالاتًالدقيقػةًعػفًالػدخوؿًالخاضػعةًلضػريبةً

نالًموظفيًال يازًالحكومي(ًوًلتيربًنسبةًكبيرةًمػفًأصػحابًالميػفًالحػرةًعػفًدفػمًالضػرائبًالدخؿً)باستث
2بسببًعدـًكفالةًال يازًالضريبي.

 

 :3اإلنفاق طريقة .2

ًيتكوفًالناتجًالمحميًاإل ماليًوفؽًىذهًالطريقةًمف:ً

 ً(الخاصاؽًالستيالكيًفالن)السممًوالخدماتًالتيًيستيمكياًالقطاعًالعائميًوىيًتمثؿقيمة. 

 ً4)النفاؽًالستثماريًالخاص(السممًالستثماريةًقيمة
 

 5اؽًالحكومي(فقيمةًالسممًوالخدماتًالتيًتشتريياًالحكومةً)الن
 

 ًًالوردات(ً-صافيًالتعامؿًممًالعالـًالخار يً)الصادرات

باتًمػػفًبعػػضًالصػػعًوتتضػػمفًًاىػػذهًالطريقػػةًمػػفًالناحيػػةًالنظريػػةًإلًأنيػػًعمػػ ًالػػرغـًمػػفًبسػػاطةوفػػيًالواقػػمً
الناحيػػةًالعمميػػةًلو ػػودًالكثيػػرًمػػفًالمشػػاكؿًالحصػػائيةًالميمػػةًالتػػيًتحػػوؿًدوفًالسػػتفادةًالقصػػوىًمػػفًىػػذهً

6ًً.ًوتمكنناًىذهًالطريقةًمفًحسابًالدخؿًالقوميًحسبًتكمفةًعوامؿًالنتاج.الطريقة

ً

ً
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 :1طريقة القيمة المضافة .3

وتعتبػرًىػذهًالطريقػةًلنيائيػةًالمنت ػةًخػالؿًسػنةًمعينػةًتتـًىذهًالطريقةًب مػمًالقػيـًالنقديػةًلمسػممًوًالخػدماتًا
ؿًالقوميًلموفرةًالنسبيةًلإلحصائياتًوًالبياناتًالخاصةًبالقطاعػاتًخفيًتقديرًالدًطرائؽمفًأدؽًوًأفضؿًال

ًأنيػػػاًلػػػـًتسػػػمـًً،2ًالرئيسػػػيةًالمنت ػػػةًفػػػيًالقتصػػػاد ،ًوًلت نػػػبًىػػػذه3ًالحسػػػابًالمػػػزدوجًاحتماليػػػةًأيضػػػًاًمػػػفًإل 
ًمةًمفًمراحؿًانتاجًكؿًسمعة.عم ًأساسًالقيمةًالمضافةًلكؿًمرحًـًتقديرًالنتاجالمشكمةًيت

صعوباتًعديدةًًتوا وًالمحميعم ًالرغـًمماًسبؽًإلًأفًتقديراتًالنموًالقتصاديًمفًخالؿًتقديراتًالناتجً
نسػبةًىامػةًمػفًتحد ًمفًدللةًىذاًالمؤشرًعم ًحقيقةًاودالًالقتصادي،ًويبرزًالقتصادًالخفيًالػذيًيشػكؿً

اقتصادياتًالعديدًمفًالدوؿًكأبرزًالختاللتًفيًدللةًىػذاًالمؤشػر،ًونػوًينطػويًعمػ ًقيمػةًلًيسػتيافًبيػاً
دًمعظػـًالسياسػاتًالقتصػاديةًيػًولوًقد رتًلكافًلياًتأثيرًإي ابيًكبيرًعم ًالنموًالقتصػادي،ًخاصػًةًوأفً 

مػػوًالقتصػػاديًالرسػػميًويبػػديًفشػػؿًتمػػؾًالسياسػػاتًتصػػبًبنسػػبةًكبيػػرةًفػػيًالقتصػػادًالخفػػيًمػػاًيحػػد ًمػػفًالن
ًبشكؿًغيرًحقيقي.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 المبحث الثاني

 نظريات ونماذج النمو االقتصادي

لقػػيًالنمػػوًالقتصػػاديًباعتبػػارهًأىػػـًالمتغيػػراتًالقتصػػاديةًوأكثرىػػاًدللػػةًعمػػ ًاودالًالقتصػػاديًاىتمامػػًاً
اإلطػػػػارًعػػػػدةًنمػػػػاذجًونظريػػػػاتًمفس ػػػػرةًلظػػػػاىرةًالنمػػػػوًكبيػػػػرًاًمػػػػفًطػػػػرؼًالقتصػػػػادييفًالػػػػذيفًطػػػػورواًفػػػػيًىػػػػذاً

القتصاديًمفًخالؿًإبرازًعوامموًومحدداتو،ًو التًىذهًالنظرياتًوالنماذجًالمختمفةًحوؿًالنموًالقتصاديً
ًىذهًالنظريات:ًوىـ.ًوفيماًيميًذكرًالزمفممًمرورًًاب ميمً وانبيًالحياةًالقتصاديةنتي ةًالتطورً

 في النمو االقتصادي: يديةالتقمالنظرية  أواًل:

كانػػتًالمنطمقػػاتًًاليامػػةًوًالتػػيفكػػارًب ممػػةًمػػفًاوًاوزمػػةًالقتصػػاديةًالكبػػرىسػػبقتًًالتػػيتميػػزتًالفتػػرةً
ًحوؿًموضوعًالنموًالقتصادي،ًونوردًأىـًماً التًبوًىذهًالنظرية:ًالتقميديةل ًلمنظريةًاوًوالفكريةً

 1ًنظرية آدم سميث:  - 1

ناؾًيػدًخفيػةًتقػودًالفػردًوفًيسػع ًلتعظػيـًثروتػوًمػفًخػالؿًآليػةًالسػوؽ،ًفػيًظػؿً"ًبأفًىآدم سميثيرىً"
ًعدـًتدخؿًالدولةًفيًالحياةًالقتصادية.

كماًطرحً"سميث"ًفكرةًتعد ًمنطمقًاًأساسيًاًفيًنظريةًالنموًالقتصادي،ًوىيًتقسيـًالعمػؿًالػذيًيػؤديًإلػ ً
إلػػ ًتػػراكـًرأسًالمػػاؿ،ًمػػفًخػػالؿًبحػػثًمشػػكمةًتنميػػةًلػػ ًأىميػػةًكبػػرىًأًوإنتا يػػةًالعمػػؿ.ًكمػػاًفػػيًبػػاىرةًًنتػػائج

مػػػدخراتًاوفػػػرادًوالتػػػيًُتسػػػتعَمؿًفػػػيًشػػػكؿًاسػػػتثماراتًفػػػيًالقتصػػػادًالقػػػوميً،ًوبالتػػػاليًإمكانيػػػةًتحقيػػػؽًنمػػػوً
ستثماراتًتتوقؼًعم ًتوقمًالمستثمريفًلألرباحًالمستقبمية.ًوىػذهًالسػتثماراتًتتحػددًالاقتصادي.ًبيدًأفًىذهً

خًالستثماريًالسائدًفيًالقتصادًالمعني.ًأيًأفًالنموًالقتصاديًيرتبطًبمدىً اذبيةًالمنػاخًبناًلًعم ًالمنا
ًالستثماريًومدىًحريةًالت ارةًوالعمؿًوالمنافسة.

مسػػػتمر،ًوفًتحقيػػػؽًالنتػػػائجًاإلي ابيػػػةًعمػػػ ًلنمػػػوًالقتصػػػاديًيتقػػػدـًبشػػػكؿًعمومػػػًاًيػػػرىًآدـًسػػػميثًبػػػأفًا
وفًفػػيًقطػػاعًإنتػػا يًمعػػيفًىػػيًفػػيًالمحصػػمةًنتي ػػةًإي ابيػػةًلالقتصػػادًمسػػتوىًم موعػػاتًاوفػػرادًالػػذيفًيعممػػ

ًككؿ.
                                                           

لمفتوحة فً البٌاتً فارس رشٌد،"التنمٌة االقتصادٌة سٌاسٌاً فً الوطن العربً"، أطروحة دكتوراه فً االقتصاد )غٌر منشورة(، األكادٌمٌة العربٌة ا 1

 .76الدنمارك، األردن، ص
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 1 نظرية دافيد ريكاردو: - 2

النموًالقتصاديًوتقػؼًأمػاـًًتؤثرًبشكؿًكبيرًفييمكفًأفًًالسكانيةعم ًأفًالزيادة2ًً"دافيد ريكاردورك زً"
قتصػادي.ًكمػاًيػرىًبػأفًالم موعػاتًتزايدًمعدلتوًإذاًماًاستمرًنموًالسكافًبمعدلتًتفػوؽًمعػدلتًالنمػوًال

يػوًالقتصاديةًتتشػكؿًمػفًثػالثًم موعػات ًوىػيًم موعػةًالرأسػمالييفًوالعمػاؿًوأصػحابًاوراضػي،ًوعميػوًف
ليػػـًفرصػػةًفػػيًادخارىػػا.ًىػػذهًًيفتػػرضًأفًفئتػػيًالعمػػاؿًوأصػػحابًاوراضػػيًينفقػػوفًمػػداخيميـًبالكامػػؿًوليسػػت

ارً ػػزلًمػػفًمػػداخيميـ،ًوبالتػػاليًتوسػػيمًاإلنتػػاجًعػػفًطريػػؽًزًالرأسػػمالييفًعمػػ ًادخػػيػػحفتًاينػػتجًعنيػػالفرضػػيةً
اسػػتخداـًاورصػػدةًالسػػتثماريةًبػػالرفمًمػػفًالطاقػػةًاإلنتا يػػةًبزيػػادةًعػػددًالعمػػاؿًوشػػرالًمعػػداتًإنتا يػػةً ديػػدة،ً
وىػػػذاًاومػػػرًيكػػػوفًلػػػوًأثػػػرًإي ػػػابيًعمػػػ ًاو ػػػورًالحقيقيػػػةًفػػػيًالمػػػدىًالقصػػػيرًعمػػػ ًاوقػػػؿ ًوبالتػػػاليًتتحسػػػفً

يةًوتػػػنخفضًمعػػدلتًالوفيػػػاتًويزيػػػدًح ػػػـًالقػػوةًالعاممػػػة،ًفيػػػن ـًعػػفًذلػػػؾًخفػػػضًمسػػػتوياتًالظػػروؼًالمعيشػػػ
او ور.ًلكفًقدًيحصؿًأفًيستمرًارتفاعًأ ورًالعماؿًلفتراتًطويمةًعنػدًرفػمًالطاقػةًاإلنتا يػة،ًفػيًحالػةًمػاً

تًمرتفعػةًلتػراكـًرأسًإذاًكانتًمعدلتًاورباحًمرتفعةً دًاًإل ً انبًوفرةًالمواردًالطبيعية،ًوىناًينتجًمعدل
المػػػاؿ.ًوىنػػػاًيػػػرىً"دافيػػػدًريكػػػاردو"ًأنػػػوًباسػػػتمرارًتزايػػػدًالسػػػكافًتتزايػػػدًحػػػا تيـًإلػػػ ًالغػػػذال،ًفتزيػػػدًالمسػػػاحاتً

ً-حسبًرأيًدافيػد–لةًلتغطيةًالطمبًالزائدًعم ًالمنت اتًالغذائية.ًغيرًأنوًاًوالمزروعةًمفًاوراضيًفيًمح
فًلًتكػوفًىنػاؾًأراٍضًخصػبةًقػادرةًعمػ ًتمبيػةًمتطمبػاتًالسػكافًعندًاستمرارًالتزايدًفيًالسكاف،ًقدًيحدثًأ

نتا ية،ًعندئٍذًتصب ًإنتا يةًوحدةًالعمؿً مفًالمنت اتًالغذائية،ًوبالتاليًيتـًالم ولًإل ًأراٍضًأقؿًخصوبةًوا 
ووحػػدةًرأسًالمػػاؿًلًتكفػػيًسػػوىًلتغطيػػةًنفقػػاتًأ ػػورًالعمػػاؿًدوفًأفًيبقػػ ًشػػيلًلػػرأسًالمػػاؿ.ًعنػػدىاًينعػػدـً

.ًوىػػذاًمػػاًيػػؤثرًسػػمبًاًعمػػ ًعمميػػةًاإلنتػػاج3ًافزًلتػػراكـًرأسًالمػػاؿًوبالتػػاليًتسػػودًالقتصػػادًحالػػةًمػػفًالركػػودالحػػ
ًاًيؤكدًالتأثيرًالسمبيًلنموًالسكافًالمتزايدًلدىًالكالسيؾ.ىوموبالتاليًالنموًالقتصاديًًو
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 النظرية الكينزية في النمو االقتصادي:ثانيًا: 

 :نظرية جون مينارد كينز  -1

ىػػػوًالعتقػػػادًالسػػػائدًعنػػػدًالكالسػػػيؾًًوًورفػػػضًثػػػورةًفػػػيًم ػػػاؿًالنظريػػػةًالكميػػػة"ًجوووون مينوووارد كينوووز"أحػػػدثً
اسػتحالةًالوصػػوؿًإلػ ًتػػوازفًاقتصػاديًفػػيًظػؿًعػػدـًالتشػغيؿًالكامػػؿًعمػ ًالمػػدىًالطويػؿ،ًحيػػثًأكػدًإمكانيػػةً

ً.1تحقيؽًىذاًالتوازفًعندًمستوىًأقؿًمفًمستوىًالتشغيؿًالكامؿ
لياًعالقةًمتينةًبماًتعال وًنظريةًالستخداـًالكينزيةًفالنظريةًالكينزيةًفيًواقمًاومرًىػيًإفًنظريةًالنموً

نظريةًالقتصادًالسػاكفًلكونيػاًتفتػرضًثبػاتًفػيًالمسػتوىًالتقنػيًوح ػـًالسػكافًوالمو ػوداتًالرأسػماليةًوىػذاً
المو وداتًالرأسماليةًوىذًًيعرؼًعم ًأنوًالزيادةًالحاصمةًفيًريعنيًعدـًو ودًاستثمارًصافيًوفًالستثما

ينػػاقضًفػػرضًكينػػزًبو ػػودًاسػػتثمارًاي ػػابيًصػػافيًوىػػذاًيعػػزىًإلػػ ًت اىػػؿًكينػػزًوثػػرًالسػػتثمارًعمػػ ًح ػػـً
يًوًاورًنظريػةًالسػتخداـًعنػدًتسػيًمػفًمنظػتػوازنالًيتحددًمسػتوىًالػدخؿًالطاقةًالنتا ية،ًوبنالًعم ًماًسبؽ

التوازنيًوالناتجًالقوميًًممًمػرورًً،ًكماًيبق ًالدخؿًالقوميرغوبًفيوالدخارًالمرغوبًفيوًممًالستثمارًالم
2ًً.ًيًفيًكؿًفترةًزمنيةًالستثمارًالمقرررًالمقررًيساًوالزمفًثابتيفًماداـًالدخا

 دومار:-نموذج ىارود - 2

مػػػفًخػػػالؿًاسًبمعػػػدؿًالنمػػػوًفػػػيًالػػػدخؿًالقػػػوميًوفػػػؽًىػػػذاًالنمػػػوذجًيتحػػػددًمعػػػدؿًالنمػػػوًالقتصػػػاديًوالػػػذيًُيقػػػ
يػػػاًإلػػػػ ًوالتػػػيًيػػػتـًتحويمًيًيػػػدخرىاًالم تمػػػمًمػػػفًدخمػػػػوًالقػػػوميالمحمػػػي،ًأيًمػػػفًخػػػالؿًالنسػػػػبةًالتػػػًالدخػػػار

ً:4بالشكؿًالتاليعم ًصياغةًىذهًالعالقة3ًً"دومارو ىارودحيثًتوصؿًالباحثافً"ًاستثمارات.
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 :حيثً

Yًًمعدؿًنموًالدخؿًالقومي:ً

Scًمعامؿًالدخار:ً

: 
  

  
ًالناتجً/مؿًرأسًالماؿًمعاً

ًومنوًفإفًمعدؿًنموًالدخؿًالقوميًًيرتبطًبػ:

ًعالقةًطرديةًبمعامؿًالدخار.ً-

ًعالقةًعكسيةًبمعامؿًرأسًالماؿً/ًاإلنتاج.ً-

ولمحصوؿًعم ًمعدؿًنموًنصيبًالفردًمفًالدخؿًالحقيقيًفإفًذلؾًيتـًبطرحًمعدؿًالنموًالسكانيًمفًمعدؿً
ً:نموًالدخؿًالقومي

  معدؿ نمو متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي  معدؿ تغير الدخؿ القومي  معدؿ النمو السكاني  

 النظريات النيوكالسيكيةثالثًا:  

 Solow":1"نموذج سولو  - 1

دومػػػار،ًبحيػػػثًيرك ػػػزافًوبشػػػكؿًمشػػػترؾًعمػػػ ًأىميػػػةًالدخػػػارً-ويعػػػد ًىػػػذاًالنمػػػوذجًامتػػػدادًاًلنمػػػوذجًىػػػارود
أضػػػاؼً"2ًسوووولوةًالتػػػراكـًالرأسػػػماليًومػػػفًثػػػـًالنمػػػوًالقتصػػػادي.ًغيػػػرًأفً"والسػػػتثمارًكمحػػػددًأساسػػػيًلعمميػػػ

المسػتوىًالتكنولػو ي.ًوعمػ ًالعكػسًمػفًعنصػرًالعمػؿًًوًىمػامػفًعناصػرًاإلنتػاجًلنموذ ػوًًوًفيآخػًرًفعنصري
ًمػػفًعنصػػَريًالعمػػؿًورأسًالمػػاؿًفػػيً-نمػػوذجًىػػارود دومػػارًيفتػػرضً"سػػولو"ًتنػػاقصًالغم ػػةًبشػػكؿًمنفصػػؿًلكػػؿل

وافتػػػراضًثبػػػاتًغم ػػػةًالح ػػػـًلمعنصػػػريفًمعػػػًاًفػػػيًاو ػػػؿًالطويػػػؿ،ًلغػػػرضًتحديػػػدًأثػػػرًالعامػػػؿًًاو ػػػؿًالقصػػػير

                                                           
 .147-145سٌاساتها"، مرجع سبق ذكره ، ص  –نظرٌاتها  -عجمٌة محمد عبد العزٌز واللٌثً محمد علً،"التنمٌة االقتصادٌة مفهومها  1

 م.1987ة نوبل لالقتصاد سنة روبرت سولو: اقتصادي أمرٌكً حاز على جائز 2
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ويكوفًمستقاًلًعػفًًالتكنولو يًعم ًالنمو.ًكماًأفًمستوىًالتكنولو ياًلدىً"سولو"ًيتحددًخارجًإطارًالنموذج
ًالتالي:ً"ًوالتيًتأخذًالشكؿCobb-Douglasويستخدـًىذاًالتحميؿًدال ةًاإلنتاجً"باقيًالعوامؿ.ً

Y = T.(Ki)

.( Li) 

β
 

ًحيث:ً
Yًالناتجًالمحميًاإل مالي: 

Tًمستوىًالتقدـًالتكنولو ي:ً
Kًالمخزوفًالرأسماليًفيًالقتصادًالقومي:ً
Lًالعمالةًفيًالقتصادًالقومي:ً

ً:التاليةًالمعادلةًعم ًفنحصؿًلمزمفًبالنسبةًنشتؽ
y = t +αk + βl 

 : y االقتصادي اننمو معذل ً

ًأكثرًمفًالعوامؿًالتالية:أوًالنموذجًفإفًالنموًفيًالناتجًالمحميًيكوفًنا مًاًعفًواحدًوحسبًىذاً
ًالتعميـ.أوًنوعيةًفيًعنصرًالعمؿًعفًطريؽًالنموًالسكانيًو/أوًحدوثًزيادةًكميةًً-

ًحدوثًزيادةًفيًرصيدًرأسًالماؿًعفًطريؽًالدخارًوالستثمار.ً-

ًحدوثًتحسُّفًفيًالمستوىًالتكنولو ي.ً-

وحسػػبًىػػذاًالنمػػوذج،ًعنػػدماًيرتفػػمًمعػػدؿًالدخػػارًالمحمػػيًيتحس ػػفًالسػػتثمار،ًممػػاًيػػؤديًإلػػ ًزيػػادةًفػػيً
التػػراكـًالرأسػػماليًومػػفًثػػـًزيػػادةًفػػيًمعػػدؿًنمػػوًالنػػاتجًالمحمػػي.ًإلًأفًىػػذهًاآلليػػةًتتحقػػؽًبصػػورةًأفضػػؿًفػػيً

ارنػػًةًبتمػػؾًالقتصػػاداتًالمغمقػػةًالخار يػػة،ًمقًاتالقتصػػاداتًالتػػيًيػػزدادًفييػػاًتػػدفؽًرؤوسًاومػػواؿًوالسػػتثماًر
المػدخراتًالمحميػةًفقػطًوالتػيًتكػوفًمنخفضػةًبسػببًانخفػاضًالػدخوؿًعمػ ًمعػدؿًالسػتثمارًًيعتمػدًفييػاالتيً
ًبيا.
ً
ً
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 ًنموذج فون نيومان: - 2

ؿًَمػػفًدرسًمشػػكمةًالنمػػوًفػػيًإطػػارًنمػػوذجًخطػػيًذوًمعػػامالتًتقنيػػةًثابتػػة،ًوحسػػبًأًو1ًيعػػد ً"فػػوفًنيومػػاف"
فػػإفًالمخطػػطًيسػػع ًلموصػػوؿًإلػػ ًأحسػػفًتخصػػيصًلممػػواردًمػػفًأ ػػؿًتحقيػػؽًأكبػػرًمعػػدؿًنمػػوًىػػذاًالنمػػوذجً

الُمعػػػػػادًأوًلمكميػػػػػاتً)المنت ػػػػة،ًالمسػػػػػتيمكةًًالمرافػػػػؽًممكػػػػف.ًتفسػػػػػرًمسػػػػاراتًاوسػػػػػعارًعػػػػفًطريػػػػػؽًالبرنػػػػػامجً
2ً استثمارىا(.

ً:3ويأخذًالنموذجًالشكؿًالتاليً
F(x, p) = F(x1, x2… xm ; p1, p2 ,…, pn) = Σij pi·bij·xj / Σij pi·aij·xj, 

 في(ًوالمخر اتًوالمدخالتًواونشطة،ًالسمم،)ًاوساسيًالحسابيًاإلطار

 4ًنيومافًنموذجًفوف

 

                                                           
 كثٌر فً وهامة واسعة مساهمات قدم ، أمرٌكً رٌاضً هو( John Von Neumann( )1957 فبراٌر 8 - 1903 دٌسمبر 28) نٌومان فون جون 1

 .الحدٌث التارٌخ فً الرٌاضٌات علماء أهم من وٌعتبر المجاالت، من
الدول النامٌة "، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراة فً العلوم االقتصادٌة ، كلٌة العلوم  صوالٌلً صدر الدٌن، "النمو و التجارة الدولٌة فً 2

 .48-46، ص 2006االقتصادٌة و التسٌٌر، جامعة الجزائر ، 
3
 Ernő Zalai ,“THE VON NEUMANN MODEL AND THE EARLY MODELS OF GENERAL EQUILIBRIUM”, 

working paper, CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST, Budapest, Hungary, 2003, p 9 

 5المرجع السابق مباشرة، ص  4
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 ومفًخصوصياتًالنموذجًماًيمي:

-ًnً ًعدد(ًسمعةًبحيثًيمكفًأفًتكوفًمدخالتInputً)ًأو(ًمخر اتOutput.)ً
-ًmًًالمتػػوفرةًبمصػػفوفتيفًًو،ًوتمثػػؿًم مػػؿًالتقنيػػاتالتقنيػػةًالمتػػوفرةًمػػفًأ ػػؿًالوصػػوؿًإلػػ ًأعمػػ ًنمػػعػػدد

  (ًعنصرnًعموديتيفًذاتً)ً

- i  سمعة 

-  j ًنشاطًال
-ًpًالسعر 

- x ًًالسمم
-ًbًالمخر ات 

-a ًًالمدخالت
bi1·x1 + bi2·x2 +…+ bim·xm = (1+λ)·(ai1·x1 + ai2·x2 +…+ aim·xm), i = 1, 2,…, n. 

p1·b1j + p2·b2j + …+ pn·bnj = (1+π)·(p1·a1j + p2·a2j +…+ pn·anj), j = 1, 2,…, m.ً
ً(ًً  ً)ًومصفوفةًالمخر اتًىي(ًً  ً)ًفإفًمصفوفةًالمدخالتًىيjًًمعال ةومفًأ ؿًكؿًً
ًعنصر.(mًًً)ًذاتxًالشعاعًمفً (ًً   )ممثمةًعفًطريؽًالعنصر(jًً)ًحدةًاستعماؿًالتقنيةًً-

عمػػ ًاوقػػؿًىػػوً(BXًًً)ًنػػتجمًىػػو،ًأيًكػػؿًمػػاً(AX  BXًً)ًوعميػػوًيعتبػػرًالقتصػػادًمنت ػػًاًإذاًكػػاف
(nًًً)ًوحتػػ ًيكػػوفًىنػػاؾًنمػػوًي ػػبًعمػػ ًالقتصػػادًأفًينػػتجًفائضػػًاًلػػػ(ً،AXًًً)ًسػػتيمؾمًىػػومػػاًًيسػػاويً

ًعم ًالمترا حةًالسابقةًماًيمي:gًسمعة،ًونظرًاًلخطيةًتقنياتًاإلنتاجًفإفًنموًالقتصادً ًيستمـز
(1 + g)AX  BX 

(rً)ً الفائػدةنمػوً،ًومعػدؿًعظمػ ًلمًقيمػةًتوازفًيشمؿًعم ًإل ًًأنوًتوصؿً"فوفًنيوماف"ذجًوماًيميزًنمًو
ًوبمعن ًآخرً:ً،أصغر

     λ* = α – 1 = max { λ : ∃ x ≥ 0, 1x = 1, Bx ≥ (1+λ)Ax }, 

π* = α – 1 = min { π : ∃ p ≥ 0, p1 = 1, pB ≤ (1+π)pA }. 

ً

ً
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ًحيثً:ً

π  )معذل انعائذ )انفائذة : 

λ معذل اننمو انمتوقع :ً
:Bx ًًكؿًماًىوًمنتج

:Axًًكؿًماًىوًمستيمؾ

:pBًًالعوائد

pAًالتكاليؼ:ً

 نظرية شومبيتر: - 3

،ًومػاًيميػزًىػذهًالنظريػةًىػيًالبتكػارات،ًوالتػيًمفًالمنافسةًالكاممػةًتفترضًىذهًالنظريةًاقتصادًاًفيًحالة
قامػةًمؤسسػةًأوً ديػدًمنػتجًأوًتتمثؿًفيًتحسيفًإنتػاج1ًً"شومبيترىيًعم ًحدًرأيً" طريقػةً ديػدةًلإلنتػاجًوا 

ً.2 ديدةًفيًأيًنوعًمفًأنواعًالصناعات
انتقػػدًشػػومبيترًالنظريػػةًالنيوكالسػػيكية،ًحيػػثًعمػػ ًالعكػػسًمػػفًىػػؤللًيػػرىًشػػومبيترًأفًالنمػػوًالقتصػػاديً
ًيحػػػدثًبطريقػػػةًغيػػػرًمت سػػػقةًوغيػػػػرًمنتظمػػػةًفػػػيًالقتصػػػادًالقػػػوميً.ًكمػػػػاًتنطػػػويًالقػػػراراتًالكبػػػرىًالخاصػػػػة

ًالمسػػتثمريفاومػػرًالػػذيًيحػػد ًمػػفًفعاليػػةًقيػػاـًىػػوًبالسػػتثمارًعمػػ ًدر ػػةًكبيػػرةًمػػفًالمخػػاطرةًوعػػدـًالتأكػػد،ًًو
بمقارناتًماًبيفًمعدؿًالعوائػدًالمتوقعػةًمػفًناحيػةًومعػدلتًالفائػدةًمػفًناحيػةًأخػرى.ًوىػذاًلكػوفًأفًاليػامشً

لمشاريمًالمستثمرةًيكوفًمرتفعًاً دًا،ًبالشكؿًعفًالعوائدًالمتوقعةًمفًاًالمستثمريفالمحتمؿًلمخطأًفيًتقديراتً
الذيًتنعدـًمعوًأىميةًمعدؿًالفائػدةًكمحػددًلالسػتثمار.ًوفػيًظػؿًىػذهًالظػروؼًالخطػرةًمػفًعػدـًالتأكػدًيتػرددً

اًيتطمػبًنوعػًاًمعينػًاًمػفًاوشػخاصًوىػـًَمػفًأطمػؽًعمػييـًمػًىػوالعػادييفًعػفًالقيػاـًبالسػتثمار،ًًوًالمستثمريف
ظميف.ًفالمنظـًيحفزًبشيلًأكثرًمفًالرغبةًالعاديةًفيًرفمًمستوىًالدخؿ،ًإذًلديوًأىداؼً"شومبيتر"ًاسـًالمن

                                                           
 م.19450م، اشتهر بنظرٌاته حول التنمٌة والدورات االقتصادٌة، توفً 1883جوزٌف شومبٌتر، اقتصادي وعالم اجتماع أمرٌكً، ولد سنة  1

 .78بً"،  مرجع سبق ذكره، صالبٌاتً فارس رشٌد،،"التنمٌة االقتصادٌة سٌاسٌاً فً الوطن العر 2
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وطموحاتًأكبرًمفًالرغبةًالعاديةًفيًالستثمار ًمثؿًالتغمبًعم ًالمنافسيفًوالرغبةًفيًاإلبداعًوخمؽًشيلً
ًبإدخاؿًالبتكاراتًإل ًربوعًالقتصادًالقوميً ً.1 ديد،ًفيقـو

 :ت الحديثة في النمو االقتصاديالنظريارابعًا:  – 4
 نظرية مراحل النمو لروستو: -1

إلًعمميػػةًمرحميػػة،ًىػػوًفػػيًنظريتػػوًمراحػػؿًالنمػػو،ًأفًالنتقػػاؿًمػػفًالتخمػػؼًإلػػ ًالنمػػوًمػػا2ًً"روسووتويشػػيرً"
إلًعبػارةًىػوًيػرىًالتخمػؼًالػذيًتشػيدهًالػدوؿًالناميػةًحاليػًاًمػاًيػوًي بًأفًتمرًبيػاًكافػةًالم تمعػات.ًلػذلؾًف

ًحمةًتاريخيةًمفًمراحؿًالتطورًالقتصادي.عفًمًر
يقسـًروسػتوًمراحػؿًالنمػوًالقتصػاديًإلػ ًخمػسًمراحػؿ،ًتتميػزًكػؿًمرحمػةًب ممػةًمػفًالخصػائصًتميزىػاً
عػػفًبقيػػةًالمراحػػؿ.ًولقػػدًاعتمػػدًروسػػتوًفػػيًتػػدعيـًطرحػػوًعمػػ ًسػػردًالحقػػائؽًالتاريخيػػةًالتػػيًمػػرتًبيػػاًالػػدوؿً

ًمراحؿ:المتقدمة ًوفيماًيميًعرضًمختصرًليذهًال
 :3مرحمة المجتمع التقميديً. أ

 تمػػػمًبػػػدائيًيعتمػػػدًعمػػػ ًالزراعػػػةًالتػػػيًيعمػػػؿًبيػػػاًغالػػػبًأفػػػراده،ًتسػػػودًىػػػذاًالم تمػػػمًحالػػػةًمػػػفًالركػػػودًمًىػػػو
القتصاديًويغمبًعميػوًطػابمًالمقايضػةًوالكتفػالًالػذاتي،ًأمػاًا تماعيػًاًفيتصػؼًبػال مود،ًوتحكمػوًالعالقػاتً

ً.يًىذهًالمرحمةًفيًالعصورًالوسط ولقدًمرتًأورباًفاوسريةًوالقبمية ً
 :4مرحمة التييؤ لالنطالقً. ب

ًالبنػػػ ًفػػػيًالسػػػتثماراتًوزيػػػادةًالمتخمفػػػةًالدولػػػةًاقتصػػػادياتًترشػػػيدًخالليػػػاًيػػػتـًانتقاليػػػةًمرحمػػػةًتمثػػػؿًوىػػػي
ًبدؿًمحمياًالسممًلتوفيرًالصناعيًاإلنتاجًدورًبروزباإلضافةًإل ًً،ًالخدماتًم اؿًفيًوخاصةًالتحتية،

ًوالنتقػػاؿًالزراعػػةًعمالػػةًبانخفػػاضًالمرحمػػةًلتتسػػـًوالزراعػػي،ًالصػػناعيًالقطػػاعيفًتػػداخؿًمػػمًالسػػتيراد،
  .المدينةًإل الريؼًًمفًلعمالةا

                                                           
 .93-92سٌاساتها"، مرجع سبق ذكره، ص –نظرٌاتها  -عجمٌة محمد عبدالعزٌز واللٌثً محمد علً،"التنمٌة االقتصادٌة مفهومها  1

صدى كبٌراً،  م1960م، ولقٌت نظرٌته "مراحل النمو" التً قدمها سنة 1916والت وٌتمان روستو: هو  اقتصادي ومنّظر سٌاسً أمرٌكً ولد سنة  2

 م.2003توفً سنة 

 .150سٌاساتها"، مرجع سبق ذكره، مرجع سبق ذكره، ص  –نظرٌاتها  -عجمٌة محمد عبدالعزٌز واللٌثً محمد علً،"التنمٌة االقتصادٌة مفهومها  3

 39الجزء الثالث ، ص "، االقتصادٌة والتنمٌة النمو نظرٌات: االقتصادي والتخطٌط التنمٌةالبخاري عبلة ،" 4
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ً:1مرحمة االنطالق -ت

ًلمقضػالًتسػع ًناشػئةًدولػةًبأنيػاًالدولػةًفييػاًتوصػؼًوًالنمػوًعمميػةًفػيًميمػةًمرحمػةًالنطالؽًمرحمةتعدً
ًعفًالتقدـًنحوًلتنطمؽًالتنمويةمسيرتياًًأماـًالماضيًفيًوقفتًالتيًالعوائؽًوتخطيًتخمفياًأسبابًعم 

ًوالت ػػػػػارةًبالزراعػػػػػةًوالنيػػػػػوضًاإلنتا يػػػػػةًأسػػػػػاليبياًفػػػػػيًثػػػػػورةًوأحػػػػػداثًالقتصػػػػػاديةًمواردىػػػػػاًتنميػػػػػةًطريػػػػػؽ
ًذويًلصػػال ًالػػدخؿًتوزيػػمًبإعػػادةًالمرحمػػةًىػػذهًتتسػػـًكمػػا.ًوالمواصػػالتًالنقػػؿًووسػػائؿًالثقيمػػةًوالصػػناعات

ًىػذهًأفًروسػتوًويشػيرًىػذا.ًالتنميػةًعمميػةًلسػتمراريةًضػماناًال تماعيػةًالعدالػةًوتحقيػؽًدودالمحػًالدخؿ
ً:باآلتيًتتميزًوالتيًالرائدةًالصناعيةًالقطاعاتًأحدًفيًسريمًنموًيصاحبياًماًغالباًالمرحمة

 .منت اتياًعم ًالفعاؿًالطمبًفيًوكبيرةًمفا ئةًزيادةً-١

 .إنتا يتوًونموًوازدىارًالقطاعًىذاًفيًالمستثمرًالماؿًرأسًفيًالتوسمً-٢

 .القطاعًنفسًفيًالستثمارًإعادةًإل ًالقطاعًىذاًفيًالمحققةًاورباحًات اهً-٣

ل ًلألماـًالدفمًفكرة)ًاوخرىًالقطاعاتًفيًالستثمارًحثًعم ًالرائدًالقطاعًقدرةً-٤   (.الخمؼًوا 

ً:2مرحمة النضج -ث
ًىذهًالمرحمةًتتميزًبالميزاتًالتالية:

ًانتشارًالتصنيمًعم ًصعيدًواسم،ًإضافًةًإل ًالستخداـًالواسمًلمتكنولو ياًفيًشت ًنواحيًالحياة.ً-
ًارتفاعًنسبةًالعمالةًالماىرةًوالمدربةًفيًالقتصاد،ًإل ً انبًامتالؾًقدراتًتنظيميةًعالية.ً-
ًازديادًنسبةًالكفالةًفيًاستخداـًالموارد.ً-
ـ ًالستثً- ًالقومي.ًالناتج%ًمف21ً%ًإل 11ًمارًمفًازديادًالمدخراتًومفًث
أماًعم ًصعيدًالعالقةًممًالعالـًالخار ي،ًتزدادًفيًىذهًالمرحمةًدر ػةًالنفتػاحًعمػ ًالخػارج،ًويسػ ؿًً-

ًالميزافًالت اريًفائضًاًلصال ًالقتصادًالقوميً.
ً
ً
ً

                                                           
 .40"، الجزء الثالث ، ص االقتصادٌة والتنمٌة النمو نظرٌات: االقتصادي والتخطٌط التنمٌةالبخاري عبلة ،" 1
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ً:مرحمة شيوع االستيالك الوفير -ج

ًتتميزًبالميزاتًالتالية:ىذهًالمرحمةًىيًأرق ًمراحؿًالنموًوالتطور ًًو

ارتفػػػاعًاو ػػػورًإلػػػ ًحػػػد ًبمػػػوغًمسػػػتوياتًعاليػػػةًمػػػفًالرفػػػاه،ًوعميػػػوًينصػػػرؼًتركيػػػزًالم تمػػػمًإلػػػ ًإنتػػػاجًالسػػػممً
الكماليػػةًوالسػػممًالسػػتيالكيةًالمعمػػرةًمثػػؿًإنتػػاجًالسػػياراتًواإللكترونيػػاتًالمختمفػػةًوالتوسػػمًفػػيًتقػػديـًالخػػدماتً

عـًرفاىيةًالمواطفًمفًخالؿًزيادةًالضمافًال تماعيًوتوسيعوًليشمؿًالمختمفة.ًكماًتو وًمختمؼًالبرامجًلد
قػاتيـ.ًبأًوكافةًشرائ ًالم تمم،ًفضاًلًعفًتقميصًساعاتًالعمؿًاليوميةًبالشكؿًالذيًيتػي ًلألفػرادًالسػتمتاعً

فػيًًـًواليابػاف1931ًـًوبريطانيػاًفػي1921ًويرىًروستوًأفًالولياتًالمتحدةًقدًوصمتًإل ًىذهًالمرحمةًعاـً
ًـ.1951رباًعاـًأًوغربًًو1941

  :استراتيجية النمو المتوازن و النمو غير المتوازن -2
مفًبيفًأىـًالقضاياًالتيًتوا وًصانعيًوواضعيًالسياساتًاإلنمائيةًفيًالدولةًتمؾًالتيًتتمثؿًفػيًالختيػارً

التركيػزًعمػ ًأوًً-ادًالمحمػيبمعن ًالنموًالمتوازفًلكافةًالقطاعاتًالمشك مةًلالقتصػًً-ًماًبيفًبذؿًدفعةًقوية
ً.1تنميةًقطاعاتًرئيسيةًمنتقاةً)اوسموبًالنتقائي(ًباتباعًاستراتي يةًالنموًغيرًالمتوازف

ًوفيماًيميًاستعراضًوىـًمعالـًىاتيفًالستراتي يتيف:ً
 استراتيجية النمو المتوازن:  -آ

فػيًصػبغةًحديثػةًً–"3روداف"روزنشػتايفًالتػيًقػدمياً–"ً ػوىرًفكػرةًالدفعػةًالقويػة2ًنيركسوصاغًالقتصػاديًً"
يػػرىًأفًالتنميػػةًفػػيًالػػدوؿًالناميػػةًتعوقيػػاًحمقػػاتًفقػػرًمفرغػػةًيػػوًمتكاممػػةًُسػػميتًباسػػتراتي يةًالنمػػوًالمتػػوازف.ًف

4ًتمتقيًفيياًاوسبابًممًالنتائج،ًحمقةًفيً انبًالطمبًوحمقةًفيً انبًالعرض
 

 

 

 

                                                           
 .163سٌاساتها"، مرجع سبق ذكره، ص –نظرٌاتها  -عجمٌة محمد عبد العزٌز واللٌثً محمد علً، "التنمٌة االقتصادٌة مفهومها  1
 نٌركسه: اقتصادي أمرٌكً األصل ، من أشهر َمن كتب فً النمو االقتصادي. راجذر 2

 م.1943رودان: اقتصادي بولونً ، قام بتطوٌر نظرٌة النمو المتوازن إلى جانب نٌركسه فً مقال نشره سنة -روزنشتاٌن 3
 .174سٌاساتها"،  مرجع سبق ذكره، ص – نظرٌاتها -عجمٌة محمد عبد العزٌز واللٌثً محمد علً ،"التنمٌة االقتصادٌة مفهومها  4
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ًكماًيوضحوًالشكؿًالتالي:ً
ًالفقرًالمفرغةًفيًالدوؿًالناميةحمقاتًً(:1الشكؿًرقـً)

ً

ًً

ً
ً
ً
ً
 

 

ً
ً
ً
ً
ً
ً

53ًالمصدر:ًمحمدًعبدًالعزيزًع ميةًوآخروف،ًمر مًسبؽًذكره،ًص

يػػرىًنيركسػػوًأنػػوًلًيمكػػفًالتغمػػبًعمػػ ًىػػذهًالحمقػػاتًالمفرغػػةًالتػػيًتعػػوؽًالتنميػػة،ًإلًمػػفًخػػالؿًبرنػػامجً
ً.1يةقطاعاتًالقتصادالً ميماستثماريًضخـًيضـً

ظريةًأنوًيستحيؿًتطبيؽًالدفعةًالقويةًفيًالدوؿًالناميةًنظرًاًلمحدوديةًاإلمكانيػاتًوعػدـًىذهًالنعم ًيؤخذً
القدرةًعم ًطرحًبرنامجًاستثماريًضخـًيشمؿًكافةًالقطاعات.ًففػرضًتػوافرًالعػرضًمػفًعوامػؿًاإلنتػاجًفػيً

ًلمرونػة،ًفػإفًبػرامجفرضًغيرًواقعػي،ًونػوًفػيًحػاؿًلػـًتكػفًىػذهًالعوامػؿًاإلنتا يػةًلًنيائيػةًاىوًىذهًالدوؿً
اًيحػدًمػفًىومػترا ػمًالطمػبًعمػ ًالمنت ػاتً،ًًوًاومػرًالػذيًيػؤديًإلػ الدفعةًالقويةًترفمًمػفًتكػاليؼًاإلنتػاجً

ً.2تأثيراتًالدفعةًالقويةًعم ًالنمو

                                                           
 .175سٌاساتها"،  مرجع سبق ذكره، ص –نظرٌاتها  -عجمٌة محمد عبد العزٌز واللٌثً محمد علً ،"التنمٌة االقتصادٌة مفهومها  1

 .167-164، مرجع سبق ذكره، ص"سٌاساتها – نظرٌاتها - مفهومها االقتصادٌة التنمٌة"علً، محمد واللٌثً عبدالعزٌز محمد 2
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 :1استراتيجية النمو غير المتوازن  -ب

يػرىًبػأفًيػوًمراكزًالنمو.ًفؿًصيغةًلمنموًغيرًالمتوازف،ًوسماىاًأًو"ًفرونسوا بيروـًقد ـً"1955فيًالعاـً
النمػػوًينبعػػثًمػػفًمنػػػاطؽً غرافيػػةًمعينػػةًليػػاًميػػػزاتًاقتصػػاديةًووفػػرةًفػػيًعوامػػػؿًاإلنتػػاج،ًبحيػػثًتمعػػبًىػػػذهً

فػػيًًوخاصػػةًًًيػػرىًبػػأفًتكثيػػؼًالسػػتثماراتيػػوًالمنػػاطؽًالػػدورًالريػػاديًفػػيًقيػػادةًوتحريػػؾًع مػػةًالنمػػو،ًليػػذاًف
مؤسسػاتًت ػارةًالت زئػة،ًووسػائؿًً-ًؤسسػاتًالتكميميػةالمؤسساتًالصناعيةًبالخصوصًيحدثًت معًاًمفًالم

ىػػػذهًالتكػػػامالتًالديناميكيػػػةًتنػػػتجًقػػػوىً ػػػذبًتسػػػاىـًفػػػيًإحػػػداثًً-والمرافػػػؽًالمختمفػػػة،ًوالمواصػػػالتًًالنقػػػؿ،
ًالتنمية.

"ًبنظريتػػوًالنمػػوًعػػفًطريػػؽًعػػدـًالتناسػػب،2ًًىيرشوومانوفػػيًنيايػػةًالخمسػػينياتًمػػفًالقػػرفًالماضػػيً ػػالً"
ً ميػمًالعالقػاتًالتبادليػةًًوالتيًتتمحػورًحػوؿًأف نمػاًتنحصػرًفقػطًالقتصػاديةالقطاعػاتًلًيمكػفًأفًتقػـو ،ًوا 

،ًحيثًتكوفًالعالقاتًالمتبادلةًفيياًذاتًقػوةًوكثافػة،ًوتطويرىػاًقػدًيسػببًنمػوًاًعامػًاًالرائدةفيًتمؾًالقطاعاتً
ًعم ًمستوىًالقتصادًالقوميًًبكاممو.

رًالمتػػػوازفًعمػػػ ًأىميػػػةًالسػػػتثمارًفػػػيًقطػػػاعًرأسًالمػػػاؿًيركػػػزًىيرشػػػمافًفػػػيًإطػػػارًاسػػػتراتي يةًالنمػػػوًغيػػػ
ًال تماعيًالذيًيش مًعم ًالستثمارًفيًقطاعًرأسًالماؿًاإلنتا ي.

تعرضتًىذهًالستراتي يةًإل ًالنقدًفيًبعضً وانبيا،ًفيرىًالبعضًأفًىػذهًالسػتراتي يةًت ػرىًبمبػادراتً
مػػػفًطػػػرؼًالدولػػػةًتسػػػع ًإلػػػ ًتعظػػػيـًالعائػػػدًفرديػػػةًوكأنيػػػاًلػػػـًتػػػتـًفػػػيًظػػػؿًخطػػػةًاقتصػػػاديةًشػػػاممةًمسػػػطرةً

القتصػػػاديًلالسػػػتثمارات،ًيفتػػػرضًفييػػػاًأفًتحقػػػؽًالسػػػتثماراتًالخاصػػػةًأرباحػػػًاًفػػػيًظػػػؿًانسػػػ اـًوتنػػػاغـًمػػػمً
ًالظروؼًالقتصاديةًوال تماعيةًوالسياسيةًالسائدةًفيًالدولة.

 3 م(:1986)رومرنموذج  -3

لتػيًتتمحػورًحػوؿًاوثػرًاإلي ػابيًلمخبػرةًعمػ ًاإلنتا يػة،ًفكرتػوًاوساسػيةًوا4ً"رومور ـًطػرحً"1986فيًالعاـً
ًًًًًًىػػػذهًالفكػػػرةًالتػػػيًكانػػػتًبمثابػػػةًنفػػػسً ديػػػدًلمنظريػػػةًالنيوكالسػػػيكية.ًحيػػػثًافتػػػرضً"رومػػػر"ًالفرضػػػيةًالمتمثمػػػةً
                                                           

 .81-80حبٌب كمٌل والبنً حازم، من النمو والتنمٌة إلى العولمة والغات، مرجع سبق ذكره، ص 1

 م، صاحب نظرٌة النمو غٌر المتوازن.1915ألبٌرت أو تو هٌرشمان: اقتصادي أمرٌكً ولد ببرلٌن سنة  2

 .51-50سبق ذكره، صصوالٌلً صدر الدٌن،"النمو و التجارة الدولٌة فً الدول النامٌة "،  مرجع  3
علٌا إلدارة بول رومر: هو  أحد أبرز الخبراء االقتصادٌٌن األمرٌكٌٌن وهو  مطور لنظرٌة النمو الجدٌدة، ٌعمل أستاذاً لالقتصاد بكلٌة الدراسات ال 4

 األعمال بجامعة ستانفورد.
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فيًإدخاؿًعامؿًالتعمـًعػفًطريػؽًالتمػرُّف،ًفالمؤسسػةًالتػيًترفػمًمػفًرأسػمالياًالمػاديًيمكنيػاًفػيًنفػسًالوقػتً
ؿًذلؾًالتطورًفيًالتعمُّـًمفًاإلنتاجًبأكثرًفعالية.ًوىػذاًالػدورًاإلي ػابيًلمخبػرةًعمػ ًاإلنتا يػة،ًُيطمَػؽًأفًتستغ

عميوًالتمرُّفًعفًطريؽًالستثمار.ًزيادًةًعم ًذلؾًيفترضً"رومر"ًفرضًاًثانيًاًيتمثؿًفػيًأفًالمعرفػةًالمكتشػفةً
ـ ًاإلشػارةًلممعرفػةً ذاًتػ ىػذاًيعنػيًأفًوًً(Ai)بالمؤشػرIًًةالمتػوفرةًفػيًالمؤسسػتسريًآنيًاًفيًكامؿًالقتصػاد،ًوا 

ومنػوًدال ػةKiًًيتناسػبًمػمًالتغيػرًفػيًمخػزوفًرأسًالمػاؿًىوًالكميًلالقتصاد،ًًوالتعمـًيمثؿdAi/dtًًًتغيرًمال
ًاإلنتاجًىي:

Yi =Ai F(Ki, Li)ً

ًبحيث:
ًFًًراتًالح ػـًثابتػة،ًأفًاإلنتاجًالحديًلكؿًعامؿًمتناقص،ًووفػًو:ًالنظريةًالنيوكالسيكيةًخصائصتحقؽ

كػؿًمػفًرأسًالمػاؿًًعندماًيؤوؿالعمؿًتؤوؿًإل ًماًلًنيايةًأوًباإلضافةًإل ًأفًاإلنتا يةًالحديةًلرأسًالماؿً
ًيؤولفًإل ًماًلًنياية.ًعندماوالعمؿًإل ًالصفر،ًوتؤوؿًإل ًالصفرً

Aً(عامؿًالتعمـ:ًرصيدًاوفكارً)ًالخبرةًالمكتسبةًمفً
Li:ًًثابتًالعمؿًوًلنفترضًبأنو
Ki:ًًالمخزوفًالرأسمالي
فػػإفًدالػػةًاإلنتػػاجLiًًةًتأخػػذىاًيمػػذاتًمردوديػػةًمتناقصػػة،ًومػػفًأ ػػؿًأيًقKiًًفػػإفًرومػػرحسػػبًنمػػوذجًًوً

ًثباتًالمردوديةًال تماعيةًلرأسًالماؿ.ىوًل ً ًوبالتاليًفإفًمصدرًالنموًالداخميًاوًومت انسةًمفًالدر ةً
ً:غالسلةًاإلنتاجًباستخداـًدالةًكوبًدًووبتحديدًدا

Yi = Ai.(Ki)

.( Li)

1-
 

 < 1ً > 0حيثً

ًنتحصؿًعم :فKiًيمكفًتحديدًالناتجًالحديًالخاصًلرأسًالماؿًبالشتقاؽًبالنسبةًلػًًو

dYi / dKi =  . Ai. Ki
-1

.L
1-

 

ً.وعميوًفإفًالتعمـًعفًطريؽًالتمرفًوانتشارًالمعرفةًيمغيًالميوؿًنحوًتناقصًالمردودية
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1ًً(1991نموذج بارو )  -4
نموذ ػػوًالػػذيًأشػػارًفيػػوًإلػػ ًأفًالنشػػاطاتًالحكوميػػةًىػػيًمصػػدرًلمنمػػو2ًً" بوواروًقػػد ـً"1991ًفػػيًالعػػاـً

اخمي،ًحيػػثًيفتػػرضًأفًالحكومػػةًتشػػتريً ػػزلًاًمػػفًاإلنتػػاجًالخػػاصًوتسػػتعمؿًمشػػترياتياًمػػفًأ ػػؿًعػػرضًدالػػ
ًلشكؿًالتالي:تأخذًاiًيفترضًدالةًاإلنتاجًلممؤسسةًىوً،ًًولعموميةًم انًاًومفًغيرًمقابؿالخدماتًا

Yi = A.Li
1-

 . Ki

 . G

1-

Li:ًًًالعمؿ
Ki:ًًرأسًالماؿ
G:ًًإ ماليًالنفاؽًالحكومي

ًحصمةًأثريفًاثنيف:ىوم"ًإل ًأفًأثرًالحكومةًعم ًالنموًباروًوخمصً"
 ًديًلرأسًالماؿًالصافيًمفًالضريبةاوثرًالسمبيًلمضريبةًعم ًالناتجًالح
 العامةي ابيًعم ًالخدماتًاإلثرًاو.ً

،ًإذًأنػوًدولػةأفًالنمػوًالقتصػاديًيعبػرًعػفًالمقػدرةًالقتصػاديةًلمعمػ ًالؼًتخػالًيو ػدً ناًء عمى موا تقودم ب
يعطػػيًنظػػرةًعامػػةًحػػوؿًالوضػػمًالقتصػػاديًيػػوًمؤشػػرًيعكػػسًات ػػاهًتطػػورًالنشػػاطًالقتصػػادي،ًوًبالتػػاليًف

ًالسائد.

لتػػيًترتكػػزًباوسػاسًعمػػ ًالعمػػؿًوًنتي ػةً ممػػةًمػػفًالعوامػؿًاىػػوًومػفًخػػالؿًمػاًسػػبؽًفػػإفًالنمػوًالقتصػػاديً
رأسًالماؿًوًالتكنولو ياًإضافةًإل ًعوامؿًوًمحدداتًأخرىًلياًتأثيرىاًعم ًعمميةًالنموًالقتصاديًوًلكػفً
ىذهًالعمميةًكماًلياًمزاياًفيًالعمميةًالنتا يػةًفػإفًليػاًتكػاليؼًبيئيػةًوًصػحيةًفػيًتزايػدًمسػتمر،ًاومػرًالػذيً

ًعم ًتحمؿًالمزيدًمفًالتكاليؼًوًالتضحياتًفيًالمستقبؿ.ًدولةبقدرةًالًي عؿًالنموًالقتصاديًرىينة

وًانطالقػػػػاًمػػػػفًنظريػػػػاتًوًنمػػػػاذجًالنمػػػػوًالقتصػػػػاديًوًالتػػػػيًاختمفػػػػتًفػػػػيًنظرتيػػػػاًوًتفسػػػػيرىاًلعمميػػػػةًالنمػػػػوً
بةًوًنفسًاومرًبالنسًالنموًالقتصاديًإل ًعمميةًالتراكـًالرأسمالي،ًالتقميديةالقتصادي،ًحيثًعزتًالنظريةً

دومار"،ًإلًأفًالفكرًالقتصاديًالمعاصرًأثبتًأىميةًالدورًالذيًتمعبوً-لبعضًالكينزييفًمثؿًنموذجً"ىارود

                                                           
 .53-52ذكره، ص صوالٌلً صدر الدٌن، "النمو و التجارة الدولٌة فً الدول النامٌة "، مرجع سبق 1

 م، ٌعمل أستاذاً لالقتصاد بجامعة هارفرد األمرٌكٌة.1944روبرت جوزٌف بارو: اقتصادي أمرٌكً ولد سنة  2
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وًىػػػذاًمػػػاًًسػػػعرًالفائػػػدةالدولػػػةًفػػػيًعمميػػػةًالنمػػػوًالقتصػػػاديًمػػػفًخػػػالؿًسياسػػػتياًالنقديػػػةًوًالتػػػيًمػػػفًأدواتيػػػاً
ًًعم ًمعدلتًالنموًالقتصادي.ًًسعرًالفائدةسنوضحوًبشكؿًمفصؿًفيًالفصؿًالثالثًمفًخالؿًتأثيرً
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 الثالثالفصل 

معدالت الناتج المحمي اإلجمالي  في سعر الفائدةثر تقمبات مقارنة أل دراسة 
 

 .أواًل: دراسة أثر تقمبات سعر الفائدة في معدالت الناتج المحمي اإلجمالي في سورية

 اتج المحمي اإلجمالي في تونس.ثانيًا: دراسة أثر تقمبات سعر الفائدة في معدالت الن

 .دراسة الفرق في سعر الفائدة  بين سورية وتونس: ثالثاً 

 دراسة الفرق في معدالت الناتج المحمي اإلجمالي بين سورية وتونس: رابعاً 

ً

ً

ً
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 الفصل الثالث

 دراسة مقارنة ألثر تقمبات سعر الفائدة في معدالت الناتج المحمي اإلجمالي
 

,ًوذلؾًباستخداـًمعامالتًالرتباطSPSS v.22ًًفروضًالبحثًإحصائيًاًباستخداـًبرنامجًتـًاختبار
 Regression Testبيفًمختمؼًالمتغيراتًالمدر ةًفيًالدراسة،ًحيثًقاـًالباحثًبإ رالًاختبارًالنحدارً

ـًبإعدادًمعادلتًمفًأ ؿًإي ادًمعامالتًالرتباطًبيفًتمؾًالمتغيراتًلتحديدًقوةًالعالقةًبينيا,ًومفًثـًقا
الذيًييدؼًإل ًاختبارً One Way ANOVA))تحميؿًالتبايفًاوحاديًأسموبًالنحدار,ًوتـًالعتمادًعم ً

عندًدر ةًًأوًماًتسم ًبالمعنويةًاإلحصائية Sigًخالؿًقيمةًتأثيرًالمتغيراتًعم ًبضعياًالبعضًمفمدىً
ً.(0.95)ثقةً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 ائدة في معدالت الناتج المحمي اإلجمالي في سورية.دراسة أثر تقمبات سعر الف أواًل:

لسعر الفائدة  داللة إحصائية أثر ذو وجودالتي تنص عمى عدم  األولى اختبار الفرضية الرئيسية 
 :اإلجمالي في سورية في معدل نمو الناتج المحمي 

فرعيةًًفرضياتًثالثًإل ًتابمًبمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًكمتغيرًالرئيسيةًالخاصةًالفرضيةًتنقسـ
ً:يميًكماًمباشرًغيرًبشكؿًفيوًالمؤثرةًالمستقمةًالمتغيراتًبحسب

الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر الفائدة في معدل  -1
 الناتج المحمي اإلجمالي في سورية إذا أخذنا باالعتبار معدل التضخم كمتغير وسيط:

بإعدادًمعادلتًالنحدارًلتوضي ًإثرًالمتغيراتًالمستقمةًوالوسيطةًفيًالمتغيرًالتابمًًقاـًالباحث
ً ًبرنامج ًالنحدارًً Enterبطريقة regression واومرً SPSSباستخداـ ًمعادلت ًالحاسب ًأظير وقد

ً:إذاًيظيرًمفًال دوؿًماًيميً(1ًالموضحةًبال دوؿًرقـً)
فيًسوريةًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًبةًوثربالنسًالنحدارً(:ًنماذج1ال دوؿًرقـً)  

 النموذج
اتجاه 
 األثر

 معالم االنحدار
الخطأ 
 المعٌاري

 Tقٌمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدٌد

 Fقٌمة 
معنوٌة 
 النموذج

(1) 
I 12.43 1.11 1.27 الثابت 

-.468 .219 2.249 .172 
GDP 1.50- 1.74 2.61- سعر الفائدة 

(2) 
I 2.32 05. 126. الثابت 

-.420 .177 1.71 .227 
Inf 1.31- 92. 1.21- سعر الفائدة 

(3) 
Inf 44.57 02. 1.02 الثابت 

.87 .76 25.83 .001 
GDP 5.08 33. 1.69 معدل التضخم 

(4) 

I 8.39 113. 946. الثابت 

.91 .83 9.89 .01 

Inf 838. 1.932 1.62 سعر الفائدة 

GDP 

 1.930 3.025 5.83 معدل التضخم

تفاعل المتغٌر 
المستقل والمتغٌر 

 الوسٌط
-82.34 58.298 -1.412 

 SPSSمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 
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كانػػػتًالعالقػػػةًًوًتالمتغيػػػراإلػػػ ًالعالقػػػاتًالمباشػػػرةًبػػػيفًً(1رقػػػـً)تشػػػيرًالنمػػػاذجًالػػػثالثًاوولػػػ ًمػػػفًال ػػػدوؿً
المباشػػرةًبػػيفًالمتغيػػرًالتػػابمًوالمسػػتقؿًغيػػرًمعنويػػة،ًوليػػذاًتػػـًالنتقػػاؿًإلػػ ًالنمػػوذجًالرابػػمًواسػػتخداـًمعامػػؿً
النحدارًالمتعددًلختبارًأثرًالمتغيريفًالمستقؿً)سعرًالفائدة(ًوالوسػيطً)معػدؿًالتضػخـ(ًعمػ ًالمتغيػرًالتػابمً

ً Sig(ًإفًقيمػة1ًىػوًمبػيفًفػيًالنمػوذجًالرابػمًمػفًال ػدوؿًرقػـً))معدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مػالي(،ًوكمػاً
%ًمػػف83ً%ًكمػػاًتشػػيرًقيمػػةًمعامػػؿًالتحديػػدًمػػاًمقػػداره95ًوىػػيًمعنويػػةًعنػػدًمسػػتوىًمعنويػػة0.01ًًكانػػتً

ً:التغيرًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًوًيمكفًتوضي ًالعالقةًالنحداريةًبالمعادلةًالتالية

ssssss infiinfiGDP 34.8283.5.621946. ً

(2ًولقدًتـًاختيارًالنموذجًالرابػمًًبنػالًعمػ ًنتػائجًاختبػارًالنحػدارًاليرمػيًالمتعػددًالمبينػةًفػيًال ػدوؿًرقػـً)
 كماًيمي:

فيًسوريةًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًبالنسبةًوثرًالنحدارً(:ًنماذج2ال دوؿًرقـً)  

 

 

 

   

  
T 

  
T 

  
T 

1227 1211 122431.07 0.08 14.11 .946 .113 8.39 

1  2261 1.75 12511 -.69 1.10 -.0624 1.62 1.932 .838 

2   1.59 .38 4.171 5.83 3.025 1.930 

3
      -82.34 58.298 -1.412 

1 12 .71 1275 

22249 122125 92898 

 1217 1216 12111 

 SPSSمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 
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ًًمفًخالؿًالتحميؿًاإلحصائيًالسابؽ،ًنالحظًماًيمي:    

 ًالنموذجًاوساسيً:ًيوض ًأثرًالمتغيرًالمستقؿً)سعرًالفائدة(ًفيًالمتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتج
قيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿًوالتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجًًحيثًكانتمحميًاإل مالي(ًال

/0.12/ً ًمعنويةً ًغير ًالنحدار ًمعادلة ًأف ًًإل ًقيمة ًبمغت ًثقةًً/sigً/0.172حيث ًدر ة عند
95.%ً

 ًيوض ًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي حيثًًالنموذجًالمختزؿ:
،ًإلًأفًمعادلةًالنحدارًغيرًمعنويةًعندًدر ةًثقةًً/0.71/تحسنتًقيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿً

ً./sig ً/0.06حيثًبمغتًقيمةًً 95%
 فػػيًمعػػدؿًالنػػاتجًالمحمػػيًًوتفاعميمػػاً النمػػوذجًالكامػػؿ:ًيوضػػ ًأثػػرًأثػػرًسػػعرًالفائػػدةًومعػػدؿًالتضػػخـ

ً%95وىػػذاًالتفسػيرًمعنػػويًعنػدًدر ػػةًثقػػةًً/0.75/ًاإل مػاليًإذاًبمغػػتًقيمػةًمعامػػؿًالتحديػدًالمعػػدؿً
وتػػـًاختيػػارًىػػذاًالنمػػوذجًبنػػالًعمػػ ًدر ػػةًالمعنويػػةًحيػػثًكػػافًأفضػػؿًالنمػػاذجًالسػػابقةًبدر ػػةًمعنويػػةً

حيػػثًتحسػػنتًمعنويػػةًالنمػػوذجًالكامػػؿًعػػفًالنمػػاذجًالسػػابقةًبعػػدًإدخػػاؿًالمتغيػػرًالوسػػيطًفػػيًً 0.01
لبديمػػةًبػػأفًىنػػاؾًأثػػرً ػػوىريًلسػػعرًالفائػػدةًفػػيًمعػػدؿًنمػػوًالنمػوذجًوبنػػالًعميػػوًيمكػػفًقبػػوؿًالفرضػػيةًًا

 الناتجًالمحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًالتضخـًورفضًفرضيةًالعدـ.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر الفائدة في معدل  -2

 ا باالعتبار معدل نمو العرض النقدي كمتغير وسيط:الناتج المحمي اإلجمالي في سورية إذا أخذن

ًالباحثًبإعدادًمعادلتًالنحدارًلتوضي ًإثرًالمتغيراتًالمستقمةًوالوسيطةًفيًالمتغيرًالتابمً قاـ
ً ًبرنامج ًالنحدارًً Enterبطريقة regression واومرً SPSSباستخداـ ًمعادلت ًالحاسب ًأظير وقد

ً:يرًمفًال دوؿًماًيمي(ًًإذاًيظ3الموضحةًبال دوؿًرقـً)
فيًسوريةًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقديًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًبالنسبةًوثرًالنحدارً(:ًنماذج3ال دوؿًرقـً)  

 النموذج
اتجاه 
 األثر

 معالم االنحدار
الخطأ 
 المعٌاري

 Tقٌمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدٌد

 Fقٌمة 
معنوٌة 
 النموذج

(1) 
I 12.43 1.11 1.27 لثابتا 

-.468 .219 2.249 .172 

GDP 1.50- 1.74 2.61- سعر الفائدة 

(2) 
I 13.02 07. 99. الثابت 

.55 .30 3.50 .09 
M2 1.87 1.30 2.44 سعر الفائدة 

(3) 
M2 1.74 49. 86. الثابت 

.177 .03 .25 .62 
GDP 

معدل نمو العرض 
 النقدي

.22 .44 .50 

(4) 

I 
 1.33- 2.08 2.77- الثابت

.80 .64 3.60 .08 

M2 1.453 32.755 47.59 سعر الفائدة 

GDP 

معدل نمو العرض 
 النقدي

3.61 1.811 1.997 

تفاعل المتغٌر 
المستقل والمتغٌر 

 الوسٌط

-44.68 28.120 -1.594 

 SPSSمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 

وكانػػتًالعالقػػػةً تالمتغيػػراإلػػ ًالعالقػػاتًالمباشػػػرةًبػػيفًً(3رقػػـً)النمػػاذجًالػػثالثًاوولػػ ًمػػػفًال ػػدوؿًًتشػػير
المباشػػرةًبػػيفًالمتغيػػرًالتػػابمًوالمسػػتقؿًغيػػرًمعنويػػة،ًوليػػذاًتػػـًالنتقػػاؿًإلػػ ًالنمػػوذجًالرابػػمًواسػػتخداـًمعامػػؿً

(ًعمػػ ًنمػػوًالعػػرضًالنقػػديوسػػيطً)معػػدؿًالنحػػدارًالمتعػػددًلختبػػارًأثػػرًالمتغيػػريفًالمسػػتقؿً)سػػعرًالفائػػدة(ًوال
(ًإف3ًالمتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي(،ًوكماًىوًمبيفًفيًالنموذجًالرابمًمفًال دوؿًرقـً)
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قيمػةًمعامػؿًالتحديػدًمػاًًتفسػر%ًكمػا95ًمعنويػةًعنػدًمسػتوىًمعنويػةًًأكثػرً وىػي0.08ًكانػتًً Sigقيمػةً
ًاتجًالمحميًاإل مالي%ًمفًالتغيرًفيًمعدؿًالن64مقدارهً

ً:وًيمكفًتوضي ًالعالقةًالنحداريةًبالمعادلةًالتالية

sssss MiMiGDP 2684.44261.359.4777.2 ً

ً(ًكماًيمي:4ولقدًتـًاختيارًالنموذجًالرابمًبنالًعم ًنتائجًاختبارًالنحدارًالمتعددًالمبينةًفيًال دوؿًرقـً)

فيًًمعدؿًنموًالعرضًالنقديًوتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليسعرًالفائدةًًوًبالنسبةًوثرًالنحدارً(:ًنماذج4ال دوؿًرقـً)
ًسورية

 

 

 

   

  
T 

  
T 

  
T 

1227 1211 12243.484 .415 1.66 -2.77 2.08 -1.33 

1  2261 1.75 12511 -4.55 1.806 -2.520 47.59 32.755 1.453 

2   .791 .408 1.938 3.61 1.811 1.997 

3
      -44.68 28.120 -1.594 

1 122 . 347 12465 

22249 32391 32616 

 1217 1219 1218 

SPSSًمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 
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ًًنالحظًماًيمي:ً،صائيًالسابؽمفًخالؿًالتحميؿًاإلح  
 ة(ًفيًالمتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتجًالمحميًالنموذجًاوساسيً:ًيوض ًأثرًالمتغيرًالمستقؿً)سعرًالفائد

ًوًً/0.112/والتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجًً التحديدًالمعدؿقيمةًمعامؿًًبمغتً(ًإذاًاإل مالي
ً%.95عندًدر ةًثقةًً/sigً/0.17بمغتًقيمةًحيثًًمعادلةًالنحدارًغيرًمعنوية

 ًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًإذاًًنموًالعرضًالنقديالنموذجًالمختزؿ:ًيوض ًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿ
ً ًمعامؿ ًقيمة ًلمنموذجبمغت ًالتفسيرية ًال ودة ًعف ًتعبر ًوالتي ًالمعدؿ ًمعادلةًً/0.347/ًالتحديد ًأف ًإل ،
ً%.95عندًدر ةًثقةًًً/sigً/0.09تًقيمةًحيثًبمغًالنحدارًغيرًمعنوية

 وتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًً النموذجًالكامؿ:ًيوض ًأثرًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقدي
ًالمعدؿً ًالتفسيرً/0.08/المحميًاإل ماليًحيثًبمغتًقيمةًمعامؿًالتحديد غيرًمعنويًأيضًاً وىذا

ًثقةً ًدر ة ًالنموذجولقدً%95ًعند ًإدخاؿًالمتغيرًًتحسنتًمعنوية ًبعد الكامؿًعفًالنماذجًالسابقة
القائمةًبأفًىناؾًأثرًًالبديمةًالفرضيةًفرضيةًالعدـًورفضًالوسيطًفيًالنموذجًوبنالًعميوًيمكفًقبوؿ

أيًً وىريًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًنموًالعرضًالنقدي
ًأثرً ًلًيو د ًاأنو ًبالعتبارًمعدؿًنموً وىريًلسعر ًأخذنا ًالناتجًالمحميًإذا ًفيًمعدؿًنمو لفائدة

 .العرضًالنقدي

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر الفائدة في معدل  -3
 الناتج المحمي اإلجمالي في سورية إذا أخذنا باالعتبار معدل نمو االستثمار كمتغير وسيط:

لباحثًبإعدادًمعادلتًالنحدارًلتوضي ًإثرًالمتغيراتًالمستقمةًوالوسيطةًفيًالمتغيرًالتابمًقاـًا
ً ًبرنامج ًالنحدارًً Enterبطريقة regression واومرً SPSSباستخداـ ًمعادلت ًالحاسب ًأظير وقد

ً(ًًإذاًيظيرًمفًال دوؿًماًيمي:5الموضحةًبال دوؿًرقـً)
فيًسوريةًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمارًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًبالنسبةًوثرًالنحدارً(:ًنماذج5ال دوؿًرقـً)  

 النموذج
اتجاه 
 األثر

 معالم االنحدار
الخطأ 
 المعٌاري

 Tقٌمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدٌد

 Fقٌمة 
معنوٌة 
 النموذج

(1) 
I 12.43 1.11 1.27 الثابت 

-.468 .219 2.249 .172 
GDP  1.50- 1.74 2.61- الفائدةسعر 

(2) 
I 3.52 33. 1.19 الثابت 

.002- .00 .00 .996 
IN 006.- 5.75 03.- سعر الفائدة 

(3) 

IN 7.42 11. 88. الثابت 

.58 .34 4.11 .07 
GDP 

معدل نمو 
 االستثمار

.20 .09 2.02 

(4) 

I 7.85 1.32 1.03 الثابت 

.74 .55 4.418 1.15 

IN 1.860- 1.806 2.61 سعر الفائدة 

GDP 

معدل نمو 
 االستثمار

.20 .408 2.315 

تفاعل المتغٌر 
المستقل والمتغٌر 

 الوسٌط
-- -- -- 

 SPSSمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 

كانػتًالعالقػةًالمباشػرةً تيػراالمتغإل ًالعالقاتًالمباشرةًبيفًً(5رقـً)تشيرًالنماذجًالثالثًاوول ًمفًال دوؿً
بػػيفًالمتغيػػرًالتػػابمًوالمسػػتقؿًغيػػرًمعنويػػة،ًوليػػذاًتػػـًالنتقػػاؿًإلػػ ًالنمػػوذجًالرابػػمًواسػػتخداـًمعامػػؿًالنحػػدارً

(ًعمػػ ًالمتغيػػرًالتػػابمًوًالسػػتثمارنمػػالمتعػػددًلختبػػارًأثػػرًالمتغيػػريفًالمسػػتقؿً)سػػعرًالفائػػدة(ًوالوسػػيطً)معػػدؿً
ً Sig(ًإفًقيمػة5ًمػالي(،ًوكمػاًىػوًمبػيفًفػيًالنمػوذجًالرابػمًمػفًال ػدوؿًرقػـً))معدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل 

%ًمػف74ًقيمػةًمعامػؿًالتحديػدًمػاًمقػدارهًًتفسػر%ًكمػا95ًمعنويػةًعنػدًمسػتوىًمعنويػةًً وىػي0.05ًكانػتً
ً:التغيرًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًوًيمكفًتوضي ًالعالقةًالنحداريةًبالمعادلةًالتالية

sss INiGDP 20.61.203.1   
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(6ًولقػدًتػػـًاختيػػارًالنمػػوذجًالرابػػمًبنػالًعمػػ ًنتػػائجًاختبػػارًالنحػػدارًاليرمػيًالمتعػػددًالمبينػػةًفػػيًال ػػدوؿًرقػػـً)
ًكماًيمي:

ًفيًسوريةًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمارًوتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًبالنسبةًوثرًالنحدارً(:ًنماذج6ال دوؿًرقـً)

 

 

 

   

  
T 

  
T 

  
T 

1227 1211 122431.03 1.32 7.85 -.418 2.10 -.199 

1  2261 1.75 12511 2.61 1.806 -1.860 26.96 32.755 .632 

2   .20 .408 2.315 1.47 1.811 .801 

3
      -25.89 28.120 -.693 

1 122 .432 12386 

22249 42418 2 887 

 1217 12151212 

SPSSًمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 
ًًنالحظًماًيمي:ً،مفًخالؿًالتحميؿًاإلحصائيًالسابؽ  

 المتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتجًًالنموذجًاوساسيً:ًيوض ًأثرًالمتغيرًالمستقؿً)سعرًالفائدة(ًفي
والتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجًً المحميًاإل مالي(ًإذاًبمغتًًقيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿ

ً%.95عندًدر ةًثقةًً/sigً/0.17وًمعادلةًالنحدارًغيرًمعنويةًحيثًبمغتًقيمةًًً/0.122/
 لستثمارًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًإذاًالنموذجًالمختزؿ:ًيوض ًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًا

ً ًلمنموذج ًالتفسيرية ًال ودة ًعف ًتعبر ًوالتي ًالمعدؿ ًالتحديد ًمعامؿ ًقيمة ومعادلةًً/0.432/بمغت
ً%.95عندًدر ةًثقةًًً/sigً/0.05النحدارًمعنويةًحيثًبمغتًقيمةً
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 يماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًالنموذجًالكامؿ:ًيوض ًأثرًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًنموالستثمارًوتفاعم
غيرًمعنويًحيثًبمغتًقيمةً وىذاًالتفسيرً/386./اإل ماليًحيثًبمغتًقيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿً

sigً/.12/ًًً5  ًوىيًأكبرًمف %95ًعندًدر ةًثقة%  
 ًعفًالنماذجًالسابقةًبعدًإدخاؿًالمتغيرًالوسيطًفيًالنموذجًوبنالًًالمختزؿتحسنتًمعنويةًالنموذجًلقد

ًقبوؿع ًيمكف ًالناتجًًالبديمةًالفرضيةًميو ًنمو ًفيًمعدؿ ًالفائدة ً وىريًلسعر ًبأفًىناؾًأثر القائمة
 الستثمار.المحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًنموً
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 ثانيًا:دراسة أثر سعر الفائددة في معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في تونس:

لسعر الفائدة في  داللة إحصائية أثر ذو وجوددم التي تنص عمى ع الثانية اختبار الفرضية الرئيسية
 :معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في تونس 

فرعيةًًفرضياتًثالثًإل ًتابمًبمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًكمتغيرًالرئيسيةًالخاصةًالفرضيةًتنقسـ
ً:يميًكماًمباشرًغيرًبشكؿًفيوًالمؤثرةًالمستقمةًالمتغيراتًبحسب

ية األولى التي تنص عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر الفائدة في معدل الفرضية الفرع -1
 إذا أخذنا باالعتبار معدل التضخم كمتغير وسيط: تونسالناتج المحمي اإلجمالي في 

ًالباحثًبإعدادًمعادلتًالنحدارًلتوضي ًإثرًالمتغيراتًالمستقمةًوالوسيطةًفيًالمتغيرًالتابمً قاـ
ًبرنام ًباستخداـ ًالنحدارًً Enterبطريقة regression واومرً SPSSج ًمعادلت ًالحاسب ًأظير وقد

ً:إذاًيظيرًمفًال دوؿًماًيميً(7ًالموضحةًبال دوؿًرقـً)
فيًتونسًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليً(:ًنماذجًالنحدارًبالنسبةًوثر7ال دوؿًرقـً)  

 النموذج
اتجاه 
 األثر

 م االنحدارمعال
الخطأ 
 المعٌاري

 Tقٌمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدٌد

 Fقٌمة 
معنوٌة 
 النموذج

(1) 
I 5.86 19. 1.13 الثابت 

-.10 .10 .08 .78 
GDP 29.- 6.16 1.79- سعر الفائدة 

(2) 
I 3.60 02. 06. الثابت 

-.49 .23 2.47 .15 
Inf 1.57- 52. 82.- سعر الفائدة 

(3) 

Inf 8.32 10. 88. الثابت 

.55 .31 3.59 .09 

GDP 1.89 3.02 5.73 معدل التضخم 

(4) 

I 2.90 698. 2.02 الثابت 

.77 .60 3.04 .11 

Inf 1.72- 21.05 36.35- سعر الفائدة 

GDP 

 1.61- 20.36 32.84- معدل التضخم

تفاعل المتغٌر 
المستقل والمتغٌر 

 الوسٌط

1259.7 639.18 1.97 

 SPSSمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 



 

  61 
 

وكانػػتًالعالقػػػةً تالمتغيػػراإلػػ ًالعالقػػاتًالمباشػػػرةًبػػيفًً(7رقػػـً)تشػػيرًالنمػػاذجًالػػثالثًاوولػػ ًمػػػفًال ػػدوؿً
أكثػػرًًوالػػذيًىػوً-ًالمباشػرةًبػيفًالمتغيػػرًالتػابمًوالمسػتقؿًغيػػرًمعنويػة،ًوليػػذاًتػـًالنتقػاؿًإلػػ ًالنمػوذجًالرابػمً

واسػػتخداـًمعامػػؿًالنحػػدارًالمتعػػددًلختبػػارًأثػػرًالمتغيػػريفًً-معنويػػةًعمػػ ًالػػرغـًمنػػوًأنػػوًغيػػرًمعنػػويًأيضػػًاً
المسػتقؿً)سػعرًالفائػدة(ًوالوسػيطً)معػدؿًالتضػخـ(ًعمػ ًالمتغيػرًالتػابمً)معػدؿًنمػوًالنػاتجًالمحمػيًاإل مػػالي(،ً

معنويػةًعنػدًًغيػرً وىػي0.11ًكانػتًً Sigةً(ًإفًقيمػ7وكمػاًىػوًمبػيفًفػيًالنمػوذجًالرابػمًمػفًال ػدوؿًرقػـً)
%ًمػػفًالتغيػػرًفػػيًمعػػدؿًالنػػاتجًالمحمػػي60ً%ًكمػػاًتشػػيرًقيمػػةًمعامػػؿًالتحديػػدًمػػاًمقػػداره95ًمسػػتوىًمعنويػػةً

ً:اإل ماليًوًيمكفًتوضي ًالعالقةًالنحداريةًبالمعادلةًالتالية

ttttt infiinfiGDP 7.125984.3236.35-02.2 ً

(8ًجًاختبػارًالنحػدارًاليرمػيًالمتعػددًالمبينػةًفػيًال ػدوؿًرقػـً)ولقدًتـًاختيارًالنموذجًالرابػمًًبنػالًعمػ ًنتػائ
 كماًيمي:

فيًتونسًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليً(:ًنماذجًالنحدارًبالنسبةًوثر8ال دوؿًرقـً)  

 

 

 

   

  
T 

  
T 

  
T 

1.38 .19 5.86.729 .273 2.67 2.02 .698 2.90 

1  -1.79 6.16-.29 3.87 6.12 .63 -36.35 21.05 -1.72 

2   6.84 3.60 1.90 -32.84 20.36 -1.61 

3
      1259.7 639.18 1.97 

-.113 .161 .406 

.085 1.86 3.04 

 .78 0.22 .11 
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ًًمفًخالؿًالتحميؿًاإلحصائيًالسابؽ،ًنالحظًماًيمي:  
 ًالنموذجًاوساسيً:ًيوض ًأثرًالمتغيرًالمستقؿً)سعرًالفائدة(ًفيًالمتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتج

قيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿًوالتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجًًحيثًكانتالمحميًاإل مالي(ً
ً%.95عندًدر ةًثقةًً/sigً/0.78حيثًبمغتًقيمةًًمعادلةًالنحدارًغيرًمعنويةوكانتً،ًً/11.-/

 ًًيوض ًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًحيث النموذجًالمختزؿ:
معادلةًالنحدارًغيرًمعنويةًعندًدر ةًثقةًوكانتً،ًً/0.161/تحسنتًقيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿً

ً./sig ً/0.22تًقيمةًحيثًبمغً 95%
 ًالتضخـ ًومعدؿ ًالفائدة ًأثرًسعر ًأثر ًيوض  ًالمحميًًوتفاعميماً النموذجًالكامؿ: ًالناتج فيًمعدؿ

ً ًالمعدؿً ًبمغتًقيمةًمعامؿًالتحديد ًً/0.406/اإل ماليًإذا غيرًمعنويةًمعادلةًالنحدارًوكانتً،
لمعنويةًحيثًكافًأفضؿًالنماذجًوتـًاختيارًىذاًالنموذجًبنالًعم ًدر ةًاً%95عندًدر ةًثقةًأيضًاً

حيثًتحسنتًمعنويةًالنموذجًالكامؿًعفًالنماذجًالسابقةًبعدًإدخاؿًً 0.11السابقةًبدر ةًمعنويةً
البديمةًبأفًىناؾًأثرًفرضيةًالعدـًورفضًالفرضيةًالمتغيرًالوسيطًفيًالنموذجًوبنالًعميوًيمكفًقبوؿً

ًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإ ًبالعتبارًمعدؿًالتضخـًوبالتاليًليسًذ وىريًلسعرًالفائدة ًأخذنا ا
 اًأخذناًبالعتبارًمعدؿًالتضخـ.لسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذىناؾًأثرً وىريً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر الفائدة في معدل  -2
 أخذنا باالعتبار معدل نمو العرض النقدي كمتغير وسيط: إذا تونسالناتج المحمي اإلجمالي في 

ًالباحثًبإعدادًمعادلتًالنحدارًلتوضي ًإثرًالمتغيراتًالمستقمةًوالوسيطةًفيًالمتغيرًالتابمً قاـ
ً ًبرنامج ًالنحدارًً Enterبطريقة regression واومرً SPSSباستخداـ ًمعادلت ًالحاسب ًأظير وقد

ً:ذاًيظيرًمفًال دوؿًماًيمي(ًًإ9الموضحةًبال دوؿًرقـً)
فيًًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقديًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًبالنسبةًوثرنماذجًالنحدارً(:9ًال دوؿًرقـً)

 تونس

 النموذج
اتجاه 
 األثر

 معالم االنحدار
الخطأ 
 المعٌاري

 Tقٌمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدٌد

 Fقٌمة 
معنوٌة 
 النموذج

(1) 
I 5.86 19. 1.13 الثابت 

-.10 .10 .08 .77 
GDP 29.- 6.16 1.79- سعر الفائدة 

(2) 
I 7.31 16. 1.21 الثابت 

.24 .05 .49 .5 
M2 70.- 5.27 3.72- سعر الفائدة 

(3) 

M2 24.- 19. 04.- الثابت 

.90 81 35.01 1.1113 

GDP 
معدل نمو العرض 

 النقدي
1.02 .17 5.91 

(4) 

I 63.- 239. 15.- الثابت 

.91 .82 16.89 112. 

M2 76. 2.83 2.16 سعر الفائدة 

GDP 

معدل نمو العرض 
 النقدي

1.06 1.84 5.77 

تفاعل المتغٌر 
المستقل والمتغٌر 

 الوسٌط

-- -- -- 

 SPSSمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 

وكانػػتًالعالقػػػةً تالمتغيػػراإلػػ ًالعالقػػاتًالمباشػػػرةًبػػيفًً(9رقػػـً)ولػػ ًمػػػفًال ػػدوؿًتشػػيرًالنمػػاذجًالػػثالثًاو
المباشػػرةًبػػيفًالمتغيػػرًالتػػابمًوالمسػػتقؿًغيػػرًمعنويػػة،ًوليػػذاًتػػـًالنتقػػاؿًإلػػ ًالنمػػوذجًالرابػػمًواسػػتخداـًمعامػػؿً

(ًعمػػ ًرضًالنقػػدينمػػوًالعػػالنحػػدارًالمتعػػددًلختبػػارًأثػػرًالمتغيػػريفًالمسػػتقؿً)سػػعرًالفائػػدة(ًوالوسػػيطً)معػػدؿً
(ًإف9ًالمتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي(،ًوكماًىوًمبيفًفيًالنموذجًالرابمًمفًال دوؿًرقـً)
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قيمػةًمعامػؿًالتحديػدًمػاًمقػدارهًًتفسػر%ًكمػا95ًمعنويػةًعنػدًمسػتوىًمعنويػةًً وىػي0.02ًكانػتًً Sigقيمػةً
ً:مكفًتوضي ًالعالقةًالنحداريةًبالمعادلةًالتالية%ًمفًالتغيرًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًوًي82

ttt MiGDP 206.116.25.1 ً

(10ًولقدًتـًاختيارًالنموذجًالرابمًبنالًعم ًنتػائجًاختبػارًالنحػدارًاليرمػيًالمتعػددًالمبينػةًفػيًال ػدوؿًرقػـً)
ًكماًيمي:

فيًًوتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًالنقدينموًالعرضًسعرًالفائدةًومعدؿًً(:ًنماذجًالنحدارًبالنسبةًوثر10ال دوؿًرقـً)
ًتونس

 

 

 

   

  
T 

  
T 

  
T 

1.38 .19 5.86-.15 .239 -.63 0.83 2.92 2.84 

1  -1.79 6.16-.29 2.16 2.83 .76 -29.59 94.14 -.31 

2   1.06 1.84 5.77 .10 2.84 .03 

3
      31.11 92.19 .33 

-.113 .78 .74 

.085 16.89 9.87 

 .78 .002 .01 

SPSSًمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 
ًًنالحظًماًيمي:ً،مفًخالؿًالتحميؿًاإلحصائيًالسابؽ  

 :ًيوض ًأثرًالمتغيرًالمستقؿً)سعرًالفائدة(ًفيًالمتغيرًالتابمً)معدؿًنموًالناتجًًالنموذجًاوساسي
والتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجًً قيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿًبمغتًالمحميًاإل مالي(ًإذاً
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عندًدر ةًثقةًً/sigً/0.78حيثًبمغتًقيمةًًمعادلةًالنحدارًغيرًمعنويةكانتًوًًً/0.113-/
95.%ً

 ًالمحميًا ًالناتج ًمعدؿ ًفي ًالعرضًالنقدي ًنمو ًومعدؿ ًالفائدة ًسعر ًأثر ًيوض  ًالمختزؿ: لنموذج
،ًً/0.78/ًالتحديدًالمعدؿًوالتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجاإل ماليًإذاًبمغتًقيمةًمعامؿً

ً%.95عندًدر ةًثقةًًً/sigً/0.002حيثًبمغتًقيمةًمعادلةًالنحدارًمعنويةًوكانتً
 ًفيًمعدؿًالناتجًًوتفاعميماً الكامؿ:ًيوض ًأثرًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقديالنموذج

ًالتفسيرً/0.74/ًالتحديدًالمعدؿالمحميًاإل ماليًحيثًبمغتًقيمةًمعامؿً ً وىذا حيثًمعنويًأيضًا
نختارًالنموذجًاوساسيًوالذيًىوًً  وبنالًعميو ً.%95عندًدر ةًثقةًًً/sigً/0.01بمغتًقيمةً

كثرًمعنويةًبيفًالنماذجًوبالتاليًيمكفًقبوؿًفرضيةًالبديمةًورفضًفرضيةًالعدـًأيًأفًىناؾًأثرًاو
  وىريًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًنموًالعرضًالنقدي.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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لسعر الفائدة في معدل  الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية -3
 إذا أخذنا باالعتبار معدل نمو االستثمار كمتغير وسيط: تونسالناتج المحمي اإلجمالي في 

ًالباحثًبإعدادًمعادلتًالنحدارًلتوضي ًإثرًالمتغيراتًالمستقمةًوالوسيطةًفيًالمتغيرًالتابمً قاـ
ً ًبرنامج ًأظً Enterبطريقة regression واومرً SPSSباستخداـ ًالنحدارًوقد ًمعادلت ًالحاسب ير

ً(ًًإذاًيظيرًمفًال دوؿًماًيمي:11الموضحةًبال دوؿًرقـً)
فيًتونسًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمارًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليً(:ًنماذجًالنحدارًبالنسبةًوثر11ال دوؿًرقـً)  

 النموذج
اتجاه 
 األثر

 معالم االنحدار
الخطأ 
 المعٌاري

 Tقٌمة 
مل معا

 االرتباط
معامل 
 التحدٌد

 Fقٌمة 
معنوٌة 
 النموذج

(1) 
I 5.86 19. 1.13 الثابت 

-.10 .10 .08 .77 
GDP 29.- 6.16 1.79- سعر الفائدة 

(2) 
I 4.23 27. 1.16 الثابت 

.11- .01 .10 .75 
IN 31.- 8.76 2.79 سعر الفائدة 

(3) 

IN 3.35 11. 39. الثابت 

.89 .80 33.40 1.1114 

GDP 
معدل نمو 
 االستثمار

.63 .10 5.78 

(4) 

I 3.10 1.29 400. الثابت 

.89 .80 14.61 .003 

IN سعر الفائدة -- -- -- 

GDP 

معدل نمو 
 االستثمار

.633 1.40 4.51 

تفاعل المتغٌر 
المستقل والمتغٌر 

 الوسٌط
-.057 3.06 -.019 

 SPSSماد على مخرجات برنامج مصدر النموذج باالعت

ً

ً

ً

ً
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(12ًولقدًتـًاختيارًالنموذجًالرابمًبنالًعم ًنتػائجًاختبػارًالنحػدارًاليرمػيًالمتعػددًالمبينػةًفػيًال ػدوؿًرقػـً)
ًكماًيمي:

ًفيًتونسًسعرًالفائدةًومعدؿًالستثمارًوتفاعميماًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليً(:ًنماذجًالنحدارًبالنسبةًوثر12ال دوؿًرقـً)

 

 

 

   

  
T 

  
T 

  
T 

1.38 .19 5.86.40 .16 2.42 .400 1.29 3.10 

1  -1.79 6.16-.29 -.02 2.93 -.010    

2   .63 .12 5.37 .633 1.40 4.51 

3
      -.057 3.06 -.019 

-.113 .752.752 

.085 14.614 14.615 

 .78 .003.003 

SPSSًمصدر النموذج باالعتماد على مخرجات برنامج 
ًًنالحظًماًيمي:ً،مفًخالؿًالتحميؿًاإلحصائيًالسابؽ  

 بمً)معدؿًنموًالناتجًالنموذجًاوساسيً:ًيوض ًأثرًالمتغيرًالمستقؿً)سعرًالفائدة(ًفيًالمتغيرًالتا
والتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجًً قيمةًمعامؿًالتحديدًالمعدؿًبمغتًالمحميًاإل مالي(ًإذاً

ً%.95عندًدر ةًثقةًً/sigً/0.78حيثًبمغتًقيمةًًوًمعادلةًالنحدارًغيرًمعنويةًً/0.113-/
 ًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل ماليًفيًًالستثمارالنموذجًالمختزؿ:ًيوض ًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًنمو

ً/0.752/وبمغتًًالتحديدًالمعدؿًوالتيًتعبرًعفًال ودةًالتفسيريةًلمنموذجقيمةًمعامؿًًحيثًارتفعتً
ً%.95عندًدر ةًثقةًًً/sigً/0.003حيثًبمغتًقيمةًومعادلةًالنحدارًمعنويةً
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 ًفيًمعدؿًالناتجًالمحميًًاوتفاعميمالنموذجًالكامؿ:ًيوض ًأثرًأثرًسعرًالفائدةًومعدؿًنموالستثمار
حيثًبمغتًمعنويً وىذاًالتفسيرأيضًاً ً/0.752/ً التحديدًالمعدؿاإل ماليًحيثًبمغتًقيمةًمعامؿً

 <%95ًعندًدر ةًثقةًًً/sigً/0.003قيمةً

ً ًالوسيطًفيًالنموذجًالكامؿًأفضؿالنموذجًويعد ًالمتغير ًإدخاؿ ًبعد ًكانتًقيمةًًالنماذجًالسابقة و
وبنالًعميوًيمكفًقبوؿًالفرضيةًالبديمةًالقائمةًبأفًىناؾًأثرً وىريًً/14.615/ معامؿًفيشرًاوعم 

ًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًنموًالستثمار.
 :بين سورية وتونس سعر الفائدةدراسة الفرق في ثالثًا: 

ً:2111و2111ًًوتونسًبيفًعاميًًفيًكؿًمفًسوريةًسعرًالفائدةتقمباتًً(2رقـً)يبيفًالشكؿً

ً
 مصدرًالشكؿ:ًالشكؿًمفًإعدادًالباحثًبالعتمادًعم ًبياناتًالمصرؼًالمركزيًالسوريًوالتونسي

ًفػيًسػوريةًمقارنػةًبتػونسًالتػيًكػافًتقمبػاتًو ػودًتقمبػاتًكبيػرةًلسػعرًالفائػدةً(2رقـً)ًمفًالشكؿحيثًُيالحظً
فػػيًسػػوريةًتوضػػمًبقػػراراتًإداريػػةًبينمػػاًًسػػعرًالفائػػدةًسياسػػةًتفييػػاًمتقاربػػةًإلػػ ًحػػدًمػػاًحيػػثًكانػػًسػعرًالفائػػدة

ًً.كانتًفيًتونسًتخضمًلمعرضًوالطمب

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

it .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .03

is .08 .08 .07 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .04

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

 ( 2)الشكل رقم 
 تطور سعر الفائدة فً سورٌة وتونس
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فرق جوىري بين أسعار الفائدة في سورية وأسعار  عدم وجود اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة التي تنص عمى
 الفائدة في تونس.

قػػاـًالباحػػثًبإدخػػاؿًًأـًلكػػؿًمػػفًسػػوريةًوتػػونسًًفػػرؽً ػػوىريًبػػيفًأسػػعارًالفائػػدةًفػػيًكػػافًإذاًفيمػػاًلتحديػػدًو
ًإ رالًوباستخداـًاومرًً  SPSSبسعرًالفائدةًلكؿًمفًسوريةًوتونسًبالعتمادًعم ًبرنامجًًمتعمقةالبياناتًال

Leven’s testًًًوكانتًالنتائجًكماًيميً:لعينتيفًمستقمتيف

ًتونساختبار الفرق بين أسعار الفائدة في سورية و (: 13الجدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 SPSSمصذر انشكم  من مخرجات برنامج 

سعرًالفائدةًبيفًكؿًمفًسوريةًوتونسًعنػدًدر ػةًثقػةًفيًيو دًفرؽً وىريًًون(ًيتبيفًبأ13مفًال دوؿًرقـً)
وبالتػاليًنقبػػؿً%ًأيًأفًالعينتػيفًغيػػرًمت انسػتيف5ً(ًوىػػيًأصػغرًمػف000ً.)ً sigكانػتًقيمػةً%ًحيػث95ً

ً.ًفرؽً وىريًبيفًمعدلتًالفائدةًفيًسوريةًومعدلتًالفائدةًفيًتونسًويو دالفرضيةًالبديمةً

ً:بين سورية وتونساإلجمالي  المحمي الناتج نمو معدلالفرق في دراسة : رابعاً 

حيث2111ًًو2111ًًفيًكؿًمفًسوريةًوتونسًبيفًعاميًًنموًالناتجًالمحميًاإل ماليً(6رقـً)يبيفًالشكؿً
وتػػػـًتوحيػػػدًالوحػػػدةًالمسػػػتخدمةًلكػػػؿًالبمػػػديفًبالنسػػػبةًلمػػػدولر2111ًًتػػػـًحسػػػابوًباورقػػػاـًالثابتػػػةًبالنسػػػبةًلعػػػاـً

ً:ادًعم ًمتوسطًأسعارًصرؼًكؿًسنةًمفًالسنواتبالعتم

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t df Sig. (2-tailed) F Sig. 

 i Equal variances assumed 11.198 .004 -5.272- 18 .000 

Equal variances not 

assumed 
  -5.272- 11.408 .000 
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مفًإعدادًالباحثًبالعتمادًعم ًبياناتًالم موعةًالحصائيةًالسوريةًوالتونسيةوالبياناتًمصدرًالشكؿ:ًالشكؿً  

يالحػػظًالباحػػثًمػػفًالشػػكؿًالسػػابؽًارتفػػاعًالنػػاتجًالمحمػػيًاإل مػػاليًباسػػتمرارًبمسػػتوياتًمتقاربػػةًبػػيفًعػػاميً
ًًو2003عم ًفيًسوريةًمنوًفيًتونسًثـًيبدأًبتونسًبالرتفاعًبمعدؿًأعم ًفيًعاميًوىوًأ2002ًو2001ً
ًثػػـًيأخػػذًبالرتفػػاعًبمعػػدلتًمرتفعػػةًبػػيفًعػػامي2006ًًو2005ًثػػـًيبقػػ ًمتقاربػػًاًفػػيًكػػؿًمػػفًالبمػػديف2004ًً
ً.2010ًو2007ً

مو الناتج المحمي فرق جوىري بين معدالت ن عدم وجود التي تنص عمى الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية 
 في تونس. نمو الناتج المحمي اإلجمالي  في سورية ومعدالت 

أـًلًفقػدًفرؽً وىريًبيفًمعدلتًالناتجًالمحميًاإل مػاليًفػيًكػؿًمػفًسػوريةًوتػونسًًًكافًإذاًفيماًلتحديدًو
ًوكانتًالنتائجًكماًيميً:SPSSًلعينتيفًمستقمتيفًباستخداـًبرنامجًً Leven’sاختبارًًتـًإ رال

ًاختبار الفرق لمعدالت نمو الناتج المحمي في سورية وتونس(: 18الجدول رقم )
 

 

 

 

 SPSSمصذر انشكم  من مخرجات برنامج 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GDPct .95 1.05 1.19 1.13 1.03 1.19 1.05 1.24 .97 1.02

GDPcs 1.07 1.06 1.05 1.12 1.16 1.15 1.17 1.30 1.03 1.11

.00

.20

.40

.60

.80

1.00

1.20

1.40

 (6)الشكل رقم 
 تطور معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً فً سورٌة وتونس

 
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

GDP Equal variances 

assumed 
1.507 .235 -.994- 18 .333 

Equal variances not 

assumed 
  -.994- 17.142 .334 
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(ًيتبػػيفًبأنػػوًلًيو ػػدًفػػرؽً ػػوىريًفػػيًمعػػدؿًنمػػوًالنػػاتجًالمحمػػيًاإل مػػاليًبػػيفًكػػؿًمػػف18ًل ػػدوؿًرقػػـً)مػػفًا
%ًأيًأفًالعينتػيفًمت انسػتيف5ً(ًوىيًأكبرًمفً.333%ًحيثًكانتًقيمةً)95سوريةًوتونسًعندًدر ةًثقةً

النػػاتجًالمحمػػيًًولًيو ػػدًفػػرؽً ػػوىريًبػػيفًمعػػدلتًنمػػوًالنػػاتجًالمحمػػيًاإل مػػاليًفػػيًسػػوريةًومعػػدلتًنمػػو
ًاإل ماليًفيًتونس.

 

 
 
 
ً
ً
ً
ً
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 النتائج والتوصيات:

 :اختبار الفرضيات نتائج –أواًل 

خالؿًفترةًًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًفيًسوريةلًتو دًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً .1
ًالدراسة
إذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًأثرً وىريًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًيو دً .1.1

 ًخالؿًفترةًالدراسةًًسورية فيالتضخـً

 وىريًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًنموًلًيو دًأثرً.2.1ً
ًخالؿًفترةًالدراسة.ًسوريةفيًًالعرضًالنقدي

ًنموًمعدؿًبالعتبارًأخذناًإذاًالمحميًالناتجًنموًمعدؿًفيًالفائدةًلسعرً وىريًأثرًيو د.3.1ً
ً.الستثمار

خالؿًفترةًًتونسبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًفيًلًتو دًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً .2
 .الدراسة

اًأخذناًبالعتبارًمعدؿًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذلًيو دًأثرً وىريًً.2.1
ًتضخـًفيًتونسًخالؿًفترةًالدراسة.ال

أثرً وىريًلسعرًالفائدةًفيًمعدؿًنموًالناتجًالمحميًإذاًأخذناًبالعتبارًمعدؿًنموًيو دً.2.2ً
ً.فيًتونسًخالؿًفترةًالدراسة.ًالعرضًالنقدي

ًنموًمعدؿًبالعتبارًأخذناًإذاًالمحميًالناتجًنموًمعدؿًفيًالفائدةًلسعرً وىريًأثريو دً.3.2ً
ً.فيًتونسًخالؿًفترةًالدراسة.ًالستثمار

 و دًفرؽً وىريًبيفًأسعارًالفائدةًفيًكؿًمفًسوريةًوتونسي .3
 لًيو دًفرؽً وىريًبيفًمعدلتًنموًالناتجًالمحميًاإل ماليًفيًكؿًمفًسوريةًوتونس .4

 



 

  73 
 

ًالنتائجًالعامة:ً-ثانياًً

ليو دًأثرًلسياسةًسعرًالفائدةًفيًكؿًمفًسوريةًوتونسًفيًمعدلتًنموًالناتجًالمحميًاإل ماليً -1
سوريةًلعدـًفاعميةًسياسةًسعرًالفائدةًكوفًأسعارًالفائدةًفيًسوريةًتوضمًبقراراتًوىذاًيعزىًفيً

 إداريةًولًتتبمًلسياسةًالعرضًوالطمب.ً
لًيو دًأثرًلسياسةًسعرًالفائدةًفيًكؿًمفًمعدلتًالتضخـًوعرضًالنقودًوالستثمارًفيًكؿًمفً -2

 سوريةًوتونس.
 ماليًفيًسوريةًكوفًالسياسةًالنقديةًالسوريةًتركزًلمعدلتًالتضخـًفيًالناتجًالمحميًاإليو دًأثرً -3

 عم ًاستيداؼًثباتًسعرًالصرؼًدوفًالتركيزًعم ًاستيداؼًالتضخـ.
ًالسياسةً -4 ًالمحميًاو ماليًفيًتونسًكوف ًالناتج ًفي ًوالستثمار ًلمعدلتًعرضًالنقود ًأثر يو د

 أول ًاىتماماتياًاستيداؼًالتضخـ.ًالنقديةًالتونسيةًمف

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً 
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 التوصيات: -ثانيًا 

 اعتمادًالمصرؼًالمركزيًعم ًآلياتًفعالةًلتحريرًاسعارًالفائدةًتدري ياًمماًيساىـًذلؾًفيً:ً-

 ًزيادةًح ـًالمدخراتًالمحميةًوتو يياىاًالو يةًالصحيحة 
 زيادةًالحتياطاتًاو نبية 
 ًاستقرارًالقيمةًالخار يةًلميرةًالسورية 

ًمفًاآلثارًالسمبيةًلمضغوطاتًالتضخميةًمفًخالؿ:التحكـًفيًمعدلتًالتضخـًلمحدًً-

 ًًسحبًالسيولةًالزائدةًمفًالسوؽ
 ًتفعيؿًالرقابةًعم ًاوسعارًالمحمية
 ًاعادةًالنظرًفيًسياسةًسعرًالصرؼ

ًمعدلتًالنموًالقتصاديًوذلؾًمفًخالؿًتحقيؽًالستقرارًالنق - ًلزيادة ًالمناسبة ديًتوفيرًاورضية
ًالقتصاد ًالستقرار ًوبالتالي ًالناتجًي، ًنمو ًبمعدلت ًالنقدية ًالكتمة ًمعدلت ًبربط ًإل ًذلؾ ًيتـ ول

 المحميًاو مالي.
العمؿًعم ًزيادةًالسثتماراتًالمحميةًالحقيقيةًو ذبًالستثماراتًال نبيةًلزيادةًمعدلتًالستخداـً -

ًوبالتاليًمعدلتًالنموًالقتصادي.
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 المراجع:

 المراجع بالمغة العربية: -1
 الكتب: -1-1

،ًدارًالحامػػدًً"النقػػودًوالمصػػارؼًواوسػػواؽًالماليػػة"السػػيدًعمػػيًًعبػػدًالمػػنعـ،ًالعيسػػ ًنػػزارًسػػعدًالػػديف،ً .1
 .2003والتوزيمًً،عمافً،ًًلمنشر

 . 1999 اوردف ،لمنشر اوكاديمية ،"والمصارؼ النقود اقتصاديات"، المنعـ عبد عمي السيد .2
ًلمنشػػػػرًالعمميػػػػةًداراليػػػػازوريًالنقديػػػػة،ًلسياسػػػػاتواًالمركزيػػػػةًؾالبنػػػػًوً،ًيسػػػػرىًالسػػػػامرائيًزكريػػػػا،ًالػػػػدوري .3

 .2006،اوردف،ًوالتوزيم،عماف
 2004 ال امعية، المطبوعات ديواف ،"النقدية والسياسات النظريات في محاضرات "عمي، بف بمعزوز .4
ً،ًاوردفًالمػػػػنيج،ًدارً،"والغربػػػػيًالسػػػػالميًالفكػػػػريفًإطػػػػارًفػػػػيًالنقديػػػػةًوالسياسػػػػةًالنقػػػػد"ًرحػػػػيـ،ًحسػػػيف .5

2006. 
،ًىػػػذلوؿًمشػػػيور،حػػػ .6 دارًوائػػػؿًلمطباعػػػةًوالنشػػػػر،ًً،"النقػػػودًوالمصػػػارؼًمػػػدخؿًتحميمػػػيًونظػػػري"دادًأكػػػـر

2005. 
 .2006ارًالف رًلمنشرًوًالتوزيم،ًساكرًمحمدًالعربي،ً"محاضراتًفيًالقتصادًالكمي"،ًد .7
ارؼ"،ًمنشوراتً امعةًحمبًشاميةًاحمدًزىيرً،حسيفًمصطف ً،ً"مدخؿًإل ًاقتصادياتًالنقودًوالمص .8

ً،2008. 
 .1999،ًدارًىومة،ًال زائر،ً"مقدمةًفيًاقتصادًالتنمية،"شعبانيًإسماعيؿ .9

 .1997الطبعةًالثانيةً،القاىرة،ًًعبداهللًعقيؿًحاسـ،ً"النقودًوًالمصارؼ"،ًال امعةًالمفتوحة، .10
مفػػاىيـًأساسػػيةًفػػيًعمػػـًالقتصاد)القتصػػادًعبػػدًالػػرحمفًاسػػماعيؿ،ًعريقػػاتًحربػػيًمحمػػدًموسػػ ،ً" .11
 .1999بعةًاوول ً،ًعمافًكمي(،الطال
"ًع ميػػػةًمحمػػػدًعبػػػدًالعزيػػػزً،ًعطيػػػةًناصػػػؼًإيمػػػافً،ً"التنميػػػةًالقتصػػػاديةًدراسػػػاتًنظريػػػةًوتطبيقيػػػة .12

 .2006اإلسكندرية،ًاإلسكندرية،ً
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،ً"سياسػػاتياً–نظرياتيػػاًً-التنميػػةًالقتصػػاديةًمفيوميػػاً"ي،ع ميػػةًمحمػػدًعبػػدالعزيزًوالميثػػيًمحمػػدًعمػػ .13
ً.2004الدارًال امعية،ًمصرً

ريقػػاتًًحربػػيًمحمػػدً،"مقدمػػةًفػػيًالتنميػػةًوًالتخطػػيطًالقتصػػادي"ً،ًدارًالكرمػػؿًلمنشػػرًوًالتوزيػػم،ًع .14
 .1997عماف،ً

،ًدارًوائػػػؿًلمنشػػػر،ًعمػػػاف،ًالطبعػػػةً"مبػػػادئًالقتصػػػادً)التحميػػػؿًالكمػػػي("عريقػػاتًحربػػػيًمحمػػػدًموسػػػ ، .15
 .2006اوول ،ً

لػػػدارًال امعيػػػةً،ًاإلسػػػكندرية"،ًا"ات اىػػػاتًحديثػػػةًفػػػيًالتنميػػػةًعطيػػػةًعبػػػدًالقػػػادرًمحمػػػدًعبػػػدًالقػػػادر، .16
 .2001باإلسكندرية،ً

 .2006،ًوؿعقؿًمفم ً,"ًو ياتًنظرًمصرفيةً"ً,ًمكتبةًالم تممًالعربيًلمنشرًوالتوزيمً،ًال زلًاو .17
 2001ًال امعة،ًشبابًمؤسسةً،"الماليًالتضخـ"ًحسيف،ًغازيًعناية .18
ًالبنػي، .19 ةًالحديثػةًلمكتػػاب،ًطػػرابمس،ًلبنػػافً،ًالمؤسسػػ"دراسػػاتًفػػيًاإلنمػالًوالتطػػور"كميػؿًحبيػػب،ًوحػػاـز

1997. 
ًالبني، .20  .2001سةًالحديثةًلمكتاب،ًلبناف،ً،ًالمؤس"مفًالنموًوالتنميةًإل ًالعولمة"كميؿًحبيبًوحاـز
 .1998ل امعة،ً،ًمؤسسةًشبابًا"القتصادًالنقدي"ًم يدًضيال، .21
وًالتوزيػػػم،ًعمػػػاف،ً"تحميػػػؿًالقتصػػادًالكمػػػي"،ًالطبعػػػةًاوولػػػ ،ًدارًالصػػفالًلمنشػػػرًًمعػػروؼًىوشػػػيار، .22

2005. 
ًالطبعػػػةًالمبنػػػاني،ًالمنيػػػؿًدارً،"وماليػػػةًنقديػػػةًقضػػػاياًالداخميػػػةًالنقديػػػةًوالسياسػػػاتًالنقػػػود"وسػػػاـ،ًمػػػال ؾ .23

2001ًً،ًاوول 
 .2007عية،ًالسكندرية،ًالقاىرةً،ًالدارًال امً،"مقدمةًفيًالقتصاد"يسرىًعبدالرحمف، .24

ً
ً:بالمغة العربية الدوريات واألبحاث -1-2

 ؽًالشػبوؿ،ًدورًمعػدؿًالفائػدةًفػيًاوزمػةًالماليػةًالعالميػةًمػفًمنظػورًالقتصػادًالسػالمي،محمدًفارًو .1

ًالقتصادية،ًً،2014ً  .2ًالعددً،1ًالم م دالم مةًاوردنيةًلمعمـو
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،ًاوردف فػي اوسػعار ومسػتوى اإلنتػاج فػي النقػد عػرض أثػرزكيةًأحمدًمشعؿً،ًعمادًمحمدًأبػوًدلػو،ً .2
ًالقتصاديةً،ًالم مة2014ًًدراسةًقياسية،  .2ًالعددً،1ًالم م دًاوردنيةًلمعمـو

ًحػػػوراني،ً .3 ًفػػػيًوالنقػػػديًالمػػػاليًاإلصػػػالحًعمميػػػةًإطػػػارًفػػػيًالفائػػػدةًأسػػػعارًتخفػػػيضًفاعميػػػةًمػػػدىأكػػػـر
ًالقتصاديةًوالقانونيةً،2005ً،ًسورية م مةً امعةًتشريفًلمدراساتًوًالبحوثًالعممية،ًسمسمةًالعمـو

 .(2(ًالعددً)27الم مدً)
ًالمتغيػػراتًبعػػضًعمػػ ًالنقػػدًعػػرضًمقػػاييسًاثػػر"ال بػػوري،ًكػػريـًالغالبي،سوسػػفً ميػػؿًسػػيفالحًعبػػد .4

ً،2008ًوالداريػػة،ًالقتصػػاديةًلمعمػػوـًالغػػريًم مػػةً،"المتقدمػػةًالػػدوؿًمػػفًعينػػةًفػػيًالكميػػةًالقتصػػادية
 (10(ًالعددً)2الم مدً)

 :والدكتوراة الماجستير أطروحات -1-3
سياسػػيًاًفػيًالػػوطفًالعربػي،ًأطروحػػةًدكتػوراهًفػػيًًالبيػاتيًفػػارسًرشػيد،ًالتنميػػةًالقتصػادية .1

 .76القتصادً)غيرًمنشورة(،ًاوكاديميةًالعربيةًالمفتوحةًفيًالدنمارؾ،ًاوردف،ًص
زورنػػيًمصػػطف ،ًالنمػػوًالقتصػػاديًواسػػتراتي ياتًالتنميػػةًبػػالر وعًإلػػ ًاقتصػػادياتًدوؿً .2

ًال قتصػػػػادية،ًغيػػػػرً نػػػػوبًشػػػػرؽًآسػػػػيا،ًأطروحػػػػةًمقدمػػػػةًلنيػػػػؿًدر ػػػػةًدكتػػػػوراةًفػػػػيًالعمػػػػـو
ًالقتصاديةًوالتسيير،ً امعةًال زائرً،ً  9،ًص2001ًمنشورة،ًكميةًالعمـو

صػػواليميًصػػدرًالػػديف،ًالنمػػوًوًالت ػػارةًالدوليػػةًفػػيًالػػدوؿًالناميػػةً،ًأطروحػػةًمقدمػػةًلنيػػؿً .3
ًالقتصػػػػاديةًوًالتسػػػػيير،ً امعػػػػةً ًالقتصػػػػاديةً،ًكميػػػػةًالعمػػػػـو شػػػػيادةًالػػػػدكتوراةًفػػػػيًالعمػػػػـو

 .48-46ص،2006ًًال زائرً،ً
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 الكتب: -2-1

 

1. Amine. V. Sarkan, Proverty alleviation towards sustainable development, 

revue economie et management, université de tlemcen, No 02, mars 2003, 

P113. 



 

  78 
 

2. Christopher L. Culp,” The Risk Management Process: Business Strategy and 

Tactics”, John Wiley & Sons, New York, 2001, p 314 

3. William A. Allen, David G. Dickinson , “Monetary Policy, Capital Flows 

and Exchange Rates: Essays in Honour of Maxwell Fry” , Routledge , 

London , 2002 , p 88. 

4. Todd Sandler," Economic Concepts for the Social Sciences", Cambridge 

University Press, Cambridge, England,2001, p 47 

5. Q. Farooq Akram ,“What horizon for targeting inflation? “,Research 

Department, Norges Bank, 2007,p 5 

6. Škuflić Lorena, ” Determinants of The Economic Growth in Western 

Balkans Countries”, University of Zagreb, p5. 

 

 :األجنبيت باللغت واألبحاث الدو:ياث -2-2

 

1. Abdul Aziz Farid Saymeh , Marwan Mohammad Abu Orabi , “THE 

EFFECT OF INTEREST RATE, INFLATION RATE, GDP, ON REAL 

ECONOMIC GROWTH RATE IN JORDAN”, 2013, Asian Economic and 

Financial Review,. 3(3) 

2. CHRIS O UDOKA ,ROLAND. A,” The Effect of Interest Rate Fluctuation 

on the Economic Growth of Nigeria, 1970-2010” 

3. Bruce E. Hansen and Ananth Seshadri, Uncovering the Relationship 

between Real Interest Rates and Economic Growth" ,University of Michigan 

,working paper, 2013 

 http://www.mrrc.isr.umich.edu/publications/papers/pdf/wp303.pdf 

4. Ernő Zalai ,“THE VON NEUMANN MODEL AND THE EARLY 

MODELS OF GENERAL EQUILIBRIUM”, working paper, CORVINUS 

UNIVERSITY OF BUDAPEST, Budapest, Hungary, 2003. 

 

 

 

 المواقع االلكترونية:

http://www.banquecentrale.gov.syً    
http://www.bct.gov.tn               

http://www.mrrc.isr.umich.edu/publications/papers/pdf/wp303.pdf
http://www.banquecentrale.gov.sy/
http://www.bct.gov.tn/


 

  79 
 

http://journals.ju.edu.jo 

http://www.syrianeconomy.org 

http://www.mafhoum.com/ar/ar_index.htm 

http://www.kau.edu.sa 

http://iefpedia.com/arab 

http://www.arab-api.org/ar 

 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

http://journals.ju.edu.jo/
http://www.mafhoum.com/ar/ar_index.htm
http://iefpedia.com/arab


 

  80 
 

 الممحق

 بيانات الدراسة:

تـًأخذًبياناتًالدراسةًمفًالم موعاتًاإلحصائيةًالسوريةًوالتونسيةًوتـًتوحيدًعممةًالدولتيفًمقيمةًبالدولرً
 بمتوسطًأسعارًالصرؼًلكؿًسنةًمفًالسنواتًًكماًيميًبمالييفًالدولراتً:

وًل:ًفيًسورية:ًأ  

فيًسوريةً دوؿًيوض ًأرقاـًكؿًمفًالناتجًالمحميًاإل ماليًوسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوالعرضًالنقديًوالستثمارًبمالييفًالدولرات  

  

SYR 

GDP interest inflation M2 Investment 

2001 20264 8.00 3.00 15775 3848 

2002 21861 8.00 1.00 18908 4462 

2003 22074 7.00 5.10 20448 5373 

2004 24969 5.00 4.40 22090 4525 

2005 28109 5.00 7.40 24062 5557 

2006 31452 5.00 10.00 26266 6872 

2007 38754 4.81 4.50 29511 11302 

2008 45720 4.92 15.15 35615 16351 

2009 52506 4.67 2.80 38774 16195 

2010 57508 4.35 4.40 43893 16023 

 ثانيًا:ًفيًتونس:

فيًسوريةً دوؿًيوض ًأرقاـًكؿًمفًالناتجًالمحميًاإل ماليًوسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوالعرضًالنقديًوالستثمارًبمالييفًالدولرات  

  

Tunis 

GDP interest inflation M2 Investment 

2001 19605 4.00 1.93 11223 5579 

2002 20095 4.00 2.79 11799 5407 

2003 23219 3.00 2.71 13934 6273 

2004 25310 3.00 3.59 16039 6910 

2005 25504 3.00 2.04 17247 6375 

2006 29049 3.25 4.15 18940 8071 

2007 29478 3.25 3.45 20673 8558 

2008 34935 3.25 4.86 26523 11461 

2009 32798 2.25 3.53 27349 10777 

2010 31914 2.80 4.44 28809 11614 
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ًولقدًتـًاحتسابًمعدلتًالنموًوكانتًكماًيميً: 

 أوًل:ًفيًسورية:ً

  
SY 

GDP interest inflation M2 Investment 

2001 1.07 0.08 0.03 1.25 1.14 

2002 1.06 0.08 0.01 1.2 1.16 

2003 1.05 0.07 0.05 1.08 1.2 

2004 1.12 0.05 0.04 1.08 0.84 

2005 1.16 0.05 0.07 1.09 1.23 

2006 1.15 0.05 0.1 1.09 1.24 

2007 1.17 0.05 0.05 1.12 1.64 

2008 1.3 0.05 0.15 1.21 1.45 

2009 1.03 0.05 0.03 1.09 0.99 

2010 1.11 0.04 0.04 1.13 0.99 

 ثانيًا:ًفيًتونس:

   
Tunisia 

GDP Interest inflation M2 Investment  

2001 0.95 0.04 0.02 0.97 0.97 

2002 1.05 0.04 0.03 1.05 0.97 

2003 1.19 0.03 0.03 1.18 1.16 

2004 1.13 0.03 0.04 1.15 1.1 

2005 1.03 0.03 0.02 1.08 0.92 

2006 1.19 0.03 0.04 1.1 1.27 

2007 1.05 0.03 0.03 1.09 1.06 

2008 1.24 0.03 0.05 1.28 1.34 

2009 0.97 0.02 0.04 1.03 0.94 

2010 1.02 0.03 0.04 1.05 1.08 

 

 

 

 



 

  82 
 

 : SPSSنتائج التحميل االحصائي باستخدام برنامج 

ًأوًل:ًفيًسورية:ً

 والمتغيرًالتابمًًنتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًالمتغيرًالمستقؿ:ً
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .468
a
 .219 .122 .07429 

a. Predictors: (Constant), is 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .012 1 .012 2.249 .172
b
 

Residual .044 8 .006   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), is 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.271 .102  12.432 .000 

is -2.619 1.746 -.468 -1.500 .172 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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 والمتغيراتًالوسيطةًًًنتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًالمتغيرًالمستقؿ: 
 :ًتحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًًوًالتضخـ

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: infs 

b. All requested variables entered. 

ً 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .420
a
 .177 .074 .03931 

a. Predictors: (Constant), is 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .003 1 .003 1.715 .227
b
 

Residual .012 8 .002   

Total .015 9    

a. Dependent Variable: infs 

b. Predictors: (Constant), is 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .126 .054  2.328 .048 

is -1.210 .924 -.420 -1.310 .227 

a. Dependent Variable: infs 

 

 

ً:تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًعرضًالنقود

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: M2s 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .552
a
 .305 .218 .05550 

a. Predictors: (Constant), is 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .011 1 .011 3.504 .098
b
 

Residual .025 8 .003   

Total .035 9    

a. Dependent Variable: M2s 

b. Predictors: (Constant), is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .995 .076  13.020 .000 

is 2.442 1.305 .552 1.872 .098 

a. Dependent Variable: M2s 

 

ً:تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًالستثمار

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: INs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .002
a
 .000 -.125 .24499 

a. Predictors: (Constant), is 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .000 .996
b
 

Residual .480 8 .060   

Total .480 9    

a. Dependent Variable: INs 

b. Predictors: (Constant), is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.190 .337  3.528 .008 

is -.033 5.758 -.002 -.006 .996 

a. Dependent Variable: Ins 

 

ً:تحميؿًالنحدارًبيفًالمتغيراتًالوسيطةًومعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي

ًنتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًمعدؿًالتضخـًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي:

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 infs
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .874
a
 .764 .734 .04089 

a. Predictors: (Constant), infs 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .043 1 .043 25.831 .001
b
 

Residual .013 8 .002   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), infs 
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Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.025 .023  44.576 .000 

infs 1.696 .334 .874 5.082 .001 

a. Dependent Variable: GDPcs 

 

ًاإل مالي:نتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًمعدؿًنموًالعرضًالنقديًومعدؿًنموًالناتجًالمحميً

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M2s
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .177
a
 .031 -.090 .08276 

a. Predictors: (Constant), M2s 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 1 .002 .258 .625
b
 

Residual .055 8 .007   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), M2s 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .869 .499  1.740 .120 

M2s .223 .440 .177 .508 .625 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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ًناتجًالمحميًاإل مالي:نتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًمعدؿًنموًالستثمارًومعدؿًنموًال

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INs
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .583
a
 .340 .257 .06833 

a. Predictors: (Constant), INs 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .019 1 .019 4.114 .077
b
 

Residual .037 8 .005   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), INs 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .884 .119  7.424 .000 

INs .200 .099 .583 2.028 .077 

a. Dependent Variable: GDPcs 

 

ً

ً

ً

ً
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 ًلمستقؿًوالمتغيراتًالوسيطةًفيًنموذجًواحد:تحميؿًالنحدارًممًإدخاؿًالمتغيرًانتائج 
ًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوًمعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي:تحميؿًالنحدارًبيفً

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 infs, is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .881
a
 .776 .712 .04254 

a. Predictors: (Constant), infs, is 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .044 2 .022 12.125 .005
b
 

Residual .013 7 .002   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), infs, is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.070 .076  14.110 .000 

is -.688 1.102 -.123 -.624 .552 

infs 1.596 .383 .822 4.170 .004 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوتفاعميماًومعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي:
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Isinfs, is, infs
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .912
a
 .832 .748 .03981 

a. Predictors: (Constant), Isinfs, is, infs 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .047 3 .016 9.898 .010
b
 

Residual .010 6 .002   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), Isinfs, is, infs 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .946 .113  8.390 .000 

is 1.620 1.932 .290 .838 .434 

infs 5.838 3.025 3.007 1.930 .102 

Isinfs -82.346 58.298 -2.060 -1.412 .208 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقديًوالناتجًالمحميًاإل مالي:
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M2s, is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .702
a
 .492 .347 .06406 

a. Predictors: (Constant), M2s, is 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .028 2 .014 3.391 .093
b
 

Residual .029 7 .004   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), M2s, is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .484 .415  1.166 .282 

is -4.550 1.806 -.814 -2.520 .040 

M2s .791 .408 .626 1.938 .094 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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الناتجًالمحميًاإل مالي:تفاعميماًوًمعدؿًتحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقديًًو  
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 IsM2s, M2s, is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .802
a
 .643 .465 .05799 

a. Predictors: (Constant), IsM2s, M2s, is 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .036 3 .012 3.606 .085
b
 

Residual .020 6 .003   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), IsM2s, M2s, is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.776 2.080  -1.335 .230 

is 47.598 32.755 8.515 1.453 .196 

M2s 3.618 1.811 2.864 1.997 .093 

IsM2s -44.825 28.120 -10.734 -1.594 .162 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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رًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمارًومعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي:تحميؿًالنحدارًبيفًسع  
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INs, is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .747
a
 .558 .432 .05976 

a. Predictors: (Constant), INs, is 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .032 2 .016 4.418 .057
b
 

Residual .025 7 .004   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), INs, is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.034 .132  7.859 .000 

is -2.612 1.405 -.467 -1.860 .105 

INs .200 .086 .582 2.315 .054 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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ومعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي:ًوتفاعميماًتحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمار  
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 IsINs, INs, is
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .769
a
 .591 .386 .06211 

a. Predictors: (Constant), IsINs, INs, is 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .033 3 .011 2.887 .125
b
 

Residual .023 6 .004   

Total .057 9    

a. Dependent Variable: GDPcs 

b. Predictors: (Constant), IsINs, INs, is 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.418 2.098  -.199 .849 

is 26.963 42.677 4.823 .632 .551 

INs 1.478 1.846 4.307 .801 .454 

IsINs -25.894 37.344 -6.467 -.693 .514 

a. Dependent Variable: GDPcs 
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فيًتونس:ثانيًا:ً  
 والمتغيرًالتابمًًنتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًالمتغيرًالمستقؿ: 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 it
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .102
a
 .010 -.113 .10502 

a. Predictors: (Constant), it 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 1 .001 .085 .779
b
 

Residual .088 8 .011   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), it 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.138 .194  5.863 .000 

it -1.793 6.167 -.102 -.291 .779 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 المتغيراتًالوسيطةًًوًًنتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًالمتغيرًالمستقؿ: 

 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـ:
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 inft
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .557
a
 .310 .224 .08768 

a. Predictors: (Constant), inft 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .028 1 .028 3.598 .094
b
 

Residual .062 8 .008   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), inft 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .887 .107  8.325 .000 

inft 5.738 3.025 .557 1.897 .094 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقدي:
 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M2t
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .902
a
 .814 .791 .04553 

a. Predictors: (Constant), M2t 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .073 1 .073 35.013 .000
b
 

Residual .017 8 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), M2t 

 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.048 .191  -.249 .809 

M2t 1.029 .174 .902 5.917 .000 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمار:
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INt
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .898
a
 .807 .783 .04641 

a. Predictors: (Constant), INt 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .072 1 .072 33.403 .000
b
 

Residual .017 8 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), INt 

 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .399 .119  3.353 .010 

INt .632 .109 .898 5.780 .000 

a. Dependent Variable: GDPct 

ً 
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:تحميؿًالنحدارًبيفًالمتغيراتًالوسيطةًومعدؿًالناتجًالمحميًاإل مالي  
 

 :نتائج تحهيم االنحذار بين معذل انتضخم ومعذل نمو انناتج انمحهي اإلجماني 

 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 inft
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .557
a
 .310 .224 .08768 

a. Predictors: (Constant), inft 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .028 1 .028 3.598 .094
b
 

Residual .062 8 .008   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), inft 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .887 .107  8.325 .000 

inft 5.738 3.025 .557 1.897 .094 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 :نتائج تحهيم االنحذار بين معذل نمو انعرض اننقذي ومعذل نمو انناتج انمحهي اإلجماني 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M2t
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .902
a
 .814 .791 .04553 

a. Predictors: (Constant), M2t 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .073 1 .073 35.013 .000
b
 

Residual .017 8 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), M2t 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.048 .191  -.249 .809 

M2t 1.029 .174 .902 5.917 .000 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 :ًنتائجًتحميؿًالنحدارًبيفًمعدؿًنموًالستثمارًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INt
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .898
a
 .807 .783 .04641 

a. Predictors: (Constant), INt 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .072 1 .072 33.403 .000
b
 

Residual .017 8 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), INt 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .399 .119  3.353 .010 

INt .632 .109 .898 5.780 .000 

a. Dependent Variable: GDPct 

 

 
 
 
 
 
ً
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 ًًتحميؿًالنحدارًممًإدخاؿًالمتغيرًالمستقؿًوالمتغيراتًالوسيطةًفيًنموذجًواحد:نتائج
ائدةًومعدؿًالتضخـًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي:تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالف  

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 inft, it
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .589
a
 .347 .161 .09117 

a. Predictors: (Constant), inft, it 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .031 2 .015 1.863 .225
b
 

Residual .058 7 .008   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), inft, it 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .729 .273  2.672 .032 

it 3.871 6.127 .221 .632 .548 

inft 6.844 3.600 .664 1.901 .099 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًالتضخـًوتفاعميماًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي:
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Itinft, it, inft
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .777
a
 .604 .406 .07672 

a. Predictors: (Constant), Itinft, it, inft 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .054 3 .018 3.049 .114
b
 

Residual .035 6 .006   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), Itinft, it, inft 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.028 .698  2.906 .027 

it -36.358 21.054 -2.074 -1.727 .135 

inft -32.843 20.364 -3.188 -1.613 .158 

Itinft 1259.701 639.182 3.430 1.971 .096 

a. Dependent Variable: GDPct 
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:النقديًوالناتجًالمحميًاإل ماليًتحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرض  

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M2t, it
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .910
a
 .828 .779 .04676 

a. Predictors: (Constant), M2t, it 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .074 2 .037 16.893 .002
b
 

Residual .015 7 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), M2t, it 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.152 .239  -.636 .545 

it 2.166 2.830 .124 .765 .469 

M2t 1.063 .184 .932 5.776 .001 

a. Dependent Variable: GDPct 
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 تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالعرضًالنقديًوتفاعميماًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي:
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ItM2t, M2t, it
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .912
a
 .832 .747 .05003 

a. Predictors: (Constant), ItM2t, M2t, it 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .074 3 .025 9.874 .010
b
 

Residual .015 6 .003   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), ItM2t, M2t, it 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .830 2.921  .284 .786 

it -29.595 94.149 -1.688 -.314 .764 

M2t .104 2.849 .091 .036 .972 

ItM2t 31.117 92.193 1.804 .338 .747 

a. Dependent Variable: GDPct 
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الي:تحميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمارًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل م  
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INt, it
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .898
a
 .807 .752 .04961 

a. Predictors: (Constant), INt, it 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .072 2 .036 14.614 .003
b
 

Residual .017 7 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), INt, it 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .400 .165  2.425 .046 

it -.029 2.932 -.002 -.010 .992 

INt .632 .118 .898 5.371 .001 

a. Dependent Variable: GDPct 
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ميؿًالنحدارًبيفًسعرًالفائدةًومعدؿًنموًالستثمارًوتفاعميماًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإل مالي:تح  
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ItINt, INt
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Tolerance = .000 limit reached. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .898
a
 .807 .752 .04961 

a. Predictors: (Constant), ItINt, INt 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .072 2 .036 14.615 .003
b
 

Residual .017 7 .002   

Total .089 9    

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors: (Constant), ItINt, INt 

 

 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .400 .129  3.107 .017 

INt .633 .140 .900 4.511 .003 

ItINt -.057 3.061 -.004 -.019 .986 

a. Dependent Variable: GDPct 

 

 
Excluded Variables

a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 it 13.364
b
 .813 .447 .315 .000 

a. Dependent Variable: GDPct 

b. Predictors in the Model: (Constant), ItINt, INt 
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 نتائجًتحميؿًالفرؽًفيًسعرًالفائدةًبيفًسوريةًوتونس:
Group Statistics 

 Country N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

i Syria 10 .0570 .01418 .00448 

Tunisia 10 .0310 .00568 .00180 

 

 

 نتائجًتحميؿًالفرؽًفيًالناتجًالمحميًاإل ماليًبيفًسوريةًوتونس:
 

Group Statistics 

 Country N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

GDP Syria 10 1.1220 .07927 .02507 

Tunisia 
10 1.0820 .09953 .03147 

 

 
Independent Samples Test 

 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

GDP Equal variances 

assumed 1.507 .235 .994 18 .333 .04000 .04024 -.04454 .12454 

Equal variances 

not assumed 
  .994 17.142 .334 .04000 .04024 -.04484 .12484 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

i Equal variances 

assumed 10.470 .005 5.33 18 .000 .02600 .00483 .01585 .03615 

Equal variances not 

assumed 
  5.33 11.812 .000 .02600 .00483 .01546 .03654 
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